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BudApESTi T a v a s z i F e s z t ív á I o n
Március 18.
Zeneakadémia, 19:30
M o z a r t : II re p a s t o r e
- hangversenyszerű előadás

Vezényel: Fischer Ádám
Közreműködik: Anna Maria Panzarella, Ditte Andersen, Kressimir Spicer,
Katerina Beranova, Lothar Odinius és a Dán Rádió Kamarazenekara

Március 24.
Művészetek Palotája - Fesztivál Színház, 19:00

M ozart: M ítríőate , P ontIujs kiRÁlyA
- m agyarországi bem utató

A B udapesti K amaraopera előadása (művészeti vezető: Moldován Domokos)
Vezényel: Vashegyi György; Rendező: Simon Balázs
Közreműködik: Timothy Bentch, González Mónika, Kolonits Klára,
A rtur Stefanowicz, Sáfár Orsolya, Kóbor Tamás, Miks Adrienne

Március 27.
Zeneakadémia, 19:30

Mozart: Z aíőe

- hangversenyszerű előadás

Vezényel: Graeme Jenkins
Közreműködik: Csereklyei Andrea, Megyesi Zoltán, Hámori Szabolcs,
Szappanos Tibor, Massányi Viktor, Szerekován János,
és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Március 30.
Zeneakadémia, 19:30

M o n I e ONE: PARASZTbECSlllET
MASCAqNi: PARASZTbECSlllET
- hangversenyszerű előadás

Vezényel: Pál Tamás
Közreműködik: Farkasréti Mária, W endler Attila, Mester Viktória,
Sáfár Orsolya, Cseh Antal és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Zenekara és Énekkara (karigazgatá: Párkai István)
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Tízéves a GRAMOFON
Lapunkat 1996-ban alapította Bősze Ádám

ÜNNEPLÉS HELYETT
MŰHELYMUNKA

és Retkes A ttila zenetörténész, valamint
Zipernovszky Kornél bölcsész, jazz-szakíró.
A z alapítástól az ezredfordulóig a lap kiadója a 2004-ben elhunyt Iványi
Margó által vezetett Am fisz Kft. volt. Iványi Margó zeneszere-

T izedik születésnapunkon nem ö n 
magunkat akarjuk ünnepelni, hanem
kollégáim m al

-

A lb e rt

M áriával,

Bércesi Barbarával. H. Magyar Kornéllal,
Várkonyi Tamással és állandó külsős
szerzőinkkel - hónapok óta azon tö r
jü k a fejünket, hogyan tudnánk nagyot
fejlődni, jelentősen előrelépni, s ezál
tal hatékonyabban segíteni a magyar
klasszikus zenei és jazzélet szereplőit.
Közös gondolkodásunk nyom án

-

vizuális megjelenésében és részben
tartalm ilag is - m egújítottuk, valam int
16 oldallal kibővítettük a G ram ofont.
Á tte kin th e tőb b struktúrát, az olvasói
szokásoknak és elvárásoknak jobban

GRa@ Q n

megfelelő rovatszerkezetet, szaksze
rűen, de érdekesen és közérthetően
megírt cikkeket, interjúkat szeretnénk.
És szám onként 90-100 olyan lemezkritikát. amelyekben a recenzens tár
gyi tudása és felkészültsége markáns
egyéni véleménnyel párosul. A tartal
mi és arculati m egújuláshoz szerve
sen kapcsolódik a Gram ofon terjesz
tési

hálózatának jelentős

bővítése,

va la m int a fo lyó ira t ismertségének
további növelése.

2000 decemberében hoztuk létre
a Gramofon jelenlegi kiadóját,
a Klasszikus és Jazz K ft.-t, amely főtevékenysége, a lap
kiadás m ellett internetes tartalomszolgáltatással, esetenként könyvek és hang
lemezek kiadásával foglalkozik, valam int jazz-koncertsorozatok producere, és
különböző' zenei kommunikációs feladatokat is ellát.

A másik újdonság, hogy januárban

Célkitú'zésünk 1996 óta változatlan: azért dolgozunk, hogy a magyar klasszikus
zene és jazz - amely fantasztikus tehetségeket adott a világnak - megkapja azt
a társadalmi megbecsülést, amit megérdemel.

venítse, folytassa és megújítsa a ma

m egalapítottuk

a G ram ofon

Zene

kritikai M űhelyt, amely - a folyóirat
ta rta lm á tól

fü g ge tle n ü l -

havonta

nyolc-tíz koncertkritikát közöl a HVG
O n line (w w w .h v g .h u ) Kultúra rovatá
ban. A

m űhely célja, hogy felele

gyar zenekritika szép hagyom ányait,
amelyekre büszkék lehetünk.
Retkes A ttila
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aBartpkkutatás
műhelyében

A jubileumi Bartók-év nem igazán kedvez a csendes és nyugodt tudományos
munkának. Természetes, hogy ilyenkor nemcsak a zeneszerző és művei,
hanem az életmű kutatásának nemzetközi hírű központja is a figyelem
középpontjába kerül. A Bartók Archívum régi munkatársával, 2005. ápri
lisától vezetőjével, Vikárius Lászlóval beszélgettünk.
M o ln á r S za b o lcs

Gramofon: M en n yire h a tá ro zza meg egy kuta tóin té ze t tevékenységét a vezető személyei1 V á lto zik-e
a B a rtó k A rc h ív u m tevékenysége a z ön irá n y ítá s a a la t t ?

Vikárius László: A zt hiszem, hogy a vezető személye meghatározza egy-egy intézet karakte
rét, és Somfai László tanár úrral m i valóban sok szempontból eltérő személyiségek vagyunk.
De nem csak ez gyakorol rá döntő hatást. A Bartók Archívum , m in t intézmény, elsősorban
nem ettől változik, nem ezért tűz k i más célokat, hanem azért, mert folyamatosan változik a
tudomány környezete, változnak a feltételek, egyszóval: változnak az idők, és ennek
megfelelően másfajta igényekkel keresnek meg minket.
G: M o n d a n a p é ld á t a vá lto zá sra ?
VL: A változás természetét jó l illusztrálhatja a következő példa. Jelenleg az U N ESC O
kezdeményezésére előkészítés alatt áll Bartók arab gyűjtésének közreadása, Kárpáti János
szerkesztésében, melyet C D -R O M -on fogunk megjelentetni. Az anyaggal évtizedekkel
ezelőtt foglalkozott Somfai László tanár úr is. O abból a szempontból vizsgálta, hogy m ennyi
re alkalmas ez a gyűjtés egy tudományos k ritik a i kiadás számára. Rendkívül gazdag és egyben
rendkívül kom plikált forrásanyagról van szó. 1913-ban sok hangfelvételt, összesen 118 hen
gert hozott haza Bartók Algériából. Tervei szerint ez csak a kezdete lett volna egy hosszabb
gyűjtési sorozatnak, amelyet az I. világháború kitörése akadályozott meg. 1914-ben, Párizs
ban, a háború kitörésének híre egész váratlanul érte, és szinte menekülésszerűen tért haza.
Bár éppen az arab gyűjtés ügyében tartózkodott Párizsban, tárgyalt és kapcsolatokat keresett.
Tudjuk, hogy az arab zene gyűjtése Bartók fontos tervei közé tartozott és nagy csalódása volt,
hogy nem folytathatta. Ez a 118 henger bámulatos kezdeményezésnek számít, közülük több
m in t kilencven darab beazonosíthatóan maradt fenn. Sok lejegyzés is készült —körülbelül az
anyag harmada - , jelentős része a Bartókra jellemző igen részletes, aprólékos notációban.
Ezek nem egyszerűen csak dallamlejegyzések, hanem a dallam és hozzátartozó hallatlanul
izgalmas dobkíséret leírása. Sokszor találkozhatunk benne váltakozó énekkel, heterofonikus
jelenségekkel - igen érdekes, szép és komplex anyag. Az egyik probléma, hogy gyakran a le
jegyzéshez nincs meg a hangfelvétel, vagy a hangfelvételhez nincs meg a lejegyzés. A lejegy-
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A BARTÓK-KUTATÁS MŰHELYÉBEN

zések kisebbik részét tudományos tanul
mányok keretében maga Bartók publikálta.
Három évtizede úgy tűnt, hogy ebből a komp
lik á lt anyagból rendkívül nehéz lenne egy
igazi k ritik a i kiadást készíteni. Ma is azt gon
dolom, hogy szinte lehetetlen. Az lenne az
ideális például, ha volnának olyanok, akik le
tudják jegyezni a szövegeket. Bartók csak
itt-o tt írta le. Elkezdett arabul tanulni, mód
szeresen készült az uta
zásra. Az első' utazás
során még csak kevés
dallamhoz tartozó szöve
get tudott leírni. Ez is
a mai közreadóra vár. És
természetesen szükség van
a zenei lejegyzések foly-

A BARTÓK ARCHÍVUM
RÖVID TÖRTÉNETE
A Bartók Archívum 1961. július I -jén kezdte meg munkáját.
A tág profil-meghatározás tette lehetővé, hogy az archívu
m ot 1969. január l-jétől Zenetudományi Intézetté szervez
zék

át.

A

Bartók

Archívum

művelődéspolitika (és politika)

hamarosan

a

magyar

nemzetközi nyitásának

egyik jelképévé vált nemcsak Bartók személye és műve
révén, hanem azért is, mert a szorosabban vett Bartókkutatás irányítását Szabolcsi Bence Kodállyal egyetértésben a belga pap-tanárra,
Denijs Dille-ére bízta. Dille a Bartók Archívum (m int osztály) vezetőjeként 1972-ig
a hagyaték primér forrásait kiaknázva, alapvető módon járult hozzá az életrajz,
közelebbről a családi háttér, a népzenekutató tevékenység, a személyes és leve
lezési kapcsolatok feltárásához. Az 1960-61-es intézmény magjában, a Bartók
Archívumban Dille, illetve az 1962-ben hozzá csatlakozott Somfai László a
forráskutatás- és közreadás feladatait eltérő célok jegyében, de a maguk módján
mindketten metodikusan és koncepciózusán végezték.
1972-ben Somfai László vette át a Bartók Archívum vezetését. Az ő érdeme,
hogy az előadóművészettel való aktív kapcsolat az Archívum munkájának je l
lemzőjévé vált. (Hangfelvételek szövegkritikai előkészítése, az 1960-70-es évek
beli Hungaroton lemezösszkiadás szerkesztése, Bartók zongorajátékát megörökítő
hangfelvételek kiadása stb.) Somfai, a nemzetközi kutatás irányát is meghatáro
zó, munkájának előterében Bartók zeneszerzői módszerének tanulmányozása áll
(Tizennyolc Bartók-tanulmány, Bp. 1981; Béla Bartók: Composition, Concepts,
and Autograph Sources, Berkeley, 1996; magyarul: Bartók kompozíciós módszere.
Akkord kiadó. 2000). Komplex kutatási projektként előkészítette Bartók zene
műveinek kritikai összkiadását, és dolgozik Bartók zeneműveinek tematikus
jegyzékén. E kezdeményezéseket az tette lehetővé, hogy Bartók ifjabbik fia, Péter,
1988-ban a birtokában lévő zenei kéziratokról fotókópiákat küldött a budapesti

tatására is. Három évtizede úgy tetszett,
hogy még olyan ember számára is reményte
len vállalkozás, aki az adott terület nyelvjá
rását ismeri, s végül is elvetették a tervet.
Ma úgy látszik, hogy készség van egy olyan
kiadásra, mely egy C D -R O M -on hozzáférhe
tővé teszi a forrásokat. Ez teljesen más kon
cepció: kulcsszava a „hozzáférhetőség” . Ezzel
természetesen nem történik meg a teljes tu 
dományos
feldolgozás,
annyiban azonban igen,
hogy a forrásokat, amen
nyire tudjuk, összekap
csoljuk egymással, beazo
nosítjuk, hogy az egyes
hangfelvételek melyik le
jegyzéshez tartoznak. N a
gyon fontos, hogy ez az
izgalmas anyag elérhetővé
válik, és hozzájárul Bartók
zenéjéhez jobb ismereté
ig |
hez. Talán köztudott,
,
hogy az arab zene milyen
fontos hatást gyakorolt
Bartókra, Kárpáti János
több tanulmányában is
tárgyalta ezt a hatást. A k i
nem ismeri a felvételeket,
nem tudja elképzelni, hogy ténylegesen m i
az, - például A csodálatos mandarinban ami innen eredeztethető, m i az, ami
Bartókot inspirálta. Visszatérve a kiinduló
kérdésre, ez a példa a lehetőségek, a tech
nológiai környezet megváltozását illuszt
rálhatja. Ma jóval könnyebb helyzetben
van, aki ilyen technológiában gondolkodik.
Ehhez hasonló szemléletet tükröz Lampert
Vera forráskatalógusának újbóli megjelente
tése (Bartók Béla népdalfeldolgozásainak
forrásjegyzéke). Ez a kiadvány eredetileg
csak dallamlejegyzéseket tartalmazott, most
pedig az eredeti hangfelvételeket is hozzá
férhetővé teszi. De m indjárt hozzáteszem:
hangfelvételek közreadásában - és értelme
zésében - Somfai Lászlónak úttörő érdemei
vannak, elég csak a népzenei Pátria leme
zekre vagy Bartók zongorafelvételeinek k i
adására gondolni.

Bartók Archívumba, a kritikai összkiadás és az azt szolgáló kutatások támoga
tására. Az Archívum, illetve a Zenetudományi Intézet más munkatársai (Tallián
Tibor, Lampert Vera, W ilheim András, Kovács Sándor) publikációikkal évtized
ről évtizedre számottevő mértékben hozzájárultak a hazai és a nemzetközi
Bartók-kép formálásához. Az archívum honlapja: www.zti.hu/bartok
(Forrás: Tallián Tibor: A M agyar Tudományos Akadém ia Zenetudományi
Intézetének rövid története, w w w .zti.hu)
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G: Miben áll az állandóság, illetve a folyto
nosság?
VL: Az alapvető célok továbbra sem változ
nak. Nagyon fontos és kiem elt feladat, hogy
készüljön egy Bartók-műjegyzék, amelyen
továbbra is Somfai László dolgozik. Az is
biztos, hogy a Bartók-összkiadás az archívum

DOSSZIÉ

Bartók Béla a fonográfhengereken rögzített, utazásai
alatt g y ű jtö tt népzenei anyag lejegyzése közben

VITA
A RENDEZŐI SZABADSÁGRÓL
Az utóbbi néhány évben A csodálatos man
darin és A kékszakállú herceg vára színpadra
állítása

kivívta

a

magyarországi

Bartók-

örökösök rosszallását. Ilyen esetekben vala
melyik fél megkeresi az archívumot? „Nem volt
ilyen megkeresés, és nem is hiszem, hogy ezek
ben a kérdésekben állást kellene foglalnunk" mondta Viklárius László..,Történeti kérdések
ben. ha megkeresnek, természetesen legjobb
tudásunk szerint válaszolunk. Milyen alapon
nyilatkozhatnánk a színpadi adaptációt érin

központi vállalkozása marad. Az
összkiadásból jelenleg tíz köteten dolgozunk.
G: Mit tartalmaznak ezek a kötetek?
VL: Ezt a munkát központi pályázati forrás
ból tudjuk finanszírozni. Az első pályáza
tunkban 8 kötetre vállalkoztunk. A k k o r az
v o lt a célunk, hogy lehetőleg m inél több
műfajban próbáljuk k i magunkat, ugyanis
ahány műfaj, annyi speciális probléma és ne
hézség merül fel. Szerepelt az első ciklusban
a kórusművek, a zongorakíséretes népdalfel
dolgozások, a dalok, az I. zongoraverseny,
a két hegedű-zongora szonáta, a Concerto, a
Cantata profana és egy zongoraműveket tar
talmazó kötet. A Concerto kiadásában sok
átírás is helyet kap, a teljes vázlatanyagot
hozzáférhetővé tesszük. A Cantata profana
kötet pedig tartalmazni fog egy nagy facsimile
részt, amely a legfontosabb kompozíciós
kéziratot m utatja be, jegyzetekkel, magyará
zatokkal. Ezek jelenleg egységesítésre és le
zárásra várnak.
A második pályázattal két művet, illetve mű
csoportot céloztunk meg. Itt vo lt az ideje,
hogy kiemelt, centrális művekkel folytassuk a
sorozat előkészítését. Az egyik a hat érett kori
kvartett, ezt Somfai László készíti elő. A
másik A kékszakállú herceg vára. M indkét
esetben kötet-párokban gondolkodunk, az
első kötet tartalmazza majd a kotta főszöve
get, a második kötetben kapnak helyet a
kommentárok, a keletkezéstörténet. A kék
szakállú herceg várán Amerikában élő vo lt
kolléganőmmel, M óricz Klárával együtt
magam dolgozom. Szeptemberre egyébként
egy egyhetes nemzetközi doktor-szemi
náriumot fogunk meghirdetni a legfrissebben
előkészítés alatt álló kötetek munkálatairól.

tő kérdésekben? Van néhány eset. amelynél
tudni lehet, hogy Bartók miként viszonyult

G: Minden darabhoz ele
színpadi műveinek megvalósításához. De a
gendő forrás áll rendelke
közelmúlt vitái szempontjából egyiket sem
zésre?
m ondanám bizonyító erejűnek. T\ fából
faragott királyfival kapcsolatban ismerünk
VL: Forráshelyzet szem
Bartóktól elégedetlen megnyilatkozást. Egy
pontjából rendkívül jó
helyzetben
vagyunk,
másik eset viszont a rró l tanúskodik, hogy
mert itt van a budapesti
Bartók nem feltétlenül m utatott érdeklődést
Bartók-hagyaték. A Kék
műveinek színpadi előadása iránt. M iután
szakállú egyik nagyon
b etiltották Kölnben 7\ csodálatos mandarint,
egy évvel később. 1927-ben. Prágában nagy
fontos kézirata is nálunk
sikerrel játszották a darabot. Bartók más
van. Kodály Emma ha
gyatékából került hoz
elfoglaltsága m iatt nem tudott jelen lenni,
zánk a m ű első leírása.
valószínűleg eszébe se ju to tt, hogy m in
Biztos, hogy v o lt ko 
denáron véleményeznie kellene. Operája
rábbi fogalmazvány is,
kevésbé sikeres 1922-es fra n k fu rti bemu
de azokból az időkből
tatójával kapcsolatban, noha bécsi kiadója a
rendezést is bírálta, ő maga csak zenei szem
Bartók nem-igen őrzött
meg vázlatokat. Ennek
pontból volt elégedetlen."
még ebben az évben ter
vezzük önálló facsimile
kiadását, amely megelőlegezné az összkiadás
kötetet. Nagyon szép kéziratról van szó,
Kodály Emma maga írta be a szöveg német
fordítását. A Bartók Péter tulajdonába ke
rü lt hagyatékból pedig szinte m indenből
rendelkezésünkre áll jó minőségű másolat.
G: A Bartók emlékév felütéseként a sajtóban
vita bontakozott ki a hanglemez összkiadás és
a kottaösszkiadás kérdésében. Ön hogyan látja
ezt a kérdést?
VL: A két kérdés egymástól független.
Annyiban van közük egymáshoz, hogy a
kettő inspirálhatja egymást. A kottakiadás
alapvetően hosszú távú munka, amelyhez
gondosan szervezett kutatóműhelyre van
szükség. Nem egy év, és nem is öt év alatt
2006. TAVASZ

GRAMOFON 9

DO SSZIÉ

A BARTÓK-KUTATÁS MŰHELYÉBEN

sok művét vették lemezre és bizonyos mű
vekből rengeteget kínál a piac. De kórusmű
vekből, népdalfeldolgozásokból, vagy pél
dául olyan fontos műből, amilyen a Négy
zenekari darab, alig találunk felvételt.

A legendás trió: Bartók Béla,

Egy le m e z ö s s z k ia d á s s a l t a l á n e l
lehet készülni öt év alatt. Egy olyan kotta-

Szigeti József

k é s z ü l e l.

és Benny

Goodman
1937-ben, N ew Yorkban
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összkiadás, m in t Bartóké, jo esetben huszonöt
évet vesz igénybe. A ke ttő nagyon más ter
mészetű, és hogy a Bartók-év kapcsán e kettő
egymás mellé került, az csupán hamis látszat.
A Bartók-művek k ritik a i kiadása természe
tesen támogatandó, és igazat adok annak,
aki emellett érvel. A Bartók Archívum nak
ebben a kérdésben nincs hivatalos állás
pontja. Személy szerint engem is megkeres
tek, hogy a hangfelvétel készítéssel kapcsolat
ban szakmai tanácsadó szerepet vállaljak és
természetesnek tartom, hogy egy ilyen vál
lalkozásban adott esetben részt veszek. Egy
lemezösszkiadásnak vannak nagyon is meg
fogható előnyei. Például az, hogy olyan
műveket is felvesznek, amelyeket általában
hanyagol, mellőz m ind a lemezkiadás, m ind
a koncertélet. Az is tény, hogy Bartóknak

G: Sok k ü lfö ld i vendéget fo g a d a z a rch ívu m ?
VL: Vannak állandó kapcsolataink, olyan
kutatók, akik már évtizedek óta Bartóktémán dolgoznak, ők vissza-visszatérő ven
dégeink. És m indig vannak alkalm i érdek
lődők, többnyire disszertációírók. Előfordul,
hogy nem is PhD hanem master fokozatú
dolgozathoz gyűjtenek anyagot. Sokan jö n 
nek az előadóművészek közül, nagyon gyak
ran Somfai László személye vonzza Őket. Az
interpretációval fo ly ta to tt aktív viszony
egyébként az archívum folytatandó hagyo
mányai közé tartozik. Mostanában például
sokan érdeklődnek Am erikából a Hegedűverseny előadói problémái iránt.
G: /) nem ze tkö zi érdeklődés h ő fo k á t a m á rc iu s i
B a rtó k-ko n fe re n ciá n is le lehet m a jd m érni.

VL: Számunkra a Bartók-év egyik legfonto
sabb eseménye lesz. Márciusban, 22—24-ig
rendezzük. Csak interneten hirdettük meg és
meglepően nagy és széleskörű v o lt az érdek
lődés. Az v o lt a célunk hogy más témákban
kutató szakembereket is bevonjunk, olyano
kat, akik valahol már találkoztak Bartókkal,
illetve a Bartók-hatással. Sok helyről ér
keznek, Hongkongtól az Egyesült Állam okig,
Jerevántól Moszkváig. Remélem, hogy a
konferencia is igazolja majd, hogy milyen
jelentős zeneszerző személyisége v o lt Bartók

A CANTATA PROFANA ROMÁN NYELVŰ VÁLTOZATA
2007-ben Bukarest, Brüsszel, Párizs után Budapesten is elhangzik majd a
Cantata profana román nyelvű változata. Vikárius László sokat foglalkozott a
mű forrásaival, m it tudhatunk erről a változatról?
„Elsőként le kell szögeznem, hogy a Cantata profana végső kompozíciós
alakja magyar nyelvű. A publikált változat számít a mű autorizált, végső for
májának. Az utolsó tisztázat elkészítésekor Bartók elhagyta a román szöveg
et, és néhány apróbb javítást úgy hajtott végre, hogy azt most utólag rekon
struálni kell. Biztos, hogy a kompozíciós munka során nagyon hozzánőtt a
magyar fordítás, ami talán költőileg gazdagabb is, m int a román változat.
Abban, hogy ő végül elhagyta a román szöveget, szerepet játszhatott az
aktuálpolitika. Ha az összes forrást látjuk, az a benyomás alakul ki az ember
ben, hogy Bartók fokozatosan ju to tt arra az elhatározásra, hogy a román
szöveget elhagyja, nem is publikálja. Talán gondolkodott azon, hogy egy két
nyelvű, magyar-német kiadást jelentet meg, amelyben közli a román libret
tó t is, ugyanis elkészítette a román eredeti librettó szövegtisztázatát is, amit
azonban később, a kiadás során áthúztak és odaírták, hogy „kimarad” .
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Új Zenei Stúdió
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A fiatal Bartók Béla
sepsiszentgyörgyi
népdalgyűjtő úton (1903)

A BARTÓK-KUTATÁS MŰHELYÉBEN

a 20. századnak. A zt tapasztalom,
Eiogy a zenetörténet-írás, különösen
Nyugat-Európában nehezen tud m it
kezdeni Bartók alakjával. M indenki
respektussal kezeli őt. Schönberg
hatása meglehetó'sen jó l dokumen
tált, Stravinsky a század centrális figu
rája volt, a hatások és a személyiség
jelentó'sége Bartók esetében kevésbé
feltárt. Miközben tudjuk, hogy szá
mos alkotónak rendkívül sokat
jelenthetett az ő példája. Nemrégi
ben elkészült egy ünnepi kiadvány
Somfai tanár úr számára, A m e ri
kában lá to tt napvilágot. Ebben a
kötetben megjelent egy tanulmány
a Sacher A lapítvány vezetőjétől,
Felix Meyertől, s két olyan művet
mutat be, mely Bartók Zene húros
hangszerekre, ütőkre és cselesztára
című kompozíciójára utal. Az egyiket Heinz
H olliger a másikat H enri D utilleux írta.
Bevallom, korábban nem is v o lt sejtésem
Bartók Zenéjének e két jelentős komponis
tára gyakorolt ilyen konkrét hatásáról.
A nemzetközi konferencia megnyitásakor,

VL: Az egyik, hogy nem szép a zenéje, nem
érthető. Magam is tudom, hogy meg kell ten
n i egy utat, hogy közel kerüljön hozzá ember.
Kellenek nagy, meghatározó pillanatok a fel
fedezéséhez. A másik Bartók művészetének
nemzeti jellege. Maga Bartók nyilatkozta egy
alkalommal, hogy egyelőre minden értékes
művészet szükségszerűen nemzeti. De akkor
értjük ezt a bartóki gondolatot helyesen, ha
látjuk, hogy ebben nincs semmilyen kizáróla
gosság, sokkal inkább befogadó jellegű. Nem 
zeti sajátosságai éppen azért nem szorulnak
semmilyen hivalkodásra, magamutogatásra,
mert olyan mélyen, eltéveszthetetlenül
benne vannak a zene hangjaiban. Emellett
igen fontosnak érzem, hogy Bartók jelen van
morális példaként is. Nem csak előadóművé
szeknek adhat sokat ez a morális minőség.
Példája általában is segíthet az eligazodásban.
Igazságtalanságok ellen, olyanokban, ame
lyekben kompetensnek érezte magát, mindig
felemelte a szavát. Hogy a művész emberi pél
dát is adhat, az a XX. században egyáltalán
nem magától értetődő. A mai művészettudo
mány egyik fontos felismerése, hogy men
nyire nem egyszerű a viszony a művész és a

március 21-én lesz egy koncerttel egybekö
tö tt kiállítás megnyitó is, a Tudományos
Akadém ia elnöke v o lt szíves e lvállalni,
hogy megnyitó beszédet mond, s nagy örö
münkre Kocsis Zoltán fog zongorázni. Az új
kiállítás a Zenetörténeti Múzeum 150 négy
zetméteres fe lú jíto tt terében lesz látható, s
Bartók életének és tevékenységének külön
böző színterei köré fog rendeződni.

mű között, mennyire független a mű az al
kotójától, hogy ezek egyszerű összekapcsolása,
hivatkozás egyikről a másikra, mennyire
kétes értékű lehet. Ez azt is jelenti, hogy
nagyon messze kerültünk a romantikus mű
vészideától, nem biztos, hogy fölnézünk a
művészre. De azt kell mondanom, hogy én
még mindig a romantikus eszmény jegyében
tudok csak Bartókra gondolni. A rengeteg
életrajzi adat s egyéb ismeret alapján látszik,
hogy ő maga milyen sokat megőrzött ebből a
morális művészi habitusból. Annak, aki kö
zelről ismeri, sokat jelent ez és nagy terhet is
ró rá. Bartók erkölcsisége követelményként
lebeg az ember szeme előtt. Nem tudom
megítélni, hogy a sztereotípiák mennyiben
gátolják, vagy segítik a Bartók megértését.
Valójában egyáltalán nem szeretem a sztere
otípiákat. Az lenne jó, ha m indenkinek
személyes élményévé válna Bartók zenéje.
Egy nagyon gazdag életműről, egy érdekes
életútról van szó. Ez sokat nyújthat bárkinek,
aki belekóstol.
■

G: Ön szerint milyen közhelyek, sztereotípiák
élnek a köztudatban Bartókkal kapcsolatban.
Qátolják, vagy segítik ezek a tisztább Bartókkép kialakulását1

BARTÓK ÉS A KÖZÉPKOR
Somfai László Haydn-kutatóként kezdte pályafutását. A Bartók-kutatások mel
lett ezen a témáján is folyamatosan dolgozott. Vikárius Lászlónak milyen pár
huzamos érdeklődése van?
„Engem a régebbi korok zenéje érdekel, nem elsősorban egy másik szerző, ha
nem inkább maga a korszak. Néha kijelölődik egy-egy komponista, de gyako
ribb, hogy egy zenetörténeti probléma merül fel, am i kapcsolódik egy középkori
vagy egy korai reneszánsz forráshoz. A Zeneakadémia zenetudományi szakán
is a korai zenetörténethez kapcsolódó problémákban mélyültem el. Hogy ebből
kirajzolódik-e majd egy nagyobb téma, még nem tudom. A két terület, Bartók
és a korai zenetörténet között néha képződnek összeköttetések. Jellemző a régi
korok mestereire egyfajta módszeresség, amely Bartók bizonyos kompozíciós
stratégiáitól nem á ll távol."

A Bartók-évad hivatalos megnyitó koncertje:
március 24., Művészetek Palotája
N em zeti Filharmonikus Zenekar,
Kelemen Barnabás, Ránki Dezső,
vezényel: Kocsis Zoltán
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Bartók születésnapján
nyit a megújult
Emlékház
Kastély a titokzatos út végén
Buda egyik legszebb helyén, a Pasarét felett ismét tel
jes szépségében pompázik az a háromszintes, sze
cessziós villa, amely nyolc esztendőn keresztül adott
otthont a Bartók-családnak. Az épületet emlék
múzeumként és koncerthelyszínként 1981. március
2S-én, Bartók Béla születésének századik évforduló
já n a zzal a szándékkal nyitották meg, hogy hagyaté
kának őrzője és emlékének megtartója legyen.
Ráfi Zsuzsanna
Negyedszázad elteltével a zeneszerző hazai jogutódjának,
Vásárhelyi Gábornak a tervei alapján újul meg a Csalán
ú ti ház. Márciustól otthonosabb, bensőségesebb légkör
rel, gazdagabb kiállítási anyaggal várja látogatóit, s az át
alakított épület így még hitelesebben idézi meg a művész
alakját, mindennapjait. A v illa történetéről, az átépítés
ről és a Bartók Emlékház tavaszi programjairól Szirányi
János igazgató beszélt.
Az emlékház vezetőjének, aki négy esztendeje tö lti be ezt
a posztot, már egész gyerekkorát átszőtte a Bartók-kultusz,
mert anyai nagyanyja a zeneszerző tanítványa volt, és
személyes kapcsolatuk sokáig megmaradt. A zongoratanár
nagymama, Fischerné Szalay Stefánia a század elején
alapítója vo lt a nagyváradi zeneiskolának, s Bartók, akár
hányszor Erdélyben járt, felkereste őt. így Szirányi János
számára ezért is nagy örö; met jelent az intézmény
I irányítása, és jó l ismeri a
l v illa egész eddigi törté' netét is.
A ház 1924-ben épült meséli - belga tu la j
donosától vette bérbe
1932-ben a Bartókcsalád. A zeneszerző
korábban elég sűrűn
váltogatta a lakhe
lyeit, főként a teljes
csendre és a termé
szet közelségére való
örök
vágyakozása

m iatt. M indig, m indenütt nagyon zavarta a zaj, s olyan
o tth o n t keresett, ahol nyugodtan tud dolgozni. A k k o ri
ban ez a v illa még a város határán állt, kacskaringós
utcácskák vezettek ide, a Gugger-hegy lábához. Bartók
nak ez is nagyon tetszett, többször említette, szereti, ha
titokzatosan tekereg az út, ha nem lehet látni a végét...
O a ház második szintjén lakott, s itt v o lt szobája első
szülött fiának, ifjabb Bartók Bélának is. Az első emeleten
Pásztory D itta és fiuk, Péter rendezkedett be. Szerettek itt

A HÁZ PÁSZTORY DITTA SZEMÉVEL
„A z épület kertben állt és kisebb-nagyobb fák, bokrok voltak a kert
szélén körös-körül. Az utca felőli részen különböző virágok és
gyümölcsfák. Az alsó szinten házmester-család lakott. A középső
szinten lévő zárt verandából lehetett a lakásba menni; egyik
szobában volt a nagy Bösendorfer zongora, azt a helyiséget
használtuk fogadószobának is; a másik volt az ebédlő, valamint
Péter szobája; itt állt a régi kis Bösendorfer zongora egy ideig,
amelyet később átgurítottunk a fogadószobába és véglegesen ott
maradt. A két szoba közt egy több részből álló ajtó volt, amelyet
ha kinyitottunk, szinte egy nagy szoba lett. Ezen a szinten volt; a
konyha, éléskamra, kis hallok. Férjem egy Bechstein zongorát
bérelt. Az emeleten volt férjemnek egy kis zongoraszobája, a
Csévi útra nyíltak az ablakai; valamint egy népzenei munkaszoba,
amit hálószobának is használt. Ennek a szobának a balkonján

Bartók Béla elsőszülött fiá
val,

Bélával. A

mészetesen nem a Csalán
utcában,

szokott férjem napozni és dolgozni. A két szoba közt volt még

kép ter

hanem

korábban készült.

jóva l

egy helyiség, itt lakott eleinte ifj. Bartók Béla, később pedig Péter
hálószobája lett.”
(Forrás:

A Bartók-ház ismertető kiadványa)
2006. TAVASZ GRAMOFON
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élni, ez a hely szolgált számukra legtovább otthonul.
edények. A zeneszerző ugyanis igyekezett körülvenni
A nnyira fontos v o lt nekik, hogy 1940 őszét követően,
magát a népi kultúra tárgyaival, még a zongoraszéke is egy
amikor Bartók feleségével az Egyesült Állam okba utazott,
fából faragott ülőke volt. Mindez nem külsőséget jelen
még majd egy évig fenntartották a bérleti jogot, abban
te tt Bartók számára, ő valóban ebben a környezetben
bíztak ugyanis, hogy vissza tudnak térni ide. Ráadásul
érezte magát a legjobban. A nyitást követő évtizedekben
ebben az időben három lengyel menekültnek, akiket
az épületet sokan látogatták, remekül megfelelt hármas
Bartók befogadott, adott o tth o n t a ház.
funkciójának, mely szerint emlékhelyül
Végül, 1941 nyarán döntöttek úgy,
szolgált, ismeretterjesztő feladatokat
hogy felszámolják a bérleményt, s a
lá to tt el és kedvelt koncerthelyszínné
zeneszerző Béla fiát - akinek ekkor már
vált. Az évek során több átalakítási és
vált a termek
feleségével saját otthona v o lt - bízta
bővítési ötlet is felmerült, köztük a
meg a bútorok és az összes egyéb holm i
most megvalósuló javaslat is, hogy be
kiállítási
elhelyezésével.
kellene építeni a padlásteret is.
villa szinte
A háborút követően aztán a villából
Kilenc esztendővel ezelőtt, 1997-ben a
állami bérház lett. Végül a város veze
hazai jogutód, Vásárhelyi Gábor, aki
a z egész Bartóktése úgy d öntött emlékhellyé teszi, s a
ifjabb Bartók Béla keresztfia, felvetette,
Bartók-ház - némi átalakítással - 1981-re,
hogy fel kellene újítani épületet, és k i
a zeneszerző születésének centenári
kellene bővíteni a kiállítási anyagot.
helyet tud
umára készült el. A bejárat a régi földsz
Ide kerülhetne végre Bartók minden
in ti részre, a házmesteri lakás helyére
fontos személyes tárgya, bútora. A zt
került, ahol fogadóteret alakítottak ki, s
ajánlotta, megcsináltatja a v illa átala
az épülethez egy külső, üveggel fedett lépcsőházat is
kítási terveit, sőt, a jogdíjakból finanszírozza és meg
csatoltak, mert az eredeti falépcsőn nehézkes lett volna a
valósítja a több m in t százmilliós beruházást. Azonban az
látogatók közlekedése. Az első emeleten abból a három
épület tulajdonosa, az Emlékházat fenntartó Fővárosi
szobából lett a koncertterem, ahol Pásztory D itta és
Önkormányzat maga akarta az átépítést „levezényelni” .
Bartók Péter lakott. A második szinten lévő helyiségek
Vásárhelyi Gábor is ragaszkodott a saját elképzeléseihez,
ben n y ílt meg a múzeum, benne a dolgozószoba a
így a kezdeményezés több esztendőre elakadt. 2004
Bösendorfer-zongorával, a faragott íróasztallal, a bőrfotel
nyarán aztán végre egyezség született az önkormányzat és
lel azt a szituációt igyekezett megörökíteni, amikor
a jogutód között. A főváros befogadta azt a magán
Bartók it t élt és alkotott. M indennek a rekonstruálásában
beruházási és ajándékozási tervet, amelynek keretében
a két fiú, ifj. Bartók Béla és Péter segített, az ő emlékeik,
tavaly április 1-jén elkezdődött az építkezés.
rajzaik alapján rendezték be a szobákat. Nagyon fontos
„A lig öt hónappal később, szeptember 26-án, Bartók Béla
helyet kaptak a faragott bútorok, hímzések, cserép
halálának 60. évfordulóján pedig már ünnepi estet ren-

„ (gazdagabbá

anyaga ,

a

hagyatéknak
adni”

TULIPÁNOS LÁDÁK, FARAGOTT
BÚTOROK, FIÓKOS SZEKRÉNYEK
„A bejáratnál két csodálatos nyárfa üdvözölte a látogatót; maga a
ház messze vo lt az úttól, magasan fent, hiszen ez már a hegy lába
volt; valaki azt mondta, hogy a ház és a fekvése is egy kastélyra
emlékezteti. A kertbe belépve a látogató gyümölcsfák (meggy-,
sárgabarack-, őszibarack- és körtefák), ribizli- és egresbokrok,
többfajta rózsa, kis veteményes, azután örökzöldek és rengeteg,
tavasszal hódító illatot árasztó orgonabokor mellett haladt el, míg
végül, több lépcsősor után megérkezett magához a házhoz.
Bent először egy zárt verandán találta magát, amely sokféle virág
nak, kaktusznak és egyéb növénynek adott otthont; s emellett
remek kilátást nyílt innen a hegyekre, illetve a város szélére. Más
tárgyak között egy szépen festett tulipános láda is állt itt, amilyet
sokat lehetett látni akkoriban a magyar falvakban. Apám legtöbb
bútora falusi asztalosműhelyekből került ki, néhány közülük egy
Péntek Gyugyi György nevű erdélyi mestertől, aki pompás
bútorokat; gazdagon díszített, faragott székeket, asztalokat, fiókos
szekrényeket készített.”
(Részlet Bartók Péter Apám című könyvéből)
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A MIKROKOZMOSZTÓL
A V I. VONÓSNÉGYESIG
Bartók Béla Csalán úti otthonában fejezte be a korábban elkez
dett M ikrokozm oszt, itt komponálta a két- és háromszólamú
kórusokat, a férfikarra szánt Elm últ időkből-t.
Ennek a háznak a falai között született a Zene húros hangszerek
re, ütőkre és cselesztára, a Szonáta két zongorára és ütőhang
szerekre, a Kontrasztok, a Hegedűverseny és az V. vonósnégyes.
1939 novemberében pedig a VI. vonósnégyest is ebben az
épületben fejezte be. Olyan írásai is itt láttak napvilágot, m int a
Liszt-problém ák című, akadémiai székfoglalója, a Népzenénk és
a szomszéd népek zenéje című összehasonlító tanulmánya,
illetve a M ié rt és hogyan gyűjtsünk népzenét? című módszertani
dolgozata.

dezhettünk megújuló hangversenytermünkben - meséli
Szirányi - , s az eltelt hónapok alatt koncertjeinken már
ismét fogadhattuk vendégeinket. Az Emlékház többi része
azonban zárva tartott, hiszen még fo lyik az új kiállítás
kialakítása.”
A kivitelezők igyekeznek - kívül és belül is - visszaállí
tani az eredetihez közeli állapotot. Vásárhelyi Gábor fele
ségével, Virághalmy Ágnes belsőépítésszel bejárta Európa
számos emlékházát és tapasztalatokat gyűjtöttek arról,
ezek az intézmények m ilyen megjelenéssel fogadják a
látogatókat, hogyan működnek. Az egész beltéri design
most már sokkal inkább idéz valódi otthont, m in t múzeu
mot. Megváltoztatták például a bejáratot, gyönyörű fa
kapu - Pölöskei József munkája - fogadja a látogatókat, s
az üvegfalú lépcsőház kovácsoltvas korlátja pedig Kós
Károly m in tá it formázza, ahogy annak idején az eredeti
falépcsőt is az ő motívumai díszítették. A koncertterem
korábban kölcsönzött X V III. századi, kazettás mennyezete

www.emlekev.hu
BARTÓK EMLÉKÉV AZ INTERNETEN
Március 25-étől. Bartók születésnapjától kezdve lehet részt
venni a honlap interaktív vetélkedőjében, A játék ezer. Bartók
életével, munkásságával és korával foglalkozó, feleletválasztós
kérdésből áll. amelynek összeállításában a Bartók Archívum
nyújtott értékes segítséget. Díjkiosztó rendezvényen, szeptem
ber 26-án (Bartók halálának évfordulóján) a legtöbb pontot elérő
játékos wellness hétvégét nyer, továbbá, hogy legyen min
művelődni masszázs közben: lexikonokat, CD- és könyv-

- amely eredetileg a to k i református templomból szárma
zott - bár különleges népművészeti ritkaságnak számított,
nem te tt tú l jó t az akusztikának, visszakerült az Iparművészeti Múzeumba. A koncertlátogatók a jövőben a
pódium díszeként Péreli Zsuzsa Bartók szellemiségét
megidéző gobelinjében gyönyörködhetnek majd. Emellett
gazdagabbá vált a termek kiállítási anyaga, a v illa szinte
az egész Bartók-hagyatéknak helyet tud adni. Az épület
egy új, látogatható szinttel is gazdagodott, a beépített
tetőtérre kerülnek például a különböző vitrin ek, a zene
szerző érem-, bogár- és ásványgyűjteménye is. A ven
dégek számára látható átalakításon kívül a ház gépészetileg, elektronikusan és szellőzés szempontjából is sokkal
komfortosabbá vált.
Végezetül még egy érdekességről. Vásárhelyi Gábor még
az e lm ú lt tavasszal Bónis Ferenc zenetörténésszel
végigjárta Bartók összes budapesti otthonát. Az ezeken a
helyszíneken forgatott anyagokból, valam int a múzeum
újjáépítését is dokumentáló felvételekből összeállított egy
filmet. Ez az igen érdekes D V D természetesen kapható lesz,
akárcsak az új, a házat részletesen bemutató ajánló füzet.
Az újranyitó, március 25-i ünnepi koncertet követően is
számos érdekes, izgalmas programmal várják majd az
érdeklődőket.
Talán az újjászületett Bartók-ház is segít abban, hogy a
közönség még jobban megismerje a zeneszerző életútját,
alkotásait, és ezzel is valóra tudjuk váltani Kodály Zoltán
intését: „A z ittmaradók dolga, hogy megnyissák az utat
művei előtt; hadd jussanak ezek a művek oda, ahová szán
va voltak: az emberek szívébe.”
*

utalványokat és más értékes nyereményeket. A Nemzeti Évfor
dulók Titkársága által működtetett honlapon folyamatosan
jelennek meg az évforduló programjaival kapcsolatos informá
ciók: legfontosabb rendezvények, kiadványok megjelenése,
sajtóvisszhang. A honlapról az életrajzon, bibliográfián és linkgyűjteményen túl tájékozódni lehet aktuális pályázati kiírások
ról, eredményekről.

A z újjáépített Bartók Emlékház megnyitója: 2006. március 25.
Honlap: w ww .bartokm useum .hu
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Zongoraverseny Bartók szerkesztési logikájával
Eötvös Péter új alkotását öt európai zenekar rendelte meg
A zeneszerző Bartók muzsikáját
anyanyelvének, legtermészetesebb
zenei kifejezési eszközének érzi. Egy
korábbi, Muzsikának adott in te r
jújában így v a llo tt erről: „ M i
a Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitóestjén lesz, az új alkotás a Ligetivel, Kurtággal azonos módon
szerző vezényletével, Pierre-Laurent Aimard szólójával, a Suisse hangsúlyozunk, artikulálunk, hason
ló harmóniai rendszerben gondolko
Romande zenekar közreműködésével hangzik fel.
dunk, persze ezen belül mindenkinek
megvan a saját rendszere, egyik sem
Ráfi Zsuzsanna
hasonlít a másikra. Könnyen fel
fedezhető viszont, hogy a bartóki
artikuláció és harmóniai gondolkodás v o lt a táptalajunk,
és k i-k i ebből alakította k i a maga világát.”
Eötvös Péternek az új alkotásával rengeteg az elfoglaltsá
ga, hiszen a C A P -K O -t ebben az esztendőben több euró
pai városban bemutatják. A müncheni Herkulessaalban
tartott, január 26-i ősbemutatót követően, amikor a
Bajor Rádió Zenekarának előadásában, Pierre-Laurent
Aim ard közreműködésével hangzott fel a zongoraverseny,
február 2-án és 3-án Göteborgban a svéd publikum h a ll
gathatta meg a művet a Göteborgi Szimfonikus Zenekar
tolmácsolásában. A következő ország Svájc, Genfben
március 15-én, a Suisse Romande Zenekarral hangzik fel
a C AP -K O , s ennek az együttesnek az előadásában
hallgathatja meg két nappal később az új Eötvös-alkotást
a budapesti közönség is.
A Concertgebouw Zenekarával március 24-én, a Bartókszületésnap előestéjén Amszterdamban, egy nappal ké
sőbb, 25-én pedig Brüsszelben m utatják be a művet.
Párizsban május 22-én, a Francia Rádió Filharmonikus
Zenekara tolmácsolásában hangzik fel az új Eötvösalkotás, majd novemberben Bécs következik, ahol 24-én
a Bécsi Rádió Szimfonikus Zenekara adja elő a darabot.
A zeneszerző m indenütt maga tanítja be a művet, a kon
certek m ellett pedig az új kompozíció kiadói korrektúrá
Eötvös Péter: „M i Ligetivel, Kültaggal azonos m ódon hangsúlyozunk,
ját készíti. A tennivalója pedig azért is nagyon sok, mert
artikulálunk, hasonló harmóniai rendszerben gondolkodunk.”
a C A P -K O m ellett ezeknek a hangversenyeknek más és
más a műsora, s többek között Smolka, Lutoslawski, Bartók,
G ilb e rt Am y, Kurtág kompozíciói szerepelnek együtt az
„Első zongoraversenyem címe a szólóhangszerek szokatlan
új zongoraversennyel.
kombinációjára, egy akusztikus, »hagyományos« koncertzongora és egy új, digitális zongora kapcsolatára utal,
A budapesti, március 17-i koncerten, amelyen a Suisse
Romande Zenekar játszik, a C A P -K O m ellett Sztravin
zenekari kísérettel. A mű számos tekintetben követi és
szkij Tavaszi áldozat című darabja és Ligeti György Lontafejleszti tovább Bartók szerkesztési logikáját, például a
nója is felhangzik. Ligeti „többrétegű harmonikus kristá
zongora és az ütőhangszerek viszonyában, valamint a pár
lyosodásnak” nevezi ezt a művét, s a kompozíciót illetően
huzamosan haladó hangközök tekintetében. A Bartók
a következő hasonlattal élt: „ A zene mögött egy másik
Béla születésének 125. évfordulójára készült művet öt
zene, emögött megint egy másik, és így tovább a vég
európai zenekar rendelte meg és mutatja be. M indkét
telenségig, m in t amikor egy tükörrel a kezünkben egy má
szóló hangszert Pierre-Laurent Aim ard szólaltatja meg” sik tükörbe nézünk.” Eötvös Péter sokszor vezényelte
mondta új kompozíciójáról Eötvös Péter.

Fotó: G uy Vivien

Concerto for Acoustic Piano, Keyboard and Orchestra azaz
CAP-KO. Eötvös Péter új, Bartók Bélának ajánlott műve január
végén már hatalmas sikert aratott a müncheni ősbemutatón.
A zongoraverseny magyarországi bemutatója március 17-én,
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Ligeti műveit, s ezt a darabot is többször dirigálta már. Egy
korábbi beszélgetésben a következőképpen vélekedett az
1967-ben született Lontanóról: „Nagyon veszélyes mű
(csakúgy, m in t az Atmospheres), minthogy lassú és négy
negyedben íródott, és minden csillogni vágyó karmester
elég bátor ahhoz, hogy hozzányúljon. H allottam többször
is olyan előadásban, hogy valaki öt percig vezényelt négy
negyedben, de ezen kívül az égvilágon semmi sem történt.
£n külön megadok m inden egyes hangszerbelépést, és
elhelyezem a dinam ikai struktúrában. A Lontano gyö
nyörűen hangszerelt, harmóniailag fantasztikusan vezetett
kompozíció.”

A múlt, a jelen és a jövő zongoristája

kedhetett magával a zeneszerzővel is. Ma A im ard
Messiaen zongorára írt műveinek egyik legautentikusabb
és legihletettebb tolmácsolója. Nemzetközi karrierjét az
1973-as O livie r Messiaen Versenyen aratott győzelme
indította el. Ezt követően a világ szinte valamennyi jelen
tős koncertpódiumán bemutatkozhatott, s olyan világnagyságokkal dolgozott együtt, m in t Pierre Boulez, Seiji
Ozawa, Zubin Mehta, Charles D utoit, André Previn,
Kent Nagano, Franz Welser-Möst, Nikolaus Harnon
court vagy David Robertson.
Pierre Boulez meghívására 1977-ben - alig tizenkilenc
évesen - egyik alapító tagja lett az Ensemble InterC ontem porain-nek. A nyolcvanas évek közepétől
Aim ard Ligeti György egyik legközelebbi munkatársa
ként a zeneszerző valamennyi zongorára írott művét le
mezre játszotta, sőt Ligeti számos darabját neki dedikálta.
Tizennyolc évig játszott Boulez együttesében, kiemelkedő
szerepet vállalt a kortárs zene világában, és közreműkö
dött számos világpremierben. Emellett azonban folyama
tosan törekedett arra is, hogy felfedezze és hangsúlyozza
a történelem, a zene, s a különböző kultúrák között létező
összefüggéseket, valam int azok nemzedékeken, száza
dokon átívelő hatásait. A párizsi konzervatórium és a
k ö ln i zeneakadémia tanáraként, koncertező művészként
egyaránt hirdeti a m últ, a jelen és a jövő zenéjéhez való
mély személyes kötődését. Repertoárja gyakorlatilag a
teljes nyugat-európai zenetörténetet felöleli, de az afrikai
és a távol-keleti zenekultúrákban is otthonosan mozog.
Aim ard kiemelten fontosnak tartja, hogy az elsősorban

Fotó: Gramofon-archív

„Pierre-Laurent Aim ard a kortárs zongoraművek leg
kiemelkedőbb előadója. Káprázatos technikai felkészült
sége, kifejezőkészségének poétikusan gazdag eszköztára
teszi kivételessé művészetét. Képes m inden művel a
tökéletes le lki azonosulásra” - vélekedik róla Ligeti
György. N apjaink egyik legkiválóbb zongoraművésze
többször járt már Budapesten, koncertjeit mindig rend
kívü li érdeklődés kíséri.
Pierre-Laurent Aim ard Lyonban született 1957-ben, és a
párizsi Conservatoire-ban végezte zenei tanulmányait.
Tizenkét éves korától O livie r Messiaen felesége, Yvonne
Loriod v o lt a mestere, és már növendékként megismer

Pierre-Laurent Aimard m inden koncertjén játszik legalább egy kortárs darabot

klasszikus zenét kedvelő közönséggel is megismertesse
a kiem elkedő kortárs műveket, ezért műsoraiban a
klasszikus művek m ellett csaknem m inden esetben szere
pel modem darab. Számos alkalommal dolgozott együtt
Boulezzel, Stockhausennel, Ligetivel és Kurtággal, de
olyan kortárs szerzők m űveit is játszotta már, m in t George
Benjamin vagy Marco Stroppa. Természetesen a hagyo
mányos szóló- és kamarazenei repertoár is fontos számára,
és gyakran kap meghívást olyan neves együttesektől, m int
a Cleveland Orchestra, a Bostoni Szimfonikusok, a Lon
doni Filharmonikusok. Visszatérő vendége Tanglewood,
Salzburg, és Bécs zenei fesztiváljainak. Lemezeit rangos
kiadók jelentették meg: a Sony, az Erato, a Teldec, a
W arner Classics, a Wergo és a Lyrinx, az A rte televíziós
csatorna felkérésére pedig filmsorozatot készített a XX.
század nagy zeneszerzőiről.
Tavaly a b rit Királyi Filharmóniai Társaság neki ítélte az
év legjobb hangszeres előadójának járó elismerést, Susan
Grahammel közös íves-lemezéért pedig Grammy-díjat
kapott.
Az idei esztendőt is egy igazán különleges munkával
kezdte. Aim ard és Julian Rachlin a sztárja Phil Grabsky
dokumentumfilmjének, amely Mozart születésének 250.
évfordulójára készült. A rendhagyó alkotás világpremier
je 2006. január 4-én v o lt a londoni Barbican Hallban. Sir
2006. TAVASZ GRAMOFON
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Roger N orrington azt mondta, hogy a film soha nem
lá to tt tökéletességgel, teljesen újszerűén idézi meg
Mozartot. „Káprázatosán sokszínű... Elvarázsolja azokat
is, akik eddig semmit nem tudtak a zeneszerzőről, de
kíváncsivá teszi azokat is, akik már ismerni vélték.”
A b rit Channel5 három részes sorozatként vetítette le az
alkotást a tévénézőknek. Ez a csatorna először sugárzott
komolyzenei témájú film et, minden képzeletet felülmúló
sikerrel. A rendező, Phil Grabsky Mozartot több m in t 80
műve és terjedelmes, kivételesen személyes hangú, öröm
mel, szenvedéllyel, fájdalommal, érzékenységgel és hu
morral te li levelezésének felhasználásával m utatja be. Ze
netörténészek és színházi rendezők m ellett olyan zenei
világnagyságok idézik meg Mozart szellemét, m in t Fischer
Adám, René Jacobs, Sir Thomas A lla n , Renée Fleming,

valamint a Londoni Filharmonikusok, a Camerata Salzburg
vagy a Bécsi Filharmonikusok muzsikusai. Eloszlatnak szá
mos, a Mozart-mítosz részét képező és a géniusz személyi
ségével, magánéletével, egészségi állapotával és halálával
kapcsolatos tévhitet. Ú j Mozart-képet teremtettek, amely
nagyon különbözik M ilos Forman M ozartjától. Phil
Grabsky rendező első alkalommal kirándult a klasszikus
zene világába. Magával ragadóan, teljesen újszerűén
mutatja meg a komolyzene világát. A „Mozartot keresve” a
közeljövőben Szlovéniától Ausztráliáig a világ több m int
húsz országában lesz látható, és nemzetközi fesztiválokon,
valamint koncerttermekben is vetíteni fogják.
Budapest Kongresszusi Központ
március 17., 19.30

Huszonöt év Bartókkal

Fotó: Gramofon-archív

Kitűnő muzsikustársaival és színes műsorral ünnepli pályafu
tásának huszonötödik évfordulóját a magyar zeneélet egyik
meghatározó személyisége, Rácz Zoltán. A március 31-ei hang
versenyen többek között elhangzik az a mű is, amelyről a neves
ütőhangszeres művész, az Amadinda Ütőegyüttes alapítója úgy
gondolja, afféle vezércsillagként kíséri végig életét.
• > V á rko n yi Tam ás

A Gramofonnak egy évvel ezelőtt
adott interjúban úgy nyilatkozott,
hogy művészi pályafutását 1981. már
cius 29-től számítja, vagyis attól a
koncerttől, amelyen először játszotta
Ránki Dezsővel és Kocsis Zoltánnal
Bartók kétzongorás szonátáját. Vajon
ma is ugyanabban az időszámításban
él Rácz Zoltán? - tettem fel a kérdést.
„Két olyan esemény történt, amely új
időszámítást in d íto tt el az életemben:
1984-ben megalakítottuk az Am adindát, 1999-ben pedig megszületett a
kisfiam, Barnabás” - mondja a mű
vész. „Az Amadinda jelentős elhatá
rozás volt, hiszen addig egészen más
képp képzeltem a pályafutásomat; a
hetvenes évek végén, nyolcvanas
évek elején úgy éreztem, Magyaror
szágon nincsenek meg a feltételek
ahhoz, hogy az ütőhangszerek szólóés kamararepertoárjával foglalkozhassam, ezért akkoriban úgy gondoltam,
külföldön élem le az életem” - emlé
kezik Rácz Zoltán, akinek a nevét
sokszor kö tik a kortárs zenéhez, ő azon-
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ban nem szeret kategorizálni. „ A m in 
denkori kortárs zene ezer szállal kötő
dött és kötődik ma is a megelőző
korok zenéjéhez — véli az Am adinda
Ütőegyüttes alapítója
a zenetörté
netben gyakran egészen különböző
zeneszerzői törekvések figyelhetők
meg egyidejűleg. Jubileumi koncer
tem műsorát is meglehetősen széles
repertoárból alakítottam k i.”
A muzsikus társak-barátok kiválasztá
sáról Rácz Zoltán elmondja, hogy ze
nész léte a kezdetektől szorosan kap
csolódik R ánki Dezső és Kocsis
Zoltán személyéhez. „Szerencsésnek
érzem magam, hogy ilyen közeli
kapcsolatba kerülhettem velük az
évek alatt. Meghatározó módon ala
kították zenei gondolkodásomat, és
örökké szemem előtt v o lt az a kivéte
lesen igényes alapállás, amely Őket
jellemzi, és amely mércévé vált szá
momra. Most, huszonöt év után ismét
velük játszom Bartók remekművét,
noha szinte nincs olyan magyar zon
gorista, akivel ne adtam volna elő ezt

a darabot. A sokféle előadás és meg
formálás m ind nyomot hagyott ben
nem, és érlelte saját elképzelésemet,
de legtöbbet valószínűleg abban a fél
órában alakult bennem a darab, ami
kor zeneakadémistaként Ránki De
zsővel és Kocsis Zoltánnal elkezdtük
próbálni” - meséli Rácz Zoltán, és azt
is elárulja, ezt a művet nagyon fiata
lon, már tizennyolc évesen eljátszotta
egy konzervatóriumi hangversenyen.
A k k o r két diáktársa, Székely István
és Rákosi András voltak partnerei, és
nem kis feltűnést keltettek. „Azóta
csaknem harm inc év te lt el, de
ahányszor elővettem a művet, m indig
újabb és újabb, addig számomra rejtve
maradt részletet fedeztem fel ebben a
kim eríthetetlenül gazdag partitúrá
ban. Biztos vagyok benne, hogy a
mostani zeneakadémiai hangverseny
re való felkészülés során ismét újabb
felismerésekkel lep meg.”
Zeneakadémia
március 31., 19.30
w ww .am adinda.com
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Bizonyára mindenki emlékszik még a tavalyi fesztiválra, amikor Daniel
Barenboim az egyik estén zongoristaként, a másik koncerten karmester
ként lépett a Nemzeti Hangversenyterem pódiumára. A z argentin szü
letésű művész idén azért jön Budapestre, hogy szólóesttel ajándékozza
meg a magyar publikumot: a koncert műsorán Bach nagyszabású
alkotása, a Wohltemperiertes Klavier első kötete szerepei
•> VT
„ A zongorajáték legfontosabb része a
szimfonikus tényező” - írja Barenboim
nemrég megjelent Bach-lemezével
kapcsolatban. Szerinte a zene csak
akkor „él” , ha a hangzás, a polifónia
többdimenziós térhez válik hason
latossá, ahol a szólamok — akár a ze
nekar hangszercsoportjai — világosan
elkülönülnek egymástól. „Vagy m in t
egy festménynél, ahol a perspektívá
nak köszönhetően a falra akasztott
vászon képes távolságokat lá tta tn i” véli Barenboim, aki Nadia Boulanger
zongoráján is a W ohltem periertes
Klavier kottáját találta, amikor tizen

két évesen első órájára érkezett a v i
lághírű pedagógus Párizs környéki la
kására. „Édesapám oltotta belém a
Bach muzsikája irá n ti szeretetet.
Bachon nőttem fel” - emlékezik.
M ié rt á llíto tta a nagy romantikus
karmester és zongoraművész, Hans
von Bülow, hogy a Wohltemperiertes
Klavier a zongoristák Otestamentuma? - kérdezi Barenboim, majd
m indjárt meg is válaszolja: „N yilván
azért, mert hangjai nem csak egy nép,
egy kultúra történetét foglalják ma
gukban, hanem a földi létről, szeretetről, etikáról, morálról szóló gondola

tokat is. A m últról való gondolkodás
pedig a jelenről te tt vallomás is, sőt a
jövőnek szóló tanítás” - teszi hozzá a
művész, aki a Bach-sorozat második
kötete után valószínűleg az első
kötetet is lemezre fogja játszani. M in t
mondja, Bach monumentális soroza
tából ugyanúgy kiha llh ató a XV.
században élt Josquin polifóniája, m int
Wagner vagy Bruckner harmóniái. ■

N em zeti Hangversenyterem

március 23. 18.00
www.danielbarenboim.com

Sokarcú csodagyerek
Március 18-án és 19-én napjaink egyik legünnepeltebb és egyik
legfiatalabb zongorista-sztárja lép fel a Budapesti Fesztiválzenekarral. A kínai születésű Lang Lang hároméves korában
kezdett zongorázni. Tizenhárom évesen eljátszotta Chopin
összes zongoraetűdjét, tizenhetedik születésnapja előtt jelent
meg a róla szóló monográfia, és tizenkilenc évesen mutatkozott
be a Carnegie Hallban.

Fotó: G ram ofon-archív

Forrás: Művészetek Palotája

Perspektíva - hangokból

VT
Lang Lang, aki egy éve az U N IC EF
jószolgálati nagyköveteinek táborát
erősíti, a világ szinte valamennyi ran
gos együttesével és karmesterével fel
lépett. A Deutsche Grammophonnál
megjelent negyedik lemezén a Ba
renboim vezényelte Chicagói Szim
fonikusokkal játssza Mendelssohn és
Csajkovszkij egy-egy zongoraverse
nyét, és idén januárban jelent meg
ötödik, Memory című albuma, ame
lyen Lang Lang olyan műveket ad
elő, amelyek még fiatalabb éveiben
erősen alakították személyiségét. Az
1997 és 2002 között a Curtis Intézet

ben tanult zongorista már 2003-as
Camegie H allbeli szereplésén is mű
sorra tűzte szülőhazájának muzsikáját,
de - m in t azt egy rádióinterjúban el
mondta - repertoárját tovább szeret
né bővíteni a kortárs kínai zenékkel.
A még m indig csak huszonnégy éves
zongoraművész először lép fel M a
gyarországon, de a mű - Rahmanyinov 2. (c-m oll) zongoraversenye - ,
amelyet március 18-án és 19-én
között előad, már számos elismerést
hozott számára: 2005-ben éppen ezt
az alkotást vette lemezre a Mariinszk ij Színház Zenekarával, Valery Ger

giev vezényletével. Következő albu
mán, amelynek fe lvéte leit tavaly
nyáron fejezte be, a Maestro című
film zenéjét hallhatjuk majd. Ennek
főszereplője a Szabó István számos
film jéből is ismert világhírű színész,
Klaus M aria Brandauer, Lang Lang
játékát pedig a neves Staatskapelle
Dresden zenekara kíséri.
■

N em zeti Hangversenyterem

március 18. 15.30, március 19. 19.45
www.langlang.com
2006. TAVASZ GRAMOFON
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TAVASZI F E S Z T IV Á L É I

Tavaszi séta M ozarttal,
Budapesten

Forrás: W ie n Tourism us

Qondolták volna, hogy a Mozart összes vonósnégyese cím
mögött egy tavaszváró séta rejlik? És azt tudták-e, hogy
rejtekéből az új évszakot a múlt idézésével is elő lehet csa
logatni? Pedig így van! 7\ kamarazene szerelmeseit most
olyan sétára invitálja a Budapesti Tavaszi Fesztivál,
amelynek során a valamikor exkluzív műfaj a város
gyönyörű historikus termeiben csendül fel.
Pándi Zita

Európában és Amerikában egyaránt keresett, díjakkal k i
tüntetett, gazdag diszkográfiájú vonósnégyesek játékában
lesz alkalmuk gyönyörködni. A X V III. és XIX. század ze
néjét korabeli hangszereken előadó Quatuor Mosa'fques
már meghódította az eszterházi Haydn Fesztivál közönsé
gét, Schiff András és Perényi Miklós is szívesen koncertezik
velük. Az ólcet követó' Carmina Quartet tanárainak listá
ján is Nikolaus Harnoncourt nevét olvashatjuk, az együttes
pillanatnyilag a zürichi W in te rth u r Főiskola rezidens
kvartettje. Képzésük párhuzamosan folyt az értékes hang
szereken játszó, Svájcban fesztivált alapító casalQuartet
tagjaival. A tavaszi séta negyedik állomásán a Petersen
Quartet n yitja fel Mozart vonósnégyes-partitúráit. Á tla g 
ban ötévesen vették kézbe a vonót, a sajtó ugyanolyan el
ragadtatottan ír róluk, m in t a stílushű, aprólékosan k id o l
gozott játékákról ismert Hagen Quartetról. A sorozatot a
Leipziger Quartet hangversenye zárja, a róluk olvasható
káprázatos adatok arra utalnak, hogy a budapesti fellépés
végén is fergeteges taps várható.
A hangversenyek felépítése is érdekes, hiszen minden egyes
est keretében a vonósnégyesek világában egyre otthono
sabban mozgó fiatal Mozart szerzeményeit hasonlíthatjuk
össze a már kifo rrott művész zenei világával. A zenészek
ívet formálnak a korai kompozícióktól a szerző apja által
már igen kifinom ultnak ta rtott későbbi vonósnégyesekig,
érintve azt a bécsi periódust, amelyben Mozart Joseph
Haydn zenéjével való találkozását dolgozta fel.
Végül —a hangversenysorozat állomásait figyelve - kira j
zolódik még egy fontos motívum: Ybl M iklós. Bár a kon
certek többsége a magyar építészet kimagasló alakja által
csak részben jegyzett Magyar Tudományos Akadémia
Roosevelt téri Dísztermében lesz, a másik két színhely
tervrajzain már csak Ybl aláírása olvasható. A Festetics
Palota Tükörtermében az élményt a teremnek nevet adó
velencei tükrök teszik majd szebbé, hiszen kaleidoszkópszerűen játszanak a dekoráció fehér és arany elemeivel, a
bent tartózkodók képmásával. Nem messze Festeticsék
valam ikori rezidenciájától áll a mindössze kilencven nap
alatt felépített Képviselőház, a koncertek harmadik szín
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Bécs és az ő zsenije - az évad egyik hivatalos sajtófotója

helye, amely ma az Olasz Kultúrintézetnek ad otthont.
Siessenek jegyet váltani, hogy élvezettel barangolhassák
be az egykori mágnásnegyed és Duna közötti városrészt,
miközben a tavasz érkezését várják.

És egy bécsi mélange...
A tito k abban rejlik, hogy megtaláljuk az összetevők har
móniáját. Ezért egy zenei mélange esetében a vonósné
gyesek és operák m ellől nem hiányozhatnak a szimfóniák,
divertim entók, rondók, hegedű- és zongoraversenyek
sem. A választék szédületes. Itt lesznek például a gazdag
repertoárt birtokló Budapesti Vonósok. Vendégük, Szaba
di Vilm os előadásában három hegedűversenyt is hallha
tunk az est folyamán. Négy nappal később már az a
Mozarteum Orchester Salzburg látogat Budapestre,
amelynek alapításában anno Mozart özvegye vett részt.
Karmesterük, Ivor Bolton, és a velük érkező zongoramű
vész, Lars Vogt a zenei világ állócsillagai közé tartoznak.
További fénypontnak ígérkezik a feledésbe merült szerze
mények megszólaltatásáról ismert Erdődy Kamarazenekar
fellépése. A hangverseny dirigense Vashegyi György, a
szólisták Gulyás Emese (hegedű) és Nagy M iklós (kürt).
A programot böngészve rábukkanhatunk Kincses Veronika
és a Liszt Ferenc Kamarazenekar Mozart-estjére is. Az
együttes Rolla János vezetésével divertim entókat és koncertáriákat ad elő, zongorán Jandó Jenő m űködik közre.
Ha most úgy gondolják, a szervezők mégis kifelejtettek
valamit, tévednek. A jövő közönsége ugyanis egy egész
napra birtokba veheti a Petőfi Irodalm i Múzeumot, a M o 
zartiddá színhelyét. Művészeti főiskolák hallgatói várják a
gyerekeket, hogy m inikoncertek, báb- és videoprojektek
tarka sokaságával magyarázzák el, k i is vo lt Mozart? Az esti
hangversenyen viszont a budapesti Auer Vonósnégyes
lép fel, mely 1993-ban az Eviani Nemzetközi Vonósnégyes
Versenyen a második díj m ellett elnyerte a legjobb
Mozart-előadásért járó különdíjat is.
Mozart hírnévre vágyott, és a bécsi udvar zeneszerzői
posztjára. De gondolta-e valaha is, hogy 250. születésnap
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ját az egész világ ünnepli majd? Valószínűleg nincs olyan
műve, am it az idén ne adnának valahol elő. A fesztivál
műsorára ritkán hallható darabok is fölkerültek: az II re
pastore, a M itridate, Ponthus királya és a Zaide.

Titokzatos Napkelet
Az első hangversenyszerű előadás dátuma március 18., a
Zeneakadémia dobogójára a hazájában legjobb Mozartzenekarként számon ta rto tt Dán Rádió Kamarazenekara
lép. A dirigens művészeti vezetőjük, Fischer Adám, a fő
szerepeket A n na Maria Panzarella, D itte Andersen és
Kressimir Spicer viszi. Programon az a dramma per musica
áll, melynek megkomponálásához a fiatal zseni csak kedvtelenül lá to tt hozzá. A kor egyik legnépszerűbb librettistája, Metastasio szövegkönyve gyengének bizonyult,
Mozart azonban gyönyörű zenét komponált. A tét nem
v o lt csekély: az II re pastore a császárnő legkisebb fia,
M axim ilian Franz tetszését v o lt h iva to tt elnyerni, hiszen
salzburgi látogatását 1775-ben pazar ünnepélyek egész so
ra kísérte. Hasonlóan nehéz körülmények között készült
az a háromfelvonásos opera seria is, amelyet március 24-én
hallhatnak a Művészetek Palotájának Fesztivál Színházá-

A v o n ó s n é g y e s -s z é ria
Q u a tu o r M o saiq u e s

MTA Roosevelt téri Díszterme, március 18.
C a rm in a Q u a rte t

Festetics Palota, Tükörterem, március 19.
c a s a lQ u a rte t

MTA Roosevelt téri Díszterme, március 24.
P etersen Q u a rte t

MTA Roosevelt téri Díszterme, március 25.

ban. Elkényeztetett énekesek, ambiciózus apa, egy francia
klasszikus remekműve, és a 14 éves zeneszerző —ezek vo l
tak a M itridate, Ponthus királya keletkezésének koordi
nátái. Partitúráját a 15 éves Budapesti Kamaraopera kel
ti most új életre Simon Balázs rendezésében. Az együttes
művészeti vezetője, M oldován Domokos figyelme korán
irányult a ritkán előadott művek és az operatörténet kez
dete felé. A márciusi magyarországi bemutatót Vashegyi
György vezényli, a szereposztásban két régizenében elis
mert név áll: González M ónika és T im othy Bentch.
Ha kíváncsiak arra, hogyan dolgozott fel Mozart kilenc
évvel a M itridate után még egy ázsiai vonatkozású lib re t
tót, okvetlenül menjenek el a március 27-i koncertre. A
Zaide hangversenyszerű előadása nem is kaphatna szebb
keretet, m in t a Zeneakadémia nagytermét: a századforduló
szecessziós stílusának kiapadhatatlan forrását az orientális
világ építészeti form ái adták. A dalműre Constanze
Mozart bukkant rá 1799-ben, férje hagyatékában. H irde
tést adott fel az Allgem eine Musikalische Zeitungban az
zal a kérdéssel, hogy ismeri-e valaki ezt a daljátékot, mert
férje soha nem említette. Nem kapott választ. Az autográf ezután J. A n to n Andréhez került, és csak 1838-ban lá
to tt napvilágot. A Szöktetés „kistestvérét” azóta is csak
elvétve állították színpadra. A ritkán feltűnő kincset most
a Graeme Jenkins vezényelte Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekara tárja fel, a főszerepekre Csereklyei Andrea,
Szappanos Tibor, Hámori Szabolcs és Megyesi Zoltán készül.
Az Aqua Toffanát március 29-én tűzik műsorra a M űvé
szetek Palotájának Fesztivál Színházában. A fellépő
művészeket vonzó kultúrák kiindulópontjai távol esnek
egymástól térben és időben. Itt lesz például a Szent Efrém
Bizánci Férfikar a letűnt Kelet-Római Császárság h ip n o ti
kus egyházi zenéjével, és a Mozart korában is régi hang
szernek számító viola da gambájával Stollár Xénia.

H ag en Q u a rte t

Olasz Kultúrintézet, március 3 1.
L e ip z ig e r Q u a rte t

MTA Roosevelt téri Díszterme, április I .
A hangversenyek 19.30-kor kezdődnek

T o v á b b i M o z a r t-e s te k
S za b a d i V ilm o s és a B ud apesti V o n ó s o k

Festetics Palota, Tükörterem, március 22.
A u e r Vonósnégyes

Petőfi Irodalmi Múzeum március 25.
M o z a r te u m O rc h e s te r S a lz b u rg

Nemzeti Hangversenyterem, március 26.

A z édes és krémes - M ozart 2006-ban nagyobb üzlet, m in t valaha

E rd őd y K a m a ra z e n e k a r: „ E z nem M o z a r t? !”

MTA Roosevelt téri Díszterme, március 27.
K incses V e r o n ik a , Jandó Jenő és a L iszt Ferenc K a m a ra zenekar

Zeneakadémia, április I .
A hangversenyek 19.30-kor kezdődnek
Teljes program, közreműködők és bővebb információ:

Gergye Krisztiánnal lépnek majd színre, a kortárs tánc
művész előadóval és koreográfussal. Ihletük közös forrását
Mozart operáiban keresik. Az összekötő szál Ágens, a
konvenció határait bátran átlépő karizmatikus hangmű
vésznő. U j produkciójában Mozart és saját zenéjét „hasz
nálva” teremt meg egy különleges vokális világot.
■

w w w . feszti valva ros.hu
w w w .m ozart2006.net
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Tessék választani
Andrew Manze, Maxim Vengerov és Christian
Tetzlaff. Három nagyszerű hegedűművész és
három, gyökeresen eltérő személyiség a Buda
pesti Tavaszi Fesztivál idei programkínála
tában.
M o ln á r Szabolcs

Fotók: G ram ofon-archív

A közelmúltban két C D is a kezembe akadt, m indkettőn
szerepelt egy orgonaműként ismert és rendkívül népszerű
darab, Bach d-m oll toccata és fúgája. Az egyiken Andrew
Manze, a másikon M axim Vengerov játszotta a művet.
Manze, akit egy amerikai újságíró a barokk hegedű első
modem szupersztárjának nevezett, azzal az ambícióval
vette fel repertoárjára a kompozíciót, hogy előadásával
állást foglaljon a darab eredetisége, illetve az eredeti for
mája körül kialakult zenetudományi vitában, amely vita a

Andrew Manze 2003-ban Trevor Pinnocktól vette át az English Concert vezetését

kérdés felvetésének pillanatában azonnal kilépett a tudo
mányos világ szűk, szakmai keretei közül, és a zeneszerető
nagyközönség körében is élénk visszhangot keltett. Már
rég elcsitultak a hullámok, amikor 2002-ben Vengerov
lemezén, Ysaye és Scsedrin művek közé ékelődve, ismét
felbukkant az orgonadarab szólóhegedű-változata. Ven
gerov - bátran nevezhetjük őt a világ zenei színpadának
jelző nélküli szupersztárjának - barokk hegedűt ragadott,
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amellyel elsősorban nem azt demonstrálta, hogy m indent
tud a hegedűjátékról, amit tudni lehet és érdemes, hanem
azt, hogy m inden előadói stílus irányába n yito tt, mindig
kész a tanulásra és nem hajlandó bezárkózni a maga te
remtette előadói stílus és magatartás világába. Ezt bizo
nyítja, hogy 2005-ben - a nemzetközi sztárvilágban ritka
módon - egy évre visszavonult a pódiumoktól, hogy a p i
henés alatt intenzíven foglalkozzon a tangóval meg a jazz
muzsikával, és kiegészítő hangszerével, a brácsával.
A német C hristian Tetzlaff mostanában nem ragad régi
barokk hegedűt, néhány éve ráakadt egy alig öt éves
hangszerre, amellyel maximálisan elégedett. Nem tudom,
hogy Tetzlaff valaha is játszotta a d-m oll toccatát szólóhegedűn, bécsi találkozásunk alapján úgy vélem, hogy
nem. Persze nem a technikai nehézségek miatt. Bach és
Bartók szólódarabjainak rendszeres és elragadtatással üd
vözölt előadásaival a háta mögött, rendkívüli felkészültsé
get igénylő versenyművek (például Ligeti Györgyé) meg
tanulása után, ugyan m ilyen technikai problémái
lehetnének? N yilvá n az sem igaz, hogy m éltatlannak érezné, hiszen a nagy művek vonzásában élő német hegedűművész nem zárkózik el komolykodó módon a ritkaságok
tó l vagy az érdekességektől sem, ezt bizonyítja, hogy
milyen izgalommal és lelkesen beszélt a Joachimnak írt
versenymű közeljövőben várható előadásáról. A m ik o r a
historikus előadói gyakorlatról kérdeztem, ironizáló vála
szából kitetszett, hogy túlhaladottnak érzi a kérdést. Szá
mára a zene korszakolhatatlan és az előadói megközelítés
szempontjából megbonthatatlan egység. Ha egy Bachelőadására azt mondják, hogy stílusos, akkor reméli, hogy
a mű szellemével azonosuló előadásra gondol a kritikus,
nem pedig valamilyen iskolai szabálynak megfelelő játékra.
A három hegedűs fellépése jó alkalmat kínál, hogy képet
alkossunk magunkban - még ha csak vázlatosat is - a
nemzetközi hegedűs szcéna aktuális állapotáról. A kon
certlátogatók nagy többsége azonban nem tud m indhá
rom művész koncertjére elmenni, ők nehéz választás előtt
állnak, programokat, műveket, zenekarokat, karmestereket
kell összehasonlítaniuk, elvárások, remények és tapaszta
latok alapján kell mérlegelniük. A versenyművek m ellett
mindhárom koncert ígér népszerű „közönségkedvenc”
darabot, és a műsorszerkezet sem lép tú l a bejáratott és
kedvelt kereteken. A hangversenyeket, néhány nap kü
lönbséggel, Budapest két legjobb helyszínén rendezik.
A fesztiválra (Zeneakadémia, március 19.) A ndrew
Manze az English Concerttel érkezik. Azzal az együttessel,
amely 1973-as alapítása óta a régi zene élvonalbeli zene
kara. „T ő lük hallottam életemben először régi hangszere
ken megszólaltatott korabeli muzsikát” - emlékszik
Manze a meghatározó élményre. Nem csoda, ha Trevor
Pinnock három évtizedes munkája után, 2003-ban,
megilletődötten, de nagy ambícióval vette át a zenekar
vezetését. A budapesti koncert műsorának gerincét
Manze az 1770-es évtized második felének terméséből vá
logatta. H allhatunk majd egy Haydn-szimfóniát 1778-ból,
két C. Ph. E. Bach szimfóniát 1776-ból és egy Mozart-
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hegedűversenyt 1775-bői - a szólót természetesen Manze
játssza. A legrégebbi mű tehát a legfiatalabb komponistátó i származik. Úgy tűnik, hogy Manze személyiségének,
habitusának alapvonása átragadhatott az együttesre, h i
szen a közelmúltban így jellemezte a Manze-éra zenekará
nak előadását egy kritikus: „az English Concert elemi fris
sességgel, lelkesen, minden részletében kidolgozottan és
igazán szórakoztatóan játszott” , új művészeti vezetőjük
„rendkívül kötetlenül, de a kom oly művészi tudatosság
jegyében lehel új életet a jó l ismert mesterművekbe és a
repertoár ritkábban játszott darabjaiba” . A budapesti
koncert műsora tökéletes terep e tétel igazolásához.
A zt hiszem, hogy Vengerov fellépésének (Művészetek
Palotája, március 23.) a játszott mű (Sosztakovics: I. he
gedűverseny, op. 77) különleges jelentőséget ad. A 32
éves orosz hegedűművész játéktechnikájáról, muzikalitá
sáról, szuggesztív erejéről már meggyőződhettünk korábbi
koncertjén. A magyar közönség ezúttal művészi fejlődésé
nek következő etapjáról alkothat képet, hiszen Sosztako
vics bonyolult érzelmi hátterű versenyművének hiteles
megszólaltatása jelentős művészi feladat, érettséget, érzel
m i fantáziát, komolyságot, ízlést és az átélés képességét

Christian Tetzlaff számára a zene korszakolhatatlan, megbonthatatlan egység

dűművész inspirációjának köszönhető az a hegedűverseny
is, amellyel T etzlaff lép a budapesti közönség elé.
Szymanowski I. hegedűversenye Pavel Kochanski köz-reműködésével keletkezett 1916-17-ben. Az idehaza ritkán
játszott m űvet Tetzlaff igen sokra tartja. A m ik o r megem
lítettem neki, hogy a magyar közönség jelentős része nem
ismeri a művet (és a szerzőt is csak hézagosán), Szyma
nowski szelíd prókátorának szegődött: „Szymanowski a
XX. század egyik legizgalmasabb komponistája, ez a műve
pedig —szerintem —tökéletes. Tele van színekkel, szenve
déllyel, formailag telitalálat. A hegedűszóló elég nehéz,
de jó l játszható. Több hegedűsnek is játszania kellene.”
Az est (Művészetek Palotája, március 22.) dirigense
A n to n io Pappano lesz, a Szyamanowski-mű m ellett egyegy első szimfónia hangzik el H aydntól és Brahmstól,
amelyet az Accademia di Santa C ecilia Zenekara szólal
tat meg. U tóbbi egyébként önmagában is kellő vonzerő
vel bír. A nagyszerű m últú zenekarral játszani - tanú rá a
világban sürgölődő szólisták életrajza — rangot jelent. A
szimfonikus zenekar és maga az Accademia az olasz zene
sokak által meghódítani vágyott fellegvára.
Maxim Vengerov régóta a klasszikus zene elitjébe tartozik, de vonzzák az új kihívások

Andrew M anze és az English Concert
Zeneakadémia

igényli az előadótól. A mű Bartók 6. vonósnégyesének
mély megértéséről árulkodik, és elsősorban nem a csillogó
virtuózt állítja a figyelem középpontjába, hanem a magá
ra maradt, panaszos embert. Különösen öszszetett és ne
héz feladat a darab helyenként groteszkbe hajló hangüté
seinek arányos megszólaltatása. Vengerovot Hamar Zsolt
vezényletével, a Pannon Filharmonikusok kísérik majd.
Sosztakovics versenyművét annak idején David Ojsztrah
m utatta be, a darab ajánlása is neki szól. Egy nagy hege

március 19., 19.30
w w w .englishconcert.co.uk

Christian T e tzla ff és az Accademia Santa Cecilia
Nemzeti Hangversenyterem
március 22., 19.30

M axim Vengerov és a Pannon Filharmonikusok
Nemzeti Hangversenyterem
március 23., 19.30
w ww .m axim vengerov.net
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Két közép-európai és a világhír A Parasztbecsület
A világjáró szoprán, Rost Andrea a filmslágerek világában is
otthon van, és a könnyedebbnek mondott műfajokat is komo
lyan veszi. Hollywoodi filmslágerek - áll a programfüzetben, és
Rost ezúttal is különleges minőséget kínál hallgatóinak: váloga
tást szólaltat meg Walter Jurmann dalaiból.
A lb e rt Mária

Fotó: Tombor Zoltán

K i volt Jurmann? A bécsi,
középosztálybeli fia ta l
ember szülei kívánságára
orvosi tanulm ányokat
folytatott, pedig valójá
ban semmi más nem ér
dekelte, m in t a muzsika.
A lig huszonöt esztendő
sen döntött: a tisztes pol
gári lét helyett a kevésbé
biztos zenei karriert vá
lasztja. A húszas évek
Berlinje lüktető, karak
teres kulturális jelensé
geket fe lv illa n tó város
volt, ide utazott az ifjú
Jurmann, és beállt a nép
szerű szórakozóhely, az
Eden Szálló bárjának ze
nészei közé. Fritz Rotter
megzenésített verseivel
aratta első sikereit, majd
csatlakozott hozzájuk egy
képzett lengyel kompo
nista, Bronislav Kaper,
akivel sok éven át dol
goztak együtt.
Berlin a harmincas évek
ben már nem v o lt barát
ságos város az idegenek számára, Jurmann Párizsba emigrált, ahol egy film dallal, a Le Bistro du Port-tal a francia zenei élet népszerű alakjává lett.
Tehetsége fö ltű n t a film világfővárosában is, Louis Mayer bíztatta, menjen
Hollywoodba. Jurmann megfogadta a tanácsot, áttelepült Amerikába és sorra
írta a sikeres filmslágereket. A X IX . század második és a XX. század első felé
nek emigráns hulláma tette naggyá a legújabb kori amerikai kultúrát.
Jurmann munkásságát a negyvenes években már e kultúra integráns részének
tekintették, 1941-ben Roosevelt születésnapi bálján Deanna D urbin az ő da
lát énekelte köszöntésképp. Vagy negyven film zenéje fűződik nevéhez, de
később visszavonult a filmezéstől és szeretett hitvesének, Yvonne-nak, vala
m in t szülővárosának, Bécsnek ajánlott dalokat komponált.
Utolsó jelentős kompozíciója egy páratlan zenei üzenet volt, amelyben h itet
te tt egy emberibb, élhetőbb világ mellett, a dalt Jósé Carreras m utatta be. ■
Rost Andrea a könnyedebbnek mondott műfajokat is komolyan veszi
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két arca
A Zeneakadémián március 30án tisztázódhat a kérdés,
vajon méltatlanul járt-e el a
kor és az utókor Domenico
Monleonéval, aki Mascagnihoz hasonlóan megzenésítette
a Parasztbecsületet.
• o AM

Monleone Cavalleria rusticanájának
bemutatójára a népszerű és sokat já t
szott Mascagni-opera premierje után
tizenhét évvel, 1907. február 5-én
Amszterdamban ke rü lt sor. A lib 
rettó alapjául ugyanaz az elbeszélés
szolgált, G iovanni Verga abban az
időben igen olvasott, azonos című el
beszélése. Az írás v o lt a tárgya 1888ban a Sonzogno Kiadó egyfelvonásos
operára k iírt pályázatának. A bírálóbizottság három kompozíciót talált
érdemesnek arra, hogy bemutattassék, és akárcsak a zsűri, a közönség is
Mascagni alkotásának ítélte a koszo
rút. A római premier (1890. május
17.) óta a Parasztbecsület szinte szü
net nélkül jelen van az operaházak
repertoárján. Számos sikeres tévé-,
illetve film felvétel (például Zeffirellié) növelte népszerűségét.
Domenico Monleone Mascagni fia
talabb kortársa volt. M in t 17 évvel
korábban Mascagni, ő is a Sonzogno
kiadó pályázatára küldte be operáját.
A bírálóbizottság - nyilván a téma
azonosság m iatt - nem díjazta a pá
lyaművet. Az amszterdami bemutató
azonban meglepően nagy sikert ara
to tt és még ugyanabban az évben mű
sorra tűzték Torinóban is, ahol
ugyancsak kedvezően fogadták. Mas
cagni operájának kiadója úgy vélte,
Monleone sikere sérti üzleti érdekeit.
Plágiumpert indított, amit meg is
nyert, s bár sokan kételkedtek az
ítéletben, M onLeone műve leke
rü lt az operaszínpadokról.
■

Zeneakadémia, március 24., 19.30

Mascagni és Monleone: Parasztbecsület

www.andrearost.com

Zeneakadémia, március 30., 19.30
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R om antikusM odern?

Fotó: G ram ofon-archív

A z Olasz Intézetben különleges Bartók-műsor
ral ad hangversenyt az Angelika Leánykar és
Bogányi Qergely. A fia ta l zongoraművész
Bartók három nagyszabású zongoraművével
színesíti az egynemű karokból összeállított
csokrot, a koncert végén pedig a Falun című,
zongorakíséretes ciklus hangzik el.
•o VT
„ A szlovák népdalokra 1924-ben komponált Falun című
ciklust már többször játszottam az Angelika Leánykarral”
—mondja Bogányi, aki szívből örül annak, hogy az évfor
dulós esztendőben tiszta Bartók-műsorral állhat k i a kö
zönség elé. Csupán egyetlen muzsikust tud megnevezni,
aki igazán hatott Bartók-játékára, aki az ő számára ab
szolút mértékben etalon: Bartók Bélát. Nem csak azért,
mert ő tudta legjobban, mire gondolt, amikor leírta egyegy darabját, hanem azért is, mert fennmaradt hangfelvételein fenomenális zongoraművészként n yilvánul
meg. „Zseniálisan, egyszerűen és lenyűgözően játssza saját
kompozícióit” - véli Bogányi Gergely.
Noha a közönség egy része elkönyvelte romantikus beál
lítottságú művésznek - a Kossuth-díjat is C hopin és Liszt
műveinek ihle tett tolmácsolásáért kapta 2004-ben —,
Bogányi nem híve a zene m űfaji vagy korszakok szerinti
besorolásának. „Jó vagy rossz zene létezik” - mondja, majd
hozzáteszi: „Igaz, hogy Bartók művei más hozzáállást

kívánnak az előadótól, m in t például Chopinéi, de erős
kapocs kettejük között, hogy ugyanarra a hangszerre,
zongorára komponáltak.”
A Budapesti Tavaszi Fesztivál után két másik fontos kon
cert vár a fiatal magyar zongoraművészre: április 9-én a
Zeneakadémián ad szólóestet, május 12-én a Bécsi
Ü nnepi Heteken a Musikvereinsaalban lép fel. Nemso
kára m egjelenik saját kiadású C D -je, amelyen két
Mozart-zongoraversenyt játszik a Liszt Ferenc Kamaraze
nekarral. Közben több vidéki koncertet ad, és idén fellép
Európa számos koncerttermében, az amerikai k o n ti
nensen, valam int a Távol-Keleten is.
Bogányi Gergely. Angelika Leánykar
Olasz Kultúrintézet, március 23., 19.30

/
„ A Beatus v ir cím ű darabot azt
követően rendelte tőlem Hollerung
Gábor, hogy Szaxofonkvartett-verseMárcius 30-án a Nemzeti Hangversenyteremben két ősbemu
nyemet és a M agnificatot két-két
tatóval és egy magyarországi bemutatóval lép a közönség elé a
alkalommal eljátszottak a Zeneaka
Hollerung Qábor vezette Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus
démián, illetve a Budapest Kongreszszusi Központban, valamint a 2004-es
Zenekar. A fiatal tubaművész-zeneszerzőt, Szentpáli Rolandot
Brémai Kórusolim pián” - meséli
kérdeztük.
VT
Szentpáli Roland.
együttest vezet. Em ellett rendszeresen hívják szólóestekre
Még konzervatóriumi növendék korában hallotta a len
az Egyesült Állam okba, Japánba, kompozícióit pedig egy
gyel kortárs komponista, Henryk Górecki Beatus v ir című
kompozícióját. M ive l tubaművésznek készült, megragadta
svájci kiadó jelenteti meg.
B
a négy tubával kibővített, hatalmas rézfúvós kart foglal
koztató mű. „ A Beatus v ir a M agnificat cím ű darabom
folytatása, hiszen a szimfonikus zenekart it t sem úgy hasz
Nemzeti Hangversenyterem
március 30., 19.30
náltam, m intha egy jazz-kvartett köré hangszerelt együt
Szimfonikus jazzkoncert
tes lenne (m in t például a filmzenékben vagy a C hick
Szabados: Kantáta férfikarra (ősbem utató)
Corea-féle zenekari kompozíciókban). Az előadók magját
Schoenfield: Four parables for piano and orchestra (magyarországi bem utató)
a szimfonikus együttes, a szólisták és a kórus alkotják, és
Gershwin: Egy amerikai Párizsban
Szentpáli: Beatus v ir (ősbem utató)
csak köréjük csatlakoznak az extra hangszerek” - mondja
Oravecz György - zongora, Honvéd Férfikar, Budapesti Akadémiai Kórus
Szentpáli Roland, aki ma szülővárosában, Nyíregyházán
társaság, C otton Club Singers
él, az ottani művészeti középiskolában és a Zeneakadémia
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar
debreceni tagozatán tanít tubát, valam int egy nagy fúvós
Vezényel: Hollerung Gábor

U j utakon a tubaművész
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PORTRÉ

„A z
élettú l rövid ahhoz, hogy minden szép
zenét eljátsszunk”
Találkozás Jordi Savall-lal
7\ Qramofon olvasói kritikai rovatunkból jó l ismerhetik Jordi Savall nevét, hiszen felvételeiről
rendszeresen közlünk recenziókat. De milyen művészegyéniség áll a lemezek mögött, amelyeken
számos kuriózum értékű, ismeretlen mű, valamint a hagyományos repertoár darabjainak legma
gasabb szintű tolmácsolása hallható? Minderről - és még sok egyéb érdekes témáról - Jordi
Savallt kérdezhettük abban az exkluzív interjúban, amelyet legutóbbi budapesti látogatásakor, a
CD Bárban rendezett közönségtalálkozó után adott lapunknak.

Fotók: Művészetek Palotája. Pető Zsuzsa

V á rko n yi Tam ás
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gyobb eltérés: —improvizálnia kell. Ez a ténye
M in t mondja, szülővárosában, a katalón Iguaző nagyban meghatározza egy mű, egy előadás
ládában korán elkezdett kórusba járni, ahol
atmoszféráját” - mondta Savall, aki az egyik
gregoriánt és többszólamú műveket énekelt.
legjobb ismerője a korhű improvizációnak.
A mutálással természetesen a kórusénekelés is
A m ik o r ezeket a felvételeket készítik, valójá
abbamaradt, de továbbra is ve tt zeneleckéket.
ban sosem végleges kottából játszanak, legfel
Egyik nap M ozart Requiemjének az első
jebb a szöveg és az eredeti lejegyzés van előt
tételét hallotta próbálni; a kórust két hegedű,
tük. Ha találnak egy jó ötletet, megtartják, de
brácsa és egy cselló kísérte. „Valósággal
m indig variálják, így meg tudják őrizni a pro
sokkolt az élmény - emlékezett - , leginkább a
cselló hangja bűvölt el, mert a beszédre has
dukció frissességét.
onlíto tt. A kko r határoztam el: zenész leszek.
Sokan azt hiszik, hogy a világhírű gambaművész csak a reneszánsz spanyol muzsikában, a
Két hónapig egyedül próbálkoztam a hang
M inden reggel című film ből ismert M arin
szerrel, az első hang után észrevettem a vonó
Marais művészetében, a barokk korban érzi
mozgása és a megszólaló hang minősége közöt
magát otthon. Pedig másképp áll a helyzet: „Ro
ti összefüggést” - mondta Savaik
mantikus repertoáron nőttem fel. M ielőtt meg
„M in t m inden csellista, én is példaképemnek
ismertem Marais muzsikáját, kívülről fújtam a
tekintem Pablo Casalst” - folytatta a hatvan
____________
Beethoven- és Brahms
ö t éves művész. „A m ik o r
____________
szimfóniákat. Bár ezek a
először hallottam őt, játéka
„A
zene
nem
m űvek és a ma játszott
rögtön megragadott: erő és
repertoárom
látszólag
gyengédség, melegség, ke
régészeti lelet, a
messze esnek egymástól,
csesség, érzékenység... M in 
mi dolgunk, hogy
den hangnak értelme volt.
közös bennük az, hogy
érzelmeket fejeznek ki.
Számomra Casals filozófiai
életre keltsük.”
1973 e lő tt nagyon sok
tanítást is adott. Tíz évig
kortárs művet is játszottam.
dolgozott a csellószviteken,
Ekkor alapítottuk W illia m C hristie-vel és két
m ielőtt eljátszotta volna az előtt a közönség
énekessel az Ö t évszázad együttesét. M onte
előtt, amely pusztán tandaraboknak tartotta e
verdi, John Cage, M orton Feldman műveit
remekműveket. O ly szép elgondolás v o lt ez:
merni különbözni! Öntudatlanul, kicsit én is
játszottuk felváltva. Talán meglepőnek hang
zik, de ma sem érzem magam távol a kortárs
hasonló módon indultam el a pályán. De, ha
zenétől. A rv o Párttői új darabot rendeltem,
Casalsról beszélünk, gyakran elfelejtjük, hogy
amit 2004-ben együttesemmel elő is adtunk.
Barcelonában rajta kívül számos nagy csellista
Szintén az észt szerző komponált nekünk két
működött. Ilyen v o lt például Joan Macia, aki
gyönyörű altatódalt, amit felvettünk N inna,
három órán át lebilincselően elemezte nekem
nanna című lemezünkre, de az improvizáció
az egyik Bach-szvit és a kantáták egyes
tételeinek hasonlóságait.”
„Az úgynevezett historikus mozgalom már ak
kor felkeltette érdeklődésemet, bár még nem
tudtam, hogy így hívják” —mesélte a gambaművész, aki ma már másképp vélekedik az elő
adói gyakorlatról. „Szerintem nem létezik régi
zene és modern zene, a ke ttő között mégis van
egy alapvető különbség: a régi zenében az előadó
rendelkezésére álló anyag nem teljes. A szim
fóniák - még a koraiak is! - teljesen le vannak
jegyezve: az előadónak nincs más feladata,
m in t eljátszani a hangokat, meghatározni a
tempót, és azzal sincs gondja, hogy kiválassza,
m elyik szólamot m ilyen hangszer játssza.
Sokkal nehezebb a dolga, ha középkori zene
művet vesz a kezébe. Az elnagyolt, sokszor
csak a legfőbb pontokat rögzítő kottában az
előadónak kell összeilleszteni a szöveget és a
zenét, k ita lá ln i, m ilyen hangszerek szólal
tassák meg a darabot, és - talán ez a legna

A Hespérion XXI
együttes elnevezése
arra utal, hogy az ókori
görögök Hesperiának
nevezték Európa két leg
nyugatibb félszigetét, az
Ibériait és az A ppenninit
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PORTRÉ

JORD1 SAVALL ÉLETÚTJA
1941: megszületik egy Barcelona melletti kisvá
rosban
1965:

diplom át

szerez

a

Barcelonai

Zene-

művészeti Főiskola cselló tanszakán
1966: viola da gamba tanulmányokba

kezd

W ieland Kuijkennél
1968: a Schola Cantorum Basiliensisben diplo
mázik a historikus mozgalom egyik atyja, August
W enzinger osztályában, majd követi őt a poszton
1970-től: kutatja és játssza a viola da gamba
nagyrészt ismeretlen repertoárját,
1974: megalakítja a Hespérion-t
1987: megalakítja a Cappella Reial de Catalunya
énekegyüttest
1989: megalakítja a Concert des Nations zenekart
Jordi Savallhoz Bach,
Monteverdi és Marin
Marais művészete áll
a legközelebb

1991: Gérard Depardieu főszereplésével óriási si

m iatt is modernnek tartom magunkat. A zene
nem régészeti lelet, nem csupán történelm i
dolog. Ugyan régi korokból maradt ránk, a mi
dolgunk viszont, hogy életre keltsük. Ilyen
módon a régi zene is kortárs zene. Ráadásul a
m űvek vonzzák egymást: am ikor például
megalakítottuk a Concerts des Nations zene
kart, először barokk zenét, Händel és Bach
műveit játszottuk, de egy ponton elkezdtünk
Beethoven-szimfóniákat játszani. Elővettük az
eredeti kottát, ahogyan a középkori zenénél is,
és elkezdtünk vele dolgozni ugyanúgy, m intha
egy elfeledett szerző művét vettük volna elő.
Mozart Requiemjét is az eredeti kézirat máso
latából játszottuk, mert úgy gondolom, sokkal
többet mond ez a kotta egy modern kiadás
nál.”
Savall az elm últ bő harminc évben három
együttest hozott létre. A ma már tizenöt ta 
got számláló Hespérion együttes kvartettként
alakult 1974-ben. Jordi Savall, felesége, M o n t
serrat Figueras (ének), Lorenzo A lp e rt (fúvósés ütős hangszerek), valam int Hopkinson
Sm ith (pengetős hangszerek) azt a célt tűzték
ki, hogy feltárják az Ibériai-félsziget főleg kö
zépkori és reneszánsz zenei kultúráját. A XX.
századra utaló római számot akkor vették fel
nevükbe, amikor külsőleg is deklarálni kíván
ták, hogy a régi zene legalább annyira a jelen
része, m in t a napjainkban íródó zene, ez a szám
viszont az ezredfordulóval értelemszerűen
XX I-re változott. (Az ókori görögök Hesperiának nevezték Európa két legnyugatibb fél
szigetét, az Ibériait és az A p pe n ninit.)
A nyolcvanas évek végén Savall egyre na
gyobb érdeklődéssel fordult a kórusművek
felé. Az 1987-ben létrehozott Cappella Reial
de Madrid négy énekestől a húsz énekesig bő-
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kerrel mutatják be a Minden reggel című filmet,
amelynek zenéjét Jordi Savall szólaltatja meg.
1998: Alia Vox (Más hang) névvel megalakítja
saját lemezkiadóját.

AZ ALIA V O X KIADÓ
„A z Alia Vox függetlenségem szim bólum a” mondja Jordi Savall. „Harminc évig készítettem
lemezeket

különböző

kiadóknak,

és

nagyon

szerettem volna magam meghatározni, m it já t
szom és m it nem. Most már elég erős vagyok
ahhoz, hogy a magam lábán is megállják, noha ez
nem könnyű. De egy muzsikus miért ne lehetne
ura a zenélés minden fázisának a kották felku
tatásától, a koncertig és a lemezfelvételig? Olyan
ez, m int a hangszerkészítés: az eredmény több
szállal kötődik ahhoz, aki létrehozta. És ezt
megérzi a hallgató is.” Az Alia Vox sikerét jelzi,
hogy 1998 óta mintegy 900 ezer hanghordozót
adtak el világszerte.

vülhet, és akár olyan alkotásokat is megszólal
tathat, m in t Bach h -m oll miséje. Két évvel
később Savall megalapította a Concert des
Nations zenekart. Tagjai több országból verbu
válódtak Spanyolországtól kezdve Olaszor
szágon, Franciaországon keresztül a dél
amerikai államokig. Három együttesével Jordi
Savall százötven koncertet ad évente.
M iként választja k i azokat a darabokat, amiket
megtanul —kérdezem végül. „Muzsikusként en
gem mindig az olyan zenék ragadnak meg - vá
laszol Savall - , amelyek kifejezők, intenzív ér
zelmi töltésűek. Az élet sajnos túl rövid ahhoz,
hogy az ember minden szép zenét eljátsszon.
Bach, Monteverdi vagy M arin Marais nélkül
viszont nem tudok é lni.”
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A Budapesti Fesztiválzenekar 2006 tavaszi hangversenyei
Március 17., 19., péntek, vasárnap
Nemzeti Hangversenyterem
19:45
...........
Március 18., szombat
Zeneakadémia

Április 29., szombat
15:30
—11

Zeneakadémia

Április 30., vasárnap

Nemzeti Hangversenyterem

15:30
Rahmanyinov:
II. (c-moll) zongoraverseny op. 18
Richard Strauss: József legenda op. 63
Közreműködik:
Lang Lang - zongora
Vezényel:
Fischer Iván
A 17-én a Vodafone Magyarország Rt. támogatásával
18-án és 19-én a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében

19:45
Wagner:
Rienzi - nyitány
Korngold:
D-dúr hegedűverseny, op. 35
Sosztakovics:
V. (d-moll) szimfónia, op. 47
Közreműködik: Nikolaj Znaider - hegedű
Vezényel:
Pinchas Steinberg
30-án a Népszabadság Rt. támogatásával

BFZ székház

Március 26., vasárnap
17:00

Vasárnapi kamarazene
Corelli:
d-moll („La Follia” ) szonáta hegedűre
és continuóra, op. 5. no. 12
Beethoven:
A-dúr („Kreutzer” ) szonáta hegedűre
és zongorára, op. 47, no. 9
Dohnányi:
C-dúr szerenád hegedűre, brácsára
és gordonkára, op.io.
Schumann:
Esz-dúr zongoraötös, op.44.
Közreműködik: Hrib Radu-hegedű; Keren Hanan-zongora;
Kádár István - hegedű; Aida Soanea Carmen - brácsa;
Kousay Mahdi - gordonka; Morzsa Oszkár - zongora;
Rajka Imola - hegedű.

Május 14., vasárnap
17:00

...—

BFZ székház

Vasárnapi kamarazene
Prokofjev:
Öt dal hegedűre és zongorára, op. 35b
Astor Piazzola:
Le grand tango - Sofia Gubajdulina átirata
Schubert:
F-dúr oktett, op. posth. 166., D. 803
Közreműködik: Szabó Levente - hegedű; Eckhardt Gábor zongora; Oláh Gyöngyvér - hegedű; Gyökér Gabriella zongora; Echkardt Violetta - hegedű; Sipos Gábor hegedű; Bodolai Cecília - brácsa; Markó György - gordonka;
Benkócs Tamás - fagott; Fejérvári Zsolt - nagybőgő;
Kiss Gy. László - klarinét; Zempléni Szabolcs - kürt
Május 19., 20., péntek, szombat

Zeneakadémia

Kamarazenei délutánok
Mozart:
D-dúr szerenád (Serenata notturna), K.239.
Elgar:
e-moll szerenád vonószenekarra, op. 20
Hugo Wolf:
Olasz szerenád
Csajkovszkij:
Vonósszerenád, op. 48
Közreműködnek a BFZ művészei
Koncertmester: Lesták-Bedő Eszter

'
D-dúr („Haffner” ) szimfónia, K.385
B-dúr fagottverseny, K.191
Zaire - színpadi zene Voltaire művéhez
(részletek)
Paul Wranitzky: D-dúr szimfónia, op. 36
Közreműködik: Benkócs Tamás - fagott
Vezényel:
Nicholas McGegan
19-én „Unikum -koncert” a Zwack Unicum Rt.
támogatásával

Április 14., 15., péntek, szombat
Nemzeti Hangversenyterem

Május 28., vasárnap
17:00

19:45
Mihály András:
Kurtág György:
Bruckner:
Közreműködik:
Vezényel:

Vasárnapi kamarazene
Schubert:
G-dúr négyes fuvolára, gitárra, brácsára
és gordonkára, D.96
Beethoven:
Esz-dúr zongoratrió, op.70, No.2
Brahms:
c-moll zongoratrió, op. 101
Közreműködik: Párkai Krisztina - fuvola; Szilvágyi Sándor
- gitár; Szőke Nikoletta - brácsa; Dvorák Lajos - gordonka;
Major Tamás - hegedű; Szabó Péter - gordonka; Krausz
Adrienne - zongora

Április 9., vasárnap
17:00 ^

„

BFZ székház
^

.......
Gordonkaverseny
Sztélé, op.33
IX. (d-moll) szimfónia, A.124
Perényi Miklós-gordonka
Fischer Iván

14-én Unikum -koncert" a Zwack Unicum Rt.
támogatásával

19:45
11
Mozart:
Mozart:
Michael Haydn:

BFZ székház
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RIPORT

Orgonaavatásra várva
Túlzás nélkül állítható, hogy a Nemzeti
Hangversenyterem egy évvel ezelőtti megnyitása
ünnep volt a hazai zenésztársadalom és a mu
zsikát szerető közönség számára. Most újabb
örömteli eseményre készülnek a Művészetek
Palotájában: a koncertterem orgonájának fel
avatására.
• f r V . N a g y V ik tó ria

Kétségtelen, hogy a Művészetek Palotájának legfontosabb „eleme” - anélkül, hogy a Fesztivál Színház és a
Ludwig Múzeum érdemeit kisebbíteni akarnánk - a nem
zetközi viszonylatban is előkelő pozíciót kivívó, kiváló
akusztikájú és korszerű technikájú koncertterem. Most a
már meglévő értékekhez május 22-én hivatalosan is egy
újabb társul: az orgona.

Fotók: Művészetek Palotája. Pető Zsuzsa

- „Ennek az orgonának a története talán az egyik legka
landosabb, legsikeresebb és leglátványosabb orgonatör
ténet Magyarországon” — mondja Fassang László orgonaművész, többszörös nemzetközi verseny győztes, aki
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nemcsak a szakmai zsűri tagjaként kapcsolódott be a
hangszer építésébe, hanem szakértőként is részt vett, részt
vesz a kivitelezési munkában. - „ A vezető építész, Zoboki
Gábor már a kezdet kezdetén elképzelhetetlennek ta rto t
ta, hogy a koncertterem orgona nélkül épüljön meg, így
m inden tervrajzra - beleértve a legkorábbiakat is - orgonasípokat rajzolt. A m ik o r a tervezés 2002 júniusában el
ju to tt abba a fázisba, hogy meg kellett mondani, pon
tosan milyen hangszer is kellene ebbe a terembe, milyen
ma egy világszínvonalú orgona és mindez mennyibe ke
rülne, Gábor felkeresett engem Párizsban. Megmutatta a
tervrajzokat, majd az egész anyaggal elm entünk az akkori
tanáromhoz, a Notre-Dame-ba.”
Ezt követően kapcsolódott be a munkába Baráti István,
az ország egyik legismertebb tanára és orgonaszakértője, az
Esztergomi Bazilika orgonistája. Nem sokkal később, 2003
márciusában a Művészetek Palotájának generálkivitelezője,
az Arcadom É pítőipari R t. meghívásos nemzetközi
pályázatot írt k i a Nemzeti Hangversenyterem koncert
orgonájára. A beérkezett hat pályázatot orgonamű'
vészekből és akusztikusokból álló, szintén nemzetközi
zsűri bírálta el, míg a cégkiválasztás jogát az Arcadom Rt.
fönntartotta magának. A végső döntés értelmében a szer
ződést 2004. június 1-jén írták alá a Pécsi Orgonaépítő
Manufaktúra Kft.-vei, mely a Werkstätte für Orgelbau
Mühleisen G m bH céggel közösen pályázott a hangszer

KLASSZIKUS

Fassang László és Baráti István: két. különböző generációhoz tartozó orgonaművész és hangszerszakértő felügyelte az orgonaépítés folyam atát

építésére. A magyar és a német manufaktúra már több
m in t tíz éve dolgozik rendszeresen együtt, és ezalatt olyan
munkákat hoztak létre, m in t például a stuttgarti evangé
likus püspöki templom, továbbá a hamburgi, a keitum i, a
braunschweigi és a nienstedteni templomok orgonája.
A Művészetek Palotája hangversenytermének 92 re
giszteres, 5 manuálos orgonáját páratlan tulajdonságai
m iatt az egész világon szinte már a születése pillanatában
jegyezték. Az érdeklődést csak fokozta, hogy az össze
hangolt szervezésnek köszönhetően már a koncertterem
építési stádiumában lehetővé vált a hangszer kivitelezése.
Különleges, egyedi, precíz szállítási és emelési techniká
val került a helyére 2004 novemberében az orgona hátsó
homlokzatának jelentős részét alkotó harminc fasíp, ame
lyek közül a legnagyobb tíz méter hosszú, ötszázhetven
kilogrammos és körülbelül egy köbméter fenyőfa fel
használásával készült. Az alig három hét alatt behelyezett

A ZSŰRI ÉS AZ ÉPÍTŐK
• A pályázatokat elbíráló nemzetközi zsűri tagjai: Angster Judit
(Magyar Zenei Tanács), Baráti István orgonaművész, Bálint Péter
(Arcadom Rt.), Fassang László orgonaművész, Homolya László
(N KÖ M ), Russell Johnson (Artec), Lantos István (Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem), Christophe Mantoux orgonaművész,
Pálúr János orgonaművész, Sokorai István (Duna Sétány Székház
Kft.), Zoboki Gábor (Zoboki, Demeter és Társaik építésziroda).
• A Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft.
működni.

Szakemberei

Magyarországon,

1992-ben kezdett
Ausztriában

és

Németországban tanulták a szakmát. Leginkább új orgonák
építésével foglalkoznak, de történelmi hangszerek restaurálását,
javítását és karbantartását is vállalják.
• A Wekstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH 1986-ban alakult
Leonbergben. A cég elsősorban a teljesen új és mechanikus
orgonák építésében jeleskednek, ám eközben alapvetőnek tartják
az orgona játszhatóságát, artikulációját

kilencvenkét ónsíp pedig látványában azonnal összhang
ba került a koncertterem környezetével.
M ár a legelső próbaüzemi koncerten, 2005. január 8-án
a végleges homlokzat sípjainak impozáns képe várta a
publikumot. Tavaly az orgonaépítő szakemberek a szó szo
ros értelemben éjt-nappallá téve dolgoztak, hiszen a kon
certteremben szinte m inden nap v o lt valamilyen prog
ram, így csak éjszaka tudtak zavartalanul foglalkozni az
orgonával, hogy a december 31-i műszaki átadásra m in 
den alkatrész a helyére kerüljön, és elkezdődhessen a sípok
végleges hangzásának beállítása. M iv e l csaknem hétezer
sípról van szó, az egyenkénti intonáció felettébb hossza
dalmas, nagy odafigyelést igénylő' munka, annál is in 
kább, mert valójában ilyenkor születnek meg a hangok. S
hogy milyenek is ezek a hangok, arra a nagyközönségnek
sem kell sokáig várni, mert áprilistól elkezdődnek az úgy
nevezett orgonabeavatási koncertek.
„Az orgona hangzásának beállításánál a sípok egymás
hoz és a teremhez való viszonyát figyeljük, ám hogy ezek
később m iként viselkednek - m ondjuk egy teltházas kon
certen, egy szimfonikus zenekar, egy kórus, vagy más
hangszerek társaságában - , igazából ezeken a koncerteken
derül k i” - magyarázza Fassang László. „Szeretem a bea
vatás szót: egyrészt beavatjuk az orgonát és a termet, k i
próbáljuk például, hogyan és m ennyit játszhatunk a zengőkamrákkal, másrészt beavatjuk a közönséget is abba,
ami itt elkészült. A k ik ellátogatnak a koncertekre, képet
kaphatnak arról, mire képes egy ilyen hangszer.”
A szakértők szerint a Nemzeti Hangversenyterem káp
rázatos orgonája m inden bizonnyal ámulatba e jti a h a ll
gatóságot. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az új
hangszer amellett, hogy a klasszikus templomi orgonák
tudásának legjavát nyújtja, a legújabb ko ri technikával
felszerelve segíti a művészi alkotómunka kiteljesedését.
„Különleges hangszer az orgona, hiszen a története so
rán szinte m inden kor technikai vívm ányait magába
olvasztotta” - mondja Fassang László. - A kezdetekhez
vissza kell mennünk a görög m itológiából ismert pán2006. TAVASZ GRAMOFON
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sípig. Később, a Kr. e. III. században egy alexandriai
mérnök kísérletezte ki, hogy lehet a pánsípot mechaniku
san megszólaltatni. Ez a szerkezet v o lt a híres víziorgona,
amibód a világon a legrégebbi maradványt Magyarorszá
gon találták meg, 1931-ben. Érdekes összefüggés, hogy

bármeddig szólhat, ami az akkori ember számára az
örökkévalóságot, a túlvilági létet szimbolizálta. így aztán
Európában szinte kizárólag egyházi hangszer lett belőle, és
csak a X IX. század végén jelent meg a koncerttermekben
is. Ugyanakkor Am erikában és az angol nyelvterületeken

míg Magyarország őrzi a világ legrégebbi orgonáját, addig
most m iénk lesz az európai koncerttermi orgonák közül is
a legnagyobb... Az orgona eredetileg nem kötődött val
lási rituáléhoz, főleg cirkuszokban használták. Később az
uralkodó e lit hangszerévé vált, például a V III. században
V . K o nstantin bizánci császár aranyorgonát kü ld ö tt

még a mozikban is elterjedt. Számos amerikai városban,
ahol nem tudtak szimfonikus zenekart m űködtetni,
orgonát építettek, amivel koncerteztek, de ha kellett, a
némafilmeket is kísérték. Mostanában az orgona, m in t
profán hangszer, Magyarországon is egyre inkább elterjed,
úgy vélem, ez a folyamat hosszú távon a templom i
orgonák jelenlétét is erősíteni fogja. A m i pedig az or
gonairodalom ismertségét ille ti, van m it felfedeznünk. A
népszerű orgonaművek m ellett létezik számtalan újkori
mű, amelyeknek egy részét az új koncertterm i hang
szernek és az orgonaművészeknek köszönhetően a hazai
közönség is megismerheti. „Személyes célom volt, hogy
olyan orgona épüljön ide a hangversenyterembe, amin jó
érzés, élmény játszani” - m ondja Fassang László.
„Meggyőződésem ugyanis, hogy csak boldog zenészek
tudják a zenében lévő örömet közvetíteni, és ebben na
gyon fontos az orgona szerepe. Az orgonisták talán m in
den más hangszeresnél jobban k i vannak szolgáltatva az
adott hangszernek. A világot járva elmondhatom, hogy
10-20 százalék között mozog azoknak az orgonáknak az
aránya, amire azt mondja az ember, hogy »ezért érdemes
v o lt ezt a hangszert választani«. Ügy vélem, az új budapesti
orgona feltétlenül benne lesz ebben a 10-20 százalékban.”

ajándékba Kis Pipin frank királynak. De egyes felje
gyzések szerint orgonaszó kísérte Szent István király és a
lengyel fejedelem találkozását is, Mátyás király udvarában
pedig csodájára jártak az ezüstből öntött orgonasípoknak. A
hangszer a pompa és a fényűzés m ellett tulajdonképpen az
orgonasípok hangjában rejlő misztikumnak köszönhetően
ke rü lt a templomokba. Úgy érezték, egy orgonasíp

LUCFENYŐ, JUHARFA, ÓN ÉS ÓLOM
Az új budapesti koncertorgona kiváló hangzásáról 470 fasíp, 5028
ónsíp és

1214 nyelvsíp gondoskodik. A fasípok anyaga válogatott,

évekig tárolt, kiváló minőségű, álló évgyűrűs, légszáraz lucfenyő és
juharfa. A fémsípok a megkívánt hangjelleg szerinti, különféle
összetételű ón-ólom ötvözetekből ö n tött és gyalult lemezekből
készültek. A Nemzeti Hangversenyterem orgonáját a méretein
kívül a homlokzaton látható vízszintes, úgynevezett spanyol trom 
bitasor teszi még impozánsabbá. Az orgonaházzal egybeépített
mechanikus játékasztal m ellett rendelkezésre áll a zenekari
dobogón elhelyezhető, szabadon álló, tisztán elektronikus rend
szerű távjátszó asztal, amelynek segítségével az orgonaművész
közvetlenül a pódiumon ülve szólaltathatja meg a hangszert.

A Művészetek Palotája tavaszi és nyári orgonahangversenyeinek
részletes programja megtalálható az intézmény honlapján:
w w w .m u p a.h u
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Kiosztották a M ID E M
klasszikus díjait
Ismét Cannes adott otthont januárban „a világ
legnagyobb zenei piacának” nevezett MIDEM
hanglemez- és hangtechnikai szakvásárnak.
J\ Midem Classical Awards díjait idén összesen
tizennégy kiadó tizenkét, tavaly megjelent
komolyzenei CD-je és három DVD-je nyerte el
különböző kategóriákban. A Qramofon szer
kesztősége büszke arra, hogy immár ötödik éve
vehet részt a díjakat odaítélő szakmai zsűri
munkájában.
Elsősorban az A lia V ox és a harmónia mundi kiadók
kerültek reflektorfénybe 2-2 díj elnyerésével. Az A lia Vox
egyetlen felvételért nyerte el a Legjobb Régizenei Felvétel
és az Év Felvétele kategóriadíját egyaránt. A Don
Quichote de la Mancha című albumon Jordi Savall
együttese, a Hespérion X X I és a La Capella Reial de
Catalunya játszik,
Montserrat Figueras
énekművész közre
működésével.
A harmónia mundi
lett a 2005 Kiadója
kitüntető cím b irto 
kosa, és egyben a
Legjobb Barokk Fel
v é te lt kiadó label
is - utóbbi címet
Georg
Friedrich
Händel oratóriumá
nak, a Saulnak fel
vételével vívta ki.
Ezen René Jacobs
vezényli a Concerto
Dietrich Fischer Dieskau, az idei év életműdíjasa

Köln együttest, valam int a R IAS Kamarakórust, a közre
működők között pedig o tt találjuk Rosemary Joshua,
Emma Bell, Laurence Zazzo, Jeremy Ovenden és G idon
Saks nevét.
A Legjobb Vokális Felvétel díját a Hänssler Classic kiadó
nyerte el Charles Koechlin-lem ezéért, amelyen a
Debussy-kortárs zenekar-kíséretes művei szólalnak meg
Juliane Banse, a Dél-Ném et Rádió Énekegyüttese és a
Stuttgarti Rádió Szimfonikusainak előadásában, Heinz
H olliger vezényletével.
A francia Nai've kiadó a Legjobb Énekkari Felvételért
járó díjat kapta meg Schönberg-albumáért (előadók:
Accentus kamarakórus, vezényel: Laurence Equilbey).
A Legjobb Hangszeres Szólóalbumért járó elismerést
Gustav Leonhardt nyerte el W illia m Byrd csembaló
zenéjéből szemezgető lemezéért (kiadó: Alpha Productions).
A Legjobb Kamarazenei Felvétel címet a Belcea Vonós
négyes Britten-lemezének (1., 2., és 3. vonósnégyes, Há
rom Divertimento; kiadó: E M I) ítélte a nemzetközi zsűri amelynek a Gram ofon alapító-főszerkesztője, Retkes
A ttila is tagja.
■

A TOVÁBBI KATEGÓRIÁK DÍJAZOTT
FELVÉTELEI:
Legjobb O perafelvétel :

Vivaldi: Bajazet - David Daniels, Patrizia Ciofi, Elina Granaca,
Vivica Genaux; Europa Galante, vezényel: Fabio Biondi. (Virgin
Classics).
Legjobb K o r t á r s z e n e i Felvétel :

Nordic Spell: Aho, Tomasson, Lindberg művei - Sharon Bezaly
(BIS).
Legjobb A r c h ív Felvétel :

Beethoven-művek Rudolf Serkin és a Bajor Rádió Zenekara
előadásában, vezényel: Rafael Kubelik (Orfeo).
Legjobb V ers en y m ű Felvétele:

Bartók összes zongoraversenye - Krystian Zimerman, Leif Öve
Andsnes, Héléne Grimaud; Chicagói Szimfonikusok, Berlini
Filharmonikusok, Londoni Szimfonikusok, vezényel:
Boulez (Deutsche Grammophon).

Pierre

Legjobb S z im f o n ik u s Felvétel :

Sosztakovics összes szimfóniája - Dmitrij Kitajenko (Capriccio).

2005 legjobb D V D -i:
Legjobb operafelvétel :

Rameau: Les Indes Galantes - Les Arts Florissants, W illiam
Christie (Opus Arte)
Legjobb K oncertfelvétel :

Günter W and Edition, I. rész - Bruckner, Haydn,
Schubert művei (TDK)
Legjobb D o k u m e n t u m f il m :

W e W a n t The Light - Vladim ir Ashkenazy
(Allegro Films/Opus Arte)

A nemzetközi zsűri különdíjai:
Él e t m ű d íj :

Dietrich Fischer-Dieskau

Az Év M ű v é s z e :
Mariss Jansons
A harmónia mundi és az Alia V o x kiadványai
vitték a pálmát az idei MIDEM-en.

K iv á l ó Fia t a l M ű v é s z :

Yossif Ivanov, belga hegedűművész

2006. TAVASZ GRAMOFON
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ka kiemelte a klarinétszóló szépségét
Dohnányi Szimfonikus percek című
kompozíciójában. „Én a tavalyi
angliai k ritik á ra vagyok inkább
A zenekari munka, mit tagadjuk, előbb-utóbb elvesz valamit a büszke Beethoven-Bartók műsort
leglelkiismeretesebb muzsikus egyéniségének színességéből,
játszottunk a turnén, játékomat név
ambíciójából is. A z együttesek vezetői ezért lehetőséget teremte szerint megemlítették” - mondja a
nek arra, hogy a tagok ne csak a szimfonikus koncerteken lép szólamvezető. Ács Ákos 1992 szep
tembere óta tagja a társulatnak. Az
hessenek pódiumra. Ács Ákos, a Budapesti Fesztiválzenekar
első évet ösztöndíjasként tö ltötte itt,
klarinétművésze is gyakran kap szólisztikus feladatokat.
majd megkapta az állást, előbb má•fr AM
sodklarinétosként. Jó tanulóidő v o lt
ez a „mindenes” korszak, néha
basszust, máskor első szólamot kellett fújni.
A Budapesti Fesztiválzenekar szinte létrejötte óta szervez
kakaókoncerteket, amelyek nemcsak a közönség-után
M in t mondja, sok szóló illetve, kamara lehetőséget kap idén például M ozart A -d ú r k la rin é t k v in te ttjé n e k
pótlás nevelésében játszanak lényeges szerepet, hanem a
előadása az egyik kedves feladata. A szólamvezetői fel
zenészeket szólisztikus fellépésekre indítják. Az óbudai
próbateremben egy-egy zeneszerző' munkássághoz fűződő
adatkör, de m inden zenekari pozíció megtartása a hétköz
kamarazenekari sorozatokat rendeznek - ezeken is teret
napi munkától függ, ám akadnak kitü nte te tt pillanatok
is. Ilyen a néhány éve bevezetett Végh Sándor verseny,
kap a személyes elhivatottság. Érdekes momentum,
amely idén a zsúfolt program m iatt márciusra került. Erre
amiró'l még kevés szó esett, most Ács Ákos, a klarinét
a megmérettetésre illendő benevezni, egy-egy verseny
szólam vezetó'je is megeró'síti, hogy kakaókoncerteket már
művel szépen fölkészülni.
nemcsak itthon, hanem a határokon túl is tartanak, nem
Ács Ákos a jó h írű magyar zenészdinasztiák számát gyara
rég Bécsben a Konzerthaus épületében üdvözölte vidám
pítja, édesanyja a T ó th A ladár Zeneiskolát vezeti,
gyerekzsivaj a Budapesti Fesztiválzenekart, de játszottak
felesége a M Á V Szimfonikus Zenekarban hegedül, Péter
már ilyen „beavató” programokat Németországban,
Angliában és Am erikában is.
öccse csellista. És a következő nemzedék, Ács Ákos két
gyermeke is „hangszerfüggő” a nagyobbik tehetségesen
A BFZ egyébként az elm últ háromnegyed évben nagy

Hétköznapi és ünnepi percek

Fotó: Művészetek Palotája. Pető Zsuzsa

turnékat teljesített. Ezeken, ahogy a muzsikustársak
állítják, Ács Ákosnak komoly sikere volt. Az egyik k riti-

Ács Ákos vezeti a BFZ klarinétszólamát
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zongorázik, a kisebbik pedig a hegedűvel barátkozik. A
famíliában sok hiteles információ forog a zenei nevelés
ről. Az édesanyja irányította zeneiskolában még divat a
közös éneklés, de az általános iskolai énekórákról, a közös
foglalkozásokról drámaian hiányzanak a népdalok, a
jókedvű dalolás.
Két állandó klarinétos kötődik a zenekarhoz, a szólamvezető dolga a kisegítő kollégák ajánlása és kiválasztása,
és persze az ő gondja, hogy a négy-öt klarinétost igénylő
szólam azután maximális igényességgel hangozzék. A te
hetségén kívül a pedagógiai ambíciókat is örökölte Ács
Ákos, szívesen tanítana, de a jelenlegi igénybevétel mel
lett ez csak a távoli tervek között említhető. O jó szívvel
emlékszik a győri zeneiskolára, ahol az alapfokú isme
reteket szerezte, majd a konzervatóriumban Horváth
Lászlóhoz került, aki aktív muzsikusként k itű n ő mester
nek bizonyult. Felnőttként a vendégkarmesterekre te
kin t, m in t mesterekre. K u rt Sanderlinget em líti, aki szá
mára megtestesítette a német hagyományt, szívesen
gondol Marek Janowskira, aki pedig a romantikus alkotá
sok előadásában adott sokáig ható élményeket. És nem
hagyhatja k i Solti Györgyöt, akivel turnén és lemezfelvételen is játszott az együttes.
Megszólal az ügyelő, Ács Ákosnak vissza kell mennie a
hangversenyterembe, a pódiumra. Tavasszal egy kis csön
des pihenő után új erővel készül a következő, franciaországi turnéra, amelyen Mozart és Bruckner műveiben
lesz feladata.
H

élmény
JazzTavasz 2006

04.07.
P éntek 1930

M ainstream Jazz
Rick Margitza (USA) - szaxofon, Szakcsi Lakatos Róbert - zongora,
Barcza-Horváth József - nagybőgő, Dré Pallemaerts (Belgium) - dob
Vendég: Szőke Nikoletta - ének

Etno-jazz indiai színekkel
Szom bat 1930

Tin-Tin Quintet: Szőke Szabolcs - gadulka, kálimba, mbira, ektar; Monori András - kaval,
szopránszaxofon, bánszuri, körfemuzsika, szanza, gitár; Kardos Dániel - gitár, Szalai Péter - tabla,
kálimba, ütőhangszerek; Nyusztai Iván - kandzsira, gatam, indiai doromb, ütőhangszerek
Vendégek: Nandkishor Muley (India) - santoor, ének; Fekete-Kovács Koméi - trombita

Vasárnap 1930

Elsa Valle és a Latin Jazz Syndicate: Elsa Valle - ének, Winand Gábor - fuvola, szaxofon, klarinét, furulya,
ének; Bacsó Kristóf - szaxofon; Fekete István - trombita. Babos Gyula - gitár; Kaszás Péter - dob
Vendégek: Ramon Valle (Kuba) - zongora, Omar Rodriguez Calvo (Kuba) - nagybőgő,
Marcos Rodriguez (Kuba) - ütőhangszerek

04.10.
H é t f ő i ? 30

Percussion Project
Horváth Koméi - ütőhangszerek, Stojan Yankulov (Bulgária) - ütőhangszerek,
Carlo Rizzo (Olaszország) - ütőhangszerek. Lantos Zoltán - hegedű, Szakcsi Lakatos Béla - zongora

www.m upa.hu
jegyek kaphatók a Művészetek Palotája jegypénztárában (1095 Budapest
Komor Marcell u. 1., tel.: 555-33001, a Concert & Media Jegyirodáiban (1091
Budapest, Üllői út 11-13., tel.: 455-9000,1145 Budapest, Torontói u. 30., tel.: 222-1313,1061
Budapest Jókai tér 9., tel.: 374-3026, Last Minute Jegyiroda 1061 Budapest, Jókai tér 9., tel.:
374-3026, nyitvatartás: h-v 11-19 óráig, online: www.jegyelado.hul, a Libri Könyvesboltjaiban,
valamint az ismert jegypénztárakban. A Művészetek Palotája szakmai támogatója a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Élmény. M inden tekintetben.
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Mozart'fuvolaverseny
és Bernstein-noktürn

PÁLYAKÉP
Bálint János 1961-ben született Hódmezővásárhelyen, 1984-ben
végzett a Zeneakadémián, majd Adorján Andrásnál folytatott
posztgraduális tanulmányokat. 1981 és 1991 között, a Magyar Rádió

Bálint János, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar
szólófuvolistája márciusban Mozart D-dúr
fuvolaversenyét, április végén pedig Leonard
Bernstein ritkán hallható kompozícióját, a Halil
című noktürnt szólaltatja meg Kocsis Zoltán
vezényletével.
Várkonyi Tamás

versenyen nyert díjat. 2001-től tagja a Nemzeti Filharmonikus
Zenekarnak. Tanított a Szegedi Zeneművészeti Főiskolán, a
budapesti Zeneakadémián, majd Olaszországban. 2003-tól a
Detmoldi Zeneművészeti Főiskolán tanít.

mert Kocsis zongoristaként tizenhárom év után először
ve tt fel itthon, magyar cégnél lemezt. Büszke vagyok rá,
hogy sikerült erre rávennem.”
A fuvolaművész kivételes alkalomnak tekinti, hogy már
ciusban a zenekarral négyszer is előadhatja Mozart D-dúr
fuvolaversenyét. M in t mondja, nem szereti az olyan
turnékat, ahol sorozatban kell előadni ugyanazt, de ez a
négy koncert - Pécs, Budapest Szombathely, Debrecen —
még éppen az a mennyiség, ami lehetővé teszi számára,
hogy egyre jobb teljesítményt nyújtson. B álint János
Bernstein H a lil című, lírai hangvételű noktüm jét április
27-én játssza a Nemzeti Filharmonikusokkal. Az 1981ben keletkezett mű különlegessége, hogy a vonószenekar
m e lle tt hárfa, piccolo, m élyfuvola va la m in t gazdag
ütőhangszeres szekció is szerepet kap.

A N em zeti Filharmonikusok hangversenyei Bálint János szólójával:
március 9.: Pécs, március 10.: Budapest, N em zeti Hangversenyterem,
március 13.: Szombathely, március 14.: Debrecen, április 27.: Budapest,
N em zeti Hangversenyterem. Bővebb inform áció: w w w .filharm onikusok.hu

Fotók: N e m ze ti Filharmonikusok

M in t szólistát a magyar közönség talán kevésbé ismeri
Bálint János nevét, noha a művészt hangszerének egyik
legjobb ismerőjeként és játékosaként tartják számon
szerte Európában. Évente negyven koncertet ad - nagyobb
részét külföldön. Közben már két és fél éve tanít N ém et
ország egyik legnevesebb zenei főiskoláján, a Detmoldi
Zeneakadémián, amely a nemrég elhunyt kiváló hegedűpedagógus, Varga T ibo r által terem tett hegedűs iskoláról
is híres. Bálint Jánost a minőségjavító próbajátékokra
hívta meg Kocsis Zoltán a Nemzeti Filharmonikusokhoz,
amelynek 2001 óta tagja. „Korábban többször kamarazenéltünk Kocsis Zoltánnal, de a zenekari játék során,
amikor napi gyakorlatban találkozik az ember egy ilyen
kaliberű zenésszel, ez a muzsikuskapcsolat még jobban el
mélyült” - mondja Bálint János. „Két évvel ezelőtt a H un
garotonnál megjelent szonátalemezünknek - amely ugyan
nem kapott nagy nyilvánosságot - azért örültem nagyon,

Szimfonikus Zenekarának szólófuvolásaként több nemzetközi

Bálint János szólistaként évente negyven koncertet ad, nagyobb részét külföldön. 2001 óta tagja a Nemzeti Filharmonikusoknak, s emellett Detmoldban egyetemi tanár
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Információ:
Interkultur Hungária Kht.
1074 Budapest, Rottenbíller u. 16-22.
Tel.: 462-0330 • Fax: 342-9362
e-mail: info@zemplenfestival.hu
jegyrendelés: ticket@zemplenfestival.hu

£ '4

ZEM PLÉN I

L L fe s z tiv á l

www.zemplenfestival.hu

Legyen a vendégünk a vá ra k , kastélyok,
és a T o k a j i borok f e s z t i v á l j á n !

antenna (§) hungária

KLASSZIKUS

ZENEKARI KÖRKÉP

Fókuszban
az „évfordulós” mesterek

2010-RE FELÉPÜL A KONCERTTEREM
2 0 10-re Horváth Zsolt szerint az Európa Kulturális Fővárosa cím
elnyerése programszervezés terén komoly feladatot is ró a pécsi
együttesre, mivel nincsenek igazi modellek, amelyeket követve ki-

7\ Pannon Filharmonikusok
tavaszi koncertjei

tölthetnék a „365 napos fesztivált” . „Rengeteg művész él a város
ban, ugyanakkor az infrastrukturális háttér hiányzik, aminek egyik

7\ Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében ren
dezendő, Maxim Vengerov nevével fémjelzett
koncert mellett folytatódik a Pannon Filharmo
nikusok budapesti bérletsorozata. Tavaly mind
a négy fővárosi hangversenyükre megtelt a
Nemzeti Hangversenyterem, és jó okunk van
feltételezni, hogy ez a ciklus két tavaszi estéjén
sem lesz másképp, hiszen az első két koncertet
is telt ház hallgatta végig.
•o VT
A Pannon Filharmonikusok fővárosi bérletsorozatában
helyet kapott két tavaszi koncert (április 7., május 5.) és
a kiem elt jelentőségű március 23-ai, Vengerovval adandó
est nemcsak színes műsora m iatt csábító esemény, hanem
a vendégszólisták révén is. Hamar Zsolt zeneigazgató
szerint a híres kü lföldi művészek meghívásának azonban
csak akkor van értelme - a közönségnek n y ú jto tt
élményen kívül
ha az együttes a velük végzett munka
alatt is fejlődik. „ A világsztárokkal esetenként az a prob
léma - mondja a Pannon Filharmonikusok zeneigazgató
ja
hogy a koncert napján érkeznek, délelőtt száll le a
repülőgépük, délután legfeljebb egy órát hajlandók
próbálni, aztán pihennek, este pedig abszolválják a hang
versenyt, egyébként magas színvonalon. Azon kívül, hogy
nagy megtiszteltetés számunkra a világ egyik legnevesebb
hegedűsével, M axim Vengerovval együtt dolgozni, ennek
azért örülök különösen, mert olyan művész, aki nem
elégszik meg azzal, ha koncert előtt fél órával ismerkedik

pillére az új 2010-re felépülő hangversenyterem” - mondja a Pannon
Filharmonikusok igazgatója. „Jogelődeit is beleszámítva együtte
sünk 201 l-ben ünnepli fennállásának kétszázadik évfordulóját. Ez
az idő ugyan nem vo lt elég ahhoz, hogy egy modern koncert
terem felépüljön, viszont 2010. január l-jén már az ebben rende
zendő újévi koncerttel nyílhat meg az Európai Kulturális Év.”

meg a zenekarral és a karmesterrel — jóllehet napjaink
egyik legfoglalkoztatottabb muzsikusa. Nem enged a
minőségből; veszi a fáradságot, és leutazik hozzánk Pécsre,
hogy már a koncertet megelőző nap próbáljunk” - mond
ja Hamar Zsolt, és a műsorszerkesztés kulisszatitkaiba is
beavat: „Vengerov mindenképpen Sosztakovics I.
hegedűversenyét szerette volna játszani velünk a
Budapesti Tavaszi Fesztiválon, így nekünk ehhez kellett
igazítani a program többi részét is. Az idei »ünneplős« év,
hiszen nemcsak Bartók és Mozart, hanem Sosztakovics és
Schumann is évfordulós zeneszerzők. Ezért Sosztakovics
Hegedűversenye m ellett Mozart N yitány olasz stílusban
című művére, valam int Schumann II. szimfóniájára esett
a választásunk.” (Vengerovról olvashatnak lapunk
22-23. oldalán.)
A budapesti bérletsorozat második hangversenyével
kapcsolatban Ham ar azt is elm ondja, hogy M arko
Letonja személyében is emberükre találtak. „ A szlovén
dirigens, aki a Nemzeti Hangversenyteremben április 7én rendezendő koncertünk vendégkarmestere, évekig á llt
az egyébként kiváló Szlovén Filharmonikus Zenekar élén,
és még soha nem lépett fel Magyarországon” - mondja
Hamar. Marko Letonja egyébként 2003 óta az egyik leg
dinamikusabban fe jlő dő svájci zenekar, a Bázeli
Szimfonikusok zeneigazgatója —ezáltal Felix W eingartner
kései követője ezen a poszton
de az Egyesült Á lla m o k
ban is sokszor vezényel.

Forrás: Pannon Filharmonikusok

A pécsi együttes elmondhatja magáról, hogy azon kevés
magyar zenekar közé tartozik, amelyek bécsi Konzert
haus nagytermében lépnek fel. Május 30-án Dvorák és
Csajkovszkij m űveit vezényli itt Hamar Zsolt a Pannon
Filharmonikusok élén.
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A Pannon Filharmonikusok budapesti bérletsorozatának tavaszi koncertjei:
2006. április 7., péntek 19.30, Nemzeti Flangversenyterem
Bartók, Csajkovszkij, Dvorák művei, vezényel: Marko Letonja,
km.: Baráti K ristóf (hegedű)
2006. május 5., péntek 19.30 Nemzeti Hangversenyterem Schubert. Bartók,
Beethoven művei, vezényel: Hamar Zsolt, km.: M urin Jaroszlav (mélyhegedű)
A zenekar honlapja: w w w .pannonfilharm onikusok.hu
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Zeneakadémia Nagyterem
Hárfaszéria 2006/2007

H Á R FA
Világhírű hárfások
hangversenysorozata

Jana Bousková, Vigh Andrea, Isabelle M oretti
és a Budapesti Vonósok
2006. november 12. (vasárnap) 19.30 óra - Jana Bousková
2006. december 21. (csütörtök) 19.30 óra - Vigh Andrea
2007. február 10. (szombat) 19.30 óra - Isabelle Moretti
Bérletek (3 koncertre) és jegyek vásárolhatók a Zeneakadémia jegypénztárában
Jegyárak: 1.000-2.000-3.000-4.000 Ft
Bérletvásárlási kedvezmény vonalkóddal a Zeneakadémia jegypénztárában

_________2006. április 30-ig 30% ________
Bérletárak a 30% kedvezménnyel: 2.100-4.200-6.300-8.400 Ft
Vonalkód és bérlet rendelhető a Zeneakadémián (342-0179)
és a Jakobi Koncert Kft.-nél 10-13 óra között (368-4334)

A hangversenysorozat főszponzora:

(§&

p^í'akobi Koncert Kft

jakobi.koncert@entemet.hu

w w w .forraskoncert.hu

A hangversenysorozat médiaszponzora:

NÉPSZABADSÁG

A tájékozottság magabiztossá tesz.
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„Nagy ajándék, hogy
Kurtággal dolgozhatok”
Kaczander Orsolya fuvolaművész
A Magyar Telekom Zenekar szólamvezető
fuvolistája 1992-ben került az akkor még
Magyar Szimfonikus Zenekar nevet viselő
együtteshez. Tanúja lehetett annak, ahogyan a
zenekar nagy része kicserélődött, a repertoár
számos nagyszabású művel bővült, és ahogyan
a közönség egyre szélesebb rétege kezdett el
érdeklődni az együttes koncertjei, bérletei
iránt.
•o VT

„A m ik o r Ligeti András idekerült, látványos fejlődés vette
kezdetét már a műsorpolitika területén is” - mondja a
fuvolaművésznő, aki a változások megindulása idején már
öt éve játszott a zenekarban. „Elkezdtünk nagyobb létszá
mú együttessel dolgozni, főként romantikus műsorokkal
kiállni, melyek közül a Mahler-sorozat különösen nagy
kihívást jelentett. Technikailag nehezebb darabokat ta
nultunk, de a fokozott munka összekovácsolta az együt
test, emberileg is. Annyira, hogy ma már nehéz megál
lapítani, ki régi tag, és k i jö tt később.”
A Zongoraötösök sorozat, amelynek koncertjeit március
11-én, április 8-án, május 6-án, június 3-án, szombaton
ként délután hat órától rendezik a Telekom Zeneházban,
Kaczander Orsolya számára jó kaland. „Kiváló kollé
gákkal kerültem össze, és ennek köszönhetően jó l megy a
munka. Nem is munkának nevezném —ez egy jó játék” mondja az első fuvolista, aki örömét leli abban is, hogy a
Zeneházban rendezett koncerteken ritkán hallható, alig
ismert mű szólal meg Rimszkij-Korszakov kvintettje
valódi felfedezést jelentett számára. Ebben az évadban
még Poulenc, Danzi, Lannoy és Pleyel hasonlóan izgal
mas kompozícióit hallhatja itt a közönség.

Felbukkanni a zenetengerből
„Az előadóművészetben nem szeretem, ha valam it végre
hajtanak: megtanultuk, kipipáltuk, kész, vége, elmúlt.
Számomra a létrehozás fázisa, egy produkció kidolgozása
rendkívül fontos, és igyekszem m inden esetben médi
umként részt venni egy mű megszólaltatásában: az előadás
során a zene, átfolyik rajtam. A zenekari játékban is elh i
vatottan k i kell emellett állni, és ha csak egyetlen
hangról van is szó, azt is ennek szellemében ke ll
megszólaltatni” - mondja Orsolya. Nem fuvolahangokat
szeret hallani, hanem a fuvolát, ahogyan megjelenik a
zenei egységben. Ügy emlékszik, hogy sosem önmagában
fuvolázni szeretett volna, hanem felbukkanni a zenekar
ból, a zenetengerből, a hangok hullámaiból. Ezt a kamarazenészi hozzáállást szeretné látni szólamának többi
tagjánál is.

Forrás: Telekom Zenekar

„Kezdetben férjemmel, Keller Andrással sokáig nem kamaráztunk, teljesen más világban zajlott az ő és az én
zenei életem. Egyszer csak jö tt egy koncert, am it elvállal
tunk (Csalog Gáborral Bach Musikalisches Opferjét já t
szottuk egy Bach-Kurtág műsor keretében), és kiderült,
hogy nagyszerű, alkotó légkörben tudunk együtt dolgozni.
Ez a munka művészi kihívása, és úgy érzem, Andrással ez
nagyon jó l működik. Tavaly nyáron Haydn szimfónia-áti
ratokat, divertim entókat játszottunk a Keller Quartettei
Pannonhalmán.”
Június 3.. 18 óra, Magyar Telekom Zeneház (Bp. IX.. Páva u. 10—12.)

Kaczander Orsolya és oboaművész kollégája, Dienes Gábor
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„Főiskolás korom óta tagja vagyok a T iha nyi László
vezette Intermoduláció kamaraegyüttesnek is. Tulajdon
képpen véletlenül kerültem közel a kortárs zenéhez. Még
konzis koromban kedves tanárom, Szebenyi János mutatta
meg Honegger Kecsketáncát, és ez a ma már klasszikus
nak számító darab nyitotta k i fülemet, lelkemet a XX.
század zenéjére. Azután szinte maguktól találtak meg a
darabok. Az Ú j Zenei Stúdió munkáját akkor ismertem
meg, amikor a Zeneakadémián a Simon A lb e rt vezette
zenekarba kerültem. Szerencsésnek mondhatom magam,
hiszen olyan kimagasló személyiségtől tanulhattam, m in t
ő, M ihály András és Kurtág György. T őlü k tanultam meg
az egyik legfontosabbat is: a zene nyelv, ugyanolyan kife
jezési eszköz, m in t a beszéd. A nnyira természetesnek és
egyértelműnek kell lennie tehát, m intha szavakat mon
danánk. Nagyszerű lehetőség, hogy a kortárs darabok
kapcsán számos szerzővel ismerkedhettem meg, nem
régiben például Sofia Gubajdulinával készülhettünk fel
egy koncertre. Sokat tanultam tő lük zeneileg is, de szá
momra a személyes kapcsolat is nagyon fontos, értékes az
élet m inden területén” - mondja Kaczander Orsolya, aki
zenéje révén ismerkedett meg Kurtág Györggyel is. „ A
belőle áradó mélységes szeretet kivilágítja számunkra a
hangokat. Nagy ajándék nekem, hogy vele dolgozhatok,
játszhatom a m űveit.”
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Poulenc: Szextett (Kaczander Orsolya fuvolaszólójával)

Magyar Telekom
Szimfonikus
Zenekar
Olasz
Kultúrintézet
19.30 óra
2006. március 3.

Nemzeti
Hangversenyterem
19.30 óra

Műsorelőzetes
2006. márciustól - májusig

R o s s in i: Semiramis - nyitány
M o z a rt: D-dúr szimfónia (KV. 133.)
H a y d n : Esz-dúr szimfónia Nr.103.

Vezényel: K o v á c s L á s z ló

Budapesti Tavaszi Fesztivál
B a rtó k : Hegedűverseny
M o z a rt: Requiem
Közreműködik: L e n d v a y Jó zsef, M itilin e o u C le o ,
V e re b ic s Ib o ly a , K ó b o r T a m á s ,

2006. március 29.

P a le rd i A n d rá s , M a g y a r R á d ió
É n e k k a ra
(k a rig a z g a tó : S tra u s z K á lm á n )

Vezényel: L ig e ti A n d rá s

Nemzeti
Hangversenyterem
19.30 óra
2006. április 5.

Olasz
Kultúrintézet
19.30 óra
2006. május 12.

Olasz
Kultúrintézet
18.00 óra
2006. május 22.

D e b u s sy : Tavasz
G rie g : a-moll zongoraverseny
S ztra v in s z k ij: Tavaszi áldozat

Közreműködik: Jan d ó Jenő
Vezényel: L ig e ti A n d rá s

M o z a rt: A-dúr szimfónia (KV.201.)

Olasz operaáriák
H a yd n : D-dúr szimfónia Nr. 104.

Vezényel: F ü rs t János

P u c c in i: Preludio sinfonico

Crisantemi
Manón Lescaut IV. felvonás
Vezényel: F ü rs t János
M e n d e ls s o h n : IV. Olasz szimfónia

Zeneakadémia
19.30 óra
2006. mÉyus 23.

P u cc in i: Preiudio sinfonico

Crisantemi
Manón Lescaut IV. felvonás
Vezényel: F ü rs t János

A zene megérint.
Jegyiroda: Budapest VI. Nagymező u. 19. Tel.: 302-3841

094 Budapest, Pávau. 10-12. Tel: 215-5770
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Sűrű hónapok előtt
a miskolciak

Forrás: M iskolci Szim fonikus Zenekar

Évadjának legsűrűbb szakaszához érkezett a
Miskolci Szimfonikus Zenekar: koncertek sora
vár az együttesre. A művészeti vezető, Kovács
László mellett egy-egy hangverseny erejéig
Izaki Masahiro és Lukács Ervin is a miskolci
zenekar élére áll. A szólisták között Kokas
Katalin, Seres Dóra és Baráti Kristóf is meg
található.
•> VJ
A zenekar több nagyszabású művet is megszólaltat a
következő' három hónapban: Liszt Ferenc Faust-szimfóniáját (a Flonvéd Férfikar közreműködésével), Bruckner
ötödik szimfóniáját, valam int Webern fiatalkori Pássácagliáját. A M iskolci Szimfonikusok tavaszi koncertjei
közül kiemelkedik továbbá az a Bartók-est, amelyet Jandó
Jenó' közreműködésével adnak M iskolc testvérvárosában,
Kassán. K ü lföld i vendégszerepléseik során a M ajna-parti
Würzburgba is eljutnak, ahol M ahler nem kisebb alkotá
sát, m in t a viszonylag ritkán hallható Dal a Földről című
„szimfóniát” szólaltatják meg a svájci dirigens, Roman
Brogli-Sacher vezényletével. A m ű számos kiváló
hangfelvétele ismert, ám az élő előadás m indig plusz
élményt ad.
A zenekar már nagyon készül arra a pillanatra, amikor
birtokba veheti új otthonát, a Művészetek Házát, de ez
csak nyáron várható. Addig is több figyelemre méltó

A másodhegedű szólam vezetője,
Tóthné Horváth Katalin negyvenöt
év után idén januárban vonult nyug
díjba. M int mondja, nehezen szokja
meg az új életformát, nehezen veszi
fel az új ritmust: nem jár már a pró
bákra, de továbbra is tanít délutá
nonként. Két növendéke, akiket kis
iskolás koruktól kezdve tanít, most
szólamtársakká nőttek. „Jó érzés vé
gigkísérni az életüket.

Ha néha

elnézem őket, arra gondolok: vo lt értelme a munkámnak” mondja Horváth Katalin, aki mindig megbecsültnek érezte magát
a zenekaron belül. „Boldogan jöttem el, de azért fáj a szívem.
Mindig meghallgatom a zenekart, kívülről figyelem őket, hogyan
változik a hangzás, az összjáték. Sajnálom, hogy nem írogattam
össze a négy és fél évtized alatt bennem felhalm ozódott
élményeimet. Még most is élénken emlékszem azonban arra,
amikor a zenekar a friss verseny győztes Kobayashi Ken-lchiróval
kezdtük tanulni Bartók Zene húros hangszerekre, ütőkre és cse
lesztára című művét. Nagyon sok sikert kívánok annak az
együttesnek, amelyben ennyi ideig játszhattam !"
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eseményen vesznek részt; ilyen lesz például a Bartók+Verismo Nemzetközi Operafesztivál, amelynek, a hagyomá
nyokhoz híven, idén is a zárókoncertjén játszanak. Fel
lépnek továbbá a nagyszabású program tenorgáláján, a
Szegedi Balett estjén pedig Bartók m űveit játsszák. Június
közepén a szokásos, a helyi közönségre m indig nagy vonz
erőt gyakorló Promenádkoncerttel - bécsi keringőkkel,
klasszikus tánczenével - búcsúznak az évadtól a helyi
N yári Színházban.

Oscar Peterson zenésze a Klazz Fesztiválon
A tavaly májusban óriási sikerrel megrendezett Klazz
Fesztivál idén is nagy érdeklődésre tarthat számot. A má
jus végi háromnapos eseményen h a llh a tju k Oscar
Peterson egykori ütősét, M a rtin Drew-t. Ó t a fiatalabb,
örmény születésű és szintén világhírű jazz-zongorista,
David Gazarov is elkíséri.
Az idei Klazz Fesztivál egyébként annyiban kapcsolódik a
tavalyihoz, hogy itt lesz a német Klazz Brothers trió
bőgőse, K ilia n Forster. A rendkívül tehetséges muzsikus
olyan karmesterek keze alatt is játszott, m in t Leonard
Bernstein, Seiji Ozawa, Sergiu Celibidache vagy Ricardo
M u ti. Sokoldalúsága számos tevékenységben mutatkozik
meg: szólista, kamara- és zenekari zenész, jazz-muzsikus (a
duótól a big bändig) kiváló hangszerelő, zeneszerző és
karmester, de a jazz és a klasszikus zene iránti vonzalma a
Drezdai Filharmonikus Jazz zenekarban ö ltö tt igazán
testet. A rendezvény második napján Gershwin-estet já t
szik a miskolci zenekar, megszólalnak az amerikai szerző
dalai is. A zeneigazgató mindig kicsit fájó szívvel gondol
arra, hogy nem hódolhat eleget a jazz iránti szenvedé
lyének. A Klazz fesztiválon a szimfonikus zenekar
„szívébe” helyezett kisebb formációból irányítja majd az
együttest, vélhetően gazdag improvizációkkal fűszerezve a
hangzást.
■

Budapest

ZONGORASZALON
1067 Budapest, Csengery u. 45
Tel.: 374-0890 Fax.: 374-0891
www.tuttohangszer.hu

2006 április 9 .1 9.30
Zeneakadémia Nagyterem

BOGANYI GERGELY
zongoraestje

Jegyek elővételben a Zeneakadémia jegypénztárában kaphatók. Tel.: 462-4679
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KÖNYVTARAK A MUZSIKA SZOLGÁLATÁBAN

A Nemzeti K ottatár
Kovács Qéza, a Nemzeti Filharmonikus Zene
kar, Énekkar és Kottatár Kht. főigazgatója és
Paál Péter, az IBM Magyarország vezérigazga
tója nemrég irta alá azt a szerződést, amelynek
értelmében megkezdődik a több mint nyolcvanéves gyűjtemény értékes anyagának digitalizá
lása. Könyvtári sorozatunkban most ennek kö
rülményeit mutatjuk be.

„Hamar megfogalmazódott bennünk a digitalizálás gondolata, hiszen kottatárunk óriási eszmei értéket képvisel,
ugyanakkor súlyos technikai elmaradottság is jellemzi” mondja Kovács Géza. A főigazgató szerint a kottatár for
galma és kapacitása nagy, m ivel két zenei együttes napi
kottaigényét kell kielégítenie, s emellett 2004-ben m in t
egy 1400 ko ttá t adott k i kölcsönözésre. Kovács Géza
elmondta: am int a digitalizálás megtörtént, a Nemzeti
Filharmonikusok honlapján bárki betekinthet majd a
Nemzeti Kottatár legféltettebb kincseibe.
Az IB M Magyarország három évre tervezett adományprog
ramja negyvenmillió fo rin tta l támogatja a hármas céllal
megvalósuló folyamatot. A projekt során az interneten
fokozatosan hozzáférhetővé válnak a muzeális értékű k o t
ták, az idő által igénybe vett és egyre rosszabb állapotban
levő állomány katalógusa, valam int megkezdődik a par
titúrák digitalizálása is. Ennek köszönhetően bármely
műből egyszerűen készíthető majd jó l olvasható, a mu
zsikusok számára könnyen kezelhető szólamanyag.
Kocsis Zoltán szerint erre azért van szükség, mert a próba
menetét igencsak megkönnyíti, ha nem régebbi kottából
játszanak a zenészek, amelyben ráadásul a vonásnemek
esetenként másik karmester elképzeléseit rögzítik. A
főzeneigazgató úgy véli, hogy ez akkor is hasznos lehet, ha
egy régi kottából már csak a partitúra áll rendelkezésre:
„Különösnek tartom , hogy bizonyos művekből nem
léteznek nyom tatott szólamanyagok” - mondja. „O lyan
alkotásokra gondolok, amelyeket mi, magyarok joggal
tekintünk a magunkénak: elég itt csak Dohnányi Ü nnepi
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Az IBM már számos országban vállalt szerepet a kultúra megőrzé
sében: Szentpétervárott az Ermitázs kincseit tették interneten megtekinthetővé (www.hermitagemuseum.org), Egyiptomban pedig
a kairói Egyiptomi Múzeum gyűjteményét (www.eternalegypt.org).
•kick

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht. ke
retei között működő kottatár 1923-ban alakult a Székesfővárosi
Zenekarral egy időben. Nagy lépést jelentett a kottatár életében,
amikor 1952-ben létrejött az Országos Filharmónia, mert attól
kezdve országos ellátási kötelezettségű közintézményként mű
ködik: zenekaroknak, zeneiskoláknak, énekkaroknak, szólistáknak
biztosítja az ország egész területén a zenekari anyagok, partitú
rák és zongorakivonatok kölcsönzését. Állományában mintegy
13 ezer mű található. Honlapja: www.filharm onikusok.hu

nyitányát vagy Erkel operáit említeni. Biztos vagyok
benne, hogy ha évszázadokkal ezelőtt létezett volna már
számítógép, a nagy zeneszerzők továbbra is kézzel írtak
volna. A k k o r azonban, amikor ebből a kéziratból előadás
ra alkalmas kottát kellett gyártani, valószínűleg ők is a
komputer m ellett döntöttek volna, hiszen ilyen módon
gyerekjáték a szólamkivonatolás. A rró l nem is beszélve,
hogy ha szegény Richard Strauss meg akarta változtatni
valam elyik szólamot egyik hatalmas zenekarra írt,
méteres partitúrájában, akkor bizony az egész oldalt újra
ke lle tt írnia, és csak aztán küldhette el a kiadójának.
Javítások tekintetében tehát ma nélkülözhetetlen a szá
mítógép” - véli Kocsis, aki elismerte, hogy tíz éve még
maga sem gondolta volna, am it ma: „Számítógépes isme
retek nélkül nem élhet sem zeneszerző, sem a zenével, a
hangokkal intenzíven foglalkozó előadóművész.”
■

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar

Bérletakció!
nőfoglalás törzsközönségünk azon tagjai számára,

ránk!

akik közvetlenül a zenekartól vásároltak bérletet:

2006. április 10-16. Interneten 0-24
telefonon munkanapokon 9:00-12:00
Előfoglalás a fennmaradó helyekre:

2006. április 17-23.
Interneten 0-24, telefonon: munkanapokon 9:00-12:00
Bérletvásárlás: 2006. április 24-29,

a következő helyszíneken és időpontokban:
1074 Rottenbiller u. 16-22:

április 24, 26. 9:00-13:00
április 25, 27. 13:00-17:00
1221 Ady Endre u. 25.:
április 28. 14.00-18:00. április 29. 9:00-1.3:00

"m
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Információ: Művészeti titkárság:
lel./Fax: 413-6365, E-mail: info@bdz.hu
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A hangversenyeket és a zenekar tevékenységét támogatják: Budafok-Tétény Budapest X X II. kerület Önkormányzata
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Fővárosi Önkormányzat Zenei Alapja

www.bdz.hu
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Fotó: Merész Balázs

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Kiem elt bem utatókészlet és szakértelem:

Képviselet:

Roland

East Europe Kft.

CORDIAL 3200 Gyöngyös, Kossuth a 26.06 37 300-700

2046 T örökb álin t, DEPO Pf. 83.

CSERMÁK Hangszer 6720 Szeged,Jókai u. 4.06 62 420-792

TeL: 06 (23) 338-041, info@ rolandee.hu

MUSIC EXPRESS 2400 Dunaújváros, Semmel weis a 1.06 25 409-046

w w w.rolandee.hu

POLIP M usic 4400 Nyíregyháza, Bocskai a 9.06 42 400-145

M árkab olt:

Roland

ZeneGALÉRlA

SZENT AN N A Hangszer 4024 Debrecen, Szent A nna a 39-41.06 52 537-240

1137 Budapest, Radnóti u. 9.

TAJTl-Music 7831 Pellérd, Vasút u. 8 / L 06 72 587-020

Tel.: 06 ( l) 239-9756, zenegaleria@rolandee.hu

ZENEBUTIK 9021 Győr, Király u. 4.06 % 314-697

w w w.zenegaleria.hu

A C-190-es m odell egy kom pakt 76 billentyűs orgona, amely két-manuál-pedál-összesítő üzemmóddal rendelkezik.
A hangszer ideális klasszikus zenéhez, templom okba és gyakorlásra egyaránt.
A hangszer 43 gondosan kiválasztott orgonam intát tartalm az. A Roland/Rodgers hangm intái között tö rté n e lm i orgona
hangokat is találunk, Közép-Európából. A 14 nagyzenekari hangszín külön kapcsolókkal választható. A C-190-ben egy
felvevő rendszer is m űködik, ezen kívül beépített dalok széles választékát biztosítja. A „Swell to Great" funkció haszná
latával igazi tem plom terem hangzást érhetünk el.
A C-190 „W indchest Panning” funkciója, az igazi nagy orgonák sípjainak té rb e li elhelyezkedését szimulálja. Néhány
gombnyomással m egváltoztathatjuk a sípok térbeli elrendezését és kedvenc beállításunkat akár el is tárolhatjuk.
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A kvartettezés igazi
szenvedély volt

két nagy versenyt - 1977-ben Evianban, Franciaország
ban, 1979-ben Portsmouth-ban, Angliában, ahol Yehudi
M enuhin v o lt a zsűrielnök —, elindultunk a pályán. Ehhez
persze szerencse is kellett.

Beszélgetés Takáes-Nagy Qábor

G.: Nyilván, de az önmagában nem lett volna elegendő...
T .N .G .: Jártunk kurzusra az Amadeus kvartetthez Lon
donba, s az első hegedűsük, Norbert Brainin többször
mondta nekünk, hogy a „karrierhez” három dolog kell:
nagyon nagy tehetség, nagyon sok szorgalom és nagy sze
rencse. Ha az egyik hiányzik, már nem fog úgy működni.
De a szerencsét is elő lehet segíteni. Brainin m indig azzal
példálózott, hogy a jó kapusról a kapufára pattan a labda,
nem a hálóba... 1981-ben Kanadában három hónapig
dolgoztunk Székely Z oltánnal az összes Bartók-kvartetten. (Székely m utatta be Bartók Hegedűversenyét.)
1982-ben megismerkedtünk Koromzay Dénessel, a M a
gyar vonósnégyes brácsistájával, aki akkor Magyarorszá
gon járt, egyébként Coloradóban v o lt professzor, és ő
meghívott m inket oda ösztöndíjjal. M inden évben k i
mentünk, végül fölajánlották, hogy 1986-tól legyünk az
egyetem rezidens kvartettje. A többiek k in t akartak ma
radni, én viszont visszavágytam Európába. A kko r még
nem tudhattuk, hogy néhány év múlva ledől a b erlini fal.

hegedűművésszel
A világhírű Takács-vonósnégyes alapítója és
névadója Svájcban él, de gyakran jön Buda
pestre, ahol karmesterként is egyre többször
fellép. Emellett rengeteget tanít, a világban sok
felé hívják mesterkurzusokra. A zt is elmondja,
miért vált ki tizennégy évvel ezelőtt a nevét
(azóta is) viselő kvartettből.
Aradi Péter

Gramofon: Nagyon fiatalon, még főiskolás korában, 1975ben alakította meg vonósnégyesét. Ön volt a kezdeményező?
Takács-Nagy Gábor: Ez még konzis korunkra n yúlik viszsza, amikor a Nagymező utcai Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskolába jártunk. O tt már ismertem Ormai
Gabit, aki a brácsásunk v o lt - szegény Gábor meghalt
1995-ben, Coloradóban, rákban - és Fejér Andrást, a

G.: Könnyen kiengedték önöket?
T .N .G .: Igen, eredetileg fél év után haza kellett volna jön 
nünk, de végül nem jöttünk, az útlevelet is vissza kellett

csellistánkat. M i hárman már akkor beszéltünk arról, ha
majd bekerülünk a Zeneakadémiára, alakítunk egy kvar
küldenünk - nehéz időszak volt. 1990-tól jöhettünk újra.
tettet. M indannyiunkat nagyon érdekelt a kamarazene,
tehetségesek voltunk, ám egyikünk sem táplált szólista am
G.: Egészen addig ott voltak?
bíciókat. Nekem sosem v o lt Heifetz-lemezem - ezzel nem
T .N .G .: Igen, a fiú k most is o tt vannak Coloradóban, ma
büszkélkedem, hiszen zseniális művész volt, csak jelezni
is az a Takács-vonósnégyes székhelye. 1991 körül változás
akarom, m ennyivel jobban lekötött a kamarazene, úgy
történt a magánéletemben: Svájcban megismerkedtem
hogy főleg azt hallgattam. A főiskolán nem kezdtünk
egy o tt élő angol hölggyel, aki azóta már a feleségem, gye
azonnal kvartettezni, mert nem v o lt
rekeink is vannak. H irtelen nem tud
második hegedűsünk. Nem könnyű
tam, hová is tartozom, merre mennék,
„Mki a fontos
megfelelő embert találni erre a posztra:
kicsit kicsúszott a lábam alól a talaj, s
nagyszerű muzsikus kell - aki viszont
ez abba to rko llo tt, hogy végül problé
szólamot játssza
nagyon jó, az primárius akar lenni
máim támadtak a színpadon való já 
annál van a labda
vagy szólista. Így aztán kezdetben tritékkal. 1992 vége felé ez már olyan
de a többi úgy
óztunk. Egyszer futballozás közben ta
mértéket ö ltö tt, hogy megbeszéltük a
lálkoztam Schranz Karcsival. Peterdi
fiúkkal, én eljövök az Egyesült Á lla 
mozog körülötte
Pál humoristának v o lt egy csapata,
mokból, és ők keresnek helyettem va
hogy helyzetbe
abban rúgta a bőrt a brácsás Konrád
lakit. Iszonyú nehéz döntés v o lt G yuri bácsi is. A Népstadion m ellett
m ind a mai napig fáj a szívem. Á l 
hozható legyen. ”
játszottunk, két-három hetente, szom
momban játszom velük, a régi csapat
baton. Összebarátkoztunk Karcsival,
tal, még Gábor is é l... A zért az
megkérdeztem, van-e kedve velünk kvartettezni. Eljött,
gyönyörű dolog volt. Ö rülök a sikereiknek, és annak,
és azonnal éreztük, hogy ez jó l fog működni. 1975 októ
hogy remek kollégákat találtak. Edward Dusinberre, az
berében v o lt az első óránk M ihály Andrással - tavaly v o lt
elsőhegedűs, k itű n ő muzsikus, és Roger Tapping is az, aki
harm inc éve... Rajta kívü l is remek tanáraink voltak:
1995-ben lépett szegény Gábor helyébe, de most már egy
Kurtághoz, Radoshoz, Simon Alberthez, Kroó Györgyhöz
ideje Geraldine W alther a brácsásuk, aki a San Francis
jártunk. O k igazán magasra tették a lécet. N em kellett
coi Szimfonikus Zenekar első brácsása. A m ik o r eljöttem,
még pénz után rohangálnunk, szinte csak ezzel foglalkoz
a nevet meghagytam, mert érvényes szerződésünk v o lt a
tunk, napi három-négy órát próbáltunk. Megnyertünk
Decca London lemezkiadóval, és a U niversity o f Colora-

,
,
,
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do rezidens kvartetti státusát is csak ezzel a névvel tö lthették be. Az első években nagyon furcsa v o lt számomra,
aztán hozzászoktam. Végül is elkezdtünk valamit, benne
voltam tizenhét évig, és nagyon jó, hogy az nem dóit össze,
m in t egy kártyavár.
G.: Ezek u tá n h ogyan tu d ta fo ly ta tn i a p á ly á t?
T .N .G .: Svájcban kaptam egy állást a genfi Zeneakadé
m ián (o tt Conservatoire-nak hívják), ahol vonósnégyest
és kamarazenét tanítok. Varga T ib o r pedig meghívott
sioni akadémiájára. 1992 végén találkoztam Kocsis Z o li
val és Fischer Ivánnal, akik meghívtak az akkor állandó
együttessé vált Fesztiválzenekarba vendég koncertmester
nek, s ezt egészen 2001-ig csináltam, de már annyi helyre
jártam tanítani, hogy nem tudtam tovább vállalni.

rengeteget tanítok: Genfben már tizennégy kvartettem
van m inden évben. Ezáltal konstruktívan foglalkozhatom
a kvartettel, próbálom átadni a tapasztalataimat.
G.: F ra n ciá u l ta n ít?
T .N .G .: Franciául és angolul. Egyébként otthon is válto
gatom a nyelveket. M in t mondtam, a feleségem angol
származású, vele angolul beszélek, de ha valami nem ju t
eszembe, magyarul folytatom, mert megtanult magyarul.
A két lányom franciául beszél egymással, nekik az a leg
erősebb nyelvük, de velem magyarul, az anyjukkal fran
ciául és angolul. Évente ötször-hatszor megyek Londonba
tanítani egy magánalapítvány meghívására - nagyjából
kéthavonta két-három napra - , s itt angol kvartettekkel
foglalkozom. De Ausztráliától H ollandiáig sokfelé hívnak
- azt hiszem, van érzékem a tanításhoz.

G.: M e n n y i id ő a la tt s z ű n t meg va g y m ú lt el a z a z a v a ró
pro b lé m a , a m i m ia tt el k e lle tt h a g y n ia a k v a rte tte t?

T.N .G .: Hosszú időbe telt. Bár, ha nagyon ó'szinte akarok
lenni, azt kell mondanom, hogy soha nem m últ el egé
szen, csak az ember megtanul vele élni, megtanulja k o n t
rollálni.

is fe ltű n ik , elsősorban a M Á V S zim fo n iku s Z en e ka r élén,
a m e llye l k a m a ra z e n e k a ri s o ro z a to t is in d íto tt. M i v itte a ve
zénylés fe lé ?

T .N .G .: 2002-ben Varga T ib o r felajánlotta, hogy vezé
nyeljem az ő zenekarát. Az v o lt az első alkalom, és nagyon
megszerettem. A G enf m ellett m inden év júliusában
megrendezett Bellerive Fesztivál kamarazenekarát is szok
tam vezényelni, amely régi és jelenlegi tanítványaimból
áll. Ezt a fesztivált a feleségem szervezi már húsz éve, eza
latt rengeteg nagyszerű magyar muzsikust h ív o tt meg oda.
Idén augusztusban pedig a svájci Verbier Fesztiválon
fogok Mozart-hangversenyeket vezényelni: egy Mozartszimfóniát, va la m in t három Mozart-zongoraversenyt
Emanuel A x közreműködésével.
G.: K o rá b b a n nem v o lta k ka rm e ste ri a m b íció i?
T .N .G .: A m ik o r kvartetteztem, eszembe sem ju to tt,
hogy mást is csináljak, hiszen az igazi szenvedély volt. De
egyszer, 1989-ben, Londonban együtt játszottuk S olti
Györggyel Mozart g-m oll zongoranégyesét. A házában
próbáltunk, s én ösztönösen m indig intettem vagy jelez-

Fotók: Felvégi Andrea

G.: A n n y ira , h ogy a z á tla g ko n c e rtlá to g a tó észre sem ve szi?
T .N .G .: Igen, annyira. Nem szabad arra koncentrálni,
hogy most jó l kell játszani, hanem magára a zenére kell
összpontosítani, azzal kell összhangba kerülni. Ehhez egy
bizonyos mentális állapotot kell elérni. Most is kantarazenélek: van egy kvartettünk, Intermezzo a neve, ez ar
ra is utal, hogy néha hónapok eltelnek anélkül, hogy ta
lálkoznánk, de aztán ismét összejövünk, és nagyon hamar
rá tudunk á lln i egy közös hullámhosszra. Tuska Zoltán
a második hegedűs, Papp Sándor brácsázik és Perényi
M iklós csellózik. Külföldön is elég sokat játszunk, mosta
nában főleg Bartókot. De az év végén Pesten is előadjuk
m ind a hat Bartók-kvartettet. Zongorás trió felállásban is
játszom Várjon Dénessel és a csellista Rafael Rosenfelddel, de Dénessel sokféle formációban muzsikálunk, ő
különlegesen nagyszerű muzsikus és barát. M indem ellett

G.: A ka m a ra ze n e és a ta n ítá s m e lle tt ú ja b b a n karm esterként

M űhelym unka-pillanatok - Takács-Nagy Gábor
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tem, ahogy primáriusként megszoktam. A zt mondta, jó
karmester lehetne belőlem, mert van egy természetes
testmozgásom, ami nagyon kifejező, és a hegedülés is
előnyös, hiszen valószínűleg könnyebben megoldanám a
vízszintes és függőleges mozgások váltakozását. Érdekes
v o lt ezt hallani tőle, de ettől még nem foglalkoztam
komolyan a gondolattal. Később, amikor a Fesztiválzene
karban ültem, kezdtem figyelni, milyen sajátos dolog
a vezénylés. Egyszerre megfogható és megfoghatatlan. M i
ért van az, hogy bejön mondjuk egy szenzációs techniká
jú kü lföldi vendégkarmester, de nem sugároz semmit,
ezért nem is tud igazán hatni, míg ha bejön például
M enuhin, aki nem v o lt a pálca bűvésze, de ha csak ráné
zett a szólamra, a kisugárzása m iatt rögtön úgy szólalt meg
a zenekar, ahogy ő akarta. Természetesen nagyon jó mu
zsikusnak kell lennie a karmesternek, ez az alap, de kariz
ma nélkül nem sokat ér.

A világhírű izraeli karmester, Eliahu Inbal és Takács-Nagy Gábor

G.: A vezénylés technikáját hogyan sajátította el?
T .N .G .: Egy svájci karmester, Karl A n to n Rickenbacher
— aki Montreux-ben lakik, s annak idején a Rádiózenekart is vezényelte - mutat nekem dolgokat, beszélünk
az ütéstechnikáról, a zenekarkezelés pszichológiájáról...
Ezenkívül sokat beszélgetek karmesterekkel, akiknek
mindenféle kérdéseket fölteszek. D VD -ken nézem régi
nagy mesterek próbáit. Óriási élményt jelentett például,
ahogy Fricsay Ferenc a FIáry János szvitet próbálta. Persze
nem akarom őket utánozni, nem is tudnám, csak megpró
bálok ellesni tőlük egyet-mást.
G.: Hogyan került kapcsolatba a M ÁV Szimfonikus Zenekar
ral?
T .N .G .: A Weiner-Szász Kamarazenekar m eghívott,
hogy a 2003-ban elhunyt Varga T ibo r emlékére rendezett
budapesti koncertjüket vezényeljem. A zenekarban já t
szott Lendvai György, aki később a M Á V Szimfonikusok
igazgatója lett, és az ő ötlete volt, hogy dolgozzam az
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együttessel. Májusban nagyzenekari hangversenyen is vezénylem Őket a Zeneakadémián.
G.: Ugorjunk vissza az időben, egészen a gyerekkoráig. Hon
nan a zenei készsége?
T .N .G .: A szüleim nem voltak muzsikusok, de nagyon
szerették a zenét. O ttho n sokat hallgattunk lemezeket.
De v o lt egy másik vonal is. Hatéves korom tól imádtam a
focit, apámmal jártunk Fradi-meccsekre, s engem nagyon
megfogott az a kettősség, hogy bár csapatjáték, mennyire
fontos egymás inspirálása. Később, 13-14 éves koromban,
amikor a konziban bekerültem kisebb „csapatokba” , ösz
tönösen úgy éreztem, hogy ez az én világom, ahol egy
aránt lényeges az egyéni felvillanás, a személyiség jelenléte
és a csapatszellem, ezeket a szerepeket állandóan válto
gatni kell, m in t egy jó futballcsapatban. Ilyen a jó kvartett
is: aki a fontos szólamot játssza, annál van a labda, de a
többi úgy mozog körülötte, hogy helyzetbe hozható le
gyen. Szerintem ezt zenekarban is meg lehet csinálni.
Tizenhét éves koromban abbahagytam a hegedülést, mert
nem akartam szólista lenni, de ahhoz sem éreztem kedvet,
hogy egy zenekarban töltsem el az életem. Otthagytam a
konzit, úgy döntöttem, borász leszek. A m fél év múlva
mégis visszamentem a konziba, és amikor Gáborral és
Andrással találkoztam, fölcsillant a lehetőség, hogy kvartettezzünk, s ez nagyon megtetszett. A m ik o r aztán 1975ben elkezdtük, napnál világosabb v o lt számomra, hogy
ezt kell csinálnom. Utána m inden gyönyörűen ment egé
szen 1991-ig — talán tú l szépen is, lehet, hogy az ember
meg is fizet ezért —, akkor jöttek a már em lített problé
mák, s 1992-ben új élet kezdődött...
G.: Mint elsőhegedűsnek mennyire volt domináns szerepe a
kvartettben?
T .N .G .: Természetesen én vezettem a próbákat, de m in 
denki hozzászólt, és igyekeztünk megegyezni. Persze úgy is
működhet egy kvartett, ahogy Székely Zoltán csinálta
a Magyar Vonósnégyessel. A m ik o r vele dolgoztunk, meg
kérdezte tőlem: „M ondja, Gábor, maguknál is beleszól a
személyzet a próbába?” Nem értettem kikre gondol, erre
felvilágosított, hogy a másik háromra... O tt egyértel
műen az ő elképzeléseit ke lle tt követni. így működött
régen a Léner- és valószínűleg a Busch-kvartett is: egy
hihetetlenül erős, nagy muzsikusegyéniséggel az élén, aki
megadta a fazont. Talán változtak az idők, s én sem va
gyok ilyen egocentrikus, mindenesetre rugalmasabban
vezettem a kvartettet. Én tőlük is rengeteget tanultam,
egymást is csiszoltuk. 1979-80 körül, amikor M ihály
András v o lt az Operaház igazgatója, azzal az ötlettel á llt
elő, hogy az Operában is dolgozzunk, én koncertmester
ként, a többiek szólamvezetőként. Egy fél évig tanonckodtunk is ott, de rájöttünk, hogy úgy nem tudunk kon
centrálni a vonósnégyesezésre, márpedig m i szerettünk
volna igazán intenzíven dolgozni. Nem v o lt se zenekari,
se tanári állásunk, kizárólag ezzel foglalkoztunk, és ezt so
ha nem bántuk meg.
■

NEKRITIKAI MŰHELY
. mértékadó
■ megbízható
. objektív
■ klasszikus,
jazz és világzene

A Gramofon Zenekritikai Műhely
célja, hogy felidézze és modern
eszközökkel folytassa a magyar
zenekritikaírás - többek között
Csáth Géza, Tóth Aladár, Péterfi
István nevével fém jelzett - régi,
szép

hagyom ányait.

januárjában
n yo lc-tíz

alapított,

A

2006

havonta

ko n certkritiká t

pu b 

likáló m űhely szeretné vissza
szerezni a zenekritika

megbe

csültségét a magyar sajtóban.
A Gramofon Zenekritikai Műhely
tagjai:
Barbara,

A lb ert
H.

Mária,

Bércesi

Magyar

Kornél,

M olnár Szabolcs, Retkes A ttila
és Várkonyi Tamás.
A koncertkritikák a HVG O nline
(w w w .h v g .h u ) Kultúra

rovatá

ban olvashatók.
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KÖNYV

ECKHARD ROELCKE:
TALÁLKOZÁSOK LIGETI GYÖRGGYEL
- BESZÉLGETŐKÖNYV
Osiris Kiadó, 2005.

A z oral history felértékelődésének idején különösen nagy a felelőssége annak,

leteinek adjon hangot. Léptéket és mértéket keresnék; máskor a konformistává

aki válaszol. És annak is, aki kérdez. Tény: nincs örökérvényű „jó " kérdéssor,

cenzúrázott, a megszépítő messzeségből rózsaszín emlékképet felvázoló em

tehát alkalmanként vizsgáznak a kizárólag személyre szabott gondolatvezeté

lékezés esetén a szókim ondás hiányzik - m ost zavarbaejtő a jelző k és hatá

sek. A z eredményt az m inősíti, hogy a közreadandó beszélgetések megter

rozók tömkelegé. Hol kezdődik, és m eddig tart „az igazat

vezettek voltak-e, s eredményeznek-e többlet-

m ondd, ne csak a va ló d it” követelményének érvénye?! (Kira

tudást a válaszok.

gadva néhány minősítést jelentős személyiségekről: hiú és

Enélkül, bármennyi idő

álljon is a beszélgetők rendelkezésére, legfel

gyáva, idióta, buta, korlátolt, hullarabló.)

jebb

valam iféle ta lksh o w -fo lya m o t kapunk.

V ajon a nyomtatásra-kész szöveg olvastán meggondolta-e

A m i, valljuk meg, „egyszer használatos" kultu

még egyszer Ligeti, ezt akart-e saját véleményként közölni az

rális termék... Roelckéről elszórt információkból

olvasókkal? Ilyennek akarja-e magát láttatni azokkal, akik már

m egtudjuk,

szü le te tt.

ismerik zenéjét, vagy akik ezután, akár épp ennek a könyvnek

Hamburgban egyetemista korában hallgatta Lig

a hatására érdeklődnének művei iránt? Kérdések, melyekre

eti előadásait, s azóta érdeklődik művészete iránt.

nincs válasz.

1988 óta ismeri személyesen - tehát a generáci

Hogy az érdeklődő többet kapjon, a függelékben a Manfred

ós különbség ellenére reménykedhetnénk abban,

Stahnkéval 1993-ban készült beszélgetést olvashatja. A tor

hogy értékes anyagot ad közre. Erre sajnos a könyv

zóhoz a következő kommentár tartozik: „ Itt Ligeti abbahagyta,

tényszerűen rácáfol.

mert lejárt a DAT-felvétel ideje” . Ehhez se kell kommentár!

Tisztelet vezérelte-e Roelckét, amikor hagyta, hogy

Mindehhez járulnak Nádori Lídia fordításának bosszantó

Ligeti azt m ondjon, am it akar - csapongva, vissza

ügyetlenségei, pontatlanságai. Am i a legnagyobb gond: a

utalva, a korábban

tudományos igényű (tehát adatszerű pontosságot kontrol

hogy

1960-ban

elhangzottakra

célozva

anélkül, hogy szembesítette volna régebbi kijelenté

láló) lábjegyzetek hiánya. Mert Ligeti évtizedek távlatából

seivel? Hagyta, hogy Ligeti az „am i a szívemen, az a

emlékezhet pontatlanul, de megjegyzés nélkül hagyni a tárgyi tévedéseket: a

szám on” őszinteségével pillanatnyi személyes, néha indulatos-szubjektív íté

gyanútlan olvasót félrevezető, súlyos szakmai mulasztás.

A MAGYAR ZENESZERZÉS MESTEREI
- DURKÓ ZSOLT

A z első nagy fejezetben Durkó Z solt beszél önmagáról, illetve kortársai idézik

Összeállította és közreadta: Gerencsér Rita,

frissebb 2002-ből való. Előtárulnak a nehéz történelm i korszak ellenére is

a szerkesztésben közreműködött: Berlász Melinda

kiegyensúlyozottnak m ondható szegedi gyerekkor élményei, a viszonylag ké

Holnap Kiadó, 2005.

sőn kezdett zenetanulás emlékezetes pillanatai, a Farkas Ferenc zeneakadémiai

Fittler K a ta lin

fel a vele való találkozásokat - a legkorábbi dokum entum 1960-ból, a leg

osztályában, majd római ösztöndíjasként Goffredo Petrassinál tö ltö tt évek.
A Szőllősy András életét és művészetét bemutató, szerteágazóan érdekes,

M egism erkedhetünk

hézagpótló, kiváló minőségű monográfia után most hasonlóan magas szín

körülményeivel, illetve Durkó különböző alkotói periódusaival. A lényegesen

vonalon

fo ly ta tó d ik A

életm ű

legfontosabb

darabjainak

keletkezési

rövidebb második fejezetben Durkó Zsolt saját írásai,

magyar zeneszerzés mesterei című

könyvszéria (sorozatszerkesztő: Várbiró Judit) a

rádióműsorokban való szereplései, kiállításmegnyitókon

Holnap Kiadónál. A sorozat második darabja az

elm o n d ott beszédei kaptak helyet, míg a negyedik

1997-ben, fájdalmasan fiatalon (63 éves korában)

fejezet a róla szóló megemlékezéseket, nekrológokat
gyűjtötte össze.

e lhunyt Durkó Zsolt művészetét állítja a közép
pontba, interjúrészietek, rádióelőadások, levelek és
más dokum entum ok közvetítésével. E szekunder
forrásokból Is világosan kirajzolódnak Durkó szemé
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DURKÓ

Sok szem pontból tanulságos a Durkó Zsolt 1988 és
1997 közötti zenei/közéleti szerepvállalásának doku

ZSOLT

m entum ait tartalm azó harmadik fejezet, a Magyar

lyiségének és művészi hitvallásának legfontosabb

Zeneművészeti Társaság megalakításának, a M ini-

jegyei: a zene iránti alázat, a szó napi politikai tar

Fesztivál létrehozásának krónikája.

talm ától független nemzeti elkötelezettség, a rend és

kérdésekben kialakított álláspontjával, véleményének

a forma tisztelete. Nem véletlenül idézi Devich János

argumentálásával olykor lehet vitatkozni (ezt a rend

a kötet előszavában Durkó alábbi mondatát: „egy

szerváltás időszakában sokan meg is tették), követ

zenei anyag önmagában se nem jó , se nem rossz,

kezetessége és az általa fontosnak ta rto tt értékekhez

hiszen a zenei matéria a formában, a kompozícióban

való ragaszkodása azonban tiszteletre m éltó. A

fejti ki végső értelm ét.” Olyan ars poetica ez, amely

kötethez a függelékben részletes életrajzi adattár,

nemcsak az alkotás folyamatában, hanem élete minden

precíz műjegyzék és néhány jellegzetes fénykép

szegmensében meghatározó v o lt a zeneszerző számára.

csatlakozik.
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Durkó konkrét

Retkes A t t ila

KLASSZIKUS
A NEMZETI ZENEDE

bécsi

Szerkesztők: Tari Lujza és Sz. Farkas Márta

Festetics-família és termé

Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyetem, 2005.

Artaria

szetesen
Joachim

kiadó,

a

Liszt

Ferenc,

József,

Reményi

Ede is. Sőt, az uralkodó és a
királyné,
Úgy tartják, aki nem becsüli a m últját, nem m éltó a dicsőséges jövőre. Ha ez

Erzsébet is bele

n y ú lt magánkasszájába. A z

igaz, és m iért ne lenne, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképző

1875-ben

Intézete boldog távlatok elé néz. Nemrég megjelentette A Nem zeti Zenede

akadémia és a zenede rövid

a la p íto tt

Zene-

1949-ig tárgyalja az intézm ény

ideig konkurált egymással, az

m últját. Említsük meg, mert így tényszerű, hogy a zenede másik örököse a

első évben csökkent a zenedei

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, ám a tanárképző m űködik abban

növendékek száma, de hama

a Semmelweis utcai épületben, amelyet a m illennium esztendejében nyertek

rosan egészséges egyensúly állt

című tanulm ánykötetet, amely

1839-től

el. A forrásanyag részben az intézm ény dokum entum aiból á llt össze, a leg

be. A XX. században Hubay

újabb kori fejezethez Mona Ilonának a hetvenes években készült össze

Jenőtől Kabos Ilonkán át Lajtha

foglalója adott tám pontokat. A történeti fejezetek élén Tari Lujza tanulmánya

Lászlóig

áll, amely bemutatja az előzményeket, a Pest-budai Hangászegyletet és ének-

Endréig az akadémiaival egyenértékű tanári kar m űködött a Semmelweis

vagy

Szervánszky

iskoláját, majd a zenede létrejöttének körülményeit. A hangászegyletet egy

utcában. A gazdasági válság idején a feszültségek kiújultak, ezek részleteit is

ebek kö zött az hívta életre, hogy az 1800-as évek elején a poros-sáros,

feltárja Solymosi-Tari Emőke, aki az 1919-1949 közötti periódust dolgozta

németajkú Pest kezdett igazi várossá form álódni, versenyre kelni a királyi

föl. A könyv- és kottatár históriájának tükrében Gulyásné Somogyi Klára ad

Budával. A zenei élet pedig a gyarapodó polgárság számára fontossá vált,

képet a zenede működéséről. Forrásjegyzékében találjuk Belitska-Scholz

szívesen áldozott támogatására. Bálokon, jótékonysági esteken gyűjtöttek az

Hedvig nevét, így egy főhajtással em lékezhetünk a nemrég e lh u n yt

énekiskola számára. 1850-ben a következő hír jelent meg: La Grange asszony

könyvtárosra is.

hajlandó a Nem zeti Színházban adandó első operának [fellépésének] egész

Hosszan sorolhatnánk a kö te t erényeit: olvasható, m in t egy regény,

jövedelm ét az énekiskola, majdan nemzeti Conservatorium javára aján

böngészhető, m in t történeti mű, a Zenede-lexikon című összeállítás nagy

dékozni...

szerű. Hiánypótló m unkát kaptunk kézbe, méltóképpen készülhetünk az

Iványi-Papp Mónika a Hangászegyesületi Énekiskola választmányi ülésének

intézm ény alapításának közelgő százhetvenedik évfordulójára.

jegyzőkönyveit adja közre. A támogatók kö zött v o lt például a ma is működő

DEVICH SÁNDOR:
A VONÓSNÉGYES EGYKOR ÉS MA
Rózsavölgyi és Társa Kiadó, 2005.

A lb e rt M á rta

négyes műhelymunkájába vezetik be az olvasót. Hangsúlyokról, formálásról,
együttjátékról, hangszínről, dinamikáról, vonásnemekről, vibrátóról, hangképzésről, rutinról, alkalmazkodásról esik szó - egyszóval m indarról, ami a
kamarazenélést értő muzsikálássá teszi. A

szigorúan szakmai tárgyú

Kevesen veszik maguknak a fáradságot, hogy „felgyülem lett céduláikat, kot

bekezdések m ellett választ kapunk olyan kérdésekre is, amelyeken talán

táik margójára, koncertműsorok, meghívók, hotelszámlák, repülőtéri beszál

sosem gondolkodtunk, de m indannyiunkat érdekelhetnek. M i az egyes

lókártyák hátára firkált észrevételeiket egybegyűjtsék" és könyv formájában

hangszerek szerepe a vonósnégyesben? M itő l fontos például a

kiadják. Még ritkábban fordul elő, hogy egy

második hegedű szólama? M itő l függhet a műsorszerkesztés, és

gyakorló muzsikus összegezze szakmájával

milyen ráadást illik választani? M ilyen viszontagságok érhetik a

kapcsolatos tapasztalatait. Devich Sándor, a

művészeket utazás közben? M ilyen indokok állhatnak egy

Bartók

személycsere mögött? Melyek a jó

Vonósnégyes

egykori

második

próba elengedhetetlen

hegedűse azonban ilyen. És nemcsak „jó

feltételei? M iként hangoljon a vonósnégyes, milyen lehetséges

vo n ó jú ” zenész, hanem kivételesen jó tollú

ülésmódok jöhetnek szóba? Mi játszódik le az első hangot

író is. Közérthető és rendkívül szórakoztató,

megelőző fél másodperc alatt? M egtudhatjuk továbbá, hogy

olvasm ányos

meg zenei

m ilyen

légyen

részéről, különösen ha O tto Klemperer, Szvjatoszlav Richter

stílusban

osztja

élm ényeit az olvasóval, aki -

bár

meglepetések érhetik az előadókat a közönség

m űkedvelő zenebarát, vagy professzionális

vagy a japán császár unokája ül a nézőtéren.

kvartettjátékos - bőven talál csemegéznivalót a

Színes, mesélő stílusával,

kétszáz oldalon.

emlékeztet a XX. század egyik legsokoldalúbb szellemére, a

műveltségével Devich erősen

A könyv az 1985-ben, M i a vonó snégyes? cím

W a ld b a u e r-K e rp e ly

mel m egjelent kötet újrakiadása.

(Ez ugyan

Antalra. Muzsikus lénye, műveltsége és nagy repertoár

sokáig rejtve marad az olvasó előtt, ráadásul az új

ismerete Devich számára is elsősorban arra szolgál, hogy

Vonósnégyes

brácsására,

M olnár

cím nem tú l szerencsés választás.) A z azóta eltelt

még vonzóbbá tegye a vonósnégyes műfaját, vagy - aho

bő húsz év ellenére ez a könyv ma is időszerű;

gyan azt a záró sorokban írja: - „a zene vonós-csínyjét, legizgalmasabb,

Devich Sándornak a zene lényegét érintő gondolatai felett nem já rt el az idő.

legkockázatosabb, legszebb kalandját.”

Legizgalmasabb részeit számomra azok a fejezetek jelentik, amelyek a vonós

V á rk o n y i T am ás
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HANGLEMEZ

JELMAGYARÁZAT:
ooooo

Haliga thatatlan

• oooo

Gyenge

• •ooo

Elfogadható

• ••OO

Átlagos

• • • • o

Nagyon jó
Remekmű

KARLHEINZ STOCKHAUSEN:
GRUPPEN, PUNKTE

IGOR STRAVINSKY:
TA VA SZI ÁLDOZAT, MAVRA

W DR Sinfonieorchester Köln

Junge Deutsche Philharmonie,

Vezényel: Eötvös Péter

Göteborgs Symfoniker, vez.: Eötvös Péter
• • • O O

Nem tudom , hogy a BMC a karmester Eötvös

cióra is gondolhatnánk, egyedül a rugalmas tem 

felvételeiből önálló sorozatot indít-e a jövőben,

pók, a szépen egymásba csúsztatott hangfelületek

rabul ejtett. Olyan rafinált, megdöbbentő ez a

mindenesetre „Eötvös conducts...” címmel két

m iatt hihető, hogy hús-vér emberek, „real tim e "

gyakorlatilag újrakom ponált Stravinsky-mű (mert

lemez

valójában erről van szó: ezt a darabot így még

egyiken

zenélését tükrözi a lemez. A Punkte v iszon t -

Stockhausen-, a másikon Stravinsky-művek szere

ahol a hagyományos elrendezésű zenekari játék

nem h allottuk), hogy csak sokadik meghallgatásra

pelnek. Ha mégis valamilyen sorozat előhírnöke

rögzítése nem okozh a to tt gondot - döbbenetesen

vesszük észre a zenekar apróbb megingásait.

ez a két CD, akkor talán joggal feltételezem, hogy

hitelesen szól. a felvétel alapján megkockáztatom,

M inden pillanata izgalmas, meglepetésekkel teli,

a

dokum entálás,

hogy a többet h iva tko zo tt Gruppennél jelen

váratlan. Arra figyelm eztet, hogy a hangrögzítés

archiválás, mert csak így érthető, hogy m iért hall

tékenyebb darab. A m ikor először tettem fel ezt a

elsősorban nem archiválásra való, hanem egy sajá

ható e két lemezen négy, igencsak eltérő szem

26 perces zeneművet, elfelejtettem leülni, s ha

tos interpretálási lehetőség, egy másik médium.

léletű felvétel.

nem is földbe gyökerezett lábbal, de állva hallgat

Ezt természetesen nem Eötvös találta fel. de ezzel

A Stockhausen-korongon a Gruppen egy 1997-es,

tam végig.

a Tavaszi áldozattal - azt hiszem - új minőséget

a Punkte egy 2004-es felvétellel szerepel. Eötvös

A Stravinsky-albumon a Tavaszi áldozatot a Junge

terem tett.

m indkét alkalommal a nagyszerűen játszó Kölni

Deutsche Philharmonie adja elő, az utómunka

okozhat a Mavra felvétele. A zenekar nagyszerű, a
G öteborgi

kiadó

is

e lju to tt

célja

hozzám ,

elsősorban

a

az

hangzás hideglelős, érzéki szépsége engem is

Ezzel az elvárással csak csalódást

Rádió Szim fonikus Zenekarát vezényli. A felvételi

Eötvös Péter és Dorozsmai

filozófia viszon t radikálisan más ezen a két beját

felvételt Lipcsében készítette a budapesti Tom -

száson. A Gruppén esetében - talán a három

Tom

biztosra

után hallgatva azt hiheti az ember, hogy valaki

zenekar által

vehető, hogy már a lipcsei előadás rögzítése

titokban lecserélte a hangszórókat. Ráadásul a

m eghatározott zenei tér repro

dukálásának megoldhatatlansága

Ezekből az adatokból

S zim fonikusok

hib á tla no k,

de

a

hangzás nagyon is ismerős. A két darabot egymás

kife

abban a tudatban készült, hogy az utóm unkában

Mavra (m inim u m ) kétarcú mű. Egyfelől igazi, 19.

hangzású

részt vesz majd maga a karmester. Bizonyára

századi opera akar lenni, másfelől tele van zenei

végeredmény került a CD-re, ami nem válthatja ki

h ifisták és leendő hangm érnökök

és színpadi

az eredeti mű térélményét. A már-már gyanús

maguk gyönyörűségét ebben a bejátszásban.

Eötvös nemigen tu d úgy tenni, m in t egy Verdi-

hangzáskép alapján valamilyen durva manipulá-

Magam egyik csoporthoz sem tartozom , de a

vagy Csajkovszkij-dirigens, a lendületes, magabiz

je ze tte n

mesterséges,

m iatt -

Stúdió.

Péter munkája, a

illú z ió tla n

meglelik a

oldalra

nézéssel,

tos, és elengedhetetlen

kikacsintással.

közhelyességtől

hall

hatóan fél. Emiatt a darab humorának nem m in
den rétege bom lik ki: így inkább parabola, s nem
bővérű komédia lesz a Mavrából. Egyik énekes
(Parasha:

Maria

Fontosch;

A nya:

Ludm ila

Semcsuk: A szomszéd: Lilli Paasikivi: Huszár:
Valerij Serkin) sem igazán emlékezetes.
Jó lenne, hogy ha az „Eötvös co nducts....” m ellett
elindulna egy „M ixed by Eötvös" című sorozat is.
Fotó: Gramofon-archív

Hadd tanuljanak a DJ-k is valamit.
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szép számmal képviseltetik magukat, m indig te lt

hangjukat, netán már „leszerepelt" instrum en

ház előtt játszik, s nincs az a vírusos időszak, ami

tumok? Jelenlétük a választás szabadságát kínálja,

kor attól kellene tartania, hogy köhögéssel, zajon

vagy épp ellenségesen körülzáró-lehatároló? A

gással zavarják koncentrált interpretációját. S aki

m ozgó kamerának időről időre látómezejébe kerül

már hallotta, szívesen viszi haza korlátlan számú

egy-egy hangszernyak vagy legalábbis hangoló

meghallgatásra felvételeit, bárm it is játszik. Eme

kulcs - vizuális figyelem-elterelésként, zavaróan.

népes rajongótábor számára felbecsülhetetlen ér

Dramaturgia ez? Aligha. Néha már-már m űhely

tékű, hogy immár audiovizuális felvételről, DVD-ről

jellegű a kép, vagy próbaterem-hangulatú, ahol je 

Hasonlóképp

lenleg csak egyvalaki tartózkodik. M indent egybe

örömforrás mindazoknak, akiknek nem á llt m ód

is élvezheti

Bach szólószvitjeit.

véve azért többlet-élm ényt ad a látvány; legfeljebb

jukban személyes élm ényhez ju tn i

a művész

kevésbé folyamatosan, m in t a hangzás. S m iként

hangversenyein. A z élvezet azért nem maradékta

a koncertterem bármely (akusztikailag esetleg ko

lan: operatőrök, képvágók munkájának eredménye

rántsem ideális) pontján is képes a zenére, a m ű

a látvány, amelyet m egváltoztathatatlanként kell

vek üzenetére koncentráló hallgató maradéktala

elfogadni. Jó esetben többet, lényegesebbet láttat

nul gyönyörködni, úgy ezzel a DVD-felvétellel is

a beállítás, m in t am it a koncertlátogató képes

toleráns. Nem zavarja az sem, ha a m ikrofonelhe

lenne az adott pillanatban észrevenni - ugyan

lyezés az élő előadásnál több járulékos zaj/zörej

akkor viszon t nem teszi lehetővé a képen kívüli

észlelését teszi lehetővé, sőt a szuggesztív elő

nézelődést. A z

adásnak kijáró nagyvonalúsággal siklik át az olyan

audiovizuális felvétel további

JOHANN SEBASTIAN BACH:
CSELLÓ SZÓLÓSZVITEK
BW V 1007-1012 - DVD

játékát. Tehát egyben kordokum entum is az 1996-

kontinuitása a folytatásra irányítja a figyelmet,

Perényi Miklós - gordonka

• • • • O

ban, az M TV Zenei Műsorok Stúdiója gondo

ezért az esetlegességek - joggal - azonnal felej

zásában készült felvétel. M iközben Perényi Miklós

tésre ítéltettek.

Zenei életünkben a legkevésbé kockázatos vál

játékát hallgatom , időről időre eltereli figyelmemet

lalkozások közé tartozik a hangfelvétel-készítés

a látvány. Csellók erdejében ül; hangszerek veszik

haszna, hogy az utókorra is átörökíti a hazai elő

pillanatokon is. amelyek egy vagy több újrajátszás

adóművészet-történet prominens képviselőjének

által kiküszöbölhetőek lettek volna. M ert a tételek

Fittler Katalin

Perényi Miklóssal. A gordonkaművész, akinek ra

körül, székeknek támasztva - vajon m ind arra

Hungaroton Classic

jon g ó i táborában valamennyi generáció tagjai

várnak, hogy a nagy művész megszólaltassa

H DVD 32421

hallgattam Bartók hegedűre kom ponált szólószo

elhelyezés következtében - tisztán kivehető az

nátáját, mely Kelemen Barnabás jóvoltából egészen

előadó lélegzetvétele.

elképesztő evidenciával szólal meg. Ezúttal nemc

ilyesm itől elvonatkoztatni, a hangfelvétel tö b b 

sak a technikai kivitelezés problémátlansága kelt

szöri meghallgatásakor viszont már-már a hangzás

elismerést, hanem egyszersmind az a zenei-anya

részévé szervesül. Legtöbbször az előre várható

nyelvi biztonság, amely a legnagyobbak sajátja.

szusszanás olyan kivédhetetlen effektusnak hat,

N apjainkban,

am ikor

m egannyi

interpretáció

megismerhető hangfelvételről, még inkább érzé

Koncerten könnyebb az

m in t az élő előadásban rögzített gikszer -

ha

azonban mégsem zavaró, m in t ezúttal, annak

kenyen reagálunk az eredetiségre, tehát arra az

egyszerű a magyarázata: a lendületvétel sohasem

önálló zenei értelmezésre, amelynek elsődleges

válik öncélúvá, m indig zenei történés követi,

forrása az értő kottaolvasás. Mert nem elég betar

olyasmi, ami visszaigazolja a gesztus létjogosult

tani az előadási jelekkel rögzített szerzői utasítá

ságát. Ennek vagyunk tanúi jelen felvétel esetében

sokat, tisztában kell lenni azok miértjével. Abban

is, amikor azon vesszük észre magunkat, hogy

BARTÓK BÉLA:
HEGEDŰ SZÓLÓSZONÁTA,
44 DUÓ

mutatkozik meg tehát az előadó kreativitása, hogy

együtt lélegzünk a hegedűművésszel, ami által per

szinte végigéli - a kész kom pozícióból kiindulva -

sze még könnyebben elm élyülhetünk a zenében.

az alkotás folyamatát.

A 44 duó nagy élményét az a tökéletes szim biózis

Kelemen Barnabás, Kokas Katalin (hegedű)

A Szonáta négy tétele egyaránt meggyőző erejű, s

adja, ami általában jellem zi Kelemen Barnabás és

egymásutánjukból kialakul a monum entális mű.

Kokas Katalin együttjátszását. A rövid tételek m in

Kelemen Barnabás előadásában nincs jelentéktelen

degyike önmagában is megálló form aként reali

(felesleges) hang. egyúttal m indig megfelelő relá

zálódik, s külön elismerésre méltó az a biztonság,

cióban érzékeljük a zenei történés kisebb-nagyobb

amellyel már az első hangokkal meghatározzák az

Ahogy m úlik az idő, jelentős mértékben változhat

szegmenseit. A hallgató sohasem bizonytalanodik

adott darab karakterét, hangulatát.

egy-egy kom pozícióhoz való viszonyunk. Liszt

el - olyan biztonsággal követi a felcsendülő zenét,

transzcendens etűdjeinek jelentős része napjainkban

mintha az magától értetődően egyszerű lenne.

már tananyag, s velük kapcsolatban már a „transz

Alaki apróság, de a gyakorlatban m indig működik

BMC Records

cendencia” szorul magyarázatra... Hasonló érzéssel

kontrollként: a felvételen - talán a közeli m ikrofon-

BMC CD 125

Fittler Katalin
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Forrás: M űvészetek Palotája

HANGLEMEZ

K U RTÁG GYÖRGY:

KURTÁG GYÖRGY:

KAFKA-TÖREDÉKEK OP.24

JÁTÉKOK-VÁLOGATÁS

Juliane Banse - ének

Csalog Gábor - zongora

Keller András - hegedű

Közreműködnek: Kurtág M árta,

Kurtág György

Kurtág György, Kemenes András

gaiból eredezteti előadói magatartását. Csengery

szemügyre, meg kell állapítani, hogy Csalog m in

értékelt Kafka-töredékeket, a nem zetközi Kurtág-

drámaivá iz z íto tt, néhol naturalista előadásmód

den részletet rendkívüli alapossággal d olg o zott ki.

irodalom egyik legtöbbet elemzett kom pozícióját

jával vagy

eddig

ironikus

A

Kurtág-életmű egyik csúcsteljesítményeként

két

kü lö n b ö ző

előadásban

énekével

e ls ö té títe tt,

szem ben

ez

helyenként
az

előadás

Érződik,

hogy a művekkel hosszú évek óta

fo g la lko zik,

és nem

a felvételi időszakban

Adrienne és Maria Husmann) hallottam . A z ECM

leginkább a zene érzéki szépségére hívja fel a

érvényes olvasatot akarta a hallgató elé tárni,

új kiadványa alapján világos, hogy Csengery és

figyelmet.

hanem a sok kísérletezés, a sok lehetséges út

Husm ann

m ost Juliane

Keller hegedűjátéka is ehhez igazodik. Kevesebb a

végigjárásának optim alizált eredőjét.

Bansénak köszönhetően a korábbiaktól alapjaiban

meggyötört hang, az éles akcentus, a húrszaggató

A z egyetlen gesztusból álló, néhány másodperces

eltérő, de nagyszerű és érvényes előadás született.

önkínzás. Hangszíne inkább hozzásim ul Banse

m in ia tű rö ke t

A duó biztos pontja továbbra is Keller András. Já

énekéhez, s nem ellenpontozza azt. Ebből az

megállnák a helyüket) ugyanazzal az igénnyel

téka sokat változott, s nemcsak a két évtized érlelő

előadásból hiányzik a m inim ális apparátus, illetve

szólaltatja meg, m in t egy-egy összetett forma

hatása érződik előadásából, hanem az énekesnő

a reprezentatív forma és form átum közötti ellent

rem ekm ívű sűrítm ényét. W e b e rn i

interpretációja

után

(m elyek

puszta

gesztusként is

m inia tű rö k

inspirációja is. A hangminőség (a hegedűé és az

mondás feszültsége. Am ennyire csak lehetséges,

sorozatát halljuk így, s nyilván lesz olyan hallgató,

énekesé), illetve a két szólam viszonyának alábbi

intim és átszűrt marad. Csengery és Husmann

aki éppen ezt kifogásolja majd: hiányzik a felvétel

értékelése természetesen a hangfelvételre vo na t

előadásából egy dramatikus kantáta emléke él

ből az ö n fe le d t esetlegesség, a felszabadító

kozik. Mert nem ugyanúgy képződik a hang a to 

bennem, ezt a túlzónak tű n ő hasonlatot tovább

játékosság, a semmire sem kötelező bagatell-

rokban egy koncert 50 perces intenzív igénybevé

szőve Banse előadását lírai dalciklusként (schu-

érzés.

tele után, m in t egy pihenőkkel megszakított, az

berti és schumanni értelemben) lehet jellem ezni.

zenéjének felfoghatatlanul erős gravitációs meze

ismétlés lehetőségével kockázatmentesebbé te tt

A

Kafka-töredékek m egkom ponált sorozat. A

jében valahogy mindennek nagyobb lesz a jelen

stúdióm unka során.

Csalog Gábor által válogatott és előadott Játékok

tősége, m inden apróság egyedi építőkockaként

A felvétel egyik erénye, hogy a stúdiókörülmények

sorozat, a Kurtág-életmű talán legfontosabb cik

keresi az egyetlen, neki rendelt helyet egy kivéte

k ö zött nehezebbnek tetsző, átfogó, nagy drámai

likus alkotása nem ilyen. (A

les építményben, melyet úgy neveznek, hogy élet

ív megteremtésével sem maradtak adósok az

Játékok valamennyi darabját rögzíti, a m ost meg

mű.

előadók.

a

jelent CD a teljes sorozat első része.) Nem tudom ,

Csüggedés, levertség, halál és világháború esetére

negyven rövid tételből álló ciklus egysége magától

hogy a boltokban megjelenő CD-hez csatolnak-e

pedig o tt az 58. track, a Kurtág-házaspár koncert

is

majd magyarázó leírást a válogatás szem pont

jeinek újra és újra átélt angyali pillanata, Bach 106.

Nem

k ib o m lik,

kisebbíti

feltéve,

érdem üket,

hogy

hogy

az egyes tételek

BMC Records a

De hát nem törvényszerű ez? Kurtág

hangzanak el.

jairól, elveiről, arról, hogy ebben közrem űködött-e

kantátájának (Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit)

Számomra ez a felvétel igazolja, maximálisan

maga a szerző. Pusztán a tracklistára hagyatkozva

szonatinája, pianínón.

demonstrálja a kom pozíció formai zsenialitását.

azonban bátran kijelenthetem: bár e válogatás ter

Elsőre feltűnik Juliane Banse hangjának puhasága,

mészetesen nem hasonlítható egy Kurtág által

lágysága, m ozgékony, barokkos hajlékonyságú

megkom ponált sorozat zsenialitásához, a szer

tökéletesre csiszolt előadásban

54

(Csengery

Husm ann

M o ln á r S za bolcs

énekének finom stilizáltsága. Szenvedélye „conci-

kesztő Csalogot csak elismerés illeti.

tato-szenvedély", érzései „affektusok” , affektált-

A

ság nélkül.

hangszínéből

hangszíneket, akár a dinam ikát, akár a tem pót,

BMC Records

következik, és szerencsére Banse hangi adottsá

akár a zenei karaktereket vesszük közelebbről

BMC CD 123

M indez alapvetően

GRAMOFON 2006. TAVASZ

zo n g o ristá t is.

Akár a b illen tést,

akár a

ECM Records - MusiCDome
ECM 1965
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“»an

s u it e

en

v a ls e

op

.3 9 a

W a l z e r o p .3

BARTÓK
T h e M i r a c u l o u s M a n d a r i n o p .1 9

m

Egy világ? Két világ? A könnyebb kérdés: Egri

ringő. s mégsincs semmi disszonancia. Annak fel

Monika és Pertis A ttila világa egy. Ma már a világ

mutatása ez, ami fogyatkozik: a békeidőé.

vezető zongoristapárosai közé taroznak. Ritkább

Ezután más világ következik: Bartók. A csodálatos

művek felvételére specializálódtak, idővel azon

mandarin kétzongorás változata, fia, Bartók Péter

ban bizonnyal jönnek az ismertebb alkotások is,

kiegészítésével. 1926, Köln, a balett bemutatója.

Schubert, Brahms, Dvorák, Debussy, Ravel. S a

Botrány, s benne azért diadal is. Bartók egyik leg

két zeneszerző, Dohnányi és Bartók? Egy világban

modernebb alkotása. Jelképesen is érthetjük: az

éltek, össze is tartottak, össze is tartoztak, mégis

apacsok támadása csak látszólag győzhet, a gaz

más világot képviseltek.

dag kínai megszerzi a nőt, beteljesedve hal meg,

Dohnányi op. 3-as Keringője korai darab, Sándor

még ha korán is. A z Egri-Pertis Duó játéka példás.

Emmának, Kodály későbbi feleségének írta a fiatal

A Dohnányi-művekben elkelt volna több táncos

szerző, s együtt m utatták be. A másik darab, a

ság. hullámzás, de talán szándékos, hogy a színe

Suite en Valse különös mű. Dohnányi etikusan és

ket, a hangulatváltásokat jelzik, de nem játsszák ki

D O H N Á N Y I ERNŐ:

diplomatikusan viselkedett a fasizálódó Magyaror

teljesen, felvillantanak más regisztereket, de nem

KERINGŐ, SUITE EN VALSE

szágon, mégis távozni kényszerült, s am it akkor

váltanak át teljesen. A kettős játék megkívánta

BARTÓK BÉLA:

még nem tu d h atott, viszontagságai messze nem

alkalmazkodás is állhat annak hátterében, hogy az

A CSODALATOS M A N D A R IN

értek véget. Ekkoriban írta ezt a négytételes, hét-

ideálisnál néha kicsit több a játék kötöttsége. A

Egri-Pertis Duó

keringős szvitet. M odernnek nem m ondható al

Bartók-darab előadása virtuóz, felkészült, a bony

(Egri Monika és Pertis A ttila - zongora)

kotás, a helyzet drámaisága cseppet sem tükröző

olu lt, vad darabot inkább a strukturáltság, m in t a

dik benne. Ám nem ő az első kom ponista, aki a

szabadabb kifejezés irányába tolják el. Öröm ,

világ negatív változására a korábbi világhoz kötő

hogy a mű él, nyoma sincs a ritkaságok felvétele

dő művek megalkotásával reagál. Richard Strauss

esetén gyakran hallható sutaságnak. M egbízható

a legjobb példa erre. Dohnányi nem v o lt modern

technikával, alapos felkészültséggel adják elő.

Zay

akkor sem, amikor az öreg kontinens művészeté

B a lá z s

ben tagadhatatlan v o lt a haladás. Á m e szvitben

Hungaroton Classic

feltűnik háború, menekülés, és közben a bécsi ke

HCD 32321

A z Alpesi szimfónia v ita to tt mestermű. A z 19 10-es

előadás nagyságának titka m indenekelőtt az ará

évek elején kom ponált darab nagysága abban rejlik,

n yok megtalálásában

am itől az alkotásból műalkotás lesz. Ez a transz-

ugyanakkor kiegyensúlyozott előadás. A hangzás

formáció. M it te tt Strauss? Ábrázolt. Persze már itt

erőteljes, de transzparens. Ez különösen nagy szó.

rejlik.

Magával ragadó,

többszörös kétség törh e t elő. A mű kapcsolódik

Egyrészt arra kell gondolunk, hogy változó tag

Nietzschéhez, s ha megállapítható is sok minden

ságú ifjúsági zenekarról van szó, másrészt arra,

Strauss emberrel, természettel kapcsolatos elkép

hogy a hangzás dinam izm usa és transzparens

zeléseit illetően, annyi biztos, sem a Zarathustrát,

volta a mű előadásának egyik kulcskérdése. A

sem e szim fonikus költem ényét nem filozófiai

sajátos alpesi levegő, a fények és árnyékok megje

mélységéért, hanem bámulatos zenei megoldá

lenítése terén kapcsolódik össze Strauss zenéje

saiért illeti tisztelet. A mű naturalizmusa v ita t

m indenekelőtt Ferdinand Georg W a ldm ü lle r és

hatatlan, ám jogos a kérdés: egyszerű naturaliz

A lfo n s W alde festészetével. A

musról van csak szó? Aligha. M ély megragadásról,

takozó kezdet már m utatja a zenekar differenciált,
kido lg ozo tt hangzását. A hegedűk persze nem a

halkan

kibon

RICHARD STRAUSS:

ügyes átfordításról. Lenyűgöző, ahogyan Strauss

ALPESI S Z IM F Ó N IA

megragadja az A lpok különleges levegőjét, egyedi

Berlini vagy Bécsi Filharmonikusok homogenitásá

Gustav M ahler Ifjúsági Zenekar,

forma- és hangulatvilágát. A z osztrák táj több festő

val szólnak, de megfelelően magas szinten. íme a

művészetében remekül ábrázolt, fényes, kontrasz-

példa arra, érdemes kitartani a lemeztársaságoknak

vezényel: Franz W elser-M öst

tos világa ez. Nap és árnyék, forma és hangulat

művészeik m ellett. W elser-M öst nem úgy adja elő

zseniális ábrázolása. Strauss zenével fejez ki emo

a darabot, ahogy még sohasem

cionális és képi tartalmakat. A m ű keletkezésekor

hanem a m egszokott formák kö zt marad, de a rés

a hegység naturalisztikus ábrázolása kétségkívül

zletek kidolgozása, a mű egészének friss megra

nem v o lt aktuális művészi probléma, ám a német-

gadása meglepő és hatásos. Nem nagyon szokat

hangzott el,

osztrák művészetben zenével még nem fejezték ki

lan. hanem szokatlanul nagy előadás. Sokszor fel

azt, am it a festészettel már igen, s am it Strauss

v e tt mű, nem provokatív megközelítés, időszakos

ezzel a művével abszolút találó m ódon kifejezett.

ifjúsági zenekar, rövid játékidő. És mégis.

A z érzelmi és vizuális élm ény igazi zenei transz-

Z a y B a lá z s

formációja ez az alkotás. Franz W elser-M öst le

EMI Classics

meze kiváló, értékét rövidsége sem csökkenti. A z

0946 3 34569 2 I
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kam asz-M ozartot hologramozzák ide. A kölyök-

Egy estém M ozarttal

zsenit, akinek nem lehet egyszerű saját magát,
nem m úló tehetségét és nagyon is m úló csoda

Szerteguruló kugelek a születés jubileumán

gyermeki nim buszát elviselnie. S aki már tudja,

„Ha élne, ma lenne kétszázötven éves M ozart” - így végzi
január 27-ik napját a kereskedelmi médium egyszerű embere,
más néven sztár-műsorvezető. Épp csak azt nem teszi hozzá,
hogy ha nem adja fel a harcot a járványkórral 35 évesen, ma
gazdagabb lenne a kuvaiti emírnél, de még magánál Bili Qatesnél is... Kihuny hát a kereskedelmi elme, és én is eltenném
magam végre az Úr 2006-ik esztendejében, a „marslakó”
zeneszerző születésének 250. évfordulóján. Csak Mozart bécsi
levelei nem hagyják, meg a Qramofontól kölcsönkapott, új
lemezek...
Ókovács Szilveszter

milyen megterhelő megrendelésre fuvolam űveket
kom ponálni, s aki a legenda szerint nemigen
tudja, hány ujjal pengetik a hárfát, ezért is lenne
nehezen

já ts z h a tó

a

kettős

concerto...

És

Párizsban hal meg édesanyja, és onnan nem meri
Salzburgba megírni a hírt egy ideig... Igazi élvezet
a lemez, a tusparádéval indító Párizsi szim fónia
főleg pazar, csak a hendikepes kürtök ne volná
nak, amelyekkel - e felvétel tanúsága szerint leg
alábbis - képtelenség azonos tónusban hangerőt
növelni, s amelyek bizonytalan intonációja és gikszer-lavinaveszélye nehezen

cáfolható érveket

biztosít a historizm ust ellenzők számára.
De a lemez hangja elhal, s maradnak itt, az

Némi újságírói sarkítással: W olfg an g Amadeus

kissé általánosítva - dagályos, akcentuszavaros és

antikvár papiroson a Puchberg-levelek, amelyeket

M ozart

1756-ban egy csecsemő a sok közül,

legkontúrosabban

szólva:

Még bőven

egymás után, tehát keletkezési sorrendben senki

1791. december 5-én egy reumalázas h alo tt újra a

kaphatók

játékid e jű

bakelitlem ezek,

ne olvasson, m ert nyom orult érzés fogja el. Ekkor

sok

egyre

fokozatosan hódít majd teret az LP-formátum. A

a könyörgő kom ponista, az életét kordában tartani

elevenebb - és m ost jön a 2006-os lényeg: M ozart

stúdiókban még nem vágnak ütem enként, digitális

képtelen fe ln ő tt korú férfi szom orodik elénk, aki

nieve mára márkanév.

alapokon nem cserélnek szétkotyogott tro m b ita 

nemcsak ostoba tartozásokat halm oz fel - minek

belépéseket. E mai füllel szegényes, berlini kom 

kell ínség idején nem létező 100 fo rin to t elvásá

fortérzést tekintve szénhiányos kulisszába tör be a

rolni egy bécsi díszműárusnál? - , de 1790-ben

Haffner-szimfónia, amelyet egy nap alatt, kvázi

mindössze négy m űvet alkot. Ezek már a január

A „M ozart-brand" értékét 4 ,5 -5 ,5 m illiárd euró

élőként rögzít Fricsay Ferenc saját RIAS-zenekara

ban bem utatott Cosi fan tu tte után értendők, e

közé teszik (m ásfélbillió forint, a magyar éves

(Radio im amerikanischen Sektor) élén. Á llítom ,

négy közül egyik sem opera, egyik sem szim fónia,

SZJA-bevétel másfélszerese) - ugye, hogy meg

ha ma a finálét vakteszten hallja, harminc évvel

s csak egyik versenymű. A félresiklott M ozartért

mérhető a művészet? Ugye, hogy nincs többé

későbbre datálja a hallgató! A presto tem pójelzést

nagyon tud fájni a szív.

„felbecsülhetetlen érték"? Idén magasra szökken a

a játszhatatlanság határáig komolyan veszi a ma

közül.

Emléke

azonban

eleven,

Mozart-brand és Fricsay-olvasat

rövid

lassú.

gyar karmester,

együttesével. Mindenesetre úgy füstölik el a tételt,

zők. És a vagyon... ma valóban a világ leggazda-

hogy

gabbjává emelné a bécsi kom ponistát, aki anno

Knappertsbusch-fanok pedig tán el is aléltak tőle.

kiadványát, amelyen Eugen Jochum, a joviális diri

oly szánalmasan kunyeráló leveleket v o lt kényte

Ostorcsapás-szerű fortissim ók,

húr- és lószőr-

gens és menthetetlen Abendkapellmeister 1955.

len bizonyos báró Puchberghez írogatni.

szaggató iram

ellenére következetes sforzatók

december 5-én a Requiemet vezényli. H alm ozot

Ám

Inkább annak

sorozzák játékukat. És ha a mű lassú témáiban le

tan hátrányos helyzetű felvétel, s önhibájából az:

örvendezem, hogy végre lézerlemezen is megje

is ragad egy-egy, ma már urtextből rövidre igazí

tem plom i kóruson ritka, ha maradandó születik,

lent Fricsay Ferenc első M ozart-szimfóniafelvéte-

to tt hang vagy frázis, Fricsay olvasatával egyér

még ha az a bécsi Stephansdom karzata is. Sistergő

leinek albuma! (Halála után negyvenhárom évvel

telműen friss szél (sirokkó?) járja át az ötvenes

alapzajból indul az osztrák rádió m ono szalagja,

is világszerte népszerű a szülőföldjén szinte isme

évek nehézkes előadói praxisát.

hagyjuk még Puchberget!

jó

néha

ötven

éve

még azon

b izo n n yal

is tú lb ille n

elhűltek,

a

hangzás sajnos

Fricsay alig tízesztendős v i

Ideje indítanom a Deutsche Gram mophon különös

időnként ólomkatonák reakcióidejével dolgozik a

retlen magyar karmester...) A m onofon zenekari

Staatsoper férfikara. A szó lista kvartett úgy-ahogy:

A szomorú Puchberg-levelek

lágkarrierjét szinte végigkísérte. Bár - a későbbi
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Hátrányos helyzetű Requiem

M ozart-portfolió indexe, benne a hatvanféle cso
koládégolyóé - jósolják brókerek, tőzsdei elem

Irmgard Seefried egészen elfogadható, csak azt saj
nálom, hogy még tize nö t évig fog - és nem így,

Karajanhoz hasonlóan - igazán érdeklődött az új

Puchbergnél hagytuk abba:

felvételi technikák iránt (rögzítette az első sztereó

helyzetbe kerültem, amelyet legádázabb ellensé

M ozartot énekelni ez a különben bájos művésznő.

DC-lemezt, vezényelte az első német sztereó

gemnek sem kívánok, és ha Ö n, legjobb barátom

A basszista Kim Borg alkalmazásának okát sosem

rádióadást, az első televíziós

a

és testvérem, m ost elhagy, akkor én szerencsétlen

értettem, darabolós szólamgyilkos ő, akivel m in

Deutsche Oper nyitó

Don C io va n niját stb.),

és ártatlan m ódon szegény beteg feleségemmel és

den meglehetős unalomba fúl. Ellenben Richard

osztályrészéül basszus

nélküli, fémes-reszelős

közvetítést,

„Istenem !

Olyan

hanem rosszabbul - akkor

etalonnak híresztelt

gyermekemmel együtt elvesztem."

Holm fényes, pátoszos tenorral indít a Mors stu-

hangkép ju to tt. Felvételeit hallgatva azonban nem

De még m indig tegyük félre a leveleskönyvet.

pebit-állásban, és Gertrude Pitzingerről sem tudnék

érdemes az első utunkba eső szavakat papírra

Leforgatom inkább a freiburgiak vadonatúj, te

rosszat írni, merthogy ő nem egyszerűen az altok

pakolni. 1953-ban a világ holm i zenei historiz

matikus lemezét: Párizshoz kötődő szim fonikus

keserű kenyerét eszi, hanem egyáltalán nem hallat

musról nem is álmodik. A M ozart-játékmód -

művei e friss, pattogós előadásban a posztbarokk

szik... M iközben az ötvenes évek ragadós, agyon-
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W. A. M o zart • S ym phonies
Ferenc Fricsay

tom , a m ostanihoz fogható ünneplésben nehezen

W. A. M o zart • Sacred M usic
Eugen Jochuni • Ig o r Markevhch

m uzsikusok, zenerajongók - és tőzsdecápák is

gam rövidnadrágos főiskolásként nem salzburgi

elismerik.

szám, csak katalógusból, meg egy grazi vitrin előtt

sát, a Mozart-lemezösszkiadást... 170 CD-n m in
den mű, még a töredékek, még a gépzongora-darabok is! A z összkiadás m ost is - sőt. jutányosán

Deutsche Grammophon - Universal
00289 477 5807
W o lfg an g Am adeus M o zart:
Concertante alia harpa e flauto

igen ingadozó színvonalon. A W arner finom an
rejti a tényt, de sok doboza ellenére ő nem

Freiburgi Barokk Zenekar,
Harmonia Mundi - Karsay és Társa

összkidás-verziót kínál,

HMC 90 1897

„csak”

kom oly, széles

keresztmetszetet. Például huszonhárm at a negy

Royal Concertgebouw Orchestra • Nikolaus Harnoncourt
Amsterdam Baroque Orchestra • Ton Koopman

W olfgan g Am adeus M o zart: Szim fóniák

vezényel: Fricsay Ferenc

- kapható, bár az örök elégedetlenek hozzáteszik:

venegyből a szim fónia-pakkban,

SYMPHONIES

■

vagy MET-béli gálahangversenyeken táthattam a

lecövekelve bámultam a Philips akkori nagy dobá

MOZART

éjszakán, hogy a legdrágább jö t t világra. Ma már

lesz részük. Persze, ezt h ittü k 1991-ben is: ma

H arnoncourt,

Leppard és Ton Koopman vezényletével. Rájuk
igazán nem lehet panasz, de egy harmadik label,

W o lfg an g Am adeus M o zart:
egyházi m űvek

vezényel: Eugen Jochum, Igor Markevitch
Deustche Grammophon - Universal
00289 477 5811

a m üncheni Brilliant például szuperolcsón, száz
euróért kínál összkiadást az interneten! Talán

öblösített stílusában tovahöm pölyög a gyászmise,

vége a kirakatbámulásnak, a magam Puchbergé-

azon töröm a fejem, hogy mi is a célja ennek a köz

hez nem kell több könyörgést intéznem - csak

readásnak? Nem látom tisztán a hallgatót, am int a

miféle művészi teljesítm ény fér a gyanús d öm 

celebráns pap latin nyelvű oratióin átlépkedve kop

pingárba, ezen kell eltöprengeni.

tatja rongyosra e gyenge hangzásminőségű felvételt.

„A csodalény, akinek Isten megengedte, hogy

Mozart-év... tíz esztendő múlva lesz mód újra

Salzburgban szülessék meg” - írja elragadtatottan

M ozart-évet hirdetni. Akkor épp halálának 225.

Leopold Mozart, az apa. Csak ő és persze Anna

évfordulóján jubilálhatnak, akik megérik, de gyaní

Maria Pertl, az édesanya tudta 250 éve ezen az

W olfgang Amadeus M ozart: 250th
Anniversary Edition - szim fóniák (8C D )

Concertgebouw Zenekar,
vez.: Nikolaus Harnoncourt
Amsterdam Baroque Orchestra,
vez,: Ton Koopman
Scottish Chamber Orchestra,
vez.: Raymond Leppard
W arner Classics
2564 62 33-2
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M O Z A R T : ESZ-DÚR S IN FO N IA

BEETHOVEN:

BEETHOVEN:

CONCER TA N TE. K 297B,

VONÓSNÉGYESEK

ISMERETLEN MESTERMŰVEK

BEETHOVEN: 5. S Z IM F Ó N IA , OP. 67 (C D );

D-D Ú R (OP. 18, N O . 3),

Réti József, Helmuth Koch,

K ONCERT RAMALLAHBAN (2 D V D )

A -M O LL (O P. 132)

Amadeus W ebersinke, Eva Ander,

W est-Eastern Divan Orchestra

Endellion Vonósnégyes

Kurt Masur stb.

vezényel: Daniel Barenboim

• • • • O

Daniel Barenboim és a Nyugat-keleti Díván zene

Új sorozat van készülőben Beethoven összes v o 

Ismeretlen és kevéssé ismert művek, néhol egy

kar koncertjét (Ramallah, Gáza övezet) két kiadvá

nósnégyeséből. A végtelen történet ju th a t eszük

nagy mester kisebb, de érdekes darabjai, olykor

nyon jelentette meg a W arner. A koncertet egy

be, Michael Ende regényének címe az Endellion

valódi mesterművek. A Krisztus az Olajfák he

CD-n, a koncertről készült film e t és Paul Smaczny

Vonósnégyes projektjéről. A szim fóniák, s talán

gyén, Helm ut Koch vezényletével, Réti Józseffel a

dokum entum film jét pedig egy dupla DVD-n. A

különösen a zongoraszonáták és a kvartettek elő

főszerepben a mű legjobb felvétele, Volker W an-

hangzó anyag ezúttal csalódást kelt. M ind

a

adási lehetőségei végtelenek. A lassan három évti

genheimé sem jo b b Nicolai Geddával. Réti kiváló,

Mozart-, m ind a Beethoven-mű átlagosan esetle

zede m űködő b rit kvartett Beethoven-előadása je l

és sajnos tú l kevés felvételen szerepel, ezért ennek

gesre sikeredett, hibácskái és értékecskéi meglehe

legzetes.

különösen nagy az értéke. Geszty Sylvia ideális

tősen köznapiak. Félő. hogy a közel-keleti népek

összességének kialakítása elsőbbséget élvez szá

partner. Eva A nder és Peter Gülke is kitűnően adja

közeledését vizionáló Said-Barenboim projekt a

mukra az egyes szólamok megformálásával szem

elő a „n u lla d ik " Zongoraversenyt, amelyet W illy

legújabb p o litika i fejlem ények nyom án a végál

ben. Olyan ez, m in t am ikor néhány sorral hátrébb

Hess rekonstruált és egészített ki. Amadeus W e 

kérdés, hogy a négy szólam

lomáshoz érkezett. A kétkorongos DVD igazi tele

ül az ember a hangversenyteremben, s am ennyi

bersinke interpretációja a Hegedűverseny zongorás

víziós anyag, melynek levetítését (majd megvita

vel nagyobb az összhang, annyival kisebb az

változatából megfelelő, de nem kiemelkedő, ennél

tását)

egyes

melegen

ajánlom

valam elyik

kom oly

Az

jobban is elő lehet adni a művet. Különös, hogy

televíziótársaságnak. Mert a ramallahi koncert ide

Endellion Vonósnégyes üdvözlendő koncepciót

alig játsszák e két zongoraversenyt: mégiscsak

alizmusa már nem olyan egyszerű képlet, m in t ami

választott: egy korai és egy késői darabot párosít,

Beethoven-művek: a W o O 4-es épp olyan, m in t

lyen a weimari szemináriumé volt. ahová minden

ebben az esetben az op. 18 No. 3-as D-dúr és az

amilyennek egy részben fennmaradt, nagyon korai

résztvevő hazája elhagyásával ju to tt. Ramallahba

op.

műnek lennie kell, az op. 61-es átirat pedig a

ugyanis mindenki hazatért. A zenekar Spanyol-

ideálisan hasonló és különböző a két esetben. Az

kadencia m ellett azért is izgalmas, hogy m iként

országban készült fel a koncertre, a muzsikusok

alapmodor ugyanaz. Erős összehangoltság, nem

oldja meg a zongorista azt, ami a hegedűsöknek

diplom áciai

ú tlevéllel

lépték

át

a

szólam ok

132-es

önálló

a -m oll

érzékelhetősége.

vonósnégyest.

Előadásuk

palesztin

önállósulnak a szólamok, a kiegészítő szólamok

technikailag nehezebb, kifejezés terén azonban

autonóm terület határát, hogy egy vasbetonfallal

időlegesen sem válnak dominánssá, az érzelmi

könnyebb. A z op. 14 no. I -es Zongoraszonáta v o 

kerített autóúton megérkezzenek a városba. A

töltés és ezzel együtt a hangzás melegsége nem

nósnégyes-változata is jeles darab, m inden teljes

koncertet beszédek tarkították, Barenboim a kö

lép túl egy bizonyos fokot. A két darab eltérő

Beethoven-ciklust előadó kvartettnek játszania

zönség felé fordulva elmondta, hogy m indent,

karaktere m iatt azonban a kép m ódosul valame

kellene. A z ír, skót és más népdalok olykor igen

ami elm ondható, azt elm ondta maga a zene.

lyest, s az op. 132-es m üvet a kvartett expresszí-

szépek, előadásuk jó , és egy magyar szüreti ének

Legyünk egy kicsit értetlenek, és kérdezünk vissza:

vebben adja elő, valahogy úgy, ahogy a III. tétel

is van köztük, a kiváló tenorista, Eberhard Büchner

m it m o nd o tt M ozart és Beethoven az adott hely

beethoveni

énekli. A W o O 14. No. 7-es kontratánc is egy kis

zetre vonatkoztatva? A dokum entum film legfe

hálaéneke az istenségnek. A z op. 18. no. 3-as mű

Beethoven-építőkő, m ely később az Eroica-szim-

szültebb jelenetét a Knesszet ünnepségén forgat

viszon t egy erős ifjú éneke, akinek ereje még nem

fónia IV. tételében kapott helyet. Ugyancsak Koch

ták, ahol az oktatási miniszterasszony Barenboim

in g o tt meg. Igényes és értékes előadások; ha van

a karmester. A gyűjteményben régi, nagyon igé

beszédét Izrael léte elleni támadásként értékelte.

is náluk mélyebb, megragadóbb, de a végtelen

nyes ETERNA-felvételek kaptak helyet.

M o ln á r S zabolcs
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Nem

feliratai

m ondják:

történet szép szakaszát adják.
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W arner Classics

W arner Classics
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Händel Delirio című produkcióját. A jó bornak a
közhiedelemmel ellentétben nem kell m indig a
cégér, és bár hasonló tapasztalataink alapján ne

I

I
WARNER CLASSICS

gatív prekoncepcióval közeledhetünk e látszólag

HUNGARY

hangsúlyozottan gender-felvételhez, annak végig

OPERA DVD
ÚJDONSÁGOK

hallgatása után nyugodtan állíthatjuk, ilyenfajta
(marketing-célú?) hatásvadászatra m ost nem vo lt
szükség. Dessay neve jó l cseng az operai berkek

CSAJKOVSZKIJ:

ben, és m ost sem csalódtunk. A felvétel inspiráló

AZ ORLÉANS-I SZŰZ

és elevenen könnyed, a muzsikusok a pusztán tö 

N in a Rautio. Oleg Kulko

kéletes technikai megvalósításon - m in t célon -

M a ria G avrilova

messze túllépnek, és elsősorban a drámai kifeje

A rakady M ishenkin
A M oszkvai Nagyszm híiz

zésmód dim enzióinak kitágítására törekszenek,

Énekkara és Zenekara

egyéni koncepció alapján. A kulcsszavaik: hang

Rendezte: B oris Pokrovsk}'
Vezényel:

szeres retorika és a vokális árnyalatok sokszínűsé

ALEXANDER LAZAREV

ge. A páratlanul fényes és izgalmasan hajlékony

A Moszkvai Nagyszínház előadása.

hangú Dessay és partnerei, a 2000-ben alapított
Concert D'Astrée Együttes a felvételen a Mi palpita
il cor és az A d , Galatea e Polifem o-ból v e tt részlet

MUSZORGSZKIJ:
BORISZ GODUNOV
A cím szerep b en :

mellé a címadó Delirio amoroso kantátát válasz
tották ki. A z előadásban a szerelmi delirium, a vágy

H O K IS

(íO J )Ü N ()V

J e v g e n y lj N yesztyerenko
A M oszkvai Nagyszínház

interpretálása nem harsogó, nem sokkoló, nem

Énekkara és Zenekara

hisztérikus, ehelyett viszonylag szűk érzelmi ke

Rendezte: Leonid Baratov
Vezényel:

reteken belül differenciálódik, és ez a különös visz-

ALEXANDER LAZAREV

sza fo jto tt vibráció az, ami végig leköti a hallgató

A Moszkvai Nagy színház előadása.

figyelmét. Dessay magasan k ita rto tt hangjainak

HÄNDEL: DELIRIO - OLASZ K A N T Á T Á K

dinamikai árnyalása a piano keretein belül Patrick

N atalie Dessay (ének). Le Concert

Beaugiraud oboajátékának gördülékeny vokalitása

D ’Astrée, vezényel: Emmanuelle Halm

vagy Stephanie-Marie Degand lélegző, virtuózán

ROSSINI: ERMIONE
A nna C aterina A ntonacci
D ia n a M ontague
B ruce Ford

tagolt hegedűszólói többletek az önmagában is

HÄNDEL: IL GELSOMINO - OLASZ

kiemelkedően nagyszerű, izgalmas előadásban.

Lon doni F ilharm onikusok

Talán

Rendezte: G raham
Vezényel:

elnézőbben

értékelnénk a Hungaroton

KANTÁTÁK

Handel-kantátafelvételét (II G elsom ino), ha nem a

Köröndi Anna (ének), Pertorini Rezső

francia produkció m ellett kellene szólnunk róla.

(cselló), Péteri Judit (csembaló)

Kényelmetlenség-érzetünket alig enyhíti, hogy az

• • • O O

Jorge Lopcz-Yancz

Vick

ANDREWDAVIS
A G lyndeboum e Festival Opera
előadása

előbbi Hándel-művek nem szerepelnek a magyar
album on. Köröndi Anna, Pertorini Rezső cselló-

R. STRAUSS: SALOME
Catherine M a lfita n o

Händel érzelmileg tú lfű tö tt itáliai kantátái talán a

és Péteri Judit csembalókíséretével

hét másik

Sim on Estes

legszemélyesebb hangvételű darabok a zeneszerző

kantátát énekelt föl hanglemezre. Szándékosan

Leonie R\sanek

oeuvre-jében. Négy évig tanulta a m űfajt az ola

fogalmazok így. A műválasztás szem pontjából

H orst H iesterm ann
A B e rlin i Deutsche Oper

szoknál, nem is hiába: ezek a vokális kama

hézagpótló a felvétel, de sajnos egyúttal ez a vál

raművek eredetiségükben fe lü lm ú ljá k a m űfaj

lalkozás legnagyobb erénye is. A fő probléma

nagy olasz

specialistáinak, Scarlattinak vagy

abból adódik, hogy a basso co ntin u o színtelen,

Caldarának a kom pozícióit. Händel Itáliában a

szagtalan, íztelen, az énekes szólammal alig van

Zenekara

Rendezte: P etr W eigl
Vezényel:
GIUSEPPE SINOPOLI

legjobb,

e

lenyűgöző

vokális

stíluson

koloratúrájú

felne ve lőd ö tt,

énekesekkel,

A B e rlin i Deutsche Oper előadása.

kapcsolata. Olykor pontatlan az intonáció: a Pupille

illetve

lucente ária basso continuo-felvezetésének meg

klasszis vonós- és fúvós játékosokkal dolgozha

oldatlansága a Chi rapi la pace kantátában nem

I WAGNER:
A RAJNA KINCSE
John Tom linson

to tt együtt. A lecke tehát fel van adva a mai

kerülhette volna el a zenei rendező figyelmét. Kö

G raham C lark

előadóknak.

kö

röndi Anna produkciója valamelyest kiegyensú

A B a yreu th-i Ü nnepi

szönhető, hogy (szerencsére) kevesen vállalkoz

lyozza a felvételt, A meleg tónusú szopránhang

Játékok Zenekara

nak a virtuóz kantáták megszólaltatására. Ezúttal

hajlékony frazeálása elviszi a hátán az előadást,

két új Hándel-kantátafelvétel kínálja a vélemény-

de nem lett volna szabad csak erre hagyatkozni.

M inden

b izo n n yal

ennek

alkotás és persze az összevetés lehetőségét.

Q ilá n y i G a b rie lla

Rendezte: H a rry Kupfer
\ Vezényel:
DANIEL BARENBOIM
A B ayreuth-i Ü nnepi Játékok

I előadása, 1991-

A Virgin Classics két muzsikus hölgy, az énekes
Natalie Dessay és a csembalista-karmester Emma
nuelle Hai'm igéző tekintetével a borítón hozta ki

Virgin Classics - EMI, 0946 3326 2423 (Dessay)
Hungaroton Classic, HCD 32383 (K öröndi)
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HANGLEMEZ

Forrás: Léonie Sonnings M usikfond

Bach Kantáta
Zarándoklat
„Amikor 1999 karácsonyán elindí
tottuk ezt a monumentális vállalko
zást, nem tudhattuk, sikeres lesz-e,
hiszem előttünk soha senki nem
adta elő Bach összes fennmaradt
egyházi kantátáját egyetlen év
leforgása alatt, ráadásul éppen azon a liturgikus ünnepen,
amelyre íródtak. A z útvonal otthon aprólékosan elter
vezhető, a terepen azonban érhetik meglepetések az
embert.”
VT

RICHTER

^

BACH *

JOHANNES-PASSION
ST.JOHNPASSION• PASSIONSELONSAINTJEAN
DONATH • HAMARI • SCHREIER • LÁUBENTHAL
SCHRAMM - NIMSGERN • ENGEN
MÜNCHENER BACH-CHOR
MÜNCHENERBACH-ORCHESTER

BACH: JÁNOS-PASSIÓ - DVD
John Eliot Gardiner írja ezt, aki eddigi legnagyobb szabású koncertkörútján vitte véghez ezt az

Helen Donath, Hamari Júlia, Peter Schreier,

interpretációtörténeti jelentőségű tettet. A

Ernst Gerold Schramm, Siegmund

Bach-évben, vagyis

2000-ben a Bach Kantáta

Zarándoklat során két, barokk korra szakosodott együtte

Nimsgern, Müncheni Bach Zenekar

sével (a M onteverdi Kórussal és az English

és Bach Kórus, vezényel: Karl Richter

Baroque

• • • O O

Soloists nevű zenekarral), valam int jobbnál jo b b szólisták
közreműködésével szólaltatta meg a német zeneszerző

1970 szeptemberében készült ez a hang- és képfel

m ind a 198 fennmaradt egyházi kantátáját. Ú tjuk Európa

vétel Diessen am Ammersee templomában. Sajnos

különböző tem plom aiba vezetett, így

az Evangélistán kívül ritkán láthatjuk a többieket,

számos

helyette képzőművészeti tárlat részesei lehetünk,

Bach- és Gardiner-rajongó nem kísérhet

ahol korántsem tetszőlegesen választhatjuk ki a

te végig zarándokútjukat.

néznivaló tárgyát. Márpedig nagyon rossz helyen

M ost azonban - ha utólag is, ha lélek

kell annak ülnie templomi koncerten, aki semmit

ben is, de - jelen lehetünk ezeken a

nem lát az előadókból. Ily módon az is könnyen

különleges hangulatú, zeneileg fe lvil

meglehet, hogy valaki már-már háttérzenének fogja

lanyozó

fel. tem atikus akusztikus

érthető

okokból

bizonyára

koncerteken,

ugyanis

a

M onteverdi Productions az SDG elne
vezésű

sorozatában

m egjelenteti

illusztrációnak

Bach

remekművét. Sajnos Kari Richtert is csak pillana

ezek

tokra látjuk, pedig rendkívül tanulságos lenne m oz

felvételeit. (A z egyiket, amelyiknek borítója leginkább egy

dulatainak közelképét figyelni, s észrevenni, am int

Rembrandt-festményre hasonlít, az Év lemezévé választot

m eghatározott

ta a Gramophone brit szaklap.) A már Magyarországon is

hangzás születik... A kompozícióból nem lévén

m ozdulatok

nyom án

adekvát

hozzáférhető, egyre bővülő és összesen ötvenegy lemezt

„d efin itiv” verzió, a kottaválasztás nem igényelt

magában foglaló gyűjtem ény betűjelei a Soli Deo Gloria, azaz „Egyedül Istené a dicsőség”

számukra különleges meggondolnivalót - hason

m ondatot takarják. Ezt a rövidítést írta Bach minden egyes kantátájának a végére, amivel azt

lóképp az előadói apparátus sem követi az auten

kívánta jelezni, hogy zenéjével Istent szolgálja, és általa mély vallásosságát fejezi ki. A M onteverdi

tikus hangzásra törekvők meggondolásait: nagy lét

Productions n on p ro fit vállalkozás: a CD-k eladásából származó bevételeket a John Eliot Gardiner

számú kórus énekel, s a zenekar is időről időre a

által vezetett együttesek - a Monteverdi Kórus, az English Baroque Soloists, az Orchestre

monumentalitás zenei érzékeltetésében remekel.

Révolutionaire et Romantique - újabb felvételeinek költségeire fordítják. M inden egyes kiadvány

Feltehetően összefügg a nagy létszámmal is a tem 

borítóján Steve McCurry, a National Geographic neves fotósának Ázsiában készített fényképei lát

póválasztás, amelyet leginkább csak akkor érzünk

hatók; így többek közt az a titokzatos afgán lány is, akinek portréja 1985 óta járja be a világot.

elhitető erejűnek, ha látjuk a dirigenst. Máskülönben

A külcsín egyébként szorosan kapcsolódik Gardiner Bach-képéhez. „A z t hiszem, hogy Bach ze

hajlamosak vagyunk az egykori csúcsteljesítmények

néje a remény és a h it egyetemes üzenetét hordozza, ami m indenkit megérint vallásra, kultúrára,

egyikeként elfogadni, anélkül, hogy módosítaná a

zenei előképzettségre való tekintet nélkül” - vallja a b rit dirigens. A booklet szintén a legmaga

mű előadásával kapcsolatos elvárásainkat. Aki tehát

sabb technikai és esztétikai igényeket tükrözi: nemcsak a művekről olvashatunk, hanem Gardiner

az interpretációhoz is közelebb vivő látványt vár a

naplójából is, amelyet a Bach Kantáta Zarándoklaton vezetett. így nemcsak a zenén, hanem egy

DVD-felvételtől, csalódik. De hogy ne veszítse el az

nagy előadó érdekes gondolatain, zenei megfigyelésein és személyes megjegyzésein keresztül is

audiovizuális megjelenítésbe vetett hitét, arról a

bepillantást nyerhetünk minden idők egyik legnagyobb zenei projektjébe.

korongon található, bónuszok gondoskodnak.

Monteverdi Productions - Karsay és Társa

Deutsche Grammophon - Universal

Fittler K a ta lin

00440 073 4 112
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ECM RECORDS

HÄNDEL: MESSIAS

GOLDBERG-VARIÁCIÓK

Concentus Musicus W ien , Arnold Schönberg

1955 - EGY LEGENDA SZÜLETÉSE

Kórus, vezényel: Nikolaus Harnoncourt

Glenn Gould - zongora

Nehezen hisz a szemének, aki az oratórium meg

Glenn Gould híres, 1955-ös felvétele, fél évszázados

hallgatása után azt látja a kísérőfüzetben, hogy

jubileuma alkalmából, reprezentatív kiadványban

élő felvétel. A bécsi Musikvereinssaalban, 2004

jelent meg. E felvétellel született az a legenda, amely

decemberében rögzített anyag a legkorszerűbb

azóta is tart. A z utóbbi években - örvendetes m ó

utóm unkálatokkal (surround), álomszép hangzás

don - magyar fordításban jelent meg könyv Gould-

sal kápráztatja el a hallgatót. E szépség ráadásul

ról is és Gouldtól is - ez utóbbiban anyanyelvűnkön

kiemeli azokat a sajátosságokat, amelyek kivételes

olvashatjuk az 1955-ös lemezhez írott kísérőszö

értékűvé teszik a Nikolaus H arnoncourt nevével

vegét is. Ez mindenképp hasznos: aki fenntartás

fém jelzett produkciót. Aki korábban több interpre

nélkül rajongott érte, többet tu d o tt meg kedvencé

tációból ismerte ezt az oratórium ot, valamiféle

ről - aki nem ta rto zo tt a hívei közé, tényekkel-ada-

hangzási „elvárással" kezdi hallgatni - és elragad

tokkal szembesülve megerősíthette vagy m ódosít

tatottan tapasztalja, hogy a számára váratlanul

hatta korábbi álláspontját. A z ünnepi kiadványhoz

„m ás” egyszersmind a mű újrafelfedezésére kész

ezúttal szinte kísérő-kötet járul, melynek 164 szá

teti. Talán nem túlzás azt állítani, hogy e felvétel a

m ozott oldalán három nyelven olvashatunk - kü

Hándel-reneszánsz inspiráló tényezője! Harnoncourt

lönböző műfajú - írásokat, amelyeknek köszönhe

m ost is az autográf partitúra beható tanulm ányo

tően egyértelműen megnövekedett érdeklődéssel

zásának tanulságait kamatoztatta. M egint megtör

és figyelemmel fordulhatunk a művész és produk

té n t a csoda: megszabadulhatunk a korábbi elő
adói

hagyom ányok,

nem

ritkán

ciója felé. A z LP után az új típusú hanghordozó le

konvencióvá

hetővé teszi, hogy újabb generációkhoz is eljusson

csontosodott sztereotipiák ballasztjától. Azáltal,

az egyetemes előadóművészet-történet eme érté

hogy a dirigens kisebb létszámú vonósegyüttest

kes dokumentuma; ugyanakkor igényt tart a ritka

szerepeltet, eltűnik a sematizálódott m onum entali

ságok kedvelőinek és a Gould-rajongóknak az ér

tás, a változatos apparátuson felcsendülő tételek

deklődésére

mindvégig lekötik a figyelmet, s a „kispó ro lt" tu tti-

hangfelvétel-részleteket is tartalmaz, bónusz-track-

hatások sohasem maradnak az effektusok szint

ek formájában. Gould játéka sohasem v o lt (nem is

is,

m ert

korábban

publikálatlan

jén. A Concentus Musicus W ie nh e z csatlakozó

lehet) „etalon” , azonban zenefelfogásával terméke

A rnold Schönberg Kórus éneke arról tanúskodik,

nyítőén hathat a jelen és a jö v ő előadóművészeinek

hogy nem csupán teljesítik a karmester kéréseit,

ízlésére, kottaolvasására. Újrahallgatása kedvelői

hanem koncepciója ismeretében tökéletesen azo

számára örömforrás, mások számára pedig lehető

nosulnak a műről való felfogásával. Harnoncourt

ség, hogy az időközben eltelt idő alatt szerzett be-

kisugárzása ezúttal is egyenrangú teljesítményre

nyomások-tapasztalatok következtében m ódosult

sarkallja a többé és kevésbé ismert nevű szólistá

ízlés birtokában ismét „vizsgáztassák” - a felvételt

kat, ezúttal C hristine Schäfert, Anna Larssont,

és önmagukat. A z exkluzív kiadvány kivitelezése pél

Michael Schadét és Gerald Finleyt.

damutatóan gondos, igényes, szép. Nyilvánvaló: a
F ittle r K a ta lin

kiadó az értéknek kijáró figyelm et fo rd íto tt rá.
F ittle r K a ta lin

Deutsche Harmónia Mundi - Sony/BMC

Sony - BMG

82876 64070 2

82876 698352

Nicolas G ombért
The H illiard Ensemble

Forgalmazza a MusiCDome Kft.
Cím: Budapest, XIV.,
Fogarasi út 5.
Telefon: 221-5260 Fax:383-8396
E-mail: ertekesites@musicdomekft.hu
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használta a schönbergi dodekafóniát, hogy m o
dern formai keretek közé zárt alkotásai belül
izzanak. Ebben Berg szebb, m in t Schönberg, aki
a Megdicsőült éj belső forrását nem tudta későbbi,
haladóbb alkotásaiban megismételni. A korai m ű
vet a húsz évvel később, érett Trió követi. Kon

S h o s ta k o v ic h / Piano Trios 1 & 2

textusa a II. világháború és a barát, Ivan Szoller-

S^ven Romances on Verses by Alexander B lo k

tyinszkij halála. Monum entális alkotás, akárcsak

B ea u x A rts Trio / Joan R odgers

Csajkovszkij és Rahmanyinov nagy triója. A Beaux
Arts Trió előadása szép művészet. Három külön
böző egyéniség azonosan magas felkészültséggel.
M enahem

Pressler a trió

m oto rja ,

A n to n io

Meneses lírai alkat, szép egyéni színt visz az elő

SOSZTAKOVICS: ZO N G O R A T R IÓ K .

adásba, Daniel Hope esetében felidézhetjük, am it

JEAN ÉS JA CQUES-M ARTIN

HÉT R O M Á N C

Klemperer válaszolt arra, hogy Széli György egy

HOTTETERRE: FALUSI LAKODALOM

ALEXANDER BLOK KÖLTEMÉNYEIRE

gép: „De nagyon jó gép.” Hűvös és tárgyilagos,

Ensemble le Berger Fortuné

Beaux Arts Trió, Joan Rodgers

ugyanakkor biztosan hegedül, s érzékeny part
nerei m ellett biztos pont. A lemez a Hét románc

Világpremier - hirdeti a lógó a Hungaroton gondo

Alexander Biok költeményeire című művel zárul.

zásában megjelent, Jean és Jacques Hotteterre-mű-

U tolsó darabját kíséri trió, az első hármat a trió

veket tartalmazó album külső borítóján. Nagy iz

egy-egy, m indig más tagja, a következő hármat

galommal várja a produkciót a hallgató, m iután a

egy-egy, m indig más páros. Joan Rodgers előadá

m űsort böngészve tudomására ju t: tenyeres-talpas

sa eminens, hangja szép és ápolt, előadása mind

falusi tekerőlanton és francia dudán fog hallani

a szó, m ind a zene tekintetében igényes. Egy-egy

ouverture-t és menüettet. A 17 - 18. századi francia

részlet

m uzsikus-fam ília

erejéig

expresszív,

ugyanakkor

e lő

kreatív,

m odern

szem léletű

adásából hiányzik az a lendület, az a hajtóerő,

hangszerkészítő, -játékos és komponista tagjainak

ami Galina Visnyevszkaja fénykorabeli előadásait

nevéhez kapcsolódik az arisztokrata körökből mel

jellemezte.

lő z ö tt rusztikus népi hangszerek (musette, tekerő

A z EMI Classics lemeze Han-Na Chang és A n to 

lant) műzenei legalizálása, játéklehetőségeik felfe

nio Pappano 2003-as Prokofjev-felvételének fo ly

dezése és pedagógiai rendszerezése. A felvételen a

tatása. Jó ö tle t a versenymű-szonáta párosítás,

Hotteterre-ek korabeli zenei kísérleteiből szvitek,

ha a dirigens zongorázni is tud. A nagy előd,

szonáták és kis zsánerdarabok formájában ad íze

SOSZTAKOVICS: I. CSELLÓVERSENY

Solti tehetett volna hasonlóan. A kapcsolódás

lítő t három kiváló szólista: Jean-Christoph Maillard

CSELLÓSZONÁTA

em líthető a művek terén is: Sosztakovics Pro-

musette-, Mandel Róbert tekerőlant- és Németh

Han-Na Chang, Londoni Szimfonikus

kofjev koncertáló szim fóniáját hallva kapott ked

Pál barokk fuvolajátékos.

Zenekar, vezényel: Antonio Pappano

vet csellóverseny írására. A z I. csellóverseny az

egymás mellett a Napkirály udvarának szórakoztató

egyik legeredetibb Sosztakovics-mű, lendületes,

zenéje és a vidéki lakosság zenés mulatsága? A Fa

Vajon hogyan fér meg

erős, kifejező. Három versenymű-párt írt Sosz

lusi lakodalom című, percnyi m iniatűrökből álló

takovics, ezek közül a csellóversenyek a legele-

táncfüzér Prélude-jei rögtön megadja a választ: a

seny hiányzik. A W arner Classics lemeze a zene

mentárisabbak,

kétféle anyag meghökkentően jó l m űködő szim 

szerző pályájának három korszakát eleveníti fel.

szólaltassák meg őket. A zsidó folklór-kolorit

biózisra képes. Ritkán hallható, különleges akusz

1923-ban, az I. trió írásakor Sosztakovics még

díszít, s a mélyben együttérzést fejez ki minden

tikus színorgia kényezteti a fület. És ezt az élményt

diák vo lt. Igazi tehetség munkája: saját modorát

szenvedővel. A negyedszázaddal korábbi szoná

erősíti fel a nagyszerű előadás. A Le Berger Fortuné

keresi, s már a maga útját járja. Tanára, Glazunov

ta is a csendes, lírai részek és az energikus, rit

Együttes tagjai virtuóz hangszerjátékosok, de egy

stílusával összevetve azt m ondhatjuk, igen prog-

m ikus szakaszok ellentétét élezi ki, de abban az

ben a korszak történész szakértői is. Ők elhivatott,

resszívnek hathatott, ugyanakkor a szerző későb

erőteljes epizódok ritkábbak, míg a versenyben a

mai Hotteterre-ek: egyszerű hangszereiket alkal

bi alkotásai fényében inkább az előzményekhez

visszafogottabbak. Chang és Pappano ki is ak

masnak tartják a 17 - 18. század legmagasabb szín

való közelség tű n ik fel. Szép átvezetés. Á tü t

názza ezt az ellentétességet, a felvétel erre ráerő

vonalú és technikai nehézségű zenéjének a meg
szólaltatására. A z album végén álló La Gurre című

Sosztakovics és a gordonka - csak a il. csellóver

m egérdem lik,

hogy

gyakran

m ind az orosz romantika érzelmessége. m ind a

sít. A z előadások alaposan kim unkáltak, ugyan

jö v ő tárgyilagosabb, disszonánsabb. látszólag

akkor spontának, lendületesek.

Érdes, mégis

kompozíció hét perc tiszta tekerőlant-zene: az

hűvösebb hangvétele. A z orosz és szovjet avant

finom és eleven gordonkajáték, értő zenekari és

előzményekhez méltó, mind horizontálisan, mind

gárd mentén kirajzolódó tárgyilagosabb, hűvö

zongorakíséret.

vertikálisan dús, eleven organizmus.

sebb m odernség Sosztakovics művészetében

Zay B alázs

Q ilá n y i Q a b rie lla

egyértelműen formai vonatkozásban jelentkezik,
minőség tekintetében m indig o tt a belső izzás, a
drámaiság. Berg rokona Sosztakovics, aki úgy
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NICOLAS GOMBÉRT: MISSA MED IA V IT A

PROSPER A M T M A N N : FUVOLADARABOK

OSVALDO GOLIJOV:

IN MORTE SUMUS

Gyöngyössy Zoltán - fuvola,

AYRE, LU C IA N O BERIO: NÉPDALOK

The Hilliard Ensemble
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Kemenes András - zongora
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Dawn Upshaw - ének
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A Hilliard Ensemble felvételeivel jelentős mérték

Cseppet sem érdektelen ritkaság. Egy darabka re

Osvaldo G olijov 2004-ben írt, Ayre című dalcik

ben járul hozzá, hogy a középkori és reneszánsz

formkor. Prosper A m tm ann

lusa ötletes, hatásos, ugyanakkor felszínes, egye

zenéről való ismereteink hangzó valósággá válja

Sellyén, Pécsett, Pesten tanult, majd a bécsi ope

netlen darab. A koncepció szim patikus: szefárd,

nak.

rában fuvolázott. Ezután utazó virtuózként kereste

szardíniái, keresztény és arab dalok együtt. A ho
z o tt anyag értékes, az eredmény azonban inkább

Nem valamely meghatározó komponista

1809-ben született

munkásságából indulnak ki, hanem repertoárjuk

kenyerét. Németországban, Angliában, Franciaor

egymásra következő műsorai más-más alkotói mű

szágban járt. Ezután hazaköltözött, Pécsett, Né-

fércmunka, sem m int ércnél maradandóbb, a dal

helybe adnak betekintést. Gombert-programjuk

metbólyban élt, majd m egnősült és Mariborban

ciklus a posztmodern esztétika fényében sem te t

azzal a tanulsággal já r a hallgató számára, hogy a

lett zeneigazgató. Ezután Graz következett, majd

szik érett, meggyőző alkotásnak. A z elektronika, a

kiemelt felső szólamos, sötét tónusú zenei meg

ism ét Pécs. A lemezen hat műve szerepel. A m t

laptop használata is inkább lapos, sem m int alapos.

fogalmazást kedvelte a mester. David James kont

mann virtuóz fuvolista v o lt, m űveit abból a célból

A lemez második része Berio 1964-es Népdalok

ratenorja világitóan ragyogja be a Media vita in

írta, hogy közönségét hangszeres tudásával el

című ciklusa, melyet fele-ségének írt. Ez más.

morte sumus motetta mélyebb fekvésű ötszólamú

kápráztassa. Nem v o lt ügyetlen kom ponista, noha

Beriónak sikerült egységes, beszédes alkotást lét

szövedékét. P hatszólamú m o tettát követően a

darabjai nem m utatnak túl a kor v irtu óz hang

rehoznia. Azzal, hogy a sorozat diszkrét, szubtilis

m otetta-dallam on

szeres műveinek átlagán. A Hungaroton Classic új

kísérete elidegenedést, hűvösséget fejez ki, a zene

hallhatjuk, valam int a további motettákat. Megint

lemezén

szerző jellegzetes keretbe

észlelhető az a jelenség, hogy ideális esetben a

Am tm ann alkotásai. Kemenes András szereplésé

örm én y,

társasének egyszerre hat szólisták produktumának

nek nagyon örülök, egykori kiváló vigadóbeli kon

auvergne-i, azerbajdzsáni dalokat. Alapanyaga

és közösségi műfajnak. A m ikor egy-egy szólam ot

certjét, melyen Liszt h-m oll szonátája e lő tt Berget,

vegyesebb, m in t Golijové, mégis sikerült egységes

egyetlen énekes szólaltat meg, a felelősségből

M ozartot és Bachot játszott, sajátos v iszon yt léte

újat létrehoznia. Lehet a posztmodern mű sokszínű

adódóan intenzitással telik meg. A motívumok

sítve a kom ponisták között, nem felejtem el. Bár

és vegyes, eközben azonban elegendő kohéziója

egymásba szövődése, az új tematikus anyagok fel

Am tm ann fuvoladarabjai nem nyújtanak tág teret a

is kell, hogy legyen. A Berio-dalciklusnak m ind

bukkanása képes lekötni a figyelmet, miközben az

pianista számára, Kemenes játékának magas színvo

végig érvényesülő, sajátos tere van, az effektusok
kontextuálisan igazolódnak benne, míg az Ayre

alapuló cantus firm us-m isét

jeles

előadásban

szólalnak

meg

francia,

helyezte az amerikai,

s z icília i,

olasz,

szardíniái,

elm élyült hallgatónak fel sem tű n ik, hogy az

nala így is érvényesül. Ugyancsak jeles Gyöngyössy

egykori Josquin-növendék munkái mennyire kon

Zoltán fuvolajátéka. M indezek ellenére kivételesen

megreked az effektusok halmozásánál. A Berio-

centráltak, így a zenei anyag összhatásában

úgy érzem, talán jo b b lett volna historikusabban

darabban szintézis lelhető fel, míg a Golijov-m ű-

érvényesül. Ugyanakkor nem tagadhatjuk, hogy

megközelíteni a darabokat. Miért? M ert nem ab

ben csak szín, csak tézis. Dawn Upshaw előadása

am ikor

hallunk

szolút értékük magas, hanem helyi értékük. A re

megragadó, finomság és kifejezőerő kapcsolódik

(például a Sanctus-tétel kezdetén), a szólamszám

formkori hangulat, az o tt és akkor átélése jelenti az

benne egymáshoz. A z sem zavaró, hogy az éne

fokozatos

különleges

igazi élm ényt. Jó a Norma és a R ákóczi-induló fel

kesnő hangja kezd keményedni. legalábbis a mé

élm ényként hat. Ilyenkor derül ki, korábban meny

dolgozása, jó k a saját művek, de csak egy bizo

lyebb regiszterekben. Bár a címadó mű az Ayre,

nyire belesüppedtünk a homogén faktúrába. Ez a

nyos szintig. Aztán egysíkúvá válik a zene, s talán

örvendetesebb lett volna a Berio-népdalciklus

im itációs

témabelépéseket

növekedése

egészen

muzsika másfajta figyelm et igényel, m in t a későb

a korabeli instrum entum ok sajátos bája adekvát ki

mellé a szerző más dalainak felvétele. Még egy

bi korok zenéje -

egészítéssel szolgált volna. A szabadságharc kö

csokor Canteloube által feldo lg ozo tt Auvergne-i

érdemes hallgatni, arra ösztönösen rávezetik a

rüli Magyarország és Európa zenei dokum entum ai

dal újrafelvétele is a romantika és a modern hatá

stílusban járatlan hallgatót is a képzett előadók.

érdekesek, így a lim itáltabb kifejezési sáv most

sos kontrasztját mutatta volna.

hogy valójában hogyan is

F ittle r K a ta lin

megragadóbb lett volna.

Z a y B alázs

Z a y B a lázs

ECM Records - MusiCDome

Hungaroton Classic

Deutsche Grammophon - Universal

ECM N ew Series 1884

HCD 32390

477 541 4
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nem makulátlan és nem kicsatta-

pant élvezetes, az antik Görögor

nóan örvendező. A Bostoni Egye

szágban érezzük magunkat. A görög

tem régizene fakultásának rezidens

népzene legarchaikusabb szintjének

együttese szögletesen -

m ondhat

bevonására bizonyosan okkal nem

nánk: iskolásán - formál, a karmes

került sor, érdemes lett volna azon
ban kitérni ^kérdésre a kísérőszöveg

ter részéről kevés pillan a t-ih le tte

JO H A N N SEBASTIAN BACH:

m egoldást

kom oly

SWEELINCK: TO C C A TÁ K ,

ben. A téőia a bor és a szerelem,

H A T CSELLÓSZVIT

műszaki apparátussal és speciális

F A N T Á Z IÁ K , V A R IÁ C IÓ K

Szaffó, Alkaiosz. Anakreón szövegei

Truls Mork - cselló

technikával

Ella Péter - klavichord

vel. A

Virgin Classics - EMI

hangzása valamennyire azért pótolja

Hungaroton Classic

Strauss Elektrája ju t eszünkbe, aztán

találunk.

A

készített

felvétel

közben

újra cfsak az antik dráma, az antik v i

azt az élményt, am it a harminc-

HCD 32382

A norvég csellista elérkezettnek látta

három

együttes

Ella Péter játéka szép, a lemez is

lág. A lemez viszszavarázsolt oda,

az id ő t arra, hogy megörökítse gon

részéről ezúttal nélkülözni kénysze

megragadó a maga finomságával.

ahová

dolatait a csellójáték alfáját és óm e

rülünk.

Mivel nem kifejezetten klavichordra

nincs, csak így, fiktíven, tudományos

gáját jelentő darabokról. Részben jól

írt, hanem hangszer-meghatározás

és művészi igénnyel. Fantasztiku

d ön tött. Ezek a gondolatok ugyan

nélküli darabokról van szó, legalább

san.

nem különösebben eredetiek, a ze

orgonával jó lett volna váltani a kis

7243 5 45650 21
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éve

m űködő

VT
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lemez hallgatása

nei folyam at a megszokott kerékvá

hangszert, különösen a komponista

gásban halad tem pók és karakterek

orgonista voltára való tekintettel.

terén egyaránt. Ellenben kulturált és

Szép kontrasztot m u ta to tt volna a

közvetlen

viszszatérésünk

ZB

nagy tem plom i és a kis szobai tér

stílusérzékeny m uzsikust ismerhe
tü n k meg, ha ugyan eddig nem is

M A R C -A N T O IN E

ben hangzó zene. A másik alternatí

m ertük a napjainkban egyre népsze

CHARPENT1ER:

va a több agogika, a merészebb meg

rűbbé váló művészt. Jó ízlésére vall

TE D E U M , MISE

szólaltatás lett volna. A lemezen

a szinte végig vibrato nélküli játék,

Nam uri Kamarakórus,

szerepel a híres Mein junges Leben

gyönyörű a tónus, a minden egyes

Les Agrémens, La Fenice

hat ein End’ , amelyet Karl Holler dol

Bécsi Filharmonikusok

hangot jellem ző tiszta intonáció, a

vezényel: Jean Tubéry

gozott fel - az első B-A-C-H feldol

vezényel: Mariss Jansons

világos artikuláció. M indig simulé-

Ricercar - CD Bár

gozás, még Bach fellépése előtt.

Deutsche Grammophon -

konyan, kellő szabadsággal követi a

RIC 245

csodálatos bachi dallamvonalakat,

ÚJÉVI KONCERT 2006

Különös a szerelmes együttlétet leíró,

Universal

A művek címét nézve azt hihetjük,

valam int a Mars és Á m or alternatívá

00289 477 5566

ugyanakkor északias visszafogottság

ismeretlenek számunkra, ha viszont

jával, a szép Diana dicséretével foglal

Szimpatikus újévi koncert. Bemard

érződik előadásmódján: csellóhang

meghalljuk a Te Deum

kozó dalok feldolgozását e felettébb

H aitink az egyetlen dirigens, akit

ja sosem válik bensőségessé, a lassú

rögtön tudjuk, hogy az Eurovízió

diszkrét hangszeren hallani.

hasonló örömmel láttam volna e

• • • • O

kezdetét,

ZB

tételekben nem melegíti át szívün

kapcsolásoknál hallott szignálról van

koncert vezetőjeként. Arvid Jansons

ket.

szó, és már dúdoljuk is a csillogó

fia nagy mester, nem az emlékeze

trom bitaszólót. A XIV. Lajos „leg

tes egyéni megoldások, hanem a

VT

vALDiG loria
"M agnificat

nagyobb dicsőségére írt” Te Deum

megbízhatóság, a folytonosan ma

fordulatokban

ragyogó

gas színvonal példája, Solti-féle d i

hangszerelésű darab, és vérpezsdítő,

rigens, még a tem peram entum uk is

gazdag,

hasonló. Nagy kár, hogy pittsburgh-i,

ahogyan ezer hangszínével meg

ÓGÖRÖG ZENE

müncheni és amszterdami együtte

(Les Agrémens). A kórus is kitűnő,

Ensemble Melpomen,

seivel kevesebb lem ezt készít, m in t

szólal

a hatalmas barokk zenekar

noha a szólisták némileg rontják az

Conrad Steinmann

hajdanán az oslóival. A Figaró-nyi

V IV A L D I: GLORIA:

összképet. A lemezen hallható másik

Harmonia M undi France -

tány és Lanner A mozartisták című

BACH: M A G N IF IC A T

kompozíció, az „orgonát helyettesítő

Karsay és Társa

keringőjének előadása külön öröm,

Boston Baroque

hangszerekre” íródott Mise a franciás

HMC 905263

vezényel: Martin Pearlman

színérzékenység egyik korai példája,

Fantasztikus. Egyrészt fiktív, más

Telarc - Karsay és Társa

minden

bizonnyal a zenetörténet

részt tudományos és művészi igényű.

gozhat majd egy-egy újévi koncer

CD 80-65 I

egyik legeredetibb műve, hiszen m in

Ó görög zene? Conrad Steinmann

ten. Jansons - ahogy a Josef Strauss-

den egyes tétele más-más hangszer

antik ábrázolások, leírások, nyelvé

gyorspolka címe m ondja -

fókuszáló felvételsorozatát az ame

csoportot foglalkoztat. A barokk kor

szeti megfontolások alapján eleveníti

Sorgen" csalta elő a jellegzetes bé-

rikai régizenei együttes. Ezúttal kissé

Ravele ezúttal kiváló előadóra és

fel, a Paul J. Reichlin rekonstruálta an

csies hangzást, am it bizonyos d iri

sótlan, akcentusban szegény kórus

felfedezőre talált Jean Tubéry szemé

tik hangszerekkel egy Krisztus előtt

gensek el tu d n ak venni e ttő l

hangzással

450 körüli Symposion zenéjét. Hite

zenekartól is.

» 9 0 0 0

Folytatja a barokk törzsrepertoárra
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más jubilánsok keringője, nyitánya,
sőt talán Ravel La Valse-a is elhan

„ohne

a

Ideális összhangot

szem besülnünk,

lyében, aki érdekes tanulmánnyal is

ahol számos virtu óz szakasz - első

szolgál az izgalmas felvétel kísérő

les? Igen is, nem is. Alaposabban

talált a feszesség és a kedélyesség,

sorban a Magnificat kezdőtétele -

füzetében.

aligha járhatott volna el. A zene rop

között.

kell

GRAMOFON 2006. TAVASZ
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újabb művei által. A z első két mű az

eszm ények nyom án

1990-es években íródott, de már

hangszerek szerves polifon szövetet

nyoma sincs bennük az egykor sokak

hoznak létre, ugyanakkor érzéke

által tisztelt, „fülbarát” módon újító

nyen reagálnak egymás m ozdulatai

haladnak, a

hangnak. Továbbá arról is lehet vita t

ra. Olyan harmonikus zenei közeget

kozni, vajon a hetvenegy éves kom 

terem tenek, am ibe a hallgatónak

FARKAS FERENC:

ponista megőrizte-e mondanivalójá

FARAGÓ BÉLA, OLSVAY

már

A BŰVÖS SZEKRÉNY; 32 DAL

nak ihletettségét. Annyi biztos, hogy

ENDRE, MADARÁSZ IVÁ N ,

hiszen már régen körülvette a hang

László Margit, Bartha Alfonz,

a majd' félórás Nap fiai kellemesen

SUGÁR MIKLÓS, DECSÉNYI

burok. A hangszerelés különleges

Dene József, Gregor József,

hangzó, naiv zene, tele leleménye

JÁNOS, SZIGETI ISTVÁN.

hangzásokat varázsol elő, különö

Radnai György, Réti József,

sen kikevert zenekari színnel. A z ára

CSEMICZKY MIKLÓS MŰVEI

sen a szintetizátor mértékletesen

Sándor Judit, Rosier Endre,

dban dallamos szakaszokat néhol

EAR Együttes

használt

Báthy Anna; Vaszy Viktor,

töredezetten

Hungaroton Classic

meg az összképet. A tizennégy tétel

Farkas Ferenc

együttes, és a stúdiómunka sem se

HCD 32347

Hungaroton Classic

gíti a hangfestmény térbe helye

Érdekes válogatást ad

zését. A z 1965-ben keletkezett He

im m ár tiz e n ö tö d ik éve m űködő,

gött rejtőző történettel, de az elvont

Nem A z oroszlán, a boszorkány és

gedűverseny a mű csupán azoknak a

m unkáját az „elektroakusztikus ku

címek csak zavart keltenek -

a ruhásszekrény, hanem a Farkas, a

zenebarátoknak tartogat érdekessé

tatásnak"

akarjuk m indenáron

boszorkány és A bűvös szekrény.

get. akik a kor levegőjébe szeretné

csoportosulás. A tagjaik által írt és

Zulejka jó értelemben boszorkány,

nek beleszippantani.

előadott művek közül ezúttal hét

HCD 32419-20
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szólaltatja

meg

az

VT

szentelő

kell

belehelyezkednie,

lehetőségei

határozzák
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összefüggű zenei folyam atot alkot,

közre

m ondhatni, szim fónia, hangok m ö

az

kortárs zenei

férjét furfangosan menti ki a börtön

érdekes kom pozíciót, jó hangzású

ből: szerelmet kérő segítőit szekrény

és izgalmasabbnál izgalmasabb meg

be zárja. Mi a lemezt, s vele a művet

oldásokkal élő darabokat nyújtanak

zárhatjuk a szívünkbe. Vaszy V ikto r

át a hallgatónak. Faragó Béla kom 

rádiós felvétele eleven és lebilincselő

pozíciója például a japán bambusz

Jó mű, ismét játszani kellene, felnő tt

fuvolát, hagyom ányos fu vo lá t és

és gyerek egyaránt élvezné. Utána

nem

ne

m egfejteni a

zene m isztérium át!

VT

a szintetizátor hangzását keveri, v i

dalok a szerző zongorakíséretével,

LÁNG

ISTVÁN:

INQUIETO,

szonylag hagyományos hangzással

ÉSZAKI VARÁZS

illetve vezényletével. A Radnóti ver

SEMPRE IN TENSIONE,

operál Szigeti István, és szellemes

Sharon Bezaly - fuvola
Lahti Szimfonikus Zenekar,

IST ES MÖGLICH OHNE B-A-C-H,

kom po zíció t kerekít a kísérletező

zenekari változata Báthy Annával és

V II. SZIMFÓNIA

kedvű Decsényi János szeretett köl

Izlandi Szimfonikus Zenekar,

Rosier Endrével külön kincs. A ma

Hungaroton Classic

tője, Christian Morgenstern versére.

Svéd Kamarazenekar

gyar zenei élet számos kiválósága

HCD 32357

A z előadásról nehéz szólni: itt m in

BIS - Karsay és Társa

szerepel a közel harminc év alatt

Fröhliche W erkstatt. Jeles alkotások

den másodperc előre meghatározott,

BIS-CD-1499

készült felvételeken. Ezeregy ok az

születnek Láng István műhelyében.

tehát nem nyújtja azt az élményt,

Sharon Bezaly elsőrangú fuvolista,

Ezeregyéjszakán alapuló opera és a

A z Inquieto japán bambuszfuvolára,

m int egy élő, tisztán

akusztikus

csakis a legelsők közt említhető.

32 dal meghallgatására.

szalagokra és elektronikára írt mű,

felvétel.

VT

Kortárs művek sora születik szá

seire

írt

N aptár

ciklus

kamara-

ZB
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utóbbiak ind o ko lt felhasználásának,

mára. íme három. Kalevi A ho az

egy ősi népi hangszer és korunk

egyik legjobb finn kom ponista, m in

világa ízléses ötvözésének példája.

den eddig h allo tt m űvét meggyő

Egy másik, ma már réginek számitó

zőnek találtam. Fuvolaversenye ter

hangszer, a csembaló. Lehetséges

mészeti zene, a környező táj kis és

B-A-C-H nélkül? A szerző válasza
röviden: nem.

Hosszabban: négy

nagy egységei, a szerzőben

lévő

JELENLÉT - ÚJ DIMENZIÓ

érzések igazi tükre. Finom munka.
A háttérben o tt van Sibelius Hege

BALASSA SÁNDOR MŰVEI

csembalófantázia, 21 forma, XXL

MŰHELY

Magyar Rádió Szimfonikus

századi m odor a híres téma és egy

Logos Publishing House

dűversenye is. az a későromantika,

Zenekara

magyar népdal segítségével. Sempre

L CD 06
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ez a kortárs zene révén tükrözi a

vezényel: Medveczky Ádám,

in tensione: három hangszer játszik

A z ö t muzsikus - ifj. Kurtág György

természetet és benne az embert.

km.: Ábrahám Márta - hegedű.

feszültségek és harmóniák között.

(szintetizátor), Szakcsi Lakatos Béla

A zene organikus, finom , örök és

Füzes Péter - kürt

VII. szim fónia Kosztolányi Dezső

(zongora), Klenyán Csaba (klari

mai egyszerre. Haukur Tómasson

Hungaroton Classic - Magyar

M in t aki a sínek közé esett kezdetű

nét), Babits Antal (kontrabasszus

darabja szintén term észeti zene,

Rádió

verse alapján. Fájdalmas szim fónia,

klarin ét),

talán Beethoven nyomán a zongora

(hegedű, brácsa) - itt hallható pro

és V . tétel

Ezen a lemezen a hetvenes évek

kiemelt szerepeltetésével. Két énekes,

dukciója nem jellem ezhető egysze

Lindberg darabja eklektikus, északtól

Magyarországának egyik központi

szoprán és alt szerepeltetése talán a

rűen a kortárs zene és a ja z z fú zió 

délig sokféle stílus keveredik benne,

zeneszerzője hallatja szavát korai és

kétségbeesést jelzi.

jaként. A

ám sikerrel, ízlésesen.

HCD 32355
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K athy

Horváth

Lajos

szólam ok kamarazenei

idővel egyre eredetibb lesz, a III., IV.
m eggyőző. C hristian

ZB
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HANGLEMEZ

mek.

A

lelkesedés,

úgy

tű n ik,

sem sikerül m eghódítaniuk Haydn

í

átm ent zongorajátékába is. A billen-

egyik kedvenc m űvét. Ugyan tis z 

tés keményebb, m in t régen vo lt, az

tességesen eléneklik/eljátsszák, de a

előadásmód spontánabb. C hopin

zene keretei nincsenek kitöltve ki

négy balladája esetében megvan a

fejezéssel, nincs igazi feszültség.

kapcsolat a régi Chopin-stílussal.

Bár anyanyelven adják elő, mégsem

MENDELSSOHN: A-MOLL

WASSERSPIELE

Nem

Trio Apollon

inkább lazább, kötetlenebb a játék.

(SKÓT) SZIMFÓNIA, D-DÚR

sága sem jö n létre. A jó l hallható

Warner Classics

Az

(REFORMÁCIÓ) SZIMFÓNIA

vágások-összeillesztések m iatt talán

to b zó dn a k

első

ballada

az

érzelmek,

kezdetén

kife

beszédszerű, így a szituáció drámai-

jezetten nem romantikus. Könnyed,

Staatskapelle Dresden,

még inkább statikus ez a nyolcva

Jean Frangaix 1990-es Triója kelle

energikus. O lyko r egy-egy szép.

vezényel: Sir Colin Davis

nas évek elején készült, és m ost újra

mes franciás darab, kis lépések,

meleg rész emelkedik ki, ennek a

Profil - Karsay és Társa

kiadott felvétel. A z is lehet, hogy

ringatózás, hangulatok jönnek-m en-

tem pó jó t tesz. A Liszt-darab elő

PH 05048

csak m egkopott az azóta eltelt bő

nek. A ztán

2564-62513-2
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adása spontán. Nem a nagy ívekre,

W agner számára csodálatos hárfa,

nem a részletek egymáshoz való

Richard Strauss a világ legjobb ope

hogy ez a fajta hangképzés ma már

mély, de szép. még orosz zenét is

helyes arányának meglelésére kon

razenekarának nevezte, Seiji Ozawa

stílusidegen és dagályos.

idéz. Ezután Poulenc Szonátája kla

centrál, hanem a pillanatnyi ihlet

szerint pedig „ez a zenekar egy

rinétra és zongorára, keményebb,

kap tág teret.

álom ” . A tiszteletbeli zeneigazgató,

ZB

VT

Sir Colin Davis elérte, hogy ezek a

kontúrosabb, m in t Franpaix Triója,
vidám, ötletes. Ezután Kurtág H om 

megállapítások m ind igazak marad

mage ä R. Sch. című műve. Úgy

janak:

viszonyul az előzőekhez, m in t W e 

együttese

bern Strausshoz, Mahlerhez. Nincs

dinamikai és érzelmi skálán mozog,

a

nagym últú

intézm ény

robbanékony,

és egyetlen

franciás könnyedség, töredezett for

széles

hangszerként szólal

JOSEPH HAYDN: MISSA
SOLEMNIS; MICHAEL HAYDN:

mák, m ögöttük konzekvens logika.

BRAHMS:

meg. M ind e zt úgy teszi, hogy az

A töredékes hangzás

ZONGORADARABOK (SACD)

egyes szólamaiban játszó tagok fan

PERFICE GRESSUS MEOS

részei a kompozíciónak, m in t egy

Elisabeth Leonskaja zongora

tasztikus teljesítm ényt nyújtanak..

Collegium Cantorum St.

vonalkákból álló, vázlatos, de sehol

MDG - CD Bár

Egyszer világos, áttetsző és könnyed,

Gallen, Dél-német Filharmónia

sem véletlen rajz. A címadó művel

MDG 943 1349-6

másszor drámaian sötét, súlyos, de

Hänssler Classic -

Siegfried M atthus megítélésem sze

A grúz születésű, ma már világhírű

ami a legfőbb: az élő felvételnek kö

Karsay és Társa

rint nem győzedelmeskedett, a meg

zongoram űvésznő

szönhetően

98432

előző művek erényei nem igazán

esetre sem jutta tja eszünkbe Brahms

magával ragadó, hanem a folyam at

2000-ben, Ném etország egyik ben

vannak jelen benne, sem a liszti-

állítólagos oroszlánmancs-erősségű

is sodró lendületű. A

cés apátságának könyvtárában egy

frangaix-i

posztim presszionizm us,

és -gyengédségű kezét, puha billen-

nyolcvanéves b rit karmester keze

kutató szólam okat ta lá lt bizonyos

sem a poulenc-i harm onikusabb

tését. Itt inkább egy hosszú ujjú,

alatt m inden hang él és mozog: a

Joseph

modernség, sem a kurtági konzek

kemény,

zene lélegzik.

Missa Solemniséből. Ma még nem

vens haladás.

gorázó (Steinway D modell, 1901)

tudják, vajon M ozart, Haydn vagy a

előadót hallunk -

Liszt játszhatta

cseh Vaclav Pichl m űvéről van-e

volna így ezeket a darabokat, ha

szó, de ahhoz, hogy bebizonyítsák,

hézagai is

ZB
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kopogós

játéka

semmi

hangon

zon

nem csak a hangzás

nemsokára

VT
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Haiden

nevű zeneszerző

megérte volna az 1892—93-as esz

hogy ez azonos Haydnnak az egyik

tendőket. A hangképzésnél azon

eszterházai tűzvészben odaveszett
korai

ban jobban zavar, hogy Leonskaja
játéka

nem

m inden

pillanatban

m iséjével,

bizonyára

sok

JOSEPH HAYDN: KRISZTUS

kutatásra és szerencsére lesz még

ihletett. Ezt nem is csodálom - m u

HÉT SZAVA A KERESZTFÁN

szükség.

CHOPIN: NÉGY BALLADA,

zsikus legyen a talpán, aki három,

Württemberg! Kamarazenekar,

felvételből is m egállapítható, hogy

LISZT: H-MOLL SZONÁTA

egymást követő nap képes lemezre

Stuttgarti Kamarakórus,

gazdagon

Vásáry Tamás - zongora

játszani az intenzív érzelmi töltésű

vezényel: Frieder Bernius

váratlan fo rdulattal, zamatos har

Hungaroton Classic

darabokat, amelyek mindegyike egy

Profil - Karsay és Társa

m óniákkal. A z előadók épp csak

élet

PH 05050

Az

v is z o n t

ebből

m egírt zene,

a

szám os
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nem érik el a profi szintet, de já t

Vásáry Tamás sokat vá lto zo tt, s

Ebből fakadóan a hallgató számára

Lassú, áhítatos, mély, tragikus és

szanak annyira lelkesen, pontosan,

m ost fiatalosabb, m int régen. Cziffra

is csak mértékletes dózisokban ada

kom oly zene - nem kevesebb m in t

ritm ik u s a n ,

párjának tekintették ugyan egykor,

g olh a tó

hatvan percen keresztül. Elképesz

tökéletesen érvényesülnek. Haydn

de Liszt-játéka költőibb volt. Chopin-

muzsika, de Leonskaja azért elég

HCD 3227I
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esszenciáját

a bő

sűríti

nyolcvan

magába!

percnyi

tően

nehéz

felad a t egy előadó

nagyszabású

hogy

a

mű

m iséje

értékei

m ellé

a

játéko ské n t visszafogottság je lle 

nagy művész ahhoz, hogy egy-egy

számára, m ond h a tn i, ez a zeneiro

zeneszerző öccsének m ote ttá já t is

mezte. Nem így karmesterként, ahol

szépen sikerült tétellel megajándé

dalom

felvették -

csak úgy áradnak belőle az érzel-

66

húsz év alatt: az azonban biztos,

Enescu Hangverseny

darabja brácsára és zongorára: nem

GRAMOFON 2006. TAVASZ

kozzon bennünket.

VT

darabja.

egyik legproblem atikusabb
És a ném et előadóknak

ként.

szintén

világprem ier
VT
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ZENÉS S ZÍN H Á Z

H a m a ri J ú lia
fontosnak ta r tja
a le lk i tényezőket
V ilág h írű énekpedagógusok I .
Most induló sorozatunkban neves énektanárok
hoz látogatunk. 7\z énekpedagógia kényes,
nagy felkészültséget, empátiát igénylő és bizal

Fotó: G ram ofon-archív

mon alapuló hivatás. Munka közben rövid
interjúk segítségével próbálunk bepillantani hí
res mesterek műhelytitkaiba.
L indner A ndrás

Gramofon: Megható látni, ahogy saját gyermekeiként fogad
ja az érkező növendékeket.

Hamari Júlia: A m it el akarnak mondani nekem az éle
tükről, azt elmondják. N y ito tt vagyok, és amíg érzem a
bizalmat, én is bizalmat adok.

Már a Zeneakadémián kikérték a véleményét

H. J.: Egy belső ösztön megsúgja, hogy k it fogadjak el.
Van, akit az első pillanatban még nem találok szim
G. : Az órák „zümmöléssel" kezdődnek, amivel a hangok hamar patikusnak, de amikor újra találkozunk, lehet, hogy valami
a helyükön vannak, és máris előkerülnek a növendékek által
már megragad vagy a hangjában vagy a puszta lényében.
hozott dal- és áriakották, amelyeket folyamatos magyarázatok
M iután határoztam, igyekszem mielőbb rendbe hozni a
lelkieket, az ille tő gondolatait pozitív irányba vezetni,
közben mindig végigénekeltet, de közben egy-egy fontosabb
frázist elő is énekel, és igyekszik a helyes szövegmondásra is
és az énektechnikáját felszabadítani. Á llíto m , hogy az
ránevelni a fiatalokat. Az összkép idilli, de gond így is van...
éneklés nyolcvan százalékban le lk i tényezők függvénye.
H. J.: Budapesten hozzászoktam, hogy m indenkinek ju 
A technika csak ezután következik.
to tt saját kísérő. Nekem Varasdy Emmi. Stuttgartban v i
G. : Számos nemzet énekeseivel foglalkozik, van köztük koreai,
szont ilyen nincs. Hárman vannak nem is tudom hány nö
magyar, cseh, román, orosz. Igyekszik rábeszélni őket, hogy
vendék tanítására! Nem értem, m iért engedik el olyan
könnyen a jó képességű zongoristákat? A növendékeim
induljanak a gyors kiugrást kínáló énekversenyeken?
keresnek kísérőket, akiket - hacsak az ille tő szívességből
H. J.: Nem teszem. Inkább arra nevelem őket, hogy
nem vállalja - saját zsebükből kénytelenek fizetni. Ilyen
igyekezzenek a hangfajukkal kapcsolatokat kiépíteni. Ha
nincs sehol a világon. Most hat főiskolás tanítvánnyal
valaki szoprán, keresse az összeköttetést a többi szoprán
dolgozom. Köztük talán a legkedvesebb a 2004-es eszter
nal, a tenor a tenorral, a basszus a basszussal.
gomi oratóriumverseny győztese, a többiekkel — mond
hatnám - kedvtelésből foglalkozom.
G. : A zeneművészeti főiskolák szinte ontják az énekeseket,
akiknek egyre nehezebb lesz a próbaénekléseken elnyerni egy-

G. : A legtöbb jelentős énekes nem érez magában cseppnyi

egy szerepet. Túl nagy a kínálat a piacon.

indíttatást sem a tanításhoz, ön viszont már akkor segítette
a többieket, miközben még tanult...

H. J.: Miközben látszólag valóban ez a helyzet, az igazi
tehetségek száma roppant kevés. És leginkább az nyomaszt,
hogy nem vagyok meggyőződve arról, ők is futnak be...

H. J.: Már a Zeneakadémián kikérték a véleményemet,
mert tapasztalták, hogy azonnal meghallottam, ha valami
nem „úgy” szólalt meg. Ném eth Gábor utólag a Magyar
Rádióban m ondott köszönetét tanácsaimért, Leblanc
Győző pedig egy interjúban panaszolta el, azért nem lett
kiemelkedő tenor, mert elmentem külföldre.
G.: Bár évekig tanított Helmuth Rilling stuttgarti nyári
akadémiáján, a főiskolai katedrát csak 1987-ben foglalta el.
Manapság mi alapján dönt, hogy elvállal-e ualakit vagy sem?

G. : Szerencsére van példa erre is. A tanítványai közül többen
már világkarriert könyvelhetnek el: elég Miklósa Erika vagy
a berlini Staatsoper spanyol származású szopránja, Sylvia
Schwartz nevét említeni. Nyomon követi a sorsukat?

H. J.: Senkit sem kötök magamhoz. Ha valaki szeretné,
hogy óvó tekintetemmel, és tanácsaimmal sokáig m el
lette maradjak, akkor maradok. De aki nem igényli, azt
elengedem.
■
2006. TAVASZ GRAMOFON

69

ZENÉS SZÍN H Á Z

PORTRÉ

A Magyar Állam i Operaházban az új vezetés már jó fél évet töltött az intézmény élén. A közön
ség élvezheti a repertoáron lévő előadásokat, de nem sokat tud arról, vajon a falak között
elkezdődtek-e az óhajtott változások.
1

A lb e r t M a ria

Célunk az, hogy művészeti-szakmai szempontból egy
európai dimenziók szerint is korszerűen működő nemzeti
opera jö jjö n létre, amely az Európai U n ió egyik vezető
operája lesz.”
Talán feltételes módban kellene fogalmazni - vetjük
közbe, hiszen a játékstílus is erős modernizációra szorul.
Dolgozik a modernizációs bizottság. M i a dolga a testület'
„Ez mélyen szakmai és szemléletbeli kérdés” - állítja
nek, k ik alkotják? - kérdeztük a főigazgatót, Hegyi Árpád
Hegyi Árpád Jutocsa. „Az operajátszás Magyarországon
Jutocsát. „ A bizottság feladata, hogy a modernizációs pro
igen speciális, vallásos, m árm int opera-vallásos kérdés,
gram alapján, a konkrét projektek lebonyolítását meg
ortodox kultusz. Az opera nem fejlődött színházként az
szervezze és a programot sikerre vigye - válaszolta Hegyi
elm últ évtizedek alatt. Reformációra van szükség, nem
Árpád Jutocsa. - „ A programot az állam finanszírozza.
elég tehetséges zenésznek, énekesnek, technikailag kép
Nézzük először a bizottság összetételét, utána pedig a
zett táncosnak lenni, hanem tehetséges színházi művész
konkrét projekteket. Tagok: Borsa M iklós, a ház műszaki
nek is kell lenni. M inden vonatkozásában: például abban,
igazgatója, H etényi M árta gazdasági igazgató, Vajda
hogy a test nemcsak hangszer,
Zsuzsa, a kulturális miniszté
hanem játszószer. A léleknek
rium beruházási osztályvezetó'je,
színházi dimenziókban is ér
Magi István, a tárca művészeti
tékelhető módon kell kifejeződ
főosztályvezetője, Megyeri László,
nie az alakítások során, legyen
a Thália Színház igazgatója, gaz
az operai vagy balett-alakítás.
dasági- és modernizációs szak
Ügy tippelem, hogy egy ilyen
értő és én. A következő két év
szemléletváltás legalább fél
első feladata a Magyar Á lla m i
évtizedet vesz igénybe. Kom pli
Operaház megreformált szerve
kálja
a dolgot, hogy szcenikailag
zeti és működési szabályzatá
is
változni
kell, világítás-ter
nak elkészítése és jóváhagyása,
vezés, díszlet-, jelmeztervezés
az alapító okirat módosítása és
terén. Ma már színházibb gon
jóváhagyása, valam int a kollek
dolkodás illik egy operába, m in t
tív szerződés módosítása. Szük
az a szcenírozás, ami jelenleg
séges a belső szabályzatok teljes
uralkodik a házban. A tehetség
körű felülvizsgálata és az újak
persze nem időhöz kötött. Az
kialakítása is. Nagyon fontos
1937-es, Oláh-Nádasdyféle Bo
ügy a házi színpad (a későbbi
hémélet - díszletek ma is n y ílt
Stúdió Opera) kialakítása az
színi tapsot kapnak, m ert a
Ybl palotában. Napirenden van
halhatatlan művészi fantázia
az Erkel Színház rekonstrukció
változatlan ragyogásban tartja a
jához a PPP programot előké
színpadot. Az a dolgunk, hogy a
Hegyi Árpád Jutocsa. a Magyar Á llam i Operaház főigazgatója
szítő és lebonyolító iroda felál
tehetséges rendezéseket, m in t
lítása. Az Operaház épületének
jó
restaurátorok,
karbantartsuk,
ápoljuk.”
komplex műszaki állapotfelmérése sem halasztható.”
Külföldön
(Am
erikában
k
iv
á
lt)
erős a magántámogatás
Ezek m ind sürgősen megoldandó kérdések, de vajon m i
és a drága jegyek iránt van fizetőképes kereslet. M a
lyen hosszú távra terveznek? „ A modernizációs program
gyarországon mérsékelt a fizetőképesség, és ez akár a
folytatódik az Erkel Színház újjáépítésének befejeztével,
blokkban játszást is veszélyeztetheti. „Hogy beválik-e, az
ami 2009-re várható. A 2008-2009-es időszakban újabb
a gyakorlatban, körülbelül két szezon alatt k i fog derülni.
projektekkel gazdagodik a program, következhet az Ybl
Lehet, hogy rosszul gondoltuk k i és akkor majd változ
palota teljes rekonstrukciója, amikor is a társulat a rekon
tatunk rajta” - ígéri a főigazgató. „ Itt az opera megújulása
strukció idejére a fe lú jíto tt Erkelbe költözik” - ismerteti
a fontos. Ha nem a blokk-szisztéma az üdvözítő út, majd
az elképzeléseket a főigazgató. „Végeredményeképpen
kitalálunk mást. ”
Budapesten három operai helyszín lesz, hiszen az Ybl
M ennyire biztos most már a „talajfogása” az intézmény
palotában a háziszínpadon is fogunk játszani, mintegy
ben, és mennyire látja késznek a csapatot - kérdeztük.
kétszáz néző előtt, igazi kamara-, illetve stúdióoperákat.

A z operajátszás
speciális k u ltu s z

70

GRAMOFON 2006. TAVASZ

ZENÉS SZÍN H Á Z
„Kesselyák Gergely főzeneigazgató átvette a kinevezését.
Az ügyvezetői és a főrendezői hatáskört pedig magamhoz
vontam. Pályázatot írtunk k i a gazdasági igazgatói, a mar
keting igazgatói, a sajtófőnöki, a nemzetközi sajtó refe
rensi és az inform atikai igazgatói álláshelyre. Az Operaház
főtitkára Kákay István, aki egyben mú'sorigazgató is
marad. Produkciós műszaki igazgatónak egy évre Borsa
M iklóst neveztem ki, utódlásáról gondolkodunk. Fő
rendezőnek K ovalik Balázst gondolom, aki azonban

valószínűleg nemet fog mondani a felkérésemre. Persze,
örülnék, ha nem így lenne.” Evek óta teher, hogy sokak
nak van állásuk, de kevesebbeknek feladatuk. „A z egész
Operaház teljes apparátusát látom kissé túlméretezettnek.
A modernizáció bizonyos létszámcsökkentést is jelenthet.
Ennek mértékét, az arányokat még nem látom át pon
tosan. Nem akarom megkerülni a kérdést, de ennél egzak
tabb választ néhány hónap múlva tudok csak adni” mondja Hegyi Árpád Jutocsa.

zon kezdetére elkészülni” - fejezi k i aggodalmát a főzene
igazgató. Kérdés, hogy az Erkel Színház áll-e még? „Az
évadtervezés finisében vagyunk, 2007 május közepéig biz
tosan tudunk játszani az Erkel Színházban, arra számítok,
hogy a következő szezonban a két házban szép számú elő
Január közepén Kesselyák Gergely átvette a hivatalos
adást teljesíthetünk” —reméli Kesselyák. „Három opera
dokumentumot főzeneigazgatói kinevezéséről. Ezzel a
bemutatót tervezünk: fe lújítju k az Operaházban Umberto
gesztussal vajon változott-e valami a hétköznapjaiban? Giordano André Chénier című zenedrámáját, amely vagy
kérdeztük az Operaházban már kilenc esztendeje sikere
harminc évvel ezelőtt ment. Itt kerül sor Vajda János új
sen működő karmestertől.
művének ősbemutatójára, Csokonai Karnyónéjából
„Sem könnyebbé, sem nehezebbé nem vált az életem.
készült a librettó. Az Erkel Színházban, amelyet egyfajta
A n n y iv a l mégis egyszerűbb,
népoperának képzelünk el,
hogy Hegyi Á rpád Jutocsa
V erdi N abuccóját fogjuk
kezdi teljesen átlátn i a ház
felújítani. Pártay L illa végre
működését, most már fö n n 
megkapta a jogot, hogy a
tartja magának a jogot, hogy
népszerű lektűrt, a Elfújta a
szélt balett színpadra alkal
egyes kérdésekben ő döntsön,
mazza. Em ellett egy modern
és ez jó l van így. Én pedig
valóban a par exellence fő
koreográfiái est is készülődik
zeneigazgatói tevékenységre
a Nemzeti Balett műhelyé
összpontosíthatok” - válaszolta.
ben, és egy különleges, mű
fa jila g ta lán mozgásszín
„Egyébként m ióta az operába,
házként
meghatározható
m in t műfajba belebolondul
produkció Verdi Requiemtam, m inden kapacitásomat
jére. Műkincsnek tartom a
arra koncentrálom, hogy szol
D on Pasquale díszletét és
gálhassam a magyar operaját
rendezését, rekonstruáljuk a
szást” - folytatja az újdonsült
színpadképet, kérésemre Sófőzeneigazgató. „Ebben a nagy
lyom-Nagy Sándor hajlandó
m últú intézményben eddig
ságot mutat, hogy Pasqaule
csupa nagyszerű ember viselte
szerepének eljátszásával más
ezt a rangot. Hogy most én is
vonását mutassa meg gazdag
elnyerhettem ezt a feladatot,
Kesselyák Gergely, a Magyar Á llam i Operaház főzeneigazgatója
művészi egyéniségének”- so
úgy érzem, a falakon belül, de
azon kívül is, a szakmában irántam érzett szeretetet és b i
rolja a terveket a főzeneigazgató.
zalmat jelzi. Talán fölidézhetem, hogy a nyugtalan han
Erre az évadra „csak” a Bartók egyfelvonásosok és A
gulatú évadnyitó társulati ülésen az én fogadtatásom
nürnbergi mesterdalnokok bemutatója maradt. „ A Bartókviszonylag kedves volt. Az együttes a legnehezebb hely
estnek Szinetár M iklós szeretne egy keretet adni, ennek a
zetekben nem fordult ellenem. Sőt, rám nem tartozó kér
jogörökös nem nagyon örül. Az összeszerkesztés dramatur
désekkel is fölkerestek, am it megint csak természetesnek
giájáról, azt hiszem, sokat fogunk vitatkozni, azt gondo
tartok, hiszen engem csaknem egy évtizede ismernek.”
lom, hogy művészetet a kísérletezés és a vita élteti, már,
Kíváncsiak vo ltun k rá, vajon a blokkrendszer bevezetése
ha a v itá t a szellemi frissesség, az érvek és nem az indula
biztonsággal elkezdhető-e a 2006-07-es szezonban? „Úgy
tok gerjesztik. Különben m i értelme lenne új előadásokat
látom, hogy a szisztéma egyik alappillérével van egy kis
létrehozni, ha azok hasonlóak és nem mások? Nagyon
baj. Félek, hogy a festőműhelyből kialakítandó méret
ihle tett és fölkészült előadást várhatunk Vidnyánszky
kompatibilis és díszletezhető házi színpad nem fog a sze
A ttilá tó l a Wagner-mű felújításánál.”
■

„É rz e m a b iza lm a t
és a szeretetet”
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PREMIER

A z első m agyar
klezm er m u sica l
Menyasszonytánc a Budapesti
Operettszínházban

Forrás: Budapesti O perett Színház

Egy okleveles közgazdával szemben ülök az
Operett Kávéházban. Hol máshol? - hiszen a
Budapesti Operettszínház, mint annyi éve min
den tavasszal, eredeti bemutatót tart, és Kállai
István dramaturg csaknem valamennyi darab
létrejöttében szerepet játszott.
^
A Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitónapjára tűzték k i a
Menyasszonytánc című musical premierjét. A reáliáktól
indult, az igényes szórakoztatásban nagy Eűmevet szerzett
dramaturg-szerkesztő-író, Kállai István számol be arról,
milyen v o lt a műhelymunka a jeles napig.
„Nagy híve vagyok a klezmer zenének, a Budapest Klezmer
Bandnek és vezetőjüknek, Jávori Ferencnek, azaz Fegyának. Hosszan törtem a fejem, vajon m it lehetne a szá
mukra és a színház számára kitalálni, hogy együtt dolgoz
hassunk” - meséli Kállai István. „Azután egy barátom a
kezembe nyomta Indig Ottónak, a harmincas évek sikeres
színműírójának egyik darabját. A Torockói menyasszonyt
1931-ben szép sikerrel m utatta be a Belvárosi Színház.”
A mű k itű n ő fogadtatása arra indította a fiatal Keleti
M ártont, hogy 1937-ben film re vigye a történetet, a fő
szerepekben a kor „ügyeletes” filmsztárjaival: Dayka
M argittal, Jávor Pállal, Kabos Gyulával, Kiss M anyival,
M ály Gerővel. Indig O ttó 1890-ben, Brassóban született,
közelről ismerte azt a közeget, amelyben a Torockói
menyasszony játszódik. Más m unkáit a Vígszínház, a
Nemzeti Színház tartotta repertoárján. Az 1937-es film
sikere sem oszlatta el az író gyanúját: veszedelmes korszak
közeledik. 1938-ban Párizsba költözött, 1951-től pedig
már Münchenben élt.
„Tetszett a színmű, persze csak kiindulópontként, Böhm
Györggyel nekiláttunk a színműből musical librettót for
málni, M iklós T ib o r verseket írt a dalokhoz, Fegya pedig
megkomponálta az első néhány számot. Nagyon humá
nus, szép történet, a téma - m in t tudjuk - sajnos időszerű.
Számomra éppen ezért nem egy darab a repertoárról,
hanem igazi feladat. Szeretem ezt a produkciót azért is,
mert egyszerre találkozhat a közönség a színház nagy öreg
jeivel: Lehoczky Zsuzsával, Mednyánszky Ágival, Felföldi
A nikóval, M olnár Piroskával. És a színház fiatal sztár
jaival: Sim énfalvy Á gotával, Kékkovács M arával,
Mészáros Árpád Zsolttal, Szabó P. Szilveszterrel - most
nem sorolom a teljes szereposztást.” A több generációs
sztárparádé - jegyezem meg - biztos és hosszú sikert ígér.
Kállai, akivel színházi és televíziós műsorkészítési tapasz-
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Siménfalvy Ágota és Mészáros Árpád Zsolt a Menyasszonytánc szerelmespárja

tálatok terén aligha versenyezhet bárki, mosolyogva
csóválja a fejét. „Ne kiabáljuk el. O tven éve vagyok a
szakmában. Néha halálosan bíztam benne, és mégsem
jö tt be a siker. Ez a tito k, a színház titka .”
A helyszín tehát Torockó, az erdélyi román-magyar-zsidó
kisváros, az idő a pedig a harmincas évek. Számít-e, hogy
valaki hol, milyen családban jö tt a világra? Egy ke
resztény fiatalember feleségül veheti-e a törvénytelen
kapcsolatban született zsidó lányt? Kigúnyolhat-e a kö
zösség valakit, mert másnak született? Tárgyalhat-e a mu
sical ilyen komoly kérdéseket? Igen, hiszen a hasonlóképp
komoly hangvételű Hegedűs a háztetőn sikere évtizedek
óta töretlen. Itt minden adva van a néző megnyeréséhez:
gyönyörű, eredeti erdélyi m otívum okkal gazdagon
díszített ruhákat tervezett Füzér A n n i, a legszebb kosztüm
persze a menyasszonyé lesz. A jelenetek filmszerűen pe
regnek, T ű ri Erzsébet díszlete ezt segíti. Bodor Johanna és
Rogács László koreográfiája mozgalmas, stílusos. A két
részes darabhoz nemcsak klezmer zenét komponált Jávori
Ferenc, a helyszínből és a szituációkból adódóan román és
magyar népzenei elemeket is bele kellett szőnie az alap
vetően musical karakterű kompozícióba.
■

A ZENESZERZŐ
A Kárpátalján szü le te tt Jávori Ferenc - Fegya - zenei érdeklődése
korán m e gm utatkozo tt. M iután U ngváron hegedűtanári dip lo m á t
szerzett, N agyszőlősön kezdett tan ítan i. Már itt és ekkor kezdett
zsidó népzenét gyű jteni. így am ikor 1976-ban á ttelepü lt Magyarországra, már ko m o ly zenei anyag á llt rendelkezésére. T ize nhét
évig az O perettszínház hegedűseként d o lg o zo tt, majd 1990-ben
létrehozta a Budapest Klezm er Bandet.

Menyasszonytánc - musical
Zene: Jávori Ferenc
Bemutató: 2006. március 17., Budapesti Operettszínház
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A Johanna című operafilm újabb
d íja ka t nyert
71 37. Magyar Filmszemle nemzetközi zsűrije a
legjobb eredeti filmzenének Tallér Zsófia Johanna
című kompozícióját tartotta. 7\ legjobb női
alakításért adható elismerést Tóth Orsi kapta,
részben az operafilm címszerepében nyújtott
teljesítményéért.
^ AM
Jelentős munkáról van tehát szó. A zeneszerző távol
maradt az ünnepléstől, ahogy egy korábbi beszél
getésünkben mondta: a Johanna film et elengedte. Most
második gyermekével várandós, ezért kevéssé tű n t föl,
hogy nincs o tt a szemle sajtó vetítésén, de változatlanul
nem ért egyet azzal, hogy a digitális demóhanggal játsszák
a film et. A m i sajnos befejezett tény, és nyilván nem
vigasztalja, hogy a laikus hallgató számára ez is elég hatá
sosnak és akusztikailag élményszerú'nek tetszik.
A Johanna előzménye, a 78-as Szent Johannája című
filmszkeccs volt. Ez a rövid darab olyan jó l sikerült, hogy
a librettó írója, Térey János, Mundruczó Kornél rendező,
és persze Tallér is úgy gondolta, a témát egy körülbelül
másfél órás új operafilmben érdemes kibontani. „ A film szkeccsnél az v o lt a munkamódszerem, hogy szintetizá
toron elkészítettem a digitális demót. Az alapra énekelték
föl a szólamukat az operaénekesek, azután Mundruczó
erre forgatta a jeleneteket, végül alájátszattam élő
zenekarral a kompozíciót” - mondta T allér Zsófia.
A hosszú film nél más módszert kellett alkalmazni, a snit
tek hosszúsága határozta meg zenei részek terjedelmét.
„Rémisztőén szoros határidőt kaptam. Szerencsére talál
tam néhány kitű n ő muzsikust, akik följátszották az anya
got. Mundruczó meghallgatta, és úgy látta, hogy a zene
tú ln ő tt a képeken, tú l egy bizonyos dramaturgiai szere
pen, úgy döntött, hogy a digitális demóval viszi a film et
Cannes-ba. Én pedig sorsára a hagytam a Johannát” mesélte Tallér Zsófia, majd hozzátette: „ A diplomámat
teszem rá, hogy jó munkát végeztem. Nem írok nagyon
vad, experimentális zenét, de az egész mű a hallgató szá
mára (szerintem) elég fárasztó középtartományban szól.
Ezért nagyon fontos a hangzás minősége.”
Megnyugtathatjuk a szerzőt, a vokális teljesítmények, első
sorban T ó th Orsi énekhangjaként W ie rd l Eszteré és a
Magyar Rádió Gyermekkórusáé, tökéletesen igazolják
alkotói szándékát. „Meggyógyul mind, akit Johanna ápol, /
K ik nála lábadoznak, boldogok” - éneklik a tiszta gyerek
hangok. A zene egyáltalán nem fárasztó, erős és tökéletes
harmóniában van a képekkel.
Az előző évadban T allér Zsófiának nyolc színházi zenéje
v o lt repertoáron, a Kamrában például rendkívüli sikert

aratott Zsótér Sándor rendezésében a Csongor és Tünde.
„Jó munka v o lt Gothár Péterrel a T óték” —emlékszik. A
K o lib ri Színházban idén az egyik legsikeresebb produkció
Darvasi László T rapitijének színpadi változata. A V íg
színház 2006 januárjában Zsótér Sándor rendezésében
m utatta be M aeterlinck Kék madarát, ehhez is Tallér
kom ponált kísérőzenét. „A z alkalmazott zenében is
rengeteg az önálló invenció. Ha például Zsótérral dolgo
zom, feltétlenül” - jelentette ki. „Olyannyira, hogy együtt
dolgozunk Kleist Pentheszileiájának operaváltozatán, ő
írja a librettót. A Balassi-emlékévben megnyertem a ze
neszerzői pályázatott a Balassi B á lin t nevére cím ű
nagyzenekari kantátával. Ez már nagyon kikívánkozott
belőlem. Kaptam felkérést egy oboaversenyre is, a kon
certzenék éppúgy foglalkoztatnak tehát.”

Forrás: MOKÉP

Jól csengő' T a llé ro k

Jelenet a Johanna című operafilm ből

A Kleist opera a világra készülő új jövevény okozta
egészségi problémák m ia tt kicsit késik, de Sárközi Gyula,
a KFKI Kamarabalett alapítója már dolgozhat alkotótár
saival az Egy bogárka élete cím ű darabon, amelyet már
cius 19-én mutatnak be. A Budapesti Tavaszi Fesztivál
szervezői gyermekek számára ajánlják a balettet, meséjét
apa és lánya: Lázár Ervin és Lázár Fruzsina írta, a zene
Tallér Zsófia kompozíciója.
■
Johanna - színes magyar operafilm , 2005. Rendezte: M u ndru czó
Kornél. Kép: Erdély Mátyás, N agy András. Zene: Tallér Zsófia.
V ágó:

A rá n yi

V anda.

S zereplők:

T ó th

O rsolya

(Johanna,

énekhangja W ie rd l Eszter), Cserna Ildikó, Gulyás Dénes, Trill
Zsolt, G antner István. Forgalmazó: MOKÉP. Feliratos, 90 perc
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ÉNEKVERSENYEK KÖZELRŐL

Tengerentúli siker
a Vinas Enekversenyen
/

Sorozatunkban ellátogatunk a világ nagy ha
gyományú énekversenyeire, hiszen az olvasó
számára is érdekes lehet, hogy az új opera- és
dalénekes sztárokat felvonultató találkozók,
amelyek mindig elegáns gálaesttel érnek véget,
valójában milyen erőpróbát jelentenek a pálya
kezdők számára. 7\ katalán fővárosban január
közepén véget ért Vinas Versennyel kezdjük,
amelyet negyvenharmadszor rendeztek meg, és
amelyen ötven országból négyszázhúsz fiatal
versenyzett a tizenegyezer eurós fődíjakért és
a számos különdíjért.
Lindner A ndrás (B arcelona)

Forrás: Fransisco Vinas Énekverseny szervezőiroda

A Vinason indulni ma is éppolyan óriási kihívás, m in t
v o lt negyven évvel ezelőtt. A k i itt győz, számíthat arra,
hogy hamarosan az egész operavilág megismeri. A nőket
és a férfiakat külön honorálják, két nagydíj van e célból,
amely a tekintélyes summa m ellett egy későbbi időpontban fellépést biztosít a barcelonaiak büszkeségében, a
Gran Teatre del Liceu-ban —ahol a verseny döntőjét és
zenekari gálaestjét is tartották - , illetve a nem kevésbé

David Lee, a koreai származású kontratenor gyerekkora óta Kanadában él
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Barbara Quintiliani leggyakrabban Verdi-hősnőket alakít

rangos madridi Operában, a Teatro Reálban. Ezúttal a
Bostonban élő amerikai szoprán, Barbara Q u in tilia n i, és
a kanadai kontratenor, David Lee kapta meg ezt a lehe
tőséget. A nagy vivőerejű hangjával főként Verdi hősnők
megszólaltatására predesztinált énekesnő a verseny
végén, egy repertoár előadáson már be is m utatkozott a
Liceuban. A zsűri elnöke, a Liceu művészeti vezetője,
Joan Matabosch felkérte ugyanis, hogy beugrásával
mentsen meg egy Idomeneo produkciót. A különösen
szép orgánumú győztesnek a legnagyobb élő katalán ope
racsillag, Montserrat Caballé nyújtotta át a férjével,
Bemabé M arti tenoristával együtt felkínált kétezer eurós
Verdi-díjat, de a fiatal amerikai sztár megkapta a közön
ségdíjat is. A m ik o r szerepköréről kérdeztük, a G ra
mofonnak azt mondta: „még nincs kialakult repertoárom,
a Trubadúr Leonórája, vagy a Macbeth Ladyje m ellett
szívesen énekelek például D onizettit is. Ö az én Mozar
tom .” Nem véletlen, hogy tavasszal a bostoni opera
házban D on izetti Lucrezia Borgiájának címszerepét
alakítja —a karrier máris igazi startot vett.
A koreai származású győztes, a tizenhárom éves kora óta
Kanadában élő kontratenor, David Lee, aki tú l azon,
hogy jelenlegi hazájában máris hangfajának egyik leg
kiválóbb képviselője, rövidesen a M ontreali Barokk
Fesztivál vendége lesz, és fellép a M ontreali Szimfoni
kusokkal is. Kanadában már közreműködött több Hándel-operában, illetve -oratóriumban - Xerxes, Rinaldo,
Saul - és M onteverdi Orfeójában is, de nemcsak a hagyo
mányos barokk kontratenor szerepkörből válogat.
Rendkívül hajlékony a hangja, így nagy sikerrel alakítot
ta Cherub in ó t Mozart Figarójában, énekelt O rff Carmina
Buránájában és Bernstein Chichester Psalmsjában is. Lee
pályafutását k itü n te te tt figyelem m el kísérik szülő
hazájában, nem véletlen, hogy legutóbb a szöuli újévi
gálakoncertre is meghívást kapott. „Koreában éveken át
egy fiúkórusban énekeltem. Egy nap láttam egy film et
Farinelliről. A nnyira magával ragadott a hangja, és az
énektudása, hogy azonnal elhatároztam, én is k o n t
ratenor leszek, de nála jobb” - mesélt a Gramofonnak
életre szóló elhatározásáról a férfi kategória huszonhét
esztendős első díjasa a gálakoncert végén, amelyen egy-
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egy Händel-, és Haydn-ária m ellett XX. századi művek
ben is megcsillogtatta rendkívüli technikai tudását:
Poulenc Hoteljét, és Jake Heggie Paper Wings dalciklusát
is előadta.
Az indulás óta ugyanazokkal a szabályokkal megrendezett
háromfordulós, kétkategóriás (opera, ille tve dal és
oratórium) verseny eddigi győztesei közül m inden évben

ÉNEKESEK HAZÁJA: KATALÓNIA
V ajon ki tudja, mi az oka, hogy az operaélet kiválóságai közül szá
mosán az északkeleti spanyol tartom ány, Katalónia szülöttei? Talán
a jeles énekmesterek, a déliek ösztönös éneklési szenvedélye, vagy
az 1847-ben avatott és idővel igazi szentélyként tiszte lt barcelonai
operaház, a Liceu vonzereje lenne a magyarázat? Tény, hogy csak
a legújabb kort tekintve, a két szoprán V ictoria de los Angeles és
M ontserrat Caballé, vagy a tenorok, Jaume Aragall, Jósé Carreras,
Juan O ncina, illetve Francisco Lázára évtizedeken át ünnepelt
sztárokként „végigénekelték" a világ nagy operaszínpadait, és
közülük Caballé, Aragall és Carreras ma is fellép.
A töb b ízben is a tű z martalékává lett, de m indannyiszor újraépített
grandiózus operaházban jó ideig csak könnyű operaként ismert
zarzuelákat, és klasszikus baletteket adtak elő színházi produkciók
és show m űsorok társaságában, azután jö tte k sorra az operák is,
Meyerbeer, Auber, Herold, és W ebe r darabjai, később Bellini,
Rossini, Verdi és M ozart remekei. W agn er zenéje pedig csak a XIX.
század vége felé v o lt először hallható a Liceuban. Ezek az operaelőadások kiemelkedő színvonalon szólaltak meg. M indenekelőtt a
nagy katalán dívának, Maria Barrientosnak, és az idővel igazi
W a g n e r specialistának szám ító

Francisco V inas tenoristának

köszönhetően.
Vinas 1888-ban, alig 25 évesen Lohengrinként m u ta tk o z o tt be a
barcelonai Operában, és a debütálás akkora sikert h o z o tt a
számára, hogy utána már csak rá osztották a szerepet, amelyet
három éven belül százhúszszor alakított. N oha Vinas nem v o lt
igazi „W ag ner-teno r", hangja inkább spinto szépség, kerek, kom 
pakt, ugyanakkor erőteljes. M indez csábítóan ha thato tt a W agnerszerepkörben, akár Trisztánként,

Parsifalként, Tannhauserként,

vagy éppen A nürnbergi mesterdalnokok Stolzingi W alterjaként.
Vinas nemcsak Barrientosnak v o lt gyakori partnere, de a kiváló
katalán mezzónak, Maria Cay-nek is, akit korának legjelesebb
Carm enjeként tartottak szám on. A hangfaj egy másik korabeli dívá
ja, Conxita Supervia ugyancsak e föld szülötte, m iként a szoprán,
Mercé Capsir és H ipólit Lázára tenor is, akiknek a hangját azonban
már csak csekélyszámú, nem jó minőségű felvétel őrzi, nem úgy,
m in t a Liceuban még a barcelonai konzervatórium növendékeként
1941-ben

M im iké nt bem utatkozó,

majd gyors karriert befutó

V ictoria de los Ángelesét. Hamarosan ő lett az első számú Margit
Gounod Faustjából, de Carmen, Nedda, Desdemona, Cso-Cso-Szán,
és Melisande alakítása is páratlan volt. A M ontserrat Caballé az
1960-as években debütált a számára máig legkedvesebb, saját
otthoának te kin te tt Liceuban, szinte egy időben Jaume Aragallal,
illetve Jósé Carrerasszal, a huszadik század

második felének

Luciano Pavarotti, Plácido D om ingo, és A lfredo Kraus m ellett
leginkább istenített tenorjával.

többen is gyors világkarriert könyvelhettek el, ugyanezt
jósolja a zsűri elnöke, Joan Matabosch m indkét idei nagydíjasnak: „rendkívül muzikálisak, éneklésük meggyőző.
A m ik o r zsűrizem, igyekszem olyasmit találni az énekesek
ben, amivel képesek a bűvkörükbe vonni, ami erős hatás
sal van rám. Nem a hibákat lesem, hiszen a legnagyobbak
is megcsuklanak, mégis képesek kom m unikálni a közön
séggel.” A női második díjas, a Berlinben élő német
mezzo, Nadine Weissmann már nem tekinthető kezdőnek,
hiszen Glydneboume-ben is fellépett. Az olasz basszbariton, Tiziano Bracci, ha nem is az énekhang, de a színészi
alakítás szempontjából a verseny igazi szenzációját kel
tette. A Rossini szerepekben rendkívül jó l komédiázó itá
liai buffó Bartolóként s a Hamupipőke D on M agnificiójaként is remekül elszórakoztatta a publikum ot, amely
közönségdíjjal hálálta meg a szinte Liceu-érett produk
ciókat.
Bár Rost Andrea és Megyesi Schwartz Lucia is a korábbi
Vinas versenyek díjazottjai voltak, ezúttal egyik magyar
nak - Bucsi Annamária, Erdei Péter —sem sikerült bejut
nia a tizenhét fős fináléba, m indketten kiestek már az első
fordulóban. A spanyol kulturális tárca, a katalán kor
mányzat, számos nagyvállalat, valam int alapítvány támo
gatásával megrendezett verseny titkára, M anuel García
Gascons azonban megjegyezte: „számunkra fontos, hogy
azok is szép emlékekkel távozzanak, akik a zsűri döntése
alapján hamar búcsúzni kénytelenek. M i m inden jelent
kezést azonnal visszaigazolunk, gondosan átnézzük az
induló énekesek javasolt versenyprogramjait mindkét
kategóriában. Jelezzük, hogy m elyik nap, m ikor kell fel
lépniük, és m indem ellett csupán száz euró startpénzt ké
rünk a résztvevőktől.” Ez utóbbi momentum is vonzó le
het egy fiatal énekes számára, de a Vinas specialitásának
számító számtalan különdíj elnyerésének esélye még in 
kább. M ert v o lt elismerés a legjobb Schubert tolmácsolá
sért, díj a legjobb kontratenornak, díj a legkiválóbb
Verdi, illetve Wagner interpretációért, külön az orosz
zene legszebb előadásáért, de még a salzburgi Mozarteum,
és a brazil Sao Pauló-i Opera is felkínált jutalm at egy-egy
jó l teljesítő énekesnek. Persze, aki megpályázta a különdíjak valam elyikét, annak kü lö n programot k e lle tt
összeállítania.
Meglepett ugyanakkor, hogy a mezőnyben ezúttal nem
v o lt egyetlen kiugróan tehetséges spanyol énekes sem,
nem csoda, hogy az opera műfaj szaktekintélyeit és a kö
zelmúlt művész-sztárjait - Régine Crespin, V iorica Cortez
- is felvonultató nemzetközi zsűri csupán egy valakit ju t
ta to tt a döntőbe, pedig a spanyol, illetve katalán ének
művészet tradíciói mást sejtettek. Ehelyett négy koreai
fiatal is beverekedte magát a legjobbak közé, ahol azon
ban már kiütköztek az ázsiaiak gyengéi, mert hiába szól
szépen a hang, hiába fénylik fel k e llő helyen a magasság,
ha a valódi átélés hiányzik a produkciókból. Legtöbbjüket
hallgatva az ember úgy érzi, m intha csak utánozni igye
keznének a lemezeken hallható legendákat, de az igazi
belcanto énekléssel szinte mindegyikük adós maradt. ■
2006. TAVASZ GRAMOFON
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OPERAFESZTIVÁL

V ilá g já ró m agyar énekesnó'k
Bartók + Verismo az operafesztiválon
A 2006-os Bartók + Nemzetközi Operafesztivál június 15-ei
nyitógáláján Lukács Qyöngyi lép a publikum elé. Előadásában a

Fotó: Gramofon-archív

legjobb verista mesterek operáinak legszebb áriái hangzanak el.
Idén is játsszák A kékszakállú herceg várát, amelyben Judit
szerepét Ulbrich Andrea alakítja. A két nagyszerű ének
művésszel beszélgettünk.
Herbert Veronika
Ulbrich Andrea

tem Giordano André Chénier című
művében.

hogy a középfekvésben érzem magam
jól. A m ik o r a Zeneakadémiára kerül
tem, A n do r Éva növendéke lettem.

G.: Melyik szereppel tud a leginkább

Édesapám m inden előadásomat meg
hallgatta, és kegyetlen őszinteséggel
figyelmeztetett, m i szorul javításra.

azonosulni?

L. GY.: A drámaisága m ia tt A kisvá
rosi Lady Macbeth Jekatyerinája áll
hozzám legközelebb. Oroszul éneke
lem, és színészileg is meg kell m utat
nom magam.
G.: Milyen felkéréseknek kell eleget ten

Fotó: Szilágyi Gábor

nie a következő hónapokban?

Lukács Gyöngyi

Gramofon: /Íz elmúlt hónapokban az
operairodalom három különböző ka
rakterű hősnőjét alakította: Turandot,
Norma és Jekatyerina (A kisvárosi Lady
Macbeth) volt. Ezek a szerepek elő

L. Gy .: Két-két alkalomra szól a meg
hívásom Turandot szerepére a Pa
lerm ói Operaházba és a Londoni
Covent Gardenbe. Júniusban a M is
ko lci Operafesztivál nyitógáláján
verista szerzők műveiből énekelek.
A m i pedig az operaházi feladatokat
ille ti, októberben Japánba utazunk,
ahol Puccini Toscáját játsszuk. Lesz
egy premierem is: kértem, és egyet
értettek vele, hogy újítsuk föl Buda
pesten is az André Chénier-t, amely
ben Maddalénát énekelem.

adójuktól rendkívüli testi- és lelkierőt
kívánnak.

Lukács Gyöngyi: Nem szerencsés
ilyen rövid idő alatt az operairadalom három legnehezebb szerepét
elénekelni, de így esett. Kevés v o lt az
átállási idő hangban és érzelmileg is.
G.: A Turandotban most lépett fel
először Budapesten.
L. Gy .: Valóban. Nem voltam ideális
körülmények között, mert épp az
előadások előtt tértem haza Japánból, ahol egy szép sorozatot énekel
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Gramofon: M ikor vált egyértelművé,

G.: Főiskolásként több énekversenyt
megnyert. Ezek eredményeként hívták
külföldre?

U. A.: Az akadémiai éveim alatt
Párizsban és Brüsszelben fő d íjja l
jutalmaztak. Huszonhárom éves ko
rom óta járom a világot.
G.: A Miskolci Operafesztiválon Juditot
énekli A kékszakállú herceg várában.
Ez is kedvenc szerepei közé tartozik?

U. A.: Tíz évvel ezelőtt koncert
szerűén énekeltem a Zeneakadé
mián, Oberfrank Géza vezényletével.
Másodszor, m egint beugrással, az
Operaházban.
G.: A z idei Kékszakállú milyen ren
dezésben kerül színre?
U. A.: A W eim ari Német Nemzeti
Színházzal koprodukcióban, Michael
Schulz rendezésében játsszuk el.

hogy az énekes pályát választja?

Ulbrich Andrea: Énekes családban
nőttem fel, édesapám, Bottyán Endre
a m iskolci operatársulat alapító tagja
volt. Képét az Operaház múzeumá
ban őrzik. Hamar kiderült, hogy jó a
hallásom, szépen énekelek. V o lt
mélységem, magasságom is, csak ki
kellett dolgozni. Édesapám foglalko
zott velem, őt tartom az első, igazi
mesteremnek. Idővel az is eldőlt,

G.: A z Operaházon kívül hova köti
szerződés?

U. A.: Tíz évig dolgoztam Ném et
országban, ide minden évben vissza
hívnak. Legközelebb Baselben ven
dégszerepelek, Verdi Nabucco című
operájában Fenénát alakítom. M o 
numentális előadás lesz az ötvenezer
személyes Szt. Jakab stadionban.

DVD / HANGLEMEZ
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tanzéja, a mára Larina-szerepkörbe „ n ő tt" Yvonne
M inton kivételével, - ám hallgatva őket, az ember
hamar hinni kezdi, hogy szláv operákkal körbe
vendégszerepelhetik a világot, hisz tehetségesek,
idiomatikusak.

GOUNOD • MASSENET

Arias

Tatjana szólamát tinédzser nem énekelheti el,
m iként Butterfly sem tizenhat éves soha a színpa
don. Mégis, az evidenciák és kötelező kom pro
m isszumok tudatában azzal te lik a szom orú sze

Rolando
Villazón

ORCHESTRE PHILHARMONIOUE OF RADIOFRANCE

relmespár első párbeszéde, hogy a negyvenes
Prokina mellé osztott, kölyökképű lengyel baritont
szokjuk. Beérkezettebb, szuggesztívebb művész
vissza tudná hódítani Tatjánától a de facto cím 
szerep jogát, de W o jcie ch D rabowitz még nem

GOUNOD, MASSENET: ÁRIÁK

ez a kaliber, így a zeneszerző aránytévesztésén

Rolando Villazón,

sem segíthet: Prokina vívja majd ki a tapsvihart.

A Francia Rádió Szimfonikus Zenekara,

Színvonalas előadás odaadó

Evelino Pidó

Lenszkij és saját

• •

emlékművének szobrot álló Gremin nélkül nincs.

CSAJKOVSZKIJ: ANYEGIN

Nos. Martin Thom pson bár nem szláv, de deko

Nem kevés éve már. hogy fel-felbukkannak ifjú

Vezényel: Andrew Davis

ratív, hipermuzikális fiatalember, és van érzéke a

tenoristák, akiket egy-egy lemeztársaság felkarol,

• • • • O

ROSSINI: ORY GRÓFJA
Vezényel: Andrew Davis

• • • • O

nagy, bús orosz „szérdce” megszólaltatásához -

hátha a jö v ő nagy csillaga válik majd belőlük. Leg

csak néhány finom nak h itt, valójában fénytelen

többjükről kiderül, annyira azért nem fényesked-

soráért kár. Frode Olsen, a langaléta dán nem kor

nek. O lykor nem is ők a hibásak ebben, hanem az

szakos, „csak” jó az ősz tábornok jelmezében. És,

a közeg, amelyik sztárokat akar látni, Pavarottinak

m ondom , a boldogtalan vég után Prokina-Tatjána

tapsol, s még csak nem is hallotta A lfredo Kraus,

megérdemelten tarol.

Franco Bonisolli vagy Giacomno Aragall nevét.

A másik, három évvel későbbi estét, Jéröme Savary

Roberto Alagna hangja alapvetően szép. előadásai

Rossini-rendezését a kiadvány borítója „szexuális

igen

konfúzióval" hirdeti. Ha az előző munkával szem

gyenge, szép hangja egy bizonyos tartományban

vegyesek.

Andrea

Bocelli

technikailag

ben nagy, kiüresítettségükben hatásos állóképek

érvényesül. Jósé Cura, bár hangja és technikája

nem is jellem zik, de merész nemiség se, legfeljebb

nem rossz, túlfűtöttségével elcsap m indent. A z új

a hely viszonylagosan konzervatív szelleméhez

jelö lt: Rolando V illazón. Kis szerepét Pappano

képest. Háromdim enziós mesekönyv nyílik a lo

Trisztánjában túljátszottá, a salzburgi Traviatában

vagkorból, Ezio T o ffo lu ti kulisszateremtő képes

szépen helytállt. Á m ez a mostani lemez, ez vala

ségén itt sok m ú lo tt. M egint kevéssé sztárolt, de

mi teljesen más. Egészen kiváló. V illazón hirtelen

kiválóan felkészült művészek a színpadon, egye

felemelkedését abszolút mértékben igazolja, és jó

dül Diana Montague ismerős, még Gardiner his

reményekkel kecsegtet, legalábbis egy bizonyos

torikus gárdájából. A sikamlósság annyi, hogy a

repertoárban. A korongon két szerző áriái kaptak

partitúra szerint szépasszony, nadrágos mezzo,

helyet: Massenet és Gounod. V illazón előadásait

és az apácának ö ltö z ö tt címszereplő tenor is egy

hallgatva azt érezzük, am it régi nagyok kapcsán

ágyba kerül. Isolier apród egyaránt eljátssza úrnő

élhettünk meg: a francia rom antikus opera terén

je és a p ödrött szem öldökű, álruhás széptevő

jeleskedő tenoristák közül elsősorban

szerepét is, kettejük között... A z ágyjelenetben

Simoneau. Alain Vanzo, valam int Nicolai Gedda

virtuóz pontos, és közelről is film ezhető - tehát

és Alfredo Kraus ju th a t eszünkbe. V illazón erre a

nem karmesterre meredt - tercett szól, amiről a

muzsikára született, hangja képessé teszi arra,

Léopold

Két archív este Glyndebourne nyári operaházá

már em lített mezzoszoprán m ellett A nnick Massis

hogy otthonosan m ozogjon a francia romantikus

ban, így folytatódik a W arner megbízható sorozata.

kívánatos, és em ellett tisztán, fürgén koloráló

opera világában.

Graham V ick „fehér” A nyegint rendezett itt 1994-

Adélja valam int,

darabok egyaránt találhatók, így vonzereje reper

a világhírre igazán érdemes

A

is

erős.

ism ert és ritka

ben - a vajas-darócos színek jó l illenek a zene

Marc Laho pompás tenorja tehet. Ők nagyon jók,

to á r

időnkénti naiv életöröméhez, de még hatásosab

sőt: ritka jók. így aztán, ha az O ry grófja ínyenc-

Villazónnal francia operákat felvenni. Hol van

ban ellenpontozzák a folyton felfeslő elégikus han

darab, előadásukat megtekintve elm ondható: az is

már, m ikor Plasson felvette A gyöngyhalászokat,

gulatot. És még oroszos hatást is kölcsönöznek a

marad.

Prétre-ről nem is beszélve!

különben puritán, gyakorlatilag üres körfüggöny

tekintetében

lemezen

Érdemes

lenne

Zay B alázs

Ó k o v á c s S zilveszter

előtt játszato tt előadásnak. A z énekesek közül
egyiké sem igazi sztárnév, talán a Tatjánát alakító
Elena Prokina, no és H arnoncourt valahai Cons-

NVC Arts/Warner 0630-14014-2
NVC Arts/Warner 0630-18646-2

Virgin Classic
5457192

2006. TAVASZ GRAMOFON

77

ZENES S Z ÍN H Á Z

DVD / HANGLEMEZ

RAMEAU: LES INDES GALANTES

című M ozart operában teljesedett ki, ezt követi a

(gm?)

3/n- (ju ie stu , re q yM ‘

perzsa, az inka és végül az indián felvonás, a

RAMEAU: LES PALADINS

tarka-barka szerelmes meséhez hatalmas és na

G E O R G IN A

gyon felkészült, sokoldalú előadói apparátus szük

LÜKÁCS

séges. A zok a magyar nézők, akik a Művészetek
Palotájában o ly nagy ünneplésben részesítették
Danielle de Niesét,

m egnyugodhatnak.

Arias by

Puccini
Giordano
Ciléa
Ponchielli
Mascagni
Boito
C atalani

Hébé

alakjában is értékes tagja a Les A rts Florissants
együttesnek, és Joäo Fernandesre ugyancsak
ism erősként te kinth etne k.

M e lle ttü k

számos,

nálunk alig jegyzett, de sztárénekes is megjelenik
a felvételen, Patricia Petibont és Malin Harteliust

LUKÁCS GYÖNGYI ÁRIA-ALBUMA

okkal emelem ki.
Rameu másik, Christie által felfedezett remekét,

M OZART:
SZÖKTETÉS A SZERÁJBÓL

• • • 0 0

A kóbor lovagokat koncertelőadásban hallhattuk
decemberben a Nemzeti Hangversenyteremben.

A V erdi-hősnők után örvendetesen hamar megje

„C sak” intenzitás kérdése, hogy néhány színes

lent Lukács Gyöngyi második korongja a Hungaro

selyem stóla lobogtatásával is teljes legyen az

tonnál. Ennek talán még jobban lehet örülni, bár...

élmény, a LAF ezt adta a csupasz pódium on.

A m i különleges rangot ad a felvételnek, az éne

Pedig tud tu k, hogy Jósé M ontalvo eredeti rende

kesnő egészen kivételes „hozzáállása". Igen, még

zése és Dom inique Hervieu-vel készített koreográ

m ielő tt szakmai szem pontokba bonyolódnánk,

fiája, az egész kápráztató technika olyan teljesít

meg kell jegyezni: az alkatilag (is) ideális színpadi

mény. amelyre Európában kevés példa akad. És

énekesnő a stúdióba varázsolta a színpadot.

amelytől a hazai operajátszás ( itt nem részletez

Összefügghet ez azzal is, hogy nemigen v o lt

hető okokból) sajnos fényévnyi lemaradásban van.

módja hasonló gyakorlatra szert tenni a stúdiófel

M ost itt van a DVD, vissza lehet pörgetni a jelene

vételek

A MIDEM Classical Awards zsűrije idén a Les

teket. A látvány azonban nem altatja el ébersé

számára hihetetlen élm ényt nyújt. A hét szerző
kilenc áriájának m indegyike érzelmileg maximális

területén.

M indenesetre,

hallgató

Indes Galantes című DVD-nek ítélte a legjobb

günket, a zene m indkét felvételen tüneményes

operafelvétel díját, a m int lapunk 33. oldalán olvas

arányossággal szól, Christie biztos kézzel választja

hőfokon, tökéletes zenei elképzelés birtokában

ható. Feltételezem, egyhangú v o lt a testület ítéle

ki szereplőket, akik a tökéletesen alkalmazkodnak

szólal meg. Ez elképesztő többletm unkát és - tel

te. A Les Arts Florissants (LAF), az Opéra National

a stílushoz. Kitűnő példa Topi Lehtipuu, aki Eötvös

jesítm ényt igényel az énekestől -

de Paris, a MEZZO TV , és - ahogy m ondani szok

Péter legújabb operájában kortárszene specialistá

Gyöngyi form átum ú

ták - sokan mások együttműködésében létrejött

nak tetszett, itt viszon t tökéletes barokk előadó.

magától értetődően természetes lenne ez a gesz

produkció olyan értéket képvisel, amellyel legfel

M indkét DVD-n találunk extra fejezetet, amelyben

tus. (Hangilag csak a műsor-kezdő Turandot-ária

jebb a LAF másik produkciója, a valamivel később

Christie, a rendezők, a főszereplők beszélnek az

sínyli meg. feltűnnek azok az apróságok, amelyek

piacra került Les Paladins versenyezhetett volna.

előadásokról, életöröm és művészi odaadás árad e

nagyobb felvétel-készítői gyakorlat birtokában

A Gáláns Indiákat 1735-ben m utatták be a királyi

megnyilvánulásokból.

szinte maguktól eltűntek volna...)

akadémián, a mai Palais Garnier-ban. Rameau

Odaadás jellem zi a W a rn er Classics által ismét

A z énekesnő feladta a leckét kísérőinek. A Magyar

javakorbeli emberként aratta első operaszerzői

propagált Szöktetés C D -t is, ez a felvétel szintén

Állam i Operaház Zenekara (szintén nem elké

sikerét, nem kapta könnyen az elismerést, egész

koprodukcióban készült a Rajnai Opera, a Théátre

nyeztetett a felvételkészítést illetően) maximális

életét viták kísérték, előbb Lullyvel és híveivel,

Poissy és a LAF együttműködésében. Christie ked

igyekezettel próbálta tudása legjavát adni. A (szin

azután a buffonisták Rousseau támogatta táborá

vencei szerepelnek az előadásban. Blondeként az

tén élő-előadáshoz szokott) dirigens, Kesselyák

val. A végső és diadalmas tro m fo t éppen A kóbor

üde Patricia Petibon. aki később Zürichben is

Gergely a technikai perfekció kedvéért sokat fel

lovagokkal (Les Paladins) adta Rameau 1760-ban.

énekelte a szerepet. O tt M alin

Hartelius v o lt

adott zenei elképzeléseiből. A zenekar igyekszik

Páratlanul gazdag zeneszerzői eszköztárának m in

csodálatos Konstanze, itt a népszerű Christine

időben „e gyü tt len n i” vele, vagyis, együtt-lélegzés

den elemét fölvonultatta művében. M indkét kom

Schäfer, Belmonte lírai szólama a szinte kezdő lan

híján legfeljebb azonos tem póról (rosszmájúan:

pozíció különös m űfajt képvisel: opéra-ballet a

Bostridge-é, O sm in t szintén b rit énekes, Alan

sebességről) beszélhetünk.

meghatárojzása, a sziporkázó zenei ötletek nem

Ewing szólaltatja meg. A kísérőfüzet az előadók

Giordano. Cilea, Ponchielli, Boito, Catalani - a

csak szim fpnikusan, vokálisán, hanem táncban is

akkori státuszát rögzíti, s ma már hol járnak.,., de

hallgató legszívesebben azon nyom ban szeretné

m egjelenít^ndők. A Les Indes Galantes szellemes

ami

koreográfiáját Bianca Li készítette, Andrei Serban

vezényletével, nem é vült el.

a két

C D-n

hallh ató

rendező egyenrangú partnereként. A darab pro-

W illia m

C hristie

megfelelően egzotikus környezetben játszódik.
A török jelenet azt a közszájon forgó történetet

meghallgatni a kevéssé ismert operák egészét.

A lb e r t M á ria

dolgozta föl, amely azután a Szöktetés a szerájból

GRAMOFON 2006. TAVASZ

Opus Arte 2005 O A 0923 D
Opus Arte O A 0938 D
Erato/Warner 3984-25490-2

de a Lukács

művész számára m intha

A ztán elbizonytalanodik: más előadókkal?...
F ittler K a ta lin

lógból és négy felvonásból áll, a kor divatjának
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Fa ü s t

► jw .

persze nem elsőként, de legmara

loghatnánk, csakhogy Callas élete

dandóbban, a korban pedig legnép

igazi bulvártéma volt. A DVD persze

szerűbben. A purcelli és az itáliai ha

tanulságos, m ert azt dokumentálja,

gyom ányt tiszteletben

v o lt egy kor, amelyben nem a rövid

tartva, de

meghaladva szuverén stílust alakított

fényű csillagocskák uralták a média

ki. Alan Curtis régóta Európában m ű

egét, a minőség v o lt érdekes. Maria

GOUNOD: FAUST - RÉSZLETEK

ködő amerikai csembalista vezeti az

Kalogeropoulos ritka kvalitásokkal

Hungaroton Classic

előadókat, köztük a szintén amerikai

bírt, csodálatos orgánuma, rendkívüli

(kansasi) Joyce DiDonatót, napjaink

STRAVINSKY:

A Nagy magyar énekesek sorozatban

Európában

THE RAKE'S PROGRESS (DVD)

szenvedélyes - operahősnő életre kel

keresztmetszet-féle jelent meg Gou

mezzo sztárját, a népszerű francia

NVC Arts/Wamer

tésére,

nod népszerű, a pesti Operában is

szopránt

3984-22352-2

hosszú évtizedeken át gyakran já t

Beaumont-t és a többi remek ének

A BBC M usic Magazine kegyetlenül

szo tt operájából. Úgy tűnik, kevéssé

est, valam int a mesterét érzékenyen

elbánik a videó után modernebb hor

lonig, T ito Gobbiig és a közönségig

átgondolt kiadványról van szó. Bár a

követő II Complesso Baroccót. A fel

dozón

is megjelent operafilmmel,

így vagy úgy m ind megperzselődtek

magyar szöveg jó l érthető, tartal

vétel zenei ínyenceknek kifejezetten

két-két fekete ponttal „díjazza’’ a

Callas izzó tehetségétől. A tű z ma

mazza a kísérőfüzet is, ám nem azt

ajánlott.

svéd televízió alkotását. A női fősze

is melengeti a nézőt.

HCD 3 2 4 II

• • • O O

is

m éltán

Patricia

ünnepelt

C io fit,

Maite

AM

adottsága v o lt bármilyen - de főként

• • • • O

olvashatjuk, am it énekelnek, hanem

replő Barbara Hendricks, az operát

gyakran eltérő verziót. A legkeve

Esa-Pekka Salonen vezényli, akiben

sebb kötözködnivalót maga a hang

még nyoma sincs a szenvedélynek,

zó anyag adja; az eleven atmoszféra,

amellyel budapesti koncertjén, 2005.

amelyet Lukács Ervin irányításának

november derekán lehengerelte hall

köszönhetünk. A z Operaház zene

gatóságát.

kara úgy muzsikál, mintha minden

hangvétellel szólal meg a mű, lágyan

tagjának szive csücskében kapna he

Északian

játékstílusban

titó l Georges Prétre-en át James Con-

AM

v isszafog o tt

egymásba folynak az idilli és tragikus

lyet a Faust. Érdekes múltidézés 22

VERDI:

jelenetek. Megértem a szigorú brit

év után hallgatni a jelentős énekes

HÍRES SZOPRÁN ÁRIÁK

ítészt, aki egy történelm i Sony hang-

DAS LANGE

személyiségek

Hungaroton Classic

felvételt hoz ellenpéldaként. A szerző

WEIHNACHTSMAHL

prod u kcióit:

Sass

Sylviáét. Köröndi Györgyét. Kováts

megelőzte

korát. A nyilatkozók, Luchino Viscon-

HCD 32378

• • • O O

HINDEMITH:

vezényelte glyndebourne-i előadás

Marek Janowski

Kolosét, M iller Lajosét és Kalmár

Érdekes anyag ez, a hazai szoprán

Stravinskyn kívül nem ragyogtat föl

Wergo - Karsay és Társa

Magdáét.

csillagokat vonultatja föl, Déry Gab

csillagokat, de hitelesebben tárja föl

W ER 6676 2

riellától

W illia m

FK

M oldován

Stefánián

át

• • • • O

Hogarth és a komponista

Tokody Ilonáig, Kincses Veronikáig

világát. Mégsem lennék ily szigorú,

A

és Lukács Gyöngyiig. A z énekesnők

m ert

rövid opera.Thornton W ild e r szö

eltérő utat jártak be, nemcsak azért,

m ent utoljára a darab.

Budapesten

negyedszázada
AM

hosszú

karácsonyi vacsora -

vegére írta az idős H indem ith. A

mert különböző karaktert képvisel

Bayard-család kilencven esztendeje

nek a hangfajon belül, a Gildát éneklő

elevenedik meg, a m in t az egyik o l

Ágay Karola például egészen más

dalon bejönnek, a másikon kim en

HÄNDEL: RADAMISTO

fach, m in t mondjuk Marton Éva - itt

nek a család egymás utáni nem

II Complesso Barocco,

A végzet hatalma

zedékeinek tagjai, o lykor azonos

Alan Curtis

Hanem azért is, mert más-más esz

Virgin Classics

tendőkben és eltérő körülmények

7243 5 45673 22

• • • • •

Leonórájaként.
• f

énekes előadásában. Szoros a kap

i

csolat az életmű más darabjaival,

között érkeztek a pálya zenitjére. (A

Úgy tetszik, a Händel reneszánsz

felvételek egyébként kirívó stílusel

T u ttifä n tc h e n

cím m el

H in d e m ith

már írt karácsonyi mesét, s itt is a

/ Mission

mégsem fu to tt le, csupán Magyaror

térést nem mutatnak, hiszen a Verdi-

szágot kerülte el. Sorra megjelennek

repertoár többnyire jó kezekben vo lt

az operák, m ost a Radamisto, amely

Budapesten.) A m ikrofon nem segít,

a haymarketi King's Theaterben az
első igazi színházi sikert hozta a
szerzőnek 1720 májusában. A törté

á llt elé, úgyszólván maradéktalan él

Szenvedély - más piacképes címet

meze sem

net fö lötté b b szövevényes, ezzel

m ényt nyújt. Van-e értelme az efféle

nehezen találhatott volna a kiadó.

k ido lg ozo tt m inden tekintetben. Jók

nem terhelném az olvasót. A z ör

összeállításnak? - kérdezhetik. Nem

Nem az első, talán nem is utolsó

és

mény és trák király háborúsága már

várható, hogy bomba üzlet lesz, de

DVD ez a dívák dívájáról, no és a

érezni, odafigyelés áll a háttérben.

Tacitus Annalesében megjelenik, ezt

átfogó tájékoztatást n yú jt egy kor

Callas

a m o m en tu m o t dolgozzák fö l a

szakról,

Ardant-nal készült film et is hirdetik a

karaktereket felvonultató, de nemes

librettisták és a zeneszerzők, Händel

hető dokum entum .

magazinok. Bulvár eszközök - fanya

alkotás.

v ilá g

G A

h arm ó n iájá t

K eplerről szó ló

keresi,

m in t

operájában,

Die

PASSION CALLAS (DVD)

Harm onie der W e lt, ezúttal a család

aki - lett légyen rövid vagy hosszú

EMI Classics

összefüggésrendszerében. Janowski

karrier birtokosa -

09463 38469 99

csúcsformában

ilyenformán alig nélkülöz
AM

szerepét

• • • OO

alakító

Fanny

m indig m egbízható dirigens, e le
lehetne jo b b ,

felkészültek

Nem

drám ai,

az

és

szépen

énekesei

nem

is,

izgalm as

ZB
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különbségek
vannak - repülésben”
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i

d
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Fekete-Kovács Kornél m egalapította
a Modern A r t Orchestrát
Hét év után, 2005 végén új fejezet indult Fekete-Kovács Kornél életében: távoz
va eddigi működésének egyik legfontosabb pontjától, a művészeti vezetése alatt
működött Budapest Jazz Orchestrától, szinte azonnal a Modern A rt Orchestra
összekovácsolásába fogott. A Qramofon megkísérli fellebbenteni a fátylat a két
zenekar közötti fontos különbségekről.
■fr H . M a g y a r K o rn é l

Keleti kényelemben:

Fotók: Kardos Zsuzsa

a Modern A rt Orchestra

„Meg kellett tennem ezt a lépést” - mondja a
trombitaművész meggyőződéssel; „muszáj v o lt
úgy döntenem, hogy távozom a Budapest Jazz
Orchestrából. Az utolsó évben az emberi v i
szonyok oly kényes hálózata alakult ki, amely
gondolkodásra és persze önvizsgálatra is kész
tetett. Bár még a támadóim is egyértelműen
kijelentették, hogy az én művészeti vezetésem
alatt kívánnak továbbra is dolgozni. Mégis
úgy éreztem, hogy ha nem a kollégákkal foly
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ta to tt harcra és bizonygatásra akarom fordí
tani az időmet, akkor el kell jönnöm. Ebben a
bizalomhiányos közegben nem vagyok képes
tovább dolgozni, a lkotni.”

Tovább vándorol
Fekete-Kovács Kornél életéből hét év szinte
másról sem szólt, m in t a Budapest Jazz
Orchestráról. Ezen k ív ü l majdnem m in de n t

JAZZ

adni a zenészeknek. Igyekeztünk rendsze
resen próbálni, és a zenekar összetételét is
megőrizni, ke rü ln i a személyi váltásokat,
helyettesítéseket. Ez persze nem sikerült, sőt
az évek során egyre inkább illúzióvá foszlott:
az utóbbi időben nem is tudom, volt-e olyan
próba, amelyen m inden tag részt vett, vagy
olyan koncert, ahol nem ugrott be egy-két
kisegítő zenész.”
A nagyzenekari jazz speciális odafigyelést és
tapasztalatot igényel. Ha az improvizatív műfaj
a zenészek magas létszámával párosul, a helyzet
nagyon komoly kihívásokat teremt. A korai
big band-felvételeken sokkal inkább meg
kom ponált darabok hallhatóak, a zenekar
iszonyú energiával játssza a hangszerelt része
ket, ezzel szemben a szólóknál passzív. Elég egy
egykorú kamarazenei felvételt is meghallgat
ni, és nyilvánvaló: óriási különbségek vannak
- „repülésben” .
„Szeretném az improvizáció adta repülést
egy nagyzenekarban is megtapasztalni. Soha
nem úgy képzeltem el a muzsikát, hogy én
vagyok a szólista, és előre állok, t i meg
kísértek” - fogalmazza meg K ornél jazz-ars
p oeticáját. „ A zene sokkal inkább tá r
sasjáték, a szólista és a háttér együtt kap
szárnyra. Ehhez bátorság kell, amelyet a
tapasztalat ad meg. K e ll egyfajta nyitottság,
hogy az ember képes legyen meglátni, ha
előtte á ll egy korlát, azt át lehet lépni. Ha a
dolog - nagyzenekari hangzás és közös
improvizáció — elkezd egyszerre m űködni,
akkor csodák történnek.”
„Legyen megírt rész, hogy meglegyen a keret ez az apropója annak, hogy improvizálj, ahogy
Dés Laci szokta mondani. Kell egy út, ami
vezet, de ha a végére értünk, már csak egymásra
számíthatunk, a színpad pillanatában ke ll
megfogalmazni a folytatást. A Modern A r t
Orchestrában már most nagyon sok kreatív
energiát érezni, és a felállásában a legtöbb
muzsikus zenekari és kamara-tapasztalattal
egyaránt rendelkezik.”

Fotó: Tavas József

fé lre tett az életében: a megalakulás évében
k iv á lt O láh Kálmán szextettjéből. 1998-ban
ugyan m egalakította, de hamar félretette
saját kamaraegyüttesét, a Black S m ith
W orkshopot. Pironkodva va llja be, hogy
még a családjával is olyan kompromiszszumokat k e lle tt kötnie a zenekar érdekében,
amelyekre utólag nem gondol szívesen. „ A
személyi ellentéteken tú l más oka is van
annak, hogy elhagytam a BJO-t. A hét év
a la tt m egpróbáltunk p ro fik é n t m űködni
dacára annak, hogy nem tudtunk havi gázsit

Fekete-Kovács Kornél
és az altkürt: a hangszer

Modern Art Suite

egy keszthelyi hangszer

A Modern A r t Orchestra a Budapest Jazz
Orchestra kreatív magjából alakult, később
pedig kiváló stúdiózenészek és szólisták csat
lakozásával vá lt teljessé. A zenekar ambíciójá
nak fókuszában elsősorban a kortárs, lehetőleg
magyar jazzszerzemények bemutatása, rendsze
res műsoron tartása áll.
„Nagyon lényeges szempont az új zenekar
működésében, hogy kinek mennyire fontos ez
az ügy” - mutat rá Fekete-Kovács a Modem
A r t Orchestra céljaira. „ A M A O -ban olyan
erős művészegyéniségek ülnek, akik tudják és
akarják közös szemüvegen át nézni a cél
jainkat: van saját zenekaruk, rendszeresen
komponálnak, hangszerelnek, és em ellett
szívesen részt vesznek egy kreatív egyénisé
gekből álló nagyzenekarban is. M in de n kit bá
to rítun k a komponálásra (ez egyébként a
BJO-ban is így v o lt), és sokan élnek is a lehe
tőséggel: Hárs V ik to rtó l, Oláh Szabolcstól,

b o lt vezetőjének, Kornél
egykori hangszertanárának,
Pál Jánosnak az ajándéka
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Fekete-Kovács Kornél:
„Szeretném az im provi
záció adta repülést egy
nagyzenekarban is meg
tapasztalni. Ha a kettő
elkezd egyszerre működni,
akkor csodák történnek.”

Bacsó Kristóftól, Borlai Gergőtől már van
saját szerzeménye a M odem A r t Orchestranak. A lapvető szempont volt, hogy a hagyo
mányos big band-felállással kompatibilis for
mációt akartunk létrehozni, de kortárs reper
toárt építünk föl a számára. Ez részben adott,
hiszen az elm últ hét évben csak a saját, big
bandre készült szerzeményeim és feldolgozá
saim száma ötvenen felüli. Ezek előadása so
rán is fontos, hogy a klasszikus hangzás m ellett
a saját soundunk hangszerelésben, megszóla
lásban, stílusban egyaránt karakteres legyen.”
A stíluskellékek közül fontos, hogy új hang
szerek is bekerültek az együttesbe. A bőgő
m e lle tt markáns basszushangszer a rezek
között a tuba és a kürt, a fafúvósoknál a
klasszikus „fa” hangzást a fuvolák, klarinétok
és a basszusklarinét adják. A ritmusszekcióban
a zongora h elyett a Fender zongorát
használjuk. A dobos kiválasztása kü lö n
történet, mókás felhangokkal: a M odem A r t

A MODERN ART ORCHESTRA
FELÁLLÁSA
Trom bita:

Magyar Ferenc, Gráf Á dám ,
Subicz Gábor

Kürt:

Bizják Gábor

Harsona:

Korb A ttila , Barbinek Gábor,
Kasza N ándor

Tuba:

Kovács Péter

Fafúvósok: Bacsó Kristóf, M ester Dániel,

Orchestrának ugyanis két dobosa van, ráadá
sul ideális esetben egyszerre játszanak a szín
padon.
„O lyan dobost szerettem volna a zenekarba,
aki nagyon mély világot képvisel, és ízig-vérig
jazzmuzsikus” - mesél Kom éi a háttérről.
Sokat gondolkodtam ezen, és azt találtam ki,
hogy Borlai Gergőt és Mohay Andrást is fel
kérem a feladatra. Tűz és víz a két fickó stí
lusa, fantasztikusan érzik egymást, nagyon jó
ötleteik vannak arra, hogyan egészítsék k i a
közös játékot. Másrészt Gergő a jazzt inkább a
rock, a fúziós zene felől közelíti meg, de persze
ő az, akit nem lehet besorolni; az ereje döbbe
netes. András vele szemben a szó legklassziku
sabb értelmében jazzdobos, nem is akármi
lyen, és a hagyományos big band-felállásba is
illik . Ketten együtt tökéletesen lefedik a
zenekar művészi koncepciójának két oldalát.
Persze ez az esetleges egyeztetési problémákra
is megoldást n yújthat, hiszen nagyon jó l
helyettesítik egymást önállóan is.”
A M odem A r t Orchestra bemutatkozó kon
certje a Thália színházban december 28-án a
műfajok szintézisének jegyében telt. FeketeKovács Kom éi és Hegyi György Karácsonyi
Napló című darabjának ősbemutatóját köve
tően, a zenekar négy vendége hozott egy-egy
szerzeményt. Cserébe előadott egy másikat,
amelyet a zenekar választott k i a számára. Dés
László és Szakcsi Lakatos Béla m ellett két
énekes, W inand Gábor és Zséda m űködött
közre két szám erejéig a zenekar koncertjén.
Szakcsival m intha sikerült volna az, amiről a
művészeti vezető álmodik: „ A So W h a tot hoz
tuk össze, együtt tisztelegve a régi nagyok
előtt, de a téma hamar átment kollektív rögtönzéses őrületbe.”
A M A O kollektív rögtönzéses „őrületének” ,
művészi receptjének alighanem egy kulcsa
van: ez pedig a figyelemmegosztás. Nem könynyű duóban improvizálni, de könnyebb, m in t
három-, négy-, vagy öttagú zenekarban. A leg
nehezebb pedig egy nagyzenekarban. Ha az
emberek egymásra figyelnek, ha m indenki fi
gyeli a ritmust, figyeli a saját környezetét, és
megpróbál a folyamathoz saját hangot hozzá
tenni, akkor lehet hömpölygés, lehet repülés,
szinte bármi - harmónia keletkezik mögötte.

Zsári Tamás,
N agy A ttila , Bajusznács M ihá ly
Gitár:

O láh Szabolcs

Zongora:

Cseke Gábor

OrcFiestra, Művészetek Palotája Nemzeti Hangversenyterem.

Bőgő:

Hárs V ik to r

2006. március 20.. 20.00

Dob:

Borlai Gergő, M ohay András

Életrajz: www.m ajazz.hu/feketekovacs

Legközelebbi koncert: Julian Joseph Q uartet és a Modern A rt

Honlap: w w w .m ao.hu
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Raiffeisen

Klub

M inden vas á rn a p 1 6 .0 0 ó ra k o r a K lubrádióban

Szereti a jazzt?
Ismeri a jazz sztárjait?
Gyűjti az új lemezeket?
Hallgassa hetente a Raiffeisen Jazz Klubot.
Minden műsorban egy-egy jazzmuzsikussal vagy a
jazz világához közel álló meghívott vendéggel
beszélgetve, jazztörténeti, illetve jazzkritikai rovattal,
programajánlóval és legfőképpen sok jó zenével pró
báljuk izgalmassá tenni a vasárnap délutánt.

Hangoljon ránk, és ráhangolódik!

I R a iffeisen

'

X BANK
Klubrádió.
Vélemények. Hírek.
B udapest

9 5 .3

E s z te r g o m

9 8 .1

K e s z t h e ly

9 2 .2

A jk a

8 8 .8

G yöngyös

8 8 .9

P á pa

9 2 .7

B a la t o n f ü r e d

9 1 .8

Kecskem ét

9 7 .7

V e s z p ré m

9 0 .6
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Párizs-Budapest húrok
Sébastien Boisseau ismét ú j lem ezt készített
M agyarországon
A z egész úgy kezdődött, hogy Qadó Qábor gitáros Párizsban próbált szerencsét
1995-ben. Néhány évvel később megismerkedett a város legkiválóbb és a sajátos
zenei megközelítésekre leginkább fogékony fiatal zenészeivel, majd megalapí
totta francia kvartettjét, Matthieu Donarier szaxofonossal, Joe Quitzke
dobossal és főhősünkkel, Sébastien Boisseau bőgőssel. Seb - ahogy a barátai
hívják - pedig visszatérő vendég lett Magyarországon. Vajon mi vonzza ide?
Bércesi Barbara

Sébastien 1999-ben já rt először Magyarországon Gadó Gábor kvartettjének tag
jaként. „Ö v o lt az első magyar jazzmuzsikus,
a kit megismertem” - meséli Sébastien.
„U tána találkoztam Dresch M ihállyal, Balázs
Elemérrel, Oláh Kálmánnal, Bacsó Kristóffal
és másokkal, s csupa rendkívüli élmény fűz
hozzájuk is. Mégis Gábor zenei univerzuma az,
amely a legközelebb á ll hozzám. A m ik o r
meghallottam a játékát, azonnal elvarázsolt.
Még mindig a hatása alatt vagyok. H ihe tet
lenül tisztelem ó't. Rajta keresztül ismertem
meg a BMC-s (Budapest Music Center) csa
patot, akiknél egyedülálló viszonyulást és
munkamódszert tapasztaltam. Eleinte Gábor
v o lt az egyetlen kapocs köztem és a BM C
között, ami okozott bonyodalmakat” - ismeri
el Sébastien. „Később egyre világosabbá vált
számomra, hogy ez a lemezkiadó mindenek
előtt a művészi színvonalra helyezi a hang
súlyt, szabadságot adnak a zenészeknek, s bár
a marketing és a menedzsment is fontos része
a működésüknek, ezek mégsem sorolódhatnak
a művész és a zene elé. A m iko r megérkezem
Budapestre egy lemezfelvételre, nem ke ll
másra figyelnem, csak a zenére, és ez nagyon
jó így” - mosolyog a bőgős. „ A lemezborí
tókkal kapcsolatos koncepcióik is rendkívül
határozottak, és ugyan nem m indig találják el
az ízlésemet teljes mértékben, de meg tudnak
győzni az elképzeléseik érvényességéről.”
Ahogy elmondja, nem igazán tud a magyar
jazzélet egészéről képet alkotni, mert csak
azokkal a magyar muzsikusokkal játszott
együtt, akikhez szorosabb viszony fűzi. A leg
többjükkel Gadón keresztül ismerkedett meg.
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De úgy érzi, még izgalmas produkciók szület
hetnek több muzsikussal, akik ebbe a zenei
körbe tartoznak.
Sajnálja, hogy am ikor Magyarországon
tartózkodik, a lemezfelvétel és a koncertezés
m ellett nincs ideje újabb magyar előadók
megismerésére.

A Unit
N oha elsősorban Sébastiennel azonosítják
a zenekart, és ő foglalkozik a U n it mene
dzselésével, nem te k in ti magát zenekarveze
tőnek, művészeti vezetőnek. Egyfajta m otor
ként működik benne, de a művészi munkát
tekintve nincs különbség a tagok között. M in 
denki hozzátesz valam it a maga személyisé
géből, élményanyagából, kifejezésmódjából.
Bár Sébastien elismeri, hogy néha megnehezít
h eti az előrehaladást a demokrácia - olajo
zottakban ment volna a stúdióbeli munka, ha
valaki vállalja a főnök szerepét.
S hogy m i teszi őket U nittá, vagyis egység
gé? Sébastien szerint - s ezt a többi tag is
megerősítené - a sound, a hangzás a tito k.
Ennek az egyik magja Gadó zenei világa,
amely jó l ismert tartomány a francia tagok
számára. Otthonosan érzik magukat benne, az
szinte eggyé tud válni a sajátjukkal. Laurent
Blondiau is gyakori partnere a bőgősnek
Belgiumban, így vele is megvan a közös
nevező. Pasborg az egyedüli kakukktojás, őt
ugyanis korábban csak lemezről hallották a
muzsikusok. „Fontos v o lt számomra,” - ma
gyarázza Sébastien - „hogy m inden tag o tt
honosan mozogjon nemcsak a jazz, hanem a

JAZZ
szabad improvizáció és a kortárs klasszikus
zene birodalmában is, só't különböző népze
nékhez is legyen affinitásuk. Különösen izga
tott, hogyan áll össze egy zenekar, ha a tagjai
különböző európai országokból érkeznek. Szá
momra ez kézenfekvő választás volt, hiszen
több ország zenészeivel játszom rendszeresen.
S m ivel a zene egyetemes nyelv, a játék ter
mészetes módon hoz össze bennünket.” A zt is
bevallja Seb, hogy a nemzetközi jazzhálózatban való mozgást is segíti, hogy az együttes
több nemzetiségű, s m ivel nem standardeket
játszanak és nincs köztük énekes (ezek a je l
lemzők ugyanis eleve eladhatóbbá tennék
produkciójukat), fontos, hogy a kontinens m i
nél több országában bekerüljenek a köztudatba.

A stúdióban
Egy teljes hetet tö lthe te tt a U n it zenekar
a Tom -Tom Stúdióban debütáló lemezének
felvételével, így viszonylag kényelmesen
tudtak dolgozni rajta. Sébastien, M atthieu és
Gábor visszatérő vendégek Csillaghegyen,
ezért igazán otthonosan mozognak itt. M íg a

korábbi albumok esetében Kölcsényi A ttila
rögzítette és keverte Gadó és barátai lemezeit,
ez alkalommal Gilles Olivesi ü lt a keverőpult
mögé. A rendkívül összetett és sok improvizá
ciót tartalmazó anyag megkívánta, hogy egy
korábban beavatott szakember végezze ezt a
munkát. A tagok egyenrangúsága tökéletesen
megmutatkozott: bárki beleszólhatott a mun
kába, visszahallgathatta a részeredményeket,
és „módosító indítványokat” tehetett. Egyet
értés esetén újra beszaladt a mikrofonhoz, és
feljátszott néhány hangot vagy egy-egy haj
meresztőén bonyolult ritm ikájú motívumot.
O lykor parázs viták is kerekedtek, de m ind
végig a barátság és a kollegialitás szellemében
fo lyt az eszmecsere. A sarokban pedig Franck
Bergerot, a k itű n ő francia szaklap, a Jazzman
neves kritikusa jegyzetelt...

Lemezfelvétel után
M iv e l a U n it frissen a la kult zenekar, hogy
összeszokjanak, 2005 októberében felke
rekedtek egy kisebb franciaországi tu rn é 
ra. M indazonáltal nagy kihívást je le n te tt

Sébastien Boisseau:
adja a hátteret Laurent

Fotó: Pörneczi Bálint

Blondíau trom bitájának
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Sébastien Boisseau 1974-ben született, Lilié
ben Daniel H um air, Frangois Jeanneau, Eric
W a ts o n , S téphan O liv a , M a rtial Solal, A lban
D arche, M iche l Portai és C adó Gábor állandó
partnereként m e g fo rd u lt már Európa tö b b o r
szágában, A frikában, Á zsiában, A usztráliában
is. Kísérletező kedve, egyedülálló soundja és
az im provizálás iránti kivételes tehetsége révén
olyan kiváló m uzsikusokkal já ts z h a to tt együtt,
m in t David Friedman, Louis Sclavis, M ikko
Innanen, David Linx, Pat M e then y vagy Franco
A m b ro se tti.

2000-ben

A lban

Darche-sal és

számukra a felvéte
lek elkészítése.
Sébastien így világ ít
ja meg e folyam at
sajátosságait: „V an,
hogy a stúdiómunka
egyfajta jam session
jelleget ö lt, a m i
esetünkben viszont
más v o lt a cél: m ind
nyájan hoztunk kom 
pozíciókat - néhány
közülük meglehető
sen erős és munkaigényes, különösen
Gáboréi
s egységes
zenekari
hangot
akartunk létrehozni,
ami szükségessé tette
az egyhetes felvételt.
Az utolsó napon,
vagyis tegnap még
éjszakáznunk is kel
lett, hogy végül m in 
den apró részlet a he
lyére kerüljön. M i

hárman, azaz Gábor,
M atthieu és én már
elnevezésű le m e z k ia d ó t és m ű vészeti tá r
tökéletesen megért
sulást. 2001-ben Párizsban díjat nyert szólis
jü
k egymást, hiszen
taként, Fontos küldetésének tartja, hogy kis
több m in t 5 éve ze
gyerekeket oktasson az igényes zene szen élünk együtt, de
retetére. A d u ó tó l a big bändig m indenféle fo r
Laurent-nak és Stem ációban m e g fo rd u lt már. 2005 őszén hívta
fannak ke lle tt egy kis
életre a U n it együttest, am elyben rajta kívül a
idő, míg akklim aszin té n francia M a tthieu Donarier szaxo fo
tizálódtak.
no zik, a belga Laurent Blondiau tro m b itá l.
Sok időt tö ltö ttü n k
Gadó Gábor gitá rozik és a dán Stefan Pasborg
azzal is, hogy meg
do bol.
beszéljük, k i m it ho
gyan szeretne h a l
lani. Végül összeállt a kép. Elégedett vagyok,
mert egy nagyon erős album született sok-sok
fényponttal.”
Sébastien zenei utazásként képzelte el az
albumot, mely egymástól néha igen távol eső
helyekre ju t el, vagyis meglehetősen külön
böző hangulatokat je le n ít meg. N éhány
szabad improvizáció is helyet kapott az albu
mon, amelyeknek szintén a közös hang meg
találása és erősítése v o lt a célja. Ezek a mo
mentumok olyan ajtókként szolgálhatnak,
melyek egy másik zenei univerzumba vezet
nek, és a megírt zenei anyagok közt egyfajta
átvezetésként szolgálnak. Ezek sorsáról majd
az utómunka dönt.

Jean-Louis Pomm ier-vel m egalapította a Yolk
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A koncert előtt
„Nagyon várom a Szakcsi Lakatos Bélával
és Lukács Miklóssal való találkozást” - mondja
Sébastien lelkesen. O két kérték föl ugyanis a
január 21-i Trafó-beli lemezbemutató koncert
vendégszólistáinak. Kérdésemre elmondta: azt
reméli és arra számít, hogy a lemezre rögzített
anyaghoz képest nagyon hasonlóan fognak
megszólalni a darabok élőben is, hiszen, am int
korábban is hangsúlyozta, az egységes sound a
zenekar lelke. A n na k ellenére, hogy elektro
mos gitár is található a hangszerek között, a
U n it akusztikus zenét játszó csapat, ez pedig
meghatározza az élő előadást is. Az összhatás
attól függően változik, hogy kine k a szerzemé
nyét játsszák.
„Szeretek magyar közönség előtt játszani,
mert igen nyíltak a kísérletező zenére” - szá
m ol be tapasztalatairól Sébastien. „Bár a fran
cia közönség talán érettebb bizonyos értelem
ben, de nem annyira adnak hangot ér
zéseiknek, nem reagálnak olyan élénken, m int
a magyarok. N oha pl. Gábor zenéje sem tartozik
a könynyű hallgatnivaló kategóriájába, mégis
m indig nagyon hálásan fogadják it t az
emberek.”
Ugyanilyen hálásan fogadta a hallgatóság a
U n ito t is. A dinam ikai csúcspontokon, a szó
lóknál - különösen amikor Laurent Blondiau
trom bitáját és számykürtjét egyszerre szólal
tatta meg - és a kollektív improvizációknál
igen hangosan nyilvánították k i tetszésüket.
Közülük biztos, hogy sokan megveszik majd
a U n it várhatóan 2006 őszén megjelenő
C D -jét.
■

Művészhonlap: w w w .sebastienboisseau.com
Saját kiadó: w w w .yolkrecords.com
Magyarországi kiadó: w ww .bm crecords.hu

Boisseau CD-i a BMC Records
gondozásában:
Darche-Gadó-Boisseau - Stringed (2004)
Gadó Gábor - Modern Dances (2004)
Gadó Gábor - U n kn o w n K ingdom (2003)
Gadó Gábor - O rthoxia (2003)
Gadó Gábor - Hom eward (2002)
W in a n d Gábor - Corners o f M y M ind (2002)

JAZZ

Külföldi jazz*sztárok
a Művészetek Palotájában
Jazztavasz 2006
John Z o m : Cobra

reken játszanak. A Percussion
Projectet H orváth Kornél,
Stoyan Yankoulov és Carlo
Rizzo alkotja, vendégeik
Lantos Zoltán hegedűs és
Szakcsi Lakatos Béla zon
gorista lesznek.

Bércesi Barbara

Dre Pallemaerts dobos m ellett a magyar felmenőkkel
bíró, amerikai születésű, de Európában élő, Miles Davis
késői együttesét is megjárt tenorszaxofonos, Rick Margitza
és a kimagaslóan tehetséges, m ontreux-i fesztiválgyőztes
énekesnő, Szőke N ikoletta lesz a vendég.
Á prilis 8-án, szombaton az etno-jazzé lesz a főszerep, a
keleti zenekultúrák, a balkáni népzene, a közel- és közép
keleti, illetve ázsiai zenék mélyét is értő, s azokat feltárni
is képes T in -T in Q uintet jóvoltából. Az ő produkciójukat
N andkishor M uley ind iai
szanturjátékos (a szantur a
cimbalomhoz hasonló dél
ázsiai hangszer) és énekes erő
síti, aki többezer éves hangzó
tradíció tolmácsolója.
Á p rilis 9-e vérbeli kubai
ritmusokkal várja a la tin jazz
rajongóit: ekkor ugyanis Elsa
V alle
és a L a tin Jazz
Syndicate muzsikál W inand
Carlo Rizzo kézzel,...
Gábor szaxofonos, fuvolista,
énekes, Bacsó K ristóf szaxo
fonos, Fekete István trom 
bitás, Babos Gyula gitáros,
valam int három fenomenális
kubai muzsikus, Omar Rod
riguez Calvo bőgős, Marcos
Rodriguez ütőhangszeres és
Elsa bátyja, a világhírű zongo
rista, Ramon Valle közremű
ködésével.
A Jazztavasz 2006 utolsó
napján, április 10-én, hétfőn
fellépő formáció tagjai M a
gyarországról, Olaszországból
és Bulgáriából érkeznek, ami
...Stoyan Yankoulov
viszont közös bennük, hogy
pedig kézzel-lábbal üti a ritm ust
a legkülönfélébb ütőhangsze-

Járt már ugyan Magyarországon, de az általa
kom ponált Cobra cím ű
darabot most először
’"-archív

A tavaszi szél idén kivételes jazzprodukciókat áraszt.
Közülük először a Jazztavasz 2006 fesztivál négy koncert
jére h ívju k fel az olvasó figyelmét, melyeknek a Fesztivál
Színház ad otthont. A magyar és kü lföldi fellépők közös
produkcióiból álló koncertsorozat április 7-én, pénteken
este fél 8-kor veszi kezdetét egy mainstream formáció, a
Szakcsi Lakatos Róbert T rió fellépésével. A nagyszerű
zongorista, Szakcsi Lakatos Róbert, a kiváló bőgős, Barcza
H orváth József és a Belgiumból világhódító útra indult

szólaltatja meg nálunk
John Zorn, a New
Y o rk -i zsidó avantgarde jazz-mozgalom
Rick Margitza
egyik emblematikus
figurája, akinek erőteljes altszaxofon-játéka, rendkívüli
szabadságfokon előadott im provizációi és a zenekari
muzsikálásról a lkotott forradalmi elgondolásai az egyik
legjelentősebb és legegyedibb jazzművésszé tették az U S A
keleti partján. Azért is különleges lesz ez a május 21-i
koncert a Nemzeti Hangversenyteremben, mert kitű nő
magyar muzsikusok működnek közre Zorn kompozíciójá
nak életre keltésében.
■

Jazztavasz fesztivál, 2006. április 7-10.
John Zorn: Cobra, 2006. május 2 1.
Honlap: w w w .m u p a.h u

Hétfő Esti Jazz a Palotában
2006-ban m inden hónapban egy hétfői napon 19.30 órai kezdet
tel jazzkon cert lesz a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában
a magyar jazzélet kiválóságainak közreműködésével. A produkciók
m egism ételhetetlen élm ényt adnak, hiszen a fókuszban lévő m u
zsikusok többféle vagy ritkán hallható, esetleg erre az alkalomra
szerveződő form ációval lépnek föl.
Január 9-én nagy sikerrel, teltház e lő tt ünnepelte színpadi pálya
futásának ötvenedik évfordulóját Pege Aladár, a nagybőgő vir
tuóza.
Február 13-án Borbély M ihály, a szaxofon, a klarinét és különféle
népi fúvós hangszerek mestere m indhárom m űködő zenekarát, a
Q uartet B-t, a Borbély M ű helyt és a tö b b m in t 30 éve fennálló
V ujicsics Együttes tag jait is a színpadra invitálta.
Március 13-én Vukán György zongoram űvész lesz a Hétfő Esti
Jazz vendége, partnerei pedig nem kisebb nevek, m in t Horgas
Eszter fuvolam űvész és Szakcsi Lakatos Béla zongoram űvész.
A továbbiakban pedig folyta tó d ik a kiválóságok felvonultatása:
május 8-án Balázs Elemér, jú n iu s 12-én Kőszegi Imre, jú liu s 10-én
László A ttila , szeptem ber 1 1-én Dresch M ihály, szeptem ber 18-án
Binder Károly, október 9-én Babos Gyula, novem ber 27-én Oláh
Kálmán, december I l-é n pedig Berki Tamás kerül a jazzrajongók
figyelm ének központjába.
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A zenészlét nem más, mint
szolgálat
Nem gyakori jelenség, hogy egy jazzmuzsikus
valamelyik költőnktől kap mélyreható szellemi
indítást. Tóth Viktor szaxofonművész a ritka
kivételek közé tartozik.
Máté J. György

Fotók: Ótós Réka

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó
tudásnak tevékennyé ébresztése.” — ezzel az aforizmával
kezdődik Weöres Sándor A teljesség felé című gondolatgyűjteménye, az 1977-ben született T ó th V ik to r altszaxo
fonos „b ib liá ja ” , napi olvasmánya. N em mondható
tipikusnak, hogy a műfaj képviselői metafizikai prob
lémának látják mindennapjaikat, vagyis a „zenészként
létezés” kérdését. I t t van azonban köztünk ez a rejtőzködő
és tépelődő alkatú fiatal muzsikus, aki a próbák és fel
lépések között teljes magányban dolgozik vidéken, s
„szerzetesi” attitűdjével a mai magyar jazz egyik filozófus
zenészének nevezhető. Mégis félreismeri őt, aki azt hiszi,
V ik to r a jazzművészek számára különlegesen kifaragott
Bölcsek Köve büszke tulajdonosának vallja magát. Épp
ellenkezőleg: A teljesség felé szelleméhez híven tudja,
hogy „M ih e ly t okosabb vagy bárkinél: ostobább vagy
m indenkinél.” Weöres könyvecskéje katartikus erővel
szólította meg az altszaxofonost. A szellemi találkozásnak
az a fajtája ment végbe mű és olvasó között, amelynek
során az olvasó felismeri: gyermekkora óta ezeket az
energiákat kereste, ezeket a gondolatokat akarta kim o n 
dani, a M ű azonban nála sokkal pontosabban és érzék
letesebben végezte el ezt a nehéz feladatot. Ráadásul
T ó th V ik to r úgy véli, a sorsfordító erejű könyvek meg
találják olvasóikat, így Weöres műve őt magát. Fölösleges
ajánlott olvasmányok után kutatni a könyvesboltok pol
cain; az elemi hatású kötetek egy napon, mégpedig épp a
megfelelő napon, h írt adnak magukról. A nagy találkozá
sokat, s egyáltalán: az élményeket kár siettetni.

T I GRAMOFON

Tóth V ik to r az Ú t és Igazság tökéletes hangját keresi

T ó th V ik to r triójával (Szandai Mátyás - bőgő; Jeszenszky
György - dob) alkalm anként csak balladákból álló
műsort játszik egy kávézó távoli sarkában. Mélyen hisz
benne, hogy ha egyvalakit megragad a játékuk a ven
dégek közül, már mindenképp megérte fellépniük. Sőt,
akkor se v o lt hasztalan a koncert, ha senkit se fogott meg
ez a zene, m ivel a három muzsikus közös törekvése, hogy
m indig többet nyújtson, m in t addig bármikor, s vala
hányszor megvalósul ez, a zenészek elértek valamit.
Tettek egy újabb lépést a teljesség felé.
T ó th V ik to r a zenésszé válást is leginkább egy szerzetesrendbe való belépéshez tartja hasonlónak. Művészi céljai
- sok előadóéival ellentétben - elsősorban bensőek: ön
megfigyelés, önfejlesztés, a saját zene megnemesítése, az
érzések m inél tökéletesebb kifejezése a muzsika eszközei
vel. A zenészlét nem más, m in t szolgálat, az em lített
célok szolgálata. T ó th V ik to r a muzsikát alázattal gya
korló zenészek közé tartozik, aki folytonosan rákérdez
saját szerepére és művészetére. A zenét az igazság végte
lenül teljes kifejeződéseként érzékeli, és saját feladatát
abban látja, hogy e teljességet m inél hívebben adja vissza
hangszerével. Nem az érdekli, hogy m inél több számot
képes legyen megszólaltatni különböző hangnemekben,
hanem az, hogy akár csak egyetlen számot tudjon
„tökéletesen” őszintén és tisztán előadni. Ügy gondolja,
ezért a feladatért kapta a lehetőséget a sorstól, hogy
zenészként éljen.
A régebben többek között a Budapest Jazz Orchestrában,
a Kőszegi Imre Quartetben, a Road Six Sax szaxofon
kvartettben és a Djabe együttesben feltűnt muzsikus k ri
tikusan szemléli saját produkcióit. M indig reális képet
igyekszik nyerni az aktuális műsorról. Hangfelvételként
hallgatja saját koncertjeit, így képes érvényesen koncent
rálni magára és a zenésztársak játékára. Hogy ez az embe
rileg és művészileg egyaránt nagyszerűen működő trió
meddig ju to tt el a teljesség felé vezető úton, arról Tercett
című lemezük hallgatásakor győződhet meg az érdeklődő.

Legközelebbi koncert: 2006. március 18.. Colum bus Jazz Club
(Berki Tamás Band)
Honlap: tothviktor.iw eb.hu
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“ You W on’t Forget Me”
Elhunyt Shirley Horn
és Derek Bailey
Friedrich K ároly

Legutóbbi lapzártánk óta két szomorú haláleset
következtében ismét nagy veszteség ért bennünket.
Az angol Derek Bailey gitáros tavaly karácsony napján
hunyt el 75 esztendó'sen. 10 éves korában kezdett gitározni,
mégis viszonylag késó'n, 1966-ban költözött Londonba,
ahol többek között Dave H olland, Kenny W heeler és
Evan Parker közreműködésével a tág Spontaneous Music
Ensemble magvát képezték. A főként amerikai muzsiku
sokból álló, Carla Bley és M ichael M antler körüli Jazz
Composers Orchestra tagja is v o lt, va la m in t Paul
Rutherford trombonossal és Barry Guy bőgőssel létre
hozták az Iskra triót. 1970-ben Evan Parkettel és a dobos
Tony O xleyvel Incus néven lemezcéget alapítottak,
amely talán a legelső zenészek által létrehozott független
kiadó volt. 1976-tól a Company elnevezésű formáció
tagja v o lt A n th on y Braxton, Misha Mengelberg, Steve
Lacy, Han Bennink, John Zom és mások társaságában.
Az improvizáció természete és gyakorlata című könyvét
1980-ban írta. Bailey intellektuális beállítottságának egy
másik terméke a ’70-es években kiadott Musics magazin
volt, amelyet „impromentális experizációs művészeti ma
gazinnak” hívott. M in t a fenti nevekből is kiderül, Bailey
világa meglehetősen experimentális, a jazz tánczenei

M ediawave 2006
Szigeti Péter

A Mediawave, az ország
legszínesebb és egyik legszín
vonalasabb művészeti feszti
válja 2006-ban tizenhatodszor
indul útjára. A jazzprogram
csúcsának a Dave H olland
Q uintet (Chris Potter - szaxo
fon, Robin Eubanks - pózán,
Steve Nelson - vibrafon, Dave
Holland - bőgő, Nate Sm ith dob) koncertje ígérkezik. A
harmadik éve működő N em 
zetközi Improvizatív Zenei M űhely tanáraként ismét itt
lesz W illia m Parker bőgős és Hamid Drake dobos. Két éve
már járt a fesztiválon a gitáros Marc R ibot az Electric
Masada tagjaként, most a Ceramic Dog nevű saját triójá
val jön a New York-i zsidó avantgarde jelese. Tipikus
holland groteszk jazzt játszik a Tobias Delius 4tet Han
Benninkkel a sorai között. Az ugyancsak holland Bői

hagyományaitól igen távoli, főként a XX. századi avant
gárd kompozíciós zenéjén alapuló, az improvizációt más
szellemben kezelő free jazz muzsika volt.
A m últ év októberében elhunyt Shirley H orn, a csodá
latos énekes, zongorista nem a jazz kereteit feszegette,
annak hagyományait te l
jes mértékben tiszteletben
tartotta. H orn 1934-ben
született, élete legnagyobb
részét Washingtonban tö l
tötte. Csodagyerekként, 4
éves korában elkezdett
klasszikus zongoratanulmányait már 12 esztendősen
a H oward U n iv e rs ity -n
folytatta. Tizenéves korá
ban kezdett jazzt játszani
Néz le a magasból - Shirley Horn
és énekelni. 1954-től már
saját triója volt, majd egy 1960-as lemeze révén figyelt fel
rá Miles Davis, akivel életre szóló barátságot kötöttek.
M indketten a drámai szünetek és a mélységekbe hatoló
balladajáték mesterei voltak. A m ik o r leánya született, a
főállású anyaságot választotta, és csak a ’80-as években,
nagymamaként té rt vissza a szerepléshez. Elhúzódó
betegsége dacára több m in t 20 albumot jelentetett meg.
Shirley H orn idős korában drámai balladajátékát tökélyre
v itte énekesként és zongoristaként egyaránt. A m ik o r már
nem tudott zongorázni, csodálatos, sallangmentes énekét
a hasonló szellemben játszó George Mesterhazy kísérte.
Shirley H orn nagyformátumú jazzmuzsikus v o lt - a leg
nagyobbak közül való.
■

A k ih együttes az etno-jazz képviselője. Norvégiából
érkezik az ütős Terje Isungset (aki olykor jégcsapokon já t
szik), valam int az ugyancsak ütős Paal Nilssen-Love The
T hing nevű triója. Ö t Ken Vandermark együttesében
láthattuk tavaly. A Borbély-Baló trió harmadik tagja a
hathúros bőgőn játszó Paul Rogers A ngliából. Tom
Welsh Kanadából érkezik, és magyar zenészekkel játszik
trióban. A G il Fe Ma együttes a bostoni Berklee College
o f Jazzben alakult Ném eth Ferenc dobosunk közre
működésével, egy svéd bőgőssel, és az afrikai Beninből
származó gitárossal, Lionel Louekével, aki már Herbie
Hancock és Charlie Haden lemezein szerepelt szólista
ként. Dániából jön a Strange Party Orchestra. A hazai
mezőnyt a Regős T rió , a T ó th V ik to r Tercett, a Grencsó
K vartett és a filmesekből alakult, a jazz és az underground
határán mozgó Pop Iván együttes erősíti. A jelen keretek
között képtelenség felsorolni a blues, etno és world music
műfajok a világ minden részéből érkező résztvevőit.
A fesztivál előzeteseként viszont még március 24-én meg
hallgathatjuk Joe McPhee trióját a Rómer Házban.
■

A fesztivál dátuma: 2006. április 28.-m á ju s 6.
Honlap: www .m ediaw ave.hu
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INTERJÚ

Nem elle ntm on dás, hanem
összefonódás
Ú j, kétféle zenekultúrán átvezető ösvényt taposott ki a Dés

László-Balázs Elemér Sluintet és a VocesA Ensemble a
Contemporary Qregorian produkció megalkotásával. 7\z út
történetéről, kanyarulatairól és jövőbeli irányáról
kérdeztük az egyik alkotót, Dés László szaxofonművészt,

,,
.

iÜ

,

E nsen • -

111

^

éU

zeneszerzőt.
B ércesi B arbara

Gramofon: Úgy tudom, a dobos Balázs Elemér ötlete uolt a
ja zz és a gregorián zene ötvözése.

Dés László: Igen, tóle származik az ötlet. Gyulán h a llo t
tuk Mizsei Zoltán - a korai vokális muzsika szakértője,
kiváló énekes - koncertjét egy zenekarral, ekkor már ér
ződött, Elemért foglalkoztatja a dolog. Később megkere
sett, hogy vegyek részt a megvalósításában. Gondolkodási
időt kértem, s végül örömmel beleegyeztem, m iután
kiderült, Elemér ugyanúgy gondolkodik erről, m in t én.
Azaz: feldolgozásokról szó sincs, gregorián jazzes ritmus
ban és egyéb ízléstelenségek - nagyon nem szeretem az
öszvér műfajokat - , hanem azt m utatjuk meg, hogyan
meríthet ihletet, inspirációt a jazz-zenész egy egészen
másfajta zenei világból. Másként fogalmazva: hogyan
tudjuk „fo lyta tn i” a műveket. Ha egy kortárs zeneszerző az
eredeti darab színvonalának megfelelően nyúl hozzá egy
régebbi korból származó klasszikus műhöz, az érdekes
lehet, de ami a könnyűzenei „feldolgozásokat” ille ti, az
nem más, m in t panes. A legfontosabb elemektől fosztja
meg a műveket, és az interpretációt. Forma, dinamika,
lélegzés, érzékeny tempóváltások stb.
G.: A z énekegyüttes hogy fogadta a felkérést? Qondolom,
nem sűrűn találják meg őket ilyen természetű feladatokkal.

D. L.: Jól fogadták, és nagyon lelkesen dolgoztak velünk
együtt. H ál’istennek az itth o n i konzervatív zenepedagó
giai gyakorlat ellenére a fiatal muzsikusgeneráció n yito tt
az új zenei kísérletek irányába, ráadásul még megszó
la lta tn i is szereti az ilyen indíttatással készült műveket.
M in t kiderült számunkra, a Voces4 énekegyüttes tagjai is
hallgatnak jazzt, ismerik munkáimat, hallottak felvéte
leket Elemértől is, tehát nem ke lle tt nagy távolságokat
áthidalnunk egymás közt.
G.: Valóban ennek az együttműködésnek az alkalmából ala
kult mind a Dés László-Balázs Elemér Quartet, mind a VocesA?

D. L.: így igaz. Létezik egy Voces Equales nevű többtagú
énekegyüttes, amelynek egyik vezéralakja Mizsei Zoltán.
O hozta létre a kvartettet Hegyi Barnabással, Gyulai
Csabával és Demjén Andrással. De ebben a formában a

90

GRAMOFON 2006. TAVASZ

jazzkvartettünk sem m űködött azelőtt, bár m ind Elemér
rel, m ind testvérével, Balázs József zongoristával, és a
bőgős Szandai Mátyással már sokat játszottunk együtt.
G.: Hogyan folyt az alkotói munka? A lemezborító tanúsága
szerint minden feldolgozást közösen készítettetek.
D. L.: Igen. E lind u lt egy hosszú válogatási folyamat,
amelynek során próbáltuk győzködni egymást a magunk
álláspontjáról. Én a m inél régebben keletkezett gregoriá
nokat forszíroztam, amelyek még - látszólag - igen egysze
rűek, letisztultak: úgy érzem, van bennük valamiféle ősi
erő. Aztán ahogy haladtunk az időben, hamar elérkeztünk
a korai többszólamúságtól az olyan, már bonyolultabb
szövetekig, m in t amilyen a N otre Dame-i iskola egy da
rabja, a Vidim us Stellám, amely a háromkirályok tö r
ténetét mondja el. Az általunk bejárt zenei korokat végül
a motetták zárják. M ire elértünk a hét kiválasztott trackig,
addigra rengeteg meghallgatott darabon vo ltun k túl.
Némileg leegyszerűsítve a folyamatot, azt mondhatom,
hogy a harmóniameneteket Balázs Józsi, a ritmusképie
teket, groove-okat Elemér, a szerkezeteket pedig én alakí
tottam ki. De természetesen ez nem ilyen vegytisztán tö r
tént. M indenkinek voltak ötletei, Szandai M atyinak is,
Mizsei Zolinak is, nem voltak szigorúan kijelölve a felada
tok. Mindenestre úgy érzem, nekem mennek a szerkezeti
felrakások, talán a rendszeres szerzői gyakorlat m iatt. így
m űködtünk együtt. Több hónapos előkészítő munkát,
sok óra próbát követően, 2005 novemberében készí
te ttü k el a felvételeket, és azt kell mondanom, hogy be
vá lt a dolog.
G.: Először jelent meg a Contemporary Qregorian című
lemez, és azt követően tartottátok a lemezbemutató koncertet
január 9-én a Zeneakadémián. Mennyiben működött másként
az anyag közönség előtt, mint a stúdióban?

D. L.: M ivel a stúdióban is együtt vettük fel a számokat,
tulajdonképpen csak a közönség jelenlétének hiánya v o lt
a különbség, (ez persze nagy különbség) és talán annyi, hogy
a koncerten egyes helyeken még merészebbek lehettünk,
mert már biztosabban éreztük az arányokat. A felvétel

JAZZ
G.: A gregorián énekeket és motettákat
vallási áhítattal énekelték a középkor
ban. A jazztől sem feltétlenül idegen az
effajta motiváltság -

gondolhatunk

akár John Coltrane-re

mégis gyakran

Fotó: Fábry Péter

profán az üzenete vagy a megszólalási
módja. Nem merült-e fel bennetek, hogy
am it csináltok, abban van némi
blaszfémia?

Együtt a két négyesfogat: Mizsei Zoltán, Balázs Elemér, Balázs József, Demjén
Hegyi Barnabás, Gyulai Csaba és Dés László

során nem alkalmaztunk rájátszást, technikai trükköket, a
jazzkvartett egy térben helyezkedett el, nem boxokban el
szeparálva - mindez nem gyakori manapság. Szerintem rend
kívü li módon él a zene a lemezen is: remélem, ezt a h a ll
gatók is így érzik. Ebben persze óriási szerepe van Bohus
János hangmérnöknek és T óth Ibolya zenei rendezőnek is.
G.: Nagy siker volt a koncert, szinte szétszedték a házat...
D. L : Igen, óriási élmény v o lt nekünk is.
G.: Mielőtt értesültem volna a sikeretekről, élt bennem némi
kétely a produkcióval kapcsolatban. A ja zzt sokan nehezen
befogadhatónak, elvontnak tartják, a gregorián sem tartozik
napjaink hallgatott és népszerű műfajai közé, a gregoriánnal
„súlyosbított" jazz pedig még inkább eltántorító lehet - gon
doltam. Nektek nem voltak hasonló félelmeitek?

D. L : Ezt a gondolatmenetet követve azt is m ondhat
nánk, hogy lassan már m inden „magas” . Nem szeretnék
vészharangokat kongatni, de úgy érzem, nincs jó hely
zetben a kultúra, és nemcsak a kultúra helyzetére gon
dolok, hanem az állapotára is: maguk a műfajok is m in t
ha keresnék a helyüket. Ezt igaznak gondolom az iroda
lom, a képzó'művészet és a zene esetében is. De ez egy
hatalmas téma lenne, ne is m enjünk bele.
A Contem porary G regoriánnál épp az ellenkezője
történt, m in t amire számítottál. A k i a klasszikus zenét
kedveli, az arra lehetett kíváncsi, hogy a jazz hogyan
ízesül a korai vokális művekhez, a jazzrajongókat pedig az
izgathatta, m it kezd a gregorián énekekkel és m otettákkal
a jazzkvartett. Aztán bizonyára voltak, akik egyik műfaj
ban sem járatosak, de gyanították, hogy it t valami új
dolog születik, ami érdekes lehet számukra.
A közönségsikeren tú l pedig az is nagyon jólesett, hogy a
klasszikus zene kedvelői közül többen személyesen is
elmondták, m ilyen nagy hatással v o lt rájuk a zenénk.
Tulajdonképpen megtörtént, amit szerettünk volna, vagyis
hogy a mesterségesen szétválasztott kultúrák képesek együtt
létezni, és inspirálni egymást.

D. L.: Elgondolkodtam ezen is, mivel
mindig szeretem tudni, hogy ponto
san mihez nyúlok. Tanulmányoztam a
művek szövegeit, és nagy gondot for
dítottunk arra is, hogy a lemezborítón
megjelenjen egy leírás az egyes
András, Szandai Mátyás,
művekről. T ermészetesen fontos,
hogy milyen indíttatásból születtek
ezek a darabok. Én inkább úgy fogal
maznék,hogy egyfajta transzcendentális irányultság
jellemző a művekre, s az ebből származó emelkedettség
érződik a végeredményen is. Mondhatjuk, hogy van benne
profanitás - blaszfémiának semmiképp nem nevezném - , de
éppen az v o lt a célunk, hogy a m i mai eszközeinkkel, a 21.
századmarkáns zenei nyelvén tárjuk fel: létezik
folytonosság. Meg akartuk mutatni, milyen hatást gyakorol
ránk a gregorián művészet, milyen szenvedélyt, energiákat
hív elő belőlünk. Nem törés, nem ellentmondás van az al
kotóelemek közt. Lehet súrlódás, ellentételezés, de mégis
csak valamiféle összefonódás alakul k i köztük. Eleinte még
attól is féltem, hogy nem helyénvaló beleavatkozni egy mű
szerkezetébe, de kiderült, hogy nem csak elviseli, de na
gyon jó l működik. Például a Vidimus Stellám esetében,
melyben kijelöltem olyan pontokat, ahol az elhangzottakra
reflektálni tud a jazz-zenekar. Az ilyen esetekben az az ér
zése az embernek, hogy nemcsak a jazz reagál a grego
riánra, hanem ez fordítva is igaz: a gregorián „folytatja” a
m i játékunkat. Lehet valami provokatív, és ihletett is
egyszerre. A koncertközönség erre érzett rá, és egyre inkább
magunkkal tudtuk húzni őket.
G.: Tervezitek-e, hogy külföldre viszitek a produkciót?
D. L : Vannak ilyen irányú tervek. Áprilisban egy kisebb
olaszországi turnéra indulunk, méghozzá apátságokban,
templomokban fogunk játszani, tehát nagyon izgalmas
nak ígérkezik ez az út. Abban bízom, hogy az egyik fel
lépéssorozat hozza majd a másikat. Hogyha képesek va
gyunk magas színvonalon interpretálni a műveket, bárhol
megél a produkció; nem kételkedem a kedvező fogad
tatásban.
■
Lapzárta után érkezett: A Contemporary Gregorian album
,Az Év Produkciója"-ként 2005-ben Artisjus-díjat kapott.

A produkció honlapja: w ww .m ajazz.hu/gregorian
Dés László honlapja: w w w .des.hu
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Paul Motian Band Garden o f Eden

HANGLEMEZ

ecm

RANDY BRECKER
w /M IC H A E L B R E C K E R
JIM BEARD, WILL LEE, PETER ERSKINE. MARCIO DOCTOR
♦THE WDR BIG 8AND KÖLN CONDUCTED BY VINCE MENDOZA

PAUL M O TIA N BAND:

TRIO M IDNIG HT MEETS LEE KÖ N ITZ:

RANDY BRECKER W / MICHAEL BRECKER:

GARDEN OF EDEN

LIVE A T D IN A N T JAZZ NIGHTS

SOME SKUNK FUNK

Paul M otian a jazzdobosok Picassója, olvasom a

Sok hazai zenész já tszo tt már alkalmanként a jazz-

Sajnos ez a 2005-ben megjelent lemez nem azt jelzi,

Garden o f Eden jegyzeteiben. Valóban, magam is

világ vezető művészeivel, ám a közös lemezfelvé

hogy Michael Brecker m eggyógyult volna súlyos

úgy vélem, hogy ő egy ritmusfestő, aki határozott,

telig csak kevesen jutotta k el, s ezek a produkciók

betegségéből, ugyanis a 2003-as LeverkuseniJazz-

de kiism erhetetlen

ecsetvonásokkal dolgozik.

sem m indig tűntek igazán szerves együttműködés

napokon vették fel, amikor Michael még egészséges

M iközben nézzük, a látvány dezorientál, de a mű,

nek. A magyar jazz nagykövetének számító Trio

volt. Sőt lenyűgözően játszott, és bátyjával együtt a

a ritmusszövedék furfangosan izgalmas mester

M idnight azon kevés formáció közé tartozik, amely

többezer órás pilóták biztonságával repkedett régi

mű. A 2004-ben felvett anyag a Paul Motian

képes együttműködni bármelyik világhírű szólistával.

barátaik, Jim Beard, W ill Lee és Peter Erskine, vala

Bandnek nevezett form áció első ECM-lemeze. Az

Nos, így gondolták ezt a D inant-i Jazzfesztivál

m in t Európa, sőt a világ egyik legjobb nagyzene

együttes két szaxofon és három szólógitár frontja

rendezői is 2000 októberében, amikor a három

kara, a Kölni Rádió big bandjének kíséretében. A

nem példátlan. A z anyag két Charles Mingus-

magyar fiatalembert és a veterán amerikai alt

10 szám a testvérek közös történetét szinte teljes

kom pozicióval indul, és éppen ő készített ilyen

szaxofonost együtt léptették fel. Igaz, nem minden

egészében átfogja, de Randy két utóbbi elektroni

felállással egy albumot, melyen a Motian Band által

előzmény nélkül, hiszen éppen egy évvel koráb

kus funk-jazz-lemezéről is eljátszanak két kom po

is játszott Goodbye Pork Pie Hat, a Lester Young

ban a trió On Track című lemezén három szám

zíciót. Magas labdát csapott le Randy azzal, hogy

halálhírére spontán m ódon született blues rekviem

erejéig Konitz is beszállt, s nagy feltűnést keltő

a Some Skunk Funkot választotta nyitó- és címadó

is hallható. Fantasztikus, hogy a Band mennyire

koncertet is adtak Budapesten. (Sőt a folytatás

számnak, az utána következő Sponge pedig olyan,

stilizáltan idézi Mingus szellemét m indkét darab

sem maradt el: két évvel később ismét együtt sze

m intha már hozzánőtt volna az előbbihez. Sláger

ban. A szólamok egymáson egy leheletnyit el

repeltek Debrecenben.)

v o lt annak idején a Strap-hangin’, a '90-es években

csúsztatva szólnak, és ettől az atmoszféra sejtel

Nagy öröm az itthoni jazzbarátoknak, hogy a kö

pedig a latinos Song for Barry is, mégsem merülhet

mes, titokzatos, m int egy libbenő függöny, ami

zelmúltban végre hozzáférhetővé vált a belgiumi

fel a vád, hogy egy Best o f Brecker Brothers albumot

m ö gö tt nem igazán tudjuk, hogy mi van. A téma

koncert több m in t 70 percnyi zenei anyaga. Három

akartak volna készíteni a fivérek - s nemcsak azért,

szólam ok kö zött kollektív im provizációk törté n 

közismert standard és két Konitz-szerzemény - v i

mert egy vadonatúj szám, a Freefall is a CD-re került.

nek,

m elyekből egy-egy pillanatra valam elyik

lágszínvonalú előadásban. A trió tagjainak össze

A harmadik főszereplő, Vince Mendoza hangsze

hangszer dinamikai-érzelmi csúcsokkal kiemelke

szokottsága és kreatív muzikalitása a session m in

relései kitűnőek, izgalmasak és olyannyira a dara

dik. A két szaxofonos és az egyik gitáros, Steve

den pillanatát áthatja, és méltó keretbe foglalja a

bok hangulatának pontos átérzéséről tanúskodnak,

Cardenas játszik az ismét m űködő Charlie Haden

híres altszaxofonos játékát. K onitz cool soundja és

hogy minden szám új életre kel általuk. Olyan szóla

Liberation M usic Orchestrában, ahonnan ez a fel

olykor szinte bebopos frazírozása senki máséhoz

mok, szerkezeti megoldások, hangszínek bukkan

fogás ismerős. Egy kevésbé ismert Jerome Kern-

nem fogható. Oláh Kálmán, aki kétségtelenül egyik

nak elő, melyeket a darabok korábban is magukban

dal, M onk Evidence című darabja és egy ritkán já t

legkiválóbb zongoristánk, ezúttal is remekel. Vá

rejtettek, de csak ezekben az új interpretációkban

s z o tt Parker-szám, a Cheryl zárja a lemezanyagot,

lasztékos, kifino m u lt játékát könnyed elegancia je l

nyertek formát. Mendoza szabad kezet kapott a fi

és ez a standard keret fogja közre a kilenc eredeti

lemzi. Egri János csodaszép bőgőhangja remek

vérektől. és maximálisan teljesített -

kom pozíciót, melyből hetet M otian jegyez. A m o

improvizációs készséggel párosul, Balázs Elemér

többször a térdüket csapkodhatták zenei ötletei

tívum ok Ornette Coleman és Carla Bley világára

pedig a tőle megszokott módon, a partnerek minden

hallatán. A rendkívüli dinamikai csúcspontokon, a

emlékeztetnek. Szívesen terítem arcomra ezt a lát

rezdülésére figyelve és reagálva kísér. Nem találnak

lendületen és az öröm ön, amivel m indenki játszik

szólag szabálytalanul szőtt, elomló csipkeszövedé

ki új stílust, csak éppen m indent tudnak, legalábbis

egyaránt érződik a produkció egyszeri, megismé

ket, mely hol simogat, hol kicsit érzékien dörzsöl.

a straight-ahead jazzről, s ezt maradéktalanul meg

telhetetlen volta és a sok-sok befektetett munka.

osztják a hallgatósággal.

Bárcsak lehetne folytatás...

S zigeti Péter

ECM - MusiCDome
ECM 1917
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NetAktiv Records - Hangvető
I N A00I

M á rto n A t t ila

BHM - Varga
BHM 1004-2

szerintem

Béreesi B a rb a ra

JAZZ

D AVID H O LLAN D / BARRE PHILLIPS
M U SIC FR O M T W O BASSES

TRADE MUSIC
STEVE KHAN:

DAVID HOLLAND - BARRE PHILLIPS:

GOT MY MENTAL

MUSIC FROM T W O BASSES

Még egy hete sincs, hogy a jazztanszék egy óráján

Dave Holland és Barre Phillips 1971. Ritka az ilyen

szóba került: m ilyen érdekes, hogy a mai jazzgitá

fényes együttállás. Phillips három évvel korábban

rozásban szinte azonos eredményre lehet ju tn i

tette le az asztalra a jazztörténet első szólóbőgő

függetlenül attól, hogy valaki Jimi Hendrix vagy

lemezét, és ezidőtájt John Surman és Stu Martin

Charlie Christian felől közelít. Nos, Steve Khan

oldalán a The Trió nevű formációban játszott. A

esetében nem tudom megmondani, melyik oldal

mindössze 25 éves Holland éppen kiszállt Miles

ról érkezett. A fusion jazz egyik meghatározó ko

Davis zenekarából, és üdítő lehetett számára a

rai együttese, az első Brecker Brothers tagjaként is

basszusgitár után újra bőgőzni C hick Corea és

mertem meg, de Maynard Ferguson. Buddy Rich,

A n th o ny Braxton m ellett a Circle-ben. A z első da

majd később Joe Zaw inul, Dave Sanborn vagy Pe

rab címe a pedáns Improvised Piece I. cím et viseli.

ter Erskine oldalán is já tszo tt többek között, amely

A két bőgő azonnal egymásra ront, egymásból té

szintén nem segít a kérdés eldöntésében.

pik ki a hangsorokat, ritmikákat, egymás szavába

Ez a lemeze 1997-ben készített és egyszer már

vágnak, agresszíven, mégis pajkosan. Aztán a darab

megjelent felvételei új kiadása, amelyen John Pati-

félidejére a féktelen akaszkodást érzékeny dialógus

tucci és Jack Dejohnette, valam int néhány ütő-

váltja fel. A második kom pozíció négy rövid kép,

hangszeres társaságában csodálatos modern jazz-

egy romantikus epitáfium , egy rohanó autofahrt.

muzsikát hallhatunk Khantól. Félve írom le, de

aztán tom bolás és végül egy kollázs, egymásra ha

szinte modern mainstream zenének is nevez

jíto tt fragmentum ok. Aztán ö t kötöttebb kom po

hetjük az album stílusát. A trió ezenkívül külön

zíció: az első, a Beans Phillips darabja, az égigérő

féle, zömmel bebop utáni jazzm uzsikusok kom po

paszuly spirituális képét imitálja. Indázó mozgások,

zíció it játssza. Ornette Coleman, W ayne Shorter,

szekundok kö zt lebegtetett állóhangok az elvisel-

Keith Jarrett, Eddie Harris, illetve Lee Morgan

hetetlenségig súrlódva egymáshoz, kúszva fölfelé.

Khan szerzőtársai, valam int két professzionális, a

Holland Raindrops című darabjában az eső cse

Rodgers-Hammerstein és a C ahn-VanH eusen

peg, majd bevadul a két hangszer, és a paranoiáig

szerzőpáros kevéssé ismert standard darabjai hallha

fokozza a széttördelt ritmusok egymásra rétegzését.

tók a lemezen. (Khan egyébként mostanában jelen

Aztán hirtelen vége. Maybe I Can Sing It for You

te t meg egy másik album ot ugyanezzel a trióval.)

- másfél percnyi kis Phillips-dal. A Csak egy sutto

Egy japán jazzmagazin minden idők legnagyobb

gás Oust a W hisper) ismét egy imitációval indul; a

jazzgitárosainak 22-es listáján Steve Khan neve is

vonók éppen csak érintik a húrokat, aztán a sutto

szerepel - joggal. Khan izgalmas harmóniavilággal,

gások sikolyokká válnak, végül elcsitulnak. Holland

egyéni játékmóddal rendelkezik, az albumra ki

kompozíciója a Ríngatás: lírai, o ld o tt menetek,

választott darabok izgalmasak, kerek egészet al

búcsú. Biztos, hogy m érföldkő ez a lemez és biz

kotnak.

form ájában játszik,

tos, hogy 35 év alatt sem m it sem kopott. Hűvös

Dejohnette lebegő, szinte éteri játéka pedig a jazz-

és kiszám ított muzsikáink k ö zött itt áll két im-

muzsika egyik legcsodálatosabb varázslata.

pulzív, szabad fiatalember bőgővel a kézben.

Patitucci legjobb

MINDEN, AMI A FÚJÁSHOZ KELL!
Nálunk a világ vezető fúvós márkáinak
Magyarországon egyedülálló,
kipróbálható, így összehasonlítható
hangszer készlete várja.

Felpróbálja, mielőtt megveszi?

R IT M U S ES ÜTŐHANGSZEREK
Ütőhangszerek az óvodai Orff-tól a rockés jazz szereléseken át a szimfónikus
zenekari modellekig.
PREMIER, PAISTE, LUDWIG, HARDCASE,
ADAMS. STUDIO 49 képviselet

FÚVÓS HANGSZERESZMUHELY
Javítóműhelyeinkben aranykoszorús
mesterek több mint 30 éves
gyakorlatával irányított munka folyik
- a legmodernebb és tradicionális
technikák ötvözésével.

TRADE M USIC
1081 Budapest, Kiss József utca 14.
Telefon: 210 2790, 06 30 488 6622
fontrade.music@chello.hu
Nyitva: munkanapokon
9:00 - 17:30 -ig.

S illó Sándor

F ried rich K á ro ly

ESC Records - Varga

ECM - MusiCDome

ESC 03699-2

ECM 1011

www.fontrademusic.hu
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MICHAEL WHITE: THE LAND OF SPIRIT

REGŐS TRIÓ:

FRANCO AMBROSETTI:

AND LIGHT

UTAZÁS FAREMIDÓBA

LIQUID GARDENS

A z album

1973-ban je le n t meg először, de

Regős István immár 35 éve muzsikál itt Budapesten,

„Egy lemezt meg kell tervezni" vallja Am brosetti,

hamarosan lemezritkaság lett belőle. CD-kiadása

Magyarországon m indenki füle hallatára. 1971-ben

sőt a filmkészítéshez hasonlítja: „a végeredmény

felér egy felfedezéssel. Vagy inkább kettővel, hiszen

kezdte professzionális zenei pályafutását a vibrafo-

a hallgatót végig kell, hogy kalauzolja zenei vilá

a rajongók táborában is csupán egy kis kör tud a

nos Richard Kruza együttesében. 1972-ben d ip lo 

godon, amelyben m inden dalnak specifikus karak

most 73 éves Michael W h ite jazzhegedűs létezésé

m ázott a budapesti Bartók Béla konzervatórium

terrel kell rendelkeznie.”

ről. A zután, hogy 1965-ben közrem űködött John

jazztanszakán, majd a következő tanévtől nap

A

Handy legendás monterey-i koncertlemezén, híres

jainkig ugyanezen intézm ény zenekari gyakorlat

Európa egyik legismertebb és legjobb jazzm u-

muzsikus válh a to tt volna belőle. Nem így lett.

tanára. Közben az iskolából főiskolai tanszék lett.

zsikusa. Édesapja, a szaxofonos Flavio zenekará

1971 és 1974 között kiadott ö t Impulse-lemeze

A jelzett 35 év alatt a szólózongorától a big bändig

ban kezdte pályafutását, de m egfordult többek

igazi raritás maradt; egyfelől Leroy Jenkins és Billy

mindenféle elképzelhető formációban részt vett

közt a George G runtz Banben is. Úgy látszik, a

Bang, másfelől Jean-Luc Ponty kapta meg azokat a

vagy vezette azokat, melyekben a magyar jazzélet

családi hagyomány folytatódik, m ert ezen az albu

szerepeket, amelyeket akár W h ite -na k is oszthat

időközben fe ln ő tt generációinak egész serege m ű

m on Gianluca, az unoka szaxofonozik.

tak volna a műfaj történetében.

kö d ö tt közre. Kezdetben főleg M cC oy Tyner z o n 

A Liquid Gardens teljes mértékben a fenti A m bro-

Az

setti-hitvallás jegyében készült. Szóló, duett, com-

1973-as album fő karakterjegye eklekticiz

gorajátéka és kom poziciós világa, valam int John

musa. A háromtételes címadó szerzemény alapját

Coltrane és holdudvarának spiritualitása foglal

bo-részletek, stúdió- és koncertfelvételek, valam int

a fu n k o s-la tin os

a fö lö tte

koztatta, majd az ideálok közé került Keith Jarrett

csodálatosan hangszerelt szim fonikus zenekarral

elhangzó hegedűszólók absztraktabb zenei vilá

és Paul Bley is. 1978-ban hozta létre az In M em ó

előadott jazzstandardek, Michael Zisman bando-

got idéznek.

riám John

neonjátéka, illetve az előadók saját kom pozíciói:

ritm ika

M iközben

adja,

de

a ritmushangszeresek

C oltrane

projektet.

Nagyzenekarra

Cecil McBee irányításával egy, a korabeli jazzle-

hangszerelte Coltrane A Love Supreme szvitjét,

m indezek egy tökéletes egységet alkotnak. Az

mezeken gyakori álló harm óniát játszanak. W h ite

majd összehozta a big bandet, melyben az akkori

egyik varázskertből a másikba emel a zene.

szólói után a címadó darab harmadik részében Ed

magyar ja zz színe-java képviseltette magát.Teltek-

A z album koncepciója tökéletes, a megvalósítás is

Kelly zongorista és Prince Lasha fuvolista is

m últak az évek, és 2000-ig lemez nem született!

majdnem az. Am brosetti valóban kiváló tro m 

szólószerepet kap. Erősen stilizá lt arab témának

Ekkor jelent meg a saját szerzeményeket tartalm a

bitás, o tth o n van a bebopban és a modernebb

hat

azonos

zó Verbunkos, majd a Samba Sound (Gram ofon,

stílusokban egyaránt. Gianluca Am brosetti nagy

hosszúságú Fatima's Garden, melyben W h ite játé

2000 november), bár utóbbi terjesztésbe nem

szerű szoránszaxofonos, bizonyára sokat hallgat

ka egyszerre érzelmes és elmélkedő. Talán sláger

került. Ezeken a lemezeken Regös szaxofonon já t

ta W ayne Shorter játékát - s ezt m ost dicséretként

gyártási céllal került a lemezre az afrikai „h ilife "

szik, a zongorát mostanáig mellőzte a nyilvánosság

értem. M oroni szépen zongorázik, néha talán egy

hangulatot árasztó Fiesta Dominical. M ind zenei

előtt. Tehát a Faremidó a zongorista Regős István

kicsivel tö b b et a kelleténél, Boisseau bőgőzése és

leg, m ind gondolatilag a mohamedán zikr vallásos

első lemeze. Karinthy Frigyes Utazás Faremidóba

az öreg, profi Daniel Humair dobolása is derekas,

auráját közvetítő O A ncient O ne-t érzem a lemez

című kisregényének ötlete alapján született a lemez

ha nem is sikerül a legjobb amerikai ritmusszek-

csúcspontjának. A nagyszerű Prince Lasha itt kla

gerincét képező ciklus négy darabja. A regényben

cíók lenyűgöző teljesítm ényét utolérniük. Talál

rinétra vált, s Michael W h ite teljesítménye se

az író szolmizációs szótagokból alkotott neveket és

ható két nagyzenekarral előadott standard az

hagy kétséget afelől, hogy m ind zenészként, m ind

fogalmakat. Ezekből a zenei m otivum okból szület

album on, sajnos nem derült ki, ki hangszerelte,

kom ponistaként a korszak egyik markáns jazzfigu-

tek a ciklus témái. Ugyanakkor a trió játéka igyek

ezeket legjobb szívvel ajánlom mindenkinek.

rája válh a to tt volna belőle.

szik kifejezni a mű filozófiai m ondanivalóját is.

a

cím adó

szám m al

nagyjából

M á té J. Q y ö rg y
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65 esztendős Franco Am brosetti trom bitás

S zigeti Péter

F ried rich K á ro ly
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HARRISON ON HARRISON
Ja zz E xp lo ra tio n s o f G eorg: H a rris o n

Telarc

JOEL HARRISON
ß aiu na g D a ru iLit&emta, Ik i Came amdD trH IS a a tj

harmónia mundi

JOEL HARRISON:

ALDO ROMANO:

HARRISON ON HARRISON

CHANTE

A popzene dalkészlete rendre megkísérti a jazz-

A Petit Larousse egyik újabb kiadása szerint a fran

m uzsikusokat. A

cia chanson éneklésre szánt rövidebb, népszerű

nálunk kevésbé ism ert Joel

Harrison gitárost George Harrisonnak, a Beatles

zenei

együttes néhai tagjának szerzeményei ihlették új

szöveggel. A kis városi dalok frankofil körökben

kom po zíció

érzelmes

vagy

szatirikus

lemeze elkészítésére. GH zeneszerzői világa sok

napjainkban is nem zetközi sikernek örvendenek, s

forrásból merít, fellelhetők benne a country, a

talán nem túlzás azt állítani: az évtizedek során

blues, az angol népzene, az indiai zene, rock and

Piaf és Bécaud műfaja az örök francia derű

roll, pszichedelikus zene, a korai ja zz elemei -

jelképévé magasztosult. S nem csak a kis dalok

csakúgy, m in tjo e l Harrison zenei univerzumában,

végén gyakorta megjelenő frivol csattanók okán. A

A lemez GH tizenegy szerzeményét szólaltatja

francia chanson szentim entális változatában se

meg, néhányat a Beatles-időkből, tö b b et szólóle

örök és feloldhatatlan a bánat. Ha nem így lenne,

mezeiről. JH nem tiszteli az eredeti dalokat: kiin 

nem mondhatta volna a bölcs Beaumarchais,

dulópontnak te kinti őket saját zenei elképzelé

hogy Franciaországban előbb-utóbb mindenből

seinek megfogalmazásához. Hangszerelőként és

chanson válik. A ldo Romano pályáján szintén el

gitárosként is bizonyítja: gondolkodása távol áll a

kellett hogy jö jjö n a pillanat, am ikor hívei előtt

konvencionális megközelítéstől. Aki nem tudja, mi

énekesként is bem utatkozik. De ne higgyük, hogy

az alapanyag, bajosan ismeri fel pl. a Here Comes

b otcsinálta

the Sun dallamát ebben a feldolgozásban. Valójá

„gitáros” korszakában már sokat énekelt saját

ban nem is feldolgozásról, hanem újraértelmezés

szórakoztatására, de a dobolás és a free zene

chan teu rrő l

van

szó:

Romano

ről van szó, hiszen GH egyik legismertebb darabja

felfedezése után már nemigen maradt ideje az

igazi ja zzko m p o zíció ké n t n yitja

orgánum ával

az album ot.

fo g la lk o z n i.

M árpedig

hangja

Vannak persze olyan változatok is (M y Sweet

tökéletesen alkalmas a chansonok megszólal

Lord, W h ile M y G uitar...), amelyek nem esnek át

tatására, különösen az érzelmesebb változatokat

ekkora metamorfózison. Akár így, akár úgy, JH-nak

tolmácsolja mesterien. Charles Trenet Les enfants

sikerül mindegyikben új, egy számon belül akár

s'ennuient le dim anche című dala adja meg a

több irányba m utató (jazz)dim enziókat feltárnia.

lemez alaptónusát. Yves Simon Sans un mot-ja

Sokféle hangszínű, olykor a végletekig to rzított, a

pedig remek hangszerelésével válik a CD egyik

rockzene jeg ye it idéző gitárjátékát stílusosan

csúcspontjává.

egészíti ki rekedtes, funkys énekmódja. A lemezen

rekedtségbe fúló szaxofonszólója még a kőszí

közreműködő 9 partner közül említést érdemel

veket is meglágyítja. A z érzelemgazdag slágerek

Dave Liebman szabad területekre kalandozó, post-

barátainak a Carla Brunival olaszul duóban énekelt

Francesco Bearzatti érzékeny,

coltrane-i szaxofonozása (a Taxmanben izgalmas

Io qui tu li ajánlható elsősorban. Persze a ja z z t se

párbajt vív David Binney altossal), valam int Úri

kell nélkülöznünk: az énekbeszéddel kezdődő Rue

Caine érzékeny zongora- és Fender zongora-játéka.

de D ouai-ben

Egy lemez, két Harrison: rokonlelkek találkozása.

kíséret.

például o la jo zotta n

T ú ri Q á b o r

sw ingel a

MAGYARORSZÁGON
FORGALMAZZA:
KARSAY ÉS TÁRSA KFT,

M á té ]. G yö rg y

Tel.: 200-6443
High Note - CD Bár

Dreyfus - MusiCDome
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DENIS DiBLASIO
DAVE MANCINI
quartet & trio

peanuts
DENIS DIBLASIO - DAVE M ANCINI

VÁCZ1 DÁNIEL TRIÓ:

NILS LANDGREN - JOE SAMPLE:

QUARTET & TRIO: SALT PEANUTS

AKRON

CREOLE LOVE CALL

Évtizedeken át szinonima v o lt a jazz világában

A harmincas muzsikus már több m in t 10 éve jelen

A svéd Landgren szinte véletlenül csöppent bele

Gerry M ulligan és a baritonszaxofon. A z 1950-es

van a hazai jazzszínpadon. Közrem űködött féltu

Los Angelesben

évek elején M ulligan, a zseniális újító jóvoltából

cat CD-n, ö t éve alakult triójával pedig számos

1987-ben, annak köszönhetően, h o g y jo e Sample

jö t t divatba ez a különleges instrum entum , amely

koncertet adott. Éppen itt v o lt az ideje, hogy saját

felesége is svéd. Majd' húsz év után újra meghív

attól kezdve a régóta népszerű alt- és tenorszaxo

lemezzel álljon elő. Saját bevallása szerint valahol

ták egy turnéra, és Landgren ekkor már bátorkodott

fon m ellett m ind gyakrabban ju to tt szólószerep

a modern ja zz és a kortárs zene határmezsgyé

„revansot” kérni Sample-től, meghívta legújabb

hez. Napjainkban már nem kelt szenzációt, ha

jén található. Leszögezhetjük már elöljáróban: a

ACT-felvételére. Ennél a cégnél Landgren már egy

valaki e hangszerrel lép a színpadra, mindenesetre

debütálás szívet melengetőén sikerült. 10 Váczi-

tucat lem ezt készített, utoljára Funk U n it nevű

szokatlan, hogy ilyen lélegzetelállító virtuozitással

szerzem ény

to lm á 

zenekarával ABBA-slágereket dolg o zott fel (vö.:

szólaltassa meg, m int Denis DiBlasio, akinek re

csolásában. A szvinghez és a mainstreamhez

svéd). Landgren m ost jazztrom bitás apukája álmát

m ekjátékát Maynard Ferguson big bandjének egyik

szokott füleknek talán túlságosan elvontnak tűnik

valósította meg: elm ent N ew Orleansba (még az

lemezén

hallani, de kis

ez a zene, de aki a megértés szándékával közelít

özönvíz előtt), és Joe Sample-ékkel dögös lemezt

együttessel, nagyobb reflektorfényben csak most

hozzá, tapasztalni fogja, hogy a közel egyórás

készített. Borítékolható v o lt a siker: lapzártakor a

ismertem meg közelebbről. A Dave Mancinivel

anyagnak egyetlen unalmas pillanata sincs. Ez

lemez vezeti a német jazzlistákat, ugyanis szinte

közösen vezetett quartettben fuvolán is játszik, e

elsősorban Váczi kom pozíciós és arányérzékét

mindenkinek kínál valami vonzót: az R&B, a

hangszeren

dicséri.

funky, a jazz-rock, és a Sample-slágerek kedvelői

már v o lt alkalmam

n y ú jto tt

teljesítm énye

azonban

3+1

k itű n ő

m uzsikus

inkább csak átlagosnak értékelhető. A zongorista

A Váczi Trió zenéje kvalitásos tagjainak előadá

nek. Landgren amolyan bakeresen, visszafogottanl

B iff Hannon és a bőgős Frank Puliara különösebb

sában éri el a kellő hatást. A zenekarvezető, aki

énekel, amikor nem piros trom bonját fújja. Az én

egyéni jegyek nélküli rutinos, jó muzsikusok, akik

altszaxofonon és a ritkábban használt szopra-

ízlésemnek ezen a lemezen keveset fújja, de

végig lendületben tartják a gépezetet, akárcsak a

ninószaxofonon játszik klisék nélkül, szikáran, de

néhány rövid szólóban így is megmutatja tudása

dobos Dave M ancini - akiről nem sikerült kiderí

igen ötletesen im provizál. Személyében egy na

legjavát. Elég cikis viszont a Neville nővér a W ith

teni, hogy van-e valami köze a hasonló nevű híres

gyon tehetséges, korunk zenei irányzataira odafi

You In M ind című számban, bár szép a szövege,

h ollyw o o d i zeneszerzőhöz. A főleg standardek-

gyelő és azokat értő zenészt ism erhetünk meg. A

és bizony eléggé langyos Ray Parker jr. szerepel

ből álló repertoár jó minőségű stúdiófelvételről

kíséret tagjai ideális partnerek. A bőgős Horváth

tetése is egy számban, csak kolorlokált ad. Végig

szólal meg, olyan, m intha egy forró hangulatú jam

Balázs és a dobos Sárvári Kovács Z solt már

kitűnő viszont a zenekar, néhány taktus után lehet

sessiont hallgatnánk közönség részvétele nélkül.

Borbély M ihály kvartettjében megmutatták a kor

sejteni,

Öröm zene a javából. A zenészeket semmiféle

társ jazz hazai megszólaltatása iránti elkötelezett

Orleanstól. Landgren valóban o tthon van a blues-

újító szándék nem vezérelte, egyszerűen csak egy

ségüket. Ugyancsak érvényes ez a darabok tö b b 

ban és annak mai kifejezési formáiban, zseniális

jóízű, bebop-hagyományokra épülő produkciót

ségében közrem űködő

M ohay

partnereket nyert meg magának Sample és a

akartak létrehozni a maguk és a hallgatók nemes

Andrásra, aki igazi all-round zenészként bármi

zenekari tagok személyében. Elképesztő rutinnal

szórakoztatására. A zenéjükből

lyen formációban megállja a helyét.

rakta össze lemezét, melynek producere is ő maga.

áradó jóke d v

másik

ütősre,

hogy

nem

vagyunk

messze

N ew

akkor tetőzik, amikor DiBlasio a Salt peanuts című

Ez a zene nem felhőtlen szórakozás, elm élyült fi

Nagyvonalúan ugrál a stílusárnyalatok és hangula

Gillespie-darabban hatásos scat-vokál szólót ad

gyelmet igényel és érdemel, de megéri. Elsősorban

tok között, igen változatos lemezt készített, de

elő. Maga a szerző is irigyelné, ha hallaná.

a némileg intellektuálisabb

azok

beállítottságú hall

gatóknak fog tetszeni. De nekik nagyon!

csalódni

akik

várakozását

az

Z ip e rn o v s z k y K o rné l

Sound on Sound - CD Bár

L.V.Hang Bt. - Periferic Records

ACT - CD Bár

SSPCD006

BGCD 156

A C T 9707-2
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fognak,

Ellington-standard keltette fel a címben.

M á rto n A t tila

Deseő Csaba

96

egy Crusaders-stúdiófelvételbe

JAZZ
kelthető-e az a környezet, amely e

és éppen 1954-ben szabadul ebből a

mutatkozó

vibrálóan

életet

rabságból. Bár a Capitol band után

afrobeatet ötvöző anyagot olyan

táplálta. Három héttel a tragédia

ezen évek alatt nincs saját zenekara,

nevek fémjelzik, mint Cyro Baptista,

után W ynton Marsalis kezdeménye

az életmű eme szakasza is hihe

Josh Roseman, Craig Handy vagy

zésére neves muzsikusok New York

tetlenül konzisztens.

Steven Bernstein. Az ismert New

izgalmas

zenei

SZP

albuma. A jazzt és

ban jótékonysági koncerten fejezték

York-i zenészek játékából kialakuló

A D A MONTELLAN1CO -

ki együttérzésüket hontalanná vált

képbe Jai

ENRICO P IE R A N U N Z I:

társaikkal. Shirley Caesar, Terence

Diabate (Mali) énekesek vegyítik az

D A N Z A Dl U N A N IN F A

Blanchard,

afrikai színeket. Apfelbaum az albu

ECEA - CD Bár

Diana Krall, James Taylor, Dianne

mon található számok szerzője, de

Reeves,

fafúvós és ütős hangszereken, har-

SCA 121

• • • • •

A

Neville

Norah

testvérek,

Jones,

W ynton

Marsalis, a Lincoln Center Jazz

Úttal

és

Abdoulay^e

móniumon és zongorán is játszik. A

Montellanico és Pieranunzi albuma

Orchestra, Bette Midler, Buckwheat

DAVE BRUBECK: TAKE FIVE

különféle gitárok, a többszólamú fa-

számomra az idei év eddig leg

Zydeco, Irvin Mayfield, a Jordan

Quadromania - H & H 92

és rézfúvósok, valamint a vonósok

inkább kommunikációra ösztönző

testvérek, Joe Lovano és Cassandra

222413-444

alkotása.

Wilson egy-egy felvétele került a

A

kezdetben

fáradtas

• • • O O

hangzását olyan meglepő jelenetek
törik meg, mint egy rendőrsíp-szóló.

hangvételűnek tűnő felvételek az

Blue Note által kiadott CD-re. Meg

A 85 éves jazzmatuzsálem, az egyik

Összességében igen komplex világra

újrahallgatások alkalmával egyre jo b 

annyi stílus, egyéniség, de az alap

legvitatottabb művész a jazztörté-

lelt Apfelbaum, hisz szerinte valahol

ban beszippantják a hallgatót. Az al

hang közös, a megrendülésé, a fáj

netben. Dave Brubeckre a páratlan

mindez már „Meg volt írva” .

bum igazi különlegességnek számít,

dalomé, s talán a bizakodásé: a

és aszimmetrikus metrumok alkal

mivel a fiatalon, tragikus körülmé

város élt, élni fog.

mazása, ugyanakkor a hűvös, intel

TQ

nyek között elhunyt Luigi Tenco

lektuális felszín alatt lüktető szving

eddig máshol nem hallott verseit is

volt mindig jellmző. A négy korong

u a d r o ma n i a

tartalmazza, melyeket Pieranunzi

ból álló válogatás nem tudni milyen

zenéjével és egyedi zongorajátéká

logika mentén, esetlegesen tallóz a

PA

val kísérve Montellanico énekel.

hatalmas életműből. Az első három

Mind ők ketten, mind a közreműkö

CD-n többnyire ismert standardek

KARI BREMNES: OVER EN BY

dő muzsikusok, éteri világot terem

hangzanak el, és csak a negyedik

Kirkelig Kulturverksted - CD Bár
FXCD 293

tenek, melyet áthat egyfajta misz

MILES DAVIS: MORPHEUS

lemez mutatja be Brubeck kompozí

tikus hangulat. A darabok erőssége a

Quadromania - H & H 92

cióit. A '40-es évekbeli oktettformá-

szövegekben rejlik, de az olasz nyel

2 2 2 4 2 I -4 4 4

•

•

•

•

•

vet kevésbé ismerők számára a

• • • • O

ció után az '50-es évek első felének

Divatját éli a skandináv, ezen belül

híres kvartettjét hallhatjuk a legen

a norvég jazz. Nemrég a New York

hangszeres megoldások is élvezettel

Az utóbbi évek jazzválogatás-döm-

dás Paul Desmonddal. Az utolsó

Times egyik kritikusa és a jeles

szolgálnak. A klasszikus jazzkvartett

pingjének

a

CD-n az 1982-es montreux-i fellé

angol szakíró, Stuart Nicholson is

felállásban megszólaló dalok több

Quadromania. Egy teljes életműből

pés zárja a sort; ekkor már a klariné

kifejtette, hogy a skandináv tér

sége az elégikus hangulatot kedve

merítve néhány CD anyagát kiválo

tos Bill Smith volt a fúvós szólista.

ségtől reméli a mentőalakulatokat a

lők számára szerezhet majd örömet.

gatni

DV

legújabb

csak nagyon

sorozata,

esetlegesen,

Itt is elhangzik a Török rondó és a

main-streambe béklyózott amerikai

szubjektiven lehet, és szinte min

Take Five, amelynek révén hősünk

jazzel szemben. Másoknak is ro

denki mást látna benne szívesen. Ez

alighanem többet tett a műfaj nép

konszenves a különféle ritmusokat,

a Miles Davis-gyűjtemény a mester

szerűsítéséért, mint sokan mások

zenei anyagokat és elektronikus

1949-1954 között készült munkáit

együttvéve.

technikákat ötvöző norvég zené

MA

fésüli át, és ezt 4 korongon már

szek

meglehetős

hajlama.

alapossággal

lehet

kreativitása

és kísérletező

Kari Bremnes azonban

bemutatni. Ez az első, saját lemezek

nem jazzmuzsikus. Modern dal

fémjelezte szakasz Miles munkássá

énekes, aki szöveget ír, zenét szerez,

HIGHER G R O U N D -

gában a Birth O f The Cool anyagot

és visszafogott, bensőséges, szemé

HURRICANE RELIEF BENEFIT

produkáló Capitol Orchestrától a

lyes hangvételű előadásmódjával

CONCERT

John Coltrane-nal alakult kvintett

hatásosan képvisel egy zenei zsá-

Blue N ote - EMI
0946 345238 20

megalakulásáig.
• • • O O

Parker

PETER APFELBAUM A N D THE

nert.

együtteseiben eltöltött tanulóidő

Vége

a

N E W yO R K HIEROGLYPHICS:

szöveges tartalma rejtve marad a
külföldiek előtt - hallgassuk a kissé

nek, melynek vége felé már tulaj

IT IS W R IT T E N

A New Orleanst ért katasztrófa jóvá

donképpen ő volt a zenekarvezető,

AC T - CD Bár

tehetetlen csapás a jazzvilág szá

és még később is néha feltűnik

ACT 9437-2

Norvég nyelvű lemezének

melankolikus, időnként a francia
• • • • O

mára: megszakadt az a folytonos

sztárvendégként Bird oldalán. Saj

ság, amely e zene eredetét a jelennel

nos ő is heroinfüggő lesz, ami épp

Ez a Peter Apfelbaum vezette New

összekapcsolta, s ki tudja, életre

erre a periódusra nyomja rá bélyegét,

York Hieroglyphics nagyzenekar be

sanzont idéző, némi jazzes beütés
sel is bíró, kellemes hangulatú
zenét; nyugtató az idegeknek.

TQ
2006. TAVASZ GRAMOFON!
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HANGLEMEZ

kiemelkedő alkotójaként és virtuóza

mélyes zenekarra. És néhány má

4

sodperc múlva folyt. köv. A három-

ként ismert zongorista zenei gyöke

tételes második számban a fiatal japán

reinek köszönhetően igen meglepő

pianista ismét a jazzista, a prog

módon interpretálja a klasszikus mű

resszív rocker és a klasszikus zenész

veket (eljátssza még a Concerto in F
és a Prelude No. 2 című opusokat

szerepeit váltogatja, vagy inkább: ke
R A M O N VALLE: M EMÓRIÁS

veri össze, s olyan üres pátosszal

NILS PETTER M OLVffiR: ER

A CT - CD Bár

tölti meg a szerzeményt, hogy az majd'

EmArcy - Universal

szétdurran. Ezúttal egyedül Hiromi

0602498741573

ACT 9753-2

• • • O O

is). Ernest Martinez Izquierdo kar
mester pálcáját követve az Orquestra

• • • O O

partnernek bizonyul számára. Az

kísérete, Tony Grey és a tehetséges

albumon folyamatosan, de nem tola

Az 1964-es születésű, kubai szárma

Martin Valihora próbálja visszate

A 46 éves Molvaert muzsikus édes

zású Ramon Valle 1998 óta él Hol

relni a zenét a jazz térfelére, de ők se

apja terelte a jazz irányába, és 19

kodó módon érezteti hatását az elő

landiában. Hazánkban élő testvérét,

mindig járnak sikerrel. A CD a legvé

évesen már a híres trondheimi kon

adók latin temperamentuma, amely

Elsát gyakran hallhatjuk élőben. A

gén adja az első életjeleket, amikor a

zervatóriumban tanult. Hamarosan

könnyen felszínre tud emelkedni

rendkívül energikus énekesnőhöz

trió rádupláz a második albumról már

az olsoi jazzélet sűrűjében találta ma

Gershwin ismert melódiáiban. A jó

képest bátyja mintha melankoliku-

ismert kung fu-témára. Itt végre egy

gát, majd különféle ECM-lemezek

minőségű felvétel egyedi atmosz

sabb alkat lenne - legalábbis erre

értelmű stílus - fusion - szól sok szin

közreműködője lett. Úgy tűnik, a

férájának köszönhetően a L’Auditor

következtethetünk Memóriás című

tetizátorral. Lehet, hogy Hiromi vég

Khmer, első szólóalbumának alapöt

de Barcelona főhelyén érezhetjük

szólózongora-lemezéből. A 12 track

leg kifogyott az ötletekből?

lete bevált, mert további CD-i is

magunkat.

MJQy

közül a páros számúak Ramon Valié

hasonló elképzelések alapján készül

tól származnak, a többi Ernesto

tek. Többnyire előre elkészített ritmus

Lecuonától, a jeles kubai zene

hurkokat (loopokat) alkalmaz, meg

szerzőtől. Nem jellemző az anyagra a

lehetősen statikus, pszichedelikus

latinos

csak a

szintetizátorakkordokkal. Az új, er

gyorsabb tempójú számok, s inkább

című album újdonságaként több in

temperamentum,

DV

diai ritmushangszert használ, és ta

Lecuona darabjai okoznak izgalma
ERIC MARIEN TH A L:

lán többet trombitál, mint korábban.

valamiféle fűzőszál híján a kompozí

C O T Y O U COVERED!

Nem tudom, ki kit befolyásol, de a

ciók szétguruló gyöngyökké válnak,

Concord - Karsay és Társa

nálunk ismertebb Eric Truffaz, és a

LENA HORNE: A N EVENING

a levegős zongorajáték, mely szinte

PKD-8533-2

kevésbé ismert Till Brönner óhatat

W IT H LENA HORNE

kat. Túl sokszor fordul elő, hogy

»»OOO

már szépelgő, nem formál elég
markáns karakterű számokat. Em

A szaxofonos-fuvolás Eric Marienthal

lanul eszünkbe ju t Molvaert hallgat

Blue N ote - EMI

va. Számomra ez a zene a szólók

DVD
7243 5 44388 99

lékek: a lemez és az utolsó tétel

új lemezétől eddigi működésének

mögött túl gépies, túl monoton, a

címe. Talán a múlt emlékképeit,

ismeretében nem vártam felkavaró

szólók pedig túlzottan ragaszkodnak

hangulatait idézi az album? A fotó

élményt, de ennél azért többre szá

az eredeti tonalitáshoz, amelytől az

Idestova

papíron csak halvány körvonalak

mítottam. Bíztam benne, hogy Chick

utazás földhözragadt lesz.

Horne két koncertet adott a Carnegie

maradnak.

Corea, Russell Ferrante és Peter

Hallban. Együttesének javával

Erskine kiemelik e produkciót a

hány

smooth-jazz langyos vizéből, de

Clubban még egyszer előadta önálló

BB

FK
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12 évvel ezelőtt Lena

nappal

később

né

a Supper

Marienthal szirupos, giccses játékán

estjét, de ezúttal még a Frank Foster

e lemezen nem segít senki és semmi.

vezette Count Basie zenekar is köz

A szaxofon többnyire uralja a hang

reműködött, és forogtak a kamerák
is. Ez az anyag, néhány kisebb

zást, pedig ha csak a többiek játsza
nak, sokkal kellemesebb a zene és

MICHEL CAMILO:

eltéréssel megjelent már CD-n, tíz
éve, ugyanezzel a címmel. Kapott is

sokkal inkább jazz. A CD-n hallható

RHAPSODY IN BLUE

Telarc - Karsay és Társa

11 szám többsége ismert örökzöld,

Telarc - Karsay és Társa

egy Grammy-t. A DVD tanúsága

SACD-63631

köztük két ritkán hallható standard,

CD-8361 I

szerint utolsó koncertjén előadói

••O O O
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képességein kevésbé látszik, hogy

a Compared To W hat és a Moody's

98

Simfonica de Barcelona tökéletes

Ha egy virtuóz jazzmuzsikus (ismét)

ekkor 76 éves elmúlt, még mindig

szinte paródiát csinált. A Concord

klasszikust választ új albuma témá

elegáns jelenség, de a hangja remeg,

lemezgyár jó ízlésében eddig meg

jául, felmerülhet a gyanú, hogy a

csúszkál, csak a hangosabb és ma

után ellenszenves „szimfonikus"

bíztam, sajnálnám, ha engednének

művész kifogyott az önálló zenei

gasabb dallamokat hozza biztosan.

zongorázásban csúcsosodik ki a ze

az üzleti érdekeknek és nívós jazz

gondolatokatokból. Ám a Rhapsody

Csalódás az is, hogy a DVD egy

ne, hogy később újabb hajtűkanya

helyett átállnának az inkább csak

in Blue esetében hamar elillan a

írott, vázlatos életrajzon kívül semmi

rokat vegyen a furcsa struktúra. Nem

háttérzeneként értékelhető produk

gyanú. Negyedik Telarc-lemezén a

extrát nem kínál, megmarad illuszt

véletlen a közcím: Zene háromsze

ciók gyártására.

dominikai születésű, a latin-fusion

rált hanglemeznek.

Szinte alig hallható, finom Satie-da-

Mood For Love, ezekből Marienthal

rabnak indul a hosszú címadó szám,
majd Tony Grey basszusgitárszólója

GRAMOFON 2006. TAVASZ
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A Gramofon magazinban
szereplő CD-k
megvásárolhatók,
megrendelhetők az

,q

Komolyzenei hanglemezek
a gregoriántól
a kortárs zenéig

MCD Könyvés Zeneáruházban
Bp. V., Deák Ferenc u. 19.
Tel.: (06-1) 318-6691
ahol kiemelt klasszikus

R a iffe is e n

Jazz Klub
MÁRCIUS 31.
PÉNTEK, 19.30
Free Style Chamber

és jazz választékkal várjuk

LP, CD, DVD

kedves Vásárlóinkat, továbbá

vétel-eladás

belehallgatási tehetőséget
biztosítunk a vásárlás
megkönnyítésére!

A0

Orchestra

lemezbemutató koncert

MÁJUS 5.

Az MCD üzletlánc
további CD boltjai:

MCD ZENEÁRUHÁZ,
VI., Jókai u. 40.

PÉNTEK, 19.30
20 éves a Magyar Jazz
Quartet
(Nagy János - zongora,

MCD ZENESAROK,
József körút és
Baross u. sarok

Lemeztisztítás

MCD CAMPONA, XXII.,
Nagytétényi út 35-37.

Postai utánvét

Vasvári Pál - basszusgitár,
Jávori Vilm os - dob)

JÚNIUS 2.

AZ O R SZÁG ELSŐ S ZÁ M I
J A Z Z ÉS K LA S S Z IK A S Z E N E I
SZAKÜZLETE

Zsemlye Sándor - szaxofon,

P

< S z

k &

k o f í f f

PÉNTEK, 19.30
Trio M idnight, vendég:
Fekete-Kovács Kornél
(trom bita)

AKADÉMIA
z e n e m ű b o lt

IBS Színpad
(Bp. II., Tárogató út 2-4.)

FŐNE. ALPHA, EGEA, ACT
KIRKELIG. KNITTING FACTORY.
SCHANACHIE DIW. CYBELE.
FUGA LIBERA, RICERCAR. ARCANA. EXTON.
HIGH NOTE. SONS OF SOUND. CRYPTO. MDG
MA. OMNITON. SONG LINES

Nyitvatartás
hétfőtől - péntekig 10-20
szombat 10-16
1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 6.
Tel,/Fax: 486-0572, 486-0573
www.cdbar.hu

Budapest
VI., Király u. 28.
Tel.: 351-1942

Nyitva tartás:
H-P.: 10-18
Sz.: 10-14
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VILÁGZENE

INTERJÚ

♦ ♦

■> Hegedűs Claudia

G.: A korábbi zenei világhoz képest
érezhető-e gyökeres változás?
P. Á .: A rra még sosem gondoltunk,
hogy egy bizonyos ritmust ne hasz
náljunk többé! Ha felvetődik ben
nünk valamilyen zenei ötlet, addig
próbálgatjuk, míg a végén megszüle
tik az, amit később lemezen vagy
koncerteken hall a közönség. Jó szű
rőkön érkezik a zene, s másként távo
zik... Ezt úgy értem, hogy a zenekar
tagjai sokféle muzsikát hallgatnak,
az élményeket megosztjuk egymással.
Es amikor egy új dalon, lemezen dol
gozunk, ezek a zenei „vélemények”
lesznek hangokká. Alapvetően nem
változott a koncepció a kezdetekhez
képest, country számokat eddig sem
dolgoztunk fel, valószínűleg ezután
sem fogunk...

Gramofon: Számos jelkép hordozója a
hetes szám. Belegondoltatok, hogy a
Besh o droM hét éve mit hordoz
magában?
P e ttik Ádám : De hiszen most
vo ltun k ötévesek, nem?!
Barcza Gergely: Én is megálltam a
hatodik évnél... De biztosan van valami alapja a népi hiedelemnek, miszerint: a hetedik év változást hoz.

igény van a zenénkre, de keményen
kell dolgozni, ami az akkori együttes
sok tagjának nehéz küzdelem volt,
ugyanis nem így képzeltük a zenekari
életet. Számos súrlódás is keletkezett
ebbó'l, de mára tisztáztuk, hogy m it
várunk el azoktól az emberektől,
akikkel együtt zenélünk - vagyis, m it
várunk el egymástól. Pontosan tudjuk,
m i a teendő akkor, ha külföldre uta

G.: Arra gondoltatok-e, hogy a hetedik
napon a teremtő megpihent, legalábbis
így szól a bibliai történet...
B. G.: Ez valóban elgondolkodtató.
Érzem, hogy egy kis alkotói szabadság
nem lenne rossz. A n n y i ötletünk van,
annyi m indent tudnánk zeneileg
létrehozni. Jó lenne csak a munkára
figyelni, megszabadulni a m inden
napos köröktől, amelyeket a zenekar

Érzem ezt az igényt magunkban.
Sokszor voltunk már olyan helyzet'
ben, ahonnan nem tudtunk továbblépni úgy, hogy ne változtattunk vo l
na valamin - erősen. A kár ügy, hogy
másfajta zenéket próbáltunk csinálni,
akár úgy, hogy más zenészekkel
próbálkoztunk, vagy a zenekar belső'
szerkezetét próbáltuk átalakítani,
hogy az adott helyzetben jobban
megfeleljünk a saját igényeinknek.

zunk, m i az, amivel nem bántjuk egy
mást, amikor összezárva élünk, mond
juk két hétig, különféle hotelekben,
próbahelyeken meg öltözőkben...
Nehéz élet ez, csodának tartom, hogy
ugyanazokkal az emberekkel újra meg
újra útra tudunk kelni, hogy minden
alkalommal összeáll a koncert.

fenntartása érdekében meg kell ten
nünk. Ezeknek a feladatoknak semmi
közük a zenéhez, viszont lekötik a
kapacitásainkat. De jó is így, mert
nyugodtabbak vagyunk, ha m i intéz
zük a dolgainkat, a magunk ellenőrei
vagyunk. Jobb, m intha egy külsősre
bíznánk az ügyeinket. Persze nem
mindig alakul minden a terveink sze
rint, mert nincs pénz, idő vagy ener
gia arra, amit kigondoltunk.
P. Á .: Csak egy mozzanat kell hozzá,
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Hetedik éve „üli meg az utat” a Besh o droM. A balkáni, a cigány
és a zsidó folklór motívumait megszólaltató zenekar neve ebből a
lovári mondásból ered. Muzsikájukat a világzene kategóriájába
sorolják. De, gyorsan tegyük hozzá, ez nemcsak szigorúan zenei
értelemben igaz a sodró lendületű együttesre, mert koncertjeiken,
itthon és külhonban egyaránt szívesen táncra perdül a hall
gatóság. A z együttes két alapítójával, Barcza Gergely fúvóssal
és Pettik Ádám ütőssel beszélgettünk az eltelt hét esztendőről, a
nemrégiben megjelent negyedik lemezükről és nem utolsósorban
az állandó úton létről...

G.: És abban hisztek, hogy a hét
gazdag esztendőt hét szűk követi?
B. G.: Nagyon gyorsan befutottunk
Magyarországon. H irtelen felkaptak
m inket a pesti klubok. Egy-két hó
napon belül kultzenekar lettünk, az
éppen aktuális divatnak megfeleló'en. Nem te lt el egy év és külföldre
mentünk, elkezdődtek a turnézások,
amelyek azóta is tartanak. A baráti
együtt zenélések ideje lejárt, és egyik
pillanatról a másikra „helyzetben”
találtuk magunkat! Kiderült, hogy
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G.: Néhány hete kapható a Ha megfo
gom az ördögöt... című album. Sikerült
nyakon csípni?
B. G.: Ez a legjobban sikerült leme
zünk. Nagyjából egy hónap alatt írtuk
meg a dalokat. Az előző lemezeknél
sokat játszottuk a zenei anyagot kon
certeken, lehetett tudni, hogy milyen
lesz a fogadtatás. Az új lemeznél v i
szont komolyan össze kellett próbálni
a számokat, hogy a lemezbemutató
koncerten elő tudjuk adni. Ezután
játszottuk fel Őket, de intenzíven dol
gozni kellett még rajtuk, hogy élőben
is m űködjenek az elképzeléseink.
Ilyen korábban nem volt.

hogy valami eszünkbe jusson. Ezen a
lemezen is található egy olyan szám,
amellyel régóta vajúdtunk. Most
elnyerte a formáját, és kiderült, hogy
az egyik legjobb zenei pillanatunk.
G.: A zenei motívumok mellett milyen
gondolatok inspirálnak egy-egy újabb
számot?
B. G.: Az a jó a zenélésben, hogy
nem kell az embernek megfeszülnie,
hogy valami jó t csináljon. Sőt, néha
kifejezetten rossz, ha elkezd azon

VILÁGZENE
G.: Hogyan fogadja a közönség
a korábban nem hallott zenei
anyagot?
B. G.: Nincs közvetlen kap
csolatunk a közönséggel, nem
tudjuk a neveket összekapcsol
n i a nekünk kü ld ött levelek
kel. De azt észrevesszük, ha
valaki egymást követő napo
kon is o tt van a koncerten. El
van kényeztetve a zenekar.
Külföldön is táncol a közön
ség, ez nagyon erős visszajelzés.
Igazán jópofa üzeneteket ka
punk, sőt egy testépítő rajon
gónk egy Besh o droM-dalra
készített koreográfiát, s azzal
nyert valami komoly díjat egy
versenyen. Érdekes, hogy it t 
hon a koncerteken táncoló
közönség kilencven százaléka
nő. Külföldön nem így van.
A németek éppúgy kedvelik
a muzsikánkat, m in t mondjuk
a spanyolok vagy a franciák.
A legnagyobb meglepetés
Montreálban ért m inket, ahol
a közönség hihetetlen módon
őrjöngött. A visszafogott sváj
ciak, a hűvös angolok is lelke
sedtek a zenénkért.

BESH O DROM:
HA MEGFOGOM A Z Ö R D Ö G Ö T...

Az elanyagiasodott zeneipar ismeretében egy ilyen
befutott bandáról némi szkepszissel feltételezhet
nénk, hogy amikor karácsonyra új albummal álltak
elő, csak a kötelező éves penzumot teljesítették.
De amint a zene szinte kirobban a hangszórókból,
szégyenkezve teszem félre az előítéletemet. Játé
kuk nemhogy gépiessé, fásulttá vált volna, hanem
éppenséggel

egyre jobbak

a kompozíciók,a

hangszerelés, az előadásmód. Akárcsak a Gyí!
című előző lemezüknek, ennek is Moldvai Márk a
hangmérnöke,

aki

ismét

nagyszerű

munkát

végzett. A tizenkét friss szám arányaiban és hang
zásában közel áll a Gyíl-hez. Az előző albumról
ismert két remek énekesnő, Szalóky Ági hat szám
ban, Miczura Mónika kettőben működik közre.
Basszusgitáron most Vajdovich Árpád zenél. A

G.: Táncmuzsika, zenei gyöke
rek, hagyomány és csapat - ebből
Barcza Gergely: „Az a jó a zenélésben, hogy nem kell
megfeszülni, hogy valami jó t csináljunk"
tevődik össze a Besh o droM. Sza
vakkal leírható-e a muzsikátok!’
töprengeni, hogy m i is a következő B. G.: A zenéről beszélni nagyjából
lépés. Az már nem az igazi. Nem olyan, m in t a szexről — sok értelme
tudom megmondani, honnan jön a nincsen. Az összes járulékos dologról
m otiváció, az ihle t ahhoz, hogy vala lehet beszélgetni: az életform áról,
m i új zene szólaljon meg. Van például hogy m ik járnak az ember agyában,
az albumon egy zsidó népdal. A m iko r miközben játszik, de magáról a zené
megmutattam a zenekarnak az erede ről beszélgetni nekem még sosem si
tijét, ellenállásba ütköztem, de nem került. Ha őszinte akarok lenni, nem
adtam fel. Ú jra és újra lejátszottam is akartam. N yilvá n vannak olyan al
kotások, amelyekben konkrét gondo
nekik. Végül is rákerült a lemezre!
P. Á .: Láttuk, hogy Gergő nem bír latok fogalmazódnak meg, de annak,
magával! U tóbb nekem is az egyik amit m i csinálunk, a gondolatokhoz,
meg a beszédhez szerintem nincs
kedvencem lett ez a szám.
B. G.: Rumelaj - a másik kedvenc! köze. Azért jó zenélni, mert bele le
A m iko r először hallottam , tudtam, het kezdeni m inden előzetes töpren
hogy el kell játszanunk, pedig akkor gés nélkül. M i toljuk, meg pörgetjük,
még nem is v o lt meg az együttes. Sok meg sodorjuk... Ennyi a lényege.
Tánczene. Energiát adunk.
év m últán ez most végre összejött. A
koncertjeinken Miczura M ónika újra
meg újra elénekli. És így kerek, így jó! www.beshodrom.hu

dobfelszerelés hangja se tévesszen meg senkit,
Pettik Ádám játssza elektromos dobon, kézzel.
Barcza Gergely mostanában talán a moldvai zene
hatása alatt áll, mert többször hallhatjuk kávaion.
A címadó magyar népdal mellett ismerős a „Gyere
ki, te gyöngyvirág” kezdetű moldvai dallam is.
Hallunk népszerű cigánydalt (Rumelai), és cse
megét ígér az „Amikor én még kissrác voltam"
című Illés-sláger. Meggyőződésem, hogy a Besh o
droM hazánkban nemcsak rajongótábort, hanem
sajátos stílust teremtett és ízlést formál. A tradi
cionális népzenét (magyart, balkánit egyaránt)
olyan sikeresen népszerűsítik, ahogyan az eddig
még senkinek sem sikerült! Könnyen fogyaszt
ható, táncolható számaik megőrzik a hitelességet.
A népzenekincs iránti tiszteletüket az is mutatja,
hogy minden CD-n gondosan feltüntetik a dalla
mok eredetét. Tulajdonképpen már rég valami
nagy díjban kellett volna részesülniük, de enélkül is
elnyerik jutalmukat: a közönség rajongását!

Pödör Bálint

szerzői kiadás - Hangvető
B Ő D 0404
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HANGLEMEZ

ponchosaitijez

R abih A b o u -K h a lil
Joachim K uhn
Jar rod Cagw in

I il!
"áPifc w

Journey to the C entre o f an Egg

RABIH ABOU-KHALIL:

M A R TA COM EZ:

JORNEY T O THE CENTRE OF A N ECC

ENTRE CADA PALABRA

A libanoni származású, de régóta Európában élő

A New York-i Chesky Records különlegesen jó

oud- (arab lant) játékos, Rabih Abou-Khalil a ti

hangminőségű és természetes hangzású kiadvá

kifinomult, kiforrott stílust, mint a jazzt és a latin

zenharmadik albumát jelentette meg most az Enja

nyaival hívja fel magára a figyelmet. Ezt a lemezt

zenét élvezhetőén összegyúrni? Poncho Sanchez

kiadónál. A ’80-as évek vége óta Charlie Mariano,

is egy templomban vették fel, ahol az előadók

megmutatja. A mexikói-amerikai ütőhangszeres

Kenny Wheeler, Glen Moore vagy Steve Swallow

egyetlen mikrofon körül álltak. (Számomra azért

mesternek ez a zenei anyanyelve, több tucat

mellett még rengeteg ismert jazz-zenésszel együtt

kétséges, hogy kielégítő-e ez a hangzás mai „el

lemez, több Grammy-díj tulajdonosa. Kongatech-

játszott. Ez a mostani CD viszont, partnere a né

rontott" ízlésünknek, vagyis ugyanúgy akarunk-e

nikáját tekintve nem a bravúroskodás, hanem az

met Joachim Kühn miatt, még azok számára is az

otthon CD-t hallgatni, mintha egy koncertterem

átgondolt játék jellemző rá, improvizációiban

újdonság erejével fog hatni, akik egyébként Abou-

ben ülnénk.) Marta Gomez a kolumbiai Caliban

motivikusan építkezik. Zenészpartnerei rendre a

Khalil zenéjét jól ismerik. Kühn játékának a main

nevelkedett, Bogotában végezte a zeneakadémiát.

legjobbak közül valók. Új lemezének különle

stream jazz mellett a szabad zene is eredője.

Hazájában nagyon népszerű lett, elsősorban ze

gessége a 70-es évek közkedvelt funk zenekará

Abou-Khalil erősen az arab tradicionális zenében

neszerzői

miatt.

nak, a Tower O f Powernak a szereplése. A másik

gyökerező játéka és Kühn zongora-, valamint egy

Később a Berkleere is járt, ahol kiváló eredménnyel

vendég, a dél-afrikai Hugh Masekela viszont

számban szaxofonjátéka új minőséget létrehozva

végezte el a zeneszerzés szakot. O tt ismerkedett

csalódást okoz. Két számban énekel, de ezt nyu

forr egymásba. Mind a nyolc darabot közösen

meg mai zenészpartnereivel, az argentin gitáros

godtan vállalhatta volna Poncho is, hiszen más

jegyzik. A triót Jarrod Cagwin, két kompozícióban

sal, bőgőssel és dobossal. A kvintettben fuvola

dalokban jó énekesnek bizonyul. Lehengerlő

pedig Wolfgang Reisinger dobosok teszik teljessé.

szól még, de elég bizonytalanul. Előző lemezüket,

kezdőszám Chano Pozo Tin Tin Deoja, egy erő

Cagwin hosszú évek óta tagja Abou-Khalil

a Cantos de Aqua Dulce-t latin Grammy-díjra jelöl

sen tagolt kompozíció izgalmas jazzharmóni-

zenekarának. Mindketten érzékenyen egészíti ki

ték. Gomez sokkal távolabb kalandozik a nemzeti

ákkal, zakatoló mambó ritmusban. A második egy

azt a telt kamarahangzást, amit a két szólista vir

stílustól, a cumbiától, mint Toto la Momposina,

nyugodt tempójú cha-cha-cha, majd a lemez

tuóz. ám soha sem öncélú játéka alapoz meg.

Kolumbia emblematikus énekese. Albumain sze

címadó dalában a harsona és a tenorszaxofon vál

Izgalmas, ahogy a temperált zongora és az oud,

repel mindenféle dél-amerikai ritmus, perui lando

takozó szólójátékát élvezhetjük. Szerzője, a har

amelyen a bundok hiánya miatt negyedhangok is

és keringő, argentin chamame és zamba, uruguayi

sonás Francisco Torres a zongorista

játszhatóak, hogyan rezonál egymásra. Az euró

candombé, venezuelai joropo, kubai son, mexikói

Torressel együtt egyébként az album hangszerelő

és dalszövegírói

tehetsége

Hogyan lehet két ilyen bonyolult, önmagában is

David

pai és az orientális zene elemei, a látszólagos

ranchera, spanyol flamenco és természetesen ko

je, zenei rendezője és társproducere is. Poncho

ellentét ellenére mind a megírt, mind az impro

lumbiai bambuco és cumbia. A kamarezenei intim

ezúttal timbalesen szólózik. Duke Ellington 6/8-os

vizált részekben erősítik egymás hatását. A ko

hangzás és az egyszerű, de kifejező, gyermekien

African Flower című számában még shekere

rong mindezt kiválóan kelti életre, nem véletlen,

csengő szoprán hang Nyeső Marit és az „ő kis

szólót is hallunk. Az album csúcspontját egy

hogy a borítón a hangmérnök neve a zenészeké

bigbandjét" juttatja eszünkbe. Gomez egy inter

T.O.P.-szám jelenti: Chester Thomson Squib
Cakese, amiben találkozik a jazz-rock, a James

között szerepel. Az arab nyelvben a tojás gyök

júban dél-amerikai jazznek definiálta zenéjét, ami

szava más magánhangzókkal a fehér színt is jelen

azért enyhe túlzás, hiszen a kellemes dúr és moll

Brown-os funky, a rhythm and blues, a soul és a

ti. Ez a korong valóban hasonló a tojáshoz: a bel

akkordoktól ritkán szakadnak el, és improvizációik

hagyományos latin zene. A ritmus a közös ne

sejébe kell „utazni", hogy a felszín alatt rejlő

sem jelentékenyek. Ám amire vállalkozik, szépen

vező e stílusok között, különlegessé pedig a bő

összes színt megismerjük.

és jól teljesíti. Nem kell feltétlenül értenünk a spa

hangszerelés teszi, amikor felröfög a baritonszaxi

nyol dalszövegeket, hogy átérezzük azok líraiságát.

és a Hammond orgona, a hallgató hátán a hideg

Párniczky András
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PONCHO SANCHEZ: DO IT!

Pödör Bálint

futkos. Funky cha-cha!

Pödör Bálint

Enja - Varga

Chesky - Karsay és Társa

Concord Picante - Karsay és Társa
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THE ROUGH GUIDE T O CELIA C RUZ
W orld Music N etw ork - IndieGo • • • O O
RENAUD GARCIA-FONS TRIO
FEATURING KKO RUIZ « NEGRITOTRASANTE

A salsa királynőjének is nevezett, latin zenei ber
kekben valaha legismertebb énekesnő 2003-ban

ARCOLUZ

hunyt el. A New York-i Fania lemezkiadónál igaz, nem időrendben - 1966-tól 1992-ig felvett
számait hallhatjuk a válogatáson. Hazájában, Ku
bában a La Sonora Matancera volt első tartós zene
kara. 1970-től kezdődött hosszú együttműködése
Tito Puentével, majd Johnny Pacheco, a Fania
igazgatója zenekarával énekelt. Ray Barretto együt

M U S IC FROM G U IN EA

tesével készült felvételei a ‘80-as évek salsa ritmus

Films by Yves Billon & Robert Minangoy

ra lüktető New Yorkját idézik. Celia Cruz erős, alt

(D V D V ideo)

énekhangja összetéveszthetetlen, kifejezésmódja

A világ kicsi, újra eszembe jut, miközben nézem

• • • • •

RANDY B R E C K E R
»/MICHAEL BRECKER

JIMBí*m Mi. LEE.PEIERERSJQHE.MMDOCOCTOR

könnyed, beszédszerű. Lehengerlő jelenség volt a

ezt a DVD-t, amely két dokumentumfilmet is tar

színpadon, kicsattanó, életvidám egyénisége még

talmaz a lebilincselő zenéjéről híres Guineáról.

idős kori filmfelvételein is igazolja, tíz Crammy-díja

A nyugat-afrikai zenekultúra egyik fellegvárának

mögött mekkora teljesítmény van.

tekintett országból sok és sokféle hangfelvétel

PB

ÜHZ&

elérhető, ám ezek élményvilágát eredeti teljességé
ben mutatja be a film. Egyértelmű, hogy az etnikus zenekultúrák esetében kimagasló jelentősége
van a multimédiának: a távoli, tradicionális zenék
sokkal közelebb kerülnek az európai hallgatóhoz

G O T MY M ENTAL
,

STEVE K H A N
L

V

is, ha a felvétel a hangzást annak eredeti közegé
THE ROUGH GUIDE T O THE M USIC

ben mutatja be. Másrészt döbbenetes látni, hogy

OF THE ANDES: BOLIVIA

a pásztorok Guineában is harántfuvolán játsza

W orld Music network - IndieGo

• • • • O

nak, akárcsak Indiában vagy a Balkánon - igen. a
világ kicsi. Mókás, de egyben hátborzongató,

E magasan fekvő ország zenéje valójában sokszí

ahogy a fiatal virtuóz városi ütőhangszeres össze

nűbb, mint amilyennek azt a távoli Európában

rak egy komplett dobszerelést lábgépekkel - ám

képzeljük. Földrajzi elzártságából fakadóan egyfelől

a cinek helyett kolompok szólnak, a tárnok helyett

jól megőrizte évszázados kulturális gyökereit: a

ngoni, a pergő helyett konga vagy djembe. A szé

lakosság nagyobbik fele ajmara és kecsua indián, a

dítő tempójú fula esküvői zenében minden a rit

spanyol csak a második beszélt nyelv. Másrészt -

mus szolgálatában áll: a hagyományos ütőhang

mint egész Dél-Amerikában - a spanyol gitár (és

szerek mellett ritmízál a szájharmonika, a gitár,

ezzel a harmonikus, dúr-moll zenei rendszer),

a fuvola. Hihetetlenül egyszerű hangszereken, na

valamint a nyugat-afrikai rabszolgák leszármazot-

gyon szellemes technikák révén nagyon erős

tainak dobritmusai mély nyomot hagytak a helyi

hangzások szólalnak meg - ez is szinte vala

zenében. Bolíviában csak az 1952-es forradalom

mennyi hagyományos zenekultúra sajátja innen

után nyert létjogosultságot az indián népművé

egészen Pápuáig - az Új-Guineáig. Yves Billon

szet. Ezt követően alakultak a conjunto folkloricók,

zenei dokumentumsorozatának afrikai része fan

a jellegzetes népzenei együttesek. Ernesto Cavour

tasztikus élményt kínál zenekutatóknak, etnográ

játékát csodálhatjuk a pengetős charangón a kü

fusoknak és világzene-rajongóknak egyaránt:

lönböző méretű pánsípok, a quena és a zampona

csodálatos, izgalmas és kimerítő zenei betétek

nevű fúvós hangszerek mellett. A nueva canción

mellett tonnányi néprajzi különlegességgel is

a politikai ellenállás szócsöveként is működött

merkedhetünk meg.

H. Magyar Kornél

Magyarorszagon
forgalmazza

Varga Istuan
(ist.varga@axelero.hu)

(olykor működik is), e vokális műfajból is hallunk
neves trubadúrokat és énekesnőket a legújabb

Nomad - Universal

tömör kalauzban.

980 051-7
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CSÍK ZENEKAR:

AGÓCS GERGELY:

A Z UTOLSÓ GARABONCIÁS - IN M E M Ó 

SENKI NEM ÉRT S EM M IT

KILENCZ BALLADA

R IÁ M VUJICS1CS TIH A M É R (1 9 2 9 -1 9 7 5 )

Kissé szokatlan, amit a Csík zenekar legújabb

Agócs Gergely az egyik legnehezebb feladatot

Vujicsics Tihamér egész biztosan nem a méltán

lemezén összevegyít. Van itt minden, hagyomá

választotta, kilenc balladát énekelt fel egy lemezre.

elfeledett mesterek kategóriájába tartozik, pedig

nyos népzene úgy, ahogy annak szólnia kell, tra

Kilenc különböző stílus, különféle kíséret, más

lassan már három generáció kényszerül magyaráz

dicionális blues, természetesen magyar népzené

más tájegység, de azért az alaphangulat valahol

kodásra, miért is hallgatnak róla harminc éve be

vel átitatva, József Attila-vers hangulatfestő

ugyanaz. Agócs már régóta mozog a pályán, meg

következett tragikus halála óta. Nagy zeneszerző

muzsikával, sőt még Kispál és a Borz-számok is

értek benne ezek a dalok, megérett hozzá a tech

volt, egyike hazánk legnagyobbjainak, s erre ékes

folkváltozatban, amelyek aztán tényleg minden

nikai tudás is, talán ezért is sikerültek ilyen jól ezek

bizonyíték a most megjelent album, amely igen

képzeletet felülmúlnak. A Csík zenekar régóta

a felvételek. Kilenc balladát, kilenc egykor megtör

sokoldalú munkásságának csak kis szeletéből

próbálkozik már könnyebb műfajok népzenésíté-

tént személyes tragédiát egy óra alatt foglal össze

csipeget. Az első rész népdalfeldolgozásokat

sével, éppen az ellenkezőjével, mint amivel tele a

úgy, hogy közben a sok-sok versszakos dallamokat

mutat be, a második ismert költeményekre készült

piac, ők nem a népdalt teszik rockkörnyezetbe,

egyszer se érezzük monotonnak, hiszen nem is

dalokat. Annak ellenére, hogy nagy művei nem

hanem a könnyűzenét helyezik népzenei alapok

énekli őket kétszer egyformán, mindvégig leköti a

szerepelnek a lemezen, ez a néhány pár perces

ra. Merész kísérlet, és mint minden úttörő próbál

figyelmünket. Kidomborítja az apró árnylatokat,

alkotás is ízelítőt ad hatalmas tudásából, kifogy

kozás, ez is rögös úton halad, van olyan szám,

az egyszerű népdalokban megmutatja a művészi

hatatlan zenei humorérzékéből. Igazi polihisztor,

amely telitalálat, s van olyan is, amelyen még

értéket, a számtalan variációs lehetőséget. Agócs

nem vitás. Az már csak hab a tortán, hogy

lehetne csiszolni. A jó néhány éves, és már lassan

tud bánni az énekhangjával, és nagyon is tudatos

Vujicsics Tihamér a dalok többségében maga a

klasszikusnak számító A kor falára című blues-

a formálásnál, hallatszik, hogy semmit sem bíz a

szólista, s énekesként legalább annyira bravúros,

számuk után itt az újabb: a Lovasi András versére

véletlenre.

mint komponistaként.

készült XXI. századi népdal, a címadó Senki nem

Nem könnyű hallgatnivaló a lemez, s nem csak

Az első rész különösen érdekes, hiszen a népzene-

ért semmit. Méltó folytatása elődjének, bizonyít

azért, mert nem mulatós anyag, de aki rászánja

gyűjtő Vujicsics is megmutatkozik: hihetetlenül

va, hogy a népzenei nyelv mindenre képes, iga

magát, az biztosan sosem felejti el. Agócs még

szerteágazó magyar és délszláv népzenei tudását

zodik korhoz, stílushoz, ízléshez, kívülről teljesen

a női balladákat, a megtagadott anya vagy éppen

igazolja a dallamok kiválasztása, feldolgozása. A

átalakul, alapjaiban azonban mégsem változik. A

Fehér Anna történetét is igazi átéléssel tudja be

második részben rendkívüli sokoldalúsága jelenik

Kispál és a Borz-nóták átalakításai annak ellenére,

mutatni, örök emléket állítva azok minden szerep

meg. Bámulatos ahogy a különböző hangulatokat

hogy eredetiek és rettentő kreatívak, egy-egy helyen

lőjének. A kifejezetten női érzéseket pedig férfiak

lefesti: legyen szó a maga által előadott Arany

kevésbé hatásosak: bár a hangszeres alap meg

ritkán szokták ennyire jól megjeleníteni. A hangu

János-versről, a Ráckevei balladáról, vagy éppen

döbbentően jó, Majorosi Marianna népdalos ének-

latot végig áthatja egyfajta kísértetiesség, balladai

Francois Villon Nászdaláról, egyaránt otthonosan

hangján a közönséges mai szavak, a szándékosan

homály, amelyet pusztán az énekhang jelenít

mozog minden stílusban, műfajban. A hang-

pongyola fogalmazások torznak, oda nem illőnek

meg, s ugyanakkor ez csak a háttérben mozog,

szerelőként is kiváló művész kezében életre kelnek

hatnak, és ez elrontja a hangulatot. A József

sosem válik túlzóvá, giccsessé, és Agócs sosem

a különböző hangszínek. A művek megszólal

Attila-kísérlet a Bolyongok című verssel rövid, tö

játssza túl a szerepét. Megmarad narrátornak, távoli

tatása sem utolsó: hallatszik rajtuk, hogy nem mai

mény, találó és lélekbe markolóan őszinte. Ezek a ze

üzenetközvetítőnek. Az azonban fontos, hogy ez

felvételek, de ez csöppet sem von le az értékük

nészek valóban személyes viszonyban állnak azzal

nem halálalbum, itt sosem a kiömlő vér vagy a

ből. A mester énekhangja mellett szólóban

a muzsikával, amit játszanak, és ez nagyon érző

gyilkosság a lényeg, hanem a tanulság, a katarzis,

Harangozó Terit és Keönch Boldizsárt hallhatjuk.

dik. Mind az Öreg Árus nótáin, mind a Pál Paliné

és Agócs előadása, értelmezése éppen ennek a

Vujicsics műveit hallgatni felejthetetlen élmény.

balladáján, mind a román anyagon.

Fonó Budai Zeneház - Hangvető
FA225-2
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Pál Eszter

kiemelésében a leghatásosabb.

Fonó Budai Zeneház - Hangvető
FA224-2

Pál Eszter

Pál Eszter
Hungaroton Classic
I HCD 18279

VILÁGZENE
szentes énekeket és imákat tartalma

hogy a zenekart 1992-ben három
ngo

zó új korongja. Kallós Zoltán gyűjté

épp akkor diplomázó klasszikus ze

seiből a legjobb énekeseket válogat

nész alapította. Ez nem csak a hegedű

ta össze, ügyelve arra is, hogy a

(Tornász Kukurba) és a bőgő (Tornász

népdalok, templomi énekek és az

Lato) kristálytiszta intonációjából

archaikus népi imák a legtöbb alkal

derül ki, de a trió kamarahangzásá

M EG YÜ N K M l IS...

mat, ünnepet lefedjék, a napsza

IN V IT A T IO N T O TA N G O

nak is alapja. A Jerzy Bawol harmo-

Fodor Sándor „N eti” utolsó

kokhoz kötődő verses fohászoktól

W agram music - IndieGo

nikással alkotott hármast ezen a le

muzsikálása a Fonóban

kezdve a gyónóimán át a jeles na

3106565

Fonó Budai Zeneház - Hangvetö

pokig. A legősibb dallamok, szöve

Némelyek lerágott csontnak, mások

Tornász

FA22I-2

gek kerültek egymás mellé, ame

új divatnak tartják: szerintem a tan

Mindezt érdekesen egészíti ki a leg

Lassan másfél éve, hogy a legendás

lyeknek legfontosabb jellemzőit,

gónak éppen csak annyira van divatja,

inkább Pedro Aznart idéző ének

kalotaszegi prímás, Fodor Sándor

írásos formájukat, eredetüket, koru

mint minden más nosztalgiazenének.

hang. A számok, egy népdalfeldol

„N eti” nincs már köztünk. Neti alap

kat Pávai István foglalta össze tudo

Arról viszont talán kevesen tudnak,

gozás kivételével, mind a zenekar

jaiban formálta át a kalotaszegi

mányos pontossággal. A lemezt nem

hogy csendes forradalom zajlik a tan

tagjainak kompozíciós képességeit

zenét, kreatív, virtuóz és egyéni já

mindennapi hallgatásra szánták, de

gó újraértelmezése terén. Ennek fő

bizonyítják. Kroke Krakkó jiddis

tékstílusa fogalommá vált. E lemez

nélkülözhetetlen példatár a témával

sodrában az elektrotango áll. Ezentúl

neve, ez a város felvállaltan a zene

az emléke előtt tiszteleg. Neti játéka

foglalkozók számára.

• • • • O

PE

• • • O O

mezen először kíséri dob, kitűnően,
Grochot

személyében.

Piazzola, Pugliese, Gardái művésze

kar kulturális identitásának meghatá

élete vége felé már kevésbé volt

tét olyan fogalmakkal kell összefüg

rozója, így nem véletlen az sem,

tökéletes, a betegség és az öregség

gésbe hoznunk, mint elektro, trip-

hogy ez az ihletett koncertalbum

egy-egy pontatlan intonációt, né

hop, dub, chill-out, lounge, ambient

pont itt lett rögzítve.

hány kihagyott futamot eredménye

stb. Az első szám Carlos Libedinsky

zett, ugyanakkor tartalmi, érzelmi

darabja, ami épp olyan, mint az egész

többletet is adott a dallamoknak. A

válogatás: eklektikus. Egy régi, recsegő

kisebb hibák miatt azonban kevésbé

PA

felvételt egy dobgépes követ. Jó ez a

ajánlható a felvétel azoknak, akik

LADYSM ITH BLACK

rendező elv, mert egy helyben ülve

csak ismerkednek a népzenével,

M AM BAZO:

egy órán keresztül tangót hallgatni

Netiről ez az album csak a korábbiak

LONG W A L K T O FREEDOM

kínzás - de legalábbis nagyon lehan

ismeretében nyújt komplex képet. A

Heads Up - Karsay és Társa

goló. Ez a lemez sem hozott újat,

kiadványon egyébként nincs szöveg,

H U C D 3I09

nincs áttörés. A régi számokat már

PLAY-STATION

csak képek a legendás prímásról,

A

gospelhez

millió felvételen hallhattuk, az újak

Asphalt Tango - Varga

még az sem szerepel rajta, hova való,

hasonló többszólamú énekművé

viszont még nem elég meggyőzőek.

CD-ATR 0705

mettől meddig élt s hogy mit játszik.

szetnek Dél-Afrikában nagy múltja

A maiak közül legjobban Juan Cam-

A recept egyszerű: végy egy hang

Mindez csak egy bizonyos körnek

van.

elnyomás szomorú

podónico Mi Corazón című száma

szert, olyat, amelyből egynél több

magától

a

évtizedei alatt a fekete bányászok

ad új tartalmat a tangó megszokott,

nem kell egy együttesbe. Bőgőt, tu

lemezt elsősorban azoknak szánták,

művelték saját, csekélyke szórakoz

melankolikus hangulatának. Hiányoz

bát, csellót vagy harmonikát. Végy

akik ismerték és szerették őt.

tatásukra. Az elkötelezett Joseph

nak viszont a Bajofondo Tango Club

ebből négyet vagy hatot, de leg

Shabalala, a zuluból Ladysmith-i

és a Tanghetto felvételei.

alább hármat. Már csak az a kérdés,

értetődő,

úgy tűnik,

PE

nálunk

A

• • • • O
ismertebb

faji

PB

M O T IO N TR IO :

• • • OO

Fekete Fejszének fordítható csapat

mi a műfaj, milyen a komponista és

vezetője

milyen virtuózok a muzsikusok, a

1965-ben

szülővárosába,

tért

hogy

vissza

tehetséges

Motion Trio esetében a három har-

rokonaiból, barátaiból együttest ver

monikás. A műfaj nehéz ügy. A

buváljon, s hamarosan ők lettek a

kelet-európai folklór nyomokban fel

leghíresebb énekegyüttes a föld

lelhető a produkcióban. így hát a

U R A M . 1RGALMAZZ

részen. A világ közönsége Paul

világzene mindenkiföldjére száműz

N E K Ü N K - M O LD VA I

Simon

KROKE Q UARTET:

hető. A muzsikusok profik, inven-

M A G YA R SZENTES ÉNEKEK

nyomán figyelt fel rájuk. Azóta

LIVE A T HOME

ciózusak, számtalan izgalmas han

Graceland

című

albuma

ÉS IM ÁDSÁGOK

hosszú utat tettek meg, már két

Oriente Musik - IndieGo

got csalnak elő hangszereikből. A

Kallós Archívum

korongjukra besöpörték a Grammyt.

RIENCD48

borítón deklarálják: csak akusztikus

Fonó Budai Zeneház - Hangvetö

Most

a

A Kroke klezmer zenekarként él

hangokat hallunk. Ami a kompozí

FA223-2

Nomathemba (remény) nyitja a

a köztudatban, ami csak részben

ciókat illeti, ha lekaparjuk róluk a

• • • • •

egy

1965-ös

dal,

• • • • O

Elsősorban kutatóknak, gyűjtőknek,

lemezt, amelyhez a legjobb dél

helytálló, hiszen a jiddis mellett ze

nem túl bonyolult hangszerelést, tu

előadóknak, tanároknak, a szakma

afrikai

néjük szervesen ötvözi Közép-Kelet-

lajdonképpen eltűnnek. Ezzel együtt

előadók

mellett

olyan

mélyebb ismerőinek, valamint a spe

vendégművészek adták tudásukat,

Európa szinte valamennyi területé

hatásos a Motion Trio. Élőben biz

ciális téma iránt érdeklődőknek szól

mint Taj Mahal, Sarah

McLachlan,

nek népzenei ornamentikáját. A

tosan öt pöttyöt kaptak volna.

a Kallós Archívum moldvai csángó

vagy a Zap Mama.

PB

hangzást erősen befolyásolja az is,
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A hangfelvételek
h á tté r z a já ró l
Sorozatunk korábbi írásaiban a hangfelvételek néhány olyan
fontos jellemzőjéről szóltunk, mint a teremhatás, a sztereóha
tás, a hangzásegyensúly és a dinamika. Mindezek markánsan
meghatározzák a felvételek hangzásvilágát, miközben szabad
variálhatóságuk a hangmérnöki újrateremtés és a felvételek sok
színűsége szempontjából is fontos eszközt jelent. A z alábbi
akban folytatjuk az egyes jellemzők bemutatását, s ezúttal a
felvételek zajkérdéseivel foglalkozunk. Bár a felvételeket kísérő
zajokat többnyire mint a zene élvezetét zavaró, nem kívánatos
műszaki jelenségekként kezeljük, az esztétikai kérdésektől mint látni fogjuk - ennél a szempontnál sem tekinthetünk el.

106

finomabb lemezanyagai, a gondosan
csiszolt lejátszótűk, az erősítők egyre
kevésbé zajos áramköri elemei, a kor
szerű magnószalagok m ind ezt a célt
szolgálták, ám e téren a döntő előre
lépést a digitális technika tette meg.

Zörej a szünetben

A hangfelvételek esetében m indent zajnak tekintünk,
ami a m ikrofonok előtt az eredeti hanganyagban nem
hangzott el, vagyis — zenei felvétel esetében — mindazt,
ami a zenére a hangátvitel (erősítés, lejátszás, műsorsug
árzás stb.) során „rárakódott” . Első hallásra többnyire a
lemezek tűzörejére vagy a magnószalagok suhogására gon
dolunk. De ez nem egyértelmű, hiszen egy élő közvetítés
közönség-zaja a m ikrofonok előtt ugyanúgy elhangzik,
m in t a zenekar játéka, s adott esetben ugyanolyan zavaró
lehet, m in t egy lemez hangos sercegése. Á m mert ez

A szakszerűen tárolt és lejátszott LP
lemezek folyamatos tűzöreje egyéb
ként nem zavaró, hiszen érzékelé
sünk az ilyen jellegű m onoton és
megszokott háttérzajokat hamar
kikapcsolja. Régi rádiós műszakiak
mesélték: amikor az adás még döntően
normál lemezekről ment, és a hoszszabb műsorok több lemezről kerül
tek adásba, akkor az egyik lehetséges
Ujházy László
módszerként az oldalváltásoknál egy
harmadik lemezjátszóról folyamatos
tűzörejt játszottak le, hogy a két lemez közötti kis zaj
szünetekben a hallgatónál ne törjön meg a műsor folyam
atosságának érzete. Hasonló a jelenség, ha a zaj nem
monoton: például egy-egy hirtelen nagy kattanáskor, ám
a féltve őrzött LP-k esetén ez nem fordulhat elő. A körül
tekintően alkalmazott LP technikát tehát az alapzajok
szempontjából sem szabad háttérbe szorítanunk. Az
ötvenes évektől a stúdiókban a felvételeket már magne
tofonon rögzítették, s ettől kezdődően a stúdiók legzajo
sabb eleme többnyire maga a magnószalag volt: a fel

utóbbinak hangulatteremtő szerepe is lehet, ezért meg
ke ll különböztetnünk egymástól az elektroakusztikai
rendszeren belül keletkező, illetve a m ikrofonok előtt
elhangzó zajokat.
Az elektroakusztikai rendszeren (tehát a m ikrofontól a
hangszóróig terjedő hangátviteli láncolaton) belül kelet
kező zajok fizikai törvényszerűségek következményei, s lé
nyegében mechanikai, elektromos, és mágneses „rendezet
lenségekre” vezethetők vissza. A hanglemezek barázdáit
mikroszkopikus pontossággal vágják annak érdekében,
hogy a műsoron kívül más „deformációt” ne hordozzanak,
mégis, már az első lejátszás alkalmával hallhatók a tűzörej
apró kis pattogásai, melyek erőssége a további - főként
nem szakszerű - lejátszások nyomán csak nőhet. S bár nap
jainkban a mikrofonok a hangot igen pontosan alakítják át
elektroakusztikus jelekké, —azaz „rendezik” az áramkörök
ben haladó elektronokat, —az elmaradhatatlan rendezetlen
elektronok egy folyamatos alapzajt hoznak létre. Hasonló a
jelenség az analóg magnetofonok szalagjain is, ahol többek
között a rendezetlen mágneses részecskék nyomán
keletkezik a lejátszásra jellemző szalag-suhogás. Es ugyan
csak kísérő zajokat hallhatunk az analóg rádióvételkor,
főként, ha gyenge a vett adóállomás térerőssége.
A hangtechnika története szervesen összekapcsolódik az
em lített alapzajok elleni küzdelemmel. A hanglemezek

veendő műsor alapzajához a rögzítés m indenkor hozzátett
több-kevesebb suhogást. E régi felvételek mai digitális
újrakiadásain (lényegében az A D D jelű C D-ken) jól
megfigyelhető a magnetofonszalagok jellegzetes suhogása,
különösen akkor, ha a rögzítéskor még nem alkalmaz
hatták a Dolby zajcsökkentést. A szinte megszámlálha
tatlan mennyiségű ilyen C D kiadvány közül kiemelve
példaként álljon itt egy 1960-as gyönyörű Sony felvétel,
melyen Ormándy Jenő a Philadelphia Orchestra élén
Csajkovszkij-műveket vezényel. Az újrakiadáskor jó ízlés
sel nem vágták pontosan hangra a tételek első és utolsó
hangjait, hanem be- és kiúsztak az eredeti felvétel alapza
jával. (A korabeli LP kiadványon e zaj aligha v o lt
észrevehető a tűzörej elfedése következtében.)
Nem véletlen, hogy a digitális technika elterjedése a
stúdiókban a hangrögzítő eszközökön keresztül ment
végbe: a hanglemeztársaságok már a C D megjelenése
e lő tti években átálltak a digitális rögzítésre. A m in t ennek
következtében a rögzítés szinte zajmentessé vált, előjött
a mikrofonerősítők és keverőasztalok zaja. Így a követke
ző lépésben ennek csökkentését ke lle tt megoldani a digi
tális keverőasztalok, majd legújabban a még csak terje
dőben lévő digitális m ikrofonok által. Az ily módon
szinte teljes egészében digitalizált hangrendszerek D D D
felvételein a hangrendszeren belül keletkező zajok szintje
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ma már igen alacsony, gyakorlatilag észrevehetetlen.
M indam ellett ezen a téren a digitális technika is tartogat
meglepetéseket a néha legváratlanabb időpontokban
hallha tó bithiba-pattogások által. Esetenként olyan
alattomosan jelentkeznek, hogy csak nagyobb hangerősség m ellett vehetők észre. (Az o tth on i zenehall
gatáskor is megjelenhetnek akkor, ha a C D játszó a k io l
vasási hibákat már nem képes javítani. Ha csak egy
meghatározott kiadvány lejátszásakor jelentkeznek, akkor
alapos lehet a gyanú, hogy a C D kezd „elném ulni” .
Ilyenkor célszerű egy másolatot készíteni, amihez jogunk
van, hiszen a kiadványt egyszer már megfizettük!)

Kutyaugatás, verébcsicsergés
A régebbi analóg hangfelvételek mai (A D D ) kiadásainál
természetesen a két D - tehát a digitális master és maga a
C D - csak azt garantálja, hogy az újrakiadás nem tesz
hozzá a felvételhez újabb zajokat, de a korábbi analóg
felvétel tűzörejét (ha hanglemez újrakiadásáról van szó),
vagy szalagzaját ez önmagában még nem szünteti meg,
hiszen a digitalizálás nem tesz különbséget a zenei műsor,
és annak alapzaja között. Ezért az újrakiadások alkalmával
gyakran egy zajcsökkentést is beiktatnak, am it „digitális
restaurálás” megjelöléssel a kísérőfüzet technikai részében
fel is tüntetnek. Á m , mert minden ilyen beavatkozás
többé-kevésbé az eredeti hanganyagot is megváltoztatja,
(bár az egyre jobb zajcsökkentési lehetőségek ízléses al
kalmazása ennek mértékét jelentősen csökkenti), ezért
a régi archív felvételek különböző újrakiadásait meg
hallgatva azt tapasztaljuk, hogy az alapzajok mértéke a
zajcsökkentés m értékétől függően különböző, s ezzel
együtt a hangszín is változik. (Sajnos olykor
még jelentéktelen hangmagasság kü
lönbségeket is megfigyelhetünk az egyes
kiadványok között.)
Elektroakusztikai szempontból m inél
sterilebb, zajtalanabb egy hangrendszer,
annál árulkodóbb: a digitális csendesség
ben egyre hallhatóbbá, zavaróbbá válnak
azok a diszkrétebb zajok, amelyek koráb
ban nem okoztak különösebb gondot.
Ilyen pl. a stúdiók szellőztetésének suho
gása, vagy az esetleges hiányos hangszigetelésből eredő k ív ü lrő l beszűrődő
hangok. Ezzel el is ju to ttu n k a hangfel
vételi zajok másik nagy csoportjához: az akusztikai jellegű
zavarokhoz, amelyeket a m ikrofon zeneként érzékel,
hiszen nem tudhatja, hogy valójában m it kívánunk meg
örökíteni, m indent am it „meghall” , továbbít a keverő
asztal felé.
Egy korszerű stúdióban természetesen ilyen alapvető
hibák nem fordulhatnak elő, ám tudjuk, hogy ma már sok
hanglemez nem stúdióban, hanem templom okban,
múzeumokban stb. készül, amelyek különleges akusztikája
jótékonyan hat a felvétel hangzására. Az ilyen külső

helyszíneken előfordulhatnak váratlan meglepetések: egy
kedves kollégám egy vidéki templomban az éjszakai órák
ban készített kórusfelvételt, hogy azt a külső zajok ne
zavarják, ám éppen telihold volt, a környékbeli kutyák
hangoskodása komoly feladat elé á llította az utómunkát.
Vagy ameddig Budapesten a Bródy Sándor utcában éltek
verebek, az ottani Olasz Kulturális Intézet — egyébként
gyönyörű hangzású - hanglemez-felvételein olykor jó l
hallatszott a verébcsicsergés.
Persze egy h alk csicsergés
még m indig sokkal jobb,
m in t egy érdektelen akusz
tika i környezet!
Egy másik különleges zajjelenség már az előadással
áll kapcsolatban. A DECCA
2002-ben adott k i C D -n
egy 1976-ban Bayreuthr "Tl-lÉCOM»act0 p i. —
c"
ban rögzített Lohengrin
=~I!S5£I OPeRASguggw----1
előadást. Az előjátékot megelőző
másodpercek közönségzajai kitűnően adják vissza a néző
téri várakozás hangulatát, ám a megszólaló zene m ellett
szinte végig jó l hallhatók a zenekar fö lö tti színpadi mozgá
sok, sőt úgy tűnik, m intha ekkor még a díszletezésen is
igazítottak volna. Igazi akusztikai lenyomata egy nyitány
zenekari árok atmoszférájának, amely árok - m in t tudjuk Wagner akusztikai zsenialitásának köszönhetően gyakor
latilag a színpad alatt helyezkedik el. Természetesen it t is
m inden zajt feledtet az előadói gárda, élén Sawallisch-sal.
A megjelentetett felvételeknek egy jelentős része közön
ség jelenlétében zajló élő közvetítés. Az utómunka egyik
nagy kérdése, hogy m it kezdjen a közönségzajjal? Ezen
a téren talán a legmesszebbre N igel
Kennedy ju to tt: 1992-ben Kiel-ben
rögzített koncertlemezén még a beve
zető hangolást, tapsot is meghagyta.
R itka az ilyen CD, mert a borítón
fe ltün te tik ugyan, hogy koncertfelvé
tel, de legtöbbször hangra vágják,
azaz a zene nem a természetes terem
zajból, hanem a tökéletes digitális
csendből hirtelen, vagy igen gyors
felúszással szólal meg. Ennek televí
ziós megfelelője az lenne, ha a stúdiókonferálás után minden helyszíni
előzmény nélkül a karmester beintését mutatva azonnal
indulna is a zene. M in t ahogyan e suta megoldás helyett a
képrendezők is először nagy totálképpel m utatják be a ter
met, a közönséget, a zenekart, hogy a néző hangulatilag
illeszkedhessen az előadás helyszínéhez, Kennedy ugyan
ezt hangban tárja elénk. A zenét megelőző hangolás, majd
az azt követő halk teremzaj kitűnően jelzi a teltházas hely
színt, s így a C D -t hallgatva sem hirtelen pottyanunk be
egy koncert légkörébe, hanem szép folyamatosan hango
lódunk rá az eseményre. Más kérdés, hogy Kennedy még
elkövette azt az indiszkréciót, hogy a Beethoven hegedű2006. TAVASZ GRAMOFON
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verseny első tétele után kissé bizonytalanul megszólaló
tapsot sem vágatta ki. (H o lo tt éppen német területen az
1900-as évek eleje óta érvényes „tapstörvény” szerint
ille tlen dolog a szimfónia és szimfonikus költemény
tételek közötti tetszésnyilvánítás.) Egyébként a kiadvány
hátoldalán a művész fel is tünteti: „real live recording” ,
hadat üzenve a főpróbákból és előadásokból összevágott
koncertfelvételeknek. Kennedy nevéhez kapcsolódva
érdemel említést, hogy egy jazz-koncerten m ilyen jelentős
hangulatterem tő szerepe van a közönség tapsának,
ahogyan reagálásával nem csak lezár, hanem elő is készít
egy-egy szólót. A hallgatóság tetszésnyilvánítása ilyenkor
szinte a zene részévé válik.
Az élő koncertfelvételek
esetén azonban a zene alat
ti erőteljesebb közönségzaj
zavaró is lehet. A m ikro
fontechnika természete
sen segíthet ennek kiszű
résében, ám, mert a tér
hatással kapcsolatos célok
egyre intenzívebben hang
súlyozzák a felvételek
természetes hangterét
(gondoljunk a sokcsa
tornás felvételekre), s
ennek eszközeként m indig alkalmaznak egy közönség
feletti térmikrofon-rendszert, ezek a közönség által keltett
zajokat is közvetítik. Martha Argerich hetvenes évekbeli
egyik gyönyörű koncertjének lemezét hallgatva azonnal
feltűnik a közönség magas zajszintje. Schumann: Des
Abends című darabjának hangulatát szinte folyamatosan
tö rik meg a különböző ajtónyikorgások, dobogások, a
köhögésekről nem is szólva, amelyek intenzitása a Gáspár
de la n u it Scarbo tételében éri el csúcspontját. Az erede
tileg holland rádiófelvétel hallgatóit ez nyilván nem
zavarhatta annyira, ám a lemezhallgatásnak egyik előnye
s egyben átka az ismételt meghallgathatóság. Többszöri
meghallgatás után már előre tudjuk, hogy most egy h irte 
len kiugró zaj következik, s az ajtó valóban m indig ugyan
úgy és ugyanazon a helyen nyikorog. Első megdöbbené
sünkben nem értjük, hogyan lehetett ezt így megjelentetni,
ám az előadás megteremti a csodát: ahogyan trackrőltrackre haladunk előre, egyre inkább csak a zenére figye
lünk, s fültanúi lehetünk annak, am int a zene itt is úrrá
lesz a zavaró zajokon.
A digitális felvételek technikai zajtalanságában fontos
szerepet kap a felvételi helyszín akusztikai atmoszférája:
a szinte alig hallható vibrálás, amely még egy közönség
n élküli teremben is körülvesz m inket. Sajnos a többtéte
les művek tételszüneteiben ezt gyakran kivágják: a tétel
végek digitális csöndbe (a teljes zajtalanságba) zuhannak,
a tételkezdetek pedig hirtelenjében ugyanebből a m űvi
csendből emelkednek ki. E digitális zajtalanság - főként
fejhallgatón keresztül - megtöri a mű folyamatosságának,
a tételek összetartozásának érzetét, s végső soron kizök
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k e n ti a hallgatót. Más
kérdés, hogy nem könnyű
egy zenekar jelenlétében a
csöndes tételszünetek fel
vétele, egy üres stúdiózaj
bevágásának pedig it t
nincs értelme. (A C D -n
már az is meghallható,
ha egy hosszabb kadenciát - a zenekar türelmét
kímélendő - annak távollétében rögzítenek, és vágnak be utólag.)
Lármás m uzsikusok
Ugyancsak a digitális rendszerek zajtalansága teszi h a ll
hatóvá a zenei előadáshoz szervesen kapcsolódó zajokat,
egyben feltéve a provokatív kérdést: hogyan tekintsünk
az előadók által okozott zajokra? A m ikrofonok - főként,
ha azokat az előadók közelében állítják fel —az előadással
járó zajokat is érzékelik, sőt nyilván sokkal erőtelje
sebben, m in t ahogyan azt a tizedik sorban egyébként
hallanánk. Márpedig - m in t azt egy korábbi írásunkban is
m egem lítettük - a hangfelvétel egyik előnye, hogy
leküzdve az élő koncerthallgatás sok méteres távolságait,
az előadót közel hozza hallgatójához, ezzel pedig elkerül
hetetlenül együtt jár a hangkeltés zajainak felerősödése.
Bizonyos mértékig - s a hangfelvételek zöme ilyen - ezek
a zajok nemhogy e ltitkolan dó k, hanem szükségesek
ahhoz, hogy a hallgató akusztikailag is érzékelje: nem szin
tetizátorok, hanem élő emberek muzsikálnak. Ilyen
értelemben tehát egy fafúvós hangszer billentyűzaja, egy
halk lapozás, vagy akár egy felütésként szolgáló erőtelje
sebb levegővétel szerves része az akusztikai élménynek, és
sokkal inkább hangulati, m in t k ritik a i tényező. Nem
véletlen, hogy ma már G lenn Gould halk dúdolásait is
áhítattal hallgatjuk. ( Itt természetesen nem olyan szél
sőséges jelenségekről van szó, m in t amilyeneket A drian
M arthaler b-m oll zongoraverseny videó-karikatúrájában
bemutat: az egyik hegedűs hölgy csuklójának műanyag
karperecéi minden vonó váltáskor hangosan csörömpöl
nek, vagy amikor játékosának kezében egy erős meghúzás
nál a cselló látványosan és persze nagy reccsenéssel
darabokra törik.)
A téma összefoglalásaképpen említsük meg G idon Kremer
nemrég újra kiadott lemezét, amelyen három Mozart he
gedűversenyt ad elő. A felvételeken jó l lemérhetjük, hogy
milyen hatást jelent az előadóművész közelségének - za
jokban is megnyilvánuló - érzete. Persze mindeközben
csodálatos előadásban és nagyon szép hangfelvételben
gyönyörködhetünk, témánk szempontjából is levonva a
végső következtetést: többek között a hangtechnikai
rendszer zajtalansága teszi lehetővé, hogy a helyszín
atmoszféráját és az előadóművész akusztikai jelenlétét
elénk táró finomabb zaj-jelenségeket a hangszórókból
m inél sokszínűbben érzékelhessük.
■
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Luxusáé a high-end?
Hogyan hallgassunk zenét? Sokol rádión?
Music centeren? Mp3-lejátszón? M i úgy
hisszük, érdemes elgondolkodni rajta, hogy
high-end minőségű berendezéseken szólaltas
suk meg kedves muzsikáinkat.
B ércesi B arbara

Ú j cikksorozat indul a Gramofon-hangrovatban a 2006.
tavaszi lapszámban. Már a magazin korábbi évfolyamait
figyelemmel kísérve is kiderülhetett az olvasó számára:
nemcsak a tekintetben próbálunk útmutatást adni, hogy
milyen zenei értékekkel találkozhat, legyen szó kon
certről, fesztiválról, operaelőadásról, lemezről, D V D -ről
vagy könyvről, hanem arra is, m iként kerüljön kapcsolat
ba a zenerajongó ezekkel a zenei élményekkel. Fontosnak
tartjuk, hogy a hangtechnika területén, s ezen belül az
o tth on i zenehallgatás világában is útmutatással szol
gáljunk, mert hiszünk benne, hogy a zenében rejlő üzenet
akkor tud maradéktalanul elju tni a hallgatóhoz, ha a
zenehallgatási élm ényt a lehető legélvezhetőbben
közvetítő eszközöket h ívju k segítségül.

A Penna-Poor Kft. jóvoltából módunk n y ílik rá, hogy
bemutassunk egy olyan high-end kategóriájú beren
dezést, amely nem elérhetetlen a szélesebb zenekedvelői
réteg számára. Fontos tudni, hogy ezt a rendszert nem a
forgalmazó, hanem a gyártó Nairn cég állította össze te l
jes egészében, az utolsó alkatrészig, így az a lehető legjobb
teljesítménnyel működik. Bemutatásához pedig nem a
hagyományos, száraz, technikai paraméterek felsorakoz
tatásával tá lalt rendszertesztet választjuk formaként,
hanem emberközelivé próbáljuk tenni mindazt, amit a
szakemberek körében az Ohm, W a tt, milliszekundum s
más hívószavak írnak körül.
M inden alkalommal, vagyis negyedévente felkérünk egy
ismert muzsikust, érkezzen a klasszikus zene, a jazz vagy a
világzene berkeiből, m ondja el, ossza meg velünk
véleményét, tapasztalatait, benyomásait az általa megis
mert rendszerről. Természetesen a beszámoló szubjektív
lesz, ám jó l megalapozott. Nem pár órára vagy napra
tesszük lehetővé, hogy a művész megismerkedjen a beren
dezéssel, hanem otthonába visszük, o tt szakszerűen
beüzemeljük, majd arra kérjük, két-három héten keresztül
úgy használja a rendszert, m intha a sajátja lenne: ő válaszszón zenéket több különböző, számára kedves műfajban és
előadótól, s akkor hallgasson lemezeket és olyan
körülmények között, amikor és ahogy csak ideje engedi és
kedve tartja. A rra vagyunk kíváncsiak, hogy egy ilyen
hosszú idő alatt, a rendszert és az általa n yú jto tt élményt
a mindennapjainak részévé téve a művész m ilyen meg
figyeléseket tud tenni, m ilyen érzései alakulnak ki,
mennyiben nyújt jobb vagy akár csak más zenehallgatási
élményt saját, megszokott berendezéséhez képest egy
high-end rendszer.
Ezt az egyedi, személyes véleményt közöljük majd az
olvasóval, s reméljük nemcsak érdekesnek találja majd az
eredményeket, de messzebb menő tanulságokat is le tud
szűrni belőlük. Végső célunk nem magát a rendszert,
hanem azt az elvet próbára tenni, mely szerint a minőségi
zenehallgatáshoz nagy mértékben hozzájárul a minőségi
o tth o n i hangtechnikai berendezések használata.
■

A RENDSZER
A KÉPEN LÁTHATÓ ELEMEKBŐL ÁLL:
• N A IT 5i integrált erősítő (2x50 W , 4 bem enet), távirányító
•

N A T 05 rádió

• CD5i C D -játszó
• Á R IV Á három utas hangsugárzó
•

S N A IC DIN összekötő kábel, sztereó N A IM N A C A5 hang

falkábel és eredeti NA1M hálózati kábelek

A Penna-Poor Kft. honlapja: www.penna-poor.hu
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már Magyarországon is.

Egy NAIM rendszer tulajdonosának nincs más dolga m int „h a llg a tn i"
Alapszintű rendszerek

I. rendszer, n-SAT monitor hangsugárzóval és állvánnyal
NAIT 5i integrált erősítő (2 x 50 W, 4 bemenet), távirányító
CD5i CD játszó
n-SAT kétutas hangsugárzó
n-STANDS fém állvány
A rendszer megvásárlása esetén ingyen SNAIC DIN összekötő kábel a CD és
erősítő közé, valamint ingyen 3.5 m hosszú sztereó NAIM NAC A5 hangfalkábel!
Eredeti NAIM hálózati kábelek.
Bruttó vételár: 890.000 Ft
II. rendszer, álló ÁRIVÁ hangsugárzókkal:
NAIT 5i integrált erősítő (2 x 50 W, 4 bemenet), távirányító
CD5i CD játszó
ÁRIVÁ háromutas hangsugárzó
A rendszer megvásárlása esetén ingyen SNAIC DIN összekötő kábel a CD és
erősítő közé, valamint ingyen 3.5 m hosszú sztereó NAIM NAC A5 hangfalkábel!
Eredeti NAIM hálózati kábelek
Bruttó vételár: 990.000 Ft

n a im A ü D io F iL l p é s c d
LP: 6 200 FT ■ CD: 4 800 FT
Áruvásárlási hitel
Értékhatár: 20 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig.
Önrész: 20% - tói.
Futamidő: 12-36 hónap.
Hitelbírálat: 1 órán belül.
Hitelfedezet biztosítás.
P EN N A -P O O R KFT
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GRAMOFON-HANG PORTRÉ
G.: Lehet, hogy ön hozta magával
mindig az aranykort...?
T. I.: Nem, nem! Csak szerencsés
voltam. Erkel Tibor - aki akkor a
Magyar Rádió zenei rendezőinek
Tóth Ibolyáról, a diósdi Phoenix Stúdió zenei rendezőjéről vezetője vo lt - ajánlott engem Bors
minden muzsikus tudja, hogy bízhat a zenei értékítéletében. Sok Jenőnek, a Hungaroton igazgatójá
száz lemezen olvasható neve, mely albumok közül többet hazai- nak, akitől bizalmat kaptam. 25
éves voltam , zenei rendezőnek
és nemzetközi díjakkal jutalmaztak. De nem csak rátermett szak
pedig különösen fiatal. Én mégis
ember; szerencsés csillagzat alatt született, hiszen ahol csak meg nagyon hamar megtaláltam a
fordult, egy kivételesen virágzó időszakban találta magát, kivéte helyem, kinevezésem után hama
les emberek társaságában. Rendkívüli lelkesedéssel beszélt mun rosan nagyzenekari felvételeket
rendezhettem.
káiról, kedves előadóiról, karmestereiről, zeneszerzőiről.
Tanáraim és a zenei élet nagy•fr Bércesi Barbara
jainak felvételeit rendezhettem:
Prunyi Hona, M ih á ly András,
Kórody András, Maros Rudolf, Petrovics Emil, Liszt
Gramofon: Hogyan kezdődött a kapcsolata a zenével?
Ferenc Kamarazenekar. Ez v o lt az igazi megmérettetés!
T óth Ibolya: A Váci U tca i Általános Iskolába jártam,
Nagy boldogság vo lt Jandó Jenővel Mozart összes Zongoraahol 1959-ben az elsők között in d u lt zenei tagozat.
versenyét rögzíteni. A kortás zeneszerzők - Jeney Zoltán,
Másodikos koromban a „csintalanságaim” m ia tt kerül
Sáry László, Sári József, Vajda János - műveinek felvétele
tem a zenei osztályba. Énektanárom Kocsárné Herboly
igazi alkotói öröm vo lt számomra. Fischer Ivánnal és a
Ild ik ó szikrázó egyénisége már 12-13 évesen elvarázsolt
Fesztiválzenekarral
Sztravinszkij, Kodály, Bartók és
bennünket, ő ismertetett meg a zeneirodalom remekei
Mozart műveit vettem fel.
vel, a középkori zenéktó'l kezdve Bar
tókig és a jazzig. Máriássy István tanár
G.: És hogyan lett a Phoenix Stúdió?
úr babonázott meg zenetörténet óráin

„ N á lu n k úgy érezheti a művész,
hogy m in d e n érte tö rté n ik ”

Sztravinszkij Zsoltárszimfóniájával és a

„Sikerült felépíteni
egy természetes,
gyönyörű zengésű
nagyzenekari
stúdiót, amelyet
nagyon szeretnek
a világ minden
tájáról érkező
művészek...”

Sacre-val. Ezek a művek és Máriássy
személyisége irányítottak a zenei pályára.
A gim názium i tanulm ányaim at a
Leővey Klára Gimnáziumban kezdtem
el, ahol A n do r Ilona sugarába kerülhet
tem, s a Budapesti Kodály Leánykarban
énekelhettem.
A Konzervatóriumban Soproni József
osztályába kerültem . Szerencsés va
gyok, amiért ő alapozta meg tudásomat.
A Zeneakadémia karvezetés szakán
ismét egy aranykorba csöppentem. Vásárhelyi Zoltán
nak, Párkai Istvánnak és Prunyi Ilonának köszönhetem a
legtöbbet.

G.: És hogyan lett zenei rendező? Hiszen nem magától
értetődő, hogy a zenei pályának e területét választja valaki.
T. I.: M ár harmadéves zeneakadémista koromban a M a
gyar Rádióban külsős zenei forgatóként és szerkesztőként
dolgoztam, a Táskarádió, az Ö tödik sebesség, a K i nyer
ma? és az Ü j Zenei Újság műsorainak állandó közreműkö
dője voltam. A Rádióban ismét egy aranykor közepén
találtam magam, Kroó György, M eixner M ihály, Zsoldos
Péter társaságában. Itt ismertem meg a kiváló zenei ren
dezőt, Fejes Cecíliát, akinek habitusa, szakmai tudása
adott kedvet a zenei rendezéshez. Az 1980-as évek a
Hungaroton életében az igazi fénykor volt, és én ekkor
kerültem a hanglemezkiadás közepébe.
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Mekkora itt az időbeli ugrás?
T. I.: Tíz évig rendeztem a Hungaro
tonnál. A ’80-as évek közepén Lendvay
Kam illó: A csend harmóniája című
nagyzenekari művét rögzítettük Szom
bathelyen. A Hungaroton nem ren
delkezett szállítható többsávos felvételi
technikával, ezért a Phoenix Stúdiót
kérték föl a rögzítésre. így ismerkedtem
meg hungarotonosként a phoenixesekkel, és egy profi, hatékony, szimpa
tikus munkamódszerrel, hozzáállással.
Jól megmutatkozott az állami és a magánszektor közti kü
lönbség. Bohus János 1978-ban alapította meg az első ma
gánstúdiót, ahol elsősorban popzenei és népzenei felvéte
leket készítettek.
G.: Mi az a plusz, az a rendkívüli adottság, ami önt és
a Phoenixet egy egyedülálló, nemzetközi hírű - mondhatni intézménnyé teszi?
T. I.: Kérdésére leginkább a művészek tudnának vála
szolni... De azt elmondhatom, hogy sikerült felépíteni
egy természetes, gyönyörű zengésű nagyzenekari stúdiót,
amelyet nagyon szeretnek a világ m inden tájáról érkező
művészek. Nagyon szép, meleg a lecsengése, olyan, m in t
amilyet templomokban is lehet hallani. Ezt hosszú évek
munkájával sikerült elérni, sok-sok felvétel tanulságát
leszűrve. A művészek szerint segíti a hangképzést, termé
szetes dinamikával játszhatnak, énekelhetnek - a terem-

GRAMOFON-HANG

Fotó: Jánossy Béla

Skovhus, A la n Titus, Inga Nielsen, Rost
Andrea, Sümegi Eszter, Sass Szilvia,
M arton Éva, Kertesi Ingrid, Kolonits
Klára, Kovács István. Bogányi Gergely
és Drahos Béla is több gyönyörű felvé
te lt készített velünk. A kamarazenei
műfaj kiválóságai is nagyon sok örömöt
szereztek nekem: Bartók Quartet,
Kodály Quartet, Keller Quartet, Kovács
Béla, Hadady László, Lakatos György,
Klenyán Csaba, Onczay Csaba.
G.: Hogyan tud nőként ilyen jól szót érteni a
legkülönbözőbb személyiségű művészekkel?
T. I.: Szerintem nem számít, hogy nő,
vagy férfi irányítja a felvételt, m inden a
szakmai felkészültségen m úlik. Az em
líte tt névsorból úgy tűnik, remélem,
hogy elfogadtak. K ritik a i észrevételeim
m ögött m indig a segítőkészség áll, anyai
módon izgulok, hogy a legjobb zenei p il
lanat, folyamat születhessen meg, hisz a
művészek az örökkévalóságnak alkot
nak. Azok az előadók, akik már több
Tóth Ibolya nagy szakértelemmel és anyai gondoskodással figyeli a felvétel menetét
összkiadást is rögzítettek velem, teljes
nek lelke van. A másik ok pedig talán, hogy szakmailag bizalommal fogadják el zenei észrevételeimet. Nagyon
jó l megértjük egymást Jánossal, a hangzásbeli elképzelé odafigyelek a muzsikus aznapi le lk i állapotára, és ha vala
sünk általában közel áll egymáshoz.
mi m iatt nyugtalan, segítek átlendíteni a holtponton.
N álunk érzi a művész, hogy m inden érte és a produkció
sikeréért történik.
G.: Milyen elismeréseket kaptak felvételeik?
T. I.: 1994-ben a Kodály Quartet Haydn Op.64 Vonós
négyesei kapták a Classic C D Nagydíját. 1995-ben G.: Úgy tudom, ön készítette itthon az első hazai surroundGrammy-j e lölt v o lt Bartók Hegedű Szonátái, Kontrasztok felvételt.
felvételünk Pauk György, Jandó Jenó' és Berkes Kálmán T. I.: Igen, az Olasz Intézetben v e ttü k fel Kocsis
eló'adásában. Beethoven Fidelio-felvételünket a nemzet Z oltánnal és a Nemzeti Filharm onikusokkal Bartók
közi k ritika is nagy revelációval fogadta. 2000-ben elnyer Concertóját és a Táncszvitet a Hungaroton kiadásában.
tük a Cannes Classical Awards X V III. századi zenekari A Phoenix stúdióban már korábban beszereztünk olyan
művek kategóriájának nagydíját, Vanhal Szimfóniák eszközöket, amelyekkel lehetőség n y ílt 5.1-es surroundfelvételével.
felvételek készítésére, ez pedig egy olyan esemény volt,
amelyet feltétlenül ilyen igénnyel kellett megörökíteni.
G.: Még a beszélgetésünk előtt megmutatta a stúdió S A C D -n is megjelent a felvétel. Ez v o lt életünk egyik leg
előterében kiállított fotókat azokról a művészekről, akik a nagyobb zenei élménye.
Phoenixben dolgoztak. Melyek voltak ezek közül a legemlé
kezetesebb pillanatok, a legszebb élmények?
G.: Milyen munkák várnak önre a közeljövőben?
T. I.: Nem is egyes élményeket, hanem azt a tényt tartom T. I.: Vékony Ild ik ó cimbalomművész szóló lemezét fe
kivételes ajándéknak, hogy egy időben születtem és jezzük be hamarosan. U tána a k itű n ő Benkócs Tamással
élhetek Kocsis Zoltánnal, Jandó Jenővel, Ránki Dezsővel, készítünk Vivaldi-fagottversenyeket. M ajd Szilasi A le x
Berkes Kálmánnal. Jandó Jenő művészi érzékenysége és fia tal zongoraművész C ho pin összkiadását kezdjük el ta
habitusa mindig lenyűgöz, a legnagyobb megtiszteltetés vasszal Pleyel zongorán; 2010-ig k e ll elkészülnünk a te l
számomra, hogy minden felvételének részese lehetek. jes sorozattal. Nagy álmunk, hogy végre elindulhasson
Nagy büszkeségünk Ránki Dezső és Klukon Edit most meg az új Bartók-összkiadás felvétele. Szerintem kötelessége
jelent Liszt-Satie-felvétele.
le tt volna a kulturális korm ányzatoknak már a BartókAz idei cannes-i M ID E M -re je le n t meg Kelemen évfordulóra a legkiválóbb magyar muzsikusokkal megje
Barnabás Bartók Szólószonáta albuma. Starker Jánossal is le n te tn i nemzeti kincsünket. Remélem, hamarosan
emlékezetes v o lt a közös munka. Az énekesek közül ná megvalósul.
lunk járt K urt M oll, Gösta W inbergh, Elena Mosuc, Bo
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TERJESZTÉSI P O N T O K

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

VIDÉK

■ Akadém ia Z e nem űbolt - Bp. V I., Király utca 28.

b

CD Café - 2000 Szentendre, A lko tm á n y u. 5.

■ Budapest M usic Center - Bp. IX., Lónyay utca 41.

b

C orvina Kiadó K önyv- és Ze neb olt - 7 6 2 1 Pécs, Széchenyi tér 8.

■ CD Bár - Bp. V ili., K rúdy Gyula utca 6.

b

Deák Könyvesház - 8800 Nagykanizsa, Deák tér 2.

■ CD Bár Buda - Bp. X II., Kékgolyó utca 28.

a G ram ofon H anglem ezbolt - 8000 Székesfehérvár, Ő sz u.

■ C oncerto H anglem ezbolt - Bp. V II., Dob utca 33.

a H old A n tikvá riu m és H anglem ezbolt - 8000 Székesfehérvár,

■ Fonó Budai Zeneház - Bp. X I., Sztregova utca 3.

Kossuth u. 2.

■ Galeon B olt - Bp. X II., Magyar jakob inuso k tere 4.

a K önyvp avilon - 7100 Szekszárd, Szent István tér 1-3.

■ írók Boltja - Bp. V I., A ndrássy út 45.

a Ko K önyv - Zene - Film Á ruház - 9700 S zom bathely, Kossuth

■ Kodály Z oltán Z e nem űbolt - Bp. V ., M úzeum krt. 2 1.
■ N agym ező Jegyiroda - Bp. V I., N agym ező utca 19.

L. u. 8/3.
a K önyvjelző Kkt. Babó K önyve sbolt - 4400 Nyíregyháza, Dózsa

■ M C D K önyv- és Zeneáruház - Bp. V ., Deák Ferenc utca 19.

G yörgy u. 8.
Petőfi Sándor K önyv- és Z e nem űbolt - 9022 Győr, Árpád u. 44 .

■ Művészetek Palotája hanglem ezbolt - Bp. IX., Kom or Marcell u. I.

b

■ Ó budai Társaskör - Bp. III., Kiskorona utca 7.

a Record Ze neb olt - 3100 Eger, Dózsa György tér 2.

■ Rózsavölgyi Z e nem űbolt - Bp. V ., Szervita tér 5.

b

■ V ince Kiadó K önyvesbolt (M űvészetek Palotája)

a Roger's - 4024 Debrecen, B atthyány u. 22.

Bp. IX., K om or Marcell u. I .
■ Zeneakadémia aula (koncertnapo n) - Bp. V I., Liszt Ferenc tér 8.

Rivalda A n tikvá riu m - 9021 Győr, K azinczy u. 6.

a Széchenyi Pavilon - 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 11-13.
a U nicus A ntikváriu m - 9400 Sopron, Szt. György u. 14.
a V IC T O R A U D IO Hanglemez és CD szaküzlet - 6000 Kecskemét,
V örö sm arty u. 6.

HUNGAROTON
■ GIGASTORE D U N A PLAZA

b

V örös Cédrus - 9400 Sopron, Mátyás király u. 3 4 /f

Bp. X III., Váci ú t 178.
■ FOTEX RECORDS M O M PARK

CITY PRESS
a C ity Press Békéscsaba - 5600 Békéscsaba, A ndrássy ú t 22.

Bp. X II., A lkotás u. 53
■ H U N G A R O T O N CLASSIC M Á R K AB O LT

a C ity Press S zolnok Plaza - 5000 Szolnok, A d y Endre u. 28

Bp. V II., R ottenbiller u. 47.
IN M E D IO
IN M E D IO

a

Debrecen Plaza - 4026 Debrecen, Péterfia u. 18.

■ A lbertfalva A uchan -

a

Eger - 3300 Eger, Széchenyi ú t 20.

Bp. X I., H unyadi János u. 19.

■

Budai SKÁLA - Bp. XI., O któ ber 23. u. 6-10.

a Kaposvár Plaza - 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. I -3

■

Budaörs TESCO - 2040 Budaörs, K inizsi u. I .

a

Kecskemét - 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 2.

a

M is k o lc - 3501 M iskolc, Szemere u. 2.

a

Nagykanizsa Plaza - 8800 N agykanizsa, Európa Tanács ú t 2.

■ Cam pona - Bp. X X II., N agytétényi ú t 37-47.
■

M a m m u t 2. - Bp. II., Lövőház u. 4 .

■

Pólus Center - Bp. X V ., S zentm ihályi ú t 131.

■ Váci utca - Bp. V ., Váci u. 10.

Pécs Árkád - 7600 Pécs, N agy Lajos kir. út

a

Salgótarján - 3 100 Salgótarján, Erzsébet tér 5.

a Székesfehérvár - 8000 Székesfehérvár, Fő u. 9.

RELAY
b

■ N yíregyháza Plaza - 4400 N yíregyháza, Szegfű u. 75.
a

EMKE aluljáró

a

Szeged, Kárász - 6722 Szeged, D ugonics tér I .

Deák Ferenc tér - m etró aluljáró

a

Veszprém - 8200 Veszprém , K ossuth u.

Blaha Lujza tér -

»

Déli Pályaudvar - m etró aluljáró

a

Ferihegyi Repülőtér 2B.

M Á V ELADÓHELYEK:

a

Kossuth tér - m etró aluljáró

a Tatabánya M Á V - 2800 Tatabánya, Győri ú t I .

b

N yugati tér - m etró aluljáró

a G yőr M Á V - 9001 Győr, Révai u. 8.
RELAY - S zom bathely M Á V csarnok - 9700 S zom bathely,
Éhen Gyula tér 2.
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