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Száz éve született a 20. század egyik legnagyobb kamarazenésze, pedagógusa, muzsikusa, Végh 
Sándor. Tiszteletére számos eseményt rendeznek 2012-ben Magyarországon: ezek közül kiemelke-
dik a júniusi nemzetközi vonósnégyes-verseny, valamint a májusi emléknap a Mûvészetek Palotá-
jában, a Camerata Salzburg közremûködésével. Lesznek azonban megemlékezések az országha-
táron túl is – például Bécsben, Salzburgban, Kolozsvárott és Olaszországban –, lévén az európai 
zenei hagyomány nagy formátumú letéteményesérôl és továbbvivôjérôl van szó. A kezdeménye-
zés mûvészeti vezetôje, Keller András mondta el gondolatait Végh Sándorról, az általa képviselt 
szellemiségrôl és mindarról, ami hozzá kapcsolódik.
 2 Várkonyi Tamás

Hagyomány 
        és egyéniség
Végh Sándor-centenárium határon innen és túl
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Édesapámnak köszön-
hetem, hogy megis-
merhettem Végh Sán-
dor nevét – meséli 
Keller András, a Végh 
Sándor-centenáriumi 
események mûvészeti 
vezetôje. Ô hívta fel a 
figyelmemet rá fô is-
kolás koromban, és ez-
után jutottam hozzá az 
elsô olyan felvételhez, 
amelyen Végh Sándor 
játszott. Ha jól emlék-
szem, Beethoven op. 
1-es c-moll triója volt, 
Casals és Horszowski 
közremûködésével. 

Már akkor döntôen hatott rám Végh játéka, illetve ami su-
gárzott belôle. Késôbb lehetôséget kaptam a Mozarteum 
nyári akadémiáján tanulni. Ez egyike volt azoknak a talál-
kozásoknak, amelyek meghatározták mûvészi és talán em-
beri pályámat is. Az elsô alkalommal, amikor beléptem a 
kapun, megilletôdtem: Sándor bácsi azzal fogadott, hogy 
ez Toscanini egykori háza – valóban patinás, gyönyörû ház 
volt, minden sarkából valami megfogalmazhatatlan, 
nagyszerû szellem sugárzott. Sorsdöntô pillanat jött el, 
amikor elsô alkalommal Brahms szonátáit játszottam neki.

Csak az hibázik, aki bátor

Közölte, hogy javasolna valamit, amit így vagy úgy játsz-
szak. Hozzátette, hogy ô ezt Hubaytól tanulta, Hubay 
Joachimtól, Joachim pedig Brahmstól, de ebben nem volt 
semmi patetikus. Viszont hozzátette, hogy én döntsem el, 
tetszik-e a dolog vagy sem. Óriási tekintélyû és nagyszerû 
tanároknál tanultam Budapesten, de ez a lehetôség egy 
fia tal számára fel sem merült. Ez nekem fontos volt: hiszen 
végül is én vagyok az elôadó, a mûrôl én alakítom ki a vé-
leményemet. Ugyanakkor az élô tradícióval találkozhat-
tam, ez szintén lényeges momentumként maradt meg ben-
nem. Amiben Végh talán a legkimagaslóbbnak nevezhetô: 
képes volt megszemélyesíteni a zenét. Bármilyen zenérôl is 
lett légyen szó, a személyiségével itatta azt át, mégis maxi-
málisan szolgálva az adott szerzô szándékait. Eljátszani egy 
mûvet nagyon sokan tudnak, de életre kelteni csak na-
gyon kevesen. Ô olyanfajta vitalitással zenélt – átlényegült 
–, ami mindenkit felvillanyozott. Ennek alapja a nyers, 
egyenes ôszinteség volt. Végh mûvészetének másik sarka-
latos pontja: az elôadónak minden pillanatban rizikót kell 
vállalnia. Végh valamennyi koncertjén kockáztatott – 
sokszor improvizált –, ezért néha elôfordult, hogy rontott. 
Mert csak az hibázik, aki bátor. Ettôl nem lettek rosszab-
bak a koncertjei, sôt. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert 
még mindig létezik egy kicsit üres, perfekcionista elô-
adásmód vagy kényszer, ami miatt sokan nem mernek szí-

nesen játszani. Ha valaki a színpadon vállalkozik valami 
szokatlanra, annak általában ára van; ha valaki eltér a be-
gyakorolttól, elôfordul, hogy hibázik. Sok mûvész fél ettôl. 

Nyers, de humánus

Tanárként nyers volt, nem vigyázott a tanítványok lelkére 
– ha nem tetszett neki valami, azt könyörtelenül meg-
mondta. Amikor elmarasztalt, akkor is humánum volt 
mögötte, a linkséget viszont nem tolerálta. Ez számomra 
nem jelentett újdonságot, mert olyan mesterek tanítottak, 
mint Kovács Dénes, Kurtág György, Rados Ferenc és Mi-
hály András, akik megszállott zenészekként a mûvet szent-
ségként tisztelték. Tehát ha valaki nem kellô alázattal kö-
zelített a mûhöz, az elfogadhatatlan volt a számukra. Ez 
nem olyan szakma, ahol finomkodni kell, de a tanárnak 
mindig nagy a felelôssége, hogy a tanítvány megtalálja a 
megfelelô utat. Nagyon jól megértettük egymást Végh 
Sándorral. „Fiacskám, minden évben el kell jönnöd, gyor-
san gatyába rázlak, aztán mehetsz Isten hírével” – mondta. 
Fôiskolásként ott töltöttem a nyarakat. Szerettem volna a 
mesterképzésben is részt venni Salzburgban, kaptam is ösz-
töndíjat a Mozarteumba, de az akkori állami kulturális po-
tentát visszautasította, hogy ott tanuljak. Különös helyzet 
állt elô: anélkül, hogy kértem volna, három amerikai ösz-
töndíjat kaptam, de egyiket sem fogadtam el. Ahova pedig 
szerettem volna menni, oda nem engedtek. Amerikába ki-
engedtek volna, de egy emigráns magyarhoz nem.

Múlt, jelen, jövô

Végh Sándor ugyanis a nyolcvanas évek elején még kvázi 
nemkívánatos személynek számított Magyarországon. Em-
lékszem, a diplomahangversenyemre is inkognitóban ér-
kezett. A késôbbiekben ez szerencsére változott: többször 
jött mesterkurzust tartani, vezényelte a Camerata Salzbur-
got, a Budapesti Fesztiválzenekart, akkor éppen én voltam 
a koncertmester. Nagyságát sokáig nem ismerték el itthon, 

Fo
rr

ás
: C

on
ce

rt
o 

Bu
da

pe
st

Fo
rr

ás
: a

lja
 V

ég
h 

ar
ch

ív
um

a



8 GRAMOFON 2012. TaVaSz

Gramofon: Ön koncertügynökséget vezet Salzburgban, sok 
elôadómûvésszel áll kapcsolatban. Hogyan látja, édesapja 
szellemi öröksége mennyire él a mai fiatalokban?
Alja Végh-Batthyány: A zene volt édesapám élete és kül-
detése, a zene nyelvén beszélt, a zene számára minden kul-
túrában érvényes nyelvként szolgált. Kétségkívül döntô 
hatással volt a fiatalabb generációkra, bárhol járt is a nagy-
világban. Energiáit és tudását nemcsak a pódiumon, a 
mûvek elôadásakor kamatoztatta, hanem azon fáradozott, 
hogy megértesse saját zenei nyelvét a fiatalabb muzsikus 
generációval. Koncertszervezô tevékenységem miatt sok fi-
atallal vagyok kapcsolatban – meglep, milyen szorosan 
kötôdnek édesapám zenei örökségéhez. Lenyûgöz és meg-
hat, hogy azon a viszonylag kis területen, amit a klasszikus 
zene jelent, Végh Sándor hatása még mindig mennyire 
erôs és eleven. Szellemi és zenei örökségének egyik legéke-
sebb bizonysága a Nemzetközi Zenei Szeminárium (Inter-
na tional Musicians Seminar Prussia Cove) az angliai 
Cornwallban, amelyet 1972-ben alapított, és amelyet ma is 
évente megrendeznek. Ugyanakkor bármennyire hatott is 
édesapám a fiatalokra, követôkrôl nem beszélnék. Tanítá-
sának lényege, hogy a mûvészi irányt az egyénnek kell to-
vábbfejlesztenie és alakítania, nem szabad magától 
értetôdônek venni. Ahogyan ô sem egyszerûen továbbad-
ta a nagy tanáregyéniségektôl, Hubaytól, Bartóktól, 
Casalstól tanultakat, hanem a saját tapasztalataival ötvöz-

te ezeket. Ilyen értelemben az elôretekintô interpretáció 
híve volt. 

G.: Milyen megemlékezések lesznek a magyar események mel-
lett 2012-ben?
A. V.-B.: A Camerata Salzburg márciusban a bécsi 
Konzert hausban játszik, augusztus 2. és 9. között pedig em-
lékhetet rendeznek a Salzburgi Ünnepi Játékok keretében; 
olyan mûvészek közremûködésével, mint Schiff András, 
Steven Isserlis, a Quatuor Mosaïques és Jörg Widmann. 
Ezt kö vetôen Olaszországban és Nagy-Britanniában is 
megemlékeznek róla. 

G.: Végh Sándor nemcsak Ausztriához, hanem Franciaor-
szághoz is kötôdik, errôl az idôszakáról viszont keveset tudni.
A. V.-B.: Amikor a szüleim elhagyták Magyarországot, 
közvetlenül a második világháború után francia állampol-
gárságot ajánlottak fel nekik. Édesapám egész életében há-
lás volt ezért a nagylelkû gesztusért. Egyik legjelentôsebb 
mentora, Pablo Casals rendszeresen meghívta fesztiváljá-
ra, Prades-ba, a Pireneusok lábához, a spanyol határ mellé. 
Végh Sándor azután is folytatta mûvészi tevékenységét 
Franciaországban, hogy késôbb Svájcban, majd Németor-
szágban, végül Ausztriában telepedett le. Koncerteket 
adott szólistaként és a Végh-kvartettel, késôbb a Camerata 
Salzburg karmestereként, illetve mesterkurzusokat tartott. 
Erôsen kötôdött szülôhazájához, annak csodálatos hagyo-
mányaihoz, nyelvéhez, humorához, gazdag zenei világá-
hoz. A kultúrák sokféleségében érezte otthon magát. Há-
lát érzett azért, hogy „európainak” született.

G.: Milyen gyakran látogatott Végh Sándor Magyarországra?
A. V.-B.: Jó pár alkalommal jött Magyarországra, legin-
kább „turistaként”, az emlékek útján. Mivel annyira 
lenyûgöztek Erdélyrôl, szülôföldjérôl szóló elbeszélései, ot-
tani élményei, a nyolcvanas évek elején végigutaztuk a 
családdal fiatalságának színhelyeit. Feledhetetlen élmény 
volt! A nyolcvanas évektôl aztán rendszeresen jött Ma-
gyarországra szólistaként, mesterkurzusok vezetôjeként, 
karmesterként vagy egyszerûen csak barátként.

G.: Úgy tudom, édesapja nem fektetett hangsúlyt a lemezfel-
vételekre. Szerencsére azért így is maradt utána jó néhány. 
Vannak még olyan felvételek, amelyeket nem publikáltak? 
A. V.-B.: Utolsó idôszakában készült néhány rádiófelvétel, 
amelyekhez a Camerata Salzburgnak és nekem jogi enge-
délyeket kell szereznem. Készültek róla portrémûsorok a 
francia, az osztrák és a magyar televízióban. Édesanyám, 
aki egy éve hunyt el, megírta emlékiratait édesapámmal 
töltött hosszú életérôl, de az volt a kívánsága, hogy ezek ne 
jelenjenek meg. A személyes és családi élményeken kívül 
édesapám mesterkurzusairól és próbáiról is írt. Ezek a fel-
jegyzések érdekesek lehetnek az új muzsikus generációk-
nak, ugyanúgy, ahogy édesapám különbözô alkalmakon 
tartott elôadásai.

„Az elôretekintô 
interpretáció híve volt”
Végh Sándor lánya,  
Alja Végh-Batthyány emlékezik
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ezért tartjuk fontosnak, hogy halála után tizenöt évvel, 
születésének századik évfordulóján „hazahozzuk” ôt, a szel-
lemiségét. Végh Sándort a zenei elôadómûvészet terén ha-
sonló integráló személyiségnek érzem, mint Bartók Bélát a 
zeneszerzés területén. Bartók a magyar népzenét a nyugati 
zenébe tudta integrálni, ezáltal saját hangot és egyéni ze-
nei világot tudott teremteni. Végh az elôadómûvészetben 
és a tanári pályáján volt képes a magyar gyökerekkel, azok-
ból táplálkozva, igazi európai mûvészetet teremteni, a ha-
gyományt folytatni. Óriási a kultusza Nyugat-Európában, 
letörölhetetlen nyomot hagyott az európai kamarazené-
ben, amelynek fantasztikus képviselôi vannak ma is. Na-
gyon örülünk, hogy ilyen jelentôs Végh-növendékek vál-
lalták a zsûrizést a vonósnégyes-versenyen, például az 
Alban Berg Kvartett két tagja, a Camerata Salzburg egy-
kori koncertmestere (lásd keretes írásunkat), és én is az ô 
szellemében igyekszem továbbadni azt, amit tôle és má-
soktól tanultam, ami bennem lecsapódott. Ennek lényege: 
az életünk zenei felfedezôút, amelyen nem szabad megáll-
nunk. Minden pillanatban kíváncsiaknak kell marad-
nunk, hogy minél többet fedezzünk fel a mûvekbôl. Végh 
Sándor magát a hangszer-technikát is zenei oldalról köze-
lítette meg: ha például valaki gyorsan, ropogósan, preg-
nánsan játszik ugratott vonással (spiccato), az még önma-
gában nem jelenti azt, hogy azzal bármit is el lehetne me-
sélni. A technikának rugalmasnak kell lennie, az adott 
zene kifejezéséhez kell tudni alkalmazni – valójában ez az 
igazi technika! Végh Sándor játékában egyszerre volt hall-
ható a múlt, jelen, jövô; hangsúlyrendszere egyedülállóan 
tudta „bevilágítani” a mûveket.

A Kamarazene Központ

A Végh Sándor Kamarazene Központ létrehozásának 
egyik célja, hogy Végh munkásságát és mûvészetét próbál-
juk ápolni és továbbvinni Magyarországon, azt remélve, 
hogy Végh szellemisége valamilyen módon gyökeret ver-

SzôcS GézA: KozmiKuS SodráS

Az élet nagy sarokpontjai 
azok a pillanatok, amikor 
a megfoghatatlan érinté-
sét érzi meg az ember. Ez 
az érintés történhet egy 
épp lehulló gesztenye 
koppanásában, ahogyan 
azt Cioran írja le, vagy 
Mahler II. szimfó niájának 
üzenetében, mely meg-
változtathatja egy ameri-
kai üzletember életét 
(Gilbert Kaplan!), vagy 

megvalósulhat akár egy ifjú gengszter villámcsapáshoz ha-
sonló illuminációjában, amikor megpillant egy megrázó 
szépségû (bár éppen ennyire lenyûgözô hatást nem mindenki-
re gyakorló) hajadont. Ami engem illet: egyik revelációszerû 
zenei élményem Végh egy 1979-ben, Zürichben vásárolt bake-
lit-lemeze volt (vajon hova lett?). Nem írom meg, hogy mit 
játszott, mert a hogyanja érintett meg. 
Hogyan is játszott? Nem olyan gyönyörûen, mint Vecsey 
Ferenc, akinek hegedûje talán legszebben szólt mindazoké kö-
zül, akiket felvételrôl vagy élôben hallanom adatott. Nem 
olyan virtuóz módon játszott, mint mondjuk Heifetz, és nem 
is Menuhin intellektualitásával. Nem az ösztönösség zsenije 
volt, nem az értelemé, nem az érzelemé, nem a képzele-
té, nem a mutatványoké. Hanem valamiféle kozmikus sodrá-
sé: egy olyan elementáris érzelemé, amely nem földinek tûnt, 
hanem Naprendszeren túlinak. Ez akkor fogalmazódott meg 
bennem, amikor megtudtam, hogy a NASA ûrhajója, az ember 
alkotta elsô tárgy, amely elhagyta naprendszerünket, egyebek 
közt egy Végh Sándor-felvételt is magával vitt, mint az embe-
ri civilizáció legfontosabb üzeneteinek egyikét.  „Visszamegy 
oda, ahonnan jött” – gondoltam magamban; mármint az a tu-
dás, az a szenvedély, az a nem földi beszéd.  És még ehhez 
jön, hogy Végh Kolozsvárott született, mint Mátyás király, 
mint Bocskai István, mint Bolyai János. Hogyne lenne fontos 
nekem, hogyne tennék meg mindent, hogy ezt a mind a 
szûkebb, mind pedig a szélesebb pátriájában alig ismert ko-
losszust hazahozzuk Budapestre és Kolozs várra?! Mint szó-
lista fenomént, mint a valaha létezett legjobb vonósnégyesek 
egyikének oszlopát és mint karmestert. Habár – amennyiben 
itt visszatérhetek a személyes hangvételhez – úgy gondolom: 
karmesterként, egy Mozart-szimfónia (a nagy g-moll) csodá-
val felérô levezénylése ellenére, szuggesztív ereje nem ér fel 
azzal, mint amit hegedûvel a kezében nyújtott. Amiben 
persze tévedhetek. A Végh Sándor emlékversenyt ez évtôl 
kezdve háromévenként tervezzük megrendezni, mint a he ge-
dû szólisták és vonósnégyesek legfontosabb nemzetközi ese-
ményét, amely a derékhad seregszemléje is lenne, egyben az 
új korosztályok színre lépésének legfontosabb lehetôsége.

A szerzô a Nemzeti Erôforrás Minisztérium kulturális államtitkára 

Fo
rr

ás
: o

rfe
o-

Sa
lz

bu
rg

 F
es

ts
pi

el
e

Fo
rr

ás
: g

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v



dosszié Végh Sándor 100

het. Ez fontos szerepet játszhat abban, hogy megváltozzon 
a kamarazene jelenkori mostoha helyzete itthon, és a ka-
marazenei élet felpezsdülhessen. Hiszen a magyar egyike 
azon nemzeteknek, amelyek nagyon sokat adtak a kamara-
zenének szerte a világban – már csak ezért is fontos lenne, 
hogy itthon is nagyobb megbecsülésnek örvendjen. A köz-
pont elsô jelentôs projektje a Végh Sándor Nemzetközi 
Vonósnégyes Verseny közös megrendezése és lebonyolítása 
lesz. Szeretnénk, ha ez a központ szervezeti hátteret nyújt-
hatna a magyar kamarazenélésnek, és ez alatt nemcsak a 
kvartettezést vagy a vonós kamarazenét értem, hanem a 
kamarazene teljes spektrumát. Szeretnénk, ha minél töb-
ben csatlakoznának hozzá. A mostani elôadómûvészeti 
törvény ugyanis nem ismeri azt a fogalmat, hogy kamara-
zene, tehát ez a mûfaj hivatalosan támogathatatlan; nincs 
olyan forma, amiben hivatalos állami támogatásokat le-
hetne erre a mûvészetre fordítani. Ez nagyon nagy baj. 
Egyre eldugottabb helyeken rendeznek kamarazenei kon-
certeket, mert nehéz belôle profitot szerezni. Ha pedig 
nincs mögötte komoly kultúrafenntartó vagy -fejlesztô 
szándék, kénytelen lesz eltûnni a porondról.

A zene szóljon

Egy szimfonikus zenekari koncert kétségkívül nagyobb kö-
zönséget mozgat meg, népszerûbb. Impozáns látvány egy 
nagyzenekar, ha viszont négyen „cincognak”, az unalmas 
– gondolja talán a koncertlátogató. Ez viszont nem így 

A zene élet-hAlál KérdéSe

Arvid Engegård – a vonósnégyes-verseny nemzetközi zsûri-
jé nek egyik tagja – az Eastman School of Music végzôs diák-
jaként vissza akart jönni Európába, hogy új tanárt találjon. A 
neves New York-i iskola lemezgyûjteménye az egyik legna-
gyobb a világon, így két hétre bezárkózott a könyvtárba, 
hogy meghallgassa valamennyi nagy élô hegedûst, aki a taná-
ra lehetne. A Végh Quartet Beethoven-játékát hallva mondta 
ki: „ez az!”, de a vonósnégyes mûfaja iránti elkötelezettsége 
szintén Véghez vonzotta. Nyári kurzusokon kereste fel a 
mestert a svájci Lenkben és az angliai Prussia Cove Szeminá-
riumon. „Volt a hegedülésében valami olyan – meséli a nor-
vég hegedûmûvész, aki a nevét viselô kvartett primáriusa –, 
ami egyedülálló: a különbözô hangulatok megragadásának 
képessége, a színek, hangsúlyok, artikulációs módok részlet-

gazdagsága. A vonásnemek kiaknázása, a vonó kifinomult 
használata Végh Sándor tanításának egyik fô eleme.” Az 
1963-ban született hegedûmûvész 1986 és 1991 között ülhe-
tett – Végh Sándor keze alatt – a Camerata Salzburg koncert-
mesteri székében. A számára megtisztelô felkérésnek szerin-
te az lehetett az egyik oka, hogy a zenéhez hasonló módon 
közelítettek, ami megkönnyítette a kommunikációt kettejük 
között,  „és talán van némi diplomáciai érzékem is, ami hasz-
nosnak bizonyult Végh Sándor és a zenekar kapcsolatában” 
– teszi hozzá. Ebben az idôben készült a zenekar szinte vala-
mennyi felvétele Mozart divertimentóiból, illetve a Mozart-
zongoraversenyek Schiff Andrással, Bartók Divertimentója, 
Berg Lírikus szvitje és Stravinsky Apollon Musagète-je. „Végh 
Sándor nagymestere volt a részletekbe menô karakterizálás-
nak, a partitúra minden szólamára figyelt. A zene számára 
– s így mindannyiunknak, akik vele dolgozhattunk – élet-ha-
lál kérdést jelentett. Rendkívül erôs, temperamentumos egyé-
niségként lobbanékony természet volt, de hamar újra kedves 
tudott lenni. Sokak szemében talán a félelmetes tanárt teste-
sítette meg. Karmesterként világos kézmozdulatokkal jelezte 
a tempót és a karaktert, ugyanakkor nem a megszokott mó-
don vezényelt. Ez rám, mint koncertmesterre különösen nagy 
feladatot rótt. Jóval többet próbáltuk, mint a legtöbb zenekar 
manapság, többé-kevésbé ugyanazokkal a tagokkal, Végh 
Sándor növendékeivel. Végh képes volt két napot dolgozni 
két ütemen. Gyakran mondta: a zenélés koncentráció.”

centenáriumi eSeményeK
•	 Végh	Sándor	Emléknap	a	Mûvészetek	Palotájában	(május	12.):	

könyv- és Cd-bemutató, kamarazenei hangverseny, este a 
Camerata	 Salzburg	 koncertje	 Ránki	 Dezsô	 és	 Klukon	 Edit	
közremûködésével,	Keller	András	vezényletével

•	 Retrospektív	 CD-sorozat	 kiadása	 a	 Budapest	 Music	 Center	
(BMC)	gondozásában

•	 Végh	Sándor	(az	életút	képekben,	dokumentumokban)	
•	 Végh	Sándor	Nap	Kolozsvárott	–	a	mûvész	mellszobrának	le-

leplezése,	emlékkiállítás	és	hangverseny	(május	17.).
•	 Nemzetközi	 Végh	 Sándor	 vonósnégyes	 verseny	 (Budapest,	

június	4–11.)
•	 A	Camerata	Salzburg	két	hangversenye	a	Salzburgi	Ünnepi	Já-

tékokon, a 100 éve született Végh Sándor tiszteletére. Bach és 
Mozart	mûvei	(Mozarteum,	augusztus	2.),	Schubert	és	Bar-
tók	mûvei	(Mozarteum,	augusztus	9.)
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van. Mondok egy példát. Ha bemegyünk egy koncert-
terembe, aminek nem olyan jó az akusztikája, távolinak 
hallom benne a nagyzenekart. Az emberi fül három perc 
alatt alkalmazkodik a körülményekhez, korrigálja az 
akusztikai hiányosságokat. Az ember automatikusan a ze-
nét kezdi el hallgatni – már ha egyáltalán kíváncsi rá –, a 
látvány mint tényezô így kiiktatódik. Ha hallunk egy 
mûvet, mindegy, hogy száz ember játssza, négy vagy csak 
egy. Maga a mû, aminek a részeseivé válunk. Ne felejtsük 
el: közönség nélkül nincs mû. A mû akkor kelhet életre, ha 
meghallgatja valaki. Mellôzzük a zeneirodalom ötven szá-
zalékát, mert a kamarazene kevésbé népszerûnek van kiki-
áltva, mint az opera vagy a szimfonikus zene? Hogyan le-
het megérteni Beethoven szimfóniáit a vonósnégyesei nél-
kül? Beethoven kései vonósnégyesei az egyetemes kultúra 
legnagyobb mûvészi teljesítményei – azokra nem lesz kí-
váncsi a világ, mert csak négyen játsszák?
Éppen ezért veszélyes az a tendencia, hogy a látvánnyal, 
külsôségekkel akarják eladni a kultúrát, a klasszikus zenét, 
az értékeket. A látvány, a sok járulékos elem sokszor elfedi 
a lényeget, magukat a zenei alkotásokat. Nigel Kennedy 
például nagyszerû hegedûs, de ne az legyen a lényeg, hogy 
hogyan áll a haja, hanem az, hogy hogyan kelt életre egy 
remekmûvet! A zene szóljon! n

PályAKéP
Végh Sándor 1912. május 17-én született Kolozsvárott, és 
1997. január 7-én hunyt el a Salzburgtól tíz kilométerre lévô, 
már Németországhoz tartozó Freilassingban. A budapesti 
Zeneakadémián 1924 és 1930 között Hubay Jenô hegedûs 
növendéke volt, Weiner Leó tanította neki a kamarazenét, 
Kodály pedig a zeneszerzést. Elsô nyilvános hangversenyét 
a Magyar Trióval adta 1931-ben, majd Európában hangverse-
nyezett szólistaként. Az 1935-ben megalakult Magyar Vo-
nósnégyes primáriusa lett, amely posztot néhány hónap 
múlva elcserélte az addig második hegedûs Székely Zoltán-
nal. Ennek a kvartettnek a tagjaként vett részt Bartók V. vo-
nósnégyesének magyarországi bemutatóján. Három év múl-
va kilépett, és 1940-ben megalakította a Végh-kvartettet, 
amelyet 1978-ig vezetett. Gyakran fellépett Pablo Casals 
fesztiválján Prades-ban, és a legendás katalán csellista 
mûvészeti vezetônek is felkérte a szintén az ô nevéhez 
fûzôdô svájci nyári akadémián, Zermattban. Karmesterként 
Végh irányította a Berlini és a Bécsi Filharmonikusokat, és 
1974-tôl a salzburgi Camerata Academica együttesét. Tanár-
ként is nagyhírû volt: tanított a budapesti Zeneakadémián 
(1941–45), a bázeli zeneakadémián (1954–64), a freiburgi 
fôiskolán (1956–64), a düsseldorfi fôiskolán (1964–74), illet-
ve a Salzburgi Mozarteumban (1970–1987). 1972-ben Hilary 
Behrensszel együtt, az angliai Prussia Cove-ban létrehozta a 
Nemzetközi Muzsikus Szemináriumot, ahol minden tavasz-
szal – 1975-tôl szeptemberben is – kamarazenei kurzusokat 
és koncerteket tartanak.

A Végh Sándor Projekt hivatalos honlapja: www.veghsandor.com
a Camerata Salzburg honlapja: www.camerata.at
Az	International	Musicians	Seminar	Prussia	Cove	honlapja:	www.i-m-s.org.uk
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A fiatal mu zsi kus 

házaspár mind két tagja sor
ra hódítja meg a nem zetközi zenei 

élet legfontosabb fellegvárait. Verseny
gyô zel mek, díjak és ösztöndíjak jelzik útjuk 

állomásait. Fuvol a mûvészek, de Gergô idejé
nek nagyobb részében már inkább karmester
ként mûködik. Elismertségük egyik objektív fok
mérôje, hogy mindenhova visszahívják ôket. 
Munkájuk miatt jelenleg Manchesterben élnek – 
nem könnyû ôket egy idôben Budapesten meg

találni. Egy ilyen ritka alkalmat kihasznál
va ültünk le beszélgetni január elején.

2 aradi Péter

németh andrás Péter

„Fontos, 
hogy az embernek 

legyen víziója”

Találkozás Gyôri Noém
ival és M

adaras G
ergellyel
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Gramofon: Kezdjük beszélgetésünket egy szomorú aktuali-
tással: december végén balesetben meghalt Gyöngyössy Zoltán 
fuvolamûvész, aki tanárotok volt a Bartók Béla Zene mûvészeti 
Szakközépiskolában, vagyis a konziban.
Gyôri Noémi: Az egyik legmeghatározóbb személyiség 
volt számunkra a tanulmányaink során, és részben neki 
köszönhetjük, hogy összeismerkedtünk: amikor másodikos 
voltam, ô kérte, hogy foglalkozzam egy kicsit ezzel az elsôs 
fiúval, mondjam el neki, milyen a külsôs lét – én ugyanis a 
konzi mellett a Radnóti Gimnáziumba jártam…
Madaras Gergely: …én pedig a hidegkúti Waldorf 
Gimná ziumba, ott tanultam a közismereti tárgyakat, és 
valóban Gyöngyössy tanár úr próbált minket elôször össze
boro nálni, mondván, hogy rokonlelkek vagyunk. Kérte 
Noémit, hogy segítsen nekem eligazodni a konzi szociális 
életében, aztán biztatott bennünket, hogy kezdjünk el 
együtt játszani, néhány évvel késôbb pedig ô ösztökélt 
elsôként arra, hogy Bécsben vágjak bele a karmesteri 
tanulmá nyaimba. Engem csak két évig tanított a konziban, 
de a Zeneakadémián újra találkoztunk, amikor utolsó éves 
voltam, és akkor is rengeteget segített nekem tanszékvezetô
helyettesként, hogy a kétlaki életemmel járó soksok papír
munkát és adminisztratív nehézséget le tudjam küzdeni. 
Olyan embert vesztettünk el, aki mindig mellettünk állt 
– nemcsak szellemileg és szakmailag, hanem emberileg is.
Gy. N.: Abban, hogy mi most ennyi mindent csinálunk 
ilyen nagy örömmel, a személyiségünkön kívül Gyöngyössy 
Zoltánnak is nagy része van. Talán elsôs voltam a kon zi
ban, amikor kezembe adta az elsô olyan fuvoladarabot, 
amely csupa szokatlan, számomra addig ismeretlen techni
kát (kettôsfogást, zajokat, effektusokat) alkalmazott. Óri
ási élményt jelentett nekem, amikor hetekig tartó próbál
kozás, gyakorlás után végre a tanár úr segítségével megér
tettem, megfejtettem, hogyan állnak össze ezek az elemek 
darabbá. Az ô példája nagy hatással volt rám a kortárs 
zené hez való viszonyomban, illetve abban, hogy fuvolis
taként én is sokat kamarazenélek, zenekarozom, tanítok, 
vagyis sokoldalúan közelítek a zenéhez.
M. G.: Minden újításra, újdonságra elképesztôen nyitott, 
nagyon haladó gondolkodású ember volt, aki nyomon kö
vette a világban zajló változásokat, tendenciákat, és ezzel a 
mi horizontunkat is folyamatosan tágította.
Gy. N.: Már akkor noszogatott minket, hogy jelentkez
zünk nemzetközi versenyekre, kurzusokra…
M. G.: …nagyon motivált személyiség volt, ami átragadt a 
tanítványaira is. Ha tehette, eljött a koncertjeinkre, min
dig tudta, mi történt velünk, és jólesô érzéssel büszkélked
hettünk el neki az eredményeinkkel, mert ô igazán tudta 
ezeket értékelni.
Gy. N.: Amikor elôször kértek fel, hogy tartsak egy kur
zust a posztgraduális diákoknak a manchesteri Royal 
Northern College of Musicban, és kaptam egy egész osz
tályt is a fiatal tehetségeknél, leültünk beszélgetni a taní
tásról. A konzis és egyetemista korosztállyal való munka 
különbségeirôl kérdeztem a véleményét. Rengeteg hasznos 
tanácsot adott, és visszatekintve sok mindent megértet
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tem, hogy annak idején, amikor minket tanított, mit mi
ért csinált.

G.: Tudtok említeni rajta kívül még olyan tanárokat, mestere-
ket, akik mély nyomot hagytak bennetek?
M. G.: Közös életünkre is nagy hatással voltak azok a ta
nárok, akik végigkísérték zeneakadémiai éveinket – elsô
sorban Prôhle Henrik vagy Devich Sándor, akikkel ma is 
tartjuk a kapcsolatot, és mindig felkeressük ôket, amikor 
Magyarországon vagyunk. Sokat jelentett számomra, hogy 
öt éven keresztül, heti hat órában Fekete Gyôr István 
zene szerzés óráit hallgattam a konziban: nemcsak késôbbi 
karmesteri tanulmányaimhoz nyújtott fontos elôképesítést, 
de dirigensként mind a mai napig hasznát veszem, ha kor
társ zenével foglalkozom, mert zeneszerzôi szemmel is tu
dom analizálni és értékelni az adott mûvet.
Gy. N.: Én két tanárt szeretnék még megemlíteni zeneaka
démiai éveimbôl: Kemenes Andrást és Gulyás Mártát. Ná
luk tanultam kamarazenét, és Kemenes tanár úr igencsak 
megizzasztott, amikor a Prokofjevszonáta egy részletét el 
kellett játszanom neki zongorán; hiszen én csak a konziban 
kezdtem zongorázni, mert elôtte sokat éltünk külföldön, és 
nem volt rá lehetôségem.
M. G.: Emlékszem, Noémi azért vett fel elôször diákhitelt, 
hogy vásárolhasson magának egy pianínót…
Gy. N.: Igen, és szorgalmasan gyakoroltam, de nem jutot
tam benne magas szintre. Viszont ezeknek a nagyszerû 
men toroknak köszönhetôen elsajátítottam a mûvek komp
lex megközelítésének módját, legyen szó akár egy triószo
nátáról vagy kvartettrôl – az az alap, hogy mindenkinek 
tudom a szólamát, hogy hol mi történik, mire kell figyelni, 
megtanultam, hogyan kell „áthallani” a szólamokat.
M. G.: Én a konziban három évig Dénes Lászlóhoz jártam 
hegedülni, aki kitartott mellettem annak ellenére, hogy 

gyakorlásra nem jutott sok idôm. Karmesterként mind
máig óriási hasznát veszem, hogy egy vonós hangszerhez is 
értek. A kiemelkedô tanárok mellett Noémival mindket
ten büszkék vagyunk arra, hogy mindig egymásra talál
tunk azokkal a kortársainkkal, akik nyitottak voltak arra, 
hogy minél több mindent átadjanak nekünk a tudásukból.
Gy. N.: Nehezen tudjuk kívülrôl megítélni, jelenleg mi a 
helyzet a konziban – bár Gergô öccsétôl, Jánostól, aki most 
ott harmadikos csellista, kapunk némi információt –, de 
nekünk annak idején fontos volt, hogy a kortársaink közül 
összeszedjünk hozzánk hasonló fanatikus zenészeket, akik
kel napi soksok órát gyakoroltunk, játszottunk együtt, és 
ez olyan tudásbeli alapot adott, ami a késôbbiekben elen
gedhetetlennek bizonyult.
M. G.: Ezért is volt egyértelmû, hogy ebbôl a generációból 
építhetjük fel azt a fesztivált, az IKZEt, amelyre a többiek 
is nagyon vágytak.

G.: Az Ifjúsági Kortárs Zenei Esteknek ti voltatok a motorjai?
M. G.: Igen, tôlünk származott az ötlet, és minden a mi ke
zünkben futott össze, az elsô gondolatok papírra vetésétôl 
az utolsó elszámolás leírásáig, a székek hurcolásától és a 
kottatartók kicsomagolásától a fuvolás mûvek megszólalta
tásáig, a zeneszerzôkkel való egyezkedésig, illetve nekem a 
kamaradarabok vezényléséig. Amikor az IKZE hat év alatt 
nagy fesztivállá nôtte ki magát, és már rengeteg teljesít
mény volt a hátunk mögött, tulajdonképpen abba roppan
tunk bele, hogy nem álltak rendelkezésünkre a szükséges 
adminisztratív háttér anyagi és személyi feltételei. Végül is 
azért hagytuk abba, mert úgy gondoltuk, hogy most pár 
évig ezt az energiát a saját karrierünk építésére fordítjuk.
Gy. N.: Ha találtunk volna egy biztos pontot, egy mûhelyt, 
ahol lehetett volna folytatni, akkor talán nem álltunk vol
na le vele…
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M. G.: …de 2009ben minden támogatónk, aki elôtte hat 
évig legalább annyi pénzt adott, hogy mindig ki tudtuk 
hozni nullszaldósra a költségvetést, visszalépett, így a saját 
zsebünkbôl kellett kipótolnunk a hiányzó összeget, ami, 
úgy éreztük, nem tartható.
Gy. N.: Az, hogy most ennyi fórumon sikerül megállni a 
helyünket, nagymértékben ennek a fesztiválnak is kö szön
hetô, mert ez olyan iskola volt, ahol saját bôrünkön tapasz
taltuk és tanultuk meg, hogy a hangszeres felkészülés mel
lett hogyan is kell egy koncertet megszervezni, szerzôdést 
kötni és az idônket beosztani. Így ma már profi módon tu
dunk a fesztiválokkal, koncerthelyszínekkel vagy kamara
partnerekkel együtt dolgozni, mert pontosan értjük, mi 
hogyan mûködik.
M. G.: Tulajdonképpen azért is hagytuk abba az IKZEt, 
mert rájöttünk, hogy mi nem szervezôk, hanem zenészek 
vagyunk, és nem engedhetjük, hogy a kettô közötti ará
nyok felboruljanak.
Gy. N.: Nem szabad beleragadni a dolgokba. Mint egy üz
letembernek, nekünk is racionálisan végig kellett gondol
nunk, mikor jön el a pillanat, amikor tovább kell lépni. 
Végül is az IKZEvel kapcsolatban a számos nehézség elle
nére nem igazán maradt bennünk negatív élmény, a pozi
tívumokat pedig sikerült jól kamatoztatnunk.

G.: Úgy érzem, nagyon tudatosan, lépésrôl lépésre haladtok 
elôre – van egy víziótok arról, hogyan és merre menjetek.
M. G.: Szerintem nagyon fontos, hogy az embernek le
gyen egy víziója, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy 
a legnagyobb dolgokról nem mi döntünk, hanem azok, 
akik bíznak bennünk, és kiválasztanak minket. Nincs 
olyan hátszelünk, ami bárkit arra bírna, hogy akarata el
lenére mellettünk döntsön. Mégis mindkettônk háta 
mögött és szeme elôtt egy organikus lépcsô van: az 
elôttünk álló feladatok szervesen következnek eddigi 
tevékenységünkbôl.
Gy. N.: Ahogy az ember egyre tapasztaltabb lesz, általá
ban nônek az esélyei, bôvülnek a lehetôségei. Amellett, 
hogy a játékunkkal sikerül meggyôznünk a döntési hely
zetben lévô embereket, egyre több referenciát is fel tudunk 
mutatni, amelyek megerôsítik ôket abban, hogy jól válasz
tanak. Olyan lépcsôrôl van szó, amelynek minden fokáért 
eszméletlenül sokat dolgoztunk; ennek az az elônye, hogy 
mire odaérünk a következô, még magasabb szintû kihívá
sokhoz, már nem kell kételkednünk abban, hogy képesek 
leszünk a ránk bízott feladatot megvalósítani.
M. G.: Néha persze elôfordul, hogy kénytelenek vagyunk 
átugrani egykét lépcsôfokot – az nagyon izgalmas tud len
ni. Ilyen volt például az az eset, amikor Noémi jött vissza 
Grúziából, és életében elôször kellett beülnie a Bécsi Fil
har  monikusokhoz pikolózni egy kortárs operában. A re
pülô elromlott, így Noémi nagy késéssel, a próba elôtt há
romnegyed órával érkezett meg a bécsi reptérre, ahová én 
mentem elé autóval. Akkor látta életében elôször azt az 
aktuális hangszert, és útközben, a reptértôl az operáig kel
lett gyorsan bejátszania magát.
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Gy. N.: Itt volt még egy „halálugrásom”. Késôbb, a telt há
zas fôpróbán már az elsô felvonásban éreztem, hogy valami 
nem stimmel a hangszerrel. A szünetben szóltam a többi 
fuvolásnak, hogy próbálják ki ôk is – akkor vettük észre, 
hogy elrepedt a feje, a billentyûk pedig bevizesedtek, va
gyis, ahogy mondják, „beállt” a pikoló, és tizenöt perc múl
va már egy hang sem jött ki belôle. Öt perc volt hátra a 
szünetbôl, az összes fuvolás pikoló után kajtatott, míg vég
re az egyikük a kezembe nyomott egy póthangszert, szó 
szerint egy percem maradt kipróbálni – a második felvonás 
pedig tele pikolószólóval. Azt hiszem, életemben soha, se
hol nem izgultam annyira, mint akkor és ott. Volt olyan 
rész, ahol háromszáz ütem szünet után egy háromvonalas 

fiszt kellett megfújnom unisonóban az elsô hegedûvel – de 
sikerült. Utána odajöttek gratulálni – éreztem, hogy ezzel 
befogadtak a csapatba.

G.: Közöttük ülve, velük játszva meg tudtad-e fejteni, mitôl 
jobbak ôk, mint a legtöbb zenekar?
Gy. N.: Csodálatra méltóan és ijesztôen sokat dolgoznak. 
Folyamatosan játszanak, állandó tréningben vannak. Hi
hetetlen. Persze nagy ritkán ôk is hibáznak, de ez rendben 
van, hiszen emberek. Más a hozzáállásuk a munkához és a 
zenéhez, mint akár a jó zenekarok nagy részének. 

G.: Szólista létetekre mindketten fontosnak tartjátok, hogy ze-
nekarban is játsszatok, zenekari tapasztalatot is szerezzetek 
– ez jótékonyan hat a szólista teljesítményetekre is? Gergônek 
2008-ban dirigensként, az aspeni Amerikai Karmester aka dé mia 
hallgatójaként is rendszeresen be kellett ülnie a zenekarba.
M. G.: Hatalmas rekreációs élmény volt számomra, ami
kor néhány hónappal ezelôtt, egy nagy karmesterverseny 
után Noémit helyettesítettem a müncheni Jakobsplatz  Ka
ma ra zenekarban, aminek ô a szólófuvolása. El is határoz
tam, hogy legalább évente egyszer vissza kell ülnöm a ze
nekarba, hogy a zenészek szemszögébôl is lássam, hogyan 
mûködik – például melyek azok a karmesteri mechaniz
musok, amelyek felbosszantanak egy együttest, és melyek 
azok, amelyek erôn felüli teljesítményre tudják ösztönözni 
ôket. Régebben sokat zenekaroztam mind fuvolával, mind 
hegedûvel: ezek révén olyan tapasztalatokra lehet szert 
tenni, amelyeket minden karmesternek kötelezôen meg 
kellene élnie, különben azt sem tudja, mit csinál.
Gy. N.: Zenekarban ülve tényleg nagyon pontosan érzi az 
ember, melyik karmester tud valóban azonosulni a zené
szekkel is. Úgy gondolom, egy fúvósnak mindenképpen 
kell zenekarban játszania. Szólistaként pedig úgy kell mo
tiválnia a zenészeket, hogy nekik is örömet okozzon, ha ô 
jól játszik. Ezt a fajta együttmûködést igazán egymás mel
lett ülve, a zenekarban lehet megtanulni.
M. G.: Teljesen más készségek és intuitív képességek 
szükségesek ahhoz, hogy valaki egy csapat részeként ül
jön be egy zenekarba. Amikor a Tanglewood Music Cen
terben ta nultam, érdekes volt látni, hogy YoYo Ma a 
koncertek elsô részében eljátszott versenymû után, a má
sodik részben szeretett beülni a Bostoni Szimfonikusok 
cselló szólamába, akik ennek cseppet sem örültek, mert 
hiába próbált belesimulni, mindig elvitte a megszokott 
hangzásukat egy olyan irányba, amivel a többiek nem 
tudtak kooperálni. Egy karmesternek – hogy visszatérjek 
ide – tisztában kell lennie azzal, hogy egy zenekar az elsô 
háromnégy percben dönti el, érdemese rábíznia magát 
az adott dirigensre, vagy bekapcsolja inkább a „robotpi
lótát”, és a maga feje után megy – ahonnan pedig nagyon 
nehéz visszavenni az irányítást. Dirigensként tudnom 
kell, melyek azok a pillanatok, amikor vinni kell ôket, 
melyek azok, amikor hagyni lehet ôket, és melyek azok, 
amikor nem szabad az útjukba állni.
 n

Madaras Gergely 1984-ben született Budapesten. Diplomáit a 
zeneakadémia fuvola szakán, valamint a bécsi Universität für 
Musik karmesterképzôjén szerezte. egyetemi tanulmányai mellett 
elvégezte a tanglewood, Lucerne és aspen fesztiválok világhírû 
karmester-akadémiáit, és olyan mesterektôl tanult, mint Pierre 
Boulez, james Levine, sir Mark elder, Herbert Blomstedt és David 
zinman. 2012-ben sir Colin Davis workshopján a Londoni szimfo-
nikus zenekart fogja vezényelni. jelenleg a manchesteri royal 
northern College of Music karmestere. 2010 óta a nemzeti Filhar-
monikusok Grazioso Kamarazenekarának állandó vendégkarmes-
tere, valamint 2011 és 2013 között Pierre Boulez asszisztense a 
Lucerne Festival academy-n. vendégkarmesterként fellépett a Bé-
csi rádió szimfonikus zenekarával, a Brüsszeli és a Wroclawi Fil-
harmonikusokkal, a Manchester Cameratával, valamint a MÁv 
szimfonikusokkal és a Concerto Budapesttel. 2011-ben az 52. 
Besançoni nemzetközi Karmesterversenyen bejutott a három leg-
jobb versenyzô közé, és megnyerte az arte Live Web Különdíjat. 
szintén 2011-ben elnyerte a junior Príma Díjat, valamint a 
Hungaro fest Klassz zenei Ösztöndíját. Kétszer jutalmazták 
artisjus-díjjal. Honlapja: www.gergelymadaras.com

Gyôri Noémi (1983) a Miyazawa fuvolacég európában egyedüli 
„Fiatal Ígéret” mûvésze. 2011-ben a Pro europa alapítvány az 
euró pai ifjúsági Mûvészeti Díjjal tüntette ki, 2006-ban és 2009-
ben artisjus-díjjal jutalmazták, valamint háromszor nyerte el a 
Fischer annie-ösztöndíjat. Kamarazenei és szólóhangversenyei 
mellett (Carnegie Hall, Wiener Konzerthaus stb.) aktív zenekari 
zenész: a müncheni Orchester jakobsplatz szólófuvolása. ven-
dég-szólófuvolistaként fellépett a nemzeti Filharmonikus zenekar 
Grazioso Kamarazenekarával és a Georgian sinfoniettával, ven-
dég mûvészként rendszeresen koncertezik a Bécsi Állami Opera-
ház zenekarában, valamint a BBC Filharmonikusokkal. 2012-tôl a 
royal northern College of Music tanársegédje, emellett számos 
mesterkurzust vezetett angliában, Grúziában, németországban, 
svájcban és tajvanon. noémi 2007-ben kitüntetéssel diplomázott a 
zeneakadémián Prôhle Henrik tanítványaként, majd posztgraduális 
tanulmányokat folytatott a bécsi Universität für Musik und dar-
stellende Kunst-on Barbara Gisler-Haase osztályában, valamint ez-
zel párhuzamosan adorján andrásnál a müncheni Hochschule für 
Musik und theater hallgatójaként. Honlapja: www.noemigyori.com



„Nemzetközi szaktekintélyekbôl álló, független zsûrink 
számára a zenei minôség az egyetlen válogatási szempont. 
A zsûritagok által összeállított nevezési listán több mint 
250 CD és DVD szerepelt, amelyek közül három forduló
ban választottuk ki a gyôzteseket. Kereskedelmi szempont
októl függetlenül, az igazán kimagasló teljesítményeket 
szeretnénk díjazni, és célunk, hogy az ICMA a zenerajon
gók mind szélesebb tábora számára legyen megbízható 
iránytû” – nyilatkozta az idei díjazottak bejelentésekor 
Remy Franck, a luxemburgi Pizzicato magazin fô szer kesz
tôje, a zsûri elnöke. A szakmai testület munkájában a kö
vet kezô médiumok (folyóiratok, rádiók és internetes olda
lak) fôszerkesztôi vettek részt: Andante (Törökország), 
Crescendo (Belgium), Fono Forum (Németország), Gramo
fon (Magyarország), IMZ (Ausztria), MDRFigaro (Német
ország), Musica (Olaszország), Musik und Theater (Svájc), 
Orpheus Radio (Oroszország), Pizzicato (Luxemburg), 
Radio 100,7 (Luxemburg), Resmusica.com (Franciaország), 
Scherzo (Spanyolország), Viva Classica (Finnország).
A 2012. évi életmûdíjat a legendás lengyel karmester
zeneszerzô, Krzysztof Penderecki kapja. Az év mûvésze 
Jean-Efflam Bavouzet francia zongoramûvész, míg Az év 
fia tal mûvésze Joseph Moog német zongoramûvész lett. 
Az év hanglemezkiadója a finn Ondine, Az év klasszikus 
zenei honlapja pedig a classicalplanet.com lett – utóbbi 
(amelynek koordinátora az Albéniz Alapítvány) a zenei 
tartalom mellett fiatal muzsikusok kedvelt közösségi olda

la is. Külön díjban részesül 
a nagys zerû zenei rendezô 
és hangmérnök, Ward 
Marston, akinek nevéhez 
díjnyertes hangfelvéte lek 
százai fûzôdnek. Az év leg
jobb CD és DVDpro
dukcióit összesen 14 kate
góriában díjazták. A ma
gyar zenebarátok számára 
nagy öröm lehet, hogy 
Schiff Andrásnak a német 
ECM gondozásában meg
jelent Schumannalbuma 
nemcsak a szólóhangszeres 
kategóriában gyôzött, de 
Az év legjobb hangfelvé
telének (Recording of the 
Year) is megválasztották.
Az idei díjkiosztó gálakon
certet május 15én, a fran
ciaországi Nantesban, a 
La Cité hangversenyte
remben rendezik, ahol az 
Orchestre National des 
Pays de la Loire együttesét 
a világhírû John Axelrod 
vezényli. A koncertet 
élôben közvetíti a France 
Musique, és a European 

Broadcasting Union (EBU) hálózatán keresztül számos 
más rádióállomás is átveszi. 

Az alábbiakban felsoroljuk a különdíjak nyerteseit, illetve 
az egyes CD és DVDkategóriák díjazottait. A zsûri dön
tése alapján – a fordítási és átírási problémák elkerülése, 
valamint az ICMA egységes arculatának megôrzése miatt – 
az egyes kategóriák, valamint zeneszerzôk nevét, ze ne
mûvek címét angolul (illetve az angol helyesírás szabályai 
szerint) közöljük. Valamennyi laptársunk ezt a módszert 
követi – kérjük olvasóink szíves megértését.
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ICMA 2012: 

Penderecki életmûdíjas
Az International Classical Music Awards (ICMA) nemzetközi zsûrije február 20án jelentette be 
az idei díjazottakat. Az év mûvésze JeanEfflam Bavouzet francia zongoramûvész lett, míg az 
életmûdíjat Krzysztof Penderecki lengyel zeneszerzôkarmester kapta. A díjazottak között van 
Schiff András zongoramûvész Schumannalbuma. A döntéshozatalban ezúttal is részt vett la
punk fôszerkesztôje, Retkes Attila. A díjkiosztó gálakoncertet május 15én, a franciaországi 
Nantesban rendezik.

2 Gramofon

Krzysztof Penderecki
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Különdíjak
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD:  
Krzysztof Penderecki
ARTIST OF THE YEAR: JeanEfflam Bavouzet
YOUNG ARTIST OF THE YEAR: Joseph Moog
SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD: Ward Marston
LABEL OF THE YEAR: Ondine
CLASSICAL WEBSITE AWARD:
classicalplanet.com

CD és DVD kategóriák
EARLY MUSIC
Palestrina Vol. 1
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa Assumpta est 
Maria  Salve Regina  Ave Maria
The Sixteen, Harry Christophers
Coro COR16091

BAROQUE INSTRUMENTAL
Rameau: L’Orchestre de Louis XV 
JeanPhilippe Rameau: Les Indes galantes, Naïs, Zoroastre, 
Les Boréades (Orchestral Suites)
Le Concert des Nations, Jordi Savall
Alia Vox AVSA9882

BAROQUE VOCAL
Heinrich Schütz: Musicalische Exequien
Vox Luminis, Lionel Meunier
Ricercar RIC 311

VOCAL RECITAL
Slavic Opera Arias
Piotr I. Tchaikovsky  Parachkev Hadjiev  Alexander 
Borodin  Antonin Dvorak  Bedrich Smetana   Nicolai 
RimskiKorsakov  Veselin Stoyanova
Krassimira Stoyanova, Münchner Rundfunkorchester, 
Pavel Baleff
Orfeo C 830 111 A

Tragédiennes 3
Etienne Nicolas Méhul  Rodolphe Kreutzer  Antonio 
Salieri  Christoph Willibald Gluck  François Joseph 
Gossec  Hector Berlioz e.a.
Véronique Gens, Les Talens Lyriques, Christophe Rousset
Virgin 50999 070927 2 5

CHORAL WORKS
Gabriel Fauré: Messe de Requiem
Philippe Jaroussky, Matthias Goerne, Chœur de 
l’Orchestre de Paris
Orchestre de Paris, Paavo Järvi
Virgin 5099908847027

OPERA
Frank Martin: Der Sturm
Robert Holl, Christine Buffle, Ethan Herschenfeld, James 
Gilchrist, 
Netherlands Radio Philharmonic Orchestra & Nether
lands Radio Choir
Thierry Fischer
Hyperion CDA678213

SOLO INSTRUMENT
RECORDING OF THE YEAR
Robert Schumann: Papillons, Klaviersonate op. 11, 
Kinderszenen, Fantasie op. 17, Waldszenen, Thema mit 
Variationen (Geistervariationen)
Andras Schiff
ECM 2122/23

CHAMBER MUSIC
Ludwig van Beethoven: Septet op. 20  Sextet op. 71
Scharoun Ensemble Berlin
Tudor 7146

CONCERTOS
French Impressions
Camille SaintSaëns  Eugene Ysaÿe  Ernest Chausson  
Maurice Ravel
Rachel Kolly d’Alba
Orchestre Symphonique de Bienne, JeanJacques 
Kantorow
Orchestre National des Pays de la Loire, John Axelrod
Warner Classics 2564671814

SYMPHONIC
Gustav Mahler: Symphony No. 4
Sunhae Im, Pittsburgh Symphony Orchestra, Manfred 
Honeck
Exton EXCL00048

CONTEMPORARY
Krzysztof Penderecki: Viola Concerto  Cello Concerto 
No. 2
Grigory Zhislin, Tatjana Vassiljeva, Warsaw  Philharmonic, 
Antoni Wit
Naxos 8.572 211

HISTORICAL RECORDING
Bela Bartók: Concerti, Cantata profana, Divertimento, 
etc
Tibor Varga, Andor Foldes, Géza Anda, Louis Kentner, 
Dietrich FischerDieskau, RIAS Berlin, Ferenc Fricsay
Audite 21 407

DVD PERFORMANCE
Gustav Mahler: Symphony No. 9
Lucerne Festival Orchestra, Claudio Abbado
Accentus Music ACC 20214

DVD DOCUMENTARIES
Carlos Kleiber – Traces to Nowhere
Film by  Eric Schulz. With Placido  Domingo, Brigitte 
Fassbaender, Otto Schenk, Veronika Kleiber
Arthaus Musik 101553
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Bôvebb információ az International Classical Music 
Awards hivatalos honlapján:

www.icmainfo.com



Mutter, Chailly, Kavakos
Tavaszi szüret  
a Mûvészetek Palotájában

Tavasz: aligha van még egy olyan idôszaka az 
évnek, amikor ennyi világsztárt hallhat a hazai 
nagyérdemû. A Budapesti Tavaszi Fesztivál két 
hetén kívül (amelynek programjaival a 24–26. és 
az 55. oldalon foglalkozunk) is helyet ad a 
Mûvészetek Palotája olyan produkcióknak, ame
lyeken részt venni ünnepi alkalom, életre szóló 
élmény lehet. Ezekbôl emelünk ki néhányat.

2 Várkonyi Tamás

Május 29-én napjaink egyik legnépszerûbb hegedûmûvésze 
lép fel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ta-
valy ünnepelte pályafutásának harmincötödik évforduló-
ját, és minden bizonnyal a legtöbb lemezfelvételt készítô 
szólisták közé tartozik: eddig mintegy félszáz albuma jelent 
meg. Az elsôt a Herbert von Karajan vezette Berlini Fil-
harmonikusokkal vette fel 1978-ban – akkor még szinte 
kislány volt –, és éppen az a két Mozart-versenymû hallható 
rajta, amelyet Budapesten is elôad. Anne-Sophie Mutter 

azonban nemcsak Mozart, hanem évtizedek óta a kortárs 
zene elkötelezett híve is; eddig többek között Dutilleux, 
Gubaidulina, Penderecki, Lutosławski és Rihm komponált 
számára zenét. A tavalyi évfordulóra megjelent lemezen 
négy új alkotás is helyet kapott: például napjaink egyik 
leg jelentôsebb német zeneszerzôjének, Wolfgang Rihmnek 
a hegedûversenye. A Lichtes Spiel – Ein Sommerstück 
(Fé nyes játék – egy nyári darab) címû opus Mutternek ké-
szült, és ô is mutatta be 2010-ben, a New York-i Filharmo-
nikusokkal. A mû a számos Grammy-díjat begyûjtött mû-
vész nô kérésére mozarti zenekarra íródott – kifejezetten 
abból a célból, hogy Mozart-alkotások között hangozhassék 

el. Ezt a Mozart–Rihm-programot szólaltatja meg a MüPában 
a Bécsi és a Berlini Filharmonikusok tagjaiból álló Kammer-
orchester Wien-Berlin nevû együttessel Anne-Sophie 
Mutter – Michael Francis vezényletével.
Május 18-án a világ legrégebben alapított, ma is mûködô 
szim fonikus együttesét hallhatjuk. Az európai zenekari 
kul túra egyik legautentikusabb ôrzôjének, a Lipcsei Ge-
wandhaus Zenekarának élén nem kisebb személyiségek 
álltak, mint Mendelssohn, Nikisch Artúr, Wilhelm Furt-
wängler, Bruno Walter, majd Kurt Masur, aki majdnem há-
rom évtizedig töltötte be a zeneigazgatói posztot. Ôt követ-
te 1998-ban Herbert Blomstedt, akitôl 2005-ben vette át a 
karmesteri stafétabotot a budapesti koncertet is dirigáló, az 
együtteshez mostani szerzôdése szerint 2015-ig kötôdô 
Riccardo Chailly. Az egykor Abbado által pályára állított 

olasz maestro azelôtt több mint másfél évtizedet töl tött el 
az amszterdami Concertgebouw Zenekarnál; a lipcsei együt-
tesnek Karajan mutatta be a nyolcvanas években, a Salz-
burgi Ünnepi Játékokon. A MüPában Brahms III. szimfó-
niáját vezényli, valamint Sosztakovics I. he ge dû versenyét, 
amelyet a zeneszerzô David Ojsztrahnak ajánlott. A kon-
cert szólistája, Leonidas Kavakos – Chaillyval ellentétben 
– igen jól ismert a hazai publikum számára, hiszen számos 
alkalommal lépett fel Magyarországon. A görög mûvész 
egyike a legjobbaknak, és Abergavenny becenévre hallga-
tó, 1724 körül épített Stradivariusával minden bizonnyal 
ezúttal is szép élménnyel ajándékoz meg bennünket.
Március 27-én látogat a MüPába a Tokyo College of Music 
Zenekara, amelyet több mint száz éve alapítottak. A mint-
egy kétezer diákot magában foglaló intézmény zenekara 
komoly hangverseny-körutakat tesz a Föld országaiban, a 
legnevesebb koncerthelyszíneken. Ezúttal az itthon még 
ma is népszerû Kobayashi Ken-Ichiro vezeti az együttest, 
Liszt Esz-dúr zongoraversenyének szólistája pedig a 2008-
as Bartók Béla Zongoraverseny gyôztese, a hatévesen Ma-
gyarországon letelepedett, de jelenleg a tokiói College of 
Music növendékei közé tartozó Kaneko Miyuji lesz. n
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További információ a Mûvészetek Palotája tavaszi koncertjeirôl:
www.mupa.hu
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„Újra kell gondolnia a Hungarofestnek is, hogy a mai kul-
turális közegben hogyan tud hatékonyan dolgozni. Az ál-
lam idén már nem biztosít több százmilliót tematikus esz-
ten dôk rendezésére, szervezô szerepünk azonban továbbra 
is fontos. Sokszor elég összekötni egymással mûvészeti cso-
portokat, hogy a produkciók megvalósuljanak, hiszen szá-
mos esetben nincs saját infrastruktúrájuk, mozgásterük, 
hogy megszervezzék az együttmûködést. Pedig ez a túlélés 
útja. Társaságunk kapcsolati tôkéjét, eddigi szakmai ta-
pasztalatait a kulturális élet élénkítésére használja. Szerep-
vállalásunknak továbbra is lényeges eleme az ifjúságneve-
lés, a fiatal tehetségek felkarolása, s bár idén megváltoznak 
a feladataink, Kodály szellemi örökségét mindenképpen 
ápolnunk kell” – teszi hozzá Balatoni Monika. 
Ettôl az esztendôtôl átalakul a jövô muzsikusainak támo-
gatási programja, s a Klassz tehetségek most már nem fél-
éves, külföldi ösztöndíjat kapnak, hanem segítséget kar-
rierjük elindításához. „Kulturális területen egyre kevesebb 
pénz jut marketingre, promócióra, pedig erre szükség van, 
ha valaki pályakezdô. Ezért a szakmai grémium által kivá-
lasztott öt tehetségrôl – idén ifj. Balázs János,  P. Szabó 
Dániel, Baráth Emôke, Szegedi Csaba és az In Medias 
Brass Quintet – kiadvány készül magyar és angol nyelven, 
CD-melléklettel, s közös gálakoncerten mutathatják be 
tudásukat, április 13-án, a Millenáris Teátrumban. A be-
mutatkozó füzetbôl 2000 példány áll rendelkezésre, s arra 
is van lehetôség, hogy egy része francia vagy német nyelvû 
legyen. A Balassi Intézettel szakmai együttmûködést folyta-
tunk, ezért a tehetségek külföldön, a magyar intézetek 
programjain is felhívhatják magukra a figyelmet. A nemzet-
közi tapasztalatukat itthon kamatoztathatják, s így a hazai 
publikum is meg tudja ismerni, szeretni ezeket a mû vé sze-
ket.” (A Klassz tehetségekrôl cikkünk a 23. oldalon.)
Balatoni Monika fontosnak tartja, hogy folytatják a nagy-
sikerû, ingyenes Csokikoncert sorozatukat a Millenárison 
és az Allee-ban. S ha nincs is forrás a tematikus esztendôre, 
legalább ezeken a rendezvényeken középpontba állítják 

Kodály Zoltánt, akinek idén 130. születésnapja elôtt tisz-
telgünk. Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának magyaror-
szági válogatását továbbra is a Hungarofest KultúrPont 
Irodája szervezi, emellett az EUfónia Közép-Európai Ifjúsá-
gi Zenekar további mûködéséért is megtesznek mindent. 
Nagy küzdelmet kell folytatni minden rendezvény meg-
valósításáért, a hitelességrôl és a minôségrôl azonban nem 
lehet lemondani. Zenei területen is szemléletváltásra van 
szükség – mondja. Örömmel számol be a Liszt-emlékév ki-
váló nemzetközi visszhangjáról, s arról, hogy a rendezvé-
nyek által sikerült közelebb hozni a közönséghez a ze ne-
szerzô-zongoravirtuózt. A Liszt-év záróhangversenyét az 
Operaházban rendezik, március 31-én, a hangversenyen a 
Liszt Ferenc Kamarazenekar és Ránki Dezsô lép majd fel. 
Várja már a Nagy Hangszerválasztót is, amelyet ha gyo-
mányteremtô szándékkal rendeznek május 18–20. között a 
Millenárison. Kerekasztal-beszélgetést tartanak, amely 
Kodály örökségével foglalkozik, s azzal, hogy a mai zené-
ben miként jelennek meg a tradicionális hangsorok. Az 
ingyenes hétvégi programon a családok ismerkedhetnek a 
népzenével, s a kicsik kézzel készült instrumentumokat 
próbálhatnak ki. Ezzel a népi kultúra újrafelfedezéséhez 
szeretnének hozzájárulni, és bebizonyítani, a tradíciókból 
ma is lehet meríteni. 
„Ami  a felsoroltakon kívül a színházi lelkemhez közel áll, 
az az Örkény-év. Szeretnénk a fiatalokat is megszólítani, 
így a kampány során a romkocsmákban Örkény-szigeteket 
hozunk létre könyvsarokkal. Az orkenyistvan.hu honla-
pon minden program megtalálható, a középiskolai ve tél-
ke dôtôl az emlékestig. Rengeteg terv van még, hogy újabb 
és újabb embereket szólítsunk meg, hiszen ôk lesznek a 
jövô olvasói, koncertlátogatói. Minden területen utánpót-
lást kell nevelnünk” – mondta Balatoni Monika. n
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Bôvebb információ a programokról:
www.hungarofest.hu 

„Szemléletváltásra van szükség”
Balatoni Monika támogatásokról, tervekrôl, túlélésrôl  

Idén is támogatják az ifjú tehetségeket, folytatják közönségnevelô 
programjaikat, sôt zenetanulásra, a népzene jobb megismerésére 
ösztönzik a gyerekeket. S bár a Hungarofestnek jóval kevesebb 
pénzbôl kell a hazai zenei élet fellendítésén dolgoznia, mint koráb
ban, továbbra is koordinálnak, lobbiznak, szerveznek. Balatoni 
Monika kreatív és stratégiai igazgató úgy véli, át kell alakulnia az 
itthoni szemléletnek, s a nehezedô körülmények között is minden 
erôvel küzdeni azért, hogy a fiatalok mindennapjainak része le
gyen a mûvészet.  

2 Réfi zsuzsanna
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A kettôs telken épült Hubay-palota Margit (ma Bem) rak-
parti részét lebombázták, a Fô utca felôli épületrészben a 
híres zeneterem szerencsére csak lepusztult, de helyre lehe-
tett állítani. A bombázások elôtt valaki kinyitotta a Róth 
Miksa mûhelyében készült színes üvegablakokat, s ezek így 
megmaradtak. Ebben az intim hangulatú, nemes arányú, 
elegáns kis teremben az 1920-tól bevezetett zenedélutá no-
kon Hubay Jenô hírneves muzsikus-barátainak  sora hang-
versenyezett. A koncerteket rendre közvetítette a Magyar  
Rádió.  A Zeneakadémia hegedû tanszékének professzora 
növendékeinek is lehetôvé tette  itt a  bemutatkozást.  
Hubay maga nemcsak vendégeivel, s volt tanítványaival  
mu zsikált együtt, de tanított is a régi fényképeken látható 
fehér zongora mellett, melyet a  Bösendorfer cég  ajándé-
kozott a hírneves hegedûmûvész-zeneszerzônek.  
A Victoria Szálló két váratlan vendége elragadtatva cso-
dálta  a kamarazenéléshez ideális adottságú termet. A Buda-
pesti Vonósok akkoriban éppen alkalmas helyszínt keres-
tek kamarakoncertekhez.  Pálmai Zoltán szívesen fogadta 
a gondolatot, s a 2009 májusában megrendezett elsô kon-
cert után máris a folytatást kérte. A Budapesti Vonósok  
hallgató-tábora elsô kézbôl értesült a pompás kis teremben 
átélhetô mûvészi élményekrôl, a fôvárosi közönség azóta  
fokozatosan fedezi fel magának. Ma már az Operaház, 
illet ve a Filharmóniai Társaság zenekarának tagjai  is itt 
adnak elô kamaramûveket, élvezve a nagyzenekari muzsi-
kálásból való csodálatos kirándulást.  Beke Ágnes hegedû-
mûvész  egykor tanára, Deák Ágnes révén részesült Hubay 

szellemi örökségébôl. Muzsikusi elhivatottsága  újabb  
meg nyilvánulásként – az Operazenekar és a Budapesti 
Vonósok mellett – Beke Ágnes az utóbbi években a Hubay 
Zeneterem  mûvészi hagyományának felélesztésére törek-
szik.  „Valamikor ez egy virágzó központja volt a zenének. 
Ha nem is lesz újra központ, de váljék a kamarazene  fon-
tos helyszínévé” – határozta el.
A Hubay-zenedélutánokon a hegedû mellett megszólaltak 
más hangszerek és ének  is, de szóhoz jutott az irodalom is, 
nagy magyar elôadómûvészek, neves írók, költôk köz re mû-
kö désével. Ma tehát szélesre kell ismét tárni a kaput, be-
fogadni, hívni más mûvészeti ágak képviselôit, teret adni 
fiatal tehetségeknek, találkozni a pálya csúcsán lévô 
mûvészekkel, s közelébe kerülni  idôs mestereknek – pél-
dául,  zenés beszélgetések  útján. Ideális a helyszín kurzu-
sok tartására is. Sok jó ötlet, gondolat vár megvalósulásra,  
közöttük  már jó néhányat vittek  eddig is sikerre. Az 
anyagi feltételek megteremtéséhez pályázatokkal vezet az 
út.  A Tiszta Formák Alapítványra mindig számíthatnak, 
legutóbb pedig a Visegrádi Négyek pozsonyi kulturális 
központjának támogatása tette lehetôvé, hogy  útjára in-
dul jon  a Vendégségben Hubaynál címet viselô  hangver-
seny-sorozat. A hét koncert programja Hubayt, a zene szer-
zôt idézi elénk, akinek mûveire kezd újra felfigyelni a világ. 
A projektet szívesen fogadták a „visegrádiak”: a magyar 
he gedûmûvészek  partnereként a környezô országokból ér-
ke zô muzsikusok lépnek fel, s  az elôadások programjában  
cseh, lengyel, szlovák és magyar mûvek egyaránt szerepel-
nek. Tavasszal a prágai Vlach Kvartett játszik a Fehér Ze-
neteremben. Szecsôdi Ferenc  hegedûmûvész, a  Hubay 
Tár saság elnöke és kollégái, a magyar hegedûs-társadalom 
színe-java lelkesen  csatlakozik a hagyomány-folytató kez-
deményezéshez, amelynek sikeréhez lapunk is szerencsét 
kíván. n
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Bôvebb információ a koncertekrôl:
www.hubayzeneterem.hu

Vendégségben 

Hubaynál 

„Itt áll ez a terem. Felújítottuk. Használni 
kellene most már.” Pálmai Zoltán, a Duna
parti Victoria Szálló tulajdonosa 2009 tava
szán ezekkel a szavakkal vezette be a Hubay 
Jenô  hajdani otthonában lévô Fehér Zene
terembe a Budapesti Vonósok két muzsiku
sát, Beke Ágnest és Csuti Zsófiát. Az elmúlt 
három évben egyre több és színvonalasabb 
kamarazenei koncertet rendeznek a Bem 
rakparton.

 2 Csák p. Judit

szecsôdi Ferenc hegedûmûvész, a Hubay Társaság elnökének koncertje



KLASSZ Tehetségek
Ismerjük meg a jövô géniuszait!

A Hungarofest és a Nemzeti Erôforrás Miniszté
rium idén negyedik alkalommal hirdette meg tá
mogatási programját friss diplomás muzsiku
sok számára, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Egyetemmel szakmai együttmûködésben. A 
KLASSZ Tehetségek program hosszú távú célja, 
hogy megkönnyítse a pályakezdôknek a bekap
csolódást a hazai és nemzetközi zenei életbe.

2 Várkonyi Tamás

A Hungarofest 2009 óta hirdeti meg évente a programot, 
amelynek keretében 2012-ben négy fiatal muzsikus és egy 
kamaraegyüttes kapott támogatást: ifj. Balázs János 
zongoramûvész, P. Szabó Dániel cimbalommûvész és nép-
dalénekes, Baráth Emôke és Szegedi Csaba énekmûvészek, 
valamint az In Medias Brass Quintet. A zeneélet jeles 
szereplôibôl álló szakmai grémium Batta András zenetör-
ténésznek, a Zeneakadémia rektorának elnökletével vá-
lasztotta ki a támogatottakat. A támogatás részeként ápri-
lis 13-án közös gálakoncerten mutatkozhatnak be a Mille-
náris Teátrumban, továbbá minden KLASSZ Tehetségrôl 
kiadvány készül – magyar és angol nyelven, CD-melléklet-
tel –, amely jelentôs segítséget nyújt majd az ifjú muzsiku-
soknak, hogy minél szélesebb körben, nemzetközi poron-
don is megismertessék magukat.
Ifj. Balázs János azt reméli a támogatástól, hogy külföldön 
oda is eljut, ahova eddig nem, de fôleg azt, hogy aktív ré-
szese lesz a hazai koncertéletnek. „Mivel több versenyered-
ményt szereztem külföldön, mint itthon, külföldön többet 
is koncertezem – mondja. – Nem panaszkodhatom, hiszen 
Magyarországon is vannak felkéréseim, ezek száma azon-
ban meg sem közelíti a külföldiekét. Turnéztam Japánban 
és Európában, továbbá rendszeresen hívnak az Egyesült 

Államokba, lemezeket is készítettem külföldön, de csak 
néhány magyar zenekarral dolgoztam eddig együtt. Pedig 
ha választanom kellene, hol szeretnék fényes karriert be-
futni, az Egyesült Államokban vagy Magyarországon, egy-
értelmûen az utóbbit választanám.” (Ifj. Balázs János 
Cziffra-emlékkoncertjérôl a 25. oldalon olvashatnak.)
Az In Medias Brass rézfúvós együttes már felhívta magára 
a figyelmet külföldön és Magyarországon egyaránt, hiszen 
2010. januári megalakulása óta számos versenyen diadal-
maskodott. Vezetôje, ifj. Bazsinka József tubamûvész úgy 
látja, a sikeres figyelemfelkeltéshez képest a koncertélet 
aktív részesévé válni jóval nehezebb. „Az áprilisi gálakon-
cert közönségében biztosan lesznek koncertszervezôk, 
akiknek esetleg megtetszik, amit csinálunk. Arra számí-
tok, hogy a Hungarofest által összeállítandó professzioná-
lis promóciós anyag sok-sok helyre eljut belföldön és kül-
földön egyaránt.”
Az eredetileg az ELTE néprajz szakán végzett, zeneakadé-
miai népzenész diplomáját e tanév végén átvevô P. Szabó 
Dániel helyzete némileg nehezebb társaiénál, hiszen ô a 
cimbalom mestere, és ez a hangszer legfeljebb kuriózum-
ként szokott szerepelni külföldi esteken. Optimizmusát az 
táplálja, hogy Magyarországon egyre népszerûbb a cimba-
lom, és többször van rá szükség olyan mûsorokban is – erre 
a tavalyi Liszt-évben volt néhány példa –, amelyekben a 
klasszikus zenei alkotásokat megihletô népzenéket kell 
megszólaltatnia. A Honvéd Táncszínház produkcióit kísé-
rô Hegedôs együttesben dolgozó mûvész célja: komolyze-
nei minôségben elôadni a népzenét.
A tehetségeket támogató program mellett – mint Balatoni 
Monika kreatív és stratégiai igazgató a 21. oldalon olvas-
ható cikkünkben is elmondta – az Európai Unió Ifjúsági 
Zenekarának magyarországi válogatóját is a Hungarofest 
KultúrPont Irodája rendezi, de tavasszal is folytatódik a 
nagy sikerû Csokikoncertek sorozat, amely a Millenárison 
tehetséges fellépôket és különféle zenei mûfajokat ismertet 
meg a legifjabb korosztályokkal, játékos formában. n
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Baráth emôke szegedi Csaba in Medias Brass Quintet
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A nyitókoncerten a fesztivál újonnan kinevezett zenei 
igazgatója, Kocsár Balázs dirigálja a Magyar Rádió Szimfo-
nikus Zenekarát; a mûsoron 20. századi magyar kompozí-
ciók – Bartók: Brácsaverseny, Kodály: Páva-variációk, 
Lajtha: Hortobágy-szvit – szerepelnek. Ez utóbbi ígérkezik 
a legizgalmasabbnak: a zenemû elhangzása közben Georg 
Höllering 1936-ban készült film-szociográfiája, a Hortobágy 
részleteit vetítik. A Móricz Zsigmond egyik elbeszélése 
(Komor ló) nyomán készült film – amelyhez Lajtha László ere-
detileg kísérôzenét írt, s ebbôl született késôbb a szvit – a 
letûnôben lévô pusztai életforma rendkívül árnyalt és élet-
hû bemutatása, a Cinege-család hétköznapjainak krónikája. 
(Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, március 16.)
Koppenhágában, a legutóbbi Womex-seregszemlén is nagy 
sikert aratott az az autentikus népzenei, világzenei és jazz-
elemeket mesterien kombináló produkció, amelyet 
Hungarian HeartBeats (azaz Magyar szívdobbanások) 
címmel mutatnak be a fesztiválon. A Tükrös Zenekar ha-
gyományos parasztzenéje, a Söndörgô elementáris erejû 
délszláv muzsikája, Balogh Kálmán és Lukács Miklós cim-
balomduója, Dresch Mihály szívhez szóló szaxofonhangja, 
Szokolay Dongó Balázs furulyája, Szalóki Ági és az elsô-
sorban színészként ismert Tompos Kátya énekhangja, 
Baranyai Barbara és Kádár Ignác tánca, Both Miklós 
elektromos gitárja. Ezekbôl a komponensekbôl épül fel az 
innovatív elôadás, amely egyszerre tiszteleg a negyvenéves 
táncházmozgalom, a csodálatosan gazdag kárpát-meden-
cei cigány zenekultúra és az improvizáció korlátlan szabad-
sága elôtt. (Uránia Nemzeti Filmszínház, március 16.)
A Mûvészetek Palotája és a tavaszi fesztivál közös rendezésû 
Ütôs napja – délelôttôl késô estig, interaktív családi kon-
cer tektôl a nagytermi hangversenyekig – arra hívja fel a 
zenebarátok és a zenét tanuló gyerekek figyelmét, hogy az 
üstdob méltóságteljes pergése, a vibrafon csilingelése vagy 
a jazz-dobosok olykor elképesztô virtuozitása csak a jég-
hegy csúcsa: napjaink ütôhangszeres kultúrája valójában a 
korlátlan lehetôségek tárháza. A program fénypontja két 
jazz-világsztár, a több mint harminc éve együtt játszó 
Chick Corea zongorista és Gary Burton vibrafonos duó-
koncertje. (Mûvészetek Palotája, március 18.)  

klasszikus TaVaszi FeszTiVál

Chick Corea és Gary Burton duója az elmúlt három évtized jazztörténetének egyik legsikeresebb vállalkozása

120 éve született lajtha lászló, a Hortobágy komponistája

Gyönyörködtetô 
változatosság

Az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválon (március 
16–26.) a pénzhiány, a soksok bizonytalansági 
tényezô megnehezítette a mûsorszerkesztést, 
de végül igen színes, gazdag, változatos prog
ram született, melybôl a világsztárok sem hiá
nyoznak. A Gramofon szubjektív ajánlója kö
vetkezik.
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A szimpatikus, gyakran jótékonykodó sztárokat kedvelô, 
és népszerû hegedûversenyeket is szívesen hallgató közön-
ség az elmúlt években sokat aggódott Maxim Vengerovért. 
Az egykori csodagyerek ugyanis (jobb kezének betegsége 
miatt) évekre abbahagyta a hegedülést, karmesterként pe-
dig – valljuk meg ôszintén – árnyéka volt önmagának. 
Mostanra azonban felgyógyult, és – Özcan Ulucan, bulgá-
riai török hegedû- és brácsamûvész társaságában – Ven ge-
rov lesz a vendégszólistája a Liszt Ferenc Kamarazenekar 

hangversenyének. A programot Mozart hegedûre, brácsá-
ra és kiszenekarra komponált Sinfonia concertantéja (K. 
364) nyitja, majd egy Bach-kettôsverseny (BWV 1043) és a 
Jupiter-szimfónia következik. A siker garantált. (Bartók 
Béla Nemzeti Hangversenyterem, március 17.)
A jövôre hetvenéves Szakcsi Lakatos Béla mindent elért, 
ami egy jazz-zongoramûvész és zeneszerzô számára Magyar-
országon lehetséges. Azért becsülöm különösen, mert egy 
pillanatra sem ül a babérjain, folyton vadonatúj tervek, a 
szó legjobb értelmében vett „projektek” foglalkoztatják. 
Most a néhány évvel ezelôtti Gypsy Jazz produkcióját fej-
lesztette tovább – úgy, hogy remek zenésztársai (köztük 
Tony Lakatos szaxofonos és Terri Lyne Carrington ameri-
kai dobos) mellé a neves indiai szitármûvészt, Ikhlaq 
Hussaint, valamint Amit Chaterjee énekes-gitárost és 
Aditti Bhagwat autentikus indiai táncosnôt hívta meg. 
Így találkozik a cigány kultúra ôshazája (India) és a ma-
gyarországi romák gazdag zenei világa. (Bartók Béla Nem-
zeti Hangversenyterem, március 19.)
Nagy példaképe, Cziffra György elôtt tiszteleg a fiatal 
zongoramûvész, ifj. Balázs János, aki a fesztiválon azt a bri-
liáns repertoárt játssza, ami Cziffrát egykor a világhírnévig 
repítette. Mendelssohn, Schumann, Chopin, rengeteg 
Liszt és végül a Kék Duna-keringô átirata. (Uránia Nem-
zeti Filmszínház, március 20.) 
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szakcsi lakatos Béla a Gypsy Jazz produkció után a cigány zenekultúra ôshazája, india felé kalandozik

Maxim Vengerov ifj. Balázs János

ikhlaq Hussain indiai szitármûvészTükrös zenekar: autentikus parasztzene



Ha az I Musici di Roma kamarazenekar nevét hallom, a ki-
számíthatóság, a makulátlanul tiszta hangkép, a zene irán-
ti alázat jut eszembe. Az együttes 1951-ben jött létre, így az 
alapítók közül már senki sem játszik benne, de a jelenlegi 
tagok is megérdemelnének egy-egy törzsgárda jelvényt. A 
több évtizedes közös munka monotonitása, a próbák és 
koncertek sûrû menetrendje, a turnék fárasztó utazásai 
nem szegték kedvüket. Minden koncertjük örömzene, s 
ezért akkor sem lehet megunni, ha már sokadszor halljuk 
elôadásukban a barokk és klasszikus irodalom gyöngysze-
meit. Budapesti hangversenyükön sem okoznak meglepe-
tést: Vivaldi vonós versenymûveit, köztük a kihagyhatat-
lan Négy évszakot szólaltatják meg. (Bartók Béla Nemze-
ti Hangversenyterem, március 24.)
A Wiener Sängkerknaben koncertjén sem várható megle-
petés: a több mint ötszáz éve, 1498-ban alapított bécsi fiú-
kórus mostanra igazi zenei nagyüzemmé nôtte ki magát. 
Egyszerre négy csoportja járja rendületlenül a világot, s a 
matrózruhás kisfiúk annyira profik, hogy mindig elkápráz-
tatják a publikumot – azokat is, akik (mint e cikk szerzôje) 
általában idegenkednek a hatásvadász zenei produkciók-
tól. (Olasz Kultúrintézet, március 24.) 

A fesztivál zárókoncertjére fajsúlyos zenekar érkezik, ha-
gyományos repertoárral: a Royal Philharmonic Orchestra 
hangversenyén Beethoven D-dúr hegedûversenye (op. 61), 
majd Dvořák IX. (Újvilág) szimfóniája csendül fel. Nagy 
fegyvertény, hogy a versenymû szólistája magyar mûvész, a 
még mindig csak harmincas évei elején járó Baráti Kristóf 
lesz, aki egykor az egyik legtehetségesebb Szenthelyi-nö-
vendékként bukkant fel a hazai zeneéletben, majd sokáig 
külföldön élt, s így kissé eltûnt a szemünk elôl. 2010 októ-
berében megnyerte a VI. Nemzetközi Paganini-versenyt, s 
ezzel újra meglendült a nemzetközi karrierje. Ez a koncert 
is fontos állomás, hiszen nem sok fiatal hegedûsnek adatik 
meg a lehetôség, hogy olyan karmester-ász vezényletével 
játssza el a Beethoven-versenymûvet, mint a veterán (75 
éves) svájci Charles Dutoit. (Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyterem, március 26.)
Richard Strauss ritkán hallható operája, az Arabella be-
mutatójával – amely ugyancsak a Budapesti Tavaszi Feszti-
vál programkínálatába tartozik – lapunk 55. oldalán, az 
Opera rovatban foglalkozunk. n

klasszikus TaVaszi FeszTiVál
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Wiener sängerknaben: a matrózruhás bécsi kisfiúk rendületlenül járják a világot

i Musici di Roma kamarazenekar

Charles dutoit Baráti kristóf

Fo
tó

: l
uk

as
 B

ec
k

Fo
tó

: C
or

in
e 

Ve
ys

el
lie

r

A Budapesti Tavaszi Fesztivál teljes és részletes programja: 
www.btf.hu  





Nemrég a Gramofon hasábjain Antal Mátyás, a Nemzeti 
Énekkar karigazgatója arról számolt be, hogy az együttes 
ma már képes bármely produkcióra szólistákat is kiállítani. 
Gavodi Zoltán huszonkilenc éves kora, 1998 novembere 
óta tagja a Nemzeti Énekkarnak, s azóta számos alkalom-
mal énekelt szóló szerepet az énekkar koncertjein vagy a 
Nemzeti Filharmonikusokkal közösen jegyzett produk-
ciókban. Mivel nemcsak tenor, hanem különleges módon 
az ennél magasabb kontratenor hangfaj is a sajátja, Bach 
h-moll miséjének mezzoszoprán szólóját énekelhette a Má-
tyás-templomban, 2004-ben. Öt évvel késôbb, Schönberg 
Mózes és Áron címû operájában a Hat hang tenorszólóját 
énekelte Kocsis Zoltán vezényletével, a Nemzeti Filharmo-
nikusokkal, a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon. Eze-
ken kívül számos alkalommal lépett fel ifjúsági koncerte-
ken; például a Nemzeti Énekkar szólistáival mutatták be 
Ránki György Muzsikus Péter Hangszerországban címû 
meseoperáját, amelyben Cselló papa szerepét alakította. 
Ezt követte Ravel operája, A gyermek és a varázslatok, 
amelyet magyarul énekeltek, fôként általános iskolás korú 
gyerekeknek. Ezt az alkotást röviddel lapunk megjelenése 
után, 2012. március 11-én délelôtt 11 és délután 3 órakor, 
ifjúsági elôadás keretében adják elô a Filharmonikusok, de 
februárban nagy, bérleti koncerten is megszólaltatták a 
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben – igaz, akkor 
koncertszerûen, francia nyelven. Gavodi Zoltán a tenorra 
írt szólószerepeket formálja meg: a brit akcentusú Teás-
kannát, a matematikatanár Kis öreget és a dadogó Leveli-
békát. 

Vonzó negatív figurák

„Szcenírozott elôadások esetében – mint amilyen a két 
ifjúsági elôadás is volt – másként készülök egy-egy fellépés-
re, hiszen a mimika, a testtartások vagy egy-egy odaillô 
mozdulat segítheti a karaktereket, de az éneklésben nincs 
jelentôs különbség. Mindig minden nyelven törekszem az 
érthetô szövegmondásra, de természetesen az ifjúsági kon-
certeken, ahol magyarul hangzik el a mû, még artikulál-
tabb és letisztultabb énekelt szövegre lesz szükség a siker-
hez. A gyerekek tiszta ôszintesége mindig fontos visszajel-
zés számomra, többet ér bármely zenekritika trendi vagy 
akár objektív véleményénél” – mondja a mûvész. 
Gavodi Zoltán számos más produkcióban is vállal szólista 
szerepet. Játszott például Eötvös Péter Radames címû ka-
maraoperájában, a Szombathelyi Bartók Fesztiválon; 
Purcell Dido és Aeneas címû operájában, közremûködött 
Szabó Csaba Miséjének posztumusz bemutatóján vagy 
Bernstein Chichester Psalms oratóriumában a 2007-es Bu-
dapesti Tavaszi Fesztiválon. Jean Genet Négerek címû drá-
májának Sáry László által megzenésített magyarországi 
ôsbemutatójában kontratenorként szerepelt a Bárka Szín-
házban, és évek óta az A:N:S Chorus, a Purcell Kórus, a 
Szent Efrém Férfikar és a Voces Aequales koncertjeinek 
állandó közremûködôje. Elsôsorban kontratenor szólókat 
vállal szívesen: ez a hangfaj az érzékeny, lírai oldalát emeli 
ki, míg tenorként a hôsies, drámaibb karakterek állnak kö-
zel hozzá. A negatív figurák megformálása különösen von-
zó számára.

klasszikus zenekaRi köRkép Az összeállítást készítette: Várkonyi Tamás
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Sokoldalú tenor
Gavodi Zoltán, a Nemzeti Énekkar idei díjazottja

koncert közben a nemzeti énekkar – a középsô sorban jobbról az elsô Gavodi zoltán

A Nemzeti Filharmonikusok titkos 

szavazással idén is megválasztot

ták az Év mûvészét és az Év éneke

sét. Míg Koó Tamás csellómûvész a 

nagy sikerû spanyolországi turnén 

járt a zenekarral – hogy Liszt, Ko

dály, Debussy, Dukas és Ravel 

mûveit szólaltassa meg Kocsis Zol

tán vezényletével –, addig a másik 

díjazott, Gavodi Zoltán, a Nemzeti 

Énekkar tagja nyilatkozott a Gra
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Együtt és egyedül

„Kórusban énekelni számomra nem összeegyeztethetetlen 
a szólófeladatokkal – mondja az Adorján Ilonánál, Lax 
Évánál és Szabóki Tündénél tanult mûvész. – Megtisztelô 
és örömteli feladat egy-egy operai karakter megformálása 
és eléneklése is, de legjobban a nem színpadhoz kötôdô 
szólókat szeretem. Kantátákat, passiókat – szólót és kórus-
szólamot egyaránt – kis létszámú együttessel elôadni, vagy 
reneszánsz vokálpolifóniában egy szólamot egyedül vinni; 
Lassus, Schütz vagy Tallis motettáiban, Monteverdi mad-
rigáljaiban, Gesualdo responzóriumaiban az egyik szólam-
nak lenni az egyik legcsodálatosabb élmény. Egyben ta-
nulságos feladat, hiszen a helyes intonáció, az arányok és 
nem utolsósorban a stílus megismerése az, amit meg lehet 
és érdemes is megtanulni ezeken a darabokon keresztül. 
Nekem szerencsére megadatott ez a lehetôség az 1990-es 
években, a Klembala Géza vezette Cantus Corvinus ének-
együttesben, majd késôbb a fent említett énekegyüttesek-
ben is. Nagyobb létszámú együttesben ugyanezek a megva-
lósítandó célok: Verdi Requiemje, Dvořák Stabat Matere 
vagy a Mahler VIII. szimfóniája nem kerülhetett volna kö-
zel hozzám, ha a Nemzeti Énekkar tagjaként nem éneklem 
el ezeket néhányszor. Azokat a küzdelmes feladatokat is 
várom minden évadban, amikor a mûvek nem adják olyan 
könnyen magukat, vagyis kényesek, sok próbát és türelmet 
igényelnek; ezekkel tanulok mostanában a legtöbbet. Ilyen 
volt a Kurtág-ciklus (A csüggedés és keserûség dalai), Lige-
ti György Requiemje és legutóbb Janáček Glagolita miséje. 
A fô nehézség persze a hangi megterhelés, a szinte min-
dennapi próbák mellett ezek a rengeteg energiát felemésztô, 
óriási mûveket bemutató koncertek, amelyek után másnap 
nem könnyû megszólaltatni egy kisebb-nagyobb szólót...”

Szakmai példa

A Nemzeti Énekkar jelenlétét a hazai koncertéletben a 
korábbi évekhez viszonyítva még erôsebbnek látja Gavodi 
Zoltán. A koncertszám évrôl évre nô, a repertoár egyre 
szélesebb, nagyszabású és nehéz kortárs mûvek, valamint 
ismert szerzôk kevésbé ismert kompozíciói is megszólaltak 
az elmúlt években. A már említetteken kívül Jeney Zoltán 
Halotti szertartását, Hilarion Alfejev ortodox püspök Má-
té-passióját, Brahms Schicksalsliedjét, Liszt Strassbourgi 
harangok címû darabját és Puccini A Nyugat lánya címû 
operáját emeli ki. Kocsis Zoltán és Antal Mátyás neve és 
zenei talentuma is tartós garancia a minôségre és a bizton-
ságra – mondja. És hogy mit jelent számára Az év énekese 
díj? Kollégái megtisztelô elismerését, csaknem másfél évti-
zede tartó lelkes munkája megbecsülését, valamint embe-
ri és szakmai példaállítást, amit nem könnyû kivívni, de 
méltónak lenni rá szinte még nehezebb. n

klasszikus
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A Nemzeti Filharmonikusok honlapja és tavaszi koncertjei:
www.filharmonikusok.hu 



Rugalmas zenekaroké
a jövô
Új ügyvezetô igazgató a BFZ-nél

Január 1jétôl Stefan Englert váltotta Körner Ta
mást a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) ügy
vezetô igazgatói székében. A német szakember 
a SchleswigHolsteini Ünnepi Játékoknál és a 
Bambergi Szimfonikusoknál szerzett tapaszta
latait kamatoztatja a magyar együttesnél. 
Stefan Englert terveirôl, feladatairól, vállalásai
ról, valamint a zenekar különleges Bach–
Bruckner programjáról is nyilatkozott lapunk
nak.

Stefan Englert elsôsorban a zenekar stratégiai tervének 
megvalósításáért, valamint a szervezet mûködtetéséért 
lesz felelôs. Helyettese, a korábban a Hungarofest Non-
profit Kft. alá tartozó Klassz Zenei Iroda vezetôjeként ko-
moly érdemeket szerzett Erdôdy Orsolya pedig a zenekar 
hazai tevékenységét és kapcsolatait gondozza. Stefan 
Englert a Hamburgi Egyetem filozófiai karán végezte ta-
nulmányait; 1999-tôl dolgozott a Schleswig-Holstein-i 
Zenei Fesztiválnál – 2002-tôl az ott mûködô Zenekari 
Akadémia vezetôjeként –, 2009-ben pedig a Bambergi 
Szimfonikusok menedzserének nevezték ki. A Budapesti 
Fesztiválzenekar nevét természetesen régóta ismeri, s úgy 
fogalmaz, „ez a világ egyik élvonalbeli szimfonikus együt-
tese.” Fischer Ivánnal akkor ismerték meg egymást szemé-
lyesen, amikor 2007-ben a Schleswig-Holstein-i Zenei 
Fesztiválon magyar témájú programsorozatot szerveztek, 
és Fischer Iván is vezényelte a fesztivál zenekarát. Amikor 
elkezdték keresni Körner Tamás utódját, telefonon felhív-
ta ôt Fischer Iván. Éppen mindketten Rio de Janeiróban 
tartózkodtak – Englert a bambergi zenekar színeiben –, s 
ott találkoztak. „Egyedülálló sikertörténet a Fesztiválze-
nekaré, amely az egyik legkeresettebb együttes a világon 
– mondja –, ezért is örültem a felkérésnek. Ugyanakkor 
tudom, hogy állandó veszélyt jelent a zenekar mûködésére 
a gazdasági helyzetbôl adódó bizonytalanság, de engem a 
világszínvonal vonzott ide. Fô célom, hogy azokban a kül-
földi országokban, városokban, amelyekben a zenekar is-
mert és jegyzett, baráti köröket hozzunk létre, és azok ré-
vén bôvítsük támogatóink körét. Körner Tamás kiterjedt 
hálózatot hozott létre külföldön – például az Egyesült 
Államokban, Nagy-Britanniában, Ausztriában léteznek 
már baráti körök. A külföldi vendégszereplések nagy sze-

rûen mûködnek: nem ismerek még egy Amerikán kívüli 
zenekart, amely háromszor lépett volna fel egy év alatt 
New Yorkban. A turnék azonban sokba kerülnek, nincs 
rajtuk haszon; Nagy-Britanniában és az Egyesült Álla-
mokban például rendkívül alacsony a fellépti díj. A kö-
vetkezô néhány év legfontosabb feladatai között szerepel, 
hogy más országokban is alakítsunk baráti köröket, növel-
ve a zenekar támogatóinak táborát. Például amiben én so-
kat tudok segíteni, az a zenekar bevezetése a jelentôs né-
met koncertpiacra. Másik fô feladatom, hogy a már 
meglévô kapcsolatrendszerben rejlô valamennyi lehetô-
séget kiaknázzuk.”
Az ügyvezetô igazgató egy izgalmas mûvészi vállalkozásról 
is beszámol. A zenekar Bach és Bruckner elnevezésû mû-
sorában egy Bach-kantátát és egy Bruckner-szimfóniát 
szólaltat meg. A március elején Nyugat-Európában is be-
mutatott, majd Magyarországra hazaérkezô produkció 
elsô részében korabeli barokk hangszereken, a második-
ban modern hangszereken játszanak a muzsikusok – ez a 
zenekarok specializálódásának korában egyedülálló. „Ez a 
rugalmasság a Fesztiválzenekar egyik legnagyobb erôssége, 
az együttessel szinte bármit meg lehet valósítani – mondja 
Stefan Englert. – Fischer Iván érdeme, hogy ennek a le-
hetôségét az utóbbi években kidolgozta. Németországban 
például a zenekarok jól támogatottak, de nem ilyen rugal-
masak; minden megy a megszokott kerékvágásban, vál-
toztatni azonban nagyon nehéz. Én is osztom Fischer Iván 
nézetét: a rugalmas zenekaroké a jövô.” n
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A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja, a próbákat élôben 
közvetítô videócsatornával: www.bfz.hu

Fo
rr

ás
: B

Fz



klasszikus

31GRAMOFON2012. TaVasz

Az orosz zene 
újrafelfedezése
A Concerto Budapest Richter-
bérlete

A Concerto Budapest hangversenyein a már be
futott sztárok mellett olyan fiatal tehetségek is 
fellépnek, akik a világban már letették a névje
gyüket, a magyar közönség elôtt azonban is
meretlenek. Ôk a zenekar tematikus bérleteiben 
láthatók–hallhatók, például tavasszal a Rich
terbérlet estjein. Ennek a sorozatnak az a célja, 
hogy jelentôs elôadómûvészek révén az orosz 
zenei tradíció jelenjen meg benne. A részletekrôl 
Keller András zeneigazgatót kérdeztük.

A zeneigazgató fontosnak tartja, hogy a bérletek te ma-
tikusak legyenek. Richter-bérlet tavaly is volt, ebben az 
orosz zene remekeit mutatják be, és Keller András ma már 
úgy érzi, a sorozat jövôre is érdemes a folytatásra. Egyrészt 
azért, mert ez a repertoár kimeríthetetlen, másrészt a kö-
zönség is nagyon szereti – ezt az elmúlt évad mutatja, ami-
kor a Mûvészetek Palotájában pótszékezni kellett. Az idei 
bérlet decemberi elsô koncertjére az orosz elôadók egyik 

legnagyobbját, Vadim Repint hívták meg, februárban pe-
dig egy nagy tehetségû fiatal zongoramûvésznôt, Anna 
Vinnitskayát mutatták be a közönségnek. (Tavaly Khatia 
Buniatishvilit fedezték fel, aki máris nemzetközi karriert 
futott be.) 
Az együttes tavaszi elsô koncertjét (március 6.) Kocsis Zol-
tán, a zenekar elsô vendégkarmestere dirigálta; ezen egy 
kuriózum, Csajkovszkij Manfréd-szimfóniája is elhangzott. 
„Kocsis Zoltántól általában olyan mûsort kérek – mondja 
Keller András –, ami izgalmas, és számára is kihívást je-
lent. Ôsszel például Schumann nagyon ritkán játszott 
kantátáját, Az éden és a périt vezényelte a Karajan-bér le-
tünkben, amelynek mûsoraiban a német zene a domináns. 
A márciusi 6-ai koncerten szintén egy különleges tehetség, 
Kirill Gerstein játszott velünk, Rahmanyinov monumen-
tális d-moll zongoraversenyében. A harmadik koncerten 
(április 28.) Baráti Kristóf a vendégünk, Prokofjev D-dúr 
hegedûversenyében, a Mûvészetek Palotája Szimfonikus 
Felfedezések címû sorozatában. Lesz egy bemutató is: 
Zombola Péter Sosztakovics elôtt tisztelgô Kamaraszimfó-
niáját szólaltatjuk meg, a második részben pedig Sosz ta-
kovics Tizedik szimfóniáját. Ez számomra azért kedves mû, 
mert amikor fôiskolásként az ÁHZ fiatal koncertmestere 
lettem, valamennyi mûsorra tûzött Sosztakovics-szimfónia 
elôadásában részt vehettem. Ezek között is emlékezetes 
számomra az egyik elsô koncertemen az akkor még telje-
sen ismeretlen Mariss Jansonsszal való találkozás.” A 
Richter-bérlet utolsó estjén, május 10-én Medveczky 
Ádám, a zenekar egykori mûvészeti vezetôje dirigál; a ze-
nekarból sokan vele kezdték a pályájukat. A második fél-
idôben Csajkovszkij VI. szimfóniáját hallhatjuk, az elsôben 
pedig Sosztakovics I. hegedûversenyét Maxim Fedotovval. 
Nemrégiben Krzysztof Penderecki vezényletével szerepelt a 
Concerto Budapest a moszkvai Kremlben, ahol a szerzô 
hegedûversenyét is Fedotovval adták elô.
A zeneigazgató szól még a Szereti ön Beethovent? sorozat-
ról, ami kísérleti koncertmûfaj, és amelynek tavasszal két 
estjét tartják. „Nagyon örülök a közös vállalkozásnak, ami 
a Mûvészetek Palotája, a Zeneakadémia és a Concerto Bu-
dapest együttmûködésében valósul meg – folytatja a zene-
igazgató. – Nagyszerû házigazda, közönség- és zenekalauz, 
Batta András vezeti a mûsort, aki olyan elôadói készséggel 
és könnyedséggel rendelkezik, ami párját ritkítja. Az eddi-
gi két koncert nagyon hosszú, háromórás volt, de a közön-
ség pisszenés nélkül figyelte, hogyan boncolgatjuk a zene-
mûveket. Április 6-i, nagypénteki mûsorunk a Szenvedés 
és megváltás címet viseli, a májusi 5-i idei utolsó est közép-
pontjában Beethoven kései vonósnégyesei állnak. A kon-
certeken mindig szerepeltetünk fiatal zeneakadémista te-
hetségeket, mert az egyedülálló sorozatnak egyszerre célja 
az ismeretterjesztés és a tehetségkutatás. Közös álmunk, 
hogy a Szereti Ön… sorozat klasszikus zenei mozgalommá 
nôje ki magát.” n

A Concerto Budapest honlapja:
www.concertobudapest.hua Concerto Budapest elsô tavaszi vendégszólistája, kirill Gerstein
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Prekoncepciók nélkül
A Budafoki Dohnányi Zenekar 
kortárs zenei missziója

Aharon Harlap, Orbán György, Selmeczi György, 
Szabados György, Tallér Zsófia, Tiszai Péter, 
Vajda János – csak néhány név azon kortárs 
zeneszerzôk közül, akiknek mûveit a közel
múltban mûsorra tûzte a Budafoki Dohnányi 
Zenekar (BDZ). Az együttes olykor szerzôi le
mezt, szerzôi estet is szentel egyegy alkotónak 
– aligha van még egy magyar szimfonikus ze
nekar, amely ilyen nagy energiákat fordítana a 
mai zene és a közönség közötti szakadék áthi
dalására. 

„Ha jól emlékszem, a Magnificat volt az elsô, amit elôször 
megszólaltattak tôlem Hollerung Gábor együttesei. Az-
óta többször is mûsorra tûzték, sôt arra a Hungaroton-
albumra is rákerült, amelyet kizárólag az én mûveimnek 
szen teltek – mondja Vajda János. – A Szent Péter meg a 
zsoldosokat az akkor Hollerung Gábor vezette Honvéd 
Mûvész együttesnek írtam; a Változatok ajánlása ugyan 
nem a Dohnányi Zenekarnak szól, de szintén többször ját-
szották. Last Minute Tour címû kompozícióm már az ô 
felkérésükre született, 2009-ben mutatták be. Egy kortárs 
zeneszerzô oratorikus mûveinek elôadására nem állnak 
sorban a szimfonikus zenekarok, tehát hihetetlenül inspi-
ráló és fontos – manapság különösen –, ha egy zenekar és 
karnagya késznek mutatkozik ilyen kísérletekbe bocsát-
kozni. Inspiráló az is, hogy a BDZ tagjai fôként fiatalok; 
jól viselik azokat a megpróbáltatásokat, amelyek elé egy-
egy modern partitúra állítja ôket – nem várnak meg a sar-

kon.… Ahogyan a mûveimet játsszák, kifinomult ízlésre 
vall, s fontos, hogy pályájuk elején álló szerzôk alkotásait 
is mûsorra tûzik, nem csak ilyen kopott szôrûekét, mint 
amilyen én vagyok. Nem hiszem, hogy van még egy hazai 
zenekar, amely a BDZ-nél többet tesz a kortárs zene élet-
ben tartásáért. Óriásit fejlôdtek a kilencvenes évek óta. 
Ha csak a saját darabjaim elôadására gondolok, döbbene-
tes a különbség, hogy most hogyan szólal meg egy kompo-
zícióm, és hogyan szólalt meg tizenöt évvel ezelôtt. Nem 
csak én mondom ezt; kollegáim, akiknek darabját játszot-
ták, áradoztak, milyen magas színvonalú interpretációt 
hallottak.”
Selmeczi György februári – hatvanadik születésnapja al-
kalmából rendezett – szerzôi estjébôl is kivette a részét a 
BDZ. A Mûvészetek Palotájában a Kodály Zoltán kaland-
jait, az Operetkát és A függô várost szólaltatták meg. „Lett 
volna más választásom is zenekarok terén – mondja 
Selmeczi György –, de két okból is a Dohnányi mellett 
döntöttem. Az egyik a magas technikai színvonal, amely-
lyel képesek a legbonyolultabb zenei struktúrákat is meg-
szólaltatni. A másik a nyitottság, amelynek köszönhetôen 
prekoncepciók nélkül közelítenek az újabb zenékhez is. És 
mivel a zenei jelen legalább annyira a zenetörténet része, 
mint a zenei múlt – a jelen alatt a 20. század második felét 
és a 21. század zenéjét értem –, ezért az újabb zenékben 
szerzett tapasztalataik jótékonyan hatnak a hagyományos 
repertoár elôadói gyakorlatára is. Ennek a jelentôségét fel-
ismerték, és szakbarbárságtól mentesen képesek a zenetör-
ténet bármely korszakában keletkezett alkotásokat frisses-
séggel megjeleníteni, életre kelteni.” n
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A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja
www.bdz.hu

BeMuTATók sûrûjéBeN
az idei évad különösen sok ôsbemutatót hozott a Budafoki 
dohnányi zenekar számára. aharon Harlap Concertóját az olasz 
intézetben adták elô januárban. a nagy feltûnést keltett színházi 
munkáiról és népszerû ifjúsági mûveirôl is ismert Tallér zsófia Har-
sonaversenyét szintén a Bdz mutatta be tavaly októberben. a ze-
nekar nyitottságára jellemzô, hogy a befutott zeneszerzôk mellett 
például az építészmérnökbôl lett komponista, orbán György és 
Vajda János tanítványa, Tiszai péter darabját is bemutatta 2011 
novemberében – nagy sikerrel. szintén ebben az évadban tûzték 
mûsorra orbán György Rorate coeli címû nagyszabású oratóriu-
mát, illetve Veronai variációit. Fontos közremûködôi voltak a ta-
valy elhunyt zeneszerzô-zongoramûvész, szabados György emlé-
kére rendezett októberi estnek is. 
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Az év legkedvesebb

      muzsikusai
Miller Gárdai Viktória  
és Murin Jaroszláv elismerése

A hagyományoknak megfelelôen, a közönség 
szavazatai alapján 2011ben is egy nô és egy 
férfi muzsikusnak adták át a Pannon Filharmo
nikusok a közönségdíjat. Ezúttal a fuvolamûvész 
Miller Gárdai Viktória és a brácsamûvész Mu
rin Jaroszláv kapta az Év legkedvesebb muzsi
kusa címet. 

Miller Gárdai Viktória Kecskeméten, a Kodály Zoltán 
Zenemûvészeti Szakközépiskolában szerezte meg a szakmai 
alapokat, onnan került a pécsi fôiskolára, Barth István-
hoz, aki már akkor emblematikus személyisége volt a zene-
karnak. Amikor Barth 1998-ban nyugdíjba ment, Viktória 
az ô helyét foglalta el. Mint mondja, tapasztalt és széles 
körben tisztelt muzsikus után keletkezett ûrt kellett betöl-
tenie, ô pedig akkor még fiatal pályakezdô volt. Annyira, 
hogy ekkor végezte el a Zeneakadémia kiegészítô tagoza-
tát, megszerezve az egyetemi diplomát. „2001-ben hat évre 
külföldre mentem, és ott képeztem magam tovább – foly-
tatja a szólófuvolás –, közben két gyereket neveltem. A há-
gai királyi konzervatórium mesterképzésében vettem részt, 

amelynek keretében a Concertgebouw 
Zenekar, illetve a hágai Residentie 
Orkest elsô fuvolistájától tanulhat-
tam. Hat év után jöttem haza – jó 
döntés volt, és hálás vagyok, hogy 
visszafogadott a zenekar. A díj, 
amely nem szakmai, hanem in-
kább szimpátiadíj, nagy megtisz-
teltetés. Azért is örültem neki, 

mert ôszinte gesztus a kö zön-
ség tôl, és mert nô lévén szép 
nyakékkel jár együtt. Ami-
kor az ember viseli, büszke 
rá, és nem felejti el soha, 
milyen alkalomból kapta.”
A zenekar tavaszi prog-
ramjáról Miller Gárdai 

Viktória elmondta: nagyon 
szereti a zenekari repertoár 
franciás vonulatát. A májusi 

MüPa-beli francia esten 
akad számára bôven ten-
nivaló, de ez a zenei világ 

nem ismeretlen számára: Dutilleux, akinek két alkotását is 
megszólaltatják, ismert fuvolás szerzô, Debussy A tenger 
címen ismert három szimfonikus vázlata pedig egyik ked-
vence. Üdvözli Bogányi Tibor személyét, mert „nagy húzó-
ereje van, igényesebb munkára kényszerít, mint ami eddig 
volt – mondja. – Pár évig egy osztályba jártunk Kecskemé-
ten. Nagy a várakozás – három évre választottuk meg 
vezetô karmesterünknek.”
A férfi díjazott, Murin Jaroszláv az ukrajnai Lembergben 
született. Felesége kárpátaljai magyar; elôször Debrecenbe 
költöztek, és az ottani zenekarban találtak maguknak he-
lyet. Jaroszláv viszont már akkor is gyakran lépett fel szó-
listaként: a pécsi zenekarral és egy német karmesterrel 
1998-ban több hangversenyt adott. Akkor ismerkedett 
meg a pécsi együttessel; nagyon megtetszett neki a légkör 
és a magas mûvészi színvonal, ezért feleségével úgy döntöt-
tek, hogy átköltöznek a baranyai megyeszékhelyre. A ze-
nekar a próbajáték után szívesen vette fel a muzsikust, aki 
ma már szólamvezetô szólóbrácsás, felesége pedig a máso-
dik hegedû szólamban játszik. „Nagy élmény volt a 
Mûvészetek Palotájában és a pécsi Nemzeti Színházban 
Bartók Brácsaversenyét szólistaként eljátszani – mondja. 
– Nem a hagyományos, Serly Tibor-féle verzióban játszot-
tuk a mûvet, hanem a Bartók Péter és Nelson Dellamaggiore 
kiadásában megjelent kottából. A zenekari munka mellett 
fontos számomra a szólista tevékenység is: tavaly, ötvene-
dik születésnapom alkalmából orgonakíséretes estet ad-
tam a Pécsi Bazilikában Szamosi Szabolccsal. A gyárvárosi 
templomban pedig a Pannon Filharmonikusok kísértek, 
Vass András vezényelt, és a mûsoron Johann Christian 
Bach c-moll brácsaversenye is szerepelt, amelyet még ti-
zenhat évesen tanultam Ukrajnában, és azóta is kedves 
darabom.” Szólamvezetôi feladatáról elmondja: fontos a 
gyors reagáló képesség, hiszen egy koncerten sokszor gyor-
san kell dönteni, a háta mögött ülôket pedig „egyben kell 
tartani”. Bogányi Tibor szerzôdtetését ô is támogatta, 
mondván „jó karmester és jó ember; pozitív hozzáállása 
pedig csak a zenekar javára válik.” n
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A Pannon Filharmonikusok honlapja:
www.pfz.hu
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„A közelmúltban született konszolidációs törvény értelmé-
ben a megyei önkormányzatok által mûködtetett intézmé-
nyek fenntartását a kormányhivatalok alá delegálja az 
államigazgatás – mondja Mérei Tamás. – A Vas Megyei 
Ön kormányzat huszonkilenc intézményt tartott fent, 
ebbôl kettô elôadó-mûvészeti együttes: egy bábszínház és a 
zenekar. (A Savaria Szimfonikus Zenekar egyébként az 
egyetlen vidéki együttes az országban, amely megyei fenn-
tartásúként mûködött.) A törvény elfogadása elôtti utolsó 
pillanatokban azonban kiderült, hogy elôadómûvészeti 
együttesekre nem terjed ki a hatálya, illetve az is kiderült, 
hogy összesen kilenc intézmény van az országban, amely 
megyei fenntartású, ezek között az egyetlen szimfonikus 
zenekar a Savaria. Réthelyi Miklós miniszter úr Fekete Pé-
tert, a Békés Megyei Jókai Színház igazgatóját bízta meg 
azzal, hogy szervezze meg ennek a kilenc intézménynek a 
megyei jogú városokhoz átkerülését. Átvállalási szándékát 
valamennyi város vezetése kinyilvánította – hozzátéve, 
hogy egyedül  nem tudja vállalni a kiesett támogatás pót-
lását. A miniszteri biztosnak ezért az is feladata lett, hogy 
megpróbálja elôteremteni a megyéktôl származó, most ki-

esett egymilliárd forintot. Így jutot-
tunk el oda, hogy a megyei önkor-
mányzatnak – habár joga lehetett vol-
na – nem volt lehetôsége minket fenn-
tartani, és nem is tud pályázni erre a 
keretre. A költségvetési törvény 6. szá-
mú melléklete kimondja, hogy azon 
megyei jogú városok pályázhatnak egy 
1,7 milliárdos összegre, amelyek átvál-
lalnak olyan könyvtárat vagy elôadó-
együttest, amely 2011-ben még megyei 
fenntartású volt. Szombathely város 
vezetése reméli, hogy a kiesett megyei 
támogatást pótolni tudja – ebben a re-
ményben vállalta át január 18-i köz-
gyûlésén a szimfonikus zenekar fenn-
tartását, január 1-jétôl, visszamenôleges 
hatállyal.”
A mai zenekar jogelôde pontosan fél 
évszázada, 1962-ben alakult. A Savaria 
Szimfonikusok fontos szereplôi az Euró-
pában egyedülálló Bartók Fesztiválnak 
és Szemináriumnak, az Iseumi Nyári 
Játékok sorozatának – amely 1964 óta a 
város egyik védjegye –, de Szom bat-
helyrôl indult a Magyar Televízió Kar-
mesterversenye is, illetve ma már évi 
ötven ifjúsági hangversenyt ad a zene-
kar a régióban, bérleti sorozatai mel-
lett. „Olyan kényszerhelyzet alakult te-
hát ki – folytatja az igazgató –, amely-
ben vagy meghozza a város ezt a dön-
tést, vagy veszélybe kerül a létünk, és az 
eddig létrehozott számos érték. Tudni 
kell ugyanakkor, hogy az ország egyik 

legnehezebb anyagi helyzetben levô városa Szombathely, 
tehát az, hogy ebben a helyzetben átvállalt minket, min-
den bizonnyal azt jelzi, hogy folytatni tudjuk az eddig vég-
zett komoly szakmai munkát.”
2013-tól változik az elôadó-mûvészeti törvény is. Új beso-
rolások jönnek: lesz nemzeti és lesz kiemelt elôadó-mû-
vészeti együttes kategória. Mérei Tamás bízik abban, hogy 
azon hat vidéki zenekar egyikeként, amelyek évtizedek óta 
regionális szerepkört is betöltenek, nemzeti kategóriába 
sorolják a Savariát is. „2013-tól a nominális fenntartói tá-
mogatás helyett várhatóan a létszám határozza majd meg 
legnagyobb mértékben a minisztériumi támogatás mérté-
két – mondja. – Ezért szeretném a zenekart tíz fôvel bô ví-
teni. A tavaly újraindult iseumi opera-elôadásokra alapoz-
va is szeretnénk, ha Szombathely – vagy ahogyan nevezni 
szokták: a Nyugat királynôje – arculatának hosszú távon 
meghatározója lenne a zenekar. n
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A savaria szimfonikus Zenekar honlapja:
www.sso.hu

Az utóbbi évtizedek legnagyobb szervezeti változását élte – és 
éli – át a Savaria Szimfonikus Zenekar: januártól megyei 
fenn tartású intézménybôl városi fenntartásúvá vált. A rész
letekrôl Mérei Tamás igazgatót, mûvészeti vezetôt kérdez
tük. Bár cikkünk ezúttal nem elsôsorban zenérôl, hanem 
közigazgatási és gazdasági intézkedésekrôl szól, biztosak 
vagyunk benne, hogy a téma a Gramofont olvasó, hangver
senyre járó zenebarátok számára is fontos.

Mozart remekmûve, a varázsfuvola elôadása a 2011-es  
iseumi nyári Játékokon

     Nyugaton
a helyzet változik
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A kodály Filharmónia megújult honlapja és tavaszi koncertjei:
www.kodalyfilharmonia.hu

Izgalmas kombinációk
           a Kodály Filharmóniánál

Debrecenben most már kiválóan mûködik a bérletezési 
rendszer: a Somogyi-Tóth Dániel által vezetett Kodály Fil-
harmónia egyedül végzi ezt a munkát, az eddigi párhuza-
mosságokat kiiktatták. A Filharmónia Kelet-Magyaror-
szággal sikerült olyan együttmûködést kötni, amely felszá-
molta az eddigi rossz rendszert; egy 250 ezres város nem bír 
el hat bérletet egymás mellett. Elôfordult például, hogy 
egyik nap Vásáry Tamás, másnap Kocsis Zoltán, harmadik 
nap Bogányi Gergely zongorázott Debrecenben – tudjuk 
meg Pad Zoltántól, a Debreceni Kodály Kórus karnagyá-
tól. Ma már minden koncert telt házas, holott a koncertek 
száma nem változott a korábbiakhoz képest; csak logiku-
sabban építettük fel az évadot – mondja.
„Változatos repertoárt lehet játszani. Megpróbáljuk azt az 
elvet követni, hogy kortárs mûvek is elhangozzanak, és 
úgy tûnik, ezt meg is tudjuk valósítani. Ugyanakkor 
mûsorra kell tûzni olyan alkotásokat is, amelyeket a kö-
zönség ismer és vár. Jó példa e mûsorszerkesztési elvre ka-
rácsonyi koncertünk, amelyen egy Telemann-trom bita-
verseny után Vajda János Magnificatja hangzott el, majd 
karácsonyi énekek feldolgozásai következtek.” A kórus a 
tavalyi Liszt-évhez igazítva alakította a cappella mûsorát, 
amelyekbôl januártól decemberig három koncertet adott 
– Liszt és kortársai, Liszt és mesterei, Liszt és tanítványai 
címmel –, két külföldi karnaggyal, Liszt szinte minden a 
cappella és orgonakíséretes mûvét megszólaltatva. Ebbôl a 
sorozatból szeretnének hagyományt teremteni. A prog-

ramban 2012-ben hangsúlyosan lesznek jelen a Kodály-
mûvek, hiszen névadójuk 130 éve született. Az alapító ok-
irat azonban kimondja, a mindenkori kortárs zenemûvek 
elôadása, bemutatása is a Kodály Kórus feladata kell hogy 
legyen. Ennek szellemében ötvözik mûsoraikban a klasz-
szikus szerzôk muzsikáit a kortársakéval vagy a 20. száza-
diakéval, izgalmas kombinációkban. A kétévente meg-
rendezett debreceni Bartók Nemzetközi Kórusverseny re-
zidens együtteseként idén is ôk jegyzik a nyitókoncertet. 
A város ezúttal is rendelt új mûveket négy-öt magyar 
szerzôtôl, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben óriási fegy-

vertény. Több évtizedes hagyomány, hogy ezeket a Kodály 
Kórus mutatja be a kórusverseny nyitóestjén, amelyet in-
ternetes és rádióközvetítésen keresztül is több ezer érdek-
lôdô kísér figyelemmel világszerte.
„A kórus országos tényezô: az infrastrukturális és logiszti-
kai nehézségek ellenére az egész országban jelen vagyunk 
– folytatja Pad Zoltán karnagy. Tavaly hatvannégy hang-
versenyt adtunk, ami óriási szám, hiszen ez több mint egy 
fellépést jelent hetente; koncertjeink hatvan százaléka a 
cappella, azaz hangszerkíséret nélküli mûsor. Keresett a 
kórus, sok helyre hívnak bennünket. Az idei év azért 
némi aggodalomra ad okot: tavaly januárban már alig 
tudtunk betervezni több koncertet, most viszont szellô-
sebb a naptárunk – úgy érzem, most fogyott el a pénz a 
kultúrára. Tavaly szlovéniai turnén jártunk – külföldi fel-
lépéseinken elsôsorban magyar mûveket éneklünk, hiszen 
ezek a mieink, ezeket beszéljük anyanyelvi szinten. A kó-
rus 48 tagú; státuszcsökkentésrôl nincs szó, de a támoga-
tás minden évben változik. Eddig mindig tudtunk úgy 
gazdálkodni, hogy senkit ne kelljen elküldeni. Ez az a lét-
szám, ami alatt már lehetetlen vállalásunkat teljesíteni: az 
ország egyetlen vidéki hivatásos énekkaraként biztosítani 
az oratorikus és a cappella mûvek színvonalas jelenlétét 
Debrecenben és a régióban. n

pad zoltán és a kodály kórus – tavaly hatvannégy koncerten léptek színpadraA megújult honlap csak a felszín – a jól 
mûködô bérletezési rendszer, a telt házas 
koncertek, a kortárs és klasszikus szerzôk 
mûveibôl összeállított, színvonalas mûsorok 
mind azt mutatják: a Kodály Filharmónia né
ven mûködô két együttes, a Kodály Filharmo
nikusok és a Kodály Kórus Debrecen dinami
kusan fejlôdik. A pénz sajnos itt is kevesebb, 
de az utóbbi években kidolgozott magasabb 
minôségi igényeket nem kell alábbadni. Sôt.
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FoDor GéZA: Mi sZól A leMeZeN?

operafelvételek Monteverditôl Mozartig

Typotex kiadó, 332 oldal

Miért revelatív Harnoncourt 1970-es években fel-

vett Monteverdi-ciklusa? Mitôl oly érzéki és csábí-

tó Maria ewing amerikai származású énekesnô 

poppea-alakítása? érdemes-e a hatalmas operare-

pertoár megismeréséhez szükséges végtelen idô és 

életünk végességének feloldhatatlan ellentéte isme-

retében liszt fiatalkori don sanche címû operafelvé-

telére mégis idôt szánni, s ha igen, miért? ehhez ha-

sonló kérdéseket is felvet és megválaszol az a 

Typotex kiadó gondozásában három kötetre terve-

zett gyûjteményes kiadás, amely a 2008-ban elhunyt 

Fodor Géza operakritikáit adja közre. Várady szabolcs 

szerkesztô körültekintô és gondos rendezési elve sze-

rint a recenziók az operák keletkezési sorrendjét köve-

tik, tehát az elsô kötetben a Monteverdi-operáktól 

liszt fentebb említett egyetlen operájáig ível az írások 

sora; a harmadik kötetben lesz majd olvasható a pucci-

ni- és Richard strauss-operák felvételeinek elemzése. 

az elsô rész Fodor 1986–2008 között – a Hifi Magazin-

ban (a késôbbi Hifi Mozaikban), a Muzsikában, az élet 

és irodalomban, valamint a Be szé lô ben – megjelent kritikáit tartalmazzák. 

Fodor eszmefuttatásai mindenekelôtt a zenébôl, a pillanattal elszálló, ép-

pen ezért szavakkal nehezen körülírható és meglehetôsen szubjektív zenei 

teljesítmények értékelésébôl indulnak 

ki. Ra jongását meggyôzôen magyaráz-

za, világosan megfogalmazza, hogy 

számára mitôl jó az adott elô adás, de 

felvállalja azt is, hogy ráirányítsa az 

olvasó figyelmét a kevésbé sikerült 

teljesítményekre – úgy, hogy tanulni 

lehessen belôle. a kiadvány azonban 

korántsem csupán operakritikák so-

rozata. Fodor – mint az operák oly-

kor igencsak szövevényes világának 

idegenvezetôje – nemcsak rámutat 

a fontos dolgokra, hanem értelmez, 

magyaráz és indokol is, mit érde-

mes, hogyan érdemes hallgatni. 

lenyûgözô lexikai tudással hozza 

közelebb az olvasóhoz az adott 

opera korképét; rávilágít a zene és 

színpad dramaturgiájának elsô lá-

tásra bonyolult – ám érvelését 

megismerve mégis kézenfekvô – 

összefüggéseire is. Részletes 

diszkográfia és jól szerkesztett, 

informatív név- és tárgymutató teszi a kötetet még 

áttekinthetôbbé és praktikusabbá. Hasznos útmutató azoknak, akik az ope-

ra-Cd-k és -dVd-k dömpingjében a legértékesebbeket keresik. 

Kovács Ilona

erik sATie:   

eGy üTôDöTT (éN) MeGFiGyelései 

Typotex kiadó, 208 oldal

a belsô címlapon olvasható, hogy fordította 

és az elôszót írta: Várkonyi Benedek. Tovább-

lapozva megtudjuk, hogy mely kiadás alapján 

készült – a válogatás. Válogatást kapunk te-

hát kézhez, de a válogatónak sem személye, 

sem szempontjai nem ismeretesek. aligha vár-

ható el attól, aki az érdeklôdést felkeltô cím ha-

tására elolvassa a könyvet, hogy fáradságot 

nem kímélôen utánajárjon az „elôzményeknek”. 

Márpedig korántsem mindegy, hogy satie eze-

ket a töredékeket milyen szándékkal vetette 

papír ra: magamagának vagy gondolatait meg-

osztandó, rendszeresen kommentálta-e élete 

tapasztalatait vagy alkalomszerûen, s fôképp, le-

het-e tudni, mikorról származnak a zsörtö lô dé-

sek, fullánkok. azért lenne fontos ez, hogy je len-

tô ségüket tekintve „nagyságrendileg” el tudjuk 

helyezni a rövid írásokat. Mert ha nem többrôl 

van szó, mint hogy így adta ki magából a mérget, 

bosszankodást, sokkal kisebb jelentôséget kell tu-

lajdonítanunk nekik, mint ha kényszeresen fordult a türelmes papírhoz. 

Beszámozott csillagok emelkedô számsorrendben való összekötésével meg-

jelenik valamilyen alak (tárgy) kontúrja. Minél több pontot kötünk össze, an-

nál részletezôbben rajzolódik ki a figura. satie 

különcségéhez szép számmal kapunk adaléko-

kat, de továbbra is rejtôzködô marad az „én”, 

aki tudatosan épített csigaházat külsôségekbôl. 

aki ismert már különcöt vagy akár csak fura fi-

gurát életében, megtapasztalta, hogy szinte le-

hetetlen adekvát megfejtését adni egyéniségé-

nek, érzés- és gondolatvilágának. a töredékes, 

odavetett, elhallgatásoktól súlyos megjegyzé-

sek önmagukban könnyen félreérthetôek – fô-

leg a környezet ismerete nélkül. a leggondo-

sabb fordítás sem tud abban segíteni, hogy 

mindig biztosan tudjuk, satie mikor gondol 

komolyan valamit, s mikor ironikus. egy 

gyak ran visszatérô megállapításáról azon-

ban bízvást állíthatjuk, hogy fontosnak tar-

totta: a Mûvészetben nincs igazság. az 

elôszó afféle stiláris bevezetô, elôkészíti az 

olvasót satie stílusára. olyan nyitányra em-

lékeztet, amely elôlegezi a következô ope-

ra fôbb motívumait, olyannyira elôrevetítve 

az eseményeket, hogy már-már felesleges 

az egész mû meghallgatása. Várkonyi Be-

nedek tanulmánya azt a tanulságot eredményezi, 

amelyhez a könyvecske elolvasását követôen is eljutnánk –  frappánsan meg-

fogalmazva, informatív adatokkal gazdagítva.

Fittler Katalin
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Channel Classics – Karsay és Társa
CCssa32112

Hungaroton
hCD 32801

RCA Red Seal  – Sony
88697964312

STRAvinSKy zeneKARi mûvei

Tavaszi áldozat, A tûzmadár – szvit, 

Scherzo a la Russe, Tango no. 72

Budapesti Fesztiválzenekar, Fischer iván

HHHHH

a Budapesti Fesztiválzenekar töretlenül ôrzi elért 

ma gas színvonalát, és csiszol, fínomít teljesítmé-

nyén. ennek tanúsága új stravinsky-lemezük is. lehet 

meglepni a sokszor lemezre vett tavaszi áldozattal? 

Úgy, hogy az elôadás inkább alapos, semmint sza-

kadár? a CD szerint lehet. Épp Fischer Ivánnak és 

együttesének való darab ez, hiszen csak nagyon 

alapos felkészüléssel adható elô meg felelôképpen – 

amikor az egyes zenekari tagok szólista-szinten tel-

jesítenek. Fischer interpretációja finom felbontású: 

sikerült megragadnia a mû sejtelmes, archetípusos 

világát, az erôk mélységben mozgását, így a bonta-

kozó alaphang-részek lassú morajlásukban is izgal-

masak, látszat-egyensúlyukban is feszültséggel teljes 

haladásúak. a hangzás kerüli az élességet, a zene-

kartól megszokott puhaság e mû elôadásában is 

megjelenik; persze a sikolyszerû, kemény, durva ré-

szek megfelelôen kiemelkednek. hogy ez objektív 

vagy szubjektív elôadás-e, nem tudnám megmon-

dani, mert mindkettô. mindenesetre nem boulezi 

hûvösséggel objektív. azt is hallani vélem benne, 

ami Fischer Iván schubert-elôadásait teszi naggyá: 

hogy jól megérzi a dallamok szépségét. schubert és 

stravinsky? Ráadásul a tavaszi áldozat? ebben a te-

kintetben igen, hiszen a sacre tele van jól kibont-

ható dallammal, harmóniával. a tûzmadár-szvit jó 

példa a romantikusabb hangzás keretek közt tartott, 

kontrollált kifejezésére. a lemezt a scherzo a la 

Russe szerzôi zenekari letétje és a tango no. 72 Felix 

guenther hangszerelte, a szerzô által jóváhagyott 

verziója követi. más világ, mint a balettek, ugyanak-

kor érdekes, hiszen orosz és amerikai tánc egymás 

után – és mennyire más táncok, mint a hajdani po-

gány rítus. Zay Balázs

LiSzT BiCenTenáRiumi ALBum

Rohmann imre, Fejérvári zoltán, 

Schöck Atala, 

Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok

 l  l  l  l  l

a Rohmann Imre vezényelte Weiner-szász Kamara-

szimfonikusok CD-jével a liszt-bicentenárium egyik 

legizgalmasabb korongját veheti kézbe az életmû 

kü  lönlegességei iránt érdeklôdô. az elôadók a liszt-

élet mû olyan sötét zugaiba világítottak be, ahol nem-

 csak a port és a pókhálókat kellett letörölgetni, ha-

nem alkalmasint restaurálni is kellett. a restaurátor 

Rohmann Imre volt, aki egy, a mester életében nyil-

vánosan soha elô nem adott hangszeres zsoltárt, a 

befejezetlenül hagyott De profundist varázsolta 

újjá, s ebben a formában világpremierként hallható a 

lemezen. a többi mû sem tartozik a liszt-  oeuvre 

gyakran játszott repertoárdarabjai közé. Pedig tanul-

ságos és hasznos végigjárni azt a lemez kínálta kép-

zeletbeli idôutazást, ami liszt Ferenc minden fontos 

korszakából felidéz egy-egy kompozíciót. Ámulatba 

ejtô például az 1833–1840 között érlelôdô, zongorá-

ra és vonószenekarra írott malediction szenvedé-

lyessége, lélektani eredetisége, Fejérvári zoltán ihle-

tett elôadásában. az idôsebbik Dumas Johanna a 

máglyán címû költeményének zenekari dalként fel-

dolgozott változatában megragadó a mû drámaisá-

ga, az egyszerû leány elhivatottságának ábrázolása, 

melyhez nagyban hozzájárul schöck atala érzékle-

tes, szuggesztív tolmácsolása. azzal is szembesül-

hetünk, hogy mennyire más arcát mutatja egy 

zongoramûként ismert kompozíció zenekari átirat-

ban: ezúttal a szerzô által készített 5. magyar rap-

szódia és a kései korszakot reprezentáló, liszt által 

jóváhagyott átirat, az angelus a zarándokévek-soro-

zat harmadik kötetébôl. az eddigi liszt-kép a CD-t 

meghallgatva jóval árnyaltabb lesz, amiben e mûvek 

közkinccsé tételével Rohmann és a zenekar elévül-

hetetlen érdemeket szerzett. Kovács Ilona

SCHumAnn: 

iii. (RAjnAi) éS i. SzimFóniA 

norddeutsche Kammerphilharmonie Bre me n, 

Paavo järvi

 l  l  l  l  l

a norddeutsche Kammerphilharmonie Bremen élen-

 járó zenekarrá avanzsált az utóbbi években – ezt 

mu tatja korábbi példák után ez a lemez is. Paavo 

Järvi schumann III. és I. szimfóniáját – ez a sorrend 

a korongon – vette fel. stílusa elsôre szikár, aztán 

azt látjuk, hogy tökélyre törekvô, majd azt, hogy 

igen érdekes. Järvi erénye a térben és idôben ará-

nyos összkép megteremtése. a hangzás modern, 

mivel minden túlzottan romantikus ballaszttól 

mentes. s ez schumann gyakran – szerintem téve-

sen – kritizált, ám kétségkívül sajátos hangszerelése 

mellett külön érdem, hiszen szépen regiszterezett, 

inkább puhára állított orgona hangjára emlékeztetô 

interpretációt eredményez. ez némiképp Franck 

d-moll szimfóniáját idézi fel, amely nagyon or go na-

szerû. az alapvetô dimenziók harmóniájára való 

törek vés közepette olykor egyéni megoldást is hal-

lunk. Ilyen az I. szimfónia I. tételének eleje, mely ve-

tekszik Bernstein tüzes bécsi olvasatával. Kiegyen-

súlyozottabb annál, de drámai töltésû, és a kezdet 

utáni kibontakozáskor a leesô véghangok kiemelése 

egészen egyéni jelleget kölcsönöz a zenének. ehhez 

hasonló, mikor a harmónián belül maradva ugyan, 

de kiemelkedik egy-egy mellékes szólam. Paavo Järvi 

remekül fogja össze az együttest, s az eredmény 

azért is becsülendô, mert a schumanni hangszerelés 

erényeit mutatja fel – jelesül a harmonikusságot, ami 

visszamegy mendelssohnra, onnan Beethovenre, 

onnan pedig mozartra. ez a schumanni, Paavo Järvi-

féle romantika nem túláradó, hanem határig menô, 

de azon belül egyenletesen elosztva telített és inten-

zív. Reméljük, hogy követi a másik két szimfónia be-

játszása is. 

 Zay Balázs
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Hungaroton
hCD 32698

Hungaroton
hCD 32694

Harmonia mundi – Karsay és Társa
hmC 902098

ii. „nAgy” FRigyeS: 

HéT FuvoLASzonáTA

mary oleskiewicz, David Schulenberg, 

máté Balázs l  l  l  l  l

Képzeljünk el egy barokk-kori királyi udvartartást, 

ahol olyan mesterek fordulnak meg idôrôl idôre, mint 

J. s. és C. P. e. Bach, agricola, hasse. ahol az ural-

kodó maga is kiváló muzsikus, Quantz mester hat-

hatós közremûködésével fejleszti fuvolajátékát és 

zeneszerzôi képességeit. Képzeljük el, hogy Frigyes 

király a saját zenetermében ad családtagjainak és 

barátainak házi koncerteket, amelyeken saját fuvola-

szonátái közül is felhangzik néhány. a kiadvány 

készítôi arra vállalkoztak, hogy a nagytiszteletû 

uralkodóhoz méltóan, historikus szemlélettel készí-

tik el felvételüket. Így tehát a Quantz által, Frigyes 

király számára készített fuvola egy másolatán ját-

szik a kiváló virtuóz, nemzetközi barokk-zenei ver-

senyeken diadalmaskodó mary Oleskiewicz. a kirá-

lyi sanssouci zeneteremben akkoriban használt 

sil bermann fortepiano másolatán David schulen-

berg, egy stradivari nyomán készült csellón máté 

Balázs játssza a continuo-szólamot. a három kiváló 

muzsikus a hangszereken és a játékmódon, hango-

láson túl a helyszínben is autentikus kívánt lenni – 

olyannyira, hogy a magát sanssoucit választották 

helyszínül. zeneszerzôként Frigyes király stílusa 

igen megkapó; akkordkezelése kifinomult, érzékeny, 

gyakran direkt váltásokkal tûzdelt, fuvola-szólamai 

változatosak, hiszen az egyik pillanatban bársonyos, 

érzéki, légies melódiákkal kényeztet, a következôben 

pedig már bonyolult technikai megoldásokban bô-

vel kedô frázisokat mutat be. a trió kiválóan játszik, 

hangzásképük harmonikus, kiegyensúlyozott, a 

con tinuo finom színekkel egészíti ki a játékosan 

könnyed fuvola-szólamot. az improvizatív megol-

dások kidolgozottsága tekintetében is mindhárman 

tanúbizonyságát adják zenei intelligenciájuknak.

Kozma Gábor

DRuSCHeTzKy: DiveRTimenTóK  

varga gábor, Csalló Roland, Salamon györgy, 

Rolla jános, Szûcs máté, várdai istván

l  l  l  l  l

változnak az idôk, változnak az emberek – nap-

jaink ban igencsak érezteti hatását a gyorsuló idô. 

türelmetlenebbek vagyunk, legalábbis másként 

bánunk az idôvel, mint a régi korok embere. az in-

gerküszöb is megváltozott, ami a kedvelt mûfajok 

terjedelmén is megfigyelhetô, s azon is, hogy 

mennyi ideig köti le a figyelmünket valami – jelen 

esetben a három basszetkürt által létrehozható 

hangzásvilág. Fôként az úgynevezett kismesterek 

mûfaji öss z kiadás-jellegû (vagyis azonos appará-

tusra szánt) felvételei azok, amelyek nem kedvez-

nek a végighallgatásnak. az ilyen jellegû fel-

vételekbôl mazsolázni érdemes, egy-egy darabot 

kiválasztani – cseppet a tengerbôl. mert a figyelmi 

grafikon hamar leesik, s az érdeklôdô azon veszi 

észre magát, hogy már régóta nem követi a zenét. 

Ugyanakkor nem tagadható, hogy háttérzenének 

kellemesek az olyan tételfüzérek, amelyeknél nem 

kell attól félni, hogy hirtelen valami váratlan fordu-

lat következik be. (a finom nüanszok észrevételére 

kisebb mennyiség az ideális.) elemzô hallgatással 

sok apró, érdekes felfedezés tehetô ezekben a dara-

bokban – nagy mennyiségben való alkalmazásuk 

viszont zson gító hatást eredményez. a hangszín-

különlegesség tetszetôs, az elôadók mesterei 

hangszerüknek. De nem tagadható: belezsibbadva 

e hangkulisszába, igazi felüdülést jelent a Klari-

nétkvartett. nem azért, mert értékesebb vagy jobb 

darab, hanem mert hangzását tekintve „valami 

más”. aki végighallgatta a három divertimentóba 

sorolt 24 triót, mindenképp megérdemli ezt a kissé 

eltérô hangzásképet. De ismerve a mondást, mi-

szerint jóból is megárt a sok – érdemes részletek-

ben hallgatni a korongot.

 Fittler Katalin

j. CHR. BACH: miSSA DA Requiem

RiAS Kammerchor, 

Akademie für Alte musik Berlin, 

Hans-Christoph Rademann l  l  l  l  l

Johann sebastian Bach fiai közül egyedül a legfiata-

labbnak, Johann Christiannak adódott lehetôsége 

arra, hogy Itáliában képezhesse tovább magát. az 

ott töltött idôt jól kihasználta (vélhetôen Padre mar-

tininél is tanult Bolognában), és sok tekintetben ola-

szabbá vált maguknál az olaszoknál. az ifjú német 

komponista 1757-ben katolizált, ugyanebben az év-

ben komponált Requiemje és misereréje pedig 

kvint esszenciáját adja annak, amit a korabeli itáliai 

eszményképekbôl elsajátított és beolvasztott saját 

ze neszerzôi eszköztárába. a 22 éves Bach-fiú 

gyász  miséjében nem a teljes Requiem-szöveget ze-

nésítette meg, hanem csak az Introitust, a Kyriét és 

a Dies irae-t. minden bizonnyal Padre martini hatá-

sát mutatja a Kyrie szigorú polifóniája; az új lakó-

helynek, milánónak szól a hódolat a mû elején, a 

basszusban felhangzó ambrózián dallammal – és a 

velenceiektôl származhat a Dies irae kétkórusos, fe-

lelgetô írásmódja. a szerzô nem tagadta meg az 

apai örökséget sem: az elsô két tételhez képest mo-

dernebb hangvételû Dies irae kettôsfúgája Johann 

sebastian szellemében fogant, és e mû rangját eme-

li, hogy az egyházi alkotásokat tekintve a Dies irae 

négy nagy kórusoszlopa között hallható az ifjú 

Bach egyetlen énekkvartett-tétele. a CD-n felhang-

zó másik kompozíció, a miserere áriáinak hangvéte-

le a pár évvel késôbb londonban sikeressé váló 

opera szer zô-Bachot is megsejteti. a különbözô ze-

ne szerzôi technikák együttélése miatt mind a 

Requiem, mind a miserere magas követelményeket 

támaszt a szólistákkal, együttesekkel szemben, ám 

a lemez valamennyi muzsikusa magabiztosan veszi 

az akadályokat. Ilyen elôadást hallva érthetôvé válik, 

miért lelkesedett annyira a milánói közönség Johann 

Christian Bach mûveiért.  Kovács Ilona
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Az iTáLiAi zene ReneSzánSzA

Claire College, Kings College, gabrieli 

Consort & Players, Taverner Consort, 

Choir & Players l  l  l  l  l

nem szeretem különösebben a részletekbôl készített 

kompilációkat, de ez igazán szép bevezetés az itáliai 

reneszánsz zenébe, a londoni national gallery képei-

vel illusztrálva. a címe persze csalóka. minek is a re -

neszánsza? leonardóhoz illik a talány; a borító szik-

lás madonnáról való angyal-elôzményeit verocchio 

képein látjuk. a lemez a hajdani itáliai zene elô-

adásának reneszánszát is mutatja, hiszen sir David 

Willcocks, timothy Brown, Paul mcCreesh és and-

rew Parrott a karmesterek. Így felsejlik az interpretá-

ció fejlôdése, ami könnyen párhuzamba vonható a 

re  neszánsz festészet és zene bontakozásának útjá-

val. a késôbbi képek Bronzinóval már a manieriz-

must, tintorettóval a barokk elôszelét idézik. mon-

te  verdi vesperása az utóbbihoz közelít, s míg 

Willcocks és Brown interpretációi a sémák tökéletes 

megvalósítására összpontosítanak, modoruk a ko-

rábbi kompozíciós gyakorlathoz illik, Parrott gyakor-

ta él az egyéni megformálás lehetôségével is. ez a 

kü lönbség a reneszánsz lényege, az individuális elô-

térbe lépése, ahogyan egykor kezdetét vette giottó-

val. Ám az album nyújtotta kép nem teljes: a szak-

rálisra, a vokálisra összpontosít, nem tér ki a világira, 

a hangszeresre. egy tripla albumban a brit nemzeti 

galéria képeihez teljes mûvek sorát is hozzá lehetett 

volna rendelni; bôvebb szöveggel, kitérve piktúra, 

muzsika, valamint – ha egyszer már ez a cím – a rene-

szánsz zenei elôadásmód párhuzamos útjaira. to-

vábbá el lehetett volna kerülni egy problémás faktort, 

az idôbeli elcsúszást, ugyanis a reprodukált képek 

és zenék keletkezési ideje csak részben esik egybe.  

e problémák ellenére is szép összeállítás, mely kima-

gaslik a pusztán piaci szempontok alapján létreho-

zott kompilációk sorából.  

Zay Balázs

SomeTHing ALmoST Being SAiD 

Simone Dinnerstein – zongora

l  l  l  l  l

Úgy, mint gould. nem úgy, mint gould. Öt éve a 

gold  berg-variációkból készített, maga finanszírozta 

fel vételét elküldte a telarcnak, akik kiadták, és simone 

Dinnerstein egy csapásra ismert lett vele, akárcsak 

fél évszázaddal elôbb nagy kanadai elôdje. most a 

sony-nál készített lemezt, részben ugyancsak a lip-

csei mester mûveibôl. a címe: valami majdnem ki-

mondva. a II. és az I. partita, köztük pedig schubert, 

az op. 90-es impromptu-széria. nagyon jó lemez, le 

a kalappal. Finom játék, általában mérsékelt tempók, 

nyugodt, decensen éneklô megközelítés. nem 

„gouldias” semmi. a szólamok erôs egymásra vo-

natkoztatása helyett általában a jobb kéz szólama 

élvez elsôbbséget. Én inkább a schubert-dalok liszti 

átirataiból válogattam volna a két Bach-mû közé, 

mert az impromptuk nagyobb lélegzetûek és na-

gyobb kiemelkedésûek, de így legalább élesen eltér 

a középrész. a tuttiknál Dinnerstein kicsit semati-

kusabb, ezzel viszont meghagyja a tiszta formákat a 

sodrás ellenében. a divatos tematikus albumok közül 

messze kimagaslik ez, hiszen végig csodásan hozza 

azt, amit a szerzôk majdnem kimondanak, fino man 

megénekelnek, ami egyszerre kristálytiszta, ugyan-

akkor mûvészi és tündén illanó, szavakkal ki nem 

mondható, csak a mûvészet eszközeivel kö ze lít he-

tô. vannak az I. partitának és schubert darabjai nak 

talán kevésbé megnyerô kis szakaszai is, de ezekért 

bôven kárpótolnak a következô pillanatok, melyek-

hez elvezettek. a hangzás is kiváló, egészen kö zel-

rôl halljuk a hangszert, s megéri: közel vagyunk ah-

hoz, amit Bach, schubert és Dinnerstein majdnem 

kimond. a Bach-elôadás közelebb van samuil Fein-

berg stílusához, jelentôsége pedig gouldéhoz. tán 

még tetszene is gouldnak, végtére is jól kimunkált 

stúdiófelvétel.   Zay Balázs
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FRAnCiA imPReSSzióK

Saint-Saëns, Franck és Ravel mûvei

joshua Bell – hegedû, 

jeremy Denk – zongora l  l  l  l  l

Francia impressziók helyett én a la Belle epoque cí-

met adtam volna Joshua Bell és Jeremy Denk leme-

zének. Par excellence impresszionista zene nincs 

rajta, viszont átfogja a korszak francia zenéjét. 

saint-saëns I. szonátája az igazán nagy ihlet távol-

létében született: kissé klisészerû, de pazar alkotás, 

így igazi belle epoque zene. ezt César Franck rész-

ben azonos, részben ellentétes jellegû szonátája 

követi: abszolút nagyromantika, ezúttal nagy ih-

lettel. végül Ravel szonátája zárja a lemezt, mely 

csodálatos folytatás, hiszen szoros tematikus kap-

csolat fûzi I. tételét Franck szonátájának zá róté-

teléhez. Ravel darabjának könnyed textúrája az 

impresszionizmusé, feldolgozásmódja azonban 

mo dern. a szép korszak múlását reprezentálja, a 

modern örven detes felülkerekedését, az impresszio-

 nizmus, az expresszionizmus térhódítását, ám 

együtt mind azzal a széteséssel, tragikummal, ami 

mögöttük van. Ravel mástól is idéz: a II. tételben 

gershwin summertime-jára épít, à la la valse. For-

mai tökély, s az eredeti lazaság helyett merev szer-

kesztettség, bár igazi hangulatfestés is egyben. Bell 

és Denk játéka abszolút belle epoque-szerû: kicsit 

édeskés, feszültség helyett harmóniát sugárzó, 

sima, fényes, egyáltalán nem drámai. Joshua Bell 

olyan jó hegedûs, hogy ez pusztán sajátosság nála, 

nem pedig hátrány. Denk precízen, lágyan, kicsit 

pianínószerûen, némiképp alárendelt pozícióban 

zongorázik, ami a szalonok világához ugyancsak 

jól illik. Bell játéka sem impresszionisztikus: nincs 

benne illó, hanem inkább illô, nincs benne fuvallat, 

hanem nyugodt, egyforma szél. Keresetlen egy-

szerûség, egyértelmûség: így gondolták hajdanán. 

technikailag is kiválóan sikerült lemez.

Zay Balázs

DvoŘáK: 

CSeLLóveRSeny, SzimFoniKuS mûveK

zuill Bailey, indianapolis Symphony 

orchestra, jun märkl l  l  l  l  l

aki szereti a meséket, az érdekes történeteket, és 

sze retné mindezeket jó adag nemzeti romantikával 

fûszerezett programzeneként meghallgatni, annak 

feltétlenül ajánlott az Indianapolisi szimfonikus ze-

nekar legújabb lemeze. a kissé fantáziátlan külsejû 

CD-borító mögött ugyanis igazi kincsekre bukkan a 

hallgató: majdnem másfél órán keresztül maga 

antonín Dvořák, a csehek nagy romantikusa mesél 

1891–1896 között keletkezett kompozícióival. mind-

járt a nyitódarab, a h-moll gordonkaverseny (op. 104) 

a zeneszerzô életének legféltettebb titkaiba enged 

betekintést. Dvořák hároméves amerikai tartózko-

dása vége felé – Csellóversenyén dolgozva – értesült 

sógornôje súlyos betegségérôl. a hír annál is inkább 

felkavarta, mert – még házassága elôtt – késôbbi fe-

lesége nôvérébe volt elôször szerelmes (úgy, mint 

egykor mozart).  az évek során eltemetett régi ér-

zelmek a hír hallatán utat törtek maguknak. ez ma-

gyarázza a lassú tétel zokogását, ugyanitt a sógornô 

kedvenc Dvořák-dalának idézetét és a versenymû 

rendhagyó befejezését is. az általában szokásos, 

látványos cadenza helyett a szólóhangszer és a he-

gedû elhaló párbeszéde zárja a kompozíciót. a le-

mezen két zenekari darab is hallható: a víziember 

(op. 107) címû, sötét hangulatú szimfonikus költe-

mény története a cseh népmesék világába kalauzol, 

a természetben (op. 91) címû nyitány pedig a kom-

ponista mérhetetlen természet-szeretetének zenei 

megfogalmazása. zuill Baley nagyszerû csellista, já-

téka érzéki szépségû, könnyed és hajlékony, hû ki-

feje zôje a kompozíció bensôséges költôiségének. a 

le mez élô hangverseny rögzítése, ami – s ez sok 

min dent elárul Jun märkl és zenekara professzioniz-

musáról – csak a lemezkísérô füzetet olvasva válik 

ismertté a hallgató számára. Kovács Ilona

DvoŘáK: iX. SzimFóniA, CSeH SzviT, 

KéT SzLáv TánC

Bournemouth-i Szimfonikus zenekar,   

josé Serebrier  l  l  l  l  l

Öröm ilyen ínséges idôkben új teljes szimfónia-so-

rozat indulásáról hallani. a zeneszerzô és karmester 

José serebrier az Új világ szimfóniával nyitja Dvořák-

sorozatát a Bournemouth-i szimfonikus zenekar 

élén. a mû elôadása kezdetben nem túl meggyôzô, 

nem különösebben finomak a hangsúlyok, a vonó-

sok után durva a fúvósbelépés – bár nem annyira, 

mint James levine bejátszásán a Drezdai Állami ze-

nekarral. a lassú tételbôl is hiányolom az egyéni 

hangulatfestést. Ám idôvel javul a kép, fordul a koc-

ka. a harmadik tételre serebrier nemcsak lassult, ha-

nem mélyült is. a tétel elôadása átlagon felüli, szé-

pen domborítja a szólamíveket. a negyedik tétel in-

terpretációja ugyan csak jeles. a mû számos közked-

velt elô adása igen gyors irammal nyitja a tételt, ami 

a fô té mának nem tesz jót. serebrier szépen kijátssza 

ezt a részt, s késôbb is tartja az interpretáció inten-

zitását. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 

Bournemouth-i szimfonikus zenekar játéka nem 

kristálytiszta, olyan „meglehetôsen jónak” mond-

ható csak, ami a felvétel tisztasága mellett zavaró, 

hiszen kiütköznek a gyengeségek. a Cseh szvit elô-

adása kiváló, ezt a mûvet serebrier nagyon jól érzi, 

adekvátan ragadja meg az egyes tételek karakterét. 

a korong elsô és utolsó helyén egy-egy szláv tánc 

csendül fel, melyekben bizony erôsen érzôdik a ke-

vésbé differenciált zenekari hangzás. serebrier a 

színek mestere, ám zenekara e pillanatban nem elég 

finom e téren. mihez is mérjük a lemezt? az Új világ 

szimfóniáról vannak egészében jobb és fôképpen 

szebb zenekari hangzású bejátszások, ám a komp-

lett sorozatokat tekintve serebrier még mindig jó 

eséllyel indul, hiszen a lemez javarészt a cseh 

zeneszerzô alkotásainak finom érzékelésérôl tanús-

kodik.   Zay Balázs
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BoHuSLAv mARTinů: 

zongoRADARABoK

michal mašek  

l  l  l  l  l

 

a Dohnányi-kortárs cseh martinů zenéje (szemben 

a lengyel szymanowskival) a szórványosan meg je-

len getô felvételek ellenére valamiért máig nem képes 

divatba jönni. az egyszeri elôadások felfedezésein 

túl továbbra is az érdeklôdés hátterében maradt, 

dacá ra az életmû szép számú olyan darabjának, 

amelyek hálás Konzertstückké válhatnának. Jelen al-

bum kü lönbözô zongoradarabokból ad válogatást. 

a húszas években írt etûdök remek miniatûrök, ka-

rakterdarabok, zavarbaejtôen sokféle intonációban. 

Debussyt vastagon, Ravelt, lisztet a második hul-

lámban, Faurét, albénizt, satie-t pedig csak lenyel-

ve, az ízek lecsengésekor érezzük ki ebbôl a zenei 

cuvée-bôl, mely eképp kellemesen fogyasztható, 

bár többnyire nélkülözi azt a valamit, amit bornyel-

ven szólva testesnek mondanánk. hogy martinů nem 

volt gyakorló pianista, hamar észrevesszük; textúrái 

annál egyszerûbbek, mechanikusabbak, iskolásab-

bak. mégis, van bennük valami igazán jó érzék a szí-

nek kikeveréséhez, ahhoz, ahogyan a figurációk közö-

sen kiadnak vagy épp a hiányt körülrajzolva mutat-

nak fel egy harmóniát. más világ az 1950-es évek-

ben írt, Rudolf serkinnek ajánlott szonáta, melyben 

inkább szkrjabin hatása érvényesül – abban a tekin-

tetben legalábbis, ahogyan a hasonló fantáziával 

megírt, s hasonló terjedelmû forma elemei a tétel-

ben összeadódnak. aggregált zene, a részek összege 

nem több önmagánál, s ezen az amúgy kiváló michal 

mašek sem tud segíteni. hibátlan játékából talán épp 

azt hiányoljuk, ami nincs benne a partitúrában. na-

gyobb bátorsággal, helyenként nagyobb agogikai és 

tempóbeli szabadságot megengedve talán nagyobb 

élményt jelentene ez a hiánypótló, tisz tes kiadvány. 

az igényes kísérôfüzetet martinů saját kezû rajzai 

teszik izgalmassá. Szabó Barna

HomAge To PADeReWSKi

jonathan Plowright – zongora

l  l  l  l  l

Feltehetôen Ignacy Jan Paderewski halálának hetve-

nedik évfordulója adott apropót e felvételhez, amely 

egy másik jubileumi kiadványon alapul. 1891-ben 

került sor a jeles zongoramûvész elsô amerikai kon-

certturnéjára – ennek fél évszázados évfordulója al-

kalmából szándékoztak megjelentetni egy albu-

mot. a terv meg is valósult, de a mûvész 1941 

jú niu sában bekövetkezett halála miatt módosult: in 

memoriam antológia lett. a magyar hallgató szá-

mára külön érdekesség, hogy Bartók-mû is szerepel 

benne: a három magyar népdal (sz. 66). az 1942-

ben megjelent kotta anyagát tartalmazza a felvétel, 

valamint Józef Wieniawski és ernest schelling egy-

egy darabját. Joseph a. herter informatív kísérô szö-

vege értékes adatokat tartalmaz a szerzôkrôl, akik 

legtöbbjét névrôl is alig ismeri az európai. Kiderül, 

közülük kik ismerték személyesen a sokak által po-

litikai munkássága miatt is becsült Pade rewskit. 

akinek – bár zeneszerzôi tevékenysége meg sem 

közelíti elôadómûvészetét –g-dúr menüettje rend-

kívüli népszerûségnek örvendett. az elsôsorban ro-

mantikus mûvek elôadójaként elismert Jonathan 

Plowright tolmácsolásában a zongorairodalom kis 

fejezete kel hangzó életre: pillanatképek ameriká-

ból, 1941-bôl. a rövid karakterdarabok egyvégté-

ben is hallgatható mûsorrá állnak össze. Plowright 

zsánerképeket formál hangulatos elôadásukkal; 

mindegyikükben talál valami specifikusat. Játéka ár-

nyalt, s amikor lehetôsége van virtuozitása megcsil-

logtatására, alaposan kiaknázza a lehetôségeket. a 

hallgató, ha maga is zongorázik, azon veszi észre 

magát, hogy olyan szempontból is „osztályozza” a 

korong hallgatása során a darabokat, hogy melyi-

kek eljátszásához lenne kedve. 

 Fittler Katalin

vivALDi: iL CimenTo DeLL’ARmoniA  

e DeLL’invenTione oP. 8

The Avison ensemble, Pavlo Beznosiuk

l  l  l  l  l

a 18. század egyik legnagyszerûbb – mára teljesen 

elfeledett – brit zeneszerzôjérôl, Charles avisonról 

elnevezett historikus kamarazenekar hosszú ideje 

fontos szereplôje az európai régizenei szcénának. 

sikert arattak névadójuk teljes életmûvének lemez-

felvételével, illetve az avison-kortárs durhami kom-

ponista, John garth csellóversenyeinek világpremi-

erként való megjelentetésével. a skót audiofil kiadó, 

a linn Records felkérésére ennél sokkal konvencio-

nálisabb repertoárt vesznek CD-re: a sort händel 

op. 6 jelzésû concerto grossói nyitották, most pedig 

vivaldi tizenkét hegedûversenyt tartalmazó ciklusa, 

az Il cimento dell’armonia e dell’inventione (op. 8) 

jelent meg egy dupla albumon; Pavlo Beznosiuk 

szólójával és mûvészeti vezetésével. a négy évsza-

kot is magában foglaló tizenkét versenymû igazán 

pompás muzsika, de már rengeteg kiváló lemezfel-

vétel készült belôle, ami akár is meg is kérdô je lez-

hetné a vállalkozás létjogosultságát. a linn azon-

ban megengedheti magának, hogy standard reper-

toárt dobjon piacra, mert a prémium kategóriás le-

mezjátszót vásárló, high end-megszállott közönsé-

get a mûvészi minôség, a hangzás szépsége érdekli; 

nem akar feltétlenül valami ismeretlent hallani. az 

avison ensemble projektje így kiszámítható siker, 

mert jól eltalált tempóival, plasztikus szólamvezeté-

sével tökéletesen megfelel a célközönség elvárásai-

nak. Retkes Attila

    

jeLmAgyARázAT  
A KRiTiKAi RovATHoz

HHHHH Remekmû
l  l  l  l  l Kiváló 
l  l  l  l  l Jó 
l  l  l  l  l Átlagos
l  l  l  l  l Elfogadható
l  l  l  l  l Gyenge



Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.

harmonia mundi
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Sony Classical
88697892622

Hungaroton
hCD 32692

SCHuBeRT: A PiSzTRáng

moritzburg Festival ensemble

l  l  l  l  l

minden év augusztusában a nemzetközi zenei élet 

csillagai közül huszonöten gyûlnek össze a Drezda 

közelében lévô moritzburgban, kamaramuzsikálni. 

a csellómûvész Jan vogler által életre hívott kama-

razenei fesztivál sajátos atmoszféráját az adja, 

hogy mindig van, ami „csak ott, csak akkor” hall-

ható – no meg késôbb hangfelvételen. schubert hí-

res Pisztrángötöse több muzsikus fantáziáját meg-

mozgatta – ennek eredménye is a korongra került. 

a kvintettet követôen a dal sajátos apparátuson 

csendül fel (Jan vogler – cselló, Janne saksala – 

nagybôgô, antti siirala – zongora), majd az 

elôadók (lars anders tomter és erik sollíd) speciá-

lis norvég pisztrángja következik brácsán és 

hardanger fidulán. matthew Whittall elôételét 

antti siirala zongorán tálalja, az utolsó ráadás pe-

dig a Kékpisztráng, mely az elôadók (Benjamin 

schmid – hegedû, stian Carstensen – harmonika) 

szerzeménye. e fajsúlyuk alapján ráadásszámok-

nak minôsülô darabok többsége a világzenei reper-

toárt is gazdagíthatja, mindegyikük virtuóz hang-

szertudást igényel, az eredeti dal ismerete nélkül is 

élvezhetô, önmagában is szórakoztató. ami a fô 

mûsorszámot illeti: elhitetô erejû produkciónak 

tûnne – amennyiben koncertfelvétel lenne. mivel 

jóval késôbb (2011 márciusában) rögzítették a ber-

lini siemens villában, elvárható lenne a schubert-

mûnek méltán kijáró intonációs tisztaság. a lendü-

let, a dinamizmus nem váltópénze a kontrollált és 

korrekt játéknak – akkor sem, ha a virtuozitás rend-

kívül imponáló. megvan a veszélye annak, ha alkal-

mi társulásként állnak össze muzsikusok – bár-

mennyire kiválóak is legyenek! Úgy tûnik, az ösz-

szeszokott együttesek úgynevezett „kamarazenei 

érzékenysége” semmivel sem pótolható kategória.

Fittler Katalin

moSonyi miHáLy: 

HáRom vonóSnégyeS

Festetics vonósnégyes  l  l  l  l  l

annak ellenére, hogy a zenetudomány a 19. száza-

di magyar zeneszerzés egyik jeles képviselôjeként 

tartja számon mosonyi mihályt, a hazai elôadói 

közélet szinte ismeretlenként kezeli a komponistát. 

Éppen ezért igen üdvözlendô a Festetics vonósné-

gyes legújabb kiadványa, amely a mester kvar tett-

jeibôl csemegéz. a zeneszerzô hat vonósnégyest 

írt, melyek közül az elsô, második és ötödik szere-

pel a felvételen. Reméljük, hogy az elôadók hama-

rosan teljessé teszik az elkezdett sorozatot, mely 

így a világon elsôként mutatná be mosonyi kvar-

tett-repertoárját. a komponista stílusa igen izgal-

mas, mert egyfajta keveréke két korszaknak: formai 

szerkezetek és karakterek szempontjából még a 

klasszika irányelveit követi, dallami, strukturális, 

harmóniai kidolgozás szempontjából azonban a 

romantika felé hajlik. a stílus-fejlôdés is nyomon 

követhetô a lemezt hallgatva; az ötödik vonósné-

gyes egyszerre érettebb és letisztultabb elôdeinél, 

az elôadók is jobban érzik magukat ebben a közeg-

ben. a korai kvartettek apróbb hangszerelési ne-

hézségei eltûnnek, helyettük lendületes, elegáns, 

invenciózus szövésmód válik jellemzôvé, a már-

már túlzottan klasszicizáló megoldások helyébe 

igazi romantikus témák lépnek. a Festetics vonós-

négyes játékmódja összeszokottságról, jó stílus ér-

zék rôl és magas technikai felkészültségrôl árulko-

dik; a korhû hangszerek azonban a felvételen nem 

mindig kiegyenlítettek, nem eléggé harmonikusak. 

a hangzásképet a szélsô szólamok uralják, s a bel-

sô szólamok a tutti állásokban is gyakran elsikkad-

nak. a hangszerek zengô tere nem elég gazdag, 

nem igazán felhangdús.  ezek a problémák azon-

ban leginkább a felvétel körülményeinek tudhatóak 

be, az interpretáció minôségét csak kis mértékben 

befolyásolják.  Kozma Gábor

Warner Classics – magneoton
2564 67255-4

THe LiSzT eXPeRienCe

l  l  l  l  l

a hanglemezkiadói „összeállítás-készítésnek” 

nincsenek kritériumai, szabályai – alkatától, rá-

hangoltságától függôen ki-ki találhat a legátgon-

doltabb munkában is kifogásolnivalót. az 

experience-sorozat egy-egy szerzônek a War ner-

nél már megjelent felvételeibôl általában a populá-

ris mûveit/mûrészleteit népszerûsíti tovább. maxi-

mum köznapi katarzist elôidézô, különösebb oda-

figyelés nélkül élvezhetô muzsikák sorjáznak a két-

lemezes albumokban. ha ehhez képest sikerül 

meglepetést, örömet okozni, csak hálásak lehe-

tünk. ez történt a liszt-album esetében, amelynek 

elsô korongján boldogan fedezhettük fel sebôk 

györgy két felvételét: 1960-ban játszotta lemezre a 

Funérailles-t és a spanyol rapszódiát is. a második 

korong különleges élményét – a Bénédiction de 

Dieu dans la solitude bensôséges elôadásáért – a 

nálunk kevésbé ismert François-René Duchâble-

nak köszönhetjük. az elsô CD afféle zongorista-

parádé lehetne, ha több elôadót vonultatna fel; így 

viszont Boris Berezovsky rajongói örülhetnek, ami-

ért kedvencükkel több darabot is hallhatnak. a má-

sodik rész programjában vokális mûrészletek is he-

lyet kaptak (a missa choralis egy, illetve a via 

crucis két tétele) – kiváltképp itt zavaró, hogy túl 

sûrûn sorjáznak a muzsikák. az egyik hangulat 

még le sem cseng, s máris egy másik veszi át a he-

lyét. ezúttal tehát „technikai okból” érdemes a ké-

szülék (vagyis a távirányító) közelében lenni, és 

személyre szabottan irányítani a hallgatnivalók so-

rát. a válogatás csaknem fél évszázad felvételeit 

öleli fel; a legkésôbbi 2008-ban készült, s ezen Far-

kas gábor, az utóbbi évek liszt-interpretátor felfe-

dezettje játszik. Remélhetôleg az album tulajdono-

sai nemcsak a korongokat fogják hallgatni, hanem 

„beazonosítják” az elôadókat is. Fittler Katalin



Az új zene iránytûje
Ötven éves a WERGO hanglemezkiadó

Az elmúlt ötven évben a WeRgo hûséges maradt mottójához: „mennyiség helyett minôség”. 
ezáltal vált lehetségessé, hogy a német hanglemezmárka – amely alapítójáról, WeRner 
goldschmidtrôl kapta nevét – komoly elismerést vívott ki magának a modern zene területén. 

Elsô LP-jük (WER 60001 katalógusszámmal) 1962-ben jelent meg, és Arnold Schönberg kompozíciója, a Pierrot lunaire fel-
vételét tartalmazta, Helga Pilarczyk és a párizsi Domaine musical együttes elôadásában, Pierre Boulez vezényletével. Csak-
nem két évtizeddel a nemzetiszocializmus és a II. világháború korszaka után ez a mûsorválasztás új és markáns eszétikai 
szándékok világos deklarációja volt. „A studio-reihe neuer Musik” elnevezésû – zenetudományi tanulmányokkal kísért – 
lemezsorozatnak is az volt a célja, hogy reflektorfénybe állítsa a náci Németországban betiltott modern szerzôk – 
Schönberg, Stravinsky, Bartók és Hindemith – mûvészetét, illetve megismertesse a szélesebb közönséggel az újabb gene-
rációt: Boulez, Nono, Stockhausen, Ligeti, Kagel és Schnebel akotásait, amelyeket korábban csak avantgárd fesztiválok, 
speciális koncertsorozatok hallgatói ismerhettek. Bár a kiadó alapítói tudták, hogy a kortárs zene csak viszonylag szûk kö-
zönséghez juthat el, és üzletileg sohasem lesz nyereséges, mégis az volt a céljuk, hogy minél több kortárs kompozíciót 
hanglemezen is megörökítsenek. Ugyanez a cél vezérelte a nagymúltú német zenemûkiadó, a Schott vezetôit is, amikor 
1967-ben a „stuido-reihe” szakmai partnerei lettek, majd három évvel késôbb megvásárolták a hanglemezkiadót.
Nehéz lenne felsorolni a WERGO elmúlt fél évszázadának sikeres kiadványait és projektjeit, így csupán ízelítôként követ-
kezzék néhány. 1964-ben jelent meg, s azóta folyamatosan forgalomban van Karlheinz Stockhausen Kontakte címû mûve, 
az ôsbemutatón is játszó David Tudor és Christoph Caskel elôadásában. Röviddel a kölni ôsbemutató után a WERGO meg-
jelentette Bernd Alois Zimmermann remekmûvét, A katonák címû operát, amelyet Luigi Nono és Hans Werner Henze ope-
rái vagy éppen Terry Riley és Steve Reich korai minimalista mûvei követtek. A további WERGO-premierek között említést 
érdemel Karl Amadeus Hartmann nyolc szimfóniája; John Cage, Conlon Nancarrow vagy éppen Ligeti György számos al-
kotása. 2012-ben, a jubileum alkalmából Earle Brown legendás sorozata, a Contemporary Sound Series jelenik meg újra, 18 
CD-n. A WERGO által megjelentetett kiadványok száma mára meghaladja a hatszázat, s ezzel jelentôsen hozzájárul a kor-
társzenei repertoár fejlôdéséhez; túlzás nélkül nevezhetô a modern zene iránytûjének.
Az eddig említettek mellett a WERGO korunk speciális zenei áramlataihoz kapcsolódó sorozatokat is indított. Az ARS 
ACUSTICA kifejezetten rádióban való sugárzásra komponált zenemûveket tartalmaz; a DIGITAL MUSIC DIGITAL a kom-
puteres zeneszerzés különbözô irányzataival foglalkozik; az EDITION ZKM a Karlsruhéban mûködô Mûvészeti és Média-
technológiai Központ elektronikus zenei és multimédia-kiadványait mutatja be. A NATURAL SOUND természeti környe-
zetünk hangjait és különbözô állathangokat rögzít, míg a WELTMUSIK Afrika, Latin-Amerika és Ázsia zenekultúrájára fó-
kuszál. Az 1986-ban, a Német Zenei Tanács közremûködésével indított Edition Zeitgenössische Musik keretében eddig 
több mint 80 CD-n dokumentálták fiatal német, illetve Németországban mûködô zeneszerzôk tevékenységét.
A WERGO célja ma is változatlan: minél több minôségi kortárszenei kompozícióit szeretne lemezre venni. E cél elérését 
nem befolyásolja, hogy a különbözô poszt-digitális technológiák hogyan változtatják meg a jövôben a zenehallgatási szo-
kásokat és a fizikai hanghordozókat.
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Accentus music
aCC 20241

Accentus music
aCC 20224

Accentus music
aCC 20214

ConCeRT FoR neW yoRK

mAHLeR: ii. SzimFóniA

new york-i Filharmonikusok, new york 

Choral Artists, Alan gilbert  l  l  l  l  l

new York városában tavaly szeptember 11-én tragi-

kus évforduló volt. Izgalmas, s egyszersmind találó 

darabot választott erre az alkalomra alan gilbert, hi-

szen mahler II. szimfóniája – hol kimondva, hol ki-

mondatlanul – a halál és feltámadás kérdésével fog-

lalkozik. Komor kezdése, hol groteszk, hol lírai sza-

kaszai után a feltámadásban teljesül be a mû kon-

cepciója, mely így egyszerre drámai és dicsôséges. 

mahler nyelvezetét, burkolt üzenetét általában nem 

könnyû értelmezni. ezúttal azonban nyilvánvaló, 

hogy mahler zenéje – akármennyire is érzelmileg 

megterhelô élmény – a tragédia feldolgozását segíti. 

a koncertfelvétel mindenféle látványos 

megemlékezô ceremóniától mentes, mindössze a 

karmester mond néhány szót a tíz évvel korábbi ter-

rortámadásról, és a zenével kíván inkább kommuni-

kálni; a DvD a bónusz-jelenetei között is csak két rö-

vid interjút találunk. a koncert-produkció maga, il-

letve a felvétel minôsége kiemelkedô, minden vára-

kozást felülmúl. a zenekar kiváló játékát úgy rögzí-

tették, hogy minden egyes pillanatban tökéletesen 

értsük a szólamokat, és a legapróbb szólisztikus pil-

lanatokat is azonnal láthassuk. a távoli, teljes zene-

kart mutató képeken nem látunk a zenészek között 

kamerákat, mégis olyan kiválóak a közeli felvételek, 

hogy ott érezzük magunkat a színpadon. a zenekar 

játéka professzionális, a kórus produkciója is kiváló. 

az énekes szólisták (Dorothea Röschmann szoprán 

és michelle DeYoung mezzoszoprán) ettôl egy fok-

kal elmaradnak, de a darab ívét, megkapó érzékeny-

ségét nem törik meg. a dirigens heves, látványos és 

kifejezô gesztusai az avery Fisher hall hallgatóság-

ra, valamint az elôadást  az épület elôtt felállított 

kivetítôn követô ezrekre is nagy hatást gyakoroltak.

Kozma Gábor

mARTHA ARgeRiCH & miSCHA mAiSKy

Scsedrin, Franck, Dvořák és Sosztakovics 

mûvei

 l  l  l  l  l

Ôsbemutatót örökít meg a DvD: Rogyion scsedrin 

Romantic Offering címû kettôsversenyének premier-

jét. a kompozíció a luzerni szimfonikus zenekar 

fel kérésére készült, s 2011-ben mutatták be neeme 

Järvi vezényletével, martha argerich és mischa 

maisky szólójával. ez volt a program súlypontja, de 

különlegességet ígért César Franck népszerû a-dúr 

szonátája is a két szólista tolmácsolásában. a fogla-

latot Dvorák scherzo capricciosója és sosztakovics 

IX. szimfóniája jelentette. Koncertfelvételek láttán 

mind egyre bebizonyosodik Pernye andrás egykor 

eretneknek ható állítása, miszerint a zene vizuális mû-

vészet. ezen a DvD-n remekeltek a fel vé tel ké szí tôk, 

segítve a hallgató tájékozódását a zenekari szó lis -

ták ra való ráközelítéssel. a karmesteri mû hely tit-

kok  ba is bepillantást engedtek, azokkal a pillanatok-

kal, amikor Järvi mozdulattal, gesztussal vagy épp 

arckifejezéssel készíti elô az új karaktert. Instrukciói 

olyannyira láttatóak, hogy önmagukban is meg gyô-

zô magyarázatát adják, miért oly nagyhatású a diri-

gens – vendégkarmesterként. a zenekari hangzás 

nem mindig felelt meg elvárásainak – nyilvánvaló, 

hogy az új mû alaposabb elôkészítést igényelt, több 

energiát fektetett bele az együttes. scsedrin – maga 

is képzett zongorista – igényes szólamot komponált 

mindkét szólistának. a kölcsönös megbecsülés is 

hozzájárulhatott az etalon-értékû interpretációhoz; 

a zeneszerzô konkrétan argerich és maisky „testére” 

szabta a szólamokat – a világklasszisok pedig érté-

kelték e gesztust. a premier nívós dokumentálása 

önmagában is megóvja a mûvet megannyi kortárs 

darab rémétôl, az elfeledettségtôl. vélhetôleg sokan 

tudják a felvétel jóvoltából átélni a koncerttermi lég-

kört, azt a szeretetteljes közeget, amely biztosította 

a mû kedvezô fogadtatását. Fittler Katalin

mAHLeR: iX. SzimFóniA

Luzerni Fesztiválzenekar, 

Claudio Abbado

HHHHH 

a technika áldásai közé tartozik, hogy a 2010-es lu-

zerni Fesztiválnak ez az estje rögzítésre kerülhetett. 

Claudio abbado az általa 2003-ban életre hívott 

együttes élén felejthetetlen élményben részesíti hall-

gatóit. a dirigens a németalföldi festmények befelé 

forduló tekintetével az elképzelt hangzásra koncent-

rál, s valami hasonlóra készteti közönségét. Így a leg-

nagyobb az élmény, mivel a tényleges látvány a rész-

letekre terelné a figyelmet. sok a közelkép – ám a 

hirte len váltásoknál a titok nyitja épp abban rejlene, 

hogy a dirigens milyen gesztussal érte el a külön le ges 

színû hangzásokat. Felbecsülhetetlen értékû viszont 

a bónusz track, amelyben a nyitótétel folyamán a 

kar mesterre irányul a kamera, s így még köz vet le-

nebbül, felerôsödve érzôdik kisugárzása. a kí sé rô-

szövegben a Keserédes szépség címet viselô írás azt 

az élményt is megosztja az olvasókkal, amelyet a 

pró bafolyamat végigkísérése jelentett, s olvashatunk 

a mahler zenéjéért, annak reneszánszáért oly inten-

zí  ven küzdô Willem mengelbergrôl, akinek értô 

partitú raolvasása abbadóra is inspiráló hatással volt. 

azért érdemel ez külön említést, mert része annak a 

szeretetteljes mûgondnak, amellyel a luzerni Feszti-

vál rangos eseményét – nemcsak dokumentáló szán-

dékkal, hanem az élményt mind többekkel megosz-

tandó – megörökítették. Felejthetetlen, ahogyan vé-

get ér a mû – a felvétel nézôje-hallgatója szá mára 

meg   szûnt a tér és az idô különbsége; olyan tudatál-

lapotba kerül, hogy jelenidejûként, itt és most szüle-

tô ként éli végig a folyamatokat. És együtt marad 

moz dulatlanul sokáig a közönséggel, csendben, a fo-

ko zatosan kihunyó fényben. lelkében még akkor is a 

kicsengés hatása alatt van, amikor a terem immár fel-

szabadultan utat engedett a tetszésnyilvánításnak. 

vagy inkább hálája kifejezésének?  Fittler Katalin



Deutsche grammophon – universal
477 9842

LATe nigHT LiSzT

Horowitz, Barenboim, 

Arrau, Kempff, 

Clidat, Berman

l  l  l  l  l

a liszt-évforduló alkalmából számtalan kiadvány 

látott napvilágot, a legváltozatosabb összeállítás-

ban. a Deutsche grammophon lemeze az 1970-es 

és 1980-as évekbôl válogat felvételeket, az akkor 

épp pályájuk csúcsán járó mûvészektôl. meglepô 

viszont, hogy e kiváló elôadóktól nem a nagysza-

bású, drámai, súlyos mûveket preferálja, hanem a 

lágyan andalító, légies és igen népszerû opusokat. 

a kiadvány eklektikus volta a hallgatói élményt 

nem befolyásolja – még akkor sem, hogy a mûvek 

mindenféle rendezettséget mellôzve sorakoznak 

rajta. Consolationokat és szerelmi álmokat adnak 

egymás kezébe olyan kiválóságok, mint horowitz, 

Barenboim és arrau, s az egyetlen szervezô elvvé 

maga a zeneszerzô válik. a patinás elôadói névsor 

garancia arra, hogy a legmagasabb színvonalú mu-

zsikát kapjuk.   KG

Warner – magneoton
2564 66586-1

LiSzT: 

zeneKARi mûveK

Rotterdami 

Filharmonikusok, 

james Conlon

l  l  l  l  l

Ritkaságok, szokatlan párosítás, nagyon beszédes 

összeállítás. egyénien megragadott és a folytatás-

hoz jól illô les Préludes, amely még csúcspontján 

sem hangos, erôs, kontúros, hanem inkább lágy, a 

folyamatosságra, a többszólamúságra, a hangsze-

rek zengésére figyelô. aztán kontrasztáló pár kö-

vetkezik: a Két epizód, majd a Két legenda. Utób-

bi zongora-változata ismert csak, zenekari letétje 

alig csendül fel. Conlon ezekben is sikerrel bontja 

ki a zenekar színeit. a két kettôs illusztrációja a 

lamartine-, illetve liszt-féle bevezetésnek, misze-

rint az élet elôjátékok sora az eljövendô élethez. 

Bûn, bûntudat, útkeresés és rátalálás zenéje ez. a 

Rotterdami Filharmonikus zenekar is derekasan 

teljesít. Összmûvészeti alkotás ez a lemez, a jó ze-

nei interpretáció csak egy fontos rész. 

ZB

Warner – magneoton
2564 66585-8

LiSzT: miSSA

CHoRALiS, viA CRuCiS

ensemble vocal 

Audite nova de Paris, 

jean Sourisse

l  l  l  l  l

hiánypótló összeállítás két jelentôs, de alig-alig 

játszott vallásos liszt-mûrôl. a missa Choralis 

csodásan ötvözi a gregorián, a reneszánsz zenei 

világát és liszt Berlioz-szerûen korszerû, a kerete-

ket olykor feszegetô stílusát. Csodás mû, ma már 

könnyebb elôadni, mint liszt-idejében, aki nem 

lelt nagy megértésre vele. még kevésbé a via 

Crucisszal, mely kicsit késôbbi és sokkal elôre-

mutatóbb, sôt abszolút modern. a Jean sourisse 

vezette ensemble vocal audite nova de Paris 

szépen, éteri tisztasággal, tiszta formakövetéssel 

énekel, míg marie-Claire alain orgonajátéka válto-

zatos, de sok színe ellenére egyfajta egységes, 

mondhatni franciás harmónián belül marad – ami 

jó, mert a mû maga határokat feszegetô. a szólis-

ták, kiknek ezúttal csekélyebb szerep jut, nem ki-

magaslók, de igényesek. ZB

klasszikus
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nonesuch – magneoton 
529776

Sony Classical 
88697929692

Coro – The Sixteens Productions
COR16096

KRonoS quARTeT: 

vLADimiR mARTynov mûvei

l  l  l  l  l

a „nagy felfedezésekre” szakosodott Kronos Quartet 

évtizedek óta követi a maga választotta, mûvészileg 

gyakran rizikós, üzletileg azonban szinte mindig 

meg térülô utat, amelyet a legkülönfélébb cross-

over, mixed-media és hasonló „kísérleti” produkciók 

megvalósítása jellemez. nagy történeti távolságok, 

nagy stilisztikai differenciák, egzotikus kultúrák ze-

néivel való találkozások, egykori és mai politikai el-

lenpólusok kultúráinak szembesítései, valamint a 

kortárs zenei termelés vitákat keltô és/vagy periferi-

kus mestereinek propagálása. az eredmény hol kor-

szakalkotó, hol gyorsan felejthetô – ám az biztos, 

hogy a Kronos nélkül a 20/21. század fordulójának 

egy figyelemre méltó szelete hiányozna a palettáról. 

a friss Polar-díjas kvartett ezúttal a keleti blokk ösz-

szeomlása idején ismertté vált nagy ex-szovjet nem-

zedéknél (schnittke, gubaidulina, Pärt stb.) kicsivel 

fiatalabb vladimir martynov zenéjét fedezte fel a 

maga számára. akit azonban európa már két évtizede 

megismert, miután egy ortodox kolostorba történt 

el vonulása nyomán az egyházi ének és a repetitív 

mi nimalizmus sajátos keverékeként jellemezhetô 

kompozíciókkal és figyelemre méltó zenefilozófiai 

esszékkel tért vissza a koncertközönség körébe. az 

együttes felkérésére, a közelmúltban komponált öt mû 

közül a lemezen három hallható. a szótlan himnusz-

ként megszólaló Boldogmondások és a zene szer zô 

édesapjának emlékére komponált Búcsú veszi közre 

a szerzô világát talán legmélyebben reprezentáló 

schubert-Quintet (Un finished) címû alkotást, 

amely ben a mantra-szerû, extatikusan repetitív 

szerkesztés schubert utolsó kamaramûvének hang-

jaiból bomlik ki. a kvintett, a schuberti mintát kö-

vetve, a csellót kettôzi meg, így több mint egy évti-

zed után a nagyszerû Joan Jeanrenaud is visszatért 

az együttesbe. Veres Bálint

DAviD gReiLSAmmeR: 

BARoque ConveRSATionS

l  l  l  l  l

az Izraelben született és a Juilliardon nevelkedett, 

kitûnô fiatal zongorista bemutatkozó lemeze egy-

szerre kívánja demonstrálni a mûvész pianisztikus 

érzékenységét, stiláris sokoldalúságát és koncepcio-

nális érettségét. greilsammer lemeze négy etapra ta-

golódik: mindegyikben két-két 17–18. századi bil len-

 tyûs kompozíció fog közre egy-egy 20-21. századi 

alkotást. Két-háromszáz éves távolságokból kezde-

ményez tehát dialógust összehasonlíthatatlanul kü-

lön bözô zenekultúrákhoz tartozó mûvek között. 

morton Feldman és helmut lachenmann hatvanas 

évekbeli munkáit Rameau, soler, Frescobaldi és 

sweelinck kompozícióival állítja összefüggésbe, a 

legfiatalabb generációhoz tartozó izraeli matan 

Porat és nimrod sahar vadonatúj alkotásait pedig 

Couperin, händel, Froberger és gibbons remek mû-

veivel szembesíti. Bármit is gondoljunk a lemez kon-

cepcionális igényeit, mûvészi szándékait illetôen, a 

kritikusnak meg kell állapítania, hogy az eredmény 

inkább ígéret, mint valódi siker. ha greilsammer já-

tékát vesszük tekintetbe, akkor észre kell vegyük, 

hogy az átfogó koncepció keretében elôadott mû-

vek valójában hullámzó színvonalon szólalnak meg 

– Feldman például puszta absztrakció marad a 

Couperin-interpretáció evidens erejéhez képest. a 

fiatal izraeli komponisták munkáinak beválogatása 

pedig – különösen Porat Whaam! címû mûve ese té -

ben – némileg olyan benyomást kelt, hogy itt a hon fi-

társi mûpártolás szempontja fölébe kerekedett a meg-

kérdôjelezhetetlen minôségérzéknek. végül ma ga a 

cím – Baroque Conversations – is meg le he tô   sen sem-

mitmondóvá foszlik vagy félrevezetônek bizonyul, 

ha figyelembe vesszük: mennyire elképzel hetetlen 

lett volna a 17–18. század konverzációs kul túrája 

számára egy ennyire egydimenziós, pusztán a zon-

gorajátékra fixált kommunikáció.  Veres Bálint

jAmeS mACmiLLAn: miSeReRe éS máS 

egyHázi KomPozíCióK

The Sixteen, Harry Christophers  l  l  l  l  l

túlzás nélkül állítható, hogy James macmillan 

(1959–) skót komponista és karmester napjaink 

egyik elsô számú egyházi zeneszerzôje. a katolikus 

vallását gyerekkora óta az egyház tanítása szerint 

gyakorló, feleségével együtt egy domonkos ren di 

világi közösséghez tartozó macmillan különös ér-

zékkel ötvözi a keresztény zene sok évszáza dos, 

gazdag hagyományát, a legtágabb értelemben vett 

gregorián örökségét a modern hangzás- és harmó-

niavilággal, olykor kiismerhetetlenül bonyolult rit-

musképletekkel, meghökkentô – de a választott 

szöveghez tökéletesen illeszkedô – dallamfordula-

tokkal. a 2009-ben bemutatott, harry Chris-

tophersnek és a the sixteennek ajánlott mise rere 

az 51. zsoltár jól ismert szövegét (amely egykor 

Josquint, Palestrinát, gesualdót és lassust is meg-

ihlette) döbbenetes erôvel zenésíti meg. a szûk 

negyedórás kompozíció a hatalmas érzelmi-dra-

maturgiai kitörések, illetve a süket csönd és a halk 

zsolozsmázás éles kontrasztjára épül; mesterien 

megkomponált énekszólókkal és kórustömbökkel. 

az album másik csúcspontja az O bone Jesu, amely 

egy csaknem ötszáz évvel ezelôtt keletkezett skót 

motettára, Robert Carver alkotására reflektál. Úgy 

tiszteleg a nagy elôd tizenkilenc szóla mú motettája 

elôtt, hogy ugyanazt a dallamfordulatot (amit akár 

fôtémának is nevezhetünk) tizenkilenc különbözô 

harmóniai kontextusba helyezi. a strathclyde 

University Choir-rel kialakított termékeny szakmai 

kapcsolat gyümölcse macmillan tizennégy 

strathclyde motettája, amelyek közül a felvételen 

nyolc hallható – a miniatûr remekmûvektôl a terje-

delmes In splendoribus sanctorumig. a befejezés 

pedig a tenebrae Responsories címû háromtételes 

ciklus, amely ugyancsak szuggesztív erejû, szív-

hez és lélekhez szóló muzsika. Retkes Attila
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Hungaroton
hsaCD 32686

nonesuch – magneoton
530238

BánKövi gyuLA: ToWARDS LigHT

HeAR v4, mR Szimf., mR énekkar, Pál T., 

Strausz K., Tihanyi L.  l  l  l  l  l

hogy ezek a 2000-es évekbeli mûvek mennyire 

nemcsak terjedelmes, de egyszerre fajsúlyos alko-

tások is, a lemezt végighallgatva rögtön nyilván-

való. a legrövidebb szûk negyed-, a leghosszabb 

majd félóra hosszú; az izgalmas és jól tagolt zenei 

anyag mégis végig érdekes marad. a Kiáltások 

címû, vonószenekart és marimbákat foglalkoztató 

darabban az érdes gesztusok a meleg felületeken 

elhelyezett diatonikus foszlányokkal szervesen il-

leszkednek egymáshoz, vagy méginkább folyama-

tosan transzformálódnak egymásba. ligetis, ahogy 

a fokozatosság a csúcson hirtelen katasztrófába 

torkollik, majd újraindul valami egészen más 

(herman sabbe terminusa), s hasonló az a kiszá-

míthatatlanság is, ahogy egy kifáradt anyag visel-

kedik: nem tudjuk, mikor rúgja az utolsót, mégis 

mindig jókor, s jól „hal meg”, vagy akár támad fel 

újra. Bánkövi zenéjének ezt az általános tulajdon-

ságát a mû egyik nagy erényének kell tekintenünk. 

az elektronikára és vonósnégyesre készült, a sö-

tétség folyói címû nagyszabású darab a dantei és 

mitikus görög alvilág vizein vezet minket keresztül. 

Igazi programzene: a mûsorfüzetben ismertetett 

tartalmak jól nyomon követhetôek – a vízcsobogás 

és -csepegés, a mocsár hangjai éppúgy, mint az el-

vontabb képek: a megfagyott könnyek vize, a láng-

folyó, a gyûlölet és harag vize. ezek, bár zeneileg 

kevéssé változatosak, a képzelt utazás fantasztiku-

mát jól közvetítik. Különös, de a lemez súlypontjá-

nak szánt, a szél virágai címû, masszív nagyzene-

kari surround-darab mintha összeroskadna saját 

súlya alatt; ám annál szebb a lemez záródarabja, a 

Bartókot és itt-ott Pongrácz zoltán híres madrigál-

ját idézô, elektronikára és kórusra álmodott lux 

aeterna. Komoly darabok, meggyôzô elôadásban.

 Szabó Barna

PunCH BRoTHeRS: 

WHo’S FeeLing you noW?

l  l  l  l  l

a grammy-díjas Jacquire King produceri közre mû-

kö désével felvett új Punch Brothers album tíz saját 

számot és két átdolgozást tartalmaz (Radiohead: 

Kid a, väsen: Flippen). a bendzsó, gitár és mando-

lin által dominált akusztikus hangkép, amit gördülé-

kenyen tesz teljessé a bôgô és a hegedû, nemcsak a 

hagyományos countryval, az ír folk gyökerekkel, a 

Jack Johnson-féle bermudanadrágos dalnoksággal 

(Clara) és a tom Waits-féle varieté hangütéssel 

(Patchwork girlfriend) teszi könnyen összekapcsol-

hatóvá és összemérhetôvé az alapvetôen indie rock 

és folk rock dalokat, de a térbeli, idôbeli és stílusbeli 

kalandok ellenére mégis egységként megszólaló le-

mez végül is a vintage stílus zenei megvalósításának 

iskolapéldájává válik. emléknyomok, reminiszcen-

ciák mindenhol; földszag, simogató légáramlatok, 

meleg délutáni fények – másfelôl az album mégsem 

egyszerû retro, és fôként nem fáradt melankólia. az 

egyik legerôsebb szám a fenségesen energikus kez dô 

nóta, a movement and location, de a befelé figyelô, 

relaxált pillanatokra is bôven akad példa (pl. soon or 

never). a különbözô karakterek kevergetése végig 

fenntartja a hallgató érdeklôdését, mindazonáltal 

túl zás lenne azt állítani, hogy végletekig kifinomult 

concept-albumról lenne szó. ez pedig azért róható 

fel hiányként, mert az egyébként feltétlenül rokon-

szenves, messze nem nyeretlen kamaszokból álló 

csapat annak ellenére is nélkülöz egy igazán mar-

káns és a stílusuk esszenciáját hordozni képes ének-

hangot, hogy mind az öt tagja vokalistaként is sze-

repel a lemezen, méghozzá kifogástalan színvona-

lon. a lead vokalista, Chris thile orgánuma azonban 

sajnos nem képes azt a feszültséget fenntartani, 

amit a csapat kifinomult hangszeres játéka alapján 

várhatnánk, és ezért a hiányért a lemez dramatur-

giája sem kárpótol.  Veres Bálint

Berlin Classics – Karsay és Társa
0300062 BC

KReuzCHoR-

veSPeRn

Dresdner Kreuzchor, 

Roderich Kreile

l  l  l  l  l

a drezdai fiúkórus azon kevesek közé tartozik, 

akik meg tudnak felelni a több száz éves hagyo-

mány elvárásainak. Repertoárjuk törzsét a kora ba-

rokk egyházi kórusirodalom teszi ki, elsôsorban 

schütz, schein, hassler és Walter alkotásai, me-

lyek ez esetben az egyházi év végérôl választott 

vesperások. ezt a stílust az együttes kiválóan is-

meri; hangzásvilága tiszta, fényesen csengô, 

gesztusai muzikálisak. hangképzésük annyira pe-

dáns, hogy idônként attól válik egy-egy hang – 

elsôsorban a szoprán szólamban – nyerssé, kevés-

bé kifejezôvé. a kiadvány késôbbi korok szerzôi 

felé is kitekint. e darabok az elôadói minôség te-

kintetében ugyanolyan színvonalasak, huyssen 

modern mûve azonban kissé szétzilálja a lemez 

zenei programját. Jobb választás mendelssohn ba-

rokk ihletésû darabja, mely beleolvad a folyamat-

ba.  KG

Sony Classical 
88697927102

Újévi KonCeRT

Bécsi Fiharmonikusok, 

Bécsi Fiúkórus, 

mariss jansons

l  l  l  l  l

az újévi hangversenyeken szereplô muzsikusok 

fel adata egyszerre hálás és felelôsségteljes, hiszen 

olyan mûveket játszanak, melyek egytôl egyig 

könnyed, táncos sláger-darabok – keringôk, polkák, 

indulók –, viszont az elôadói profizmust ugyan-

úgy megkövetelik. a minden évben kö telezô, a 

strauss-család teljes névsorát felsorakoztató mû-

soron a Kék Duna keringô és tik-tak polka mellett 

a karmester olyan mûveket választott, melyek fel-

frissítik a sematikus programot. Így például a Kop-

penhágai vonatfüst galopp a dán eU-elnök ség 

tiszteletére hangzott fel, továbbá olyan darabokat 

hallhatunk, melyek nem annyira ismertek, viszont 

motívumokat idéznek jól ismert mûvekbôl. Ilyen a 

Carmen-Quadrille vagy a haza címû induló. az élô 

felvétel ellenére remek a hangzáskép: a ze nekar jól 

összefogott, kiegyenlített, fényesen zengô.  KG



Gramofon: Édesapja evangélikus lelkész. Önt mi motiválta, 
hogy zenei pályára lépjen? 
Topi Lehtipuu: Apám elég jó amatôr hegedûs volt, anyu
kám pedig zongorán játszott. Gyakran jártunk templom
ba, ott egyházi zene vett körül bennünket, szóval már apró 
gyerekkorunktól fogva zenei miliôben nôttünk fel a test
véreimmel. Mivel apámat követtem, rá akartam hasonlíta
ni, nyolcévesen én is hegedût kezdtem tanulni, zongorán 
meg magamtól játszottam otthon. 

G.: A Sibelius Akadémián mit tanult Helsinkiben?
T. L.: Nyolc és tizenkilenc éves korom között nagyon válto
zatos zenei életem volt. Aztán hegedû szakra felvételiztem, és 
zenetanár szerettem volna lenni. De már az akadémián át
mentem a karvezetés tanszakra, a hegedût pedig éneklésre 
cseréltem fel. Végül karvezetésbôl szereztem diplomát. 

G.: Már az is érdekes, hogy egy lírai tenor progresszív rock
bandát alapít fiatal korában, de önnek az operaénekesi 
karrier je is mondhatni véletlenszerûen kezdôdött. Ha egy 
Bachmesterkurzuson nem fedezi fel a tenor Howard Crook 27 
évesen, akkor ma lehet, hogy karvezetô, hegedû mûvész vagy 
zenetanár egy iskolában?
T. L.: Ez könnyen lehetséges, noha addigra már énekeltem 
néhány komolyzenei koncerten Finnországban, s már a 
hangom volt a fô hangszerem. Szóval nem a semmibôl jött 
ez. De lehet, hogy más országban, más karmestereken ke
resztül történt volna mindez. 

G.: Miután Taminóként debütált A varázsfuvolában, már 
egyértelmû volt, hogy az énekesi pályát választja?
T. L.: A döntést akkor hoztam, amikor a szerepet a meg
hallgatáson megkaptam. De nagyon nehéz volt. Rengeteg 
mindent abba kellett hagynom azért, hogy az éneklésre 
koncentrálhassak. Nemcsak hivatást váltottam, de ott kel

Topi Lehtipuu az egyik legkülönlegesebb hangú, legelmélyül-
tebb játékú nemzetközi hírû lírai tenor, akit a hazai közön-
ség elsôsorban a Claus Guth-féle Così fan tuttéból és a Fischer 
Iván dirigálta Glyndebourni Fesztivál Cosìjából ismerhet, 
amelyet Budapesten is elôadtak. Aki ezt a két felvételt isme-
ri, megbizonyosodhat róla: Ferrandója olyan gazdag zenei 
és érzelmi skálán mozog, hogy azt már nehezen lehetne fo-
kozni. A Párizsban élô fiatal finn tenor – aki Eötvös Péter 
operáiban fôszerepet játszott és Kovalik Balázs is rendezte, 
az utóbbi idôben pedig gyakran barokk zenét énekel – exklu-
zív interjút adott a Gramofonnak.

2 Kozár Alexandra

Topi Lehtipuu:

„Elôadás után nem tudok aludni”
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lett hagynom a kórusomat, a zenekaromat, amely a kilépé
sem után gyakorlatilag feloszlott, szakítottam a ba rát nôm
mel, szóval minden tekintetben új életet kezdtem. 

G.: Brittenoperával kezdeni sem lehetett túl egyszerû. Albert 
Herring szerepében mi volt a legnagyobb kihívás?
T. L.: Fôként színészileg volt kihívás, mert Albert Herring 
jelentôs változáson megy keresztül a darabban. A mama 
kisfiából önálló, döntéshozó férfivá válik. Ez egy remek 
opera, remekül kidolgozott alakokkal. Persze zeneileg is 
nagy feladat, így aztán, mint minden operában, a kérdés 
az: hol a fókusz? A zenén, a színjátékon, a ritmuson vagy a 
cselekményen? Az egyik miként szolgálja a másikat, ho
gyan áramlanak az energiák az egyik bôl a másikig, a zene 
és a dráma szolgálatában. 

G.: Hogyan tud ilyen széles reper
toárt vinni Vivalditól Mozartig, 
Haydntôl Stravinskyig, illetve 
más 20. századi zenékig?
T. L.: Ez nem repertoár, hanem 
hang kérdése. Az én hangom 
Mozarthoz, oratóriumokhoz és a 
barokk zenéhez illik a legjobban. 
Zeneileg erôs képzésben volt ré
szem, s noha a kortárs zene mindenki számára nehéz, ha 
van hangszeres háttér – mint nálam  a hegedû –, az segít. A 
barokk zene meg kicsit olyan, mint a jazz: lehet improvizál
ni, és ezt nagyon élvezem. Ami pedig Mozartot illeti, nála 
a legmotiválóbb számomra az, ahogyan az érzelmek végte
len skáláját ki lehet fejezni rendkívül egyszerû eszközökkel. 

G.: Belcantót is fog egyszer énekelni?
T. L.: Nem hiszem. Legalábbis ha a 19. századi itáliai zenét 
értjük alatta, nem, de a technikáját szeretném használni. 

G.: Ön két legendássá vált Così fan tuttéban is Ferrandót éne
kelhetett, a Glyndebournei Fesztiválon és Claus Guth rende
zésében Salzburgban. Ráadásul mindkettôben a csodálatos 
Miah Persson volt Fiordiligiként a partnere. Melyik produkció 
állt önhöz közelebb? 
T. L.: Szerintem egy jó énekes a rendezô álmát váltja való
ra. Ami engem érdekel, hogy a rendezô átade valamit ab
ból, ami ma fontos, ami ma történik. Guth egy brechti, 
német hagyományokon alapuló színházat csinál, a hytneri 
verzió Glyndebourneben egészen más volt, de mind
kettônek volt létjogosultsága. Azt hiszem, Glyndebourne
ben jobban énekeltem, bár a szerep is könnyebb volt a ren
dezés hagyományos felfogása miatt.

G.: Az egyiket Fischer Ádám, a másikat Fischer Iván vezényel
te. Melyikük karmesteri stílusa áll önhöz közelebb?
T. L.: Ôk ketten épp annyira hasonlítanak, mint ameny
nyire különböznek. Mindketten kiváló muzsikusok és diri
gensek, az emberekkel való bánásmódjuk is kivételes. És 
mindkettejüknek remek a humora. 

G.: Claus Guthtal milyen volt együtt dolgozni? Ô  egészen 
rendkívüli operarendezô. 
T. L.: Nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Ahogy mondják, 
jól mûködik a kémia közöttünk. Guth a brechti tradíciót 
modernizálja, a színházi elveket operába ülteti át. Rende
zéseinek mindig van egy második és egy harmadik értel
mezése, a színpadon metaforákat használ. Az egész stábja 
hasonló látásmóddal mûködik, a világosítótól a koreográ
fusig. Szerencsére másfél éven belül újra együtt dolgozom 
vele a berlini Staatsoperben.  

G.: Ennyi ilyen produkció után muszáj megkérdeznem: önnek 
me lyik a kedvenc része a Così fan tuttéban? 
T. L.: Nehéz a kedvencemet kiválasztani, mert annyi gyö
nyörû rész van benne, de az egyik a Soave sia il vento – a 
tercett, amikor Fiordiligi és Dorabella Don Alfonsóval 

együtt sze relmeseiktôl búcsúz
nak. Az általam énekelt részek 
közül pedig annak a duettnek 
a vége, amit akkor énekelek,  
amikor Fiordiligi már nem tud 
tovább ellenállni, és megadja 
magát Ferrando szerelmének. 
Mozart itt újra meglep, hogyan 
tud szerelemrôl beszélni ilyen 

egy szerû harmóniai és ritmusbéli zenei eszközökkel.  

G.: Tom Rakewell szerepét nehezebb megtanulni, mint mond
juk egy Mozart szerepet?
T. L.: Zeneileg Tom Rakewell szerepe nehezebb, de para
dox módon szövegileg könnyebb elsajátítani, mint egy 
Mozartszerepet, mert Mozartnál sok a szöveg, de kevés a 
zenei fogódzó a szerep fejbôl való megtanulásához. 

G.: Olaszul, angolul, franciául és németül is énekel. Melyiket 
élvezi a legjobban?
T. L.: Ez a darabtól és a zeneszerzôtôl függ. Illetve attól, hogy 
van a szöveg megírva. Vannak olyan angol nyelvû dara bok, 
amiket nagyon nehéz énekelni, mások könnyebbek. An
golul, franciául, svédül és finnül egyszerûbben tanulok szere
pet, mert ezeken a nyelveken beszélek. A német nyelvet jól 
ki tudom ejteni, de nem igazán beszélem. Persze minden 
szerep esetében értenem kell a szöveget. Az intonáció sokat 
segít. De a végén úgysem az számít, hogyan tanulod meg a 
szöveget, hanem hogy hogyan tudod eljátszani a szerepet. 

G.: Két Eötvös Péter operában is énekelt: az Angyalok Ameri
kában és Az ördög tragédiája címû darabokban. Milyen vi
szonyban van Eötvös zenéjével?
T. L.: Az Angyalok Amerikában azért jó, mert jazz, pop 
és rockzenei aspektusai is vannak, szóval tudtam hasznosí
tani a rockzenei múltamat, aminek nagyon örültem – 
ahogy annak is, hogy gitározhattam benne. Mindkét da
rab igen jól van megírva, és mindkettôben lehet érezni 
Eötvös gazdag klasszikus zenei kultúráját, amelybôl saját 
zenei nyelvét létrehozza. 

„A végén úgyis az számít, 
hogyan tudod eljátszani,  
hitelessé tenni a szerepet”
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G.: Az ördög tragédiájának Kovalik Balázs volt a rendezôje, 
aki a magyar operarendezés emblematikus figurája. Mi a vé
leménye az ô szerzôi színházáról?
T. L.: Nagyon jó választás volt Balázs arra az operára, mi
vel a megközelítése modern, ahogy a színházi nyelve is az. 
Jó vele a párbeszéd, nagyon jól dolgoztunk együtt. 

G.: Decemberben, tizenhárom év után ismét Taminót játszot
ta a párizsi ChampsÉlysées színházban – azt a szerepet, 
amelyben operaénekesként debütált. Változott a szerephez 
való viszonya az eltelt idô alatt? 
T. L.: Igen. Most könnyebben megtanultam, mint tizen
három éve, de akkor ártatlanabb voltam, tehát jobban il
lett hozzám. Most játszanom kell az ártatlant. Ugyanakkor 
minden produkció mindig a nulláról indul. Sok minden 
más ebben az elôadásban, a szereposztástól a színpadra állí
tá sig, de az alapdramaturgia és a karakterek mozgatórugója 
ugyanaz. Tamino szerepénél a Papagenóval való kapcsolat 
fontos, ezért ha Papagenót más játssza, és a szövegkönyv
ben a riposztok is mások, akkor Taminót játszani is más. 

G.: Elôadás után könnyen vissza tud térni a mindennapi élet
be, vagy sokáig benne marad az elôadás okozta emelkedett, 
katartikus lelkiállapotban?
T. L.: Elôadás után nem tudok aludni. Ez persze szereptôl 
függ. Ha érzelmileg igénybe vesz a szerep, akkor az ember 
túlpörög, és magasfeszültségû lelkiállapotba kerül. Tamino, 
Ferrando vagy Tom Rakewell ilyen szerepek. Nehéz a fe
jükbôl kibújni. 

G.: Hogyan tudja a hangját és a fizikai állapotát megôrizni 
ilyen igénybevétel mellett?
T. L.: Ez is olyan munka, akár a többi. Olykor fárasztó, oly
kor gyümölcsözô, olykor stresszes. Tudni kell a szerepet, 
egészségesnek kell lenni, és jól kell bánni az emberekkel. A 
különbség az, hogy ez a hivatás nagyon ki van téve a kriti
kának, tehát a dicsôség és a kudarc is azonnal jön. Erôs a fi
zikai része is, ezért úgy közelítem meg, akár egy sportoló. 

Edzek a koncertekre és az operaelôadásokra, teniszezem és 
futok. Fellépés elôtt pedig nem iszom kávét, és kerülöm a 
fûszeres ételeket. Igyekszem kiküszöbölni a stresszt azáltal, 
hogy jól megtanulom a szerepemet és a zenét fejbôl. Szóval, 
mint bármely szakmában, meg kell csinálni a házi felada
tot, és ha ez megvan, lehet szárnyalni a zenével. 

G.: Amikor egy szerepre készül, kizárja a külvilágot vagy épp 
ellenkezôleg, felhasználja a mindennapok tapasztalatait a ka
rakterformáláshoz?
T. L.: Azt hiszem, az érzelmi és szellemi hátteret felhasz
nálhatjuk eszközként. Nagyon fontos megfelelôen kon
cent rálni, amikor szerepet tanul az ember. Ehhez nagyon 
jól kell az idôt beosztani. Sajnos ritkán van arra mód, hogy 
igazi, Sztanyiszlavszkijféle felkészülést engedhessünk meg 
magunknak. 

G.: Melyik szerepében tudott leginkább mûvészileg kiteljesedni? 
T. L.: Ezt nehéz megmondani, mert amit mi beleteszünk 
mûvészileg, azt a közönség tapasztalja meg. És nagyon gyak
ran mi teljesen mást érzünk, mint ôk. Van, hogy az ember 
jónak érzi magát, de a közönség reakciója nem igazolja ezt 
vissza. Néha pedig az ember úgy érzi, szörnyû, a közönség 
meg lelkes. Ez egy nagyon furcsa kettôsség. De személy 
szerint a legerôteljesebb színpadi beteljesülésnek Rameau 
A lovagokját (Les Paladins) érzem az erôs fizikai igénybevé
tel miatt, és az Angyalok Amerikábant a színjáték és kor
társ zene nehézségének kettôse miatt. Zeneileg viszont a 
két Così fan tuttét mondanám, illetve a Rake’s progresst.

G.: Az a nomád életmód, amit egy utazó operaénekes él, segít 
a mûvészi és pszichés nyitottság megôrzésében vagy épphogy 
rombolja azt?
T. L.: Mindenképp ingerek kellenek ahhoz, hogy az ember 
mû vészileg friss maradjon. De megint csak a koncentráció
ra térek vissza: amikor utazom, olyan feltételekre van szük
ség, amelyek között lehet összpontosítani. Ha az ember egész 
nap egy csendes, bezárt helyen dolgozik, majd kimegy, hogy 
a Volksbühnében megnézzen egy posztbrechti darabot, rög
tön pontosan el tudja helyezni, hogy aznap mi csinált. 

G.: Tervez tanítani a jövôben?
T. L.: Jelenleg nincs idôm, de azt hiszem, megvan bennem 
a képzeletbeli tanár. Talán majd ha idôsebb leszek. 

G.: Ha nem klasszikus zenét, akkor mit hallgat? 
T. L.: Jazzt. Elég sok mindent, John Scofieldtôl Charles 
Mingusig.

G.: Mi a legnagyobb zenei álma?
Mi is egy zenész élete? A zene folyamatos újrateremtése. Ez 
egy interpretátor, egy énekes dolga. Szóval most (az inter
jú decemberben készült – a szerk.) az az álmom, hogy 
Tamino szerepében Mozart gyönyörû zenéjét híven szol
gáljam A varázsfuvola próbáján, s a jövô héten is. Ugyan
ez. Szóval hogy az életet újrateremtsem zeneileg. n
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„Gyönyörûség
zenére rendezni”

A Magyar Állami Operaház a 2011–12-es évad 
második felében egyetlen bemutatóra készül: 
Richard Strauss Arabellája a Budapesti Tavaszi 
Fesztivállal közös produkcióban látható, elô-
ször március 17-én. 

2 Albert Mária

„Kérem tehát: írjon valamit! Lehet az egy második Rózsa
lovag is, ha nem jut jobb az eszébe” – állt a zeneszerzô al
kotótársához, Hugo von Hofmannsthalhoz küldött, 1927 
szeptemberében kelt levelében. A rózsalovag premierje 
megelôzte az elsô világháborút, és a Mária Terézia korabe
li Bécset idézte meg. Bereményi Géza, az Arabella 
rendezôje szerint ez az opera pedig a császárváros dekaden
ciába hajló virágkorára, az 1860as évekre emlékezik – a 
második világháború elôtti periódus „utolsó gyanútlan 
éveibôl visszatekintve” – fogalmazott a rendezô. A 1933as 
drezdai ôsbemutatóra azonban már korántsem felhôtlen 
körülmények között került sor. Nemcsak Hofmannsthal 
váratlan halála, hanem a nácizmus egyre terebélyesedô ár
nya is befelhôzte az elôkészületeket. Budapesten másfél év

vel késôbb, 1934 decemberében, Fleischer Antal vezényle
tével és Nádasdy Kálmán rendezésében mutatták be a da
rabot. Tehát majd’ nyolc évtizede nem játszotta Strauss 
operáját a dalszínház. 
Bereményi Géza író, forgatókönyvíró, filmrendezô, dalszö
vegíró, musicalszerzô, színházigazgató változatos pálya ké
pé bôl eddig az operarendezés hiányzott.  „Nagyon ragasz
kodó a viszonyom a zenés színházhoz. De a felkérés elôször 
meglepett, mert operát még nem rendeztem. Kértem né
hány perc gondolkodási idôt, aztán gyorsan eldöntöttem, 
szívesen vállalom, mert nagyon nagy kiváltság operát ren
dezni. Kíváncsi lettem.” Késôbb konzultált olyan prózai 
rendezô kollégákkal, akik már megkísértették a mûfajt. 
„Mind azt mondták, hogy legyek boldog, és majd meglá
tom, hogy milyen nagy a különbség. Milyen különleges 
gyönyörûség zenére rendezni! Azt tapasztaltam, hogy iga
zuk van. Az operaénekesek tényleg mások, mint a prózai 
színészek. Lényegében ugyanaz a feladat, csak szûkebb ha
tárok között folyik a munka. Hiszen az operaelôadásnak a 
rendezô csak az egyik alakítója, a másik a karmester.”  
A premier dirigense, Stefan Soltész Németországban a leg
nevesebb Straussinterpretátorok közé számít, több általa 
betanítottvezényelt produkció nyerte el Az év elôadása cí
met. „Elmondtam neki – folytatja Bereményi –, hogy mit 
gondolok a rendezésrôl, és megbeszéltünk néhány drama
turgiai részletet. Ô szerette volna két részben játszani a 
háromfelvonásos operát. Sikerült meggyôznöm a hármas 
tagolás szükségességérôl. Tudtam róla, hogy szereti a gyors 
tempókat – ezekrôl is beszéltünk.” Bereményi Géza úgy 
véli, a karmesterek többsége hajlamos túlfeszített tempók
kal játszani az Arabellát, de szerinte ezt az operát nem sza
bad „siettetni” – még akkor sem, ha nagyon sok benne az 
„ideges” jelenet és rengeteg a szenvedély. „Említettem, 
hogy az 1860as évek Bécsében játszódik a cselekmény; az 
Arabellát 1930–32ben komponálta Strauss, ez a két év
szám nagyon sokat mondó. A szerzô visszatekint. Ám a 
zene kicsit sem nosztalgikus, de nem is kritikus. Legna
gyobb szerencsémre a munka kezdetén a díszlettervezôvel, 
Csikós Attilával találkoztam elôször. Megállapodtunk ab
ban, hogy a zenei stílus a kiindulópontunk, nem fogunk 
modernizálni.” 
A kortársak némelyike bírálta Strausst, hogy a muzsika túl 
„wienerisch”. „Wienerisch persze, minthogy a szereplôk 
valódi bécsi karakterek; olyan figurák, akik számunkra is 
ismerôsek, a rokonaik, barátaik itt járkáltak anno PestBu
dán. A jellegzetesen bécsi figurák közül csak a két fô sze
replô, Arabella és Mandryka rí ki. Ôk mintha valamilyen 
más korból léptek volna be a történetbe. Az Arabella téli 
darab, farsang idején játszódik, mi pompás császárvárosi 
látványt állítunk színpadra. A másik jellemzôje, hogy a 
librettó operettdramaturgiával készült: a második fel
vonás végén a szerelmesek összekülönböznek, hogy azután 
a harmadikban tisztázódjanak a félreértések és kibékül
hessenek. Az is nagyon fontos, hogy a lírát és a komiku
mot arányosan kell megjelenítenünk” – mondja végül 
Bereményi Géza. n

Bereményi Géza  
Richard Strauss Arabellájáról
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ErDéLyi HajnaL: EMLéKKönyv  

az OpEraHáz óvóHELyérôL

„Én az Operaházban nôttem fel” – írja erdélyi haj-

nal balettmûvész. Kezdetben díszletfestô édesap-

ját kísérte el, majd balettnövendékként is bejáratos 

lett a dalszínházba. Azt azonban nem gondolta, 

hogy lesz egy olyan szakasza az életének, amikor 

az ybl-palota valóban az otthont jelenti számára. 

1944. december 25-én a kilencéves hajnalka szülei-

vel maga mögött hagyja budai lakásukat, és elindul 

az Andrássy úti dalszínházba, hogy ott vészeljék 

át az ostromot. A lezárt lánchíd felé tartanak, ami-

kor édesanyját magával rántja egy autó, s a fiatal-

asszony szörnyethal. e sokkoló veszteség után a 

kislány és apja mégis eljut az Operaházba, amely-

nek óvóhellyé alakított pincéjében elsôsorban a szín-

ház dolgozói húzódtak meg, de nem utasították ki 

az utcáról érkezôket sem, így végül több százan 

(egyesek szerint kétezren) várták a szabadulást. 

erdélyi hajnal mesél a pincebeli mindennapok ról. 

Megemlékezik az ôt körülvevôk emberségérôl, sze-

re tetérôl: ezekrôl tanúskodik az a több tucatnyi 

rajz és bejegyzés is, amivel a sorstársak a kislány 

emlékkönyvét gazdagították. Miközben Budapest 

utcáin dörögtek a fegyverek, az Operaház pincéjé-

ben – köszönhetôen annak, hogy a kor legelismer-

tebb mûvészei közül többen itt találtak menedéket 

– sajátos kulturális élet virágzott. „Mûvészeink 

«igazi» elôadást tartottak a fûtetlen alsó ruhatár-

ban (…) egy ilyen alkalommal Oláh gusztáv har-

móniumon bemutatta Kodály zoltán Missa Brevis 

címû új mûvét.” (Kodály és felesége is az operahá-

zi óvóhely lakója volt.) erdélyi hajnal karcsú, de fo-

tókkal illusztrált, gondosan jegyzetelt kötete nem 

szépirodalmi igényû próza – sokkal inkább olyan 

kordokumentum, ami nélkül szegényebb lenne 

nemcsak az Operaház történetérôl, hanem a szét-

lôtt és az újjáéledô Budapestrôl való ismereteink 

tára is. V. Nagy Viktória

DOnizETTi: anna BOLEna

netrebko, Garanca, d’arcangelo, a Bécsi 

állami Operaház ének- és zenekara,

Evelino pido  l  l  l  l  l

Amikor donizettit letudjuk három standardban 

tartott mûvel (lucia, Pasquale, Bájital), jó, ha fel-

idézzük a kilencvenes évek Budapestjét, ahol vá-

ratlan sikert aratott Anna Bolena címû darabja is. 

Amit a történetben akkor Békés András látott, ma 

is érvényes mondanivaló a szépség múlásáról, s a 

hatalomba vezetô út grádicsain törvényszerûn 

bekövetkezô botlásról. hisz a Boleyn-lány szép is, 

fiatal is, de ha librettistánk behozza a színre jane 

seymourt, már lyukas garast se adnánk Anna ma-

kulátlan vonzerejéért – és az angol király elvágóla-

gos megoldásait utólag ismerve, immár fehér már-

vány nyakáért sem. Az Anna Bolenáé nem bonyo-

lult sztori: miközben viii. henrik úgy vált felesé-

get, mint alsónemût (se), két nagy formátumú, 

belcanto zenékkel jól ellátott hölgy mereng a köd-

be veszô morálon. jane nem meri mondani, Anna 

nem meri hinni, hogy a király mást szeret. ezzel 

múlik másfél felvonás – a hátralévô idô pedig a bú-

csúzásé. ráadásul tudhatja Anna, mi várja, hisz a 

temze vizébe kétszer vagy akár többször is bele-

léphet a király, aki korábban Aragóniai Katalint e 

forgatókönyvvel számûzte – akkor még Annáért… 

A bécsi Opera elôadásának – nomen est omen – 

Anna netrebko az epicentruma, ám hasonlóan az 

ô kívül-belül testesedô, sötétülô szopránjához, 

komollyá érik a lett elina garanca mezzója is. 

Mindkettejük éneklése a plasztikus, belcantóban 

vezetett stílus méretes mintadarabja. A sztárbasz-

szus ildebrando d’Arcangelo vastagon recsegô 

matériával alakít macsó királyt, spanyol ágyékú 

szeretôt, aki a buja jane-ben kompatibilis párra lel. 

Mindenki más viszont nagyon kosztüm- és masz-

tix-szagú eric génovése elôadásában.

Ókovács Szilveszter

WaGnEr: a BOLyGó HOLLanDi

Struckmann, Eaglen, Holl, Seiffert, 

villazón, palmer, Daniel Barenboim

l  l  l  l  l

Barenboim Wagner elsô nagy operájáról készült 

fel vételének – amely testvéreivel együtt szintén 

meg jelent új kiadásban a Warner Classics olcsó 

opera sorozatában – fô erénye a kiegyensúlyozott-

ság. Az énekesek egytôl-egyig magas szinten telje-

sítenek. A címszerepet éneklô Falk struckmann igé-

nyesen, gondosan énekel, mély, érces hangja jó 

ehhez a szerephez. hollandija strukturált akar len-

ni, meg akar felelni az átokból való kikerülés köve-

telményeinek. jane eaglen sajátos senta. hatalmas, 

telt hangjával magabiztos, szilárdságot, biztonsá-

got nyújtó alakot tár elénk, s a magasságokban is 

erôs, egyenletes. Kár, hogy egy bizonyos regiszter-

ben kissé fedett. Érdekes a Kormányos szerepében 

rolando villazónt hallani – bizony egész jó mind a 

német nyelvben, mind a wagneri területen. Peter 

seiffert természetesen kitûnô erik, akit a szokásos-

nál elevenebb, határozottabb figurának mutat. Feli-

city Palmer kiemelkedô Mary. robert holl ugyan 

nem olyan erôs zengésû daland, mint talvela vagy 

Moll, de nagyon jó, kicsit más karakterrel. Baren-

boim a Berlini Állami zenekarral és Énekkarral vé-

gig finom kidolgozású, részlet-gazdag, zavartalanul 

hömpölygô hátteret biztosít, amit a felvétel szépen 

kiemel, de nem tesz túlzottan az énekesek elé. A 

kora romantikus német operához közel álló alko-

tásról lévén szó, ez egészen fontos, hiszen Baren-

boim a zeneszerzô késôbbi zenedrámáihoz fûzôdô 

kapcsolatot erôsíti, a zene folyamát elsôsorban 

azok viszonylatában bontja ki. A kiegyensúlyozott-

ság nem csak minôséget jelöl, lényegi jel lem zô je is 

az elôadásnak. de végül is éppen a kiegyensúlyo-

zottsággal szemben hat: onnan ered a fô feszültség, 

hogy a szerepek mind fontosak, szokatlanul erôs a 

hollandi és erik küzdelme.  Zay Balázs
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Fra Musica – Karsay és Társa
FrA 003

Fra Musica – Karsay és Társa
FrA 006

Fra Musica – Karsay és Társa
FrA 005

janáČEK: KáTya KaBanOva

Dvorsky, Mattila, De May, Schaechter, 

Coro/Orchestra Sinfonica de Madrid Teatro 

real, jirži Belohlavek l  l  l  l  l

talán nem csak bennem maradt ûr a Magyar Álla-

mi Operaházban  pár évvel ezelôtt játszott jenůfa 

után. A operaszeretô közönség bizonyára kíván-

csian veszi kézbe ezt a dvd-t; leoš janáček 

(1856–1928) másik világhírû operájának, a Kátya 

Kabanovának (1920) felvételét. Osztrovszkij A vi-

har címû drámáját Cervinka fordította le cseh 

nyelv re a 66 éves mester számára, hogy megírhassa 

belôle a 20. századi operairodalom egyik legérdeke-

sebb mûvét. ha mi, magyarok janáčekrôl beszé-

lünk, gondolataink máris Bartókhoz szállnak, hiszen 

a cseh mester ugyanolyan hittel és meggyôzôdéssel 

gyûjtötte és használta mûveiben a morva népze-

nét, mint ahogy Bartók Béla integrálta a magyar 

népdalkincset a mûzenébe. Az operairodalom 

ilyen különös mûvei, mint a Kátya Kabanova, szi-

porkázó, ötletdús kivitelezésre serkentik a tehetsé-

ges színházi embereket. robert Carsen sajátos 

rendezôi vízióját láthatjuk a színpadon. A víz és a 

rajta átívelô stég hivatott a volga-menti hangulatot 

érzékeltetni. A sok-sok mozgás által fölkavart víz 

csobogása érdekes susogással dúsítja a zenei effek-

tusokat, amelyeket a zene szer zô egyébként is gaz-

dagon beleszôtt a mûbe. nem csak a rendezô nek, 

hanem a Kátyát játszó énekesnônek is igen erôs 

egyé niségnek kell lennie. Karita Mattila példa szerû 

énektechnikai biztonsággal és érett színészi esz-

köztárral tárja elénk ennek a szenvedô asszonynak 

a sorsát. A férje és anyósa által sanyargatott éle-

tébôl való kitörni vágyását, sóvárgását a szeretet 

után, amely elemészti és az ôrületbe kergeti. Bizo-

nyára örömmel látnák ezt a mûvet a magyar opera-

színpadon is a szláv zene kedvelôi. Addig is itt e re-

mek dvd, amely az élô elôadást nem pótolja, de 

így is igazi színházi élményt nyújt. Bátori Éva

LULLy: aTyS

richter, D’Oustrac, De negri, rivenque, 

William Christie

l  l  l  l  l

Az Atyst a „király operájának” nevezték, mivel Xiv. 

lajos annyira szerette. nem csak drámai tömörsége 

példátlan; egyben az elsô francia opera is, amelynek 

középpontjában a szerelem áll, s az elsô francia 

tragé dia, melynek hôse a nyílt színen hal meg. 

Quinault és lully itt oly módon elegyítették a táncot 

a kifejezô énekkel, hogy a „tragédie lyrique” konven-

ciói teljes mértékben az érzelmek költészetét szol-

gálják. Éppen negyedszázada, a zeneszerzô halálá-

nak 300. évfordulóján indította be e produkció a 

napjainkban is javában tartó lully-re ne szán szot. A 

mostani kiadvány tehát az autenticitás 25 évvel ez-

elôtti fölfogását is dokumentálja. „nem tudom, amit 

csinálok, mennyire áll közel lullyhez – mondja 

William Christie –, de elmondhatom, hogy mun-

kám több tudományos adalékon és tanácson alap-

szik, mint korábban bárkié. Azaz zenélésem leg-

alábbis közelít az eredetihez.” A pazar album 

mû velôdéstörténeti kurzussal fölérô függelékében 

karmester, rendezô, koreográfus, jelmeztervezô, ze-

netudós mesélnek arról, milyen forrásokból te vô dik 

össze e legendás produkció kivételesen hiteles aurá-

ja. A királyi levéltár fennmaradt följegyzéseibôl tud-

ható, hogy az Atys 1676-os elsô elôadásaihoz Xiv. 

lajos kölcsönadta a claviorganumját. vagyis az 

álom jelenet varázslatos hangzásához ez a hangszer 

is hozzájárulhat. egy nagyon gazdag amerikai tette 

lehetôvé e kultusz-elôadás újrateremtését 2011-ben. 

„Mielôtt meghalok, még egyszer látni sze retném az 

Atyst” – mondta. „Miért pont az Atyst?” – kérdezte 

tôle Christie – hiszen ez nagyon drága produkció. 

Mire a millio mos így felelt: megváltoztatta az élete-

met, még a fe leségemtôl is elváltam, mert nem sze-

rette az Atyst… 

 Mesterházi Máté

LULLy: arMiDE

D’Oustrac, agnew, William Christie

HHHHH

Az 1686-os ôsbemutató Párizsban zajlott le, nem 

versailles-ban. A nyomtatott librettó elôszavában 

lully el is panaszolja, hogy a napkirály nem vett 

részt a premieren. hiába fûzte zenei „surintendant”-

jához az uralkodót ifjúkoruk óta csaknem baráti vi-

szony: titkos felesége, a bigottan katolikus Madame 

de Maintenon hatására az idôsödô Xiv. lajos mind 

jobban eltávolodott „feslett” életû kegyencétôl. Pe-

dig az Armide lully és szövegírója, Quinault együtt-

mûködésének legérettebb gyümölcse és egyben 

záróköve is. A szerelem megismerésétôl hatalmát 

vesztô varázslónô, Armida s a kötelességtudó, hôs 

lovag, rinaldo (tassótól kölcsönzött) története az 

udvari mûvészet etikettjén – a tragédie lyrique kö-

tött szabályain – belül is képes volt megmozgatni 

az alkotók fantáziáját. szöveg és zene itt elért, töké-

letes egyensúlya vagy száz évre irányadó lett, sôt 

lully muzsikája már elavultnak számított, amikor 

Quinault librettóját még mindig példamutatónak 

tartották. lully képes volt ellenállni a kísértésnek, 

hogy hôseit túl sokat énekeltesse – mondja a kiad-

vány informatív függelékében a les Arts Florissants 

karmestere, William Christie. Példaként pedig 

Armi dának az alvó rinaldo fölött recitált, önmagá-

val vívódó szavait hozza fel. A nagy utód, rameau 

az íróasztala fölé függesztette e két kottalapot, a 

sallangtalan koncentráltságnak és drámai intenzi-

tásnak ezen iskolapéldáját. rousseau viszont éppen 

erre a részre hivatkozva intézte kirohanásait a 

„buffonista” vitában a francia zene ellen. robert 

Carsen mindenesetre véghezvitte a bravúrt: egy-

szerre idézte meg a versailles-i udvar pompáját és 

álmodott modern látomást színpadra. Mindez nem 

sikerülhetett volna neki, ha koreográfusa nem a 

zseniális jean-Claude gallotta.   Mesterházi Máté
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KLaUS FLOrian vOGT: HELDEn 

a berlini Deutsche Oper zenekara, 

peter Schneider

l  l  l  l  l

Bizonyosan többféle magyarázat van arra, miért ké-

szülnek ilyen lemezek. egy szólóesten logikus a ze-

nekari részek bejátszása, hiszen az énekesnek pihe-

nésre van szüksége, ám az egyik legdivatosabb mai 

hôstenor zenei portréját fölöslegesen dúsították föl 

a program szerkesztôi elôjátékokkal, nyitányokkal. 

vogt egyik jellemzôje tényleg a divatossága: alkal-

mas médiaszemélyiségnek, kisportolt alak, klipje 

sze rint privát repülôvel szárnyal az egyik helyrôl a 

másikra. tagadhatatlan, van e körítés mögött erôs 

mûvészi tartalom is, nem véletlenül örökölte meg 

tavaly Bayreuthban, a Christoph Marthaler rendez-

te lohengrin-elôadásban a címszerepet jonas Kauf-

manntól. (A zöld dombon egyébként már 2002-

ben bemutatkozott „saját jogon”.) ha már szóba 

hoztuk a világjáró kollégát, adódik az összehasonlí-

tás. vogt hangja Kaufmannénál világosabb, líraibb, 

kicsit nazális. voltak, vannak hasonló Wagner-te-

norok, hogy csak sikeres magyarokat említsünk: 

simándy józsef, Kovácsházi istván. A könnyûség 

mellett vogt orgánuma és fizikuma azonban egy-

aránt terhelhetô, hiszen eredetileg kürtmûvészként 

diplomázott, és csak ezután kezdett éneklést tanul-

ni. nyilvánvaló, hogy egy teljes, élô elôadásból le-

hetne valóban mértékadó véleményt alkotni az éne-

kesrôl, és nem egy ilyen „vegyes vágott” alapján, 

amelyrôl A nürnbergi mesterdalnokok stolzingi 

Waltere épp oly kamaszos karcsúsággal hangzik föl, 

mint A varázsfuvola Képáriája, vagy a Márta lyonel-

jének áriája. A válogatást Korngold A halott város 

címû operájának részlete zárja. A program tehát 

sok rétû, az elôadásmód kevésbé színes. A zenekar 

Peter schneider pálcája alatt helyenként lendülete-

sen játszik, érzékenyen kíséri az énekest, de az össz-

hatás sajnos nem átütô erejû.  Albert Mária

CHriSTinE SCHäFEr áriaLEMEzE

Km.: Berlini német Szimfonikus zenekar, 

julien Salemkour

l  l  l  l  l

Figyelemre méltó árialemez. Christine schäfer 

egyé niség. tûz ég benne, ami talán egy kicsit ki is 

kezdi az énekesnôt, legalábbis erre utalhat a hal-

kabb részek fátyolossága. nem drámai hang, de 

drámai megközelítés – még akkor is, amikor lírai 

darabokat énekel. A lemezt nagyon tudom ajánla-

ni, pedig nem tetszik igazán a szerkesztés. Minek 

a három zenekari szám, olyan mûvekbôl, ame lyek-

bôl éneket nem is hallunk? Csak elveszi a helyet. A 

tág horizont jó, Bellinitôl Messiaenig minden rend-

ben. Az alvajáró részletét egyrészt szépen, emel-

lett azonban ritka izzással énekli; Callasra em lé-

kez tetôen, de az ô elôadásától eltérôen, egyénien 

– és Messiaent ugyancsak, a modernben az érzé-

sek intenzitását, a helyzet izgalmát jelenítve meg. 

A lemez fô attrakciója a két richard strauss-részlet: 

Az Ariadne naxos szigetén komponistájának sein 

wir wieder gut kezdetû áriája, tele energiával, igazi 

kitöréssel, illetve a Capriccio hosszú Morgen 

Mittag um elf kezdetû jelenete, amely szokatlanul 

involvált, zene és költészet közt választani nem 

passzióból nem tudó Madeleine grófnôt tár elénk.  

ezekben schäfer fantasztikus, ezért kár, hogy nincs 

több strauss-részlet a lemezen, például a salome 

zárójelenete. Az aztán valami lenne vele! Még 

idôben kellene schäferrel az egészet felvenni. jól 

tenné a sony, ha strauss- és Berg-operákat rögzíte-

ne vele, míg jó hangi formában van. A schönberg- 

és Messiaen-részlet Az árny nélküli asszony világát 

idézi elénk, elkelne abból is még egy jó teljes felvé-

tel. Aztán érdemes lenne desdemonán túl más 

szerepben is hallani schäfert, fôképp a traviata 

fôszerepében. A julien salemkour vezette Berlini 

német szimfonikus zenekar átlagosan, meg fe-

lelôen teljesít.  Zay Balázs

OFFEnBaCH: La périCHOLE

Crespin, vanzo, Bastin, Chor de l’Opera du 

rhin, Orchester philharmonique de 

Strasbourg, alain Lombard l  l  l  l  l

Offenbach nevének hallatán a zenebarát rutin sze-

rûen a hoffman meséit említi. Majd földerengnek 

más címek is: szép heléna, Orfeusz az alvilágban, 

A gerolsteini nagyhercegnô. ezek arra billentenék a 

mérleget, hogy valóban operettszerzô lenne 

Offenbach? némely zenei lexikon szerint igen, bár 

a kérdésre több zenetudós sem tudott egyértelmû 

választ adni, hiszen ott van még A kékszakáll is, ez 

a frivol társadalmi paródia. A la Périchole többszö-

ri meghallgatásra sem indít arra, hogy leszögez-

zük: ez operett… hiszen könnyû operát, ízig-vérig 

francia muzsikát hallunk, nem bécsi keringôket. in-

kább Bizet Carmenje jöhet szóba, mint párhuzam; 

a sziporkázó együttesek vagy Périchole ariettája, 

csodás duettje hallatán. Offenbach másfél évszá-

zada tartó népszerûségét igazolja a virtuóz stílus-

ismeret: a mód, ahogy e mûvében is a harmóniavi-

lág kínálta határtalan lehetôségekkel bánik, ahogy 

„kicsengeti” az egyes hangszereket, amikor szó-

lisz tikus szerepet bíz rájuk. A la Périchole mûsorra 

tûzve mindig bombasiker. Az 1868. október 6-i be-

mutatón a théatre des variétes-ben a zeneszerzô 

imádott primadonnája játszotta a fôszerepet. 

régine Crespin a hatvanas-hetvenes évek kimagasló 

francia énekesnôje méltó utódként készítette Alain 

lombarddal, az „egész elzász zenei urának” neve-

zett karmesterrel ezt a fölvételt 1976-ben stras-

bourgban, a Palais des Fétesben. A Cd nem tartal-

mazza a prózai párbeszédeket, sôt a lemezhez 

mellékelt booklet sem, pedig igen hasznos lenne a 

cselekmény teljes megértéséhez. A franciául nem 

értô hallgatók egy fordítást tartalmazó fejezetet 

biztosan nem vetnének meg. Offenbach fantázia-

dús zenéjének élvezete azonban így is teljes él-

mény ad.  Bátori Éva
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Deutsche Grammophon – Universal
00440 073 4637

Warner Classics – Magneoton
2564 66698-3

Warner Classics – Magneoton 
256466708-0

MESSaGEr: FOrTUniO

alliot-Lugaz, Dran, Cachemaille, Trempont, 

Dudziak, john Eliot Gardiner

l  l  l  l  l 

„slágerre egész este nem kerül sor, még ha szívesen 

elismerjük is, hogy a zene érzelmi hôfoka az opera 

vége felé, a cselekmény fokozódó komolyságával 

arányban, jelentôsen emelkedik. Fortunio dalában … 

meggyôzôen igaz hangokat hallunk, a szív hangjait, 

amelyekbôl azonban még mindig nem akar megra-

gadóan nagy melódia képzôdni” – írta herzfeld vik-

tor a Pester lloydban a Fortunio 1907-es budapesti 

premierjérôl. ez pedig a Magyar Királyi Operaház-

ban zajlott le, mindössze fél évvel a párizsi Opéra 

Comique-beli ôsbemutató után! Amit azonban a 

német zenén iskolázott kritikus kifogásolt, azt mai 

föl fogásunk inkább André Messager javára írja. A 

For tunio zenéje „a célzások, a mezzoforte, a mez-

zo-árnyalatok, a mezzo-komikum és a mezzo-líra 

zenéje… épp az eszközök takarékossága és vissza-

fogottsága nemesíti meg ezt a mûvet” – így az egyik 

modern értékelés. Alfred de Musset szatirikus vígjáté-

ka, A gyertyatartó jacques Offen bachot egy felvoná-

sos vígopera komponálására ihlette (Fortunio dala, 

1861). Messager viszont  – aki az Opéra Comique, a 

Covent garden és a Párizsi Ope ra igazgatója is volt 

– három felvonásos „lírai komédiát” írt belôle. A 

századfordulóhoz illô, átkomponált mûvet, amely 

mégis ezer szállal kötôdik az opéra-comique kis for-

máihoz, és amelynek gyökerei Masse net-tól leg-

alábbis Auberig nyúlnak vissza. Annál figyelemre-

méltóbb ez, mivel karmesterként Messager egyike 

volt a Wagner-zene legfôbb pro pa gátorainak, s 

olyan operák ôsbemutatóját is vezé nyelte, mint de-

bussy Pelléas és Mélisande-ja. Ám nem csak szer zô-

jének operatörténeti szerepe okán érdekes ez a mû: 

része az érzékeny könnyedség francia zenei hagyo-

mányának, amely vagy kétszáz éven át – rameau-

tól Poulencig – ível. Mesterházi Máté

ziMMErMann: a KaTOnáK

Ebbecke, Hirte, Cochran, vargas, 

Munkittrick, a Stuttgarti Opera ének- és 

zenekara, Bernhard Kontarsky l  l  l  l  l

harry Kupfer stuttgarti produkciójának hangfel-

vétele rejlik e duplán. A korabeli korabeli német 

opera vezetôk szerint a mû a maga teljességében 

elô adhatatlan: szerintem is jobban járunk, ha rádió-

játék-szerûn halljuk, és a multimédia mindenkori 

lehetôségeit meghaladó fantáziánkra hagyatko-

zunk. Bernd Alois zimmermann különbejáratú 

Wozzeckje és luluja e botrányos mû, a Katonák. 36 

szólamú kánon, 20 szólószerep, 3 színpad külön 

vetítôkkel, swingelô jazz-kombó, extra fel ké szült-

ségû szimfonikus együttes, a világ összes ütô-

hangszere. ezt tereli két hangcsatornába a stuttgar-

ti Operaház együttese. világsztár nincs, csak a ve-

terán karaktertenor, Klaus hirte neve tûnik fel – az 

ôsbemutatón Wesener posztókereskedôt még 

Karajan kedvenc Wagner-basszbaritonja, Kelemen 

zoltán alakította. A Bernhard Kontarsky vezényel-

te, bô húszéves elôadás elképesztô és felkavaró, de 

csak szövegkönyvvel, felkészülés után érdemes ne-

kiülni. Berg hatását nemcsak a Katonák ugyancsak 

barokk formajegyei mutatják, de a téma és néhány 

citátum mellett a fôszereplô névválasztása is. Marie 

becsületes polgárcsaládjából szerelmi bonyodal-

mak lépcsôjén feslik katonáknak kiszolgáltatott ut-

calánnyá, miközben mindenki erkölcsrôl papol, 

még a pap is. ha meg nem is fejthetem, miért érez-

te fontosnak zimmermann a hatvanas években is 

modern Berg-operák valamiféle szintetizált parafrá-

zisát nagy fizikai gyötrelmek (pl. szemproblémák) 

közepette megírni, a mû vége annyira elôremutat ti-

zenkét színpadával, közönség közé telepített hang-

szóróival és történetben elôre-hátra mozgó kom-

mentárjaival, hogy nem csoda, ha ezt a dodekafón 

szerkesztett káoszt még maga a komponista is ne-

hezen viselte.  Ókovács Szilveszter

BErG: LULU

petibon, juon, Holland, Groves,  

Michael Boder

l  l  l  l  l

A kor- és pályatárs ernst Krenek az „áldott és átko-

zott szépség” elvesztése fölötti bánatot hallotta ki 

Alban Berg partitúrájából. theodor W. Adorno Az 

új zene filozófiájában pedig úgy vélte: a lulu zené-

jének „végtelen mélabúja” az opera alapjául szol-

gáló Wedekind-tragédiákat a megváltás drámájává 

teszi. Mint ahogy így cselekszik – a kísérôfüzet 

szerint – e 2010-es barcelonai elôadás rendezôje, 

Olivier Py is, amikor korunk ingerözönét egyre 

erôteljesebb képekbe és effektusokba tereli. A szín-

pad többszintes architektúrája lehetôvé teszi, hogy 

a tulajdonképpeni cselekményt szimultán élôképek 

és filmszekvenciák kísérjék, a haláltánctól egészen 

a pornófilmig. A díszlet egyszerre lehet bevásárló-

központ, játékbarlang, szexshop vagy varieté is. 

lulu hol anyaszült meztelenül jelenik meg, hol 

mint playboy-nyuszi, hol pedig csontvázként vagy 

épp Marilyn Monroe-utánzatként. Mindezzel Py 

egyszerre akar borzongást és részvétet kelteni, 

hogy azután – hûen a tragédia arisztotelészi elvé-

hez – megteremtse bennünk a katarzist. A végén 

min den kacat eltûnik a színpadról: lulu magára 

ma rad a hidegben, s utolsó „kérôjét” várja. has fel-

metszô jack ezúttal télapóként bukkan fel, és már-

már hajlunk rá, hogy lulu meggyilkolását gyöngéd 

gesztusnak, valóban megváltásnak (Adorno!) érez-

zük. lulu még egyszer pôrére vetkôzik, de immá ron 

nem azért, hogy csábítson, hanem hogy a mennybe 

emelkedjék, mint a megfeszített Krisztus. Michael 

Boder a Friedrich Cerha által kiegészített, három-

felvonásos változatot (1979) vezényli a liceu zene-

kara élén – kiválóan. Minden szereplô nagyszerû, 

de az elôadás a nyaktörôen magas szoprán cím-

szerep alakítója, Patricia Petibon által válik interp-

retációtörténeti eseménnyé. Mesterházi Máté



Gramofon: 2012. május 13-án, a Jazztavasz keretein belül a 
Müpa Fesztivál Színházában játszol egy rendkívüli formáció-
val, amelyben társad Scott Kinsey billentyûs és Gary Willis 
basszusgitáros. Mi volt a legelsô kapcsolatod az ô zenéikkel, 
majd hogy történt az elsô személyes, kollegiális találkozás?

Borlai Gergô: Úgy gondolom, hogy a fúziós zenei világban 
a Tribal Tech töltötte be a Weather Report feloszlása után 
keletkezett ûrt. Ôk talán az utolsó igazi jazz-rock zenekar, 
akik óriási hatást gyakoroltak a világra, és akik még vala-
mennyire stílust tudtak teremteni. A 2001-ben kiadott 
Rocket Science címû albumuk hasonlóképpen befolyásol-
ta zenei világomat, mint például a Zappa-, Davis-, 
Holdsworth-, Mahavishnu- vagy éppen Weather Report-
lemezek. Szerencsére a kilencvenes években többször volt 
lehetôségem látni ôket Bécsben, ahonnan mindig felejt-
hetetlen élményekkel tértem haza. Egyszerûen létrehozták 
azt a zenét, amit mindig is szerettem volna játszani.
A kétezres években Mester Miklós barátomnak kö szön-
hetôen jó párszor játszhattam világsztárok elôtt az A38 ha-
jón. Így találkoztam Scott Kinsey-vel. Amikor az MMM 
címû lemezt csináltam, küldtem egy dalt Kinsey-nek, hogy 
legyen olyan kedves, játssza fel. Az lett a vége, hogy ô ke-
verte az egész lemezt, és létrehozta életem (egyben talán az 
ô élete) egyik legjobb dalát Dr. Kinsey néven. Barátság 
szövôdött köztünk. Két évre rá szintén Mikivel csináltunk 
egy koncertet a hajón, ahol Kinsey mellett Gary Willis (ô 
szintén játszik egy dalt az MMM-en) volt a társam. Törté-
nelmi jelentôségû koncert volt, melynek nyomán megala-
kult az A38 Trio. Ôk nevezték el így. Tavaly januárban Los 
Angelesben pedig felvettünk egy anyagot Kinsey stúdiójá-
ban, ami idén ki is jön az Abstract Logix gondozásában. 
Azóta megjártam Koreát a Scott Kinsey Grouppal, ahol 
Scott Henderson és Matt Garrison voltak a „másik kettô”. 
Illetve létrehoztunk egy futurisztikus duóprojektet Willis-
szel, amin jelenleg is dolgozunk.
 
G.: Hogyan változtak a benyomásaid, véleményed e két mu-
zsikusról, miután közelebbrôl megismerted ôket?
B. G.: Kinsey egy agytröszt. Zseni. Zawinul óta az egyet-
len igazi fusion-billentyûs, akin nem érzôdik, hogy zongo-
rista. Úgy billent, ahogy egy született szintetizátoros. Az 
egész lénye maga a zene. Nem a földön jár. Willis nagyon 
józan ember. Hónapok óta napi szinten dolgozom és va-
gyok vele. Csodálatos embert ismertem meg személyében. 
Ami pedig zenész mivoltát illeti, nincs kérdés. Egyedural-
kodó a hangszerén. (Ha tôle igen távol is állnak az efféle 
elismerések.)

G.: Sokan, akik hallották vagy olvasták, hogy a Kinsey–
Willis–Borlai Trió nem egy alkalmi formáció, hanem egy 
mûködô zenekar, csodálkozással vegyes elismeréssel reagál-
tak, hiszen ritkán adatik meg egy hazai jazzmuzsikusnak, 
hogy az átmeneti együttmûködésen, vendégszerepléseken túl 
hosszú távú és minden szempontból egyenrangú felek közti 
kooperáció valósuljon meg. A Te esetedben mi a titok nyitja?

Borlai Gergô dobpergésével indul útjára a 80 

éve született Joe Zawinul emléke elôtt 

tisztelgô Jazztavasz fesztivál a Mûvészetek 

Palotájában. A 16 órakor kezdôdô Kinsey–

Willis–Borlai Trio-koncertnél erô sebb felüté-

se aligha lehetne az idén egynaposra sûrített 

fiesztának. Beszélgetésünknek ez a fellépés 

adta az apropóját, de Gergô élete olyan ese-

ménydús, hogy mindig izgalmas vele beszél-

getni.

2 Bércesi Barbara
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B. G.: Errôl inkább ôket kéne megkérdezni, hiszen a le-
mezfelvételt is ôk szervezték. Egész pontosan Willis ötlete 
volt. Tény, hogy többek között az ô zenéjükön nôttem fel. 
Ez nyilván segített abban, hogy megértsem ôket, és hogy 
én is képes legyek nekik adni.

G.: Melyek a legfontosabb kapcsok, amelyek ilyen szinten ösz-
szetartanak Benneteket?
B. G.: Egyszer megkérdeztem a Willist, hogy ki a kedvenc 
dobosa. Rám bökött az orrával. Kinsey-vel elég progresszí-
ven lehet kommunikálni, amiben azt hiszem én sem szen-
vedek hiányt... 

G.: Magad is kitértél rá, hogy közös lemezetek is megjelenik. 
Mit lehet tudni errôl az albumról azon túl, hogy az egyik leg-
progresszívebb amerikai kiadónál, az Abstract Logixnál lát 
napvilágot?
B. G.: 17 dalt–ötletet vettünk fel. Mindenki hozott kész 
kompozíciókat, de a legtöbb helyben született közös 
jammelés során. Napi 12 órában zenéltünk egy héten át.
Stílusát tekintve nem nehéz kitalálni az irányt, de min-
denképpen figyelembe vettük, hogy a 21. század más krité-
riumokkal bír. Értem ez alatt a hangszerelést és a technikai 
megoldásokat, amelyeket szerencsére mindhárman szere-
tünk a kornak megfelelôen prezentálni.

G.: Milyen mûsort készültök elôadni a Müpában? Ennek a le-
mezetek az anyaga lesz hallható, vagy bôvebb repertoárból 
válogattok?
B. G.: Mindkettô. Willisszel már elkezdtük kiválasztani  a 
dalokat az új anyagról, de játszunk mindannyiunk szóló-
lemezeirôl, és talán lesz 1-2 Tribal Tech-dal is. 

G.: A fesztivál fellépôi a nyolcvan éve született Joe Zawinul 
emléke elôtt tisztelegnek, köztük részben Ti is. Milyen szálak-
kal kötôdtök külön-külön Zawinuloz, és hogy idézitek meg a 
szellemiségét a koncerten?
B. G.: Kinsey volt a producere Zawinul Faces and Places 
albumának. Szoros barátság fûzte Joe-hoz, zenei világa, já-
téka felvállaltan a Mester nyomdokain halad. Willis ját-
szott Wayne Shorter zenekarában, miután feloszlott a 
Weather Report. Aztán ugye összehozta ôket a sors a 
Tribal Techben, ahol Scott Henderson volt a gitáros, aki 
viszont Zawinul gitárosa is volt. Tehát igen erôs a hatás. 
Jómagam pedig, miután több ezerszer meghallgattam a 
Weather Report lemezeket, és éveken át Pastorius fejével 
próbáltam gondolkodni, majd Wayne játékát elemezni, rá-
jöttem, hogy bizony, Zawinul volt a legnagyobb zseni.

G.: Mi az, ami a leginkább inspirál és motivál a Kinsey-vel és 
Willisszel közös játékban, és mit érzel, illetve mit mondanak, 
mi módon hatsz Te rájuk?
B. G.: Nagyban motivál, hogy ôk még tudtak mit hozzáad-
ni ehhez a mûfajhoz. Teremtôk. Számtalan zenei dolog 
van, amelyet Willis vagy Kinsey védjegyének lehet tekin-
teni. Ez már önmagában elegendô nekem a maximaliz-

mushoz, de az élô erô, invenció rátesz erre egy lapáttal. 
Rendíthetetlen alázattal bírok eziránt, ez adja egyben az 
energiát, hogy újdonságokat teremtsek a számukra.

G.: Mostanában sok idôt töltesz külföldön. Rengeteg kiállítá-
son, workshopon, fellépésen veszel részt, rendkívül szerteága-
zóak az elfoglaltságaid. Vannak olyan zenészalkatok, akik 
csak akkor tudnak dolgozni, ha egy dologra összpontosíta-
nak, és vannak, akik minél több benyomást igyekeznek 
gyûjteni. Nálad ez hogy van: praktikus hasznát látod annak, 
hogy ennyiféle dologgal foglalkozol, és ha megtehetnéd, nyu-
godtabb, „egysíkúbb” zenészéletet élnél, vagy lelki-szellemi 
igényed van az állandó mozgásban létre?
B. G.: Szeretem az életet, a szerteágazó mûfajokat, a kísér-
letezést. Ha meg úgy alakul, akkor majd egy dologgal fog-
lalkozom. 

G.: Van olyasmi, amire jelenleg nem jut idôd, holott alkalma-
sint szeretnél vele foglalkozni, nem feltétlenül zenészi, hanem 
általános emberi kiteljesedésed céljából?
B. G.: Van egy raklap könyv, amit már évek óta el akarok 
olvasni. Ebbôl van egy pár, amit ugyan olvastam, de szük-
ségét látom, hogy még egyszer megtegyem. 

G.: Azt hiszem, kevesen vannak, akik úgy képesek folyamato-
san és kitartóan egyre magasabbra helyezni a lécet önmaguk 
számára, hogy sosem süppednek a megelégedettség babérhal-
mába, de közben sok örömüket is lelik sikereikben. Én ilyennek 
látlak, nem tudom, jól-e. Mi a legfontosabb hajtóanyag szá-
modra, illetve a legfontosabb dolog, ami józanon tart?
B. G.: Párhuzamosan emelkedik az ingerküszöböm a törté-
nésekkel. Ezt normálisnak tartom. Az egész egy természe-
tes folyamat. Céljaim vannak, el akarom érni ôket, és ke-
resni újakat. Nem olyan nagy dolog ez.

G.: Mi az, amiben hiszel (ha nem túl indiszkrét a kérdés): ma-
gadban, a természetben, a szerencsében vagy egy természetfe-
letti erôben?
B. G.: Az életben. Hiszem, hogy oka van annak, hogy 
megszülettem, és hogy használjam a tehetségemet.

G.: Milyen további tervek, kilátások mutatkoznak számodra 
a Kinsey–Willis–Borlai Trióval és azon kívül?
B. G.: Ha megjelenik az album, muszáj lesz játszanunk, és 
ez mindenképpen perspektíva. A Willis–Borlai Duóval is 
kijövünk idén egy anyaggal. Közben párhuzamosan fel-
vettünk egy triólemezt Barcelonában, ahol mellettünk 
Albert Bover a billentyûs. Ez egy tradicionálisabb matéria. 
Lesznek még koncertek Hadrien Feraud-val is, továbbá 
megyek New Yorkba játszani Matthew Garrisonnal, aki 
nyitott egy szenzációs jazzklubot Shapeshifter Lab néven. 
Aztán elôbb-utóbb a saját nevem alatt is kéne csinálnom 
valami ütôset... n
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Borlai Gergô hivatalos honlapja: 
www.borlaigergo.hu
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Nicsak, ki penget!
Éppen egy évvel ezelôtt mutattuk be a Gramo-
fonban Hodek Dávid Révkomáromban élô do-
bos fenomént, aki akkor tizenhárom éves volt. 
Ez idô tájt már évek óta játszottak együtt a vele 
egykorú Andreas Várady rimaszombati gitáros-
sal, akit a neves Guitar Player magazin jazzgi-
tár-óriásnak titulált.

2 Bércesi Barbara

Az amerikai havilap 2011. áprilisi számának több oldalas 
címlapsztorija foglalkozik az ifjú titánnal, aki magabizto-
san és cseppet sem megilletôdve beszél arról, hogy egyszer 
majd szívesen játszana Biréli Lagrène-nel, George Ben son-
nal, Herbie Hancock-kal vagy Diana Krall-lal. A Mû vé sze-
tek Palotája Jazz Showcase 2012 rendezvényén, a Dávid 
Hodek Group tagjaként arra már lehetôsége nyílt, hogy a 
sztárstátusznak örvendô Casey Benjamin szaxofonossal és 
a Kenny Garrett csapatát erôsítô Corcoran Holt bôgôssel 
játsszon együtt – no meg Sárik Péterrel, aki Andreas sze-
rint is „óriásit játszott” január 15-én. Már a rövid közös fel-
készülés is remekül zajlott, meséli Andreas, és annak elle-
nére hamar helyre került minden, hogy csupa saját – nem 
is akármilyen nehézségû – számot választottak koncert-
programnak. 
Andreas – aki szintén gitáros édesapja, Bandi Várady út-
mutatásával kezdett négyévesen egy kicsi hangszeren pen-
getni – szinte teljesen autodidakta módon fejlôdött arra a 
szintre, amit sokan hihetetlennek tartanak. A család négy 
és fél évet élt Írországban, idén februárban pedig Németor-

szágba költöztek. „Anyukámék úgy gondolták, hogy Íror-
szágban több lehetôségem lesz a zenével kapcsolatban, és a 
családra is jobb jövô várhat. Így is történt” – bólint, és mi 
is bólinthatunk, amikor meghallgatjuk Andreas Várady 
Questions címû lemezét, amelyet az ír Michael Janisch 
bôgôssel és David Lyttle dobossal, illetve Bandival vettek 
fel, s amelyen a gitáros többféle stílusban megmutatja ké-
pességeit, sôt két számban zeneszerzôi tehetségét is élvez-
hetjük. A lemez megjelenése és számos koncertturné elôtt 
a két Várady utcazenészként próbálta felkelteni a helyiek 
érdeklôdését, és némi pénzt gyûjteni.
„Az írek nagyon segítôkészek – csak jó emlékeim lesznek 
az országról. Megismerhettem és együtt játszhattam renge-
teg világhírû zenésszel, köztük Martin Taylorral, Andreas 
Oberggel, Tommy Emmanuellel, Frank Vignolával vagy 
Soweto Kinch-csel. Sokat segített a mentorom, David 
Lyttle, akivel két évig játszottam. Hozzásegítettek, hogy el-
jussak a New York-i Skidmore Jazz Institute kurzusára, sok 
tévé- és rádióshowban, újságcímlapokon szerepeltem.” 
Alig gyôzi felsorolni Andreas, mi minden élmény fûzi a 
szigetországhoz, amelynek kétségtelen elônye, hogy a jazz 
ott a fiatalok körében is jóval népszerûbb, mint Szlovákiá-
ban vagy Magyarországon. Többféle módon inspirálják a 
zenét tanulókat, rengeteg workshopot tartanak számukra. 
Maga Andreas is sok mesterkurzust tartott különféle isko-
lákban. „A klubok is nagyon mások ott; hangulatosak, na-
gyon szeretem az atmoszférájukat” – lelkendezik.
Már az új otthon, Németország is sok mindennel kecsegte-
ti: számos koncertturné az édesapjával és Hodek Dáviddal 
alapított triójával, ügynökségi szerzôdés, szereplés Stefan 
Raab TV Total címû milliós nézettségû showjában. Ôsszel 
pedig amerikai zenészekkel lép fel a Savannah Jazz Festi-
valon, Georgiában. Elôtte azért triójával útba ejti Olaszor-
szágot, Svájcot is. Németországból hamarabb el tud majd 
jutni Dávidhoz vagy fordítva, így olajozottabban mehet-
nek a próbák; ez sem elhanyagolható szempont. Andreas 
tervei közt, nem meglepô módon, elsô helyen szerepel, 
hogy minél többet lépjen fel, de érzi és szülei is emlékezte-
tik rá, hogy még mindig van hová fejlôdnie, ezért tovább 
is tanulna egy jazzt oktató iskolában. „Minden zenésznek 
van mit tanulnia, nincs olyan, hogy már mindent tudsz” 
– jelenti ki bölcsen. Édesapja az egyik legfôbb kritikusa, 
aki sokszor mondja: „Fiam, még nem vagy jó, rengeteget 
kell gyakorolnod!” – így hát esélye sincs elbízni magát. 
Abban viszont bízik, hogy hamarosan elkészítheti újabb 
lemezét, amelyen több saját szerzemény kapna helyet. Stí-
lusát tekintve maradna a sokszínûségnél, hiszen éppúgy 
kedveli a hip-hopot és a contemporary jazzt, mint a 
mainstream stílust.
Az aktuális álomzenekar? Herbie Hancock – zongora, 
Marcus Miller – basszusgitár, Chris Dave – dob, Andreas 
Várady – gitár. n

Andreas Várady honlapja: 
www.andreasvarady.com
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Zawinul Jazztavasza
Bár a Mester pontosan július 7-én lenne nyolcvanéves, a má-
jus 13-án rendezett Jazztavasz így is teljes jogúan ünnepelhe-
ti a huszadik század mûfaji korlátoktól függetlenül tekintve 
is egyik legnagyobb hatású zeneszerzôjét, hiszen itt lesz 
Zawinul pályafutásának utolsó zenekara, a The Syndicate –
amely nem mellesleg februárban épp Budapesten rögzítette 
új szerzeményeket és Zawinul-örökzöldeket is felsorakoztató 
lemezét. Az idén egyetlen napon rendezett fesztivál már az 
elején nagyot robban, ahogy 16 órakor a Fesztivál Színház 
színpadára lép a Kinsey–Willis–Borlai Trio. (E koncerthez 
maga Borlai Gergô ad kedvcsinálót a 60. oldaltól.) 18 órától 
tapsolhatunk a Syndicate-nek, és 20 órától egy másik dobos, 
Huszár Endre új, nemzetközi csapata, az e-Nerd kápráztatja 
el az egybegyûlteket komputerizált improvizációival. Közben 
az Üvegteremben Rozsnyói Péter trióját is meghallgathatjuk. 
Zárásként, 22 órától a 30 éves Yellowjackets (képünkön) új 
basszusgitárossal érkezik a Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyterembe: Bob Mintzer szaxofonos, Russell Ferrante bil-
lentyûs és Will Kennedy dobos mellett ez alkalommal Felix 
Pastorius, Jaco fia szolgáltatja a basszusvarázslatot. Senkit ne 
riasszon el a késôi mûsorzárás: a BKV különbuszokat indít a 
Müpától a fontosabb csomópontokba.

További információ: www.mupa.hu

Az összeállítást készítette: Bércesi Barbara

Nagy szellemek, 
ha találkoznak…

A Müpa Jazzmûhely sorozatában márciusban és április-
ban két olyan szaxofonos áll a középpontba, akik még a 
nyolcvanas években egy zenekarban fújtak. Késôbb útjaik 
kettéváltak, hogy zenéikkel tovább gazdagítsák a hazai 
jazzéletet. Március 9-én a produkcióit azok karaktere sze-
rint mindig új névvel illetô Grencsó István lesz a 
Jazzmûhely fôhôse, aki most azért nevezi Real Time 
Music Collective-nek csapatát, mert az adott pillanatban 
történô alkotás rendkívüli példáját igyekszik megvalósí-
tani magyar társaival, Benkô Róbert bôgôssel, Miklós 
Szilveszter dobossal, illetve Pozsár Máté zongoristával, 
valamint a holland dobzsonglôr Han Benninkkel (ké-
pünkön) és a Németországból érkezô Rudi Mahall basz-

szusklarinétossal. Április 16-án a Dresch 
Quartet tér vissza a Fesztivál Színházba, 
amelynek felállása továbbra is Lukács 
Miklós cimbalmossal, Hock Ernô bô gô s-
sel és Baló István dobossal teljes. A hab a 
tortán pedig Chris Potter szaxofonos lesz, 
aki tavaly ôsszel a Budapest Jazz Clubban 
is együtt zenélt a kvartettel tomboló si-
kert aratva. A különleges vendég a 
fuhun, Dresch saját fejlesztésû hangszere, 
legújabb lemezének címadója (a lemezrôl 
a 66. oldalon olvasható recenzió).

További információ: www.mupa.hu

Április 27-én lesz itt az ideje, hogy 
bepótolják mindazok, akik lema-
radtak Avishai Cohen tavaly már-

ciusi, Fesztivál Színház-beli koncertjérôl, de ez alkalommal 
is jó lesz, ha sietnek, mert a Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyteremben is megszámolható mennyiségû jegy áll csak 
rendelkezésre. Ugyanazzal a felállással, vagyis Shai Maestro 
zongoristával és Amir Bresler dobos-ütôhangszeres-énekes-
sel érkezik a sztárbôgôs, aki maga is dalra fakad nem ritkán, 
hogy zsidó, arab vagy spanyol népzenei motívumokat kelt-
sen életre héber, angol, ladino és spanyol nyelven. Mivel 
Cohen színpadi jelenléte is igen energikus, így nem kell félni, 
hogy betölti-e a hangversenyterem auráját a jazz, a különféle 
népzenék, a rock és a pop vegyülékébôl teremtett zenéje.

További információ: www.mupa.hu

Kenny Garrett kétszer
Tud még hova erôsíteni a Budapest Jazz Club: március 26-
án és 27-én is fellép Kenny Garrett a Világsztárok a BJC-
ben sorozat következô ünnepeltjeként. A korábban többek 
közt Joshua Redmant, Stacey Kentet, Miguel Zenónt, 
Victor Baileyt és Chris Pottert is invitáló BJC olyan at-
moszférát teremtve kínálja a jazzrajongók számára kedven-
ceiket, amilyet korábban leginkább csak az tapasztalhatott 

meg, akit Nyugat-Európa vagy az 
USA egyik legendás klubjába jut-
tatta el jó sorsa. Garrett többször 
járt már Magyarországon, tavalyelôtt 
Veszprémben fújt Chick Corea 
Freedom Bandjében, korábban pe-
dig a X. Jazztergom Fesztiválra hozta 
el Beyond the Wall címû albumá-
nak anyagát. Most minden bizony-
nyal bemutat több gyöngyszemet 
vadonatúj, Seeds From The 
Underground címû lemezérôl.

További információ: www.bjc.hu

Avishai 
másodszor
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HAns LüdeMAnn: 

die KUnsT des TRios 1-5

l  l  l  l  l

hans lüdemann, az 51 éves, amerikában is ismert 

német zongorista, aki a budapesti jazzfórumon is 

bemutatkozott már, csattanós választ adott Brad 

Mehldau triólemez-sorozatára, a trió mûvészete 

címmel. Második BMc-lemezén lüdemann öt ko-

rongon öt különbözô felállásban fejti ki, hogy mi-

lyen sokféle módon viszonyul a zongorához és a 

fôleg saját szerzeményekbôl álló zenei anyaghoz. 

az egyetlen, amelyiken nem a tagok szerzeményei 

szólalnak meg, a második számú, ott az egyre na-

gyobb jelentôségû hanns eisler dalai szólalnak meg. 

lüdemann bizonyos tekintetben lepipálta Mehldau 

vállalkozását: minden felvétel élô és elsô „take”, 

mind az öt koncert egy helyszínen, a kölni loft 

clubban zajlott, ugyanazon a zongorán és ugyan-

azzal a technikával, amelynek része lüdemann spe-

ciális elektronikus temperálása is. a dolog komoly-

ságát az adja, hogy a koncertek másfél éven át, 

2007 és 2008 folyamán zajlottak.

lapunk kötött terjedelmében csakis marginális 

meg jegyzéseket lehet fûzni ehhez a kolosszális vál-

lalkozáshoz, mely jelentôs, de nem annyira, hogy 

kiszorítson másik négy új lemezt a rovatból. amikor 

öt ponttal orientálom az olvasót, arra biztatom, hogy 

tegye fel egymás után a korongokat (egy bó nusz 

DvD is segít a triók mûvészetéhez közelebb kerülni), 

és rakja össze lüdemann portréját a mozaik koc kák-

ból. egy kísérletezô, magát próbatételre szívesen 

rászánó, bonyolultan rétegzett egyé ni sé gû, techni-

kailag elképesztô tudású zongorista színes albumá-

val sok izgalmas pillanatot fog átélni. Persze, köny-

nyebb volna a dolgunk, ha lüdemann néhány jól 

megjegyezhetô frázissal mindig ugyanúgy zongo-

rázna, de az öt különbözô korong és trió így, együtt 

csupa kihívás, kiszámíthatatlansága és változatos-

sága maga a jazz lényege. Zipernovszky Kornél

CHiCK CoReA/eddie GoMez/PAUL 

MoTiAn: FURTHeR exPLoRATions

l  l  l  l  l

napjaink legsokoldalúbb és legtermékenyebb mu-

zsikusainak egyike visszatért az alapokhoz: trió-

lemezen tiszteleg a modern jazz egyik legnagyobb 

hatású elôadója, az 1980-ban elhunyt Bill evans 

zongorista elôtt. a trió tagjai nem mai születésûek 

(corea 71, Gomez 68, az idôközben elhunyt 

Motian 80 volt), a lemeznek mégsem a gerontoló-

giai kiadványok között a helye. a cím utalás evans 

explorations címû albumára, de corea ráadásul a 

korán eltávozott zongorista két korábbi, bár nem 

egyidejû partnerét választotta társul a new York-i 

Blue note klubban 2010 májusában teljesített két-

hetes fellépéshez, amelyen a dupla lemez anyagát 

rögzítették. a pályakezdô coreára is hatással volt 

evans harmóniai koncepciója és a triózene iránti el-

kötelezettsége, ez a lemez mégsem a nagy elôd ál-

tal szerzett vagy játszott darabok reinterpretációja. 

azok és az alkalomra írt saját szerzemények kiin-

dulópontként szolgálnak ahhoz, hogy a három ve-

terán muzsikus megfogalmazza az evans reper-

toárjához és életmûvéhez fûzôdô mai viszonyát. 

corea szertelenebb muzsikus annál, semhogy nor-

mának tekintené az elôd fegyelmezetten célirá-

nyos játékmódját. a felállás és az oldott koncert-

hangulat mindhármuk elôtt tág teret nyit, és ezzel 

ô él a legintenzívebben, olykor túlburjánzóan. ha-

gyománytisztelet, játékosság és újítókedv egyaránt 

jellemzi ötletekben kifogyhatatlan játékát. Gomez 

értô és kezdeményezô társként van jelen: kísér, 

ellenpontoz, szólamokat visz vonóval is. Paul 

Motiannál gazdaságosabban, mégis kreatívan ját-

szó dobos kevés akad, ezúttal leginkább a cinek és 

a lábcsin használatával teremt lüktetô feszültséget. 

nincs új a nap alatt, csak friss, eleven zene, amivel 

a három muzsikus Bill evans emlékének adózik.

Turi Gábor

eLiAne eLiAs: 

LiGHT My FiRe

l  l  l  l  l

eliane elias „sophisticated lady” a jazzéneklésben. 

kifinomult, precíz, sôt a sterilitást kísértô dalaival 

hazai hangokra, vagyis bossa novákra specializáló-

dott, alkalmasint elôadói személyiségének femme 

fatale jellegét is segítségül hívva. élvezetes, de so-

hasem falrengetô samba-jazz lemezek során mutat-

ta meg, hogy jobim és más brazil szerzôk számai-

nak egyik legjobb tolmácsolója, bár olyan különle-

ges interpretációkat, mint amilyenek susannah 

Mccorkle vagy leny andrade cD-in találhatók, so-

sem hallhattunk tôle. 

a light My Fire nem sokban különbözik az elôzô al-

bumaitól. az ének cool, s a brazil tematikát pop-/

rockslágerek, illetve standardek színesítik. Ugyan-

csak „színezék” a három dalban megszólaló 

Gilberto Gil, aki ugyan nem kifejezetten jazzéne-

kes, de a hangja-zenéje jól alkalmazható az idiómá-

hoz, s valahányszor megszólal, egy csöpp brazil vi-

lágzenei fûszer is keveredik a dalba. a párbeszédes 

szerkezetû aquele abraço például visszautal azok-

ra az idôkre, amikor Gilberto Gil és caetano veloso 

börtönbe került a katonai junta éveiben. 

a két popfeldolgozás közül a címadó Doors-szám 

az érdekesebb. ez a már többször latinizált rock-

örökzöld most nyújtott, néha hajókürtre em lé kez-

tetô szintetizátor-effektekkel hömpölyög lassan, 

megfosztva a szerzeményt hippihimnusz-jellegétôl. 

elias érzékien énekli a melódiát, mégis olyan az 

elôadás, mintha az énekesnônek tényleg szüksége 

lenne egy kis szerelmi izzításra. e vitatható feldol-

gozás ellentéte, s a lemez csúcsponti darabja a take 

Five-átirat, mely hangulatos scatteléssel hozza a té-

mát, randy Brecker „pointilista” szordínós hang-

fes tészetétôl kísérve. elegáns megoldás, hogy a cD 

végén elias egy saját romantikus, upbeates kompo-

zíciót is elénekel. Máté J. György

Avishai 
másodszor
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dResCH  QUARTeT:

FUHUn

HHHHH

 

„Dum-dum zene milyen nagy a hatalmad, te mel-

letted erdô-mezô nem alhat…” – énekli sajátos 

nép zenei ihletésû elôadásban a szaxofonos a Ma-

gos címû erdélyi dal alapján komponált szerzemé-

nyében. a kvartett ismét tíz Dresch-originált vonul-

tat fel, amelyek ezt a mindent elöntô „dum-dum 

zene” ellenpólusát képviselô tiszta muzsikát tolmá-

csolják. szándékosan nem jazzrôl beszélek, hiszen 

Dresch mûvészete messze túlmutat a mûfaji hatá-

rokon. ezt a jelenséget sokféleképpen értelmezhet-

jük, egy azonban biztos: ennyire magyar zenét 

(amely magában foglal más kárpát-medencei és bal-

káni hatásokat is) még soha sem mûveltek hazai 

földön a kortárs improvizatív zene területén. ez az 

album is annak a konok következetességgel folyta-

tott munkának újabb állomása, amely kortól függet-

lenül mindenki számára képes aktuális üzeneteket 

közvetíteni. nem okoz meglepetést, hiszen „csak” 

azt a soha meg nem unható magas mûvészetet 

kapjuk, amit már megszoktunk a kvartettôl. ami 

kü lönlegessé teszi ezt a lemezt, az a Misi által kifej-

lesztett és régóta használt, de csak most elkeresz-

telt új hangszer: a fuhun, egy fém billentyûzettel el-

látott, kromatikus akácfa-furulya, kissé a pánsípra 

emlékeztetô sounddal. (Maga a név is a furulya és 

a hunnia szavak összevonásából adódott.) termé-

szetesen a tenor- és szopránszaxofon ezúttal sem 

hiányzik Misi arzenáljából a sodró lendületû és bal-

la disztikus darabok elôadásában. lukács Miklós a 

cimbalomnál és a hock ernô–Baló istván ritmus-

tandem is a tôlük megszokott kiemelkedô színvo-

nalon muzsikál. az autentikus népzenei hangzást 

erôsíti a brácsás csoóri sándor sündi közre mû kö-

dése, sôt egy dal erejéig még a csík-zenekar három 

tagja is csatlakozik a „bandához”. nem mindenna-

pi élmény! Márton Attila

MiGUeL zenón: ALMA AdenTRo – THe 

PUeRTo RiCAn sonGBooK

l  l  l  l  l

ha nem is annyira késôn döntött arról, hogy jazz-

szaxofonos lesz, mint joshua redman (aki elôbb 

diplomázott egyet a harvardon), de elôbb a Berklee 

felé kellett sodornia jó sorsának, hogy ezt az elha-

tározást megtegye. a Puerto rico-i zenón így nem 

került olyan paradox helyzetbe, mint tenoros kollé-

gája. a Bob Moses, charlie haden és honfitársa, 

David sanchez mellett egyre több tapasztalatot 

szerzô altszaxofonos 2002-ben lépett elô debütáló 

lemezével, két évvel késôbb pedig a tehetségre ki-

hegyezett fülû Branford Marsalis labeljénél akadt 

számára hely. az alma adentro zenón hetedik le-

meze, melyet már a magyar jazzrajongó nagykö-

zönség sem úgy kell hallgasson, hogy tapasztalat 

híján lenne a szaxofonos élô elôadásmódját ille-

tôen, hiszen a Budapest jazz club sztársorozatá-

ban tavaly ôsszel az itt is hallható kvartettel, luis 

Perdomo zongoristával, hans Glawischnig nagy bô-

gôssel és henry cole dobossal megmutatta, miért 

járt neki az amerikai Macarthur alapítvány „zseni-

díja”. no meg egy újabb Grammy-jelölés a nagy-

zene kari jazzalbumok kategóriájában. az alma 

adentrón hallható öt Puerto rico-i zeneszerzô 

mun kásága elôtt tisztelgô tíz darab tíztagú fúvós-

zenekari kísérettel csendül fel. a fúvóshangszerelé-

sek Guillermo kleint dicsérik. a telt szólamok fölött 

mint gyöngyözve áradó folyón a hajó, úgy siklik 

zenón dinamikus, érzelmes, virtuóz szaxofonjáté-

ka. erôsen uralkodik ô a számok karakterén – me-

lyek közt van ballada és tempós tánc egyaránt –, de 

azért Perdomo is megmutathatja, mit tud. termé-

szetes és egyben helyén való, hogy zenón megem-

lékezik hazájának a múlt században alkotott legna-

gyobb jelentôségô komponistáiról, de már várjuk 

újabb saját szerzeményeit, melyek általában a leg-

kevésbé sem érdektelenek. Bércesi Barbara

eAsT GiPsy BAnd: 

AGeLess MessAGe

l  l  l  l  l

harangoznak a világzenének. az emberiség meg-

mártózott a millió kis patak vizébôl hatalmasra 

duzzadt zenefolyamban, de már vannak, akik újra 

szomjazni kezdtek a tiszta forrásból fakadó vízre. 

ismét igény támadt az önmagukkal azonos, a sok-

féleség helyett az egy-ség mélyébe hatoló, ön tör-

vényû megnyilatkozásokra. legalábbis a mûvészi 

szándékú törekvések esetében. az east Gipsy 

Band más irányba indult el. kortalan üzenetek 

címû lemezükön a cigányzene iránti érdeklôdés 

hullámain lovagolva, etnikai-kulturális kapcsolódá-

sokat keresve, európai kalandozásra hívják a hall-

gatót. az újabb keletû cigány folklór és a jazz ötvö-

zésére irányuló hazai kísérleteken túllépve az 

ôshonos népek kultúrájából táplálkozó különféle 

zenéket házasítják a jazz harmóniáival és improvi-

zációs jegyeivel. Mint egy falusi vegyesboltban, 

van ezen a lemezen sok minden: romungro, balká-

ni, flamenco, manus, román népi dallam, magyar 

vendéglátós nóta, virtuóz elôadói gesztus, több-

nyire a jazzt használva kötôanyagként. különbözô 

zsánerek, hangulatok sorjáznak; végigvonul elô t-

tünk az európai zenének a cigányokhoz kapcsoló-

dó megannyi válfaja. Folklo ristáknak feltehetôleg 

érdekes, jazz-szempontból hiányérzetet keltô vál-

lalkozás: az egymást váltó, egymásba csúszó ele-

mek nem szervesülnek új minôséggé. Pedig remek 

hangszeresek az east Gipsy Band tagjai, elég sár-

közi lajos hegedûn és gitáron egyaránt bravúros 

játékára, Bolla Gábor robosztus jazzszaxofonozá-

sára vagy Balogh Gusztáv romani nyelvû, szenve-

délyes, ám nem jazzalapú éneklésére utalni. De mi 

van akkor, ha egy magyar cigányzenész úgy, netán 

jobban játssza a flamencót, mint andalúz testvére? 

a fiúk nem hallják a harangszót: füleikben saját ze-

néjük hangjai csengenek. Turi Gábor
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GeoRGe Benson:

GUiTAR MAn

l  l  l  l  l

ifjúkorom pop/rock lP-it juttatja eszembe George 

Benson új cD-je. tizenkét dal, negyven percet alig 

meghaladó összidô, átlag 3-4 perces számok. (ha 

valamelyik véletlenül hosszabbra sikerül, sürgôsen 

„elúsztatják”.) a repertoár: az idôközben kibôvült 

nagy amerikai daloskönyv, amelybe már a tenderly 

és a Paper Moon mellett norah jones- és Michael 

jackson-slágerek is bekerültek. az elképesztôen rö-

vid számokban persze aligha van lehetôség arra, 

hogy a – minden kommerciális kitérô dacára – 

nagy jazzmûvész valamit is bemutasson a tôle 

megszokott tökéletes gitárjátékából. Pedig több 

évtizedes szédítô karrier, rengeteg lemezalbum, fé-

nyes partnerlista és elismerések garmadája áll mö-

götte, amit kétségtelenül nem érdemtelenül nyert 

el. hogy milyen meggondolásból kapta az album a 

„Guitar Man” címet, az vitatható, hiszen éppen a 

fôszereplô gitáros „emberünk” nem tud kibonta-

kozni a nyúlfarknyi számok miatt. ráadásul még 

énekelnie is kell néhány tracken, hiszen ô nem ke-

vésbé híres ezen adottsága révén is, sôt az albu-

mot záró dalban még régi fegyverét a scatvokál–gi-

tár uniszónót is beveti. nos, végül is elég jó 

smooth jazz album az egész produkció, némi pop/

rock beütéssel. lényegesen jobban sikerült volna, 

ha egyharmadával kevesebb tételt céloznak meg, 

és a játékidôt a cD-technikában teljesen elfogadott 

egy órányira kalkulálják. annál is inkább, mert ak-

kor nemcsak a gitáros-énekes mûvészetének be-

mutatására szánt idô lett volna hosszabb, de figye-

lemreméltó kísérôzenészeinek játékát is jobban 

megismerhetnénk. csak egy példa: a szólótól az 

oktettig tartó felállások egyik-másikában nem a 

közismert joe sample, hanem David Garfield zon-

gorajátéka okoz meglepetést a vájtfülû hallgató-

nak. Márton Attila

JUHász GáBoR – GyéMánT BáLinT: 

BUdAPesT

l  l  l  l  l

De csodás város is Budapest… a címe árulkodik 

róla, hogy errôl szól juhász Gábor új lemeze. Budai 

hegyekrôl, a városligetrôl, a fürdôkrôl, az utcák, te-

rek, épületek, romkocsmák hangulatairól mesél a 

halk szavú gitáros, társával, tanítványával, az 

ugyancsak gitármûvész Gyémánt Bálinttal.

szívesen mondanám, hogy ráismerek fôvárosunk 

tündöklô vagy éppen maszatos szépségének me-

lódiáira a szerzeményekben, de hát Budapest min-

denkihez más hangon szól, más és más húrokat 

rezonáltat bennünk. Milyen arcát mutatja hát a 

szerzôknek? juhász Gábor és Gyémánt Bálint mint-

ha egy szelíd napfényes hajnalra ébredô Budapestre 

tekintenének le egy tavaszi illatokba burkolózó, rü-

gye zô magaslatról, ahonnan aláereszkedve poe ti-

ku san, fennkölt érzületben végigsétálnak a váro son, 

szinte lebegve lépkedve az aszfalt felett, bejárva 

egészen békés és macskaköves, szurtos környéke-

ket egyaránt. álomszerû a barangolás. juhász Gábor 

érzékeny, kissé melankolikus lelkületének lenyoma-

ta az album, és Gyémánt Bálint tökéletes partnere 

minden rezdülésében. Bravúrosak a kompozíciók. 

lassan, kifinomultan bontakoznak ki a témák a két 

gitáros húrjain, nagyszerû idôzítésekkel, energiák-

kal, az akusztikus hangszerelést izgalmasan variál-

ják az elektromos effektek. a  korongon a Budapest 

jellegzetes részeit megidézô új számok mellett 

hallható mindkét mûvész egy-egy ott keletkezett 

jelentôs kompozíciója (new Folder, hope), vala-

mint két témához illeszkedô, remekbe szabott 

cseh tamás-átdolgozás is (Budapest, születtem 

Magyarországon).

„azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhe-

lyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább me-

gyünk? itt van a város, vagyunk lakói. Maradunk it-

ten, neve is van. Budapest.” Laczkó Krisztián
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skip Records – Varga
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FáBián JULi – sáRiK PéTeR dUó: 

FeeL HARMony

l  l  l  l  l

Fábián juliért nemrégiben még az eurovíziós Dal-

fesztivál itthoni döntôjében szoríthattunk, hogy 

tudniillik megnyerje azt. noha végül nem ô jutott 

ki a nemzetközi versenyre, öröm, hogy egy nagy-

sze rû jazzista produkciója közönségsikert aratott a 

tévénézôk körében. jót tesz az ilyesmi a jazznek… 

ezzel kapcsolatban messzemenô következtetések 

helyett inkább talán csak ennyit jegyeznénk meg. 

De persze nem a tévés népszerûség mércéjével 

mérendô az énekesnô muzsikája, általá ban véve. 

Fábián juli az egyik legnevesebb európai jazzének-

verseny, a Montreux jazz voice compe tition 

döntôse volt, kétszer is, s dalszerzôként is nemzet-

közi versenyek díjazottja. Pályája gyors itthoni si-

kerekkel indult, olyan együttesekkel, mint a soft 

jazz Band, erik sumo Band, jazzjet, Barabás lôrinc 

eklektric, just in time, legújabb projektje pedig a 

Fábián juli & zoohacker.

a mûvésznô a zongorista sárik Péterrel 2007 óta 

muzsikál együtt, új lemezük, a Feel harmony a 

régóta tartó közös játék megérlelt gyümölcse. kor-

talan örökzöldekbôl álló válogatás az album, me-

lyeket a duó buja swinggel telve elevenít meg. ha-

nyag elegancia, csupa felszabadult scattelés és 

játékos szólók kergetôznek a számokban. nagy-

szerû a dinamika, túlzásoktól mentes lezser pro-

fiz mussal szól minden hang. az ain’t no 

sunshine, a summertime, a take Five, a Bye Bye 

Blackbird, az it Don’t Mean a thing sorait hallgat-

va egy kis bárban találjuk magunkat (valóban, kon-

certfelvételt hallunk), ahol Fábián juli szenzációs 

„fekete” hangjáról egy-egy pillanatra Dee Dee 

Bridgewater jut eszünkbe. kiváló album, ami még 

magasabbra helyezi azt a bizonyos mércét. kicsit 

több füst és hamu hiányzik csak kicsit abból a bár-

ból…  Laczkó Krisztián

MiCHeL LeGRAnd: 

noëL! noëL!! noëL!!!

l  l  l  l  l

az idén nyolcvanéves Michel legrand vitathatat-

lanul a 20. század értékteremtô komponistái közé 

tartozik – még akkor is, ha túl gyakran és szívesen 

kalandozott a kommersz kasszasikerek világában. 

sokoldalú alkotó: egyformán jól ír jazzstandardet, 

filmzenét és musicalt, ízlésesen zongorázik, szug-

gesztíven vezényel. új lemeze még a karácsonyi 

piacról maradt ránk: a mûfaj legnagyobb klasszi-

kusaiból készített kellemes, kulturált hangszerelé-

seket. errôl nehéz is többet írni, nézzük inkább a 

fô szereplôket, az énekes szólistákat. jamie 

cullum: a populáris smooth jazz egyik vitathatat-

lanul sikeres, színpadon igen magabiztos kép vi se-

lôje. Madeleine Peyroux: a fiatalabb nemzedék 

meghatározó amerikai jazz-blues énekesnôje. iggy 

Pop: hatvanöt évesen már a nagy öregek közé tar-

tozó rocksztár, aki 1976 óta folytat szólókarriert. 

rufus Wainwright: amerikai-kanadai fiatal közép-

generációs, tipikus „singer-songwriter”. teddy 

thompson: brit folk-rock énekes. carla Bruni: 

modellbôl lett énekesnô, nicolas sarkozy francia 

köztársasági elnök felesége. Mika Penniman: lon-

donban élô libanoni énekes, két elég sikeres al-

bummal a háta mögött. imelda May: ír énekesnô, 

a régi nagy sztárok, így Buddy holly nagy tisz te-

lôje és újraértelmezôje. ayo: németországban élô 

nigériai énekesnô, Unicef-nagykövet. emilie simon: 

fiatal francia énekesnô, hazájában újabban nagyon 

sokan szeretik. Mit lehet mindebbôl kihozni? Poli-

tikai korrektség (afrikai és ázsiai elôadó + a köztár-

sasági elnök kedves felesége), megbízható színvo-

nal és kellô változatosság ahhoz, hogy a let it 

snow, a White christmas vagy a santa claus is 

coming to town ne fulladjon teljes és tökéletes 

unalomba. legrand életmûvébe bôven belefér egy 

ilyen ünnepi limonádé. Retkes Attila

TinGVALL TRio:

VäGen

l  l  l  l  l

e német zongorás trió sem tagadhatja le kötôdését 

a harmadik évezredet meghatározó elôdök, például 

az e.s.t. munkásságához. a Martin tingvall zon-

gorista, omar rodriguez calvo bôgôs és jürgen 

spiegel dobos alkotta hármas valójában nemzetkö-

zi formáció, mert a csapatkapitány svéd származá-

sú, de kétlakiként ingázik svédország és németor-

szág közt, a Magyarországon is többször, fôleg 

Winand Gábor és elsa valle társaságában is meg-

fordult rodriguez calvo kubai, spiegel pedig né-

met. nem teljesen indokolatlan skandináv tájakról 

vizionálni a zene hallgatása közben, amelynek 

szépsége bevallottan megérinti tingvallt. a vägen 

a trió negyedik lemeze. eddig mindet a skip 

records jelentette meg. tingvall elmondása sze-

rint ez elsô három, a skagerrak, a norr és a 

vattensaga címûek egyfajta trilógiának is te kint-

hetôk. a vägen igen szerves folytatása az elôz mé-

nyeknek, amit még a hasonló borítódizájn is alátá-

maszt. Minden szám közös szerzeményként van 

megjelölve. sok érzelemmel elôadott, változatos 

tónusú és tempójú, alapvetôen dallamos kompozí-

ciók, amelyek nem swinges, sokkal inkább „ki-

egyenesített”, rockos pulzálással haladnak elôre. a 

záró darab, a tingvall által hangszerelt efter livet 

vonósokkal és fúvósokkal árad, akár egy filmzene, 

amely a legdrámaibb pillanatban csendül fel. 

tingvall romantikus, virtuóz, színes zongorajátéka 

és calvo ízes, precíz bôgôjátéka élvezetes, spiegel 

is érezhetôen otthon van többféle mûfajban, de 

mintha leginkább miatta nem emelkedne el a talaj-

tól a trió léghajója, nem elég dinamikus a dobolása. 

egy interjúban tingvall azt mondja, megtisztelte-

tés számára, ha zenéjét esbjörn svenssonéhoz ha-

sonlítják. csakhogy az e.s.t. tagjai úgy játszottak, 

mintha az életük múlna rajta. Bércesi Barbara
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L. V. Records
katalógusszám nélkül

eGRi–PLúTó BAsses: 

diALoGUe

l  l  l  l  l

az egri–Plútó Basses figyelemreméltó párosítása 

két virtuóz szólistának, aki kísérôként a maximális 

szakmai alázatra képes. közös albumukon mind-

két nagy erényüket felmutatják. külön-külön jazz-

környezetben szoktam ôket hallani, ez fúziós 

album. a zenekari tagok megválasztása tökéle-

tes eredménnyel járt. Gitáron és billentyûkön a 

Balogh fivérek: roland és zoltán, dobon pedig a 

Babos Project special ritmikus meghajtója, Balogh 

lászló egyaránt a helyzet magaslatán áll. ami a 

két vezérszólistát illeti, Magyarország zenei nagy-

hatalom a bôgôsök, ezen keresztül a basszusgitá-

rosok terén is. szükségtelen ôket amerikai pálya-

társakhoz hasonlítani. Mindkettôjük kezében emi-

nens szólóhangszerré válik a basszusgitár, míg 

egri jános újfent bebizonyítja, hogy a bôgôt is 

olyan könnyedséggel kezeli, mint mások a gitárt. 

a fúzió már a hatvanas évek vége óta velünk van, 

és ebben a mûfajban, érzésem szerint, a kompozí-

ció minôsége meghatározóbb hatással bír a szó-

lókra, mint a jazz fôsodrában. az album kizárólag 

saját szerzeményeket tartalmaz: hatot Plútó és né-

gyet egri jános tollából. az érdekes orientális ele-

meket felvillantó Ganges, valamint a Mahavishnu 

zenekar jobb napjaira emlékeztetô Fire dance – 

mindkettô Plútó-kompozíció –, illetve egri jános 

Pege aladár emlékére szerzett, bebopos menetû 

ri-bopja és megtévesztô módon balladának indu-

ló spiritje gyönyörû szólókat inspirált. egyébként 

hiányoltam a balladákat errôl az albumról, miután 

az imént említett egri-kompozíció bevezetô része 

egy pillanatra ínycsiklandóan felvillantotta ezen a 

téren is a lehetôségeket. egyedül a lemez utolsó 

felvétele, Plútó gyönyörû és elégikus ree born (for 

antonia) címû szerzeménye nyújtott kárpótlást 

ebbôl a szempontból. Pallai Péter

szôKe–KALLAi–VáCzi TRió: 

senKi neM isMeR

l  l  l  l  l

szerény kivitelû, de annál értékesebb zenei tartal-

mat hordozó cD-t jelentetett meg a válik lászló 

hangmérnök nevével fémjelzett l. v. records – 

együttmûködésben a kortárs jazz-szcéna jól ismert 

szereplôjével, a GyôrFree Mûhellyel és a többi kö-

zött szabados György írásait gondozó szombathe-

lyi B. k. l. kiadóval. a senki nem ismer (You are a 

stranger) szôke szabolcs, váczi Dániel és kallai 

nóra különös, misztikus utazása a historikus zene, 

a jazz és az etno sokszor igen keskeny határmezs-

gyéjén. a gadulkán és mbirán játszó szôke sza-

bolcs esetében a kreativitás és a mûvészi mélység 

cseppet sem meglepô – a tin-tin, az ektar, a hó-

lyagcirkusz ezt már sokszorosan bizonyította. 

váczi Dániel esetében viszont úgy érzem: a több 

formációban játszó szopranínó-, szoprán- és alt-

szaxofonos ezzel az albummal talált rá a saját 

zeneszerzôi útjára. ennek igényességét releváns 

mesterségbeli tudás, klasszikus kompozíciós szer-

kesztés támasztja alá, amely kevés teret hagy a 

rögtönzésnek, de mégsem veszíti el spontaneitá-

sát, természetességét. szôke és váczi jelentôsen 

továbbfejlesztette a Papírváros címû korábbi duó-

lemezen kikísérletezett zenei világot, s ebben a fo-

lyamatban fontos szerephez jutott kallai nóra 

csellómûvész, aki a historikus elôadói praxisból jól 

ismert viola da gamba-család kü lön bözô hang-

fekvésû instrumentumain varázslatos szépségû 

dallamokat, motívum-töredékeket játszik. a pro-

dukció negyedik közremûködôje eszes Fruzsina 

énekes, aki egy kosztolányi által fordított rilke-

vers szövegét énekli – zenésztársaihoz il lesz kedô 

érzékenységgel, stílusismerettel. nagy szük ség 

van az ilyen kiforrott, megalkuvást nem ismerô ze-

nei minôségre – még akkor is, ha az ezzel elérhetô 

közönség sajnos igen szûk. Retkes Attila  

sziLáRd Mezei Wind QUARTeT:

innen

l  l  l  l  l

ha jól számolom, a negyedéves, újabb kori Gramo-

fon történetében az innen a tizedik Mezei szilár-le-

mez, amelyrôl recenzió jelenik meg. nem volt köz-

tük 4 pontosnál gyengébb minôsítésû. Mezei úgy 

játssza mindig ugyanazt, hogy közben a lassan a 

harmincat is elérô diszkográfiájában a legkülönfé-

lébb és a legkevésbé hagyományos felállásokat vo-

nultatja fel a szólótól az oktettig, vagy még azon is 

túl, és mindig mindegyik összeállítás indokolt. a 

francia ayler recordsnál (elnevezése már elôre ve-

títi, milyen indíttatással muzsikáló elôadók mûveit 

adja ki) ez Mezei második albuma, és a Wind 

Quartet-lemezek sorában is a második. Mezei hû-

sé ges alkat: az elsô, We Were Watching the rain 

címûn is Bogdan rankovic altszaxofonos, klariné-

tos, basszusklarinétos, Branislav aksin harsonás és 

Pápista kornél tubás voltak a vajdasági brácsás tár-

sai, ahogy ez alkalommal is. akkor sem, most sem 

állította könnyû feladat elé a számokat szerzô Me-

zei három társát, de ôk mindvégig mellette marad-

nak – tempóban, dinamikában, színvilágban, lélek-

ben. van, ahol inkább az intellektus játéka kereke-

dik felül, mint az aszimmetrikusan-szögletesen 

repetitív kezdésnél, a megoldás lehetetlen változa-

tai címû darabban, illetve az egy-egy absztrakt tör-

ténetet elmesélô hep 15 k és hep 15 r címû téte-

lekben, van, amikor pedig inkább a lélek mozdít ke-

zet, tüdôt, ahogy például a mélyen szántó címadó 

számban, vagy a gyönyörû záródarabban, a régi 

táncban, ahol a legjobban elôbújnak a magyar népi 

gyökerek. az avantgárd jazz hatvanas-hetvenes 

évekbeli hôskora után egyre szûkebb ösvényeken 

haladtak tovább elkötelezett hívei. amíg Mezeihez 

hasonló, szívvel-lélekkel zenélô alkotók lesznek, 

addig lesz továbblépés. Mezei is folytatja. innen.

Bércesi Barbara



világzene interjú

Nyolcvan éve, 1932. február 5-én született 

Martin György táncos, néptánckutató, a ma-

gyar és egyetemes folklorisztikai kutatás 

kiemelkedô egyénisége. Az évfordulón a 

mindenki által csak Tinkának nevezett tu-

dós alakját és munkásságát idézi föl özve-

gye, Borbély Jolán néprajzkutató, valamint 

nevelt fia, Éri Péter, a Kossuth-díjas Muzsi-

kás együttes tagja.

2 Bencsik Gyula

 „A tánc lejött 
 a színpadról
a földre” 

 Emlékezés Martin Györgyre

Borbély jolán és Éri Péter
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Gramofon: Kisgyerekként kerültél kapcsolatba Martin 
Györggyel. Mi az elsô emléked vele kapcsolatban?
Éri Péter: Szüleim hatéves koromban, 1959-ben elváltak, 
majd néhány év múlva lett Martin György édesanyám fér-
je, az én nevelôapám. Én azonban már korábbról is ismer-
tem Tinkát, aki édesanyám baráti körébe tartozva több-
ször is pesztrált engem, jókat játszottunk együtt. Ma már a 
tudományos életre való játékos felkészítésként értékelem 
– hiszen néprajz szakot végeztem az egyetemen –, hogy na-
gyobbacska koromban Tinka kicéduláztatta velem az in-
diánregényekben szereplô törzseket, népszokásaikat, vise-
letüket. Tinka különbözô törzsi fejdíszeket és nyílvesszôket 
is készített nekem. Talán ez indított el a népi kultúra felé.

G.: Milyen hatásra úszott be az életedbe a népzene?
É. P.: Tízéves voltam, amikor szüleim elôször vittek ma-
gukkal egy hosszabb gyûjtôútra, Erdélybe. Az 1963 kará-
csonyán a kalotaszegi Mérában tett látogatásból máig tar-
tó barátságok születtek. Tinka már azt megelôzôen járt ott 
egy IBUSZ-utazásról meglógva, Andrásfalvy Bertalan és 
Pesovár Ferenc néprajzkutatókkal. Andrásfalvy korábbról 
ismerte az erdélyi népzenegyûjtô Kallós Zoltánt, akivel 
megszervezte a filmezéssel egybekötött látogatást. Az ak-
koriban egyedül lehetséges hivatalos utazásról történô le-
lépés miatt valahogy nem lett itthon botrány. Az 1963-as 
gyûjtôúton hallott népzenei hatások életre szólóan belém 
vésôdtek. 

G.: Abban, hogy táncosnak indultál, szintén óriási szerepe 
volt nevelôapádnak. 
É. P.: Tinka tulajdonképpen rajtam kísérletezte ki, hogy a 
kalotaszegi legényes tánc valóságban élô, vagyis nem szín-
padi formájában megtanulható-e olyasvalaki számára, aki 
nem ott született és szocializálódott. Ez egy hihetetlenül 
motívumgazdag tánc, ami ahhoz hasonlítható, mintha 
egy adott szókészletbôl más és más aktualitásra faragna az 
ember szabályszerû verseket, teljes improvizációs szabadság 
mellett. Az itthon tanult legényest aztán Mérában is meg 
kellett mutatnom, ahol a velem egykorú fiúk már elhagy-
ták a tánctanulást. Nagy sikerem volt. Egyébként Tinka 
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egyik legjelentôsebb munkája a kalotaszegi virtuóz táncos-
ról, Mátyás István Mundrucról írt monográfiája, mely ha-
lála után 2005-ben elnyerte a legrangosabb nemzetközi ki-
tüntetést, a Pitré-díjat. Mundrucot elôször egy Molnár Ist-
ván által, az 1940-es években készített némafilmen látta 
legényest táncolni Martin György, és olyan nagy hatással 
volt rá, hogy 1956-ban személyesen is felkereste. Nemcsak 
munkakapcsolat jött létre közöttük, hanem életre szóló 
barátságot is kötöttek.

G.: Abban a politikai közegben, amelyben a legnagyobbat al-
kotta Martin a magyar néptánckutatásban, nemigen szerették 
ezt a fajta identitás-erôsítô tevékenységet, legfeljebb eltûrték. 
Sokan bizalmatlanok voltak a néptánc- és népzenegyûjtôkkel 
szemben is. Hogyan tudta leküzdeni ezeket az akadályokat 
Martin György?
É. P.: Ahhoz, hogy a falusi adatközlôk kötélnek álljanak, 
szükség volt az ô és munkatársai személyes rá be szé lô ké pes-
sé gére is. Nem volt könnyû éneklésre és táncolásra bírni 

azokat az embereket, akiktôl mondjuk az elôzô nap min-
dent elvittek. Ez a padlás-lesöprések idôszaka volt az ötve-
nes években. Martin Kodály Zoltán kezdeményezésére ke-
rült az MTA népzenekutató csoportjába, ahol egy néptánc 
osztály alakult az ô vezetésével. Voltaképp Kodály – aki-
nek tekintélyét még a pártállamban sem merték meg kér dô-
jelezni – védôszárnya alatt mûködhetett sokáig a csoport.
Borbély Jolán: Tinka hallatlan szerénységének, a falusiak 
iránti tiszteletének is óriási szerepe volt abban, hogy meg-
nyíltak elôtte az emberek. Azt, hogy például a szabolcsi ci-
gánytelepeken filmezhettünk, annak is köszönhettük, 
hogy nagy szeretettel közeledtünk a romákhoz. Tinka be l-
sô zsebében mindig megbújt egy laposüveg pálinka, amibôl 
megkínálta a cigányokat, ami mellé szûrôtlen Kossuth ci-
garettát is kínált a férfiaknak, akik hamar „tanárurazni” 
kezdték. Másfelôl nem átallott közös kanállal, közös üstbôl 
velük enni a fôztjüket, hálni felkínált ágyukban. A lényeg, 
hogy Tinka megértette az emberekkel: azért kell a kulturá-
lis értékeinket megôrzô adatközlés, azért kell a táncot film-
szalagra, a zenét magnetofonra rögzíteni, mert elôbb-utóbb 
kiapadnak az autentikus források, meghalnak az adat köz-
lôk, s nem lesz, aki a tudását átadja a jövô nemzedékek szá-
mára. Így jöhetett létre Martin vezetésével a világ egyik 
legnagyobb néptánc-filmarchívuma.

G.: Megszállott volt? Munkamániás?
É. P.: Személyes kvalitásai mellett szakmai felkészültségét 
és céltudatosságát említem, amellyel minden tevékenysé-
géhez hozzáfogott. Ennek köszönhetôen a néptánckutatás 
területén ugyanolyan fontos szerepet játszott, mint példa-
képei, Bartók és Kodály a népzenekutatásban. Munkájá-
nak eredményességét a technika fejlôdése is segítette: az 
újabb gépekkel már hosszabb tánc- és zenei folyamatokat is 
lehetett rögzíteni. Megérezte, hogy olyan úttörômunkát 
végez, ami egyszerre követeli meg a gyûjtést és az anyag tu-
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Mátyás istván Mundruc, a virtuóz táncos társaságában

Martin gyûjtôútjaira sokszor a kamasz Éri Pétert (jobbról a második) is magával vitte

Fo
rr

ás
: M

ar
tin

 G
yö

rg
y 

ha
gy

at
ék

a



dományos feldolgozását. Tinka és munkatársai olyan új 
módszereket dolgoztak ki a gyûjtött anyag rendszerezésé-
ben, ami máig kiindulópontja a néptánckutatásnak. Fel-
ismerték és leírták a néptáncok szerkezeti felépítését – a 
motívumoktól a fejlett táncmondatokig, táncciklusokig. 
Vizsgálat tárgyává tették a tánc és a zene összefüggésrend-
szerét, megállapították a tánchagyományok különbözô stí-
lusrétegeit, megrajzolták táji dialektusterületeit. Ilyen átfo-
gó szemléletû munkát Martin György elôtt még senki nem 
végzett.
B. J.: Tinka és kollégái, fôleg Pesovár Ernô a magyar nép-
táncok szerkezeti elemzéséhez a nyelvtudományt hívták 
segítségül. Tudományos feldolgozásaikban gyakorlatilag 
elemeire bontották, majd újra összerakták a különféle tán-
cokat. Martin elsôk között jött rá, hogy a különbözô tudo-
mányágak kiegészítik, segítik egymást.

G.: Kik alkalmazták elsôként Martin György eredményeit és 
módszereit a gyakorlatban? Hogyan hasznosul a hagyatéka?
É. P.: Én még gimnazista voltam, amikor a televízió Röpülj 
páva címû mûsorában új hangütéssel bukkant föl Halmos 
Béla és Sebô Ferenc. Újításuk abból eredt, hogy az eredeti 
népdalok hangvételét vitték bele elôadásaikba. Sebô és 
Halmos hamarosan fölbukkant Martin Györgynél, itt a la-
kásunkban. Emlékszem, napokon keresztül a szônyegen 
hasalva hallgatták nevelôapám gyûjtéseit a magnetofon-
ból. Aztán egyszer engem is meghallgattak: gitáron ját-
szottam egy mezôségi „ritka magyart”, aminek eredménye-
ként indult a mi zenei kapcsolatunk, amibôl aztán Sebô 
Együttes lett. Nem sokkal késôbb a formáció csatlakozott 
a Bartók Béla Táncegyütteshez, ahol Tímár Sándor 
k oreog ráfus színpadi néptánc-koreográfiáiban már meg-
próbált az eredeti néptánc-anyagból kiindulni. Ehhez már 

rendelkezésre álltak Martin György filmjei, hangszeres 
nép zenei gyûjtései. Tímár is gyakran feljárt hozzánk, 
Tinka segítette a munkájában, és pártolta ezeket a törek-
véseit. Nagyjából 1970-ben találkozott össze tehát az ere-
deti népzene és néptánc a színpadi táncmûvészetben, és 
nemsokára létrejött az elsô táncház is. 
B. J.: Csoóri Sándor ezt úgy fogalmazta meg, hogy a tánc 
lejött a színpadról a földre – oda, ahol megszületett. Amit 
addig színpadon néptáncként mûveltek, legfeljebb nyomai-
ban emlékeztetett a táncok eredetijére, míg az autentikus 
népzene helyett az úgynevezett nótaéneklés dívott. A 
Tinka által támogatott táncházaknak aztán olyan írók, 
költôk is rendszeres látogatói voltak Csoóri mellett, mint 
Illyés Gyula vagy Nagy László. Tinka nem volt soha ellene 
a kísérletezésnek sem. Például maga szorgalmazta, hogy a 
kíséret nélküli moldvai énekek alá kerüljön érzelmileg, 
hangzásilag koherens zene. Abban is szerepe van Martin-
nak, hogy ma már az egyetemen mûködik a táncfolklór fa-
kultás. A különbözô amatôr iskolai táncformációk pedig 
jóformán egymásra örökítik át a Tinka által gyûjtött és 
rendszerezett autentikus anyagot. A táncházakba ma már 
több tízezer gyerek jár szerte az országban, s a táncegyütte-
sekben is elengedhetetlen követelmény az eredeti néptán-
cok alapos ismerete. Hatalmas könyvtárának köteteit ma 
is sûrûn forgatják a Martin Archívumban, a Hagyomá-
nyok Házában. A szakma él vele, a közönségnek viszont 
fogalma sincs róla.
É. P.: A Martin György és munkatársai által kijelölt út ma 
is járható a tudományos kutatók számára; összefoglaló 
köte tei, cikkei, tanulmányai alapvetésnek számítanak, 
hangszeres népzenei gyûjtései pedig használható és fontos 
források mindazoknak, akik ma magyar népzenét szeret-
nének játszani.  n
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Martin pálinkával és cigarettával kínálta a cigány táncosokat, akik hamar „tanárurazni” kezdték
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Gryllus
GCD105

GöncölszekÉr: 

Minden Perc 

itthaGy 

l  l  l  l  l

játszhatunk akár olyat, hogy nem nézzük meg a bo

rítót, csak hallgatjuk a lemezt: aki a legtöbbet eltalál

ja a feldolgozott versek költôi közül, nyer egy csésze 

kávét. hangulatában ilyen ez az összeállítás, és ki

csit megjelenésében is, elég a címoldalra pillantani. 

nagyon jó versek, ismert, de nem feltétlenül a legis

mertebb kategóriából. a feldolgozás pedig minden 

esetben méltó hozzájuk, nem tolakodó, nem akar 

többet, mint zenében elolvasni a mûveket. az elô

adók ízlésesek, a közremûködôk jók (bár a nôi kar 

skálái nem makulátlanok) a sor változatos. a hallga

tónak csak az a dolga, hogy nyitott szívvel és füllel 

fogadja mindezt. azt hiszem, úgyis az a vége, hogy 

lekerülnek a polcról a verseskötetek és utána ol

vasunk, vagy akár „elébe” is… s talán épp ez a cél: 

ömöljön ránk a költészet, szövögesse át minden

napjainkat, motoszkáljon a gondolatainkban, le

gyen része az életünknek. PE

Fonó records
Fa 2612

VáGtázó 

csodaszarVas: 

csillaGloVaGlás

l  l  l  l  l

Grandpierre atilla vágtázó zenekarai között számos 

közös pont van. a Csodaszarvas csak annyiban kü

lönbözik az egykori vhktól és annak újraélesztett, 

vágtázó Életerô néven futó utódjától, hogy erô seb

ben kötôdik a magyar népzenei hagyományokhoz, 

azon belül is a legarchaikusabbnak tartott moldvai 

csángó zenéhez, akár a hangszerelést, akár a fel

hasz nált dallamvilágot tekintjük. túl több évnyi al

kotómunkán, az új albumnál már vízválasztó volt, 

ki tude szabadulni az együttes a „vágtázó zeneka

rok” béklyóiból, a rendkívül hatásos, azonban kissé 

egysíkú „vágtázó ritmusokból”, a révülôs nótákból. 

koncerten ugyanis viszi a hév az elôadótkö zö n sé

get egyaránt, korongon, otthon, a négy fal között 

azonban már a tartalom is számít. szerencsére nem 

kevés új hangszínt vonultat fel a Csillaglovaglás, az 

egyik legkülönlegesebb dal a misztikus „júlia szép 

leány” regöléssel ötvözött balladája. KEV

Gryllus
GCD107

etnoroM:

diri, diri

l  l  l  l  l

új CDvel örvendezteti meg rajongóit az etnorom: 

a 2006os rományi luma után most itt a Diri, diri. 

a közben eltelt idô sikereket, rangos szerepléseket 

hozott az együttesnek. a Diri, diri számain is 

érezhetô ez a rutin: biztonságos, jó megszólalás, 

változatosan összeállított anyag és igazi bulizós 

hangulat. tizenhárom dal sorakozik a szép kiállítá

sú kísérôfüzetben, s szólal meg a CDn, de nem 

képviselnek igazán önálló karaktert. Mindegyikük 

ismerôsnek tûnhet, bár sokfelôl származik a zenei 

anyag. a hangszerelés, az elôadás egyikben sem 

hoz váratlant, meglepôt: inkább az egyenletesség 

jellemzô, ha pozitív szándékkal fogalmazunk. van

nak persze szép szólók, megkapó pillanatok, de 

vannak hamisságok, tempóingadozások is. a szá

momra legszebb dal (mint utóbb a füzetben láttam) 

a fohász megjelölést viseli, a többi igazi népszerû, 

táncolható és táncoltató. PE

szloVák nÉPdalok

Bartók Béla tót népdalok címû 

gyûjteményének „piszkozata” i.

Gerhardus kiadó, 620 oldal

Bartók Béla emberi nagyságának, toleranciájának, hu

manista elkötelezettségének ékes bizonyítéka, hogy 

egy politikai konfliktusokkal igencsak megterhelt kor

szakban – az 1910es évek elejétôl 1940ig, amerikai 

emigrációjáig – milyen szeretettel és empá tiával, idôt 

és energiát nem kímélve foglalkozott a Felvidéken és a 

mai Magyarország területén gyûjtött szlovák népdalok

kal. Figyelme a népzenei elemzés mellett a filológiai 

problémákra, a különbözô szövegvariánsok összeveté

sére is kiterjedt, s ebben segítette jelentôs passzív szlo

vák nyelvtudása. a tót népdalok címet viselô 

gyûjteményt 1921ben – a felek kötelezettségeit rögzítô 

szerzôdés keretében – eladta a Matica slovenska kulturá

lis egyesületnek, mert Magyarországon nem látott 

lehetôséget a kötetek megjelentetésére. a munka azon

ban teljesen elakadt: csak tizennégy évvel Bartók halála 

után, 1959ben jelent meg Pozsonyban a gyûjtemény elsô kötete; a második 

kötet 1970ben, a harmadik 2007ben látott napvilágot, s még van anyag egy 

kiegészítô kötet jövôbeni megjelentetéséhez.

ezen a ponton kapcsolódott be a tudományos munkába a szegedCsanádi 

katolikus egyházmegye és a szegedi Gál Ferenc hittudományi Fôiskola, 

amely käfer istván vezetésével már hosz

szabb ideje mûködtet hungaro szlo va

kológiai (elsôsorban mûvelôdéstörténeti 

profilú) kutatócsoportot. arra vállalkoz

tak, hogy forráskiadványként megjelen

tetik a Matica slovenskának átadott 

gyûj temény kéziratos „piszkozatát”, 

amelyet Bartók magával vitt az egye

sült Államokba, s amelynek eredetije 

Bartók Péter floridai archívumában ta

lálható. az eredeti támlapok, kották 

másolata, Bartók kézírása, a szlovák 

dalszövegek magyar és angol nyers

fordítása a zenetudomány, a népze

nekutatás céljait szolgálhatja. ebbôl a 

szempontból különösen értékesek 

Bartók Béla revideálásai (az úgy

nevezett 76os boríték tartalma), il

letve német nyelvû jegyzetei 

(Fussnoten). nem feledkezhetünk 

meg azonban a szlovakohungarológia és a 

hungaroszlovakológia – mint a történelmi, mûvelôdéstörténeti és egyéb, 

nemzeti karakterisztikát hordozó tudományterületek segédtudományai – 

jelentôségérôl sem. käfer istván és szerkesztôtársa, sztakovics erika látszólag 

apró, de szimbolikus lépést tett a szlovákmagyar megbékélés felé.

Retkes Attila
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Fonó records
Fa 2642

Fonó records
Fa 2692

Fonó records
Fa 2662

BorBÉly Mihály Balkan Jazz 

ProJect: liVe at Fonó

l  l  l  l  l

Borbély Mihály megannyi formációja közül 

(vujicsics, Quartet B, Borbély mûhely stb.) a 

Balkan jazz Project a legifjabb. Magját a Quartet B 

zenészei alkotják, ehhez csatlakozik egyegy 

auten tikus népzenész. ezúttal a bolgár teodosii 

spasovval, a balkáni kaval világhírû mesterével ad

tak koncertet. izgatottan várjuk, vajon hogyan ol

vad össze a különbözô balkáni népek zenéje a jazzel. 

a zenészek: horváth Balázs (bôgô), György Mi

hály (gitár), G. szabó hunor (dob) lukács Miklós 

(cimbalom), agatics krunoszláv (harmonika). az 

újfajta felállás rendkívül izgalmas hangszereléseket 

tett lehetôvé. a népzenei pólust a harmonika és 

fôleg a kaval jelenti – bár spasov inkább saját, 

mintsem konkrét bolgár témákat játszik. a jazz 

színt a nejlonhúros gitár, a dobfelszerelés és 

szolídan a bôgô festi. valahol középen áll az uni

verzális cimbalom és a szaxofon. lenyûgözô, aho

gyan Borbély és lukács uralja hangszerét, legyen 

szó akármilyen népzenérôl, jazzrôl, vagy klasszi

kus zenérôl. a nyitó Gipsy Caravan amolyan 

andalúz hangulatú ráhangolódás. az Open Mood

ban spasov máris elkápráztat kavaljátékával, és 

megvalósul az áhított stílusbeli fúzió. a 7vége jó 

kis 7/4es jazz, emlékezetes gitárszólóval. a sirba 

in eben virtuóz cimbalmozást és tartalmas szaxo

fonszólót hallhatunk. spasov My Bulgarian sky 

címû balladája után végül alaposan feldobják a 

hangulatot gyors 7/8ban, ez nagyszerû csattanója 

a negyvenöt perces mûsorfolyamnak. a Fonóban 

adott koncert biztosan katartikus élmény lehetett a 

közönségnek, és ebbôl a spontaneitásból a CDn is 

átjön valamennyi. Ám – fájdalom – a hangzás nem 

túl jó, így a hallgató nem tudja teljesen átadni ma

gát a zene élvezetének. reméljük, stúdióban is fel

veszik egyszer! Pödör Bálint

laJkó FÉlix: 

„MakoVecz turnÉ”

 l  l  l  l  l

a 2011 szeptemberében elhunyt Makovecz imre 

emlékének ajánlotta legújabb lemezét lajkó Félix, a 

vajdasági hegedûvirtuóz. 

tíz szép épületfotónak örülhetünk a borító belsejé

ben: leporellószerûen kihajtogatva az építész emb

le matikus munkái sorakoznak kolozsvártól százha

lombattán át Makóig. ezek az április–májusban zaj

lott turné állomásait elevenítik fel. nem egyedülálló 

az ilyen kezdeményezés, hogy a nagyrabecsülés és 

csodálat mûvészi közösségbe hozzon két kü lön

bözô területet, két különbözô alkotót.

a tapsok tanúsága szerint lelkes közönség fogadta a 

koncerteket. lajkó Félix már évek óta Brasnyó antal 

brácsakíséretével játszik. a lemezen hallható tizen

három szám nem okoz csalódást. Mindegyik a vir

tuozitás csillogtatásának kiváló terepe, bár külön bö

zôképpen kezdôdnek, másmás alapkaraktert ígér

ve. az elôadás folyamán a „végkifejlet” felé haladva 

azonban mind beletorkollik a tempón, karakteren és 

koncepción felül álló bravúrhullámba: a szélsô sé

gesen energikus, dinamikus, helyenként mármár 

extatikus játék magával ragadja az elôadót. ezáltal 

persze a hallgatót is, ez a jellegzetesség az, ami ösz

szetéveszthetetlenné teszi lajkó Félix interpretációit. 

különbözô hangulatú indulásokra jó példa a re pü

lônek, amelyben a klasszikus összhangzattan sza

bályai szerint szerkesztett négyeshangazatok fel

bontásai szólnak, a madárnak, amelyben nyilvánva

lóan a fütty jelképezi a szárnyas jószágot, a busz 

zötyög és zakatol, az Ôsz diatonikus, barokkos dal

lamokkal jelenik meg, a keringôs, táncosabb hang

vétel sem hiányzik (az úton), a legszebb, legsimo

gatóbb hegedûhangot pedig éppen az utolsó szám

ban halljuk, ez a selyem. szép kiállítású, zenei 

szempontból azonban nem a fajsúlyos kategóriába 

tartozó lemez. Pödör Eszter

csík zenekar:

lÉlekkÉPek

 l  l  l  l  l

hirtelen jött a Csík zenekar népszerûsége, és nem 

másnak, mint a két ismert alternatív rockzenész, 

lovasi andrás és kiss tibor közremûködésének kö

szön hetôen, noha a zenekar a crossover felé már 

2001ben elindult. a kor falára címû  mezôségi fel

dolgozásuk volt az elsô gyöngyszem, bár ez a mai 

napig nem számít közismert számnak. amikor a 

Quimbyinterpretáció, illetve a lovasival való 

együtt  mûködés meghozta az áttörést, félô volt, az 

autentikus népzene népszerûsítésének zászlaja alatt 

idôvel a showbiznisz szabályai szerint alkotó ban

dává silányodik az a zenekar, amelyik a hagyomá

nyos népzene elôadása terén is kimagasló. voltak 

ugyan efelé mutató jelek, mint a Presserrel közös 

számuk, de szerencsére a lélekképek visszatért oda, 

ahonnan a Csík az úton elindult: a kor falára folyta

tásához. tíz év távlatából már nemcsak a kí sér le

tezô kedv, de a tapasztalat is az övék, és így egy 

olyan albumhoz érkeztek, amelynek megalkotása  

már megközelíti a zeneszerzés fogalmát. a hagyo

mányos, „érintetlen” népzene sem marad ki, és új 

közremûködôkkel bôvül a tábor. a rackajam hang

zása új szín, bár a hobofeldolgozás erô sen magán 

viseli a rackajam zenei bélyegét, ugyanakkor a suite 

címû zárószám Beethoven holdfény szonátáját öt

vözi egy kalotaszegi hajnalival és soksok saját öt

lettel. vannak persze lovasinóták és Quimbydalok 

is, s bár a zenekar nyilván szentül hiszi, hogy az 

ilyesféle feldolgozások új stílusuk motorjai, nagy 

valószínûséggel éppen ezek merülnek majd hosszú 

távon feledésbe. jó eséllyel megmaradnak és 

stílusteremtôvé válnak viszont az olyan alkotások, 

mint az adagio – amelyen Ôze Áron szavalja ju

hász Gyula két versét –, a már említett suite, vagy a 

Fehér galamb címû mezôségi menyasszonybú

csúztató. Kiss Eszter Veronika
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anoushka shankar: 

traVeller

 l  l  l  l  l

sokan, sokszor leírták már, hogy nem lehet könnyû 

ravi shankar leányának szitármûvészként az apa 

nyomdokaiba lépni, de szerencsére anoushka 

shankar jól sáfárkodik az atyai örökséggel. egyre 

meggyôzôbb zenei tudása, alkotói fantáziája, 

amely nem egyszerûen világzenét hoz létre, ha

nem a tradicionális indiai zene és tánckincs kor

szerû formáit, más kultúrákkal való természetes 

kapcsolódási pontjait keresi. nem a populárisat,  

hiszen a traveller mélyen szántó munka, több 

tradíció összegzése, mintegy a közös gyökerek 

mentén. a fô téma és inspiráció a flamenco, és 

alighanem az egész spanyol flamencokultúrát be

folyásolhatja az indiai gyökerek természetes be

mutatása, hiszen aki csak meghallja, szavak nélkül 

is tudja, érzi, milyen lényegi a kapcsolat. javier 

limón flamencogitáros, aki producerként és társ

szerzôként is közremûködik a korongon, teljesen 

természetesen találja meg a hangot anoushkával, 

akinek játéka egészen más megvilágításba helyezi 

a gitár és a szitár viszonyát. a fô szitárgitár duót 

viszont anoushka Pepe habichuelával írta és ját

szotta fel, ez a szám lírai jellege ellenére helyen

ként a pengetôs zeneirodalom virtuozitásának csú

csaira tör. szólnunk kell még sandra Carrasco az 

albumot meghatározó, erotikus és a két kultúrát 

összekapcsoló énekérôl, a többi énekes ter mé sze

tes ségérôl, a lendületes ritmusszekcióról, a számo

kat kortárs alkotássá varázsoló improvizatív bil

lentyûs játékról, és a táncra perdítô, mégis egy

szerre drámai és melankolikus hangzásképrôl. 

„szerintem a gitárosok sokat fognak tôle tanulni. 

az, amilyen kifejezéssel játssza a dallamokat, en

gem sírásra késztet” – fogalmaz a lemezkísérô fü

zet interjújában javier limón. hozzátehetjük: ezzel 

nem csak ô van így. Kiss Eszter Veronika

Buika:

en Mi Piel

 l  l  l  l  l

Conhca Buika (ejtsd: Bweekah) meglepô jelenség. 

karcos hangja Billy holidayt juttatja eszünkbe, 

külseje alapján (és amikor soult, r’n’Bt énekel) a 

spanyol erykah Badunak is titulálhatnánk. Bár szü

lei afrikai menekültek voltak, ôt magát ízigvérig 

spanyol mûvésznek tekinthetjük. Gyermekkorában 

Palma de Mallorca szegény külvárosában éltek, és 

mivel legtöbb idejét a környékbeli cigányokkal töl

tötte, nem csoda, hogy egy életre magába szívta 

kultúrájukat. a flamenco nem csak mint zene, ha

nem mint életforma is a vérébe ivódott. huszon

évesen a híres gitárosproducer, javier limón felfe

dezte és életre szóló munkakapcsolatot alakítottak 

ki. Pedro almodóvar filmrendezôvel való együtt

mû ködése révén a mozik közönsége is megismer

hette, az a bôr, amiben élek zenéjében. 2007es 

Mi nina lola címû albuma és a 2008as nina de 

Fuego nemzetközi sikert ért el. végül a legutóbbi, 

Chuchó váldezzel közösen készült el Ultimo trago 

(az utolsó ital – az ikonikus mexikói énekesnô, 

Chevela vargas emlékére) elnyerte a latin 

Grammyt. Mára a Carnegie halltól a leg kü

lönbözôbb koncerttermekben ünneplik, és – leg

nagyobb büszkeségére – nem csak spanyol nyelv

területen. Olyan különleges hangja van, amit nem 

lehet kizárólag a megszámlálhatatlan elszívott ci

garettával magyarázni, ráadásul bármilyen zenére 

stílusosan énekel. (Flamenco, copla, rumba, jazz, 

r’n’B stb.) új válogatásalbumára a legjobb számai 

kerültek. az el Ultimo trago, a Mi nina lola, a se 

Me hizo Facil, a la Falsa Moneda mellett Gardel hí

res volver címû slágere is felhangzik (almodóvar 

filmjében estrella Morente énekelte), így az ered

mény egy rendkívül változatos korong lett. tanul

ság? a zabolátlan tehetség is megtalálja végül a 

maga útját.  Pödör Bálint

Parno Graszt: 

reGGeliG Mulatok

 l  l  l  l  l

Paszab neve már régen nem ismeretlen az autenti

kus cigányzene kedvelôi körében: a Parno Graszt 

korábbi lemezeivel (2002, 2004, 2007) és folyama

tos koncertjeivel beírta a köztudatba szabolcs

szatmárBeregnek ezt a szegletét. 2011ben készült 

el a legújabb CDjük, a reggelig mulatok, amely 

mellett (a szellemesen tervezett tokban) egy DvD 

is lapul. ez utóbbi a zenekar 2009ben zajlott in diai 

turnéját örökíti meg, silló sándor rendezte a filmet. 

jó a zene és jók a szövegek, bár lesújtja az embert a 

szegénység látványa, ezt ôk maguk is megfogal

mazzák. azért persze derûs jelenetek is bôven 

akadnak… (kedvencem az egyenruhás, nyakkendôs 

iskolás fiúk mezítlábas tánca a homokban…) a reg

gelig mulatok pedig az utóbbi idôk leghangulato

sabb gyûjteménye tánczenékbôl! Mindjárt a be kö

szöntô Dúj sheja sodró lendületével találkozunk, 

majd a címadó dal következik, ez kicsit fékezi a 

tem pót. az estefelé aszimmetrikus lüktetésében is 

van mit örvendezni, aztán az asszonyok jutnak 

szerephez. De hegedûszóló nélkül mit sem ér a jó

kedv! aztán a paszabi kiserdôt is felszántatjuk, és 

hogy némi búbánat is adassék, hát „magamat is be

levetem virágnak…”  a virtuóz tárogató, bámulatos 

kannázás és a túláradó jókedv mindenkit magával 

ragad, de olyan magától értetôdô folyamatként, 

hogy szinte fel sem ocsúdunk. az együttes legna

gyobb erénye szerintem az abszolút természetes

ség, mentesség minden mesterkélt, hatásvadász 

törekvésektôl. az elô adás is teljesen spontán zené

lés benyomását kelti (mint a DvDn az utazás alatt 

megörökített néhány perc: elcsigázottan ülnek, 

alattuk futnak a kilométerek százai, ôk meg énekel

nek… Magukban, maguknak – szakadatlanul, mint 

a lélegzetvétel.) De jó, hogy van nekünk a Parno 

Graszt! Pödör Eszter
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Az egyszer írható CD (CD-R)

Az egyszer írható CD (CD-Recordable) elvi mûködése a 
legjobban azzal a nem túl kellemes jelenséggel mutatha-
tó be, amikor egy túl forró vasalót ráhelyezünk egy finom 
mûszálas anyagra. Ilyenkor a megengedettnél magasabb 
hômérséklet az anyagot az érintkezés helyén „összehúzza”, 
akár meg is olvasztja. Az eredetileg szép fényes anyag ott 
meggyûrôdik, fényáteresztô képessége láthatóan megvál-
tozik. Ugyanez megy végbe az egyszer írható CD-R-nél is: 
a kódolt digitális jelfolyam két értékének megfelelôen a 
polikarbonát alapra felvitt szerves réteg ott, ahol nem éri 
erôs lézerfény, megôrzi eredeti struktúráját, szemben a 
nagyobb teljesítménnyel megvilágított és ezáltal felmele-
gített helyekkel, ahol megolvad. E kétfajta terület között 
a fényáteresztô képességben különbség van, s ennek meg-
fe lelôen a lejátszáskor az alulról olvasó lézersugár a gyári-
lag sokszorosított CD-hez hasonlóan ugyancsak két kü-
lön bözô módon verôdik vissza. E kettô váltakozása köz-
vetíti a digitális információt, s a folyamat természetesen 
itt is mikroszkopikus méretekben játszódik le. Az eltérô 
felépítés ellenére a hasonlóság pedig olyan nagy, hogy a 
CD-játszók az írott korongok információit ugyanúgy ér-
zékelik.

A még használatlan CD-R korongot köznapi értelemben 
„üres” jelzôvel illetjük, ám errôl nincsen szó. Íráskor 
ugyanis a lézersugarat „vezetni” kell, hogy a barázdák az 
elôírt sûrûséggel helyezkedjenek el, ezért a barázdák a még 
íratlan lemezen már elôre rajta vannak. Az író lézersugár 
ezeket pontosan követi, sôt a szükséges kerületi sebesség 
beállítására szolgáló információkat, valamint az „abszolút 
idôt” is ezek az „elô-barázdák” tartalmazzák. Az állandó 
fordulatszámmal forgó analóg hanglemezekkel szemben 
ugyanis a CD-korongok fordulatszáma változó – annak ér-
dekében, hogy az írás vagy olvasás helyén a kerületi sebes-
ség legyen állandó. Ugyanakkor az analóg lemezeknél az 

állandó fordulatszám következtében a kerületi sebesség ba-
rázdáról barázdára változik: a külsôknél nagyobb, a 
belsôknél kisebb. Továbbá az analóg lemezek barázdáinak 
elhelyezkedését a vágó készülék állítja be; a CD-R eseté-
ben ilyen nincsen, ezért hárul ez a feladat a még íratlan le-
mez elôbarázdáira.

A CD-R korong „szendvics” szerkezetû, s rétegeinek vázla-
tos elhelyezkedése (csupán egyetlen vezetôbarázda feltün-
tetésével), nem méretarányosan az alábbi.

A rétegek felülrôl a következôk: feliratok (ha egyáltalán 
írunk a lemezre, fekete színnel jelölve) – védôlakk (kék) – 
tükrözô réteg (sárga) – szerves réteg (piros) – polikarbonát 
alap (szürke). A nyíl az író, illetve olvasó lézersugarat jel-

Analóg vagy digitális?
Nyolcadik rész: Az írható CD-k és az SACD

Elôzô írásunkban a gyári CD-k sokszorosítását mutattuk be, s néhány gondolattal a CD élettarta-
mának kérdéseire is kitértünk. A CD azonban – az elsô kereskedelmi digitális formátumként – 
végsô soron a kazettás magnetofon kiváltását is szolgálta, így ennek érdekében meg kellett olda-
ni a házi CD-írás lehetôségét – mégpedig olyan egyszerû módon, ahogyan azt a kazettás magne-
tofonok megengedték. Az erre vonatkozó kutatások nyomán alakult ki az egyszer írható CD-R 
szabványa. Ám mert a magnetofon-kazetták a törlés nyomán többszörösen is felhasználhatók, 
ezért második lépésként jött létre a többszörösen írható CD-RW. Alábbi írásunkban ezt a két rend-
szert mutatjuk be olvasóinknak.

2 ujházy lászló
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képezi. A lemez teljes vastagsága – a gyárilag sokszorosított 
CD-vel azonosan – 1,2 mm.

Írás után a lemezt fixálni kell – más szóval le kell zárni –, 
mert egyes kivételektôl eltekintve csak ezáltal válik az esz-
közökön lejátszhatóvá, ám a lezárás után további írásra 
már nincs lehetôség. Az írás során létrejövô ideiglenes 
adatok (trackek száma, idôtartama stb.) ekkor kerülnek be 
a végleges tartalomjegyzékbe.

Mivel a szerves réteg a hôérzékeny tulajdonságát továbbra 
is fenntartja, a lejátszás közbeni tartós PAUSE üzemmódot 
lehetôleg kerüljük, hiszen ilyenkor az olvasó lézer (amely-
nek teljesítménye ugyan lényegesen kisebb  az író lézerhez 
képest) a lemezt egy kis területen tartósan melegíti, s ez a 
késôbbi lejátszhatóságot ronthatja, ami például abban 
nyilvánul meg, hogy a lemez ilyen tartós pause utáni to-
vábbi részeit már nem tudjuk lejátszani.

A többször írható CD (CD-RW)

Hamar felismerték, hogy a CD csak úgy válthatja fel iga-
zán a mágneses rögzítést, ha lehetséges a hordozók több-
szörös felhasználása, azaz egy korábbi felvétel törlése. Ez a 
célkitûzés teremtette meg a többszörösen írható CD-RW-t, 
amely a CD-ReWritable megjelölés rövidítése.

Ennek mûködési elvét ugyancsak egy köznapi példával 
mutatjuk be. Adott egy darab jég, szép tükörsima, kristá-
lyos felületével. Ha gondolatban kezünkbe veszünk egy 
forrasztópákát, s annak forró hegyével a jég felületébe 
pöttyöket olvasztunk, majd gyorsan lehûtjük, akkor a 
pöttyök helyén a jég már amorf módon fagy meg, tehát op-
tikai tulajdonsága megváltozik. Ha a jég egy írható CD 
„szerves rétege”, akkor a korábbiak alapján ezzel a felvétel 
már el is készült. Ha most erre a jégdarabra újabb informá-
ciókat szeretnénk „beírni”, akkor az elôzôt törölni kell. Ez 
egyszerûen úgy történhet, hogy a jég felületét megolvaszt-
juk, majd a szép sima vízfelületet újból megfagyasztjuk, s 
erre a tükörsimára fagyott rétegre a képzeletbeli forrasztó-
páka hegyével újabb információkat rögzíthetünk. Ezzel te-
hát a jelen példában „mûsorhordozóként” alkalmazott jég-
darabot hômérséklet-változtatások segítségével ismét fel-
használjuk. A folyamat annyiszor ismétlôdhet, ahányszor 
csak újabb és újabb információkat szeretnénk a korábbiak 
helyére rögzíteni. A valóságban a CD-RW lemezek termé-
szetesen nem jeget, hanem egy speciális ötvözetbôl (ezüst, 
antimon, indium, tellúr) álló réteget tartalmaznak – olyat, 
amely hômérséklet-változtatásokkal kristályosból amorf, 
majd ebbôl újra kristályos állapotba hozható. Tehát sok-
szor ismételhetôen visszafordítható folyamatról van szó. A 
kristályos részek fényáteresztôk, míg az amorf részek 
fényáteresztô képessége gyengébb. Ez a réteg ugyanúgy 
szendvics szerkezetben helyezkedik el a lemezben, amely-
nek felépítése a CD-R felépítéséhez képest valamivel össze-
tettebb. 

A másolatok lejátszási biztonsága – bár a bitek szempont-
jából azonosak az eredetivel – az eltérô fizikai struktúra 
következtében nem azonos a gyári CD-k biztonságával. 
Különösen a többször írható hordozók okozhatnak meg-
lepetéseket, mert a tapasztalatok szerint a CD-RW-k le-
játszhatósága sokkal jobban függ a lejátszó készüléktôl. 
Ezért lehetôleg inkább az egyszer írható CD-ket használ-
juk.

A mellékelt két felvételen a gyári, illetve az írható CD 
mikroszkopikus képe látható. Mindkét felvétel bemutatja 
a digitális információk elhelyezkedését, azonban a két 
struktúra között észrevehetôen nagy a különbség. A gyári 
CD spirálja – amint azt elôzô írásunkban bemutattuk – 
bemélyedéseket tartalmaz, amelyek jól meg kü lön böz-
tethetôk azoktól a helyektôl, ahol a prés nem hozott létre 
ilyen szép, szabályos, jól körvonalazott „krátereket”. Az ír-
ható CD-n a kristályos és amorf állapotú helyek között 
már nem annyira „látványos” a különbség. Ennek ellenére 
a közvetlenül a rangosabb gyártóktól származó, jó mi-
nôségû korongok, ugyancsak jó minôségû íróval megírva 
és lejátszóval lejátszva megbízhatóan használhatók, élet-

a gyári CD adatsorának mikroszkopikus képe

az írott CD adatsorának mikroszkopikus képe
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tartamukkal kapcsolatban azonban megoszlanak az ada-
tok. A hosszabb élettartam legnagyobb ellensége a bizony-
talan eredetû korong, valamint az UV fény, többek között 
az erôs napsütés. A tesztadatok is megemlítik, hogy a vizs-
gált, mesterségesen öregített korong belsejében hány órai, 
napi vagy heti napsütés (UV fény) nyomán jelentkeznek 
az elsô elbomlások. Az újabb, lényegesen javított korongok 
ilyen intenzív „gyötrésekor” már inkább hetekrôl, hó na-
pok ról beszélhetünk, ami viszont korrekt tárolás esetén 
akár több évtizedes élettartamot is jelenthet.

Az írott korongokon is célszerû a tárolt mûsor feltüntetése. 
A felsô felületre ráragasztott kis „címkék” nem ajánlato-
sak, részben a ragasztó által esetlegesen okozott kémiai ha-
tások miatt, másrészt ezek esetlegesen nagyobb tömege a 
lemez tömegeloszlásában excentricitást hoz létre. Ne fe-
lejtsük, hogy a készülékekben a lemez meglehetôsen nagy 
szögsebességekkel pörög, s a rossz tömegeloszlás okozta 
vibrálás még a hangminôséget is befolyásolhatja. Ezért a 
ragasztott címkék helyett vagy nyomtatással vagy speciá-
lis, kémiai reakciót nem okozó tollakkal történô feliratozás 
a célszerû. A megjelölés azért is ajánlatos, mert nincs ké-
nyelmetlenebb annál, mint amikor teljesen jelöletlen írott 
CD-k tömkelege vesz körül minket, és fogalmunk sincs, 
melyiken mi hallható.  

Itt kell elmondanunk, hogy a kizárólag magánjellegû, te-
hát házi célra történô CD-írásnak – hasonlóan a korábbi 
otthoni kazettás másolásokhoz – nincs jogi akadálya, 
azonban a kereskedelmi célokra történô másolás, sokszo-
rosítás már tiltott tevékenység. Az etikai kérdéseken 
túlmenôen a kalózmásolatok a kiadóknak és az elôadó-
mûvészeknek egyaránt hatalmas veszteséget okoznak. 
Márpedig a hivatásos stúdiók, kiadók és terjesztôk nélkül 
nincsen pezsgô zenei élet. Ha választanunk kell az eredeti 
és a másolt kiadvány között, akkor az elôbbit erôsíti a gyá-
ri kiadványok ma már sokszor igen magas színvonalú, ze-
netudományi igényességgel megírt és képeket is tartalma-
zó kísérôfüzete, szemben a házilag írt CD-k gyakran gyen-
gén másolt vagy hiányzó mellékleteivel. Ráadásul egy ne-
ves kiadó eredeti, gyári CD-je esetén százszázalékosan biz-
tosak lehetünk annak kifogástalan minôségét illetôen, 
szemben az esetlegesen gyengébb kalózkiadásokkal.

A digitális technika természetesen nem ragadt le a CD-
rendszernél. Hamar megindultak azok a kutatások, ame-
lyek egy fejlettebb rendszer megvalósítását tûzték ki célul. 
Sorozatunk következô írásában ezek közül mutatunk be 
néhányat olvasóinknak, különös tekintettel a kereskede-
lemben kapható formátumokra, így az SACD-t és a DVD-
AUDIO-t állítva a középpontba. n



– kötet a 85 éve született Kroó György írásaiból

Zenei panoráma – Kroó György írásai az Élet és Irodalomban 

(1964–1996). Ezzel a címmel, a Gramofon Könyvek sorozat-

ban jelent meg az a csaknem ötszáz oldalas kiadvány, amely 

a 20. század egyik legjelentôsebb magyar zenekritikusának, 

zenetörténészének és a zenei ismeretterjesztésben is mércét 

állító egyéniségének, Kroó Györgynek az Élet és Irodalom 

hetilapban publikált írásait tartalmazza. A kötet szerkesztôje, 

közreadója Várkonyi Tamás zenetörténész, lapunk korábbi 

fôszerkesztôje. 

A 239 cikk az 1964 és 1996 közötti évtizedek zenei életébe 

nyújt betekintést, kortárs zenei bemutatókról írott kritikák révén, de nemcsak az új mûvekrôl, 

aktív zeneszerzôi mûhelyekrôl, európai és magyarországi trendekrôl, hanem az elôadómûvészet és a 

zenei kompozíciók örök kérdéseirôl, a magyar zenei életet mozgásban tartó eseményekrôl is olvasha-

tunk. A most elsô ízben a nagyközönség elé kerülô pillanatképek színes sorozata ezeknek az évtize-

deknek zenei-kulturális panorámáját nyújtja. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kötet – ahogyan Kroó 

György írta egyik recenziójában – „egyszerre történelem és életrajz, mûvészetszociológia és világpoli-

tika, arckép, kordokumentum és 

nagyszerû olvasmány”.

Kovács Sándor zenetörténész 

elôszavában így fogalmazott: „Aki 

végigolvassa Kroó tanár úr kritikáit, 

világos képet kap ezekrôl az esz-

tendôkrôl. Mintha fotósorozatot 

látnánk. A pillanatfelvételek élesek, 

hitelesek.”

A Gramofon Könyvek sorozat korábbi kiadványai:

Kiadványainkról bôvebb információ, és rendelés
a www.gramofon.hu oldalon, és az info@gramofon.hu e-mail címen!

KÖNYVEK
Zenei panoráma



Gramofon: Hogy került az olló a kezébe, vagyis hogyan ta-
lált rá erre a pályára?

Pusztási Katalin: Zenész családból származom. Édes-
apám, dr. Berkes Kálmán a Berkes Fúvósegyüttes vezetôje 
volt, klarinétmûvész. Majdnem minden héten muzsikusok 
gyûltek össze az otthonunkban, és kamarazenét játszot-
tunk. A szüleim elváltak, az elsô házasságból hárman vol-
tunk testvérek: bátyám (Berkes Balázs) jazzbôgôs, nôvérem 
hegedûtanár, majd a második házasságból született öcsém 
klarinétmûvész, a húgom pedig brácsatanár lett. Én zongo-
rázni kezdtem elôször, majd hárfa szakos lettem. Nem vol-
tam magammal annyira megelégedve, gondoltam, belôlem 
nem lesz hárfamûvész, ezért nem is felvételiztem a Zene-
akadémiára. Ekkor édesapám ismerôse, Ujházy László és 
Horváth Gyula, a Magyar Rádió akkori mûszaki vezetôi 
úgy gondolták, hogy olyan hangtechnikusokat szeretné-
nek képezni, akik zenét tanultak, zenével foglalkoztak. En-
gem is felvettek a rádiós tanfolyamra. Nagyon örültem, 
mert szerettem volna zenével foglalkozni. Nekem az is elég 
volt, ha zenei felvételekkel dolgozhattam. Amikor el kez-
dôdött a sztereo hangfelvételek gyártása a Magyar Rádió-
ban, akkor kezdtem el a vágást elsajátítani, elôször persze 
még a hagyományos szalagos magnókkal. 

G.: Hogyan lett a Hungaroton vágója? 

P. K.: Már túl voltam a tanulóéveimen a Rádióban, ami-
kor a Hungaroton Magyar Hanglemezgyártó Vállalat 
Rottenbiller utcai hangstúdiójába kerestek kisegítôt, aki a 
magnókat kezeli, és tud hangszalagot vágni. Én egybôl je-
lentkeztem, és el is csábítottak a Rádióból hat év munka 

gramofon-hang interjú

Pusztási Katalinnak, a Hungaroton Magyar 

Hanglemezgyártó Vállalat egykori vágójá-

nak „ollója” alól több ezer felvétel került a 

lemezboltok polcaira. A hazai hangvágás 

úttörôje az elsôk között kezdett el a szakmá-

val foglalkozni. 

2 lôrincz judit

„Vágás közben
      én is
muzsikálok”
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után. A Hungarotonnál Székely András tanított vágni. 
Az elsô perctôl kezdve beleszerettem ebbe a szakmába. Eh-
hez az is hozzátartozott, hogy a mûvészekkel is azonnal 
bensôséges kapcsolat alakult ki. Elôször hangszalagon vág-
tam, majd a nyolcvanas évek végétôl U-matic rendszeren. 
Ez a videokazettára rögzítô készülék ekkortájt robbant be a 
stúdiók világába. Filmfelvételekre és hangfelvételekre egy-
aránt alkalmazták. Volt egy úgynevezett editáló (vágó) ál-
lomás, melynek segítségével lehetett montírozni az adott 
anyagot. Ez két magnóból állt, az egyik volt a lejátszó, a 
másik pedig a felvevô egység. A lejátszóban kellett megke-
resni azt a részt, amely éppen következett, majd a felvevô 
magnóra egymás utáni sorrendben rájátszani ôket. Persze 
úgy, hogy a vágás ne hallatsszon. Szerencsére nem „vakon” 
kellett kísérletezni, mert volt egy olyan funkció a készülé-
ken, amelynek segítségével elôre 
meg lehetett hallgatni a vágást, 
anélkül, hogy elrontotta volna 
az ember. A késôbbiekben nem 
is tanultam meg számítógéppel 
vágni, mert minden lehetséges 
változtatást meg tudtam oldani 
ezen a rendszeren. Alapjában 
véve nagyon támogatom az új 
dolgokat, de én már nem tudtam átállni a számítógépes 
editálásra. 

G.: Egy idô után nem csak vágással, zenei rendezéssel is fog-
lalkozott. Hogyan jött az ötlet?

P. K.: Sokáig nem mertem belevágni a zenei rendezésbe. 
Elôször Rolla János – akivel nagyon sokat dolgoztunk 
együtt a Liszt Ferenc Kamarazenekar lemezein – vetette 
fel, hogy mi lenne, ha én lennék a zenei rendezô is. Így 
még jobb volt az együttmûködés: amit én rendeztem, azt 
én is vágtam meg. Persze az is közrejátszott, hogy mindig is 
nagyon jó volt a kapcsolat a mûvészek és közöttem. Sokan 
mondták, hogy pszichológusnak kellett volna mennem. 
A zenei rendezés nagyfokú türelmet és megértést igényel. 

G.: Melyik felvételekre emlékszik szívesen vissza? 

P. K.: A Liszt Ferenc Kamarazenekarral nagyon szép Mo-
zart-lemezeket készítettünk. A kamarazenei felvételeket is 
nagyon kedveltem: Gulyás Mártával és Szabadi Vilmossal 
sokat dolgoztunk együtt. Berkes Kálmán testvérem Tokió-
ban tanít, és karmestere a Musashinó Zenemûvészeti 
Egyetem zenekarának. Vele Brahms- és Mozart-klarinét-
kvintetteket rögzítettünk. Vashegyi György zenekarával és 
a Budapesti Fúvósegyüttessel is rengeteg órát töltöttünk 
együtt az utómunkálatok során. Amikor Kocsis Zoltán a 
hetvenes évek elején megnyerte a zongoraversenyt, készí-
tettünk egy lemezt. Az egyik Bartók-zongoraversenyben 
véletlenül kettôt lapoztam, így kimaradt egy egész oldal. 
Csak a lehallgatáskor derült ki, nem kis meglepetésünkre 
– ezért ez az eset elég mély nyomot hagyott bennem.

G.: A korlátlan vágási lehetôség vajon jó irányba tereli a 
mûvészi elôadásmódot? 

P. K.: Mindennél van jobb. Tehát soha nem tud az ember 
elég jól összevágni egy felvételt. Hogyha összeraksz két üte-
met, akkor lehet, hogy kicsit más lesz a tempó, vagy az 
egyik motívum keményebb hangzású, a másik pedig pu-
hább. Mindig lehet valami kifogást találni, hogy ez a perió-
dus nem elég szép, az a hang nem elég muzikális vagy hal-
kabban kéne megszólalnia a dallamnak vagy éppenséggel 
sokkal hangosabban. Én megpróbáltam mindig az optimális 
megoldást megtalálni a vágás során, és ha a mellettem ülô 
mûvész elmosolyodott, akkor nagyon boldog voltam, hogy 
sikerült. A vágások számát illetôen nem tudom, mi a határ, 
talán a csillagos ég. Amennyit lehet, ki kell hozni a fel vé-

tel bôl. Hogy ez mennyire etikus, 
arról is különböznek a vélemé-
nyek. Valaki azt mondja, hogy csa-
lás, mert ha a koncerten eltéveszt 
valaki egy hangot, akkor sem is-
métli meg utána. Ha taktusonként 
rakunk össze egy tételt, és nincs 
benne hangi hiba, attól még lehet 
rossz. Ha el van játszva minden 

hang, akkor is felmerülhet a kérdés: hol van benne a zene? 

G.: Hogyan zajlik egy-egy felvétel?
P. K.: Egy hatvanperces hanglemez felvétele nagyjából há-
rom napig tart, napi kétszer négyórás turnusokban. Bár ezt 
nem lehet mindig elôre meghatározni. Elôfordult olyan, 
hogy a mûvész egyik nap azt mondta, hogy igen, ez tökéle-
tes, másik nap bejött, és mégsem tetszett neki. Ilyenkor ne-
künk kell alkalmazkodni. Én mindig úgy készítettem egy 
hangfelvételt, hogy elôször a mû teljes tételét felvettük, 
majd a mûvész meghallgatta. Ezután még kétszer-három-
szor újra feljátszotta, majd amelyik felvétel ezekbôl a leg-
jobban sikerült, azt próbáltuk pótolni. Számtalanszor meg-
történt, hogy felvettük a mûvet sok-sok pótlással, összerak-
tuk, majd a végén még egyszer eljátszotta újra a mûvész, és 
az lett a tökéletes. Akár a végtelenségig lehetett volna 
folytatni. Olyan viszonylag ritkán volt, hogy valaki egy-
ben feljátszotta a mûvet, és nem kellett vágni. 

G.: Mi az a zenei apparátus, amelyet  a legszívesebben vágott?
P. K.: Nem is tudom összeszámolni, annyira sokféle mu-
zsikát vágtam. Szólóhangszeres mûveket, kórusmuzsikát, 
nagyzenekari darabokat és kamarazenét is. Egy szimfoni-
kus zenekart lényegesen könnyebb vágni, mint egy szóló-
hangszert, de igazán nem tudnék nagy különbséget tenni 
közöttük. Énekhangból a levegôket kivágni, vagy egyet-
len magas hangot kicserélni nem könnyû, sokszor hatal-
mas kitartást és türelmet igénylô dolog. Mindig kérdezték 
tôlem a zenészek, hogy hogyan tudom ezt csinálni? Ren-
geteg szeretettel, máshogy nem is lehet. A vágás közben 
én is azt érzem, hogy részese vagyok a zenének, én is mu-
zsikálok. n
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„Énekhangból a levegôket 
kivágni, egyetlen magas han-
got kicserélni nem könnyû”
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Az 1996-ban alapított Gramofon – Klasszikus és Jazz címû folyóirat nemcsak a szakmát, a magyar zenei élet 
szereplôit, illetve hûséges elôfizetôit szeretné megszólítani, hanem a zenekedvelôk, a klasszikus zene, a jazz és a 
népzene iránt érdeklôdôk lehetô legszélesebb táborát. Ezért is fontos számunkra, hogy a Gramofon – terjesztési 
háló zatokon, illetve egyedi boltokon keresztül – az egész országban elérhetô legyen. Az alábbiakban felsoroljuk 
lapunk terjesztési pontjait.

BudaPesti hanGlemezBoltoK
n Budapest music Center – Bp. iX., lónyay utca 41.
n Concerto Hanglemezbolt – Bp. vii., Dob utca 33.
n Fonó Budai zeneház – Bp. Xi., sztregova utca 3.
n Írók Boltja – Bp. vi., andrássy út 45.
n kodály zoltán zenemûbolt – Bp. v., múzeum krt. 21.
n mûvészetek palotája hanglemezbolt – Bp. iX., komor marcell utca 1.
n rózsavölgyi és társa zenemûbolt – Bp. v., szervita tér 5.

laPKeR – BudaPest
n relay 1011 Budapest, Batthyány tér – metró
n inmedio 1025 Budapest, lövôház u. 1–5. - mammut ii.
n inmedio 1026 Budapest, szilágyi erzsébet fasor 121. – Budagyöngye 
n inmedio 1033 Budapest, Flórián tér – üzletközpont
n relay 1042 Budapest, újpest – metró
n relay 1052 Budapest, Deák Ferenc tér – aluljáró
n inmedio 1052 Budapest, váci u. 10.
n inmedio 1052 Budapest, városház u. 3–5.
n relay 1053 Budapest, kálvin tér 1.
n relay 1062 Budapest, nyugati tér – aluljáró
n relay 1071 Budapest, Blaha lujza tér – aluljáró
n inmedio 1082 Budapest, Corvin, Futó u. 37–45.
n inmedio 1087 Budapest, kerepesi út 9. – aréna pláza
n inmedio 1106 Budapest, Örs vezér tér 25/a – árkád ii.
n inmedio allee 1117 Budapest, október 23. u. 6–10.
n relay 1122 Budapest, Déli pályaudvar – metró
n press spot kft. 1123 Budapest, alkotás u. 53. – mom park
n relay 1132 Budapest, váci út – róbert károly krt. (árpád híd 1.)
n inmedio 1152 Budapest, szentmihályi u. 131. – pólus Center
n relay 1185 Budapest, liszt Ferenc repülôtér 2/B – érkezés
n HuB 1185 Budapest, liszt Ferenc repülôtér skycourt

laPKeR – vidéK
n inmedio 2040 Budaörs, sport u. 2. – auchan
n Cora 2045 törökbálint, torbágy út 1. B/420. 
n városi könyvtár 2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 8. 
n inmedio 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 56.
n relay 2890 tata, váralja út 5. – volán
n inmedio 3300 eger, széchenyi út 20.
n inmedio miskolc 3532, józsef a. út 87. – auchan

n 3963 karcsa, postahivatal
n inmedio 3980 sátoraljaújhely, rákóczi út 10.
n inmedio 4026 Debrecen, péterfia u. 18. – Debrecen pláza
n inmedio 4400 nyíregyháza, szegfû u. 75. – nyíregyháza pláza
n relay 5000 szolnok, Gárdonyi u. 2. – vasútállomás 1.
n inmedio-tesCo 5900 orosháza, vásárhelyi út 23/a
n inmedio 6000 kecskemét, petôfi s. u. 2.
n inmedio 6722 szeged kárász, Dugonics tér 1.
n relay 6722 szeged, máv pályaudvar
n inmedio 6724 szeged árkád, londoni krt. 3.
n inmedio 7400 kaposvár, Berzsenyi u. 1–3. – kaposvár pláza
n inmedio 7621 pécs, Bajcsy u. 11. – árkád
n tabak & news 7621 pécs, irgalmasok u. 5.
n inmedio 8000 székesfehérvár, palotai út 1. – alba pláza
n inmedio 8200 veszprém, kossuth u. 1.
n inmedio 8200 veszprém, kossuth u. 19.
n inmedio 8800 nagykanizsa, európa tanács u. 2. – nagykanizsa pláza
n inmedio 9400 sopron, széchenyi tér 
n relay 9700 szombathely, máv Csarnok

vidéKi hanGlemezBoltoK
n antikvárium kft. – 6720 szeged, kárász u. 16.
n Blue train Hanglemezbolt – 8000 székesfehérvár, károly j. u. 43/a
n CD Café – 2000 szentendre, alkotmány u. 5.
n Deák könyvesház – 8800 nagykanizsa, Deák tér 2.
n Filharmónia kelet-magyarország nkft. jegyiroda –3525 miskolc, kossuth u. 3.
n Hold antikvárium és Hanglemezbolt – 8000 székesfehérvár, kossuth u. 2.
n	könyvpavilon – 6721 szeged, Bartók Béla tér
n könyvpavilon – 7100 szekszárd, szent istván tér
n könyvjelzô kkt. Babó könyvesbolt – 4400 nyíregyháza, Dózsa György u. 8.
n miskolci szimfonikus zenekar közönségszolgálati iroda – 3525 miskolc, 

rákóczi u. 2.
n rivalda antikvárium – 9021 Gyôr, kazinczy u. 6.
n roger’s – 4024 Debrecen, Batthyány u. 22.
n sziget könyvesbolt (Debreceni egyetem fôépület) – 4032 Debrecen, 

egyetem tér 1.
n unicus antikvárium – 9400 sopron, szt. György u. 14.
n victor audio hanglemez- és CD-szaküzlet – 6000 kecskemét, 

vörösmarty u. 6.
n vörös Cédrus – 9400 sopron, mátyás király u. 34/f

n koncertek

n fesztiválok

n hírek

n kritikák

n webáruház

Olvasson         tovább!
  www.gramofon.hu





interjúk, eSSZÉk, lemeZkritikák, Zenekari körkÉp, koncertajánlók

G
ra

m
o

fo
n

 •
 2

01
2.

 T
a

va
sz

XVii. ÉVfolyam 1. SZám

Klasszikus és Jazz
2012. taVaSZ

20
12

. t
a

V
a

SZ

ISSN 1416-1109

GyÔri–maDaraS
Egy mûvészházaspár nagy tervei

topi leHtipUU
Világjáró finn tenor

Borlai GerGÔ
Mindig magasabbra a lécet
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