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A szlovák jazz új arcai
Az ezredforduló óta a szlovák jazz egyre inkább multikulturális jellegre tett szert; a szlovák 
zenei kultúra horizontjáról globális szintre tör. Nemzetközi felállású zenekaraik cseh, magyar és 
lengyel tagokat állítottak soraikba. Az 1960-as évek óta kiváló zongoristák – mint Ladislav 
Gerhardt, Ján Hajnal és Viktor Zappner – gondolták újra a népzenei elemeket a szlovák jazzben, 
és használták fel ôket szerzeményeikben modális jazz-koncepcióik kialakításához. Ezzel új im-
pulzusok mozdították elô a szlovák jazz fejlôdését, és a kortárs jazzelôadók számára – mint a 
gitáros Michal Bugala vagy a dobos Martin Valihora – megnyílt az út a world jazz felé. Cikkünk, 
amelynek szerzôje a pozsonyi Comenius Egyetem muzikológus professzora, a szlovák jazz 2000 
utáni tájékozódását és nemzetközi helyét kísérli meg felmérni. 

2 Yvetta Kajanova PhD

Az 1982-es 
Bratislava Jazz Days 
lemezborítója 
és Hodek Dávid, 
a 2010-es évek 
üstököse.  
A szlovák jazz három 
évtized alatt hatalmas 
utat tett meg

DOSSZIÉ
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A jazzben a multikulturális szempontokat ta nul má nyoz-
hatjuk a zenészek nemzeti hovatartozása, az általuk egyesí-
tett különbözô zenei kultúrák, a zenekarok nemzetközi sike-
rei és zenéjük többféle stílusa által is. A multikulturális 
dimenziók elôtérbe kerülése az európai jazz emancipálódá-
sának velejárója, párhuzamosan a kommunikációs gátak fo-
kozatos megszûnésével. Globális összefüggésben a szlovák, 
cseh, lengyel, magyar vagy osztrák jazzt inkább közép-euró-
paiként érzékelik, mint nemzeti jellegük szerint. Ezt a képze-
tet nagyban elômozdította a jazz-zenészek kivándorlása az 
egykori kelet-európai szocialista országokból az USA-ba, il-
letve az ottani jazzéletben való folyamatos jelenlétük. Bár a 
nemzetközi közönség készséggel elfogadta a közép-európai 
elôadók beáramlását a globális színtérre, az amerikai jazztör-
ténészek ebbôl elég keveset érzékeltek. Ted Gioia (The 
History of Jazz, 2011) a közép-európaiak közül csak a lengyel 
Leszek Możdżert és Tomasz Stańkót, valamint Joe Zawinult, 
az osztrák születésû zongoristát említi. Ez azt mutatja, hogy a 
jazzelôadás professzionális, anyanyelvi szintû elsajátítása ön-
magában kevés; az eredetiség, a hosszú elôadói pálya és az 
elôítéletek legyôzése egyaránt szükséges az áttöréshez. A 
szlovák jazz új jellegzetességeit a továbbiakban egyes nem-
zetközi, kollaboratív projekteken keresztül, a nôi elôadók 
megnövekedett jelentôségét hangsúlyozva, valamint csoda-
gyerekek feltûnésén keresztül mutatom be. 

Multikulturalizmus

A szlovák jazzelôadók mindig is keresték a nemzetközi 
kapcsolatokat, és 2000 után ki is tudtak építeni szoros és 
folyamatos kollaborációkat közép-európai muzsikusokkal. 
Cseh, magyar, osztrák és lengyel zenészeket hívnak meg 
különbözô projektekben való részvételre. Például a cseh 
szaxofonos Ondřej Štveráček több szlovák albumon is 
megjelenik (a Radovan Tariška Sextet CD-in, és Hanka 
Gregušová Reflection of My Soul címû lemezén), miközben 
a magyar Winand Gábor három lemezen is hallható 
(Pavol Bodnár InterJAZZional Band: Ecce Jazz, Hanka 
Gregušová Reflection of My Soul és Abstructures, utóbbi a 
zongorista Luboš Šrámekkel). Egyéb projektek is a nemzet-
köziséget állították fókuszba azért, hogy a multikulturális  
környezetbôl nyerjenek új inspirációt. 
Turnézó lengyel zenészeket többször is felkértek különbözô 
felvételekre közép-európai koncertjeik kapcsán. Köztük 
volt például Piotr Baron (Dáša Libiaková: Monogram) és 
Tomek Grzegorski (Libiaková: To nič) – mindketten sza-
xofonosok. Ezek az együttesek többször is eljutottak arra a 
szintre, hogy tengerentúli muzsikusokat is meghívtak: az 
All Time Jazz and Lucia Lužinská (Un)covered címû leme-
zén a híres osztrák zongorista, Fritz Pauer és az amerikai 
dobos Howard Curtis szerepelnek. A zeneszerzô, arranzsôr 
és vibrafonos L’udmila Štefániková a Be Beautiful címû 
CD-jét egy vegyes nemzetiségû, 17 tagú zenekarral vette 
fel Amerikában. A gitáros Michal Bugala és a dobos Mar-
tin Valihora ugyancsak nemzetközi dimenziókat meghódí-
tó albumokat rögzítettek. 

Bugala a 1st Touch címû CD-t amerikai zenészekkel vette 
fel, a Michal Bugala New Trio címû lemeze szintén nemzet-
közi tagokat vonultat föl. Valihora 2000 óta van jelen az 
amerikai jazzszíntéren, ahol négy lemezt vett fel a japán 
zongorista Hiromi Uehara együttesében, amerikai zené-
szekkel: Brain; Spiral; Time Control, valamint egyet a Ron 
Affif Trióval. Dávid Hodek dobos, a szlovákiai magyar 
csodagyerek, a Dávid Hodek Quartet: The First címû bemu-
tatkozó lemezét Sárik Péter társaságában rögzítette; de ép-
pen ô a szintén csodagyerekként indult Andreas Varadyval 
is szokott együtt zenélni. Varady 2013-as lemezét egy 
szlovák-ír-amerikai felállással Írországban adták ki. 

Multikulturalizmus és több stílus szimbiózisa

Az InterJAZZional Band

A multikulturalizmus a különbözô zenei kultúrák együtt-
élése, az eltérô zenei stílusok keverése, a jazz-stílusok ötvö-
zése és a népdalok feldolgozása. Ezek az elemek mind együtt 
vannak jelen az Ecce Jazz címû szerzeményben, melynek al-
címe: Four Colors of My Jazz. A zenei anyagot nemzetközi 
együttmûködésben valósította meg a zeneszerzô és zongo-
rista Pavol Bodnár. Ez egy bô egyórás, gondosan komponált 
szvit, amely jól példázza közép-európai alkotójának 
multikulturális megközelítését. Bodnár úgy formálja meg 
albumát, hogy abból kihallható legyen a kulturális barát-
ság mélyebb üzenete, amely átível az országhatárokon. A 
mû jazz-alapon szlovák népzenét invokál a kortárs zeneszer-
zés struktúrájában, és merít a karibi zenei világból is.

Luboš Šrámek
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A Peacock Girl I–III. címû tételekben a szerzô a Perinbaba 
(Télasszony) címû szlovák népdal parafrázisát adja. A dal 
népszerûségét az 1985-ös Páslo dievča pávy címû, Juraj 
Jakubisko rendezte filmnek köszönheti. A dallamot a 
Peacock Girl I. tétele mutatja be, amelyben hosszabb, lassú 
duót hallunk a hegedû (Stanislav Palúch) és a zongora 
(Pavol Bodnár) között – 4/4-ben, Keith Jarrett-et vagy 
Chick Corea Children’s Songs-át idézô harmóniavilágban. 
A második tételben (Peacock Girl II.) újfent felhangzik a 
népdal, de itt az elsôhöz képest gyorsabb a tempó és a har-
móniát új alapokra helyezik. Bodnár játékosan dolgozza fel 
a harmóniamenetet modális struktúrákban, melyekben a 
moll és dór skálák kontrasztját érezhetjük, miközben a két-
részes fôtéma negyedekben lépdel. A gyors tempóban min-
den hangszer 5/4-re vált; a hegedû és a szaxofon által ját-
szott dallamot kemény ritmus ellenpontozza Martin 
Valihora dobján és Eddy Portella ütôhangszerein.  A meg-
komponált és rögtönzött részek a nyolcvanas évek modális 
fô irányát (Corea és Jarrett) követik, a hegedû glissandók 
pedig a szlovák cigány jazzre utalnak.  
A III. tételben harmadszor halljuk a Páslo dievča pávy dal-
lamát – a lassú zongora-variációkhoz a magyar énekes, 
Winand Gábor improvizál. Bársonyos, mély baritonja, 
technikai rugalmassága, a swing és a scat ötvözése (Kurt 
Elling és Kevin Mahogany modorában) Winandot mo-
dern énekessé teszi, aki magával tudja ragadni a közönsé-
get. Rajta kívül Bodnár három énekest hívott meg a felvé-
telre: a magyar Téli Mártát, Kubából Elsa Vallét és a hazai 
Silvia Josifoskát. Egyenlô partneri szerep jut nekik a hang-
szeresek mellett. Téli inkább hangulatfestô mezzoszoprán 
hangjával tûnik ki, míg Josifoská a blues-érzést közvetíti. 
Valle természet adta tehetség, aki a közönséget shout és 
más népi elemekkel szórakoztatja. 
Egy másik szlovák népdal, a Široký jarčok is felhangzik az 
A Deep Brook szvit kilencedik részében. Bodnár a lemez 
borítóján is kifejezte, hogy a különbözô kultúrák adtak 
inspirációt számára. A szinesztéziára emlékeztetô módon 

vizualizálta az egyes kulturális világok iránti vonzalmát. A 
szlovák népdal adta ihletet zöld színnel, a klasszikus 
zenébôl érkezô inspirációt sárga, a lassú jazz örökzöldeket 
pirossal jelezte, a kéket a latin-amerikai szamba kifejezésé-
re használta – ez utóbbiak a The Water Song I. és II. részé-
ben fordulnak elô. Afrikai ritmusok alakulnak át karibi 
6/8-as poliritmiává, amely azután 4/4-es rumbára vált. 
A spanyol szövegû téma (Have a Good Time in Puerto Rico) 
az afro-amerikai spirituálék gyökereibôl táplálkozik.  
Bodnár a Twelve Passions fôtémáját és a tizenkétfokú tech-
nikát a klasszikus zenébôl meríti, kromatikus szekvenciát 
is használ (The Chromatic Adventure). Az Ecce Jazz szvit 
darabjait vagy ABA formában komponálta (Peacock Girl 
I. és III., The Chromatic Adventure) vagy komplexebb szer-
kezetben, amelyben a variációk a dallam expanzív újrafo-
galmazásával járnak. Az ebbôl kialakult témára azután 
improvizálnak (Twelve Passions). A lassú jazz-balladák  (3 
Roses 4 Martina és Moonlight Cherry/Marieli Lullaby) 6/8 és 
3/8 között váltakoznak, közel jutnak a hard bop 
mainstreamhez. Ezek a darabok Bodnár érett mûvészetét 
mutatják; uralmát a dallam és az invenció felett, és tudat-
alatti viszonyulását a tipikusabb jazz kifejezési formákhoz.  

East European Artsemble

A L’ubomír Šrámek vezette East European Artsemble egy 
másik multikulturális projekt, amelybe vezetôje közép-
euró pai zenészeket hívott meg, valamint néhány vendég-
szólistát. Ugyan a zenekar neve még utal az egykori vas-
függönyre, a hard bop alapállás és a kiváló egyéni teljesít-
mények egységesítik a multikulturális hátteret, és kiegyen-
súlyozott zenekart eredményeznek. Šrámek, a zongorista, 
zenekarvezetô és ügyes hangszerelô második albumát, az 
Abstructures-t vette fel az Artsemble-lal.  Dallamai kiter-
jesztett tonalitásban szólalnak meg, s ebben a keretben 
keltik az összetartó erô és a belsô disszonancia képzetét. 
Šrámek ügyesen egyensúlyoz a kimódolt szerkezet és a 
meglepô hangszerelések között, a zenekar belépéseinél a 
különbözô motívumváltásokkal. A szerzemények alapja a 
hard bop, amelyet a dob színes, kifinomult ritmusai egészí-
tenek ki Art Blakey-re emlékeztetô módon, de a ritmikai 
változatosság inkább a Wynton Marsalis együttesre emlé-
keztet. Az album ilyen módon több stílus szintézisét nyújt-
ja a jazz big band történetébôl. Felkelti a hallgató figyelmét 
Peter Adamov és Winand Gábor beszédes vokális interp-
retációja – annak ellenére, hogy az énekszólamokban bo-
nyolult kromatikus menetek is elôfordulnak. A trombitás 
Fekete-Kovács Kornél, a szaxofonos Bacsó Kristóf és Rost’a 
Fraš triója mutatja be a témákat. Gyönyörûen formált sza-
kasz ez: hangszínük kellemesen hûvös, de mindegyikük ki-
váló szólókkal is észrevéteti magát. Šrámek jobb kézzel egy 
ostinato jellegû, ütögetéssel megszólaltatott, egyszólamú 
dallamot ad elô, Lennie Tristanót idézve. A nagyzenekari 
hangszerelés Gil Evansból indul ki, miközben a megszóla-
lás módja a Vienna Art Ensemble színgazdagságára emlé-
keztet.  

Michal Bugala
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Univerzális jazz

Az amerikai jazz addig ismeretlen, univerzális nyelvét – tel-
jesen új rendszerként – a szlovák jazz-zenészeknek 1954 és 
1975 között kellett elsajátítani. A cool stílus elsô modern 
formái 1954-ben jelentek meg, a Bratislava Jazz Days feszti-
vált pedig 1975-ben rendezték meg elôször. A hatvanas 
éveket erôs tradicionális jazzmozgalom jellemezte; hivatá-
sos dixielandek virágoztak, mint például a Traditional 
Club (1961–1969) vagy a Revival Jazz Band (1963–1978). A 
jazz elfogadása a zenekultúra részeként különösen komplex 
módon zajlott, mivel a hagyományos szlovák kultúra elôször 
is a szlovák népzenében gyökerezett, másrészt a klasszikus 
zenében. Ez utóbbinak a monumentalizmus és a szim-
fonizmus voltak a meghatározó jellegzetességei (vö.: 
Matzner-Poledňák-Wasserberger jazztörténetével, L’ubo mír 
Chalupka 1996-os tanulmányával). A hagyományos kö-
zönség számára a jazz – amelynek a hangzás (sound), a rit-
mus és az improvizáció voltak a megkülönböztetô jegyei – 
ártalmas zajnak és zörejnek tûnt. Még így is, a melódia va-
riálása a szlovák jazzben nagyon hasonló volt azokhoz a 
népdal-variációkhoz, amelyeket a predník (prímás) adott 
elô. A Slovak Jazz Moderna generációja számára az univer-
zális jazz jellegzetességeinek megértése és elsajátítása az új 
ritmusok és hangzások, a szokatlan ütemhangsúlyok és 
hangrendszerek megértését jelentette. A jazz-rock megjele-
néséig a szlovák jazzmuzsikusok elsô generációja igyekezett 
magába szívni a jazz ritmusokat, frazeológiát, hangzásokat 
és az improvizációt. A következô, jazz-rock és fusion gene-
ráció, amely az 1990-es évek végéig volt aktív, kiterjesztette 
multikulturális horizontjait. Ám csak 2000 után váltak a 
szlovák zenészek maguk is új univerzáliák alkotóivá.

1st Touch

A gitáros Michal Bugala projektjeiben a multi kul tu ra liz-
mustól és a több stílusú fókusztól való elmozdulást vehe-
tünk észre – a globális jazz felé. 1st Touch címû lemezét 

2010-ben vette fel, kvintettben amerikaiakkal; két évvel 
késôbb egy nemzetközi trióval dolgozott (Michal Bugala 
New Trio). Itt többrôl van szó, mint hogy a szlovák jazzmu-
zsikusok gyakran – nemzetközi kapcsolataik  kiterjesztése 
érdekében – választanak külföldi partnert. A 1st Touch 
elején a groove-os bevezetôt követi a téma, amely nem túl 
erôs dallam, inkább a harmóniák belsô kohéziója rajzolja 
ki a gitáros keze nyomán. 11- és 12-es akkordok sorozata – 
színes, nagyszerû, egyenesen hedonisztikus benyomást 
kelt, de a rákövetkezô ritmusképlet a dezillúziót hozza ma-
gával. A modern harmóniák és hangzatok sûrûjében a pia-
nissimo változatos ritmusok közben erôsödik, a crescendo 
fortéba torkoll. Bugala harmóniái és játéka tükrözik a saját 
kora által kiváltott érzelmeket. A hangzások és ritmusok 
hol szabályos, hol szabálytalan egymásra rétegzése azt a be-
nyomást kelti a hallgatóban, hogy a gitárosnak nem kell 
mindent kimondania. A rögtönzésben a gitár, a dob és a 
bôgô közösen juttatják érvényre a gondolatokat. Dobszó-
lója kiállások nélkül áramlik folyamatosan, kivételesen a 
basszusgitáros és a gitáros adják neki a kick-et. Bugala kon-
cepciója a nyolcvanas-kilencvenes évekbeli Pat Metheny- 
és John Scofield-albumok alapján eredeti poszt-modern 
stílust képez. A kortárs jazz formáiban mind az amerikai 
jazztörténeti, mind a közép-európai multikulturális meg-
közelítésbôl táplálkozik, de elôadói már egyre inkább az 
univerzális világ-jazzbe tagozódnak. 

Jazzcsodagyerekek

A szlovák jazz új jelenségei között feltûnô a csodagyerekek 
megjelenése, de ez régóta zajló vitákat élesztett fel a gyere-
kek kihasználásáról, nevelésük különleges igényeirôl. Az 
1997-ben született Dávid Hodekre elôször 2008-ban figyel-
tek fel, és ezután több szlovák tévés tehetségkutatóban (pl. 
Minitalent) szerzett hírnevet. Hodek a határ menti Rév ko-
má romból (Komarno) származik, hároméves kora óta do-
bol és tízéves kora óta tanul zongorázni. Elsô tanára Jávori 
Vilmos volt Budapesten, majd ugyanott Dörnyei Gábor-
hoz járt. A Dávid Hodek Quartet – The First címû albumot 
Budapesten vette fel kiváló szlovák muzsikusokkal 
(Radovan Tariška – szaxofon, Tomáš Boroš – bôgô), vala-
mint a magyar zongoristával, Sárik Péterrel. A szerzemé-
nyek többsége Sárikot dicséri. A 12 éves Hodek tökélete-
sen tartja a lépést velük technikai szinten is, kétségen felül 
áll, hogy milyen különleges tehetség. 
Hodek rendszeresen játszott az Andreas Varady Trióval. A 
szintén 1997-es születésû Varady magyar roma származású 
gitáros, apja is muzsikus, bôgôzik a trióban. Varady Íror-
szágban kezdte a pályáját, dolgozott Németországban, 
Svájc ban és az USA-ban is. Multikulturális gyökerei tük-
rö zôdnek Question címmel, Írországban felvett lemezén. 
Idôközben az amerikai producer, Quincy Jones lett a me-
nedzsere, amerikai lemezét már a Verve adta ki. Kettejük 
kapcsán érdemes megjegyezni, hogy csodagyerekként 
Szlo vákiában már a zongorista Peter Breiner (szül. 1957) is 
feltûnést keltett négyéves korában, ahogy a szintén zongo-
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rista Ondrej Krajňák (szül. 1978) tízéves korában kapott 
fesztiváldíjat Zsolnában, és azóta mindketten sikeres pá-
lyát futottak be. 

Nôi jazzelôadók 

Az új évezredben fantasztikus színeket köszönhet a szlovák 
jazz a nôi elôadóinak, akik újabban már az éneklés mellett 
hangszerelnek, hangszeren játszanak és zenét is szereznek. 
Mint például Lucia Lužinská, Dáša Libiaková, Hanka 
Gregušová és Sisa Michalidesová (aki fuvolista is); továb-
bá a zeneszerzô-vibrafonos-hangszerelô L’udmila Štefá ni-
ková; és a zongorista-zeneszerzô Jana Bezek, aki a lengyel 
Wojciech Szwugier, Piotr Skrzynski, Grzegorz Karnas és 
Adam Oles, valamint az afrikai ütôhangszeres Thierry 
Ebam zenésztársa is egyben. 
Az énekesek között az 1999-ben, színésznôként indult Lu-
cia Lužinská pályája ívelt eddig a legmagasabbra. Világos 
mezzoszopránja sokféle érzelmet tud megcsillogtatni; 
standardekben különösen kifejezôek improvizációs frázisai 
(pl. Song For My Father, Summertime). Szólóinak kvalitása 
a legjobb hangszeresekével vetekszik, a swingben és a hard 
bopban is otthon van. Interpretációiban a klasszikus jazz-
énekesek – Billie Holiday, Ella Fitzgerald, valamint Diana 
Krall – eredményeit lehet érezni. A jazztörténeti és a mo-
dern stílusokban jártas partnereket szokott választani, pél-
dául a gitáros Boris Čellár All Time Jazz zenekarát (First 
Take 2005, /Un/covered, 2008). Ez utóbbin eredeti szerze-
mények is hallhatóak. 

Lužinská több stílusú megközelítésének jó példája, ahogy 
újraharmonizálta Miles Davis Flamenco Sketches címû le-
gendás örökzöldjét, a Kind of Blue (1959) címû lemezrôl. 
Ebben Davis öt hangsort használ és egy egyszerû akkord 
szekvenciát: Cmaj7 (4 ütem, C ión), A♭sus4 (4 ütem, A♭ 
ión), B♭maj7 (4 ütem, B♭ ión), D7 (8 ütem, D fríg), Gmi7 
(4 ütem, G eol). 
Lužinská átiratában a hangnem E♭-re váltott : E♭maj7 (4 
ütem, E♭ ión), B7sus4 (4 ütem, B ión), D♭maj7 (4 ütem, 
D♭ión), F7 (8 ütem, F fríg), B♭mi7 (4 ütem, B♭ eol); je-
lentôs harmóniai különbségek vannak az 5.,  8., 13. és a 16. 
ütemben, de a dallam nem változik. (ld. kottapéldánkat a 
11. oldalon)
Dáša Libiaková, akinek sötét tónusú, kellemes alt hangja 
van, fôleg a swing és sweet standardekre koncentrál; kifeje-
zésmódja a swing életérzést hozza vissza a szlovák jazzbe. A 
My Funny Valentine örökzöld a Monogram címû lemezén – 
Piotr Baron különlegesen behízelgô klarinétjának kíséreté-
ben – színes nüánszokkal és új hangszereléssel jelentkezik. 
A szlovák jazzben Lužinská és Libiaková vonzódása a 
swing hez ritkaságszámba megy. A jazz mint kávéházi zene 
sosem létezett Szlovákiában, bár a múlt század elsô felében 
divatos volt ilyen formában az európai nagyvárosokban. 
Szemben Csehországgal és Magyarországgal – ahol a ked-
vezô feltételek és a rokonszenvezô közönség segítették a 
jazz urbánus kultúrában való kifejlôdését – a növekvô szlo-
vák jazzközönség a század második felében kifinomult 
szabadidôs tevékenységnek és nem pedig kávéházi swing-

Lucia Luzinska

Andreas Varady
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zenének tekintette a jazzt. Az elsô Csehszlovák Köztársa-
ságban 1918 és 1948 között a zenei szórakoztatást a kávé-
házakban nem jazz, hanem cigányzenekarok adták, akik 
korabeli populáris zenét és népzenét játszottak. A hatva-
nas évektôl kezdve a kávéházakban vegyes repertoár ala-
kult ki populáris tánczenékbôl, tangó, keringô, polka, 
rumba, cha-cha, sláger és népdal szólt, utóbbi olykor 
keringôsítve vagy polkásítva (vö. Igor Wasserberger 1994-es 
tanulmányával). A modern jazz 1954-ben jelent meg, fiata-
lok és egyetemisták hallgatták. 
Sisa Michalidesová ügyesen keresztezi a fúziós zenéket 
bossa nova és nujazz dob-ritmusokkal, amint azt Vel’mi 
skoré ráno címû száma is mutatja, valamint a saját Feritto 
címû szerzeménye – 2006-os, 3+1 címû lemezérôl. A szá-
mok erôs groove-ra épülnek, ebben gyökerezik a dallam. 
Michalidesová halkan, falzettben és néha scattelve éne-
kel. Bossa és samba ritmusai – amelyeket a perui ütôs, 
Eddy Portella alapoz meg – Jiří Stivínre emlékeztetnek. 
Virtuóz fuvola-, furulyajátéka és éneke, valamint szerzemé-
nyei figyelemre méltóak. Bár nem sok helyen idéz konkrét 
szlovák népdalt, a líd és mixolíd hangsorok és a szlovák 
pásztorfurulya népzenei inspirációra utalnak.

Konklúzió

A kortárs szlovák jazz kiterjesztette multikulturális dimen-
zióit és jelenlétét a globális színtéren – részben a tizenéve-

seknek, illetve a megnövekedett jelentôségû nôi elô-
adóknak köszönhetôen. Változó profilja a kulturális szfé-
rák közötti határok eltûnését tükrözi, és újabban nagyobb 
anyagi támogatásra is számíthat. Közép-Európa más or-
szágaiban is hasonló trendek figyelhetôk meg. Szemben a 
korábbi évtizedekkel, manapság a közép-európai jazz ho-
mogenitása hozzájárul az európai jazz jelentôségéhez, mi-
közben az etnicitás adja számára az egyik fontos inspirá-
ciót. A földrész jazzéletének multikulturális trendjei ha-
sonlóak az ún. olvasztótégely jelenségeihez, amelyek a jazz 
amerikai kialakulásában már New Orleanstôl kezdve sze-
repet játszottak. A csodagyerekek népszerûsége és a nôi 
elôadók megnövekedett jelentôsége Európában még akár 
ideiglenes is lehet, egyéni pályájuk alakulása a jövôben dôl 
el. Az utóbbiak esetében elôfeltétel az életszínvonal emel-
kedése, hogy hagyományos családi szerepeiket hátra tud-
ják hagyni, hiszen jelenlétük a színpadon mindig is külön 
vonzerôt jelent.  

Angolból fordította: Zipernovszky Kornél

További publikációk a szlovák  
és közép-európai jazz témakörében a szerzô honlapján:  

http://kajanova.zrak.sk/



MATERIA 
Kohó lüktetését mutatja a kamera, folyik az izzó nyersvas. Ma-
gas halmokban gôzölög a kohósalak, peregnek szemcséi. Az-
tán fehér cseppköveket látunk, átlátszó kékes kristályokat, víz-
parti kavicsokat.

INSPIRATIO 
A mester kiemel egy méretes követ a vízpart iszapjából. Meg-
tisztítja, megcsiszolja, feltárva szeszélyes-szép gömbölyûségeit.

CONSTRUCTIO 
 A mester agyagból absztrakt térplasztikát készít, mely formáit 
az elôbb látott kôtôl látszik kölcsönözni.

Ezek a képsorok és az azokat bevezetô latin feliratok 
Kollányi Ágoston Szintézis címû, 1968-as fi lmjében látha-
tóak. A mester Gádor István keramikus – róla szól a tíz 
perces, költôi, kitûnô ismeretterjesztô fi lm. A negyedik fe-
jezetben (Intermezzo) megszólal maga a mûvész: „Az 
agyaggal még mint szobrász kötöttem barátságot. Évtize-
dek óta már a kerámia az én területem. Ennek a hagyo-
mányait olvasztottam össze olyan új módszerekkel, ame-
lyekre mindig az anyag, a matéria inspirált.”

A fi lm zenéjét Rózmann Ákos komponálta orgona, zon-
gora, fúvósok és ütôsök kamaraegyüttesére. Az 1939. jú-
lius 16-án, Budapesten született zeneszerzô 1966-ban 
szerzett diplomát a Zeneakadémián Pécsi Sebestyén or-
gona- és Szervánszky Endre zeneszerzés-tanítványaként. 
A fi lm készítésének idején a Szegedi Tanárképzô Fôiskola 
ének-zene tanszékén partitúraolvasást és ellenpontot ta-
nított. Nem sejthette, hogy Gádor István utolsó monda-
ta, mutatis mutandis, tíz évvel késôbb már az ô alkotóte-
vékenységére is tökéletesen illik majd, hogy az ô számára 
is a matéria jelenti majd az inspiráció forrását – magát a 
szót is gyakran fogja használni –, hogy Kollányi fi lmje az 
ô érett kori zeneszerzéstechnikájának allegóriájává fog 
válni.

A fi lm ötödik, utolsó fejezetében (Synthesis) Gádor össze-
tekert rézdrótot, rézgyûrûket, színes üvegcserepeket épít 
be kerámiakompozíciójába. Ilyen önmagukban is össze-
tett és karakteres alapanyagokból dolgozik az elektro-
akusztikus zene párizsi születésû irányzata, a musique 
concrète is, csak éppen matériáit nem az iszapból vagy ipa-
ri hulladékhalmokból bányássza ki, hanem hangfelvevôvel 
gyûjti össze a hangzó világ különbözô szegleteibôl.

Rózmann Ákos azután fedezte fel a maga számára a 
musique concrète módszereit, hogy 1971-ben ösztöndíjjal 
Svédországba, a Királyi Zenemûvészeti Fôiskolára, Ingvar 
Lidholm zeneszerzés-osztályába került. Szintén Stock-
holmban élô magyar kollégája, Maros Miklós 1973-ban 
vitte el a Svéd Rádió régi épületében mûködô EMS elekt-

A vérzô 
orgona

Rózmann meggyôzôdése volt, hogy az 
európai instrumentális zene ideje lejárt. 
Hangszerét, az orgonát az elektroakuszti-
kus zene képzelt tereiben keltette új életre, 
fény és sötétség kozmikus drámájának 
szereplôjeként. A budapesti Zeneakadé-
mián végzett, stockholmi templomok orgo-
nistája lett, Svédország nagy hírû elektro-
akusztikus zenei mûhe lyé ben, az EMS stú-
dióban máig emlegetik hihetetlen alkotói 
elszántságát. � Loch Gergely
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ronikus zenei stúdióba. Rózmann, aki úgy tartotta, hogy 
az európai klasszikus instrumentális-vokális hagyomány 
érvényesen nem folytatható, s így kreativitása elôtt a ki-
bontakozás semmilyen útját nem látta, a stúdióban vég-
zett elsô kísérletei során úgy érezte, csoda történik vele. 
Egyszerre megtalálta alkotóeszközét, melyhez azután egész 
pályája alatt ragaszkodott, a hagyományos zeneszerzéssel 
pedig majdnem teljesen felhagyott.

Rózmann élete hátralévô három évtizedét Svédországban 
töltötte, s folyamatos ze-
neszerzôi munkával hu-
szonnyolc elektroakusztikus 
mûvet alkotott. Ezek közül 
huszonhat úgynevezett sza-
lagdarab, azaz a mû egy 
hangfelvétellel azonos; csu-
pán két darab elôadása 
igényli élô zenészek szerep-
lését a felvétel lejátszása 
közben. A zeneszerzés mel-
lett orgonistaként is mû-
ködött, 1974-tôl a Jezsuita-
rend stockholmi templomá-
ban, 1978-tól 1997-ig a 
Szent Erikrôl elnevezett 
stockholmi Katolikus Dómtemplomban. 2005 májusában 
hasnyálmirigy-rákot diagnosztizáltak nála, ennek követ-
keztében hunyt el augusztus 12-én, hatvanhat évesen.

Rózmann elsô elektroakusztikus kísérleteinek eredménye, 
az 1974-ben elkészült, három rövid tanulmányból álló, tíz 
perces Impulsioni az 1976-os bourges-i Concours Inter-
national de Musique Electroacoustique harmadik díját 
nyerte el. A darab kizárólag szintetikus hangokból építke-
zik, melyeket Rózmann a felhasznált elektronikus eszkö-
zökkel való szabad kísérletezés során gyûjtött. Igaz ez 
1977-ben befejezett második elektroakusztikus mûvére, 
Az álom és a halál képeire is. Ebben a több mint másfél 
órás kompozícióban jelenik meg elôször a legtöbb késôbbi 
mûvében is jellemzô alaphelyzet: pozitív és negatív erôk 
találkozása egy végeláthatatlan kozmikus dráma színpa-
dán.

Az 1978-as bemutató után Carl-Gunnar Åhlén, az egyik 
legnagyobb svéd napilap, a Svenska Dagbladet zenekriti-
kusa páratlan mestermûnek nevezte Az álom és a halál ké-
peit. Így írt: „A hangokat még sohasem hallhattuk, még-
is, a mûvet átható költôi sokértelmûség révén azoknak 
mindig van valamilyen emberi vagy állati képzettársítá-
suk. Ropogó, habzsoló, susogó, kiszámíthatatlan hangok 
szólalnak meg; infernálisan kemény, agresszív hangok; si-
ratóénekek, nyöszörgések, majdnem jojka-szerûek, anél-

kül, hogy egyetlen voltaképpeni emberi hangot halla-
nánk. Ismeretlen, azonosítatlan lények, melyek egy órán 
át vívják harcukat – és mégsem fárad bele a fül.”1

Saját hangszerének hangját Rózmann elôször Orgonada-
rab címû, 1980-as elektroakusztikus kompozíciójában 
használta, s ezt még hét azonos címû darab követte. Az or-
gonát, melynek hangjai több más mûvében is elôfordulnak, 
gyakran nem csupán nyersanyagforrásként, hanem a 
temp lomi környezet szerves részeként kezelte a komponá-

lás során. Ezzel a szellemi, 
lelki és fi zikai értelemben is 
vett környezettel többrétû 
és ellentmondásos kapcso-
latban állt, s ennek meg-
felelôen teremtette azt újjá 
mûveiben is.

A katolikus Rózmann elsô 
svédországi évei alatt részt 
vett egy magyar jezsuita 
pap, Solymár János által ve-
zetett lelkiségi kör összejö-
vetelein. Ebben a társaság-
ban találkozott Füzeskuti 
Ferenc képzômûvésszel, aki 

az 1970-es évek közepén megismertette ôt a tibeti budd-
hizmus világával. Füzeskuti késôbb buddhista szerzetes 
lett, Rózmann megmaradt az intenzív érdeklôdésnél. A 
zeneszerzô kettôs vallási orientációja mögött vallási dog-
máktól független spiritualitása állt, ez a függetlenség 
tükrözôdik abban, ahogyan a keresztény és buddhista te-
matikát és szertartászenét mûveiben felhasználta.

A stockholmi Katolikus Dómtemplom nemcsak az orgo-
nista Rózmann munkahelye volt, hanem a zeneszerzôé is, 
miután az 1980-as években magánstúdiót rendezett be a 
templom pincéjében. Gyakran elôfordult, hogy a késô éj-
szakába nyúló komponálás után haza sem ment, ilyenkor 
az orgonistának fenntartott lakószobában töltötte az éj-
szakát. Stúdiója a kriptával egy szinten kapott helyet, ez a 
szomszédság ihlette Kripta asztallal és székekkel címû 1990-
es darabját, egy groteszk rekviem-félét, melyet magában a 
Dómtemplomban is elôadtak.

A templomhoz mint a liturgia helyszínéhez Rózmann 
mûvei közül legerôsebben a Mise címen bemutatott ciklus 
kötôdik, melyet a zeneszerzô a miseordinárium latin és 
svéd szövegének felhasználásával komponált 1989 és 2004 
között. A ciklus liturgikus funkciót nem hordoz, szemben 
például Karlheinz Stockhausen 1954-ben tervezett elekt-
roakusztikus miséjével, melynek elôadását a Kölni Dóm 
püspöke elutasította – a koncepció kényszerû megváltoz-

„Egyszerre megtalálta 
alkotóeszközét, melyhez azután 
egész pályája alatt ragaszkodott, 

a hagyományos 
zeneszerzéssel pedig majdnem 

teljesen felhagyott”

1 Carl-Gunnar Åhlén: Unikt storverk. Svenska Dagbladet, 1978. március 10.
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tatása által született a Gesang der Jünglinge –,2 valamint 
Pierre Henry Messe de Liverpooljával, melyet a Liverpooli 
Katolikus Katedrális 1967-es felszentelésére komponált.3

A Misében a IV. orgonadarab a Kyriét, az V., VI. és VII. or-
gonadarab által alkotott Triptichon pedig a Gloria szövegé-
nek elejét dolgozza fel. Ezt követik a Domine Deus, a Qui 
tollis és a Quoniam tu solus kezdetû Gloria-szövegrészek 
önálló feldolgozásai. Mivel a teljes ciklus elôadása több 
mint hét órát vesz igénybe, bemutatója öt estét töltött ki 
a stockholmi óváros Német Templomában, 2005 február-
jában.

A szöveget a Gloria-ciklusban cantus planus, korzikai népi 
többszólamú ének, valamint beszédhang hordozza. Az ál-
taluk képviselt pozitív erôk mellett kíméletlen ellenerôk 
is megjelennek a színen, erôszakos dörömbölés, sátáni ne-
vetés, morgás és üvöltés, csámcsogó és öklendezô hangok 
formájában. Ezek a megnyilvánulások ugyan gyakran a 
sátán fi gurájának komikus hagyományára, Vitéz László 
palacsintasütôvel elvert ördögére emlékeztetnek, követ-
kezményeik azonban katasztrofálisak: az V. orgonadarab 
végére teljesen tönkreteszik a pozitív oldal megnyilvánu-
lásait.

Hogy nem valamiféle blaszfémikus csínytevésrôl van szó, 
azt többek között a VI. orgonadarab mély érintettséget 
tükrözô, gyönyörû elégiája teszi egyértelmûvé, melyben a 
megszemélyesített éjszaka sír a Gloria romjai felett. A VII. 
orgonadarabban lassú megtisztulási folyamat veszi kezde-
tét, melynek mozgatója, úgy tûnik, az ellentétes erôk elvá-
laszthatatlanságának felismerése: annak tudatosodása, 
hogy a negatív oldal aktivitását éppen a Gloria-szövegben 
megtestesülô pozitív törekvés váltja ki, hogy a két erô fel-
tételezi egymást. Az a képlet rajzolódik ki, melyet Weöres 
Sándor így ír le Mi van a héj alatt? címû versében:
 

Mindennek külsô és belsô íve –
melyik a visszája, melyik a színe?
van-e harmadik ív: árny nélküli fény?

 
A harmadik ívet, az árny nélküli fényt keresik a Gloria-
ciklus további darabjai, és bár úgy tûnik, végül egészen 
közel kerülnek hozzá, a ciklus békébe oldódó utolsó pilla-
natában is érzékelhetô fény és árnyék kettôssége. A 
Svenska Dagbladet zenekritikusát huszonhét évvel elsô 
Rózmann-kritikája után változatlanul nagyon lelkes be-
számolóra késztette a komponista zenéje, lenyûgözte 
„Rózmann hosszú hangelbeszélése a legsötétebb kétség 
felôl az egyre világosabb, mégis problematikus hit felé. 

Mindig az ördög nevet utoljára, ez tisztán hallható” – írta 
Carl-Gunnar Åhlén.4 Az orgona különbözô hangjai a 
mûben hol a pozitív, hol a negatív erô megnyilvánulásai-
ként, máskor pedig a kiszolgáltatott szubjektum panasz-
hangjaihoz csatlakozva szólalnak meg.

A lutheránus Svédországba a 20. század második felében 
nagyszámú katolikus bevándorló érkezett, s a stockholmi 
Dómtemplom épülete 1980-ra már túl kicsinek bizonyult 
a gyülekezet számára. Az 1981-es bôvítés során kibontot-
ták az apszist, és hátrafelé terjeszkedtek, kétszeresére nö-
velve az alapterületet. Rózmann magnóra vette a mun-
kálatok zajait, hogy azokat III. orgonadarabjában hasz-
nálja fel, az új templomot mintegy a zenében is 
fel építendô.

Szintén az építkezés idején, fúrás és kopácsolás közben 
játszotta Rózmann magnóra Johann Sebastian Bach há-
rom orgonafúgáját (BWV 575, 578, 579). Ezeket a felvéte-
leket végül két évtizeddel késôbb, 2003-as Fekete illúziók 
címû darabjában hasznosította, a durva zajok által szét-
vert nemes orgonazenét saját élete allegóriájaként értel-
mezve. Ez az egyetlen mûve, melyben klasszikus zenét 
idéz, s az egyetlen, melyben az orgona hangja magát az or-
gonistát, Rózmann Ákost képviseli, aki számára a temp-
lom súlyos személyes konfl iktusok helyszíne is volt.

A Dómtemplom új épületrészébe új karorgona került, 
melyben egy trombita-musette nevû, hibrid funkciójú 
nyolclábas nyelvjáték is helyet kapott, ennek sípjait azon-
ban olyan nehéz volt intonálni, hogy használhatatlannak 
ítélték. Mielôtt a gyártó kicserélte a sípsort, Rózmann 
különbözô nyersanyagokat improvizált rajta, s vett szalag-
ra – a sípokat a különleges hanghatások eléréséhez ezúttal 
még preparálnia sem kellett. 1994-ben a Magyar Rádió 
Elektroakusztikus Zenei Stúdiójának vendég-zene szer zô-
je ként ezekbôl az anyagokból komponálta Trumpetmusette 
címû mûvét – Egy orgonaregiszter elmúlására alcímmel –, 
melyet ugyanebben az évben, a Magyar Rádió Elektro-
akusztikus Zenei Fesztiválján mutattak be.

1996-ban az Alice lemezkiadó megrendelésére a zeneszerzô 
hat rövid tételt komponált Eva Ström svéd költônô öt 
verséhez. A Rózmann által kiválasztott költemények kö-
zött – melyeket a lemezen maga a költônô olvas fel – sze-
repel A vérzô orgona címû vers. A hozzá tartozó zenei tétel 
elkészítéséhez Rózmann a Trumpetmusette anyagához 
nyúlt vissza, tehát valóban „beteg” orgonaregisztert hasz-
nált A vérzô orgona megjelenítéséhez. A választás mögött 
azonban bizonyára több rejlik, mint a raktáron lévô maté-

2 Kurtz, Michael: Stockhausen: A Biography. Transl. by Richard Toop. London, Boston: Faber and Faber, 1992. 82.
3 “Information sur la création: 26 May 1967, Liverpool, cérémonie inaugurale de la nouvelle cathédrale du Christ-Roi” 
   http://brahms.ircam.fr/works/work/22180/ Hozzáférés 2014. október 9-én.
4 Carl-Gunnar Åhlén: Mässa för två ljudkanaler med enorm kultpotential. Svenska Dagbladet, 2005. február 25., 11.
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ria ötletes újrahasznosításának gondolata, egyfelôl mert a 
költemény egyik szakasza akár a komponistáról és templo-
mi elektroakusztikus koncertjeirôl is szólhatna:

A pufók, gömbölyû combú Jézus csodálkozva fülelt a 
szószékrôl.

Hasonlítottak-e még emberi hangra a digitális sikolyok?
A nagy orgonánál ott ült-e még a játékosa?
Vagy a kántor már elhagyta a karzatot, s bekapcsolva 

hagyta a magnetofont?

A választást másfelôl motiválhatta a cím vérzô orgonája, 
mint a Rózmann-életmû lehetséges jelképe is. A sokféle 
hangszert egyesítô orgo-
na analóg a komponista 
Rózmann „hangszeré-
vel”: az elektroakuszti-
kus matériák sokféle 
forrásból merítô, gazdag 
tárával. Ahogy az orgo-
nák esetében megadha-
tó az egyéniségüket 
jellemzô diszpozíció, 
úgy a sajátos rózmanni 
hangzásvilágot felépítô matériakészletnek is felírhatnánk 
„diszpozícióját”. A „regiszterek” táb lázatában külön cso-
portot alkotnának a preparált hagyományos hangszerek 
(zongora, orgona és citera), az elektrofonok (Buchla, Ya-
maha DX7 és más szintetizátorok), a változatos emberi 
hangok, a harangok és csengôk, a városi környezet kül- 
és beltereiben gyûjtött különféle zajok, s mindezek sokfé-
leképp manipulált változatai.

Ez a hatalmas hangszer vérzik – s ugyanakkor megsebez, 
gyógyít és gyógyul is – Rózmann zenéjében, azaz eleven. 
Hangjait szinte mindig a mû fi ktív világához tartozó, tu-
dattal rendelkezô lények megnyilvánulásaiként észleljük. 
A musique concrète atyja, Pierre Schaeffer a hangokat 
még elvont minôségeik szerint rendszerezte és használta 
fel az 1950-es években keletkezett etûdjeiben. Schaeffer 
munkatársa, a Rózmann által nagyra becsült Pierre Henry 
mûveiben már elôfordul a hangok zenén kívüli asszo ciá-
cióira építô eseményábrázolás, Rózmannál pedig a teljes 
életmûre erôsen jellemzô az eseményszerûség, a hangjá-
ték-jelleg, mely ugyanakkor szigorú zenei formateremtô el-
vekkel kapcsolódik össze.

További hasonlóság Henry és Rózmann között, hogy 
mindeketten teljes pályájukat az elektroakusztikus zené-
nek szentelték, valamint hogy munkájukban spirituális 
motiváció és a nagy formákra való hajlam tükrözôdik. 
Rózmann arról számolt be, hogy komponálás közben egy-
fajta médiumként mûködik, nem ô irányítja a folyamatot, 
hanem rajta kívül álló erôk, és ez az oka több mûve órák-
ban mérhetô hosszúságának, ami rendszerint ôt magát is 
meglepi. Az erôsen intuitív alkotófolyamat ennél lénye-

gesebb következménye, hogy a személyes életbôl, hétköz-
napi valóságból vett alapötletek és hangok a mûvekben 
kozmikus folyamatokat leképezô hangfreskókként való-
sulnak meg, illetve kelnek új életre.

Ezáltal átjárók létesülnek a felszíni és a mögöttes valóság 
között. A legkülönösebb ilyen átjáró a Triptichonban ta-
lálható: a mû ötvenedik perce táján az elôadást szünetet 
követelô bekiabálásokkal szabotálja a szalagra vett fi ktív 
közönség, majd megkomponált kávészünet következik. 
Rózmann ironikus játéka egyszerre reagál a mûvei hosszú-
ságát illetô pragmatikus kifogásokra és a svéd társasági 
élet alapját jelentô kávézás intézményére. Az egyetemes 

drámából tíz percre kiesünk, 
ám annak fenyegetô túlvilági 
hangjai még a csé sze csö-
römpöléstôl és üres fecsegéstôl 
hangos kávészünetbe is be-
szûrôdnek.

Rózmann életében valameny-
nyi elektroakusztikus mûvét 
bemutatták Svédországban, le-
mezen azonban csak az élet mû 

egyötöde jelent meg, a legfontosabb kompozíciók többsé-
gét magában foglaló négyötöd hozzáférhetetlen maradt. A 
posztumusz kiadások sora a zeneszerzô halála után hét év-
vel indult el a Mego kiadónál, egy Stephen O’Malley által 
szerkesztett sorozatban. 2012-ben a Tizenkét stáció utolsó 
része és az Ajtó könnyekkel címû darab, 2013-ban az Álom 
és a halál képei negyedik verziója jelent meg LP-ken. 2014 
novemberében, a zeneszerzô születésének hetvenötödik 
évfordulója alkalmából a teljes Tizenkét stációt adták ki 
hét CD-n. Rózmann 1978 és 2001 között, tizennyolc év 
megszakítással, öt év munkával fejezte be ezt a több mint 
hat órás fômûvét, melynek címe a buddhizmus egyik köz-
ponti fogalmával, a tizenkét nidánával hozható összefüg-
gésbe.

Ez a posztumusz kiadássorozat nemcsak hiánypótló, ha-
nem szimbolikus jelentôségû is. A bécsi Mego lemezvál-
lalat fôként a populáris elektronikus zene kísérletezô 
irányzataira szakosodott, az amerikai Stephen O’Malley 
pedig a Sunn O))) avantgard metal zenekar alapító gitá-
rosa, és számos más avantgard formációban is köz-
remûködik. O’Malley a populáris zene fôsodrától került a 
lehetô legtávolabb, a klasszikus képzettségû Rózmann 
pedig a kortárs zenei áramlatoktól szigetelôdött el, így ta-
lálkoztak a zenei senkiföldjén. Rózmann Ákos teljesít-
ményével arányos elismerését életében erôsen hátráltatta 
rendkívül zárkózott természete, és az a körülmény, hogy 
zenéje nem igényel elôadókat, akik nagyköveteként 
mûködhetnének. Most azonban életmûve olyan skatu-
lyáktól mentes, szabad és elfogulatlan közegbe kerül, 
ahol fogékony közönség várja.

�

„A nagy orgonánál ott ült-e még 
a játékosa? Vagy a kántor már 

elhagyta a karzatot, s bekapcsolva 
hagyta a magnetofont?”
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„Mûvészetek ölelésében” – ezt a címet viseli az Anima 
Musicae Kamarazenekar szeptember 22-i estje, amelynek 
a Solti Terem ad otthont. A rendhagyó formáció, amely öt 
esztendeje alakult, elsôként kapta meg az együttesek közül 
a Junior Prima Díjat. Mindig európai szintû hangzásra, a 
magyar kultúra tradícióinak követése mellett a folyamatos 
megújulásra törekszenek. A mostani, verset, képet, népze-
nét is felvonultató estrôl G. Horváth László mûvészeti 
vezetô azt meséli, hasonló mûsort adtak elô a harmadik 
születésnapjukon is, az Óbudai Társaskörben. Az össz mû-
vészeti performance úgy született, hogy megismerkedtek 
Lackfi  János költôvel, s felkérték, hogy fogalmazza meg 
versekben, mit is jelent az, hogy Anima Musicae, és írjon 
a zenekar számára mûveket. Így születtek a költeményei, 
amelyeket aztán koncerten, a darabok közt elmondott. 
„Így megjelent a költészet is a koncertpódiumon, s közben 
Vizeli Máté is komponált egy olyan darabot – Amit tudok: 
concerto grosso Szá szcsá vá sró l –, amelyet együttesével, a 
Góbéval közösen adunk elô (interjúnk a Góbé zenekar 
vezetôjével az 56-58. oldalon – a szerk.). A mûsorban így a 
barokktól a kortársig és népzenéig terjedô repertoárunkat 
is meg tudjuk mutatni. Az volt a cél, hogy bebizonyítsuk, a 
rendkívül szerteágazó, különbözô mûvészeti ágakban is 
megjelenô alkotások, ez a sokféle gondolkodás mégis 
mind-mind egy tôrôl fakad. Lackfi  elszavalja a nekünk írt 
verseit, s átvezetô szövegeket, anekdotákat mond. Seprûs 
Pál Péter fotómûvész is megörökítette az együttest, a zene 
lelke tematikájára. Mindenkirôl hosszú expozícióval készí-
tett fotókat, s azokat a mozgásokat rögzítve, amelyeket mu-
zsikálás közben végzünk. A képeket a koncert látogatói is 
megismerhetik.”
Arra a kérdésre pedig, hogy mi az Anima Musicae követ-
ke zô öt évre szóló terve, azt mondja, egyre több és jobb 
kon certet szeretnének adni, s hogy minél többször merít-
hessenek abból a repertoárból, amit eddig felhalmoztak. 
Az elmúlt öt évben minden fellépésre új darabot tanultak, 
így igazán nagy választékkal rendelkeznek. Gyakorta sze-
repelnek külföldön is, építik a hátteret, hogy mindegyikük 
életében a kamarazenekar lehessen az elsô. Az Óbudai 
Tár saskörben és a Nádor Teremben már otthonra leltek, s 
a következô szezonban havi négy-öt koncerten lépnek a 
közönség elé. A mûvészileg elért színvonalat pedig szeret-
nék megôrizni. Megpróbálnak minden koncerten létrehoz-
ni olyan pillanatokat, amelyek emlékezetesek maradnak 

az elôadóknak és közönségnek egyaránt. Legfôbb cél ki tû-
zésük tehát, hogy minden hangversenyükön megszólaljon 
az Anima Musicae, vagyis a zene lelke...
A barokk korszak legjelentôsebb német építészétôl kölcsö-
nözte nevét a Balthasar Neumann Kórus és Zenekar, a 
két társulat szeptember 29-én koncertezik a Zeneakadé-
mián, Olof Boman vezényletével. Tavaly már felléptek a 
Nagy teremben, s most barokk ritkaságokból, kortárs kó-
rusmûvekbôl válogatnak. A több mint húsz éves múltra 
visszatekintô kórust - amelyet a világ egyik legjobb histo-
rikus énekegyüttesének neveznek - Thomas Hengelbrock 
alapította 1991-ben, akárcsak négy évvel késôbb a zene-
kart. Az együttesek nyáron, Salzburgban például a Dido és 
Aeneast adták elô, de elôtte a Traviatában is szerepeltek 
Baden-Badenben, Rollando Villazónnal. 
Szintén emlékezetes pillanatokat ígér Katia és Marielle 
Labèque koncertje október 10-én, a Nagyteremben. A nô-
vérek a négykezes, kétzongorás mûfaj új valóságát teremtet-
ték meg, s budapesti estjükön Ravel és Stravinsky darabja-
iból válogatnak. Nagyon gazdag repertoárral rendelkeznek, 
olyan zeneszerzôkkel dolgozhattak, mint Berio, Nyman 
vagy Philip Glass. A legnevesebb zenekarok, dirigensekkel 
lépnek rendszeresen pódiumra, s Marielle férjével, a  kar-
mester Szemjon Bychkovval is sokszor muzsikálnak. Ren-
geteget a koncertjük, idén például az Aix en Provence-i 
Fesztiválon, a Concertgebouw-ban, valamint Los Angeles-
ben is felléptek, Gustavo Dudamel dirigálásával. Budapest 
után Esa-Pekka Salonennel játszanak Párizsban, s aztán 
London és Isztambul következik.  �

Megszólal a zene lelke
Kétzongorás, impresszionista hangverseny; barokk ritkaságokat, kortárs kórusmûveket felvonul-
tató elôadás; összmûvészeti est. Különleges koncertekkel és fellépôkkel van tele a Zeneakadémia 
ôszi szezonja. Az Anima Musicae Kamarazenekar mellett Katia és Marielle Labèque-t is megis-
merheti a hazai közönség, s Olof Boman vezényletével muzsikál a Balthasar Neumann Kórus és 
Zenekar. A Gramofon szubjektív ajánlója.  

� Réfi  Zsuzsanna

A Zeneakadémia Koncertközpont teljes ôszi programja és bôvebb 
információ: www.zeneakadémia.hu

Az Anima Musicae Kamarazenekar
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Az Uránia Nemzeti Filmszínház ad 
otthont az operafi lmek vetítésének, s a 
tervek szerint a 80 éves Balassa Sándo-
ron kívül Bozay Attila és Petrovics 
Emil (aki az idén 85 éves lenne) operá-
it is újra megnézhetik az érdeklôdôk. 
Nyolcvanadik születésnapját ünnepli 
idén Sári József, ôt szerzôi esttel kö-
szöntik Szegeden, s olyan fi atal muzsi-
kusok tolmácsolják a mûveit, mint 
Tornyai Péter, Szûcs Péter, Kiss Péter, 
Krulik Eszter, Baksai Réka, Bodrogi 
Éva, Zétényi Tamás, Ittzés Gergely és 
Schlanger Tamás. Sáry László 75 esz-
tendôs, nyáron, a Bartók Fesztiválon 
már elôadták Remek hang a futkosás-
ban címû, „félig komoly operáját”. A 
nagy sikert arató produkció most Pé-
csett, Miskolcon, Budapesten és Eger-
ben is felhangzik. A Miskolcon élô Papp Gábor hetvene-
dik életévéhez ért, az ô szerzôi estjének szülôvárosában 
tapsolhat a közönség. A 80 esztendôs Balassa Sándor és a 
85 éves Soproni József mellett fi atal (harmincon aluli) 
komponisták mûvei szólnak, Generációk találkozása cím-
mel Pécsett.
A fesztivál legfi atalabb ünnepeltje a 40 éves Gyöngyösi 
Levente – neki már négy esztendeje is szervezett szerzôi 
koncertet a Filharmónia. Idei estjét pedig Budapest mel-
lett a szerzô szülôvárosában, Kolozsvárott is megrendezik. 
Így a programsorozat most elôször kilép az országhatáron 
túlra is. „Nem teljesen új a mostani koncertösszeállítás – 
meséli Gyöngyösi Levente –, hiszen négy évvel ezelôtt már 
volt egy jól sikerült szerzôi estem az Egyetemi templom-

ban, amelyen nôikarok és egy nagyobb 
lélegzetû mûvem hangzott fel. Most 
szintén a Pro Musica Leánykar ad majd 
elô újabb nôikarokat Szabó Dénes ve-
zetésével, és akad köztük olyan is, 
amely ezen a nyáron született. Az est 
második részében kapott helyet a Ka-
rácsonyi oratóriumom, Vashegyi 
Györggyel és az Orfeo Zenekar tagjai-
ból alakult kamaraegyütessel, vala-
mint a Cantemus Vegyeskarral. Ennek 
a mûnek az az érdekessége, hogy na-
gyon sokféle szöveg hangzik fel benne, 
János evangéliuma mellett például Jó-
zsef Attila Betlehemi királyok címû 
mûve latinra fordítva. Találtam ugyan-
is egy kiváló mûfordítót, Fehér Bencét, 
aki képes magyar szövegekbôl latin 
mûfordítást készíteni. Már ezzel az ora-

tóriummal is lehet hangolódni az ünnepekre. Annak pe-
dig különösen örülök, hogy a Korunk Zenéje Fesztivál 
hangversenye szülôvárosomban, Kolozsvárott is felhang-
zik, ritkán szerepelhetek ugyanis ott a darabjaimmal. Rá-
adásul a kolozsvári estnek egy kedves régi osztálytársam a 
szervezôje. Úgy vélem, a mai zeneszerzô egyik fontos fel-
adata, hogy a mûvei ne csak egyszer hangozzanak fel: min-
dig boldog vagyok, ha többször mûsorra kerül egy-egy kö-
zülük. A hangversenynél talán számomra még fontosabb a 
próba. Minden ott dôl el, ott kap önálló arculatot a darab. 
Akkor válik papírízûbôl valóságossá. Szóval, teljesen pró-
bamániás vagyok.”
Gyöngyösi Levente már tavaly tavasz óta dolgozik egy kü-
lönleges darabon is, A Mester és Margaritából készülô 
opera-musicalen, amelyre Hollerung Gábortól kapott fel-
kérést. „Ezzel életem nagy álma válik valóra: mindig sze-
rettem volna rockoperát komponálni. Bulgakov regénye a 
legkedvesebb könyvem, s izgalmas, óriási feladat megzené-
síteni. Sok komoly- és könnyûzenei elem is helyet kapott 
benne, valóban különleges kísérlet, igencsak drukkolok 
magamnak, hogy sikerüljön… Még rengeteg munka lesz a 
mûvel, a különleges hangszereléssel, de ha elkészül, nagy-
szabású lesz. Közben Ittzés Gergelynek írok fuvolaversenyt, 
s persze kisebb kórusmûvek is születnek idôrôl idôre.” �
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A Filharmónia Magyarország honlapja: www.fi lharmonia.hu

Gyöngyösi Levente

Korunk Zenéje – születésnapos zeneszerzôk sorával 
Hat városban – Budapesten, Kolozsvárott, Szegeden, Miskolcon, Pécsett és Egerben – jelennek 
meg ebben az esztendôben a Korunk Zenéje kortárszenei fesztivál rendezvényei. A Filharmónia 
Magyarország által szervezett sorozat idén a zeneszerzôi évfordulókra épül. A koncertek mellett 
akadnak a programban érdekes operafi lm-vetítések is. A fesztiválra október 1–18. között várják 
az érdeklôdôket. 

� Réfi  Zsuzsanna

ÉSZAKI KULTÚRA A ZENESZÜRETEN 
2015 két híres zeneszerzô, Jean Sibelius és Carl Nielsen születési 
jubileumának is az esztendeje. Ebbôl az alkalomból a Zeneszüret 
fesztivál az északi kultúrára koncentrál, azaz Magyarország medi-
terrán fôvárosába, Pécsre hozza el mindazokat a programokat, 
amelyekre az északi emberek joggal büszkék. A klasszikus zene 
kiváló komponistái és elôadói mellett a skandináv fi lmmûvészet 
legendás alkotásaival, a fi nn irodalom ôsi és modern mûveivel is 
találkozhat az érdeklôdô, nem beszélve azokról a népzenei és 
gasztronómiai kísérôrendezvényekrôl, amelyek középpontjában is 
az északi hagyományok állnak. Észak Délen, a Zeneszüret Feszti-
válon, idén október 18-a és 25-e között.
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Szerelmes, érzelmekkel teli dalok csendülnek fel szeptem-
ber 29-én, a Fesztivál Színházban, válogatott énekesgárda 
elôadásában. Wiedemann Bernadett, az est egyik szólistá-
ja azt meséli, rendszeresen tartanak dalestekkel a Virág 
Emesével, aki ennek a koncertnek is az ötletgazdája. A 
zongoramûvész mindig próbál aktuális mûsorokat össze-
állítani, s ország minél több helyén bemutatni, így esett a 
választása idén Csajkovszkijra. „Emese úgy válogatta a 
mû sort, hogy minden fellépô elküldte a kedvenceit, szí-
vemnek kedves dalok pedig jócskán akadnak, hiszen a 
Zeneakadémián  Eôry Zsuzsanna volt a korrepetitorom, s 
vele sok-sok Csajkovszkij-darabot énekeltem, mert ô 
ugyan csak szerette ezeket a mûveket. A tanárom, Bende 
Zsolt szintén azt mondogatta nekem, a dalok karbantart-
ják az ember torkát, ezért igyekszem is minden évben éne-
kelni ezeket a mûveket. Annak is nagyon örülök, hogy 
Karine Babajanyan lesz az egyik partnerem, hiszen ôt Kí-
nában ismertem meg, amikor egy Álarcosbál-elôadásban 
Améliát alakította, én pedig Ulrica voltam. Tavaly, a 
BMC-ben rendezett Rimszkij-Korszakov dalesten is együtt 
szerepeltünk, s azt hiszem, most ugyancsak sokat fogok 
tôle tanulni a helyes orosz kiejtésrôl. Kíváncsi vagyok az 
orosz basszbaritonra, Vladimir Bajkovra, s jónak tartom, 
hogy Kovács Sándor személyében házigazdája is lesz az est-
nek. Ô ugyanis mesél majd a mûvekrôl, a születésükrôl, ez-
zel is közelebb víve a közönséghez a darabokat. A dalok 
között pedig akad jócskán slágergyanús szám… Csajkov-
szkij érzelmekkel teli muzsikáját nagyon szeretem. Az orosz 
zene közel áll a lelkemhez. Örülök, hogy az Operaház 
következô szezonjában ismét vár rám a Pikk Dáma, amely-

nek a címszereplôje leszek. Egyébként sokkal nagyobb 
stressz dalokat énekelni, mint egy operában fellépni, hi-
szen itt nincsenek díszletek, jelmezek, a hangommal kell 
kifejezni mindent. Viszont a közönséghez is sokkal köze-
lebb kerülünk, s a reakcióikból azonnal lemérhetô, hogy át 
tudtuk-e adni az adott kompozíció üzenetét.”
A CAFe Budapest ebben az évben is várja az érdeklôdôket, 
október 2-a és 18-a között. A kortárs összmûvészeti feszti-
vál többek között komoly- és könnyûzenét, táncot, újcir-
kuszt, képzômûvészeti és irodalmi programokat kínál. Elsô 
elôadásán a délvidéki dallamok játsszák a fôszerepet a Ke-
lemen Kvartett, s a Söndörgô együttes Bartók és a Balkán 
címû estjén, október 2-án. S igazán családi muzsikálás lesz 
ez, hiszen a vonósnégyesben Kokas Katalin testvére, Dóra 
játszik Kelemen Barnabás és Varga Oszkár mellett, s 
Eredics testvérek pedig unokatestvérükkel, Eredics Dávid-
dal, valamint Buzás Attilával alkotnak együttest. A dél-
szláv, balkáni muzsika erôsen hatott Bartók Bélára is, így 
biztos, hogy mind a népzenének, mind a klasszikus darabok-
nak különleges színei mutatkoznak meg ezen a koncerten. 
A fesztivál keretében kerül színre Sosztakovics Orr címû 
operája is.   „…lám csak, ugyanaz az orr, amely államtaná-
csosi rangban kocsikázott összevissza, egyszer csak mintha 
semmi sem történt volna, megint a helyén találta magát, 
vagyis Kovaljov ôrnagy két orcája között” (Gogol).  A 
Fesztivál Színházban tapsolhatnak az érdeklôdôk október 
8-án, a Neue Oper Wien mûvészeinek. A bécsi premiert 
követôen nem sokkal láthatja a közönség ezt a különleges 
darabot, Sosztakovics elsô, 21 évesen komponált, modern, 
kísérletezô stílusú operáját, amelynek zenéje tükrözi Gogol 
szürreális világát. Az avantgárdé és abszurd mû orosz nyel-
ven, magyar feliratozással kerül színre.  
Szintén a rendhagyó koncertek közé tartozik a CAFe egy 
másik estje, amelyen Jonny Greenwood és a London 
Contemporary Orchestra lép fel október 17-én a Nemzeti 
Hangversenyteremben. A Radiohead gitárosa, dalírója 
fi lmzenéket szerzett, szimfonikus mûvek komponistájaként 
pedig szintén elismertségre tett szert. Krzysztof Pende-
reckivel is jelent meg közös lemeze, 2012-ben. Az LCO 
2008-ban alakult, fi atal mûvészekbôl, akik célja, hogy az új 
zenéket szélesebb közönséggel ismertessék meg. 

Zenetörténeti titkok, érzelmes dalok
Ízelítô a Müpa ôszi programkínálatából

Különösen sokszínû kínálattal várja a következô hónapokban az érdeklôdôket a Müpa. Izgalmas 
pro dukciókat sorakoztat fel a CAFe Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál, s emellett újabb soro zat 
indul gyerekeknek; Csajkovszkij születésének 175. évfordulója elôtt pedig dalesttel tisztelegnek. 
Olyan különleges vendége is lesz a Müpában az ôszi heteknek, mint a rockzenész-komponista, 
Jonny Greenwood; Bartók Béla mûvei pedig ezúttal délvidéki népzenével párosítva hangzanak el 
egy koncerten. A Gramofon szubjektív ajánlója.

� Réfi  Zsuzsanna

Wiedemann Bernadett
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Majd jelképes együttmuzsikálásra várják november 2-án a 
gyerekeket a Fesztivál Színházba. Érdi Tamás mûsor ve ze-
té sével kerül színre a Játsszunk együtt! – sorozat, amely a 
BMC-bôl indult, s az ország különbözô városaiban aratott 
már sikert. A kicsik nemcsak kiváló muzsikusokat és mu-
zsikákat ismernek meg, hanem számos érdekes, szórakozta-
tó információt is megtudnak. Ezen a délelôttön Bartók 
Béla lesz a fôszereplô, s dalokkal, kamarázásokkal igyekez-
nek közelebb vinni a gyerekekhez a zeneszerzôt. Érdi Tamás 
mellett Kovács Gergely és Stark János Mátyás muzsikál, de 
akad a programban még egy meglepetésvendég is. „Azért 
választottam nyitó- és záródarabnak az Allegro barbarót, 
mert aki egyszer meghallja, azonnal Bartók-imádó lesz. Ve-
lem is ezt történt, s azóta is az ez egyik legfontosabb célom, 
hogy minél több gyereket elvarázsoljunk a program-
jainkkal, s rájöjjenek, zene nélkül nem érdemes élni!” – 
meséli a zongoramûvész. Hozzáteszi, hogy amikor édesany-
ja és Gôz László felvetette, hogy vezessen mûsort, elôször 

iszonyatosan megijedt. „Sokkal jobban szeretek zongorázni, 
mint beszélni, s csak lassan, a sorozat végére kezdtem rá-
érezni annak a varázsára, hogy mennyivel többet érünk el, 
különösen gyerekközönségnél, ha beavatjuk ôket zenetör-
téneti titkokba, érdekes  történetekbe... S az volt még a sze-
rencsém, hogy kaptam egy bátorító társat Radnóti Róza 
személyében. Azt hiszem, mire véget ért a sorozat, egész jók 
lettünk, legalábbis a közönség reakciói ezt bizonyítottak... 
Egyre jobban beleszerettem ezekbe az ismeretterjesztô, is-
kolai koncertekbe. Sokfelé hívnak, s egyre erôsebb a meg-
gyôzôdésem, hogy kicsi korban el kell kezdeni a klasszikus 
zene népszerûsítését, mert ha nem Mozart és Schubert az 
elsô élmény, akkor késôbb már a könnyûzene átveszi a ha-
talmat, s akkor sokkal nehezebben találkoznak ezzel a sok 
szépséggel...” �

A Müpa teljes ôszi programkínálata és részletes információ: 
www.mupa.hu

Jonny Greenwood Érdi Tamás
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„Wo ist hier die Musik?”  (Hol van itt zene?) – 
kérdezte egy osztrák turista hölgy a Mirabell 
parkban. Ebben a pillanatban már meg is szólalt 
egy katonazenekar, bécsi keringôket fújva. Ahol 
kis templom, kastély vagy forgalmas utcasarok 
van, ott Salzburgban szól a zene, és mindenütt 
van közönsége is. A szmokingos réteg kiszáll lu-
xusautójából, és szemrebbenés nélkül keveredik 
el a rövidujjú ingbe – az idôjárásnak megfelelôen 
– öltözött, lényegesen jobb komfortérzetû nagy-
érdemûvel. A nyári fesztivál mindenkinek ün-
nep, tengernyi náció zarándokol Salzburgba, a 
zene Mekkájába, ám a bábeli hangzavar a kon-
cert-opera kezdésekor áhítatos csenddé válik. 
Legyen az zenerajongó vagy unatkozó milliomos 
házastárs – mindenkit megérint az a semmi más-
hoz sem fogható légkör, amely a fesztivált körül-
lengi. Aki ide eljut, többnyire jelentôs energiát 
és anyagiakat fektet a jegyek beszerzésébe, és ha 
szerencséje van, akár – relative – olcsó (a buda-
pesti operajegyeknél alig drágább) belépôkhöz is 
juthat. A falusi turizmus is divatos – Salzburgtól 
10 kilométerre már vidéki szállások kaphatók 
meglepôen mérsékelt szobaárakkal, például a né-
met határfalvakban. Ha a tûzforró koncertter-
mekben zakónkat levettük (vagy fel sem vettük), 
már élvezhetjük is a világ vezetô mûvészeinek játékát vagy 
a fi atal tehetségek néha igen érett produkcióit. 
Valamennyi mûvészeti ág jelen volt 2015-ben is; úgy a 
klasszikus, mint a modern kort képviselve. Az utóbbi évek-
ben a nagy érdeklôdés miatt két héttel meg is hosszabbí-
tották a fesztivált.  Július közepétôl a hó végéig egyházi té-
májú mûvekbôl hoztak létre koncertsorozatot. Palestrinától 
Brucknerig, Bach h-moll miséjétôl Beethoven Missa 
solemniséig tart a spektrum, de ez sem elég. Minden évad-
ban egy speciális vallási téma is szerepel, idén a hinduiz-
mus. Az indiai zene jeles képviselôin kívül Jordi Savall 
együttese is összeállított egy programot e témakörbôl.  A 
fesztivál további három fô része a klasszikus és modern ze-
nei sorozat, valamint a színházi elôadások. Pierre Boulez 
90. születésnapja alkalmából reprezentatív sorozat hang-
zott el mûveibôl; többek között valamennyi zongoramûve 
Pierre-Laurent Aimard és felesége, Tamara Stefanovich 
elôadásában. Aimard számára Boulez zenéje a század má-
sodik felének egyik legnagyobb vívmánya. Több évtizede 

játssza darabjait, és a közönség szerencsére az utóbbi évek-
ben már szinte klasszikusként fogadja be ôket. 
Salzburg minden évben kortárs operát is bemutat. Kurtág 
György felkérésükre készülô operájának bemutatója – 
Becket mûvei alapján – sajnos jövôre halasztódik, így egy 
húsz éve íródott mûvet újítottak fel: Wolfgang Rihm Me-
xikó meghódítása címû operáját. A szimbolista darab egy 
férfi  és egy nô küzdelmét mutatja be, rávetítve a mexikói 
életérzésre és hangulatra. A szöveg Antonin Artaud (1896-
1948) szürrealista költeményeinek részleteit tartalmazta.   
A három fô helyszín közül a Mozarteum koncertterme ta-
lán a legmeghittebb. Itt hangzott el Schiff András három-
részes sorozata, amely az Utolsó szonáták címet viselte. Kü-
lönleges koncepciót talált ki, amely a zenetörténet egy 
negyvenéves periódusát ölelte fel. Ez idô alatt íródott a 
négy nagy bécsi klasszikus: Haydn, Mozart, Beethoven és 
Schubert három utolsó szonátája. Hihetetlen idôszak ez: 
az európai zene fejlôdése és a klasszika-romantika átme-
net szinte kitapintható e mûvekben. Haydn humora, Mo-
zart a zongorán tökéletesen megvalósuló vokális 

Salzburg – nyári ínyencségek
35 fokos hômérséklet, tengernyi turista, minden második utcasarkon egy-egy ismert mûvész, 
kevés légkondicionáló. A Salzburger Nockerl – nálunk híg piskótának tartanák – kellemes, habos, 
citromos íze; jegeskávé fagylalttal – és sok-sok zene. Ez Salzburg nyáron.

� Dr. Székely György / Salzburg  

Pierre Boulez kilencvenedik születésnapját koncertsorozattal köszöntötték Salzburgban
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mûvészete Beethoven és 
Schubert mély és nagyfor-
mátumú mû vei hez vezetett 
el minket.  Egy 1921-ben 
készült Bech  stein zongora 
szólalt meg Schiff keze 
alatt – ez volt Wilhelm 
Backhaus, a legendás zon-
gorista kedvenc hangszere.  
Schiff András igen nagy 
tömeget vonzó közönség-
találkozóján azt is elmond-
ta, hogy koncertciklusával 
a közönséget egy intellek-
tuális kirándulásra invitál-
ja a 18-19. század e zeneileg 
csodás évtizedeibe. A mû-
vek analitikus feldolgozá-
sa, azok részletes elemzése 
számára igen fontos, de a 
közönség ennek csak a 
gyümölcsét kell, hogy él-
vezze. Így is történt, és a 
standing ovation nem maradt el.
A világ nagy zenekarai is megjelentek Salzburgban, de a 
Bécsi Filharmonikusok egyértelmûen a kedvenc. Jelentôs 
próbatétel számukra a nyár: a sok operaelôadáson kívül 
hangversenysorozatot is tartottak. Kiemelkedô esemény 
volt Bruckner VIII. szimfóniája, a 86 éves Bernard Haitink 
vezényletével. A közönség nagy dirigens kedvence, 
Riccardo Muti Verdi Ernan-ját koncert-formában vezé-
nyelte, valamint  a Bécsi Filharmonikusok élén  Brahms 
II. szimfóniáját, amely a zenekar egyik legünnepeltebb 
produkciója volt.
Az operaelôadásokra szinte lábon elkelnek a jegyek. Belli-
ni Normájának felújítására is összesen két visszamaradt je-
gyet árultak csupán: darabját 430 euróért. A mezzoszoprán 
változatot énekelte Cecilia Bartoli, aki nemcsak hangjá-
val, hanem elôadómûvészetével is csúcsteljesítményt nyúj-
tott a zürichi opera rendezôpárosának (Moshe Leiser és 
Patrice Caurier) döbbenetesen hatásos produkciójában. 
John Osborn és Rebeca Olvera alakítása is méltán nagy 
ünneplést váltott ki. A Figaro házasságát Sven-Eric 
Bechtolf színházi fôintendáns szellemesen, humorral vitte 
színpadra, kiegyenlítetten magas színvonalú énekes gárdá-
val. A Fideliót rendezô Claus Guth azonban – aki koráb-
ban sikeres Mozart produkciókat  rendezett Salzburgban 
– mostani rendezésével harsány, masszív és visszatérô 
„búúúzásban” részesült, míg a zenei megoldás Franz Welser-
Möst irányításával elismerést kapott.  
A Budapesti Fesztiválzenekar Bartók és Mahler mûveibôl 
állította össze programját, Fischer Ivánt a közönség és a kri-
tika nagy szeretettel fogadta. A nagy énekes sztárok (Anna 
Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Florez) mellett fel-
tûnô volt néhány fi atal mûvész kiugró teljesítménye. Elina 
Garanca családi okok miatt lemondta fellépéseit, így salz-

burgi dalestjét Elisabeth Kulman osztrák mezzoszoprán 
vette át. Schumann, Schubert, Liszt dalokból összeállított 
programját a közönség állva ünnepelte. A mûvésznô – aki 
néhány operaszerepben (Massenet Hamu pi pôke, vagy ép-
pen itt Salzburgban Gluck Orfeusz címszerepében – már 
fel tûnést keltett. a továbbiakban dal- és oratórium éne kes-
nô ként kíván mûködni. Christiane Karg német szoprán 
eddig néhány operaszerepben volt már hallható Salzburg-
ban, egyetemi tanulmányai színhelyén. Dalénekesnôi ké-
pességei neki sem mindennapiak, ahogy ezt már néhány 
CD felvételen is bizonyította. Hugo Wolf és spanyol, fran-
cia, amerikai zeneszerzôk mûveibôl egyéni hangvételû 
programot szerkesztett, amelyben újra igazolta  nem min-
dennapi tálentumát a dalirodalom terén. Bár csak hallhat-
nánk e két fantasztikus énekesnôt Magyarországon is!
Olga Bezsmertna viszont idén már hazánkban is bemu-
tatkozott.  A salzburgi Fidelióban Marcellina szerepét éne-
kelte sikerrel, tavaly pedig a Don Giovanni Donna Elvirá-
jaként debütált Salzburgban. 2012 óta a Bécsi Operaház 
tagja, ahol a Figaro grófnéjaként és Hindemith Cardillac 
címû operájában mutatkozott be. 2010-ben, a kijevi kon-
zervatóriumi elvégzése után Németországban, Ausztriában 
nyert zenei versenyeket és a salzburgi Young Singers Pro-
ject keretében kapott fellépési lehetôséget. A salzburgi 
fesztivál minden évben énekes- és karmester projektek 
formájában kutatja az új tehetségeket. A mûvésznô az 
el következô évekre máris több fôszerepet kap Bécsben 
(Fiordiligi, Rosalinda, Eötvös Péter Három nôvérének Iri-
nája) és reméljük, Magyarországon is hallhatjuk újra. �

Teljes program, hang- és képfelvételek, galériák: 
 www.salzburgfestival.at 

Itthon kevésbé ismert, de nagyszerû 

énekesnôk a fesztivál programjából: 

Christiane Karg, Elisabeth Kulman  

és Olga Bezsmertna
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A hegedûmûvész-dirigens – aki nyolc esztendeje vezeti a ma már Concerto Budapest 
nevet viselô együttest – úgy véli, eljutottak oda, hogy a társulat képes lenne szárnyal-
ni, nemzetközi hírû zenekarrá válni, Magyarország új zenei követeként javítani  
országimázsunkat.  Ennek érdekében kiemelt támogatásra van szükség és tartós biz-
tonságra. Keller András szerint bár közös érdek lenne, hogy a Fesztiválzenekar után 
újabb magyar zenekar jelenhessen meg a nemzetközi porondon – vannak, akik a 
Concertót szeretnék ebben megakadályozni. Ebben az évben a CB sikert sikerre hal-
mozott külföldön, miközben itthon felére csökkentették a zenekar támogatását. Ettôl 
mások nem lettek jobbak, viszont rossz az üzenete – a külföld számára is. A zene-
igazgató és együttese bízik abban, hogy ezt a kormány korrigálja, és kiemelt zenekar-
ként hozhatnak további sikereket az országnak. Tennivalójuk jócskán akad, hiszen 
ebben az évben is újabb világsztárokkal és különleges hangversenysorozatokkal vár-
ják a közönséget. Továbbra is a Zeneakadémia rezidens zenekaraként muzsikálnak, 
és rengeteg külföldi meghívásról tárgyalnak.

� Réfi  Zsuzsanna

Csodálatos társasjáték
Találkozás Keller Andrással
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Gramofon: Nem volt könnyû ez a nyolc esztendô, névválto-
zással, a fôtámogató visszalépésével, a folyamatos küzdelem-
mel a megmaradásért. De gondolom, ha elôre látja mindezt, 
akkor is belevág…
Keller András: Amikor nyolc éve elképzeltem, milyen lesz 
a zenekarral a munka, teljesen naiv voltam. Névtelen in-
ternetes „szakértôk” gyalázat-özönne fogadott, mielôtt 
bármit is tettem volna. Elôször megijedtem, de nagyon el-
tökéltté váltam.  Korábban a Keller Quartettel az volt a 
legfôbb célom, hogy minél több helyre vigyük el a magyar 
zenét, és folyamatosan jelen legyünk vele a világban. Iga-
zán szép sikereket értünk el, és több évtizedig az élvonal-
ban képviseltük Magyarországot. Sok nagy díjat, elisme-
rést hoztunk a hazánknak. Itthon azonban soha nem hív-
tak, ami rossz érzés volt számunkra. Egyszer olvastam az 
egyik legfontosabb hetilap cikkét, ahol felsorolták az ösz-
szes magyar vonósnégyest. A Keller Quartet nem fért bele 
ebbe a listába. Ekkor elhatároztam, hogy szeretnék meg-
próbálni itthon teremteni valamit, ami talán jó lenne a 
magyar zenének. De valójában azért jöttem haza – mint 
muzsikus –, hogy segítsem fenntartani és továbbadni azt a 
tradíciót, amit a mestereimtôl tanultam, és amirôl a koráb-
bi évtizedekben híres volt Magyarország.

G.: Miben látja a hazai zeneéletben ma tapasztalható gondok 
okait? 
K. A.: Az utóbbi évtizedben szerintem több területen is 
elhaladt mellettünk a világ, köszönhetôen az ottani át-
gondolt és felépített okatási-nevelési módszereknek. Ma 
sajnos nem tudnánk fi atalokkal elôadni a hat Bartók-kvar-
tettet a Zeneakadémián, mert csak egy vagy két olyan csa-
pat van, akik képesek egy Bartókot lejátszani. Az elmúlt 
évben három olyan német fôiskolán tanítottam, ahol az 
egész ciklust elôadták fi atal kvartettek, igen magas színvo-
nalon, telt házak elôtt! Másfelôl nálunk a mennyiségi 
szemlélet az elsôdleges, míg másutt a minôségi. Jó lenne 
nálunk is inkább az utóbbit követni, akkor nem kellene 
felturbózott honlapokkal és látványprojektekkel elfedni a 
hiányosságokat. A magyar zeneéletben sok minden „felújí-
tásra” szorul, a döntéseket általában olyanok hozzák, akik 
távol vannak a pódiumtól és (sajnos) a nézôtértôl is. En-
nek ellenére véleményük azért van. Aki belesimul ebbe a 
furcsa rendszerbe, annak jó, aki nem, annak nem jó… De 
azért senki ne csapja be magát azzal, hogy minden jó és 
szép, mert csak el kell menni, meghallgatni néhány vonós 
próbajátékot, s rögtön kiderül az igazság. Világszerte taní-
tom azt, amit Kurtágtól, Véghtôl, Radostól, Kovács 
Dénestôl vagy Mihály Andrástól tanultam a Zeneakadé-
mián. A Concertónál nyolc éve csupa olyan dolgot próbá-
lok tanítani, amit az Akadémián kellett volna korábban 
elsajátítani. Nem panaszként mondom, hiszen minden 
nap nagy örömet okoz. Arról nem is beszélve, hogy én 
mennyit tanulok, és milyen nagyszerû közösen felfedezni a 
zenét! S visszatérve az elôzô kérdésére: a küzdelem termé-
szetes, hiszen az egész életünk az. Mi, zenészek azért küz-
dünk, hogy mondani tudjunk valami olyat a zenénkkel, Fo
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amitôl a többieknek jobb lesz az élete. Biztos túl idealista 
vagyok, de szerintem minden érték, amit zenével tudunk 
létre hozni, az mindenkié, nem lehet kisajátítani. Semmi 
értelme az önzésnek, mert erôbôl úgysem lehet jól zenélni, 
csak szívbôl, szellembôl és lélekbôl. 

G.: Sokat változott az együttes, mióta Ön vette át a vezetését. 
K. A.: Azt talán elmondhatjuk, hogy sikerült saját arcula-
tot kialakítanunk. Úgy értem, van már saját hangja a 
Concertónak, s egy zenekar itt kezdôdik. Dinamikus lett 
az együttes játéka, a muzsikusok teljes szívbôl és igazi 

örömmel zenélnek. Sokak szerint nagyon magávalragadó, 
ahogy játszunk. A feltétel nélküli odaadás alappá vált ná-
lunk, ez így van a próbákon is. Igyekszem egyszerre edzô, 
tanár és muzsikustárs lenni. Rövid és hosszú távon is egy-
fajta terv szerint próbálom a zenekart felkészíteni, de ettôl 
az „élet néha eltérít”.  Az együttesben kialakult szellemhez 
igyekszik minden hozzánk érkezô is alkalmazkodni. Sok 
fi a tal zeneakadémista járt nálunk az elmúlt években, ami 
azért olykor nehezebbé tette a dolgomat, viszont sok örö-
met és friss energiát is adott. Az Akadémián sajnos ma 
nincs igazi zenekari képzés. Vannak kiváló hangszeresek a 
fi atalok között, de nincsen valódi fogalmuk arról, hogy egy 
zenekarban milyen vonáskultúrával, dinamikai skálával, 
stílusismerettel kell játszani. Egyáltalán a kifejezési skála 
elég szegényes. Pedig a zenekari kultúrát fontos volna aka-
démistaként megtanulni. 

G.: Mit tudnak nyújtani a fi ataloknak?
K. A.: A Concerto azt a célt tûzte ki, hogy a hozzánk 
kerülô fi atal tehetségeket gondozzuk, képezzük és támogas-
suk. Pénzt egyelôre nem tudunk olyan sokat adni, mint a 
monopolhelyzetben lévô intézmények, tudásból viszont 
annál többet. Végül mindenki eldönti, mi a fontosabb szá-
mára. Batta rektor úr azt mondta, legyünk egyfajta inku-
bátor a fi ataloknak. Ez a gyönyörû gondolat jól mûködik a 
valóságban is, erre büszkék vagyunk. Lehetôséget adunk 
nekik meghosszabbított tanulmányokra, rendszeresen 
együtt játszhatnak világsztárokkal, külföldre visszük ôket, 
elindítjuk a pályájukat. Boldog vagyok, hogy egy nagyon 
tehetséges, bátor, érzékeny, egymásra fi gyelô társaságot 
irányíthatok, egy igazi csapatot. És nyolc év után, végtelen 

MESTERISKOLA ÉS A HALLGATÁS NAPJA
A tavaly elindult Mesteriskola elôadásai folytatódnak a 2015/16 -os 
szezonban is, s ezeken rendkívüli mûvészegyéniségek avatják be 
mûhelytitkaikba az érdeklôdôket.
Ebben az évben elindulnak a zenekari és kamarakurzusok, ahol a 
Concerto vezetô szólistái mellett jelentôs vendégprofesszorok 
kapcsolódnak be a munkába. Emellett megrendezik A Hallgatás 
Napját is,  2015. október 11-én, a BMC-ben. A Concerto Budapest 
– UMZE – BMC közös produkciójaként egész nap szól a zene. 
A rendezvényen felhangzik többek között Bach összes billentyûs 
versenymûve, lesznek Vidovszky- és Csalog-ôsbemutatók, Steve 
Reich-mû magyarországi bemutatója. A kínálatban még olyan 
komponisták mûvei szerepelnek, mint Giya Kancheli, Tan Dun, 
David Lang, Gubaidulina, Weinberg, Morton Feldman, Górecki, 
Arvo Pärt, Jeney, Kurtág, Dukay, Sáry, Ligeti. Lesz 100 Csengô, 
100 Metronóm – és Messiaen is.
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sok megpróbáltatás ellenére is nagyon jó a hangulat ná-
lunk. A legfontosabb, hogy szeretnek zenélni, hivatásuk-
nak tekintik, és nagy felelôsséggel csinálják. A teljesítmé-
nyüket azonban sokkal jobban kellene elismerni: és itt 
jönnek azok a dolgok, amelyeket ha a jelenlegi zenei éle-
tünkben bárki is mer feszegetni, egyedül találja magát, 
mert a középszer mindig összezár. Aki felül van a rendsze-
ren, annak nem érdeke megváltoztatni, aki meg benne 
van, az tíz körömmel ragaszkodik hozzá, nehogy kihulljon 
belôle. Ezért lesz hanyatlás, amit már sokan látnak, akik 
nem hunyják be a szemüket…

G.: Ön mi mindenen változtatna? 
K. A.: Legelôször is ahhoz tartanám magam, amit Liszt 
mondott: „az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket for-
máljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges 
képesség, s ne foglalkozzunk a középszerrel.” Ez a mondat a 
Zeneakadémia egyik mottója. Kár, hogy nem veszik fi gye-
lembe. Mert akkor nagyságrendekkel kisebb lenne a taná-
rok és a növendékek száma, kisebb költséggel hatékonyab-
ban mûködhetne az egyetem. Több tehetség és kevesebb 
csalódott zenész jönne ki onnan, és a presztízs is nagyobbá 
válna. A zenészképzést nem szabad üzleti alapon csinál-
ni… Végül pedig sokan kerülnek a zenei döntôbizottságokba 
azok közül, akik nem igazán jutottak fel a pódiumra. Min-
denki tudja, hogy ez milyen veszélyes. De a jó mûvészek 
nem érnek rá értekezni, mert gyakorolnak a koncertjeikre. 
Ez valószínûleg mindig is így lesz. Pedig itt is lehetne sok 
mindenben objektív mércék – például létezô és nem festett 
életpályák – alapján döntéseket hozni. Hamar kiderülne, 
ki az, aki Magyarországon világhírû mûvész, és ki az, aki a 

RUSSO, CLASSICO, DOPPIO

Új helyszínre költözik a Concerto Russo sorozat, hiszen a kö vet-
kezô évadtól koncertjei nem a Zeneakadémián, hanem a Müpában 
kerülnek színre. A bérlet világhírû elôadókat kínál, hiszen 
visszatérô vendégként érkezik a kiváló orosz zongo ra mûvésznô, 
Viktoria Postnikova – férjével, korunk egyik legnagyobb karmes-
ter-egyéniségével, a legendás Gennagyij Rozs gyesztvenszkijjel. 
Szeptember 18-i estjük mûsorában Prokofjev-mûvek és Vaughan 
Williams IV. szimfóniája kapott helyet. Majd egy másik pianista, 
Valentina Lisitsa érkezik októberben. A sorozat talán legjobban 
várt koncertje pedig január végén, Martha Argerich és Gidon 
Kremer zenekara, a Kremerata Baltica szereplése lesz. 
A Concerto Classico is különleges produkcióval indul: a szeptem-
ber 26-i koncerten, a Zeneakadémián Beethoven, Berg darabok 
mellett Bartók Kékszakállúja kapott helyet, olyan elôadókkal, mint 
Rost Andrea és Mihail Petrenko. Az est hegedûszólistája Baráti 
Kristóf, karmestere pedig Keller András. S aztán érkezik egy má-
sik, visszatérô vendég is: Jevgenyij Koroljov, majd a következô es-
ten, decemberben Héja Domonkos dirigálásával a fantasztikus iz-
raeli zongorista, Matan Porat játszik, aki az idén nyolc alkalommal 
lépett fel a Concertóval különbözô fesztiválokon. A sorozatban 
két Haydn-oratórium is helyet kapott: A Megváltó hét szava a ke-
resztfán, valamint A teremtés. S hogy a kortárs darabok se hiá-
nyozzanak, az elsô Haydn-kompozíció mellett Messiaen gyönyörû 
3 Kis Liturgiája is szerepel.

A Concerto Budapest hírei és teljes programkínálata: 
www.concertobudapest.hu
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világban is az… Az biztos, hogy egy olyan múltú zenekul-
túrában, mint a miénk, érdemes volna leszámolni néhány 
tabuval és újra „installálni” pár dolgot. Egyébként az 
unortodox gondolkodás másutt is eredményes volt, itt is 
az lenne. Nagy kár, hogy – bár a kormánynak szándéká-
ban állt az egységes komolyzenei koncepció kialakítása – 
mégsem lépte meg ezt. Nyilván egyéni érdekütközések 
miatt, annak ellenére, hogy az országnak ez lett volna az 
érdeke.  
A zenekultúránk az egyik legnemzetközibb magyar termé-
künk, és sokkal több energia van benne, mint amennyit 
kihasznál az ország; pedig én úgy látom, több ma a fi gye-
lem a klasszikus zenére, mint például 6-8 évvel ezelôtt. 
Persze ez még messze nem annyi, mint amennyire fontos és 
hasznos lehetne Magyarország nemzetközi arculata szem-
pontjából. Egy norvég zenész barátom mesélte évekkel 
ezelôtt, hogy náluk minden településen akad valamilyen 
zenei együttes. Van, ahol csak egy duó vagy trió, van, ahol 
nagy zenekar, a lényeg hogy mindenütt legyen. Ezeket az 
együtteseket az állam eltartja, mert fontos számukra a 
kulturájuk ápolása és fenntartása. Ôk úgy gondolják, ettôl 
is erôs az országuk. Persze hozzátette, azért olajuk is van… 

G.: Hogyan tanít?
K. A.: Nagyon sokféleképpen és különbözô módokon le-
het a zenét megvilágítani, de szerintem végül csak az ered-
mény számít. Csodálatos mestereim voltak, akiktôl életre 
szóló tanítást kaptam. Olyan dolgokat tudtak, amiktôl ak-
kor és ott, sokszor megsemmisültem. Reménytelennek tûnt, 
hogy valaha sikerülhet bármit is megcsinálni azokból, 
amiket mondtak. Végül azért – évtizedekkel késôbb – né-
hány dolog mégis sikerült valamennyire. Szerintem na-
gyon fontos a rövidtáv is, ezért két, látszólag primitív sza-
bályhoz igyekszem tartani magam. Az egyik, hogy bárki is 
jöjjön hozzám órára, a végén jobban kell játszania a dara-
bot,  mint ahogy elhozta. Fontos, hogy minden órán képes 
legyek mondani néhány olyan technikai vagy zenei dol-
got, amitôl azonnal hallható eredmény születik. A másik: 
tiszteletben tartok mindenféle teóriát, de végül a zenének 

jól kell szólnia. És csak az számít. Mindent a természetes 
éneklés felôl próbálok megközelíteni, ez átvisz a legtöbb 
akadályon. Alapvetôen zenei oldalról közelítem meg a 
technikai problémákat, nem mechanikai oldalról.  Ugyan-
akkor a hangszerjáték fi ziológiai problémáival sokat foglal-
kozom a tanításban.

G.: Úgy hallottam, önt igazán a hangok története érdekli… 
K. A.: Így igaz. Minden hang a semmibôl születik és a 
semmibe tûnik el. Közben millió dolog történik vele, kap-
csolatba lép más hangokkal, azok hatnak rá, ettôl változik 
és új hangokat hozhat létre. Bármilyen rövid is egy hang 
története, az mindig egy kerek, egyszeri egész. Ezekbe búj-
va tudjuk elmondani, amit szeretnénk. Éppen ezért nem 
pusztán lejátszanunk kell ôket, mintegy önkifejezésünk 
szolgáinak tekintve, hanem folyamatos kíváncsisággal kell 
viseltetnünk irántuk, mit szeretnének, merre mennének. 
Nekünk érzékenyen kell követnünk ôket egy állandó 
felfedezô úton: talán így tudjuk a zeneszerzô szándékait 
megérezni. Mahler azt mondta, a kottában minden benne 
van, csak a lényeg nincs. Ahhoz, hogy valamit megérez-
hessünk egy zenemû lényegébôl, teljesen át kell adnunk 
magunkat neki, és mindent alá kell rendelnünk a darab 
megszólaltatásának. Ennek persze elôfeltétele a hibátlan 
szólamtudás, a hangok birtoklása. Amikor ezt egy zenekar 
együtt teszi, az csodálatos társasjáték, s fantasztikus társa-
dalmi modell is egyben: egy mindenkiért, mindenki 
egyért. És ennél sokkal több, hiszen a hangok révén folya-
matosan változik a hierarchia, a viszonyrendszerek csak-
úgy cikáznak. Mindenki a másikat szolgálja, és sok kü lön-
bözô ember véleménye találkozik egy közös ügyért. És ez a 
sok-sok vélemény adja meg az együttes különleges hang-
színét.  Az is lehet, ha sokkal több zenekar lenne a világon, 
kevesebb lenne a háború vagy a gonoszság.  
Azt szoktam kérni, tekintsük a hangokat élôlényeknek, 
akiknek a sorsa a mi kezünkben van. A mi felelôsségünk, 
hogy egy tizenhatod rövid élete milyen minôségû… Ha 
ebbe bárki belegondol, tudja, hogy mi a dolga. Persze ez 
egy aspektus. És sziszifuszi munka. Amikor a Zeneakadé-
miára jártam, Simon Albert így bütykölte minden héten a 
gyerekekkel a hangokat. Sok mindent nem értettünk ab-
ból, amit mondott, de felszívtunk valamit magunkba, amit 
a maiak nem tudnak. A sok látványos projekt közben ez a 
lassú bütykölés hiányzik ma talán legjobban. Persze tu-
dom, ezt nehéz lenne becsomagolni aranypapírba. 

G.: Ha lehetne három kívánsága a Concerto kilencedik-tizedik 
évére, mi volna az?
K. A.: Szeretném, hogy ebben a mûhelyben ezután is 
csak a mûvészi szempontok számítsanak, és ne kelljen 
zene helyett más dolgokkal viaskodnunk. Azt kívánom, 
hogy olyan hangokat tudjunk elvinni a nagyvilágba a 
Concertóval, aminek egész Magyarország örülni fog. Sze-
retném megôrizni azt a szeretetet és örömet, amivel ját-
szunk, és szeretném, hogy mindig képesek legyünk to-
vábbadni azt. �

Fo
rr

ás
: C

on
ce

rt
o 

Bu
da

pe
st



Muzsikával, sok játékkal és persze csokoládéval 
várja az 5-10 éves gyerekeket és szüleiket a  
Szegedi Szimfonikus Zenekar és a  
Filharmónia Magyarország Nonpro�t K�. 
legújabb bérleti programja, a 2015-2016-os  
évad során négy alkalommal megrendezésre  
kerülő Csokimatiné-sorozat.

Házigazda és mesélő: Lukácsházi Győző

2015.10.24.
Dobszay-Meskó–Lukácsházi: Jancsi és Juliska  
– mesés zenejáték
közreműködik: Bonbon Matiné Quintet

2016.02.6.
„Cini-cini hegedű és a többiek”  
– játékos hangszerbemutató
közreműködik: Szegedi Szimfonikus Zenekar
vezényel: Gyüdi Sándor
  
2016.04.16. 
S. Proko�ev: Péter és a farkas, Op.67
közreműködik: Szegedi Szimfonikus Zenekar
vezényel: Kollár Imre

2016.05.21.
Balogh-Lukácsházi: A kis tigris – mesés zenejáték
közreműködik: Szegedi Szimfonikus Zenekar
mesélő: Somogyvári Tímea Zita
vezényel: Balogh Sándor

CSOKIMATINÉ
A NAPFÉNY  
VÁROSÁBAN

Bérletek és szólójegyek válthatók 2015. szeptember 1-től  
a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. szegedi irodájában  
(Klauzál tér 7.), szólójegyek a koncertek helyszínén is  
a kezdés előtti fél órában. Bérlet: 3.000,- Ft/4 koncert;  
Szólójegy: 1.200,- Ft/koncert
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Sok feladat vár még Antal Mátyásra a következô idô-
szakban, hiszen a nyár végi hetekben két Richard Strauss-
operát tanít be az énekkarnak. A Daphnét és A béke nap-
ját (Friedenstag) október 1-jén és 3-án adja elô a társulat a 
Nemzeti Filharmonikusokkal, Kocsis Zoltán vezényletével. 
Az utóbbi darab magyarországi bemutatóként hangzik fel. 
„Sok mûvet adott elô elsôként az énekkar, erre nagyon 
büszke vagyok az eltelt huszonhat esztendôbôl. Rengeteg 
kortárs mûvet kimondottan a társulatunknak komponál-
tak, ajánlottak. Az új mûvek iránti elkötelezettségemet 
jelzi, hogy a Nemzeti Énekkar jubileumi hangversenyén, 
2016. március 8-án, a Zeneakadémián is akad magyaror-
szági bemutató: Eötvös Péter Ima címû kompozíciója.”
Nagyon készülnek a harmincadik születésnapi koncertre, 
amelyen felhangzik még Verdi Quattro pezzi sacri címû 
mûve és Bartók Cantata profanája is. „Ez a mûsor tükrözi, 
hogy honnan indultunk és hová jutottunk. Amikor 1985-
ben az együttes megszületett, nem volt túl kedvezô a fo-
gadtatás a hazai zenei élet részérôl. Sokan nem értették, 
miért van szükség a kiváló Rádió Énekkar és a Kodály Kó-
rus mellett még egy hivatásos kórusra. Az Állami Hang-
versenyzenekar sem örült különösebben, hogy egy másik 
társulattal kell osztozkodnia… A karnagyi felkérés meg-
lepett, s elôször csak egy próbaévet vállaltam el, gondol-
tam, ezalatt kiderül, hogy ezt a feladatot vagy az ÁHZ 
fuvolási állását válasszam, netán a tanítást… Aztán itt 
ragadtam az énekkarnál. Akkor nem hittem volna, hogy 
ebbôl több mint negyedszázad lesz, amivel azt hiszem, re-
kordot állítok be, hiszen nemigen van más, magyar zenei 
vezetô ennyi éve hivatalban. Úgy vélem, a szisztematikus, 
hosszú távú munka hozta meg a gyümölcsét. Az igényes-
séget, a meg fe lelô intonációt, a jellegzetes darabkaraktert 
tartottam min dig a legfontosabbnak. S persze az empátiát 
és a meg fe lelô emberismeretet is. Velem mindig mindent 
megbeszélhettek a tagok, s ha mindenki ideges volt is kö-
rülöttem, én igyekeztem nyugodt maradni… Az ember-
nek arra is képesnek kell lennie, hogy elismerje, ha  téve-
dett, el kell tudnia fogadnia a kritikát is. Sok tervemet 
– ha nem is mindet – megvalósítottam az eltelt évtizedek 
alatt, félelmetes nagyságú repertoárt alakítottunk ki, és a 
nagyon sokféle vocéból homogén, gazdag, dús hangzás 

lett. Arra is büszke vagyok, hogy 65 évesen még öt esz-
tendôre kaptam szerzôdést, ezt az addigi munkám jelentôs 
elismerésének vettem. S persze a távozásra, a nyugdíjra is 
komolyan kell készülni, erre egy esztendôt hagytam ma-
gamnak. A szer zô désem 2016. március 31-ig szól, így az 
utolsó három hónapban együtt dolgozom majd az utó-
dommal is, aki a tervek szerint január 1-jétôl lép be az 
énekkarhoz. Tôlem biztosan a legbarátibb jobbot kapja 
majd, mert én másképp nem tudok élni.”
Tennivalója pedig akad ezt követôen is jócskán, hiszen 
ismét tanít a Zeneakadémián, emellett rendszeresen kap 
dirigensi felkéréseket, más együttesek nemcsak ora to-
rikus, hanem szimfonikus mûvekre is rendszeresen meg-
hívják. S az is biztos, hogy a Nemzeti Filharmonikusok-
hoz és az Énekkarhoz vendégként gyakorta visszatér, a 
következô szezonban tart például próbatermi vendégsé-
get, s ifjúsági hangversenyt is dirigál. Most azonban még 
nagy lelkesedéssel az ôszi koncertjeire készül. Kiemeli 
ezek közül azt a Verdi Requiemet, amelyet október 31-én 
vezényelhet a Müpában, a Nemzeti Filharmonikusok két 
együttesével, s ezt az elôadást megismétlik majd a pécsi 
Kodály Központban és Székesfehérvárott is.

A Nemzeti Filharmonikusok honlapja: www.fi lharmonikusok.hu

„Aztán itt ragadtam az énekkarnál…” 
Antal Mátyás hetven évrôl, negyedszázadról és a folytatásról

Építkezés hangról hangra, kompozícióról kompozícióra. Bár egyéves próbaidônek indult, végül 
huszonhat esztendôs, közös munka lett belôle. Antal Mátyás mindig az igényességet, a megfelelô 
intonációt, a jellegzetes darabkaraktert tartotta fontosnak az Állami Énekkarnál, így vált a tár-
sulat az eltelt évtizedek alatt a legjobb hazai együttessé. A karmester jövô tavasszal, március 
végén vonul nyugdíjba, de vendégként visszatér majd a most már Nemzeti Énekkar nevet viselô 
együtteshez.
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Bridging Europe – barokk est Gunar Letzborral 
és a Fesztiválzenekarral

Harmadik alkalommal rendezi meg 

a Budapesti Fesztiválzenekar és a 

Müpa közös fesztiválját, a Bridging 

Europe – Európai Hidak sorozatot.

 A cseh és a német kultúrát követôen 

idén az osztrák muzsika kerül 

a középpontba. A szeptember 11-tôl 

16-ig tartó programban olyan 

zeneszerzôk szerepelnek, mint Hugo 

Wolf és Gustav Mahler, de a sorozat-

ban a barokk és a kortárszene is 

fontos szerepet kap. Gunar Letzbor 

hegedûmûvésszel, a fesztivált záró 

hangverseny koncertmesterével, 

mûvészeti vezetôjével beszélgettünk. 

Gunar Letzbor (képünkön) muzsikált már korábban a Müpá-
ban, s azt mondja, nagyon tetszett neki a hely akusztikája, amely 
a korhû hangszerekhez is remek. A budapesti koncert program-
járól megjegyzi, a közönség sokféle hangot hallhat, hiszen az 
oszták barokk muzsika nagyon gazdag és sokszínû. A császárvá-
rosban temérdek kultúrát gyûjtöttek össze, és mindegyik rajta 
hagyta a zenén is jellegzetes stílusát. Hozzáteszi, a magyar muzsi-
ka különleges szerepet játszott izgalmas melódiáival, speciális 
harmóniáival, jellegzetes ritmusaival. 
A szeptember 16-i hangversenyen Biber, Muffat és Fux mellett 
kismesterek kompozíciói hangzanak fel, s az est érde kességei 
közé tartozik az is, hogy lesz tánc, barokk gesztika is az elô-
adásban. A hegedûmûvész úgy véli, elengedhetetlenül a zenéhez 
tartoznak ezek a mozdulatok, lépések, segítségükkel lehet iga-
zán megérteni a barokk táncos zene lényegét. S hozzáteszi, kí-
váncsian várja, hogy találkozhasson a BFZ barokk együttesének 
zenészeivel, ezzel a kamaraformációval korábban még nem mu-
zsikált. „Egyéb ként sok magyar zenészt ismerek, és nagyon élve-
zem a velük való játékot. Szeretem ahogy intenzíven muzsikál-
nak, tetszik a komoly viselkedésük és a technikai tudásuk.”
A hegedûmûvész legfontosabb mestere Nikolaus Harnon court 
volt, akitôl elsôként az tanulta meg, hogy mindig ellenôrizze le 
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a birtokában lévô információikat a játszani kívánt zene 
stílusáról, valamint kulturális hátterérôl. Ezt követôen 
gyôzôdjön meg az alkotás minôségérôl is, amelyet elô akar 
adni. Harmadsorban pedig belülrôl érezze meg a zenében 
rejlô tüzet, hiszen csak akkor tudja megérinteni játékával 
a közönség lelkét. Gunar Letzbor azt vallja, a régizene-já-
ték legfontosabb eleme, attól hangzik fel valóban korhûen 
a darab, ha a muzsikus személyesen átérzi a kompozíció 
összes hatását, s szereti is azt a zenét, amit játszik. Ha 
minderre ügyel, akkor bármely darabot autentikusan tud 
elôadni.  
Saját együttesével, az Ars Antiqua Austriával is a különle-
ges osztrák barokk hangzásmegidézésére törekszik. „Nem 
szabad felednünk, hogy az összes barokk-kori Habsburg 
császár kiváló zenész volt. A zene fontos szerepet töltött be 
életükben, és lényeges volt abban is, hogy megmutassák a 
világnak kultúrájuk sokrétûségét, valamint anyagi gazdag-
ságukat. Amikor Lipót császár egy operát több mint 120 
zenésszel és hihetetlen speciális effektekkel adott elô, ak-
kor az ellenségeinek is megmutatta, kellôen gazdag, hogy 
gond nélkül felállítson  egy hatalmas hadsereget…” 
A zenekar hangjának nagyon erôteljesnek és fényesnek 
kell lennie. A hiteles stílus megidézésében pedig a rendha-
gyó, húros hangszereknek is jelentôs szerep jut. A mûvész, 
aki a legkeresettebb barokk hegedûtanárok közé tartozik, 
arra igyekszik megtanítani a növendékeit, hogy jól felké-
szültek legyenek a korszakok hagyományait illetôen, a vég-
letekig tanuljanak a hangszerekün muzsikálni, ezt a mun-
kát ugyanis sosem lehet befejezni. Olvassanak is a zenérôl, 
s keressék a hatásokat, a muzsikában rejlô értelmet. Ami-
kor pedig ezt megtalálják, akkor ezt mind-mind képesek 
legyenek átvinni egy modern, mai érzésbe is. „Ne úgy 
játssz, ahogy háromszáz évvel ezelôtt a zenészek. Mindnyá-
jan máshogy érzünk ma! Nem fogsz tudni a közönség lel-
kébe szomorúságot csempészni csupán azzal, hogy magad 
is mélabús vagy, és tragikus zenét játszol. Tudnod kell, 
hogy miként muzsikálj úgy, hogy sikeresen megidézd a szo-
morúság érzését a publikumban.”

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja:  www.bfz.hu
A szeptember 16-ai barokk est részletes ismertetôje: 
http://www.bfz.hu/events/event-20150916-1945/

Biber és Muffat, az osztrák barokk zene nagymesterei
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ITZHAK PERLMAN 
ÖSSZKIADÁS 

A művész 70. születésnapja alkalmából

Az összes EMI és Teldec hangfelvétel újrakevert változatban.
Hegedűversenyek, kamaraművek, szóló zeneművek és tematikus válogatások 

összkiadás és külön albumok formájában, világhírű előadóművészek 
közreműködésével és rangos zenei együttesek kíséretében.

Martha Argerich, Vladimir Ashkenazy, Yo Yo Ma, Msztyiszlav Rosztropovics, 
Pinchas Zuckerman, Chicagói Szimfonikus Zk., Izraeli Filharmonikus Zk.,  

Londoni Filharmonikus Zk., Daniel Barenboim, Bernard Haitink,  
Zubin Mehta, Seiji Ozawa, André Previn, Samuel Sanders és mások

Bach, Bartók, Beethoven, Brahms, Bruch, Csajkovszkij, Dvořák, Hacsaturján, 
Joplin, Mendelssohn, Mozart, Paganini, Proko�ev, Sosztakovics, Vivaldi

Bach 
Beethoven 
Brahms  
Kreisler  
Mozart 
Paganini 
Vivaldi

THE PERLMAN SOUND 
Válogatás a legszebb felvételekből

3CD 2564608168

A WARNER MUSIC KLASSZIKUS AJÁNLATA

Magyarországon terjeszti az mTon Kft.          
www.warnerclassics.com          www.magneoton.hu

ITZHAK PERLMAN  −  THE COMPLETE WARNER RECORDINGS 77CD 2564615069

THE PERLMAN SOUND - Különleges válogatás

Rimszkij-Korszakov  
Csajkovszkij

 Kreisler 
Massenet  
Rachmaninov  
Sarasate

LP 2564607098LP 2564
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A Dohnányi Zenekar vezetôje azt meséli, az 
augusztusi zempléni fellépéseket követôen 
– szokás szerint – a Budafoki Bor- és Pezsgô-
fesztiválon lépnek pódiumra szeptember 
elején, majd 6-án már a Zsidó Kulturális 
Fesztiválon muzsikálnak, fi lmzenékbôl vá-
logatnak a Dohány utcai zsinagógában 
adott koncertjükön.
Ezt követôen pedig érdekfeszítô felkérés vár 
rájuk, hiszen Izraelen kívül elôször az ô elô-
adásukban csendül fel Moshe Zorman 
mûve, amelyet Giorgio Perlasca tiszteletére 
írt, aki a II. világháború alatt több mint öt-
ezer zsidót mentett meg. A kompozíció szó-
listája Kálmán Péter, s az Olasz Intézetben hangzik majd 
fel, olyan darabokkal, mint a Nabucco nyitánya, az Élet 
szép címû fi lm zenéje vagy Mendelssohn Olasz szimfóniá-
ja. „Nagyon örülök, hogy egy ilyen estre a mi együttesün-
ket kérték fel” – mondja Hollerung Gábor, aki a koncert 
dirigense is – hiszen különleges feladat az elsôk között be-
mutatni egy új kompozíciót, és mindig is igyekeztem minél 
többet tenni a magyar-izraeli kapcsolatokért, ráadásul az 
Olasz Intézethez is régi, jó barátság fûzi a zenekart.”
Kortárs mûbôl pedig ebben a szezonjukban is akad jócs-
kán, hiszen októberben a CAFE Budapest sorozatában 
Bartók mellett Dubrovayt, Lutoslawskit játszanak, s 
táncprodukciót kísérnek, amelyet a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes ad elô. „A Honvéd Együttesnél töltött idô-
 szakomból talán erre a Makrokozmoszra vagyok a leg-
büszkébb, amit Zsuráfszky Zoltán koreografált Bartók 
Zene húros hangszerekre, ütôkre és cselesztára címû 
mûvére. Remek táncdarab, s jó, hogy ismét színpadra ke-
rül. Az egész est Bartók Béla elôtt tiszteleg, hiszen 
Lutoslawski Concertója közismerten az ô mûveinek ins-
pirációjára íródott. A zenekar kezelése, ahogy felépíti a 
darabot, mind-mind a magyar zeneszerzô hatását tükrözi. 
Fiatalkori alkotása, de igazán pazar darab, mérhetetlenül 
kifi nomult muzikalitással. Szívesen játsszuk, s a publikum 
fi gyelmére ugyancsak érdemes, hiszen valóban a közön-
ségbarát kortárs darabok közé tartozik. Az est folyamán 
felhangzó Dubrovay-mû nagyon szellemes, középpontjá-
ban a népzene áll. A Versenymû népi hangszerekre és ze-
nekarra címû alkotásban olyan instrumentumok jelennek 

meg, mint a cimbalom, a tekerôlant, a doromb, a duda. A 
népzenei gyökereinkre is építô darabot úgy vélem, szintén 
a bartóki örökség ihlette.”
Az együttes az ôszi szezonjának leggrandiózusabb vállalko-
zása pedig Mahler VIII., Ezrek szimfóniájának elôadása 
lesz a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, no-
vember 21-én. 
„A Müpával közös estünk címe Az örökkévalóság pillana-
tai – Femina ex machina – s ez a kompozíció tényleg ilyen. 
A végtelen birtokba vétele, földöntúli, kozmikus dimen-
ziókkal való kacérkodás. Néhány évvel ezelôtt már bemu-
tathattuk Mahler mûvének elsô részét, a Veni, creator 
spiritust, s hatalmas sikert aratott. A szólisták és mi ma-
gunk is nagyon élveztük. Talán ennek is köszönhetô, hogy 
most – bár tényleg monumentális kompozícióról van szó, 
temérdek szereplôvel – sokkal könnyebb volt megszervezni 
az elôadását. A zenekar mellett a Budapesti Akadémiai 
Kórustársaság, a Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar és a 
Nemzeti Énekkar lép ezen az estén pódiumra, a szólisták 
pedig ugyanazok, mint korábban. Kiváló kamaraénekesek 
mindannyian, akikkel nagyon elégedett voltam. Mahler 
szimfóniája már néhányszor felhangzott itthon, de úgy 
gon dolom, még nem játszottuk eleget.  A maga komplexi-
tásában, monumentalitásában nagyon hatásos darab, mely 
kozmikus érzést kelt az emberben.  Mindemellett a kar-
mester számára is nagy elmélyülést igénylô kompozíció, de 
hatalmas élményt, óriási pillanatokat, feloldódást nyújt.” 

Kozmikus érzések szimfóniája 
Izgalmas hangversenyekkel van tele a Budafoki Dohnányi Zenekar ôszi szezonja. Az együttes 
mutatja be Moshe Zorman Perlascáról írt szimfóniáját, s ez lesz a darab elsô, Izraelen kívüli 
elôadása. Emellett a következô idôszakban szerepelnek a CAFe Budapest sorozatában – kortárs 
mûveket és táncdarabot bemutató produkcióval. Hollerung Gábor zeneigazgató szerint „a földön-
túli, kozmikus dimenziókkal” is kacérkodnak, amikor novemberben elôadják majd Mahler Ezrek 
szimfóniáját.

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja:  www.bdz.hu

Hollerung Gábor karmester és Moshe Zorman izraeli zeneszerzô
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Oboa: Kiss József  |  Vezényel: Gál Tamás

Gordonka: Szabó Ildikó  |  Vezényel: Christian Simonis

IVAN ANGUELOVELIZABET STRIDD

Wagner

Érzékiség és 
   megtisztulás

www.mso.hu



„Ötéves születésnapját ünnepli a pé-
csi Kodály Központ, s szeretném ezért 
azt a rendezô elvet, ami alapján az 
épület született, a zene nyelvén meg-
fogalmazni. Keller Ferenc építész ter-
vének alapjául az aranymetszés és a 
Fibonacci-számok szolgáltak, ez hozta 
létre a jellegzetes csigavonalat, ami 
alapján sokan Kôcsigának is nevezik 
a házat. Mi pedig a következô évad-
ban a mûvészet minden ágát segít-
ségül hívjuk, hogy mindezt a publi-
kumnak bemutassuk. A szezonban a 
sorozatot Kocsis Zoltán indítja, aki 
állandó karmestereink közé tartozik, 
ô Bartók Zene húros, hang szerekre, 
ütôkre és cselesztára címû mûvét diri-
gálja, ami leginkább refl ektál erre a 
számsorra. Decemberben, a tényleges 
évfordulón pedig háromnapos mini-
fesztivált tartunk, s zenében, képzômûvészetben, iroda-
lomban, társ mû vészetekben is ezt a jelenséget igyekszünk 
a közönség elé tárni. Terveink szerint egy új zenemûvet is 
rendelünk, ami szintén a Fibonacci-számsorra reagál. 
Egyébként a programtervezésben minden évben akad egy-
két szál, amelyre a mûsort felfûzzük. Fontosnak tartjuk da-
rabok újrafelfedezését is, a következô évadban például 
Sibelius 150. évfordulóját köszönthetjük, s a Müpával ösz-
szefogva lesz lehe tôségünk bemutatni Kullervo szimfóniá-
ját, ami még nem hangzott el itthon, pedig Finnországban 
a legreprezentatívabb mûvek közé tartozik. Emellett Arvo 
Pärt elôtt is tisztelgünk, mûsorra tûzzük darabjait. 
Zenekarunk alapítója az Armel Operafesztiválnak, s jövô-
re a sorozatban Bartók Kékszakállú hercege mellett Eötvös 
Péter új operája hangzik fel együttesünk elôadásában. Re-
ményeink szerint a zeneszerzô maga dirigálja majd a mûvét. 
Gilbert Varga is visszatér hozzánk, az évadunk rezidens 
mûvésze pedig Boldoczki Gábor lesz, akivel a koncertek 
mellett lemezfelvételt is készítünk. Ennek, mint trombitás, 
különösen örülök.
A most induló évadban nagyon fontos szerepet kapnak a 
külföldi fellépések is. Két szezonnal ezelôtt rangos nem-

zetkö zi turnén vehettünk részt, s 
ennek sikerét bizonyítja, hogy visz-
szahívást kaptunk a neves kon cert-
termekbe. Elô ször Svájcba térünk 
vissza, jövôre pedig a német helyszí-
nekre. Ez azt jelzi, jó úton haladunk. 
S nagy örömömre Londonban is 
szerepelhetünk, a Cadogen Hallban 
a forradalom ünnepén, október 23-
án Bartók Concertóját adjuk elô. A 
délszláv vidék ugyancsak lényeges 
számunkra, sokan járnak Eszékrôl 
pécsi koncertjeinkre, ezért télen 
Horvátországban is bérletsorozatot 
indítunk. A zágrábi Lisinksi Hall-
lal szinték együttmûködünk, és há-
roméves stratégiai megállapodást 
kötöttünk a rijekai operaházzal. 
Koprodukciókban születô elô adá-
sokra törekszünk, amelyeknek min-

den résztvevô városában tapsolhat a publikum. Termé-
szetesen a budapesti jelenlétünk sem csökken, minden 
hónapban fellépünk a fôvárosban, s a Müpával és a Zene-
akadémiával folytatjuk partneri együttmûködést is. Sze-
repelünk emellett a CAFe Budapest programjaiban és a 
Tavaszi Fesztiválon is.   
Arról pedig, hogy hogyan alakul a zenekarunk sorsa, még 
keveset tudunk. Pécs városa és a magyar kormány felállí-
tott egy munkacsoportot, amely vizsgálja a Pannon Fil-
harmonikusok és a Zsolnay Negyed jövôjét, ebben a pécsi 
félen kívül három minisztérium delegáltjai vesznek részt. 
Ilyen színvonalú és minôségû, mûvészeti teljesítményt, 
amit ugyanis a társulatunk produkál, megfelelô módon 
kellene fi nanszírozni. Most keressük azokat a formákat, 
amelyek mindenki számára vállalhatók. Az elképzelések 
szerint mindez januártól változtatja meg az életünket, de 
csak a menedzsmentét; a mûvészeti munka zökkenô  men-
tesen, a szakmai céljainkra koncentrálva folyik tovább. A 
zenekarnak jobb anyagi környezetet kívánnak teremteni, 
s bízom benne, hogy ez sikerül!”

KLASSZIKUS

34 GRAMOFON 2015. ÔSZ

ZENEKARI KÖRKÉP – Réfi  Zsuzsanna összeállítása

A Pannon Filharmonikusok honlapja: www.pfz.hu 

Fibonacci számsora – zenében bemutatva
A Kodály Központ ötödik évét ünneplik a Pannon Filharmonikusok

Jubileumi szezonra készülnek a Pannon Filharmonikusok: ebben az évadban köszöntik a Kodály 
Központ ötödik esztendejét. Rangos külföldi fellépések is akadnak a programban, hiszen London-
ban szerepelnek és Svájcba is visszavárják a zenekart, amely ettôl az évadtól kezdve külföldi bér-
letsorozatot is indít. Természetesen szintén muzsikálnak továbbra is Budapesten, ahol havonta 
hallhatják ôket az érdeklôdôk. A koncertekrôl, tervekrôl, jövôrôl Horváth Zsolt igazgató beszélt. 
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Bérletértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)  Kölcsey Központ (Hunyadi u. 1-3.) 
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„Egy esztendeje irányítom a miskolci 
együttest, s minden koncerten bebizo-
nyítják, mennyire kiválóak. Egyébként 
ezzel a tudattal érkeztem a társulathoz, 
hiszen három évtizeddel ezelôtt éppen 
ez a zenekar kísérte a diplomakoncer-
temet, méghozzá remekül.” A mû vé-
szeti vezetô hozzáteszi: az utóbbi, közös 
év alatt számos változás történt a zene-
kar életében. Az arculatváltás nyomán 
– amelynek középpontjában a 4 ôselem 
áll – megújult a bérletsorozatok elne-
vezése is. A Népszerû-sorozatból Tûz-
varázs lett, a Gyöngy-bérlet helyett pe-
dig a Hangforrást választhatják az 
érdeklôdôk. Számos vendéget is vár-
nak az évadban. Ivan Anguélov, a hí-
res Wagner-karmester  már másodszor 
áll a zenekar élére. Estjének szólistája 
pedig az az Elisabet Strid, akit az idei 
Budapesti Wagner-napokon ismerhe-
tett meg a hazai közönség, A bolygó 
hollandi Sentájaként. Fellép még az együttessel többek 
közt Hollerung Gábor és Vashegyi György is, s jön a nyír-
egyházi Cantemus Kórus. 
Gál Tamás örömmel számol be arról is, hogy Miskolcon 
elôadják egyik kedvenc darabját, Puccini: Le Villi címû 
mûvét. Az olasz zeneszerzô elsô operáját Magyarországon 
talán éppen ô mutatta be a MÁV Szimfonikusokkal 1988-
ban, a Zeneakadémián, akkor még Tündérbosszúként. 
Februárban Fodor Beatrix, Fekete Attila, Kálmándi Mi-
hály és a Miskolci Szimfonikusok tolmácsolásában hall-
gathatja meg a darabot a közönség, Lidércek címmel. 
„Szívügyem és szerelmem ez a mû, mert bár Puccini elsô 
alkotása, már megjelenik benne a zeneszerzô érett hangja. 
Fantasztikus kompozíció, ezért is gondoltam arra, hogy 
Miskolcon is érdemes elôadni. Ráadásul nincs szükség a 
bemutatásához színpadra (a szövegkönyve alapján nem is 
rendezhetô igazán), oratórikus formában szintén hatásos. 
Hálás szerep jut benne a karnak is, amelyre most a debre-
ceni Kodály Kórust várjuk.”
Újítás még, hogy a város ifjúsági kórusaival több koncer-
ten muzsikál a zenekar, természetesen olyan programokat 

válogatva, amelyek a gyerekek tudá-
sának is megfelelôek. Az egyórás 
elôadások a Hang-ár címet viselik. 
Szeretik az iskolások és a publikum 
is, akárcsak a kisebbeket célzó 
Ciróka- és a kismamáknak szóló 
Szív-hang sorozatot, ezek ugyancsak 
folytatódnak a következô szezonban. 
Emellett a zenekar ettôl az évadtól 
ismét szerepel a Filharmónia bérlet-
sorozatában. Az Aperitif-koncer-
teket most egy saját, háromnapos 
fesztivállal váltják, amelynek címe: 
Neked játszunk! A kicsiknek és na-
gyoknak szóló sorozatot lapunk 
megjelenésével egy idôben, szeptem-
ber 4-e és 6-a között rendezik meg. 
Az elsô napon térzenét adnak a 
Szinva teraszon, majd a Diósgyôri 
Várban muzsikálnak, ahol a meg fe-
lelô idôpontokban eljátsszák Haydn 
A reggel, A dél és Az este címû szim-

fóniáit, este pedig Vár-szerenáddal zárják az aznapi prog-
ramot. A rendezvény utolsó napjának középpontjában a 
családok és a gyerekek állnak. Délelôtt játékos kísérletek, 
hangszerbemutatók, interaktív játék vár a kicsikre, dél-
után pedig a nagy sikerû Játsszunk zenét a szimfonikusok-
kal – Történetek Ütemvárosból elnevezésû mûsorral ér vé-
get a fesztivál. 
Gál Tamás a Gramofonnak elmondta: a tavalyi szezonban 
nemcsak környékükön – Ózdtól Nyíregyházáig – koncer-
teztek, hanem kilenc alkalommal felléptek a fôvárosban is. 
Játszottak például a Zeneakadémia Varázsfuvola-elô  adá-
sai ban, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon Mosonyi Mihály 
I. szimfóniáját adták elô, s két nagybérleti hangversenyük-
nek szintén tapsolhatott a fôvárosi közönség. Mindez idén 
is folytatódik, hiszen a Müpától felkérést kaptak, hogy ad-
janak egy Brahms-, Beethoven- és Rossini mûveibôl válo-
gatott estet, a Szimfonikus felfedezések sorozatában. 

Lidércek, fesztivál és jubileum Miskolcon 
Új arculatukhoz hûen, programjukban is igyekeznek megújulni ebben az évadban a Miskolci 
Szimfonikusok. A szezont szeptemberben háromnapos fesztivállal indítják, s októberben kezdôd-
nek a Tûzvarázs- és Hangforrás-bérletek estjei. Az utóbbi sorozat mûsora több szempontból is kü-
lönleges: itt csendül fel például Puccini elsô operája, a Le Villi (vagyis a Lidércek), s hallható lesz 
az ismert Wagner-énekesnô, Elisabet Strid is. Minderrôl Gál Tamás mûvészeti vezetô beszél, aki 
nyáron ünnepelte karmesteri pályafutásának harmincadik évfordulóját. 

A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja:  www.mso.hu

Gál Tamás második évadát kezdi a Miskolci 
Szimfonikusok élén
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Hallgasson Ránk!

A zenekar tevékenységét támogatják: 
Budafok‐Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 

B u d a f o k i
D o h n á n y i

Z e n e k a r

2015. november 21.
Femina ex machina
Mahler: VIII. szimfónia

2016. február 27.
Kozmikus in�mitások
R. Strauss: Alpesi szimfónia 
Bach ‐ Stokowski: Chaconne
Respighi: Róma fenyői 

2016. március 20.
Most és mindörökké
Bach: János passió

2016. április 30.
Szimfonikus felfedezések
Kárhozat és megdicsőülés
Csajkovszkij: Francesca da Rimini
Bartók: II. zongoraverseny
Stravinsky: Tűzmadár

A Budafoki Dohnányi Zenekar 
és a Művészetek Palotája közös sorozata 2015‐16

Az örökkévalóság pillanatai

További információ:
www.bdz.hu • www.mupa.hu

Budapes� Akadémiai Kórustársaság
Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
Roman Rabinovich – zongora
Duna Művészegyü�es
Hollerung Gábor

Az előadásokon közreműködik:
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A következô évadban is változatlan áron kínálják a jegye-
ket és a bérleteket, s a publikum a Korzó-, a Napló-, vala-
mint a Gulyás- sorozat közül válogathat. Az igazgató-
mûvészeti vezetô azt is elmondja, hogy a most kezdôdô 
szezonban új helyszínen muzsikálnak, minden koncertjü-
ket a Kölcsey Központ Nagytermében adják, ahol bíznak 
benne, hogy a részben megemelt nézôtérnek, valamint az 
akusztikai munkáknak köszönhetôen még teljesebb él-
ményt nyújtanak majd a produkciók. S hozzáteszi, nem 
véletlenül hirdetik a gyôztesek évadaként a jövô szezon 
programsorát, hiszen sok-sok olyan vendég lép pódiumra, 
aki hazai vagy nemzetközi megmérettetéseken szerzett dí-
jat, helyezéseket. Fellép például a Virtuózok felfedezettje, 
Boros Misi, vagy a Berlini Filharmonikusokkal muzsikáló 
Szûcs Máté, aki a Liége-i Nemzetközi Hegedû- és Brácsa-
versenyen lett elsô helyezett. Vendégeik között megtalál-
ni a tavalyi, budapesti Pablo Casals Gordonkaverseny 
ezüstérmesét, Tomasz Darochot, s dirigálja a Kodály Fil-
harmonikusokat az az ausztrál Caroly Watson is, aki a 
Kálmán Imre Karmesterversenyen szerzett harmadik he-
lyezést. Mellettük az elsô, 2011-es Kórusvilágbajnokság 
gyôztese, nagydíjasa, a Lautitia Gyermekkar is bemutat-
kozik Debrecenben. 
Somogyi-Tóth Dániel hangsúlyozza azt is, hogy az évad 
mûsora is igen színes, hiszen az év zenemûvének válasz-
tott Pert em Heru címû oratórium mellett – ami Tallér 
Zsófi a alkotása- számos kortárs kompozíció hangzik fel, 
köztük Dubrovay László, Orbán György, Vajda János al-
kotásai. A klasszikus darabok sem hiányoznak a kíná-
latból, így Händel, Mozart, Muszorgszkij, Mahler vagy 
Mendelssohn mûveinek is tapsolhat majd a debreceni 
közönség. 

Különleges zenei kirándulásokra is indulnak emellett, hi-
szen a Budapest Jazz Orchestrával crossover koprodukció-
juk születik, akárcsak az Oláh Kálmán Trióval. Izgalmas-
nak ígérkezik az az est is, amelyen a Kodály Filharmoniku-
sok a Muzsikás együttessel lépnek pódiumra, s Bartók, Ko-
dály és Ligeti mûveit autentikus népzenével fûszerezik. 
Több alkalommal is együtt zenél a kórus és a zenekar, Tal-
lér Zsófi a és Richard Strauss darabjai is a két együttes 
elôadásában hangzik fel, akárcsak Poulenc és Csajkovszkij 
mûvei, s a karácsonyi hangversenyen is közösen válogat-
nak Händel és Honegger kompozícióiból. 
A Kodály Kórus ünnepi koncertre készül ebben az évad-
ban, hiszen az énekkar alapítója, Gulyás György száz esz-
tendeje született, s a centenárium elôtt jubileumi hangver-
sennyel tisztelegnek tavasszal. Az esten Kodály Budavári 
Te Deumja és Psalmus Hungaricus címû mûve csendül fel, 
Vásáry Tamás vezényletével, s természetesen a zenekar kí-
séretével. A zeneigazgató-mûvészeti vezetô azt meséli még 
a szezonról, fontos, hogy az új helyszínt minél jobban meg-
szerettessék a közönséggel, hiszen az elkövetkezendô éva-
dokat biztosan a Kölcsey Központban töltik az együttesek. 
Az eddigi termük, a Bartók ugyanis olyan állapotba került, 
hogy üzemeltetését nem lehetett tovább vállalni. Somo-
gyi-Tóth Dániel a változás kapcsán hangsúlyozza, hogy 
egyik helyszín sem tekinthetô ideális játszóhelynek, mivel 
egyik sem koncertteremnek készült. Meglátása szerint 
Debrecen zenei élete, a hangversenyre járók számának 
jelentôs megnövekedése alapján is megérett arra, hogy va-
lódi koncertterem épüljön – reméli, hogy a szükséges kezdô 
lépések belátható idôn belül meg is tudnak történni.

A Kodály Filharmónia Debrecen honlapja: www.kodalyfi lharmonia.hu   

Számos olyan vendégfellépôje lesz a következô évadban a debreceni Kodály Filharmónia két 
együttesének – a zenekarnak és a kórusnak –, akik rangos megmérettetéseken bizonyultak a 
legjobbaknak. Emellett ünnepi hangversennyel emlékeznek meg a kórusalapító Gulyás György 
születésének századik évfordulójáról. Új helyszínen, a Kölcsey Központ nagytermében vár-
ják minden elôadásukon az érdeklôdôket. A különleges koncertekrôl, tervekrôl, feladatokról 
Somogyi-Tóth Dániel igazgató, mûvészeti vezetô mesélt.

Költözés a Kölcsey Központba
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A Szegedi Szimfonikus Zenekar honlapja: www.symph-szeged.hu

A Szegedi Szimfonikusok igazgatója úgy véli, az új sze-
zonjuk is zsúfolt lesz, hiszen a Vaszy-, a Fricsay- és a ha-
gyományos vasárnapi Matiné-bérlet mellett új sorozatot 
is hirdetnek a legfi atalabbak részére. Ez a Csokimatiné, azt 
szeretnék ugyanis, ha a 4-8 évesek is kedvet kapnának a 
zenehallgatáshoz. A Kisszínházban színre kerül többek kö-
zött Prokofjev Péter és a farkas címû mûve vagy a Balogh-
Lukácsházi által készített, zenés mesejáték, a Kistigris is. 
A matiné mûsorvezetôje maga Lukácsházi Gyôzô, akinek 
ôsszel egy másik mesedarabját is bemutatják, a Meskó Ilo-
nával közösen írt Jancsi és Juliskát. 
A felnôtteknek szóló sorozataikban szintén gazdag prog-
rammal várják a publikumot. Vendégül látják majd Gyön-
gyösi Ivettet, aki Chopin e-moll zongoraversenyét játssza a 
Szegedi Szimfonikus Zenekarral, s a dirigens Kovács János 
lesz, aki rendszeresen vendégeskedik a társulatnál. „Mivel 
nagyon jó a zongoránk, így igyekszünk minél több remek 
pianistát meghívni” – teszi hozzá a zenekari igazgató. – 
Szabó Marcell is fellép nálunk, aki néhány évvel ezelôtt a 
Nemzetközi Bartók Béla Zongoraversenyt nyerte meg Sze-
geden. Pál Tamás dirigálja majd ezt a koncertet. S mivel 
én tubás vagyok, a decemberi program összeállításánál ki-
csit magam felé hajlott a kezem, hiszen meghívtam szólis-
tának a NFZ kiváló muzsikusát, Szentpáli Rolandot, aki 
saját átiratában egy Carmen-fantáziát ad elô, egy pályáját 
szintén fúvósként kezdô dirigens, Kovács László vezényle-
tével. S mellette olyan karmesterek vezénylik majd a tár-
sulatot, akik szintén rendszeresen visszatérô vendégeink, 
köztük Vashegyi György, Medveczky Ádám, Kesselyák 
Gergely vagy Vajda Gergely. Baráti Kristóf szintén muzsi-
kál velünk, s dirigálni is fogja az együttest.”

A régizene szegedi híveinek is próbálnak örömet szerezni, 
hiszen saját Barokk Fesztivált rendeznek, amelyen az 
együttes muzsikusai játszanak, vendégszólistákkal. S hogy 
milyen sokszínû a szegedi együttes repertoárja, az is jelzi, 
hogy több kortárs mû elôadására is vállalkoznak. Tavaly 
Csontváry-sorozatuknak volt nagy visszhangja, most Ma-
darász Ivánnal és Dubrovay Lászlóval dolgoznak majd. A 
szinte „házi” szerzôjüknek számító Tóth Péter is kompo-
nált egy Requiemet a zenekar számára, amellyel szeptem-
ber végén Gellért püspök emléke elôtt tisztelegnek; Király 
László pedig egy szegedi költô, Polner Zoltán szövegére írt 
halotti misét az 1940-es katyni mészárlás 75. évfordulójára. 
Ezt terveik szerint november 7-én, a megújult Dómban 
mutatják majd be.
A Szegedi Kortárs Balettel nagyon jó az együttes kapcsola-
ta, s az újdonságok közé tartozik, hogy a Müpában közösen 
lépnek majd fel, ahol Bartók Fából faragott királyfi ját ad-
ják elô.  
S visszatérnek Szabadkára és Zentára, ahol már az ottani 
bérletsorozatokban is részt vesznek. Járják itthon is az or-
szágot, a Filharmónia szervezésében Szeged mellett a me-
gyében is sokat szerepelnek. Különleges zenei kirándulás is 
akad a tervek között, októberben, a Sportcsarnokban az 
East együttessel muzsikálnak, Balogh Sándor irányítá-
sával pedig vidám újévköszöntô programmal is készülnek. 
S persze, az opera sem hiányozhat a szegedi együttes éle-
tébôl. Az Armel Fesztiválon bemutatott Varázsfuvola a 
színház repertoárján szerepel a szezonban, emellett felújít-
ják A trubadúrt is. 
A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, de ennyibôl 
is kiderülhet, hogy az új évadban sem fognak unatkozni a 
Szegedi Szimfonikusok – mondja Lukácsházi Gyôzô. Bár a 
szólás szerint „úriember pénzrôl nem beszél,” az együttes 
igazgatója mégis szeretné kifejezni azt a reményét, hogy 
elôbb-utóbb állami szinten rendezni fogják a közalkal-
mazotti ranglétra legalján álló, vidéki és egyes fôvárosi, 
szimfonikus zenekarok magasan kvalifi kált mûvészeinek 
jelenleg rendkívül alacsony fi zetését. A jó közérzethez a 
közönség tapsa mellett bizony erre is szükség van. „Mind-
ezzel együtt, miként az évadzárón is elhangzott, Szeged a 
béke és a nyugalom szigete, arról nem is beszélve, hogy mi-
lyen szeretettel veszi körül zenekarát a város és a környék 
lakossága. Ezért érdemes mindig mindent megtenni…”  

Ôsbemutatók és visszatérô vendégek Szegeden
Érdek es feladatokban bôvelkedik a Szegedi Szimfonikus Zenekar következô évadja. Közös fellé-
pésre készülnek a Szegedi Kortárs Balett társulatával, barokk fesztivált rendeznek, új, gyerekek-
nek szóló matinét indítanak útjára, s mai magyar zeneszerzôkkel is dolgoznak majd. Lukácsházi 
Gyôzô, az együttes igazgatója emellett a vendégmûvészekrôl, a szabadkai koncertekrôl, s közön-
ségük szeretetérôl is beszélt a Gramofonnak. 

Lukácsházi Gyôzô, a zenekar igazgatója
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ZENEKARI KÖRKÉP – Réfi  Zsuzsanna összeállítása

„Régóta szerettünk vol-
na jellegzetes emblémát” 
– mondja Szklenár Fe-
renc, s hozzáteszi a Duna 
névhez kapcsolható víz-
csepp számos asszociá-
cióra ad lehetôséget. Je-
lölheti a karmestert is, 
körülötte a muzsikusok 
egyre táguló körét, vala-
mint magában rejti a 
„korona” zenei jelet is, 
utalva a zenei szabadság-
ra. A mûvészeti vezetô a 
következô szezon kap-
csán arról is beszél, hogy 
szokás szerint népszerû 
darabokkal, a hazai és a 
nemzetközi zeneélet ismert elôadóival várják a közönséget. 
A programok összeállításában már sok-sok éve részt vesz 
Zelinka Tamás, aki mûsorvezetôként is rendszeresen pó-
diumra lép a zenekar elôadásain. „1968-ban találkoztam az 
együttessel – meséli. – Elôször nagybôgôsként, s amikor 
választani kellett a tanári vagy a zenekari munka között, 
akkor végül mûsorvezetô lettem. Ma pedig azt mondha-
tom, hogy ebben a minôségemben ez a leghosszabb, legszo-
rosabb, legtartósabb kapcsolatom. S bár nem vagyok tagja 
a zenekarnak, mégis hozzájuk tartozom. Nemcsak mû sor-
ve zetôként dolgozom a Duna Szimfonikus Zenekarral, ha-
nem a véleményemet kikérik a mûsorszerkesztésben is. A 
muzsikusok partitúrából játszanak, szigorúan azt, amit a 
zeneszerzô megírt. Én nem kottát követek, mégis minden 
vágyam az, hogy amikor felmegyek a pódiumra, még ha 
nincs is a kezemben hangszer, a közönség akkor is azt érez-
ze, a partitúra része vagyok. Tudjak úgy beszélni, mintha a 
zeneszerzô engem is beleírt volna a szövegbe… S hogy ne 
kívülállónak, ne vendégnek tûnjek. S talán ettôl a tö rek-
véstôl is kapcsolódom szorosan az együtteshez és a közön-
séghez.” 
Zelinka Tamás az idei programok kapcsán is azt elmondja, 
a mûsorokat, a repertoárt meghatározza a Duna Palota 
színpada, és mivel kicsit szûkös a hely, így elsôsorban a kö-
zönségnek kedves, 18–19. századi darabok közül válogat-
nak. De éppen emiatt az intimitás, közelség miatt ad olyan 

nagy élményt a publi-
kumnak egy-egy „dunás” 
hangverseny, hogy szinte 
baráti viszonyban va n-
nak az együttessel. 
A sorozatok mindig egy-
egy tematikus címre 
vannak felfûzve, s ez a 
vezérfonal megkönnyíti 
a szerkesztést és a zene-
hallgatást is. Így ôsszel 
akad Tiszta romantika 
vagy Magyar életkép 
Erdélybôl címû hang-
verseny is. A mûsor-
vezetô hozzáfûzi, remek-
nek tartja azt is, hogy az 
együttes a legkiválóbb 

fi atal mûvészekkel ápol jó kapcsolatot, közéjük tartozik 
Baráti Kristóf, Várdai István is. A zenekarral olyan ifjú te-
hetségekkel is muzsikál a 2015/16-os szezonban, mint Bo-
ros Misi, Szabó Ildikó, Rumi Balázs. „Deák Andrással, 
Szklenár Ferenccel együttgondolkodva született meg az öt-
let, hogy adja elô az együttes Kodály Székely fonó címû 
daljátékát. Nincsenek díszletek, jelmezek, de ezek nélkül is 
hat a darab, s talán így jobban oda lehet fi gyelni Kodály 
mestermunkájára.” 
Az izgalmas koncertek közé tartozik a Virtuozitás és búcsú 
címû elôadás is. A zenekar ugyanis hagyományosan jó 
kapcsolatot ápol azerbajdzsáni mûvészekkel, s most egy te-
nor, Azer Rza-Zadef, valamint Jelcin Adigezalov karmester 
lép pódiumra az együttessel, az est zongoraszólistája pedig 
Balázs János. „Vasárnap délelôttönként Családi matinéra 
várjuk a közönséget. Azért döntöttünk úgy, hogy nemcsak 
gyerekeknek rendezzük, mert sokszor a szülôk, nagyszülôk 
is elkísérik a kicsiket. S így az egész famíliának programot 
nyújtunk. A következô szezonban lesz Opera-matiné, Szél-
rózsa, ami különbözô tájakat idéz meg a zene segítségével, 
a tánchoz köthetô darabokból is érdekes programot állí-
tottunk össze. Szintén különleges a Csataszimfónia címet 
viselô elôadásunk. S azt tapasztaljuk, hogy ezek a soroza-
tok valóban segítik a közönségépítést.”

Csobbanó vízcsepp, ritmikus hullámok
A zenekar fi lozófi áját, mûvészi törekvéseit is remekül jellemzi a csobbanó vízcseppet s körülötte 
ritmikusan terjedô hullámokat formázó új embléma, amely mostantól a Duna Szimfonikusok 
logója lett. A szezonban népszerû összeállításokkal, közkedvelt vendégmûvészekkel várják a kö-
zönséget. Minderrôl Szklenár Ferenc mûvészeti vezetô és a zenekar „örök” mûsorvezetôje, Zelinka 
Tamás beszélt lapunknak.

A Duna Szimfonikus Zenekar honlapja: www.dunaszimfonikusok.hu

Szklenár Ferenc Zelinka Tamás
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Bodó Levente, a Honvéd Férfi kar énekese és menedzsere 
– aki gyakran lép fel szólista szerepekben is – azt meséli, az 
új arculatnak, amelyet már láthatnak a honlap- és a 
Facebook-oldaluk látogatói, fontos eleme az új szlogen is, 
amely a következôként hangzik: Honvéd Férfi kar – Idôtlen 
klasszikus. Sok év után tavaly kaptak új egyenruhát, s 
most már a 21. századnak megfelelôvé kellett tenni az ar-
culatukat is. Lényegesnek tartották azt is, hogy a már 
branddé vált nevüket megtartsák, hiszen idén hatvan-
hatéves az együttes, s az elôdeik nélkül nem vált volna a 
Férfi kar olyanná, mint amilyen ma. S bár nem tartoznak a 
Honvédséghez, a kórus tagjai nem katonák, rendszeresen 
adnak mûsort a hadseregnek, valamint állami protokollá-
ris rendezvényeken, így büszkén viselik a Honvéd Férfi kar 
nevet.  
Bodó Levente hozzáteszi, modern vonalvezetés, letisztult 
formák jellemzik az arculatukat. „Mertünk radikálisan 
változtatni a Honvéd Férfi kar megjelenésén: mind a ko-
molyzenei hangversenyeken használt díszegyenruha, mind 
a könnyedebb hangvételû koncertjeinken viselendô öltö-
zékünk megújult. A hagyományainkat büszkén vállaló, 
ám 21. századi megjelenést teremtettünk meg, nemcsak a 
ruházat, hanem az új honlap és a közösségi oldalaink, 
vala mint a közönségkapcsolataink interaktivitása tekin te-
tében is. Ebben az évadban útjára indítjuk a Honvéd Férfi -
kar Pártolói Klubot is, mely tagság keretében a bérlet-
vásárló törzsközönségünknek kedveskedünk különféle 
kedvezményekkel és meglepetésekkel.”
A Honvéd Férfi karra rengeteg felkérés vár a következô sze-
zonban is, s nyáron sem sokat pihentek. A margitszigeti 
fellépések után augusztus elején a szolnoki Parti-túra Fesz-
tiválon szerepeltek, ahol Verdi Requiemjét énekelték. Az 
évadot is ismert darabbal kezdik, Bizet Carmenjében lép-

nek pódiumra az Erkel Színházban. A vidéki vendégsze-
replések ugyancsak folytatódnak, hiszen a pécsi Kodály 
Központban októberben Sibelius Kullervo-szimfóniáját 
adják elô a Pannon Filharmonikusokkal, s ez az elôadás a 
Zeneakadémián is felhangzik. 
A nyáron nagy sikerrel bemutatott Goldmark-operát, a 
Sába királynôjét azok is meghallgathatják, akik júliusban 
valami miatt lemaradtak róla, hiszen a Káel Csaba rendez-
te produkciónak októbertôl az Erkel Színház ad otthont. 
A darabban természetesen ismét fontos szerepet kapnak a 
Honvéd Férfi kat mûvészei. A hónap végén pedig újra elin-
dul a saját bérletsorozatuk a MTA Dísztermében, ahol a 
halottak napja elôtt tisztelegve Liszt Requiemjét adják elô. 
A Nemzeti Színházba is visszatér a Férfi kar, ismét játsszák 
a Johanna a máglyán címû, dramatikus oratóriumot.    
Novemberben ôsbemutatót tartanak a MÁV Szimfonikus 
Zenekarral, s a helyszín is érdekes: a Nemzeti Múzeum. Két 
hangversenyt adnak, amelyen öt magyar kortárs zene-
szerzô: Csemiczky Miklós, Gyöngyösi Levente, Hollós 
Máté, Orbán György és Vajda János az I. világháborúra 
emlékezô, s emlékeztetô kompozíciói hangoznak fel. Bodó 
Levente azt mondja, a kórus élvezettel tanulja a darabokat, 
s egyébként is fontos szerepet játszanak a Férfi kar reper-
toárján a modern alkotások. „Egy hivatásos kórus nívóját, 
képzettségét a kortárs mûvek prezentálásán lehet lemérni. 
A mai mûvek iránt érdeklôdô közönség nem túl nagy, de 
szakmai szempontból a leginkább zeneértô publikum. Hiá-
ba énekel egy énekkar gyönyörûen Verdit, ha a kortárs ze-
nében elvérzik. Ez egyfajta tréninget jelent, ami szakmai-
lag elôrébb viszi a kórust.”

A Honvéd Férfi kar önálló honlapja: www.honvedferfi kar.hu 
A Honvéd Együttes honlapja: www.honvedart.hu  

Komoly történelemre, hatvanhat esztendôre tekinthet vissza az ország egyetlen hivatásos fér-
fi kara, a Honvéd. Tavaly már az énekesek új egyenruhába bújtak, a 2015/16-os szezont pedig 
vadonatúj arculattal köszöntik. Az évadban ismét temérdek felkérés vár rájuk: folytatják az 
MTA Dísztermében adott bérletsorozatukat, a dalszínháznak ugyancsak rendszeres fellépôi, 
s természetesen a szokásos koncertjeiken is énekelnek.

„Honvéd Férfi kar – Idôtlen klasszikus”
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A CAFe Budapest és a Magyar 

Jazz Szövetség szervezésében 

nagyszabású gálakoncert lesz ok-

tóber 12-én, a BMC Nagytermében. 

A rendezvény az egy éve elhunyt 

Csepregi Gyula mun kássága elôtt 

tisztelgô és róla elnevezett szaxofon-

verseny nemzetközi gálája, egyben a 

Magyar Jazz Napja 2015-ben. A gaz-

dag programkínálat meg  ko ro ná zá sa-

ként a Stúdió 11 lép színpadra Tony  

Lakatos és Billy Cobham sztárvendégek 

közre mû ködésével. Elsôsorban ebbôl az 

apropóból beszélgettünk a hetvenegy éves 

amerikai dobos legendával.

2 Bércesi Barbara

Billy
Cobham,
a pozitív példa
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Gramofon: Október 12-én a tavaly elhunyt magyar szaxofo-
nos, Csepregi Gyula elôtt tisztelgô koncerten lép fel a Stúdió 11 
zenekar sztárvendégeként. Többször játszott Csepregivel, leg-
utóbb a 2011-es Szeptemberfeszten. Hogyan emlékszik vissza 
Gyula személyére és a vele közös fellépésekre?
Billy Cobham: Élénken emlékszem rá, milyen összpontosí-
tással és eltökéltséggel dolgozott az anyagon, amelyet közö-
sen adtunk elô. Mindig nagyon jó kedélyû és közvetlen 
volt, bármikor készségesen válaszolt a kérdéseimre az alatt 
az idô alatt, amelyet együtt töltöttünk. Nem számított, 
hogy a zene volt a téma vagy az élet mindennapi dolgai. 
Úgy emlékszem vissza rá, mint nagyon jó muzsikusra és 
nagyon jó emberre.

G.: Gyula 56 éves korában hunyt el, korai halála az egész ha-
zai zenei társadalmat sokkolta. 2013-ban ment el George 
Duke, akivel hosszú éveken át dolgozott együtt és baráti vi-
szonyt is ápoltak. Óriási ûrt hagyott maga után, ahogy Horace 
Silver zongorista-zeneszerzô legenda is, aki az 1960-as évek-
ben alapvetô szerepet játszott az ön karrierjének megalapozá-
sában, hiszen pályakezdô muzsikusként lett Silver zenekará-
nak tagja. Hogyan viszonyul a veszteség érzéséhez, különösen 
azokéhoz, akik közel álltak önhöz? Hogyan tudja feldolgozni 
ezeket az élményeket mentálisan és lelkileg, különös tekintettel 
arra, hogy idôvel sajnos egyre szaporodnak az efféle rossz hí-
rek az ember életében?
B. C.: Mindenekelôtt azt kell mondjam: ez az élet. Miköz-
ben elveszítünk valakit vagy valamit, aki vagy ami nagyon 
fontos volt számunkra, az emlékezés folyamata során új ér-

tékekre lelhetünk. Mûvészként a következô logikus lépés 
számunkra, hogy az emlékezést azokról az emberekrôl, 
akikkel közvetlen kapcsolatban álltunk, az alkotási folya-
matunk részévé tesszük. Mi, mûvészek állandó motivációt 
keresünk a bennünk rejlô mélységek felszínre juttatásához, 
folyton inspiráció után kutatunk, ezért magától értetôdik, 
hogy ha fájó veszteség ér bennünket, a következô alkotá-
sunkban kifejezésre juttatjuk az érzéseinket. Számomra ez 
automatikusan történik. Ez az észszerû módja a tisztelgés-
nek mindazok elôtt, akiket nagyra tartottunk oly módon, 
hogy elménkben akár még becsesebbé válnak, mint ahogy 
a mindennapi életben láttuk ôket.

G.: Gyakran kap meghívásokat vendégszereplésre különféle 
elôadóktól – ahogy például a Stúdió 11-tôl – akik, érthetô mó-
don, jazzlegendaként, egyfajta példaképként tekintenek önre. 
Ilyen helyzetekben hogyan tudja megtalálni a megfelelô egyen-
súlyt a két szerep közt, melyek közül az egyik a vendégmûvészé, 
akinek szükségszerûen a meghívó zenekar mûvészi koncep-
ciójához kell igazodnia, a másik pedig a jazzikoné, akitôl 
mint a jazztörténet kiemelkedô alakjától egy kis közép-kelet-
európai ország zenészei szívesen veszik az útmutatást, meg-
erôsítést?
B. C.: A zenei élmény megalkotása, kiteljesítése során 
soha nem tekintek magamra másként, mint az engem föl-
kért zenészekre, legyen bárki is a partnerem. Ezért fel sem 
merül bennem, hogy a zenészkollégáim példaképként 
tekint hetnek rám. Szeretném azt hinni, hogy ha elô adó-
mûvészként valamilyen tekintetben pozitív példát muta-
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tok, akkor megtisztelve érezhetem magam, ha ezáltal má-
sok érdemesnek találnak rá, hogy kövessenek, viszonyítási 
pontnak tartsanak.

G.: Negyedszázaddal ezelôtt költözött Európába, most Svájcban 
él. Mely motivációk hajtották, hogy erre a kontinensre helyezze 
át a székhelyét, és miért éppen Svájcra esett a választása?
B. C.: Kíváncsi voltam rá, hogy az európai emberek ho-
gyan élik a mindennapjaikat, hogyan alakítják a közvet-
len szociális kapcsolataikat, és hogyan viszonyulnak a 
szom szédaikhoz, akikkel a történetük több száz évre nyúlik 
vissza, egészen addig, amikor a jelenleg Európaként ismert 
földrész határai megszilárdultak.

G.: Panamában született, hároméves korában szülei New 
Yorkba költöztek. Nemrégiben ismét ellátogatott szülôföldjére, 
hogy felfedezze panamai gyökereit. Ismét csak az a kérdésem, 
mi motiválta, hogy visszatérjen eredeti hazájába, és miért ép-
pen akkor érezte elérkezettnek rá az idôt, amikor?
B. C.: A tanulás vágya hajtott, élményeket akartam sze-
rezni, amelyekbôl inspirációt nyerhetek. A mai napig 
emésztem mindazokat a benyomásokat, amelyeket ott sze-
reztem, nagyon fontosak számomra, és erôsen visszhangoz-
nak a zenémben. Arra a kérdésre nem tudok felelni, miért 
éppen akkor tértem vissza, amikor. Egyszerûen azt érez-
tem, hogy 68 év távollét után kezdett ismét hívni a szülô-
földem. Nincs bennem megbánás, hogy nem tettem meg 
ezt a lépést korábban, úgy gondolom, éppen akkor jött el 
az ideje, amikor eljött. 

MAGYAR JAZZ NAPJA HETEDSZER
A Magyar Jazz Szövetség és a CAFe Budapest fesztivál együtt-
mûködésében október 12-én a BMC Nagytermében megvalósuló 
koncertre az I. Csepregi Gyula Szaxofonverseny nemzetközi gálá-
jaként kerül sor. Az elôválogatás után a verseny döntôje október 
9-én a Budapest Jazz Clubban zajlik, a 30 év alatti szaxofonosok 
illusztris zsûri elôtt mérhetik össze tudásukat: köztük lesz Borbély 
Mihály, Dés László, Siliga Miklós és Tóth Gyula, a zsûri elnöke a 
lengyel Zbigniew Namysłowski. Az elsô három helyezett a pénz-
jutalmon túl nemcsak a másnapi versenyzáró gálán léphet fel 
Namysłowski oldalán, de a BMC-beli nemzetközi gálán is, ahol a 
hazai jazzélet egyik legígéretesebb csapata, a Tálas Áron Trió kísé-
ri ôket. Az est mûsorán szerepel még az Andy Middletonnal 
kiegészülô Trio Midnight koncertje, hallhatjuk zongorán Rátonyi 
Róbertet, aki éteri duettet ad elô Csepregi Gyulának a technika se-
gítségével megidézett szaxofonjával, majd Csepregi egyik legmeg-
határozóbb formációja, a Stúdió 11 áll színpadra két nemzetközi 
hírû sztár, Tony Lakatos és Billy Cobham közremûködésével.
A nemzetközi gála egyben a hetedik alkalommal megrendezett 
Magyar Jazz Napja, a mûfaj egyik legjelentôsebb hazai eseménye. 
Az MJN Zsoldos Béla ötlete nyomán indult útjára, elsô helyszíne 
a Sziget Fesztivál volt, majd bejárta az országot, tavaly a 
Veszprém fest keretein belül valósult meg. Az alkotók hitvallása 
szerint a rendezvényen a hazai jazzélet kiemelkedô elôadói és 
produkciói mutatkoznak meg a mûfaj mind szélesebb körben 
történô megismertetése és elismertetése céljából, nemzetközi ze-
nei együttmûködések bemutatása által. A korábbi években több 
ezres nézôsereg hallhatta a Budapest Jazz Orchestra és George 
Duke, az In Line és Dennis Chambers, a László Attila Band és 
Tommy Campbell, a Morgan Workshop és Billy Cobham, vala-
mint Szendôfi Péter csapata és Gary Willis közös elôadását.
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G.: Amikor az 1990-es évek elején kialakult és rendkívül gyors 
fejlôdésnek indult a világzenei mozgalom, ön aktív részese 
volt ezeknek a történéseknek, fellépett a WOMAD fesztiválo-
kon, izgalmas utazásokat tett Brazíliába, Kubába, Nigériába 
és más országokba. Hogy érzi, melyek voltak legtanulságo-
sabb utazásai zenei szempontból?
B. C.: A legtöbbet otthon, Svájcban tanultam a zenérôl, 
ahol minden egyes nap új lehetôséget kínál számomra, 
hogy közelebb kerüljek a létezés mélységeinek megértésé-
hez, és ezeket a mentális tapasztalásokat zenei megnyilat-
kozásokká tudjam átfordítani.

G.: Melyek azok a nemzetek, amelyek zenéjét még nem volt 
le  hetôsége felfedezni, de nagyon szeretne elmélyülni bennük?
B. C.: Rengeteg olyan zenei törekvés létezik Afrikában és 
Dél-Amerikában, amelyeket szeretnék behatóbban megis-
merni. Ezek a kontinensek telis-tele vannak zenei infor-
mációval, amelyekbôl ha csak egy morzsányit magaménak 
mondhatok, az az aranynál is értékesebb.

G.: A jazzrajongók általános megállapítása szerint az utolsó 
olyan idôszak, amikor mérföldkô jelentôségû új ötletek szület-
tek a jazz-zenében, a fusion volt. Ekkor fordult elô utoljára, 
hogy világszerte egész generációk rajongtak a jazzért. Nem 
meglepô, hogy zenésztársaival Jazz is Dead néven alapítottak 
együttest (bár eleinte gyanakvással tekintett erre a névre) az 
1990-es év végén. Önnek mi a véleménye az elôbbi megállapí-
tásról, és hogyan látja a jazz jelenlegi állapotát? Melyek azok 
a dolgok, amelyek elszomorítják, és miket tart reménykeltônek, 
akár izgalmasnak?
B. C.: A Jazz is Deaddel meglehetôsen nagy kihívást 
jelentô Greatful Dead-számokat hangszereltünk át és ját-
szottunk. Néhányat az én egykori slágereim közül is be-
emeltünk a repertoárunkba, köztük a Red Baront és a 
Stratust, de ezen túl a Jazz is Dead is csak egy olyan zenei 
eszközrendszer volt, amellyel az azt alkotó muzsikusok ki-
fejezésre tudták juttatni a fusionrôl alkotott közös elkép-
zeléseiket. A zeneiparban mindenkinek folyamatosan 
meg kell újítania magát ahhoz, hogy ne apadjanak el a 
kreatív energiaforrásai. Ha ôszinte választ vár tôlem a 
jazzszíntér jelenlegi állapotát tekintve, azt kell mondjam, 
nincsen módomban megadni, mert nagyon keveset tu-
dok róla ahhoz, hogy megalapozott véleményem legyen. 
Amikor felkérést kapok egy fellépésre, az annak kö-
szönhetô, hogy a meghívó fél irántam érdeklôdik, nem 
pedig egy zenei stílus iránt, amelyhez egykor szoros szálak 
fûztek. Ez valóban csalódással tölt el a jazzszíntér állapo-
tát illetôen. Ahogy Amerikában mondják: „Jogomban 
áll hallgatni, hiszen minden, amit mondok, felhasznál-
ható ellenem…”

G.: Azt olvastam egy önnel készült interjúban, hogy arra a bi-
zonyos lakatlan szigetre több más album mellett magával vin-
né egy felvételét Bartók Béla Concerto zenekarra címû mû vé-
nek. Érdekelne, hogy dobosként, illetve zeneszerzôként milyen 
inspirációt tud meríteni a klasszikus zenébôl?

B. C.: Jó kérdés! Zeneszerzôként különleges helyzetben va-
gyok, mert a zenei gondolataimat a dobfelszerelésen bon-
tom ki, és ebben a minôségemben igen jelentôs hatással 
van rám a nagyszerû Bartók Béla, Igor Stravinsky, Gustav 
Mahler vagy Richard Strauss. Ahogy korábban említet-
tem, mindezeket a zenei élményeket, amelyeket a jó-
voltukból átélek, a saját zenei megnyilatkozásaim részévé 
alakítom – ahogy például a Total Eclipse címû lemezemen 
hallható.

G.: Azon túl, hogy dobos, zeneszerzô és zenekarvezetô, ön 
évek óta tanít, 2011 óta online dobleckéket is lehet öntôl ven-
ni. Melyek voltak a legtanulságosabb momentumok az ön 
számára, amelyeket a tanítás során szerzett?
B. C.: A tanításhoz elengedhetetlen, hogy az ember maga 
is folyamatosan tanuljon, fejlessze magát, hiszen a legtöb-
bet a tanítványaimtól tanultam. n

Billy Cobham hivatalos honlapja: billycobham.com
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JAZZ KONCERTAJÁNLÓ

A MÜPA megszokott jazzsorozataiban izgalmasabb-
nál izgalmasabb elôadók koncertjein tapsolhatnak a 
különlegességek kedvelôi. Szeptemberben az osztrák 
fókuszú Európai Hidak fesztivál keretében lép fel a 
gitáros, Wolfgang Muthspiel triója, melyben Larry 
Grenadier bôgôzik és Jeff Ballard dobol.
Október 9-én a Bartók Béla Nemzeti Hangverseny-
termet várhatóan színültig megtöltô közönség ün-
nepli a 75 éves Benkó Sándort az „És él a dixie…” 
címû koncerten, melyen a Benkó Dixieland Band 
vendégeként fellép Berki Tamás, Micheller Myrtill, 
Deseô Csaba, Hegedûs Csaba és Nagy Jenô, a 
Banchieri Singers, sôt két amerikai sztárvendég is: 
Lee „Plink” Floyd bendzsós New Orleansból és Jon-
Erik Kellso trombitás New Yorkból.
Október 30-án és november 13-án két Jazzlegenda 
érkezik a nagyterembe – elôbb Chick Corea The 
Vigil formációjával ad hírt legújabb törekvéseirôl, és 
mutatja be fiatal felfedezettjeit, majd Steve Gadd 
dobmágus 70. születésnapja alkalmából gyûlhetünk 
össze ugyanott, hogy lefegyverzô groove-okat élvez-
hessünk. Ez alkalommal James Taylor ikonikus éne-
kes teljes kísérôzenekara színpadra lép.
Novemberre jut egy Jazzmûhely is: 28-án a sikert si-
kerre halmozó Special Providence adja elô sokat 
mondó, The Essence of Recent Times címû mûsorát 
vonósokkal és a Turbóból ismert Tanka Balázzsal ki-
egészülve.

Autumn leaves – ôszi koncertajánló

A jazz leginkább fülbemászó ágát ünneplô Jazzy Fesztivál idén 
október 2-án és 3-án csábítja rajongót a MOM Kulturális Köz-
pontba. Pénteken este 8-tól Charlie zenél egytôl egyig ki emel-
kedô zenészbarátaival, plusz egy igazán illusztris vendéggel, 
Babos Gyulával. Charlie minden bizonnyal megszólaltatja ked-
ves jazzszerzeményeit is, ám a legnagyobb slágerek sem ma-
radhatnak el. Másnap két fellépô követi egymást a hegyvidéki 
színpadon. Elsôként Fábián Juli és Zoohacker egyre nagyobb tö-
megeket megmozdító zenéje csendül fel, és hogy még mindig az 
elektronikus irányzatoknál maradjunk, utánuk a német Jojo 
Effect teremt lounge-hangulatot vendégével, Anne Schnell-lel.

A CAFe Budapest fesztivál idén is arra szólítja fel közönsé-
gét, hogy töltse fel magát, méghozzá jobbnál jobb zenékkel Bu-
dapest legkülönfélébb koncerthelyszínein. A teljes kínálatot 
felsorolni még csak a jazz mûfajából is hosszadalmas lenne; ki 
kell emelni a Christian Muthspiel 4 Steve Swallow-val megtá-
mogatott együttesének fellépését október 3-án az Opus Jazz 
Clubban, Micheller Myrtill és Pintér Tibor duókoncertjét 
5-én a Budapest Jazz Clubban, 7-én ugyanott a GreMi Dózer, 
azaz Grencsó István és Miklós Szilveszter zanzásított zeneka-
rának estjét, 12-én a lapunk 44. oldalán részletezett In 

Memoriam Csepregi Gyula – Magyar Jazz Napja rendezvényt 
a BMC nagytermében, 14-én az Opusban Palle Mikkelborg 
Triófellépését, 18-án a Müpa nagytermében Jojo Mayer és 
Lajkó Félix lángra lobbantó produkcióját, valamint 18-án is-
mét az Opusban a La Planète Quartet s benne Aki Takase ja-
pán zongorista zenei kísérleteit.

Aki szomorkodna a naptári nyár búcsúja miatt, rögtön szeptember elsejétôl vigasztalódhat a tízéves múltra 
visszatekintô Újbuda Jazzfesztiválon, amelynek hagyományosan az A38 hajó és a MU Színház ad otthont. A ti-
zenegyedik fesztiválon elsején hallhatjuk a Random Tripet, másnap Geröly Tamás trióját Gombai Tamással, a nem-
zetközi ARGO formációt, illetve a The Best Bad Trip koncertjét – mindezt az A38 fedélzetén. 4-én csatlakozik a 
hajóhoz a MU Színház Dukay Barnabás és Gadó Gábor duókoncertjével, a Rezervátum Orchestra fellépésével és 
a német BAUER 4 bemutatkozásával, az A38-on pedig az osztrák May The Sax vezet át a hajnalba. Szombaton, 
5-én a német Gorilla Maskkal, a magyar-örmény Araraton Trióval és az egyesült királysági Beardymannel hajózha-
tunk, míg 6-án, a záró napon a MU színpadára lép a lengyel Olbrzym i Kurdupel és a Tóth Viktorhoz csatlakozó né-
met-belga Masim Badavi Players.

Jojo Mayer

Steve Gadd Band
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Szintén sok programnak ad otthont a CAFe mûsor-
kínálatából a Budapest Music Center, de természete-
sen a fesztivál elôtt és után is rengeteg jazzcsemegébôl 
válogathatunk itt az ôsz folyamán. Hogy csak néhányra 
hívjuk fel az érdeklôdôk figyelmét: folytatódik a Take 
the MOL Train sorozat, melynek keretében szeptember 
3-án a Párizsban alakult, Palotai Csabához köthetô The 
Deserters zenél az Opusban, majd október 30-án a sváj-
ci VEIN trió fogadja Greg Osby szaxofonost. A Goethe 
Jazz sorozatban szeptember 4-én Daniel Erdmann és 
Samel Rohrer adja elô „ten songs about real utopia” 
címû meghökkentô mûsorát Frank Möbius gitárossal és 
Vincent Courtois csellistával, november 7-én pedig a 
német jazz feltörekvô generációjának egyik legtöbbet 
méltatott hármasa, a Pablo Held Trio fest utánozhatat-
lan hangképeket.

A Zeneakadémia koncertkínálatában megszokhat-
tuk, hogy jellemzôen akusztikus, intim felállású jazzfor-
mációk adnak koncertet termeiben, és megtapasztal-
hattuk, hogy e koncertek elôadó és közönsége számára 
is különleges élményt jelentenek. Október elsején a 
lengyel zongorista, Leszek Możdżer készül rá, hogy elva-
rázsolja a Solti Terem hallgatóságát Krzysztof Komeda, 
Lutosławski, Chopin, Bach és Prokofjev dallamaira „el-
követett” improvizációival. November 25-én pedig visz-

szatér a Nagyterembe 
Brad Mehldau, aki 
2013. novemberi szó-
lókoncertjének végén 
az állva tapsoló rajon-
gók buzdítására öt rá-
adást adott. Ez alka-
lommal trióban hall-
hatjuk az amerikai 
zongorista mágust; 
magától értetôdik, 
hogy Larry Grenadier 
bôgôs és Jeff Ballard 
dobos lesznek játszó-
társai.

Gramofon-összeállítás

További információ:  www.a38.hu, www.mu.hu, www.mupa.hu, 
www.jazzy.hu, www.cafebudapestfest.hu, www.bjc.hu, www.bmc.hu, 
www.zeneakademia.hu

A sokat említett Budapest Jazz Club a szokásos mû-
sor rendjébe ôsszel is beilleszti a világsztárokat, akik itt-
hon elvétve hallhatók klubkörülmények között, vagyis 
szinte testközelbôl. Járt már a BJC-ben, és szeptember 
15-én egymás után kétszer, fél nyolckor és fél tízkor is 
hallhatják lelkes rajongói Joshua Redmant és trióját, 
melyben Ole Morten Vågan bôgôn, Jorge Rossy dobon 
mûködik közre. Október 13-án Trace Bundy gitározik 
az egybegyûlteknek, mely fellépésével 2011 óta tartó 
hagyományt követ. Elôször érkezik viszont saját jogán a 
BJC-be Luis Perdomo venezuelai születésû, New York-i 
zongorista, és minden bizonnyal hasonló lelkesedéssel 
fog találkozni október 22-én, mint korábban Miguel 
Zenon vagy Ravi Coltrane zenekarának tagjaként.

Leszek Możdżer
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A koncertrôl szolid beszámolót kö-
zölt a Népszava: „Szombaton este 
Antheil George amerikai mûvész zon-
gorázott a Zeneakadémiában. Hang-
versenyének mûsora szerint Antheil 
’futurista’ zon go ra mûvész. A futuriz-
mus, amely szó szerint jövôt jelent, 
Olaszországból indult ki és célja a 
meglevô irodalom és mûvészet lerom-
bolása. A romok fölött aztán a futuris-
ták járnák a diadalmas táncot. A fu-
turizmus több mint egy évtizedes élet-
tartama alatt sok zavart, fölfordulást 
okozott, de figyelemreméltó lendülettel 
nem vitte elôre az irodalom és mûvészet 
ügyét. Végül befutott Budapestre az 
elsô futurista zon go ramûvész is. Arros, 
Chopin, Debussy szerzeményein kívül 
túlnyomórészben a saját szerzeményeit 
játszotta. Az elsô három szám nem hozott semmi meglepetést. 
Chopin is, meg Debussy is egészen normális módon pergett le 
ujjai alatt. Hogy billentése kissé kemény, az ütemek kissé ön-
kényesen sorakoznak egymás után; ez nem futurista sajátos-
ság, megteszik ezt mások is. A saját szerzeményei igaz hogy 
szeszélyesen hangzanak, de ebben a tekintetben is edzve van a 
közönség füle.”

George Antheil (Georg Carl Anton Antheil) 1900. július 
10-én a New Jersey állambeli Trentonban német és lengyel 
emigráns szülôk gyermekeként született. Zongoratanulmá-
nyait Constantine von Sternberg és Ernest Bloch irányí-
tották. 1922-ben hagyta el Amerikát, hogy elô adó-
mûvészként és komponistaként az amerikai lehetôségeknél 
lényegesen nagyobb számban mûködô és szakmai szem-
pontból jóval komolyabb európai koncertpódiumokon 
méresse meg magát. Az öreg kontinensen perkusszív és 
disszonáns zenéje viharos fogadtatásban részesült. Korai 
kompozíciói bemutatóit többek között Igor Stravinsky tá-

mogatta. Ezek között volt számos 
jazzes hatásokat tükrözô darabja, 
köztük a Budapesten is bemutatott 
Jazz Szonáta (1922).
1922 decemberében Berlinben sors-
döntô találkozás történt George 
Antheil életében. Ô maga ezt így 
írta le az elôször 1945-ben megje-
lent Bad Boy of Music címû önélet-
rajzában: „Amikor 1922 decemberé-
nek egy napján visszatértem berlini 
lakásomba, egy párizsi levél várt. 
Stravinsky írta, azt szerette volna, ha 
Párizsba mennék, ahol ô a megbeszélt 
koncertemet már elôkészítette. El-
mentem a postára és táviratoztam 
neki, hogy jöhetek. Azután felkeres-
tem egy kávéházat a lakásom közelé-
ben. Hamarosan belépett a kávéház-

ba egy lány és két férfi, akik egy mellettem levô asztalnál 
foglaltak helyet. A lány sötéthajú volt, erôs pofacsonttal, 
egyébként finom, gyengéd szépség. Fekete szoknyát és fekete 
blúzt viselt s nem használt semmiféle kozmetikumot. A vele 
levô két férfi fiatal volt és nyilvánvalóan testvérek voltak, 
Mephisto-ikreknek látszottak. Emellett nagyon mongolosan 
néztek ki.
Most mindhárman kávét rendeltek, s mikor az megjött, telje-
sen csendben fogyasztották el. A kevés beszéd, ami megesett, 
úgy hangzott, mint a kínai vagy valamilyen mongol dialektus. 
Egyikét sem beszélték az általam ismert nyelveknek; én tud-
tam németül, franciául és a New Jersey-i amerikai nyelvet. 
Emellett volt némi svéd, olasz és orosz tudásom is. 
A lány és a két férfi ’mûvésznek’ tûntek. A következô nap dél-
utánján megszállottként látogattam meg az expresszionista 
mûvész galériát, amelynek ’Der Sturm’ [’A vihar’] volt a neve. 
Itt újra találkoztam egy fiatal alkalmazottal, Eva Weinwurstl 
kisasszonnyal, egy jókinézésû, vékony, kábé 23 éves lánnyal, 
néha modern képeket vásároltam nála.

Egy amerikai futurista zongorista és magyar felesége – 
George Antheil és Márkus Böske
1923. március 3-án, szombaton este fél kilenckor a budapesti Zenemûvészeti Fôiskola kisterme 
Antheil George futurista zongoramûvész hangversenyére invitálta a publikumot. A mûsorban 
Bach, Chopin, Debussy, Albeniz és Borogyin mûvei mellett a zongorista számos saját kompozí-
ciójának elôadását hirdette a Rózsavölgyi és Társa. A jegyek ára vigalmi és forgalmi adóval együtt 
100 és 300 korona között volt. Összehasonlításképpen: ugyanezekben a napokban a Pesti Napló 
címû napilap egy száma 20 koronába, a nyíregyházi Nyírvidék 30 koronába, az Auróra folytatá-
saként, Szabó Dezsô fôszerkesztésében megjelenô Élet és irodalom címû, ebben a hónapban indí-
tott folyóirat pedig 300 koronába került.

2 Simon Géza Gábor

George Antheil
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Eva élénken érdeklôdött a munkám iránt, unortodox darabo-
kat komponáltam; ô számomra a modern mûvészet fô prédi-
kátora volt, olyan lány, amilyeneket az ember a könyvkeres-
kedésekben, mûvészeti galériákban és a modern múzeumok-
ban oly gyakran talál. Ha valaki a kávéházi hölgy ügyében 
segíteni tud, az Eva. Berlin mûvészeti életében semmi nem 
történhetett Eva tudta nélkül; ô ült a központban, ô volt a 
távirati iroda. És Eva tényleg tudta, hogy ki a kávéházi lány. 
Azt mondta, hogy ô is a kávéházból ismeri. Márkus Böskinek 
hívják.”

Önéletrajzában Antheil a továbbiakban igen sokat mesél 
arról, hogy Eva Weinwurstl hogyan próbálta ôt lebeszélni 
a megismerkedésrôl a budapesti születésû Márkus Er zsé-
betrôl, aki egyfajta forradalmár volt.
Antheil Eván keresztül két jegyet küldött a Márkus lány-
nak s ôk elmentek a koncertre, ám utána nem várták meg 
Antheilt: „S miért nem? No igen, a zenéje nem tetszett 
neki.”
A történet a Bad Boy of Music tanúsága szerint néhány 
hét múlva folytatódott, amikor a galériás hölgy karácsony 
elôtt egy háromszemélyes randevút hozott össze, amelynek 
csúcspontja a legelôkelôbb berlini étteremben elköltött 
vacsora volt. A folytatás egy közös, immár kétszemélyes 
karácsonyozás volt Lengyelországban. A vonatúton tisz-
tázták, hogy George Antheil nem gazdag úrifiú, s nem is az 
amerikai gengsztervilághoz tartozik – bár a csôre töltött 

pisztoly állandóan a keze ügyében volt. Márkus Böski pe-
dig elmesélte, hogy a magyar papája alkusz Budapesten. 
Az esküvôt 1925. november 4-én, majdnem három esz ten-
dôvel az elsô találkozás után tartották meg Budapesten.
1927 sok tekintetben kulcsév volt a George & Böski 
Antheil házaspár életében. Az év elején George Antheil 
újabb koncertet adott Budapesten, amelyre Zelk Zoltán a 
Tegnap címû, 1966-ban megjelent visszaemlékezéseiben 
Az elsô hangverseny címmel írt: „Amerikai zongoramûvész 
érkezett Budapestre. A nevére nem emlékszem, csak arra, 
hogy az Esplanade-szállóban lakott, és szerencsére magyar fe-
lesége volt, akinek át tudtam adni Kassák kérését: adjon né-
hány jegyet a Dokumentum címû folyóirat munkatársainak. 
Megilletett minket az ingyen belépô, hiszen fegyvertársai vol-
tunk a modernségben. Arról volt híres, hogy nemcsak ujjaival 
veri a billentyûket, hanem öklével, könyökével is. Megérkezé-
sekor nyilatkozott egy délutáni újságban, s elmondta, hogy eu-
rópai körútján minden föllépése botránnyal, tüntetéssel vég-
zôdött. Ezért revolver nélkül nem is lép dobogóra. […]
Nem sokan gyûltek össze, talán negyed ház lehetett. És csupa 
illedelmes ember. Gyér közönség, gyér taps. De a hangverseny 
végén valamivel hangosabban csattantak a tenyerek. A kö-
nyökével zongorázó mûvész megdöbbenve nézett farkasszemet 
közönségével. Se paradicsom, se záptojás, se füttyszó? Miféle 
város ez, ahol ha kevesen is, de már 1927-ben megértik a jövô 
mûvészetét? S ekkor a magyar avantgárd, a Dokumentum 
munkatársai megszánták az ifjú amerikai mestert. A jövendô 

George Antheil New Yorkban, 1927-ben  A Ballet Mécanique kézzel írt kottája
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magyar irodalom nem kisebb alakjai, mint Déry Tibor, Illyés 
Gyula s még néhányan, a modern mûvészet akkor már euró-
pai hírû vezéralakjával, 
Kassákkal az élen, a do-
bogóhoz szaladtak, s szá-
jukba dugott ujjaikkal ak-
kora füttyöket csaltak a 
Zeneakadémia csillára 
alá, hogy ennél nagyobb 
ricsaj a párizsi koncerten 
sem lehetett.”

Néhány héttel a ricsajos 
budapesti koncert után 
George Antheil szerzôi 
estjére került sor New 
Yorkban, amelyet eredeti-
leg a Paul Whiteman’s Experiment in Modern 
Music sorozat keretében terveztek. A szériában 
a hagyományos európai kompozíciós zene és az 
újabb keletû amerikai hot jazz valamiféle vegyí-
tését képzeltek el. Ez egyfajta kiszélesítése volt a 
korábbi „meg jazze sí té seknek” és az olyan feldol-
gozásoknak, mint a Liszt II. Magyar rapszódiá-
jából vett Hungarian Rag (Julius Lenzberg) és 
hasonlók. Ez a sorozat egyúttal az egyik elsô 
elôszele volt az 1950-es években third stream 
néven elhíresült jazzirányzatnak, amelynek keretében 
például Seiber Mátyás Improvisation for Jazzband and 
Symphony Orchestra címû mûvét 1960-ban Londonban 
bemutatták. Paul Whiteman egyébként korábban többek 
között ebben a sorozatban mutatta be George Gershwin 
Rhapsody In Blue címû kompozícióját is.
A nagy George Antheil-koncertre 1927. április 10-én a 
New Yorki-i Carnegie Hallban került sor. Ennek fô száma 
a még 1925-ben Párizsban komponált zongoraverseny, az 
A Jazz Symphony volt, amelyet Allie Ross vezényletével a 

W.C. Handy’s Orchestra adott elô. A zenekarban két-két 
oboa és klarinét, egy-egy szoprán-, alt- és tenorszaxofon, 
három-három trombita és harsona, továbbá egy tuba és 
egy nagy csomó ütôhangszer, két bendzsó és három zongo-
ra szerepelt. A szólózongora-szólamot a zeneszerzô, George 
Antheil játszotta. 
A kritikusok az est mûsorából elsôsorban a Ballet 
mécanique (1924) elôadását emelték ki. Ennek hangszere-
lésében 16 gépzongora, két koncertzongora, 3 xilofon, 7 
elektromos csengô, 3 légcsavar, sziréna, 4 basszusdob és 
egy tam-tam dob szerepelt. A darab eredetileg egy francia 
alkotókkal, amerikai producerrel készült, de elôször Auszt-
riában bemutatott experimentális (dadaista, poszt-kubista) 
film kísérôzenéjének készült. A felújított verzió a hét 
DVD-t magában foglaló, Unseen Cinema: Early American 
Avant Garde Film 1894–1941 címû sorozatban jelent meg 
2005-ben. 

A Ballet mécanique legismertebb verzióját Robert Craft 
vezényli a Los Angeles Contemporary Music élén, amely-
ben négy zongora, két xilofon, harangjáték, üstdob, tenor- 

és basszusdob, katonai dob, gong, triangulum, cintá-
nyér, woodblock, nagy és kis repülô propeller, nagy 
és kis elektromos csengô szerepel (Urania UR 134/
US 5134 LP). Az 1927-es koncert résztvevôi a már 
említettek mellett kisebb figyelmet szenteltek Geor-
ge Antheil Vonósnégyesének, valamint a Zongorá-
ra, hegedûre és dobra írt szonátájának. George 
Antheil 1927-ben Flight – Ivan the Terrible cím-
mel komponálta a Rettegett Iván orosz cárról szóló, 

az operát és a balettet kö-
zös egységbe foglaló szerze-
ményét. A darab szöveg-
könyvét feleségével, Böski 
Antheillel közösen írták. 
Az angol nyelvû szöveget 
két tenor, egy koloratúr-
szoprán és egy bariton szó-
lóénekes, valamint kórus 
adta elô. A balett részben 
három szólista és a balettkar 
mû ködött közre.
Antheil 1935 és 1957 között 
mintegy harminc filmzenét 
komponált. Emellett publi-
kált nyolc szimfóniát, a már 
említett mellett hat további 

operát, valamint csaknem harminc kamarazenei- és nagy-
zenekari mûvet.

George Antheil 1959. február 12-én New York Cityben 
hunyt el. Szülôvárosában, Trentonban temették el. 1902-
ben született felesége, a szakirodalomban Böski, Boske, 
Böschke, Böske, Bjerska, Elisabeth, Erzsébet néven emle-
getett budapesti leány 1971 augusztusában halt meg. Ham-
vait a Csendes-óceánba szórták. n

és basszusdob, katonai dob, gong, triangulum, cintá
nyér, woodblock, nagy és kis repülô propeller, nagy 
és kis elektromos csengô szerepel (Urania UR 134/
US 5134 LP). Az 1927
említettek mellett kisebb figyelmet szenteltek Geor
ge Antheil Vonósnégyesének, valamint a Zongorá
ra, hegedûre és dobra írt szonátájának. George 
Antheil 1927
mel komponálta a Rettegett Iván orosz cárról szóló, 

Az angol nyelvû szöveget 
két tenor, egy koloratúr
szoprán és egy bariton szó
lóénekes, valamint kórus 
adta elô. A balett részben 
három szólista és a balettkar 
mû
Antheil 1935 és 1957 között 
mintegy harminc filmzenét 
komponált. Emellett publi
kált nyolc szimfóniát, a már 

A MusikFabrik a Ballet Mécanique elôadása közben 2002-ben Essenben, a 

KlavierFestival Ruhron

JAZZ TANULMÁNY
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Az egyre nagyobb külföldi ismertségre és el-
ismertségre szert tett Szabó Sándornak im-
már második zenei tárgyú könyve jelent meg 
a Püski Kiadónál. Nevét a hazai közönség 
elsôsorban a jazz, valamint az akusztikus gi-
tárzenei fesztiválok kapcsán ismerheti. Az 
1980-as évek elejétôl egyike volt azon úttö-
rôknek, akik a Makám, a Kolinda és más 
együttesek mellett a SzaMaBa Trióval – mint 
a hazai improvizatív zene másként gondol-
kodó muzsikusai – lerakták a hazai világzene 
alapjait. Gitáros-zeneszerzônk egyben mély, 
szuverén gondolkodó is.
Szabó Sándor Zenélô Ôskelet címû könyvé-
ben páratlan dologra vállalkozott: metafizikai 
logikával felépített szemléleti pozícióból az 
ôsi keleti zeneiség felidézésével a zene vilá-
gának a megszokottól eltérô, egészen más 
látványát mutatja meg. Hiánypótló köteté-
ben feldolgozza a keleti zenében tett több 
évtizedes barangolásait – hiszen pályafutása 
során nemcsak koncerteket adott Ázsiában 
és a Távol-Keleten, hanem független muzi-

kológusként kutatásokat is végzett. Kutatási 
területe a hivatalos magyar zenetörténet kez-
dete elôtti kor, a Honfoglalás elôtti ázsiai 
ôsök udvari zenéje. 
A könyv három fô részre tagolódik. A fô ke-
leti zenei rendszerek bemutatásával történeti 
áttekintésben és elméleti összehasonlításban 
panorámát nyit a keleti zenére, a Zenebölcse-
leti elmélkedések címû részben felidézi azt 
az ôsi zeneiségben fogant világot, amikor az 
ember nem kultúrában, hanem kultuszban 
élt. Ebben a fejezetben a zene mélyebb as-
pektusaira is rámutat. Gyakran utal a modern 
nyugati kultúrában kialakult zenére, rámutat-
va annak különbségeire. Megkísérli megra-
gadni és fogalomrendszerben rögzíteni a 
zene emberre gyakorolt hatásának okát és 
mûködését. A harmadik részegység a Mo-
dern Magyar Keleti Zene mûvészi laborató-
riumába kalauzol el minket, ahol mûvészként, 
mintegy zenei régészként összefoglalja és új-
raidézi ôseink 1000–1500 éves zenéinek egy 
lehetséges modern változatát. 

A keleti zene történetérôl, hangrendszereirôl, 
ritmusvilágáról eddig senki nem írt ilyen ala-
pos munkát. Mindazok, akik bármilyen szin-
ten érintettek a világzenében vagy a keleti 
zenében, rendkívül hasznos információkat 
szerezhetnek a könyvbôl. 

Simon Géza Gábor

SZABÓ SÁNDOR: ZENÉLÔ ÔSKELET
Püski, 2015
240 oldal

Különös elfogódottsággal veheti kezébe a 
Gramofon olvasója a méretét tekintve is 
jelentôségteljes könyvet, hiszen egyik szer-
zôje, Pallai Péter a Gramofon régi munkatár-
sa. Ezen felül hosszú évek óta ô a londoni 
Magyar Intézet jazzkurátora, európai jazz-
csere programok szervezôje, itthon pedig ki-
tartó lelkesedéssel vezette jazz mûsorát a 
Civil Rádióban, és szervezi péntekenként a 
Harmónia Jazzmûhely koncertsorozatát a 
Budapest Jazz Clubban. Ez utóbbi tevé keny-
sé gében (mely még a Nyitott Mûhelyben in-
dult) is társa Kerekes György, aki a már a Gra-
mofonban is méltatott kétkötetes Jazzport-
rék címû munka szer zôje. Zongoristaként is 
értô rajongója a mû fajnak, s a dolog még fo-
kozható: ô készítette A jazz évszázada il-
lusztrációit is. Mindkét szerzôre jellemzô a 
jazz-zene fanatikus szeretete, ez is magya-
rázza, hogy a digitális korszakban papíralapú 
jazztörténetet jelentettek meg huszonkét fe-
jezetben, valamint az is, hogy ere den dôen és 
a szó jó értelmében régi vágásúak, ami a jazz 

kialakulásának részletes bemutatására és a 
mainstream jazzre fordított hangsúlyos fi-
gyelmükben is megmutatkozik. Az egyen-
súly azért nem borul fel, erre gondosan 
ügyeltek, például azon döntésük is ezt a kö-
rültekintést demonstrálja, hogy külön egy 
teljes fejezetet szenteltek az európai jazznek, 
mely témát lapunk alapító-szerzôje, a jazz-
ügyekben (is) széles körben tájékozott Ziper-
novszky Kornél dolgozta fel.
A könyv kézben fogható, az olvasást hagyo-
mányos módon gyakorolni szeretôk kedvé-
ben jár, de az információtömeg nem ér véget 
a lap alján: minden alfejezethez, járul egy-egy 
YouTube-link, némelyikhez több is, így össze-
sen közel nyolcszáz hangminta áll rendelke-
zésére az olvasónak. Negyvennégy hangzó 
példa található a fejezetek közt elszórtan 
Cseke Gábor jóvoltából a jazzben használa-
tos alapfogalmak (pl. hangközök, skálák, imp-
rovizációs módok) tisztázására, s ezen felül 
751 videót linkeltek be a szerzôk a megfelelô 
fejezetrészekhez, hogy ne csak a néma betûk 

révén próbáljon az érdeklôdô eligazodni a tár-
gyalt témákban. Emberfeletti vállalkozás, de 
jócskán megérte a fáradságot, hiszen épp et-
tôl az extrától lesz A jazz évszázada párját 
ritkító munka. No meg a személyes meg kö ze-
lítéstôl (amely már Kerekes könyveire is jel lem-
zô volt), és amely itt is kiviláglik a hang vé tel-
bôl, továbbá orientáló fel ve té seik bôl, mond-
juk, hogy mely kérdésekre keressünk választ 
jazzhallgatás közben. Szeretnék, ha szeret-
nénk, amit szeretnek. Bércesi Barbara

PALLAI PÉTER–KEREKES GYÖRGY: A JAZZ ÉVSZÁZADA
Fidelio Média Kft., 2015
527 oldal



Gramofon: A közelmúltban jelent meg DVD-n Jagamas Já-
nos népzenei gyûjteménye a Hagyományok Háza gondozásá-
ban; a kiadvány hatvan-hetven éve váratott magára…
Pávai István: A Jagamas-anyag megjelenésének igen 
nagy jelentôsége van: Jagamas János, aki késôbb létrehoz-
ta ezt a gyûjteményt, a bécsi döntés után kolozsvári tanul-
mányait megszakítva felköltözött Budapestre kihasználva 
a lehe tôséget, hogy Kodály Zoltán tanítványaként sajátít-
hassa el a népzenekutatás mesterségét. Tudvalevô, hogy 
Kodály nagyon szigorú ember volt, tanítványai elé igen 
magas követelményeket állított. Az elsô órát azzal kezdte, 
hogy megkérte, mindenki írja le, hány népdalt ismer – 
Jagamas egybôl kétszázat tudott összeírni, így Kodály 
azonnal érzékelte, hogy komoly érdeklôdésû diákkal van 
dolga. Nagyon lelkiismeretes, munkamániás ember volt, 
egykori tanítványaként jól emlékszem komoly tekinteté-
re, nem könnyen teljesíthetô szakmai elvárásaira. A há-
ború végén jött vissza Erdélybe, ahol a pár év múltán 
megalakult, a Román Akadémia alárendeltségében 
mûködô Folklórintézet, mai nevén Kolozsvári Folklór Ar-
chívum munkatársa lett. Az intézet célja volt az erdélyi 
román népzene és az erdélyi kisebbségek (magyarok, szá-
szok, cigányok stb.) népzenéjének gyûjtése, ezek összefüg-
géseinek feltárása. Jagamas munkatársaival a moldvai 
csángókhoz is több hosszabb gyûjtôutat szervezett. Nagy 
intenzív munkát végzett, hiszen alig több mint egy évti-
zed alatt több mint 7200 dallamváltozat gyûlt össze, s ezek 
mind fel is kerültek a DVD-re. Az anyag jelentôs részét 
Jagamas le is jegyezte, ami nem volt könnyû munka, fôleg  
fonográfhengerekrôl, s amiatt sem, mert nagy pontosság-
ra és részletességre törekedett. A lejegyzésekbôl viszont 

„Hamar 
megtaláltuk 

a közös hangot”
Beszélgetés Pávai István  
népzenekutatóval

Pávai István Székelyudvarhelyen született, 
zenetudományi diplomáját a Kolozsvári 
Gheorghe Dima Zeneakadémián, PhD dok-
tori fokozatát pedig a Liszt Ferenc Ze ne-
mûvészeti Egyetemen szerezte; 2005-ben 
megvédett disszertációjának címe: A tánc-
zene és interetnikus kapcsolatai az erdélyi 
magyar néphagyományban. 1994–1998 
közt a budapesti Néprajzi Múzeum fô mu-
zeológusa, a Népzenei Gyûjtemény osz-
tály vezetôje volt. Ezzel párhuzamosan 
kezdte el tudományos munkáját a Magyar 
Tudományos Akadémia Bölcsészettudomá-
nyi Kutatóközpontjának Zenetudományi 
Intézetében, amelynek máig az egyik fô-
munkatársa. 1998 óta tanít a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetemen, 2001 óta pedig 
a Hagyományok Háza keretében mûködô 
Folklórdokumentációs Könyvtár és Archí-
vum vezetôje. 2012-ben a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztjével tüntették ki „a ha-
gyományos hangszeres népzene kutatásá-
ban, gyûjtésében és közkinccsé tételében 
végzett több évtizedes munkássága elisme-
réséért”, 2015-ben pedig Szabolcsi Bence-
díjat kapott „kiemelkedô zenetudományi és 
zenei ismeretterjesztô tevékenysége elisme-
réseként”. A Gramofon ezúttal elsôsorban 
az általa gondozott Jagamas János népze-
nei gyûjteményrôl kérdezte.

� Könyves-Tóth Zsuzsanna
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mindössze alig több mint félezer jelent meg két kötetben 
(Moldvai csángó népdalok és népballadák – 1954; Romá-
niai magyar népdalok – 1974). A mostani kiadványig a 
Jagamas-gyûjtemény hangfelvételei közül viszont semmi 
sem jelent meg. A DVD-n 3000 népzenei dallam hallgat-
ható meg. Ezek nagy része magnetofonnal készült, tehát 
viszonylag jó minôségben maradtak ránk, mert akkoriban 
még nem léteztek amatôr magnetofon készülékek, így 
Jagamasék félprofi  magnót használtak.

G.: A fonográf- és magnetofonfelvételek digitalizálása is most 
történt meg?
P. I.: Úgy kezdôdött az együttmûködés Kolozsvárral, hogy 
tettünk náluk egy baráti látogatást archívumi kapcsolat-

keresés céljából az MTA Zenetudományi Intézetbôl. Lát-
tuk, hogy ott semmi sem történt még a digitalizálás terén, 
miközben itthon már három helyen, a Néprajzi Múzeum-
ban, a Zenetudományi Intézetben és a Hagyományok Há-
zában is végeztünk ilyen jellegû munkát. Kiderült, hogy 
Kolozsváron erre nincs pénz, nincs technikai felszerelt-
ség, sem személyzet, ezért kölcsönadtunk egy speciálisan 
átalakított stúdiómagnót és kiküldünk segítségül egy kol-
légát, hogy betanítsa a kolozsváriakat, így elkezdôdött ott 
is a digi talizálás. Közben szóba került, hogy jó lenne egy 
válogatáslemezt kiadni a Jagamas-anyagból. Ahogy ha-
ladt a digitalizálási munka, kiderült, hogy akár egy DVD-t 
is megtölthetnénk. Végül Ion Cuceu, az intézet akkori 
igazgatója azt javasolta, ha már DVD-t adunk ki, kerüljön 

Jagamas János (középen) és Domokos Pál Péter (a jobb szélen) gyûjtés közben Lujzikalagorban (Moldva, 1958) 
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rá a teljes gyûjtés. Ennek nagyon 
megörültünk, hiszen korábban 
nem is mertünk abban reményked-
ni, hogy minden hangfelvétel, min-
den kottás lejegyzés, kézirat, fotó és 
szokásleírás kiadásra kerülhet. A 
kutatás fi nanszírozásának egy ré-
szét és a teljes kiadás költségét a 
Hagyományok Háza állta.

G.: A DVD nagyban megkönnyíti a 
kutatók dolgát, sokkal nagyobb 
anyag áll egyszerre az ember rendel-
kezésére, amelyben lényegesen egy-
szerûbb a keresés. Korábban is voltak 
már ilyen formátumú kiadványok?
P. I.: Olyan, ami egy személy teljes 
népzenegyûjtését tartalmazza ez-
idáig nem volt. Ezen a DVD-n válo-
gatás nélkül minden rajta van és 
minden kereshetô is, több szempont szerint. Nem végez-
tünk különösebb tematikus feldolgozást, értékelést, mert 
ez még pár évet vett volna igénybe. Kolozsvári szer-
kesztôtársammal, Zakariás Erzsébettel az volt a célunk, 
hogy minél hamarabb közkinccsé váljék ez az anyag, és 
gyakorlatilag az egész Jagamas-archívumot kezébe tudja 
venni bárki. Egyébként végzünk most is hasonló jellegû 
munkát. Idén jelenik meg még két kisebb kiadványunk, 
amelyek egy erdélyi hagyományôrzô falu (Ma gyarózd) és 
egy székelyföldi kistáj (a Sóvidék) népzenei anyagából 
mutatnak be válogatást. A Jagamas DVD egyfajta mo-
dellként is szolgál ezekhez, de ezúttal tematikusan is fel-
dolgozásra, értékelésre kerül az anyag.

G.: Mik voltak a kezdeti nehézségek a Jagamas DVD meg-
való sításánál?
P. I.: Elôször is, létre kellett hozni egy adatbázist és egy 
számítógépes megjelenítô felületet. Az archív anyag fel-
dolgozása is nagy munka volt. Hatvan év alatt nagyon 
kevesen foglalkoztak az archívum anyagának rendbeté-
telé vel, kutatásával, így a többszörös igazgatóváltások, 
költözések miatt az anyag teljesen össze volt keveredve. 
Mikor elkezdtük rendezni, azzal szembesültünk, hogy sok 
helyen hiányok vannak. Ezeket szerencsére megtalálták a 
kolozsvári kollégák, akik ezután a sziszifuszi munka után, 
mint maguk mondták, jobban megismerték saját archívu-
mukat is.

G.: Milyen gyakorlati haszna van a gyûjteménynek?
P. I.: A kiadványnak nem csak tudományos jelentôsége 
van; a Zeneakadémia Népzene Tanszékén a fi atalok sze-
retnének mindig valami eddig még nem ismert anyagot 
megtanulni, játszani az elôzô generációkhoz képest. Nos, 
a Jagamas-anyagban bôven találnak olyan dallamokat, 
amelyek azelôtt még nem voltak ismertek. A hangszeres 
felvételeket a táncházak is fel tudják használni.

G.: Pár éve jelent meg a Hagyomá-
nyok Háza Utolsó óra címû CD-soro-
zata is...
P. I.: Ezt a projektet Kelemen Lász-
ló, a Hagyományok Háza fô igaz-
gatója kezdeményezte a kilencve-
nes években, még a Hagyományok 
Háza létrehozása elôtt. Akkoriban 
még a Néprajzi Múzeumban dol-
goztam, ahol ô megkeresett, és fel-
vetette, mi lenne, ha kihoznánk 
Erdélybôl a még élô és mûködô fa-
lusi zenekarokat és stúdióminôségû 
felvételeket készítenénk itt velük. 
Elôször kétségeim voltak, hogyan 
fogja ehhez a forrásokat elô te-
remteni, de mikor pár hónap múlva 
meghívott gyûjtônek az elsô zene-
karhoz, már én is kezdtem hinni a 
projekt sikerében. Ugyan aggód-

tam kicsit, hogyan viselik majd az erdélyi zenészek, hogy 
kiragadjuk ôket eredeti környezetükbôl, de kiderült, jól 
mû kö dik ez az elgondolás. Hamar megtaláltuk a közös 
hangot; egy héten keresztül minden nap reggeltôl estig 
mentek a felvételek. Amikor a projekt lefutott mindegy 
ötven erdélyi zenekarral, a kollégák Felvidék, Vajdaság,  
Kárpátalja, az Alföld és a Dunántúl zenekaraival folytat-
ták a munkát. 2004-ig tizennyolc CD-nyi válogatást ad-
tuk ki csupán az erdélyi anyagból. Néhány évvel késôbb 
egy norvég projekt keretében kiadtuk még ötven CD-le-
mezt a teljes területrôl. Ez ugyan nem tûnik kevésnek, de 
a kiadatlan archív Utolsó órás anyag ennek sokszorosa. 
Ezek feldolgozása folyamatban van, és immár a Hagyo-
mányok Háza, valamint az MTA BTK Zenetudományi 
Intézet anyagait tartalmazó Folklór Adatbázison keresztül 
kerülnek fel az internetre (www. folkloredb.hu).

G.: Milyen kutatásokat tervez a közeljövôben?
P. I.: A Hagyományok Házában a Folklórdokumentációs 
Könyvtár és Archívum vezetôjeként archív népzene gyûj-
te mények digitalizálási és katalogizálási munkafolyamata-
it irányítom. Az MTA BTK Zenetudományi Intézet tudo-
mányos fômunkatársaként kutatómunkát végzek. Itt az 
egyik jelentôs projektünk a Magyar Népdaltípusok Kataló-
gusa második kötetének kiadása, Richter Pál vezetésével 
és Sebô Ferenc közremûködésével. Ennek elsô kötete 
Dobszay László és Szendrei Janka munkájának gyümölcse, 
az ô népzenei rendszerezésük anyagát rendezzük sajtó alá. 
Tervezzük, hogy ez is elérhetô legyen internetes formában 
is, a hangzó anyaggal együtt. �

Pávai István részletes publikációs jegyzékét, elôadásait, 
az általa rendezett kiállításokat megtalálhatjuk 

a www.pavai.hu honlapon



Szeptembertôl december végéig Fonó20 néven prémium 
koncert- és táncházi sorozattal, új lemezkiadványokkal ün-
nepelnek a Sztregova utcai épületben, a legjobbakból válo-
gatva. Szeptember 12-én a szintén jubiláló – idén harminc-
éves – Artus mozgásszínházzal közösen szervezett, ingyenes 
Össz mûvészeti nappal indul útjára a 20-as karikával fémjel-

zett, kiemelt sorozat, majd olyan vendégeket várnak, mint 
Borbély Mihály fúvós és különleges vendége, a bolgár kaval 
világszerte elismert virtuóza, Theodosii Spassov; az idén 
hatvanéves Dresch Mihály, a harmadik évtizedét ünneplô 
Makám, vagy a már legendás Tükrös. A Kerekes Band a 
Fonóban újra visszatér oda, ahonnan elindult: a gyökerek-
hez, a gyimesi és moldvai népzenéhez. Rendhagyó közös 
koncertet ad az Apák és Fiúk minisorozat jegyében a Mu-
zsikás Együttes is, akik a következô generációval, a Buda 
Folk Banddel együtt lépnek fel. Ferenczi György és a 
Rackajam remek zenekara fúzióra lép a Liszt-díjas Pál Ist-
ván Szalonna prímással és bandájával; ôk mindahányszor 
bebizonyítják, hogy mûfajok feletti zene létezik csak, és a 
remek muzsikusok mûfajtól függetlenül csodákat mûvelnek 
a színpadon. A sorozat egyik csúcspontja a világ talán leg-
ismertebb torokénekes csapata, a tuvai Huun Huur Tu bu-
dapesti koncertje lesz november 29-én. Az együttes tagjai 
elhivatott ápolói, elôadói a hagyományos tuvai torokének 
stílusnak, mely során egy énekes egyszerre két-három han-
got is megszólaltat. Az együttes 1992-ben alakult Oroszor-
szág autonóm köztársaságában, Tuvában, azóta bejárta a 
világot és meghívást kap a legnagyobb fesztiválokra. 
A Fonó20 sorozat folytatódik egészen december végéig, 
www.fono.hu web oldalra a prog ramokat folyamatosan töl-
ti fel a zeneház.

VILÁGZENE

55GRAMOFON2015. ÔSZ

F o n ó  B u d a i  Z e n e h á z  •  111 6  B u d a p e s t ,  S z t r e g o v a  u .  3 .  •  w w w. f o n o . h u

Szeptember 9.  Évadnyitó szerdai táncház, Magyarpalatkai banda,  
 Budapest Mezőség Band

Szeptember 11.  Berka moldvai és vonós táncház évadnyitó

Szeptember 12.  Kapunyitási pánik: Összművészeti nap, 
 20 éves a Fonó és a 30 éves az Artus!

Szeptember 19.  Borbély Quartet, vendég: Theodosii Spassov, 
 Zűrös Banda lemezbemutató

Szeptember 26.  Kárpátmedencei táncházak

Szerdánként:   Györgyfalvi táncok (Kalotaszeg) 
 a Fonó Szerda táncházban!

Idén ôsszel húszéves a Fonó 
A Fonó Budai Zeneház két évtizede otthona a 
nép- és világzene vezetô produkcióinak; nem-
csak mint táncházi- és koncerthelyszín, hanem 
mint próbaterem, stúdió és lemezkiadó is. A Fonó 
szervezésében valósul meg több fesztivál, így a 
Héttorony Fesztivál, a Budapest Folk Fest vagy 
a Fonó Szalon évrôl-évre, amelyek mindegyike a 
Kárpát-medence zenei kincseit hivatott bemutat-
ni. A házban mûködik az ország legpatinásabb 
szerdai táncháza, amely rendszeres kapcsolatot 
tart fenn az adatközlôkkel, hagyományôrzô 
mesterekkel. A Fonót, mint lemezkiadót is nem-
zetközi sikerek ismerik el; egyetlen magyarként 
szerepel a WOMEX rangos Top Label listáján. 

� Fonó/Gramofon
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Idén adta ki második albumát a Góbé zenekar, amelynek muzsikája a kritikusok sze-
rint népzenének nem elég autentikus, könnyûzenének folkos, a komolyzenei hatások 
miatt besorolhatatlan (rövid recenziónk a 80. oldalon). Kiss-B. Ádám a különféle zenei 
mûfajok és stílusok határait feszegeti, sôt Trianont említve még az országhatárokat is. 
Szót ejt a hangszerek konfl iktuskezelô szerepérôl és a népzenészek szent küldetésérôl 
is, ami egy népzenei nagyhatalom muzsikusaitól legalábbis ajánlatos.

� Bencsik Gyula

„A népzene 
mindig ott volt mellettem”

Kiss-B. Ádám, 
a Junior Prima díjas Góbé zenekar vezetôje
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Gramofon: Mindenhová a hangszereddel mész?
Kiss-B. Ádám: Jóformán mindig nálam van. Vagy próbá-
ra vagy fellépésre vagy egyetemre megyek (Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem, népzene szak – a szerk.). Ma, az 
interjúnk napján Szigetszentmiklóson tartunk gyerek-
tánc házat, most ezért van nálam a hegedûm. Kicsit úgy 
vagyok ezzel, mint az orvosok a saját elhivatottságukkal. 
Nincs olyan, hogy „szolgálaton kívülre” helyezem magam. 
Mellesleg többször mentett ki kínos helyzetbôl, hogy 
hangszer volt nálam. Általában – koncert vagy táncház 
(ma már folk-kocsma) után – hajnalban megyek haza, és 
elôfordult már, hogy belém kötöttek, de aztán elhúztam 
néhány nótát, és barátságban elváltunk.

G.: A folk-kocsmák sem úgy mûködnek, mint az igazi tánchá-
zak, a népzene is gyakran világzenébe csap át. Ahogy te fo-
galmaztál a zenétekrôl egy korábbi interjúdban: legszíveseb-
ben ilyen zenét hallgattunk volna, s mivel nem volt ilyen, meg-
csináltuk mi.
K. B. Á.: Nem egyszer voltam tanúja, hogy városi fi atalok 
– meghallva egy szép, jó húzással bíró népzenei részletet, 
amit falusi környezetben, hagyományôrzô muzsikusoktól 
rögzítettek, tehát autentikus népzene – így kiáltottak fel: 
Úristen, micsoda rock&roll, micsoda blues! Ebbôl arra kö-
vetkeztetek, hogy azért mondjuk sokan a népzenére, hogy 
bluesos vagy rockos a hangzása, mert hamarabb ismerked-
tünk meg ezekkel a mûfajokkal és stílusokkal, mint a nép-
zenével. Más kérdés, hogy olyan nem létezik, hogy magyar 
népzene, nincs egy általános magyar népzenei stílus, ami 
az egész Kárpát-medencére vagy a teljes magyarlakta terü-
letre érvényes. Tájegységekként vagy akár falvanként is el-
különülnek a zenék egymástól. Ha tehát azt mondjuk va-
lamire, hogy ez a mi zenénk, akkor meg kell vizsgálni, 
hogy mi melyik faluból jövünk, és ott milyen zenét játszot-
tak. Tetszetôsebb volna, ha egy bluesos harmóniafordula-
tot meghallgatva azt mondanánk: Ez pont olyan, mint egy 
ördöngôsfüzesi zárlat!

G.: Ettôl egyelôre meglehetôsen távol vagyunk…
K. B. Á.: Egyetértek. Ez a népzene/világzene kérdés on-
nan indul, hogy milyen zenét ismerünk, mi áll közel hoz-
zánk. Szerencsémre gyerekként eljárhattam táncházakba, 
mivel édesapám és barátai népzenészek voltak. Ez még 
Sepsiszentgyörgyön volt, a nyolcvanas évek végén. Aztán 
barátkoztam a könnyûzenei mûfajokkal is, tanultam klasz-
szikus zenét, de a népzene mindig ott volt mellettem. Eltö-
kélt szándékom, hogy azt az örömöt, amit számomra jelent 
a népzene, közel vigyem másokhoz is.

G.: Mivel magyarázod, hogy te és népzenész kollégáid szinte 
missziójuknak érzik a népzene terjesztését?
K. B. Á.: Lehet dobálózni az olyan fordulatokkal, hogy 
szent küldetés meg hasonlók, de valóban így van. Mi, ma-
gyarok népzenei nagyhatalom vagyunk. Ezt a tudást felis-
merve kötelességünk megosztani polgártársainkkal. Si-
mán elfér Puskás Öcsi és a gulyásleves mellett a népzenénk 
és néptáncunk.

G.: Durván fogalmazva: Trianon jót tett a magyar népzené-
nek? Merthogy identitás-erôsítô szerepe folyamatosan tetten 
érhetô az elcsatolt területeken. 
K. B. Á.: A határon túli magyarság számára mindig is 
megtartó erôt jelentett a saját zenei öröksége. Ma már ár-
nyaltabb a kép. Bartók, Kodály és követôik száz évvel 
ezelôtt „felfedezték” ezt a zenét, elkezdték felgyûjteni, majd 
avantgárd zeneszerzôként egyes elemeit, például a Szé kely-
földrôl elhozott régies pentaton zenei világot beépítették 
saját feldolgozásaikba, ami elvarázsolta a nyugati zene-
értôket. Ennek hatására elindult egy olyan folyamat, ami 
igyekezett a népzenét közelebb vinni a városi emberekhez. 
Ma már erre nincs akkora szükség. Erdélyben például a 
táncház-mozgalom eléggé megerôsödött a városokban is. 
A rendszerváltásig Magyarországon is fontosabb szerepe 
volt a táncházaknak a nemzetiségi feszültségek oldásában, 
az identitásteremtésben. Visszatérve a 20. század elejére: a 
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Bartókék föltárta zenei kincsesládát Trianon elzárta az 
anyaországtól, amit a bécsi döntés átmenetileg fölülírt. A 
második világháborút követôen aztán megfordult a folya-
mat: Jagamas János és tanítványai belülrôl, vagyis az elsza-
kított országrészekbôl kezdték gyûjteni a népzenei anya-
got. Ennek következtében a leszakított országrészek már 
képesek voltak arra, hogy kívülrôl termékenyítsék meg az 
anyaországot. 

G.: Sok országban – legutóbb Montenegróban tapasztaltam 
ilyet – a kávézókban, éttermekben vagy egyéb nyilvános he-
lyeken a saját népzenéjüket, népzenei feldolgozásaikat lehet 
hallani a helyi rádiókból vagy lemezekrôl. Nálunk nem ez a 
helyzet.
K. B. Á.: Messze nem tartunk itt – sôt. Erdélyi születésû 
lévén elmondhatom, hogy Romániában az úgymond nép-
zenének hatalmas piaca van, ami káros is egyben, mert az 
autentikus népzene ilyenkor rendkívül felhígított formá-
ban kerül a médiába. Létezik vagy öt olyan tévécsatorna, 
ahol 0-24 órában szólnak a román nóták, amik meg lehe tô-
sen távol állnak a régi stílusú román népzenétôl – ha egy-
általán beszélhetünk még bármiféle kapcsolatról. Annak 
nem örülnék, ha nálunk is öt nótatévé lenne, de azért a je-
lenleginél jobb is lehetne a helyzet. Jelenleg nincs Magyar-
országon olyan médiafelület, ami állandó helyet biztosíta-
na a hagyományos kultúrának. Azzal együtt, hogy a nép-
zene a nép sajátja, egyben a magas kultúra szintjén is áll. 
Ha megnézzük egy régies magyar népdal szövegét, bizony 
vetekszik legnagyobb költôink mûveivel. Ez a zenére is 
igaz. Bartók valahogy úgy fogalmazott: szeretne olyan 
minôségû zeneszerzôvé válni, hogy négy sorban olyan ze-
nei magaslatokba jusson el, mint a népdalok a maguk 
egyszerûségükben. Vagyis képes legyen úgy komponálni, 
hogy négy sorban elmondjon mindent. 

G.: Az öt nótacsatornán ez nemigen valósulhat meg. Nem tar-
tasz attól, hogy a te és kollégáid tevékenysége éppen hogy po-
pularizálja a népzenét? Hogy a felhígulásához vezet?
K. B. Á.: Van ebben igazság. Ugyanakkor a Góbé zene-
karnak több arca van. Egy romkocsmás koncertünkön 
olyan könnyûzenére tombolnak a fi atalok, amit népdalok-
ból írtunk, ugyanakkor tegnap este a Bartók Emlékházban 
olyan mûsort adtunk elô, amiben a zeneszerzô mûzenei 
népdalfeldolgozásait és az eredeti zenei forrásanyagokat 

játszottuk egymás mellett. Ez a mûsorunk azt mutatja be, 
mit tett hozzá Bartók az autentikus népzenéhez. Zenélünk 
aztán táncházban is, ami megint egy másik vetülete a te-
vékenységünknek. Egészen más tánc alá muzsikálni, mert 
az egy intim kapcsolatot feltételez a zenészek és a táncosok 
között, s ez a zene valójában tánc alá való.

G.: Nekem kicsit úgy tûnik, mintha a bartókos és táncházas 
mûsoraitokkal mentegetnéd a romkocsmás bulijaitokat. 
K. B. Á.: Valahol belül kompenzálni is szeretném egyiket 
a másikkal. A magyar könnyûzene valamikor a múlt szá-
zad végén ráállt az angolszász popkultúra utánzására. Ze-
nésztársaimmal nem értünk feltétlenül egyet ezzel, vagyis 
hogy magyartalan ritmusok, dallamok és szövegek árad-
nak szinte minden csatornából. Ezt próbáljuk ellensúlyoz-
ni azzal, hogy megalkottunk egy olyan zenét, ami a saját 
zenei kultúránkból indul ki, de végülis popzene. 

G.: 2007 óta létezik a Góbé zenekar. Világzene, mint olyan, 
sokkal régebben. Mi az a plusz – érzésed szerint –, amit ti 
tesztek hozzá?
K. B. Á.: Jelenleg a zenekar mind az öt tagja a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem népzene szakos hallgatója, mind-
annyian azzal foglalatoskodunk nap mint nap, hogy a nép-
zenét magunkévá tegyük. Tudva, hogy soha nem fogunk 
eljutni arra a szintre, mint a hagyományôrzô falusi népze-
nészek, akik csak a saját falujuk zenéjét játszották egy éle-
ten át. Próbáljuk elérni, hogy a feldolgozásaink legalább 
köszönô viszonyban maradjanak az autentikus zenével, és 
megôrizzenek valamit az eredeti hangulatból. Talán kije-
lenthetem, hogy kialakult ennek nyomán egyfajta Góbé-
hangzás, egy sajátos zenei arculat.

G: Ez van! címmel jelent meg a közelmúltban második leme-
zetek. A cím optimista vagy pesszimista kicsengésû?
K. B. Á.: Amikor elkezdtünk saját számokat írni, még 
nem tudtuk, hogy ilyen sikerünk lesz. Nekünk ezt a mun-
kát folytatni kell. A cím ezért mindenképpen optimista. 
Részben beletörôdést sugall, de azt is, hogy ez már meg-
van. És remélem, lesz is. �

A zenekar honlapja: www.gobezenekar.hu
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A sorozat idei elsô koncertjén, szeptember 11-én nem is 
egy, hanem négy muzsikus generáció lép színpadra a Budai 
Vigadóban. Agócs Gergely ugyanis mesterei, barátai mel-
lett olyan tanítványait is meghívta, akik már maguk is 
rendelkeznek növendékekkel. „Engem sokan hajlamosak 
beskatulyázni a felvidéki pásztorhangszerek világába, pedig 
szívesen éneklek akár kalotaszegi vagy gyimesi dalokat. Ez 
az este talán arra is alkalmas lesz, hogy megmutassam, 
hányféle arcom van. Várom már az örömzenélést, hiszen 
mindenki hozza a szívének kedves darabokat, így olyan 
lesz ez az est is, akár egy nagyszabású születésnap. Jó lesz 
megint a két bodrogközi pásztorral, a Dobcsák testvérek-
kel muzsikálni, vagy az utolsó aktív tárogatós cigányze-
nésszel, Balogh Bertalan „Pico”-val. Pályatársaim közül 
meghívtam például Juhász Zoltánt és Dóra Áront is, bár 
Zolit akár mesteremnek is mondhatom. Az ô gyerekeit vi-
szont már saját tanítványaimnak is tarthatom…”
A sorozathoz pályázat alapján válogatják a fel lé pô ket, és 
igyekeznek mindig azok mellett dönteni, akik régóta a pá-
lyán vannak, és valóban több generációt tudnak a pódi-
umra állítani. S hogy miért lényeges, hogy mester és tanít-
vány együtt zenéljen, táncoljon, énekeljen? „A hagyo-
mány követôinek világában nemcsak a technika fortélyai 
cserélnek gazdát és nemcsak a kultúra különféle árnyalatai 
öröklôdnek tovább, hanem mester és tanítvány között 
óhatatlanul érzelmi viszony is kialakul. Hiszen a mûvészet 
az érzelmek, az érzések kifejezôeszköze. Anélkül, hogy fo-
kozott empátia alakulna ki az átadó és az átvevô között, 
nem is lehet a mûvészetet értelmesen, jól átadni. A közö-
sen eltöltött idôben sok mindenrôl szó esik: családról, 
életrôl, érzelmekrôl, s eközben sokszor az egyszerû tanár-
diák viszonynál mélyebb emberi kapcsolatok is születnek. 
Az óráimon magam is mindig arra törekszem, hogy egyfaj-
ta céhbéli barátság alakuljon ki köztem és a tanítványaim 
között. Ennek csatornáin sokkal több és értékesebb, tar-
talmasabb információt tudok átadni, és azt is tapasztalom, 
hogy így sokkal jobban megértik, amit mondok. Azért kö-
vetem ezt a metódust, mert magam is így kaptam a tudást. 
A mestereim mind-mind hagyományôrzôk voltak. Egyet-
len órát sem töltöttem zeneoktatási intézmény iskolapad-
jában. Mégis úgy érzem, hogy nagyon magas színvonalú 
zenei képzésben részesültem. Olyanban, amit ma már ke-

vesen tudhatnak magukénak. Különféle pusztákon, tanyá-
kon, faluszéleken, cigánysorokon tanultam mindent, s 
nemcsak mûvészetet, hanem tartást, emberséget, emellett 
nagyon sok szeretetet is kaptam a dudálás, tárogatózás, fu-
rulyázás mellé. Ezért van ezeknek a közös koncerteknek 
érzelmi, mûvészi többlete, amit a közönség is érzékel. Arról 
nem is beszélve, hogy azt a fajta erôt, ami az idôs mesterek 
elôadásmódjában benne rejlik, a táncházas nemzedék mu-
zsikusai közül kevesen tudják színpadon prezentálni…”
Emellett az is nagyon fontos, hogy meg tudják mutatni a 
világnak: „mi nem muzeális anyagot élesztünk újra, nem a 
halálból hozunk vissza valamit, hanem folytatjuk az életet. 
Lényeges üzenet. Sokan úgy tekintenek a népmûvészetre, 
mint egy haló poraiból újra élesztgetni próbált, furcsa 
mûfajra, és nem tudatosítják magukban, hogy a mi meste-
reink, akiktôl mindezt tanultuk, itt élnek közöttünk. Nem 
a múlt, hanem a jelen képviselôi. Aki pedig ôket, s velük 
együtt a népzenét a múltba szeretné számûzni, az kirekesztô 
magatartást tanúsít… Aki megpróbálja a mi hagyományos 
kultúránkat a múltban elképzelni, az a jelenbôl akarja ki-
törölni. Pedig része a mindennapjainknak, még ha sokan 
nem is szívesen vesznek róla tudomást…”
Az idei Mesterek és tanítványok sorozat folytatásában fel-
lép a debreceni Csendesné Tóth Lilla énekes, Ségercz Fe-
renc fúvós Sepsiszentgyörgyrôl, valamint az Alte Kame ra-
den Blaskapelle dél-dunántúli sváb fúvószenekar.  �

„Mestereink nem a múlt, hanem a jelen képviselôi”
Örömzenélés a Hagyományok Házában

Három esztendôvel ezelôtt indította el a Mesterek és tanítványok címet viselô esteket a Hagyomá-
nyok Háza – több mûvészgenerációt állítva egy színpadra, s ezzel is különleges érzelmi többletet 
adva az elôadásoknak. Agócs Gergely – a sorozat egyik kitalálója, rendszeres fellépôje – azt mond-
ja, azért is lényegesek ezek a produkciók, mert ezzel is meg tudják mutatni, nem muzeális, halott 
mûfajt keltenek életre, hiszen a népzene ma is él, és remekül hagyományozható a fi atalokra.

� Réfi  Zsuzsanna

Az intézmény honlapja: www.hagyomanyokhaza.hu 
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Gramofon: Mikor és hogyan indult a Forward-projekt?
Barabás Tamás: Minden komponista és zenész álma egy-
szer átírni saját szerzeményeit szimfonikus zenekarra. Ne-
kem, nekünk ez most megadatott. Mi nem a meglévô szer-
zeményeinkhez hangszereltünk hozzá egy szimfonikus ze-
nekart, hanem eleve a nagyzenekarra komponáltunk. Az 
egész onnan indult, hogy Steve Hackettel játszottunk Mis-
kolcon.
Égerházi Attila: Egy kapcsolat révén kerültünk 2013 vé-
gén a miskolci zenekar koncerthelyére, a Mûvészetek Há-
zába, ôk fogadták be Steve-vel közös produkciónkat, csu-
pán annyi volt a kérésük – mivel saját koncertprogramjuk-
ba illesztették be –, hogy szeretnének valahogy bekapcso-
lódni. Tomi nem javasolta, hogy régi Djabe-számokhoz 
hangszereljünk szimfonikus zenekart. Ráadásul az egészre, 
partitúra-írásra, hangszerelésre mindössze másfél hóna-
punk volt, ami minimum lehetetlenségnek látszott. Akkor 
vetettem föl: mi lenne, ha a szimfonikusokkal, kamaraze-
nekarokkal gyakran együtt zenélô Steve Hackett néhány 
kompozícióját dolgoznánk fel az elôadásra. Steve beleegye-
zett, javasolta is néhány darabját, azonban egyikhez sem 
volt kotta. Így jött képbe Zoli, aki ezeket a Hackett-
számokat meghangszerelte. Végül a koncert jól sikerült, 
ami felvetette a további közös munka lehetôségét a szimfo-
nikusokkal.

G.: Úgy tudom, meglehetôsen rövid idô állt rendelkezésetekre.
É. A.: Novemberben volt a vonósokkal közös koncert, 
2014 április elején pedig már a teljes szimfonikus zenekar-
ral történtek a felvételek.
B. T.: Feszített tempóban bár, de határidôre megírtam a 
számokat, a Zoli pedig hozzátette a hangszerelést. Mindezt 
pedig még pontos, emészthetô, feldolgozható formába kel-
lett hozni a zenészek számára, lekottázni.
Kovács Zoltán: Vagyis leírni a hangokat, kötôíveket, uta-
sításokat az elôadásmódra. Szerencsére Legendy Laci ezt 
nagyon szépen megcsinálta. Március végére mindezekkel 
elkészültünk. Aztán amikor az elsô próbán meghallottuk a 
zenénket szimfonikus köntösben, az valami felemelô érzés 
volt.
É. A.: Már próba közben megjegyeztem Tominak, hogy a 
szimfonikusok önmagukban is jól szólnak, akár külön is 
megjelentethetô az elôadásuk. Ebbôl született aztán a 

Forward Symphonic Suite, az album vinyl változatának 
komplett negyedik oldala, ahol csak a szimfonikusok hall-
hatók.
B. T.: Ez már egy szerkesztett változat, igyekeztem a legiz-
galmasabb részeket benne hagyni, az üresjáratokat kivág-
ni. Persze, hallgatva az anyagot, azért lehet az embernek 
helyenként hiányérzete, ismerve a felvételt a Djabe-val 
együtt.

G.: Milyen szempontok alakították a rögzített anyag szerkeze-
tét? Strukturálisan hogyan építkezik a lemez?
B. T.: Egyértelmû volt, hogy a nyitó szám, a címadó 
Forward elsô három percében csak a szimfonikusok szól-
nak, mintegy beköszönésképp, megszólal a téma, amire be-
szállunk mi. Egyébként csupán két nótában nem szerepel-
nek a miskolciak. Valójában ösztönösen adta magát, hogy 
mely zeneszámot melyik követi. Zárásnak egy basszusgitár 
– szimfonikus zenekar összjátékot tettem, amibe bekapcso-
lódik a Djabe zenekar, és az egész kiteljesedik nagyzeneka-
ri hangzássá.

G.: Milyen nehézségeket jelentett a Djabét összehangolni fél 
tucat hazai közremûködôvel, csaknem ugyanennyi külföldi 
vendégzenésszel, egy 57 tagú szimfonikus zenekarral, és 
mind ezeket egymással? És akkor ott volt még néhány archív 
felvétel beépítése.
B. T.: Alapvetô, hogy jól ismerd a zenésztársaidat, ameny-
nyire lehet, megismerd az alkalmi kollégákat, és úgy tudd 
ôket rendezgetni, hogy megmaradjon a zenekar egyedi 
hangzása. Az évek során egyszerûen „odahallod” a kollé-
gák játékát a partitúrába.

G: Teljesen szabad kezet adtatok Tominak?
K. Z.: Mikor hangszereltem az anyagot, annyi volt a szere-
pem a szerzôkkel, Tomival és részben Attilával szemben, 
hogy megmutattam nekik az elképzeléseimet: tetszik-e ez 
vagy az az ötletem. Ezekben a kérdésekben általában össz-
hangban voltam a srácokkal. A hangszerelések MIDI-fi le-
ba készültek el, amihez kell egy speciális hallás, hogy a be-
fogadó belehallja azt a rengeteg hangot, amit az élôzene 
még pluszban hozzáad. Nagyon tetszettek Attilának az 
egyszerû, frappáns zenei ötletei, amelyekbôl egy egész ze-
nekari arculat ráhúzható a hangszerelésre. Ugyanakkor 

DJABE – Forward: szabadon elôre!
2014-ben jelent meg a Djabe zenekarnak a Miskolci Szimfonikusokkal közös, Forward címû lemeze. 
Olyan önálló projekt született, ami –  kísérleti jellege mellett – mintegy megkoronázza a fúziós 
jazz legjobb hazai képviselôjének eddigi, húszéves munkásságát. A világsztárokat is felvonultató 
produkció születésérôl, a mûhelymunka rejtelmeirôl és a „késztermékrôl” beszélgettünk az októ-
beri és novemberi lemezbemutató nagykoncertektre készülô három alkotóval: Égerházi Attilával, 
Barabás Tamással és Kovács Zoltánnal.

� Bencsik Gyula
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Tomi olyan bonyolult, szövevényes elképzeléseket adott, 
amelyekkel jócskán volt dolgom, de ez a kontraszt szerin-
tem csak jót tett az anyagnak. Például a Hang Out vagy a 
Forward címû számban kitûnôen sikerültek a szólamfelra-
kások a zenekari szövetbe.
B. T.: Csak megerôsíteni tudom: Zolival olyan jó az 
együtt  mûködés, hogy elég, ha odaadok neki egy kezdô 
oboa hangot, ô már a fejemmel gondolkozva tudja, milyen 
szólammá teljesedjen ki a végére.

G.: Milyen volt az összhang a külföldi muzsikusokkal, köztük 
világsztárokkal?
B. T.: A Mr. East címû számot az azeri Malik Mansurovnak 
ajánlottuk. Ô a tar nevû hangszert szólaltatja meg. Vele 
nem ez az elsô munkánk, ráadásul ott lesz a novemberi 
nagykoncertünkön is. A tar voltaképpen a gitár elôdje, 
amelynek meglehetôsen nehéz a hangolása a sok zengô 
üres húr miatt, a hangzását pedig a negyedhangok teszik 
egyedivé.
É. A.: Steve Hackett találó hasonlatával élve olyan 
Mansurov játéka, mintha John McLaughlint ötvöznénk 
Ravi Shankarral.

G.: A Life Spirit címû háromrészes számot Steve Hackett tisz-
teletére írta Attila.
É. A.: Inkább azt mondanám, az ô hatására. Steve zenéjén 
nôttem fel, egyik kedvenc zenekarom gyerekkoromban a 
Genesis volt. Aztán amikor Steve kivált és szólólemezeket 
jelentetett meg, az még jobban tetszett. Szerettem a kí-
sérletezô stílusát. Hogy indul egy akusztikus gitárhanggal, 
folytatja valamilyen rockos hangzással, ami végül valami 
monumentális témába torkollik.
B. T.: A Life Spirit kezdôdik egy gitárszólammal, amire a 
második tételben rájön a szimfonikus zenekar, aztán a har-

madik tételben Steve genesises korszakára emlékezô „stí-
lusgyakorlat” hallható. A szám egyfajta tisztelgés lett 
Hackett munkássága elôtt.

G.: Szerepel még az albumon Gulli Briem dobos és John 
Nugent szaxofonos is.
É. A.: Bizonyos zenék kedvelôi mindkettôjüket ismerik, de 
hangsúlyozom: nem azért hívjuk ezeket a zenészeket ven-
dégjátékra, közremûködônek a lemezeinkre, hogy az ô fé-
nyükben jobban eladható legyen a produkciónk, hanem 
mert úgy érezzük, hogy az ô tudásuk bizonyos pontokon 
megdobja a zenénket. Régóta ismerjük ôket, gyakran mu-
zsikáltunk együtt.

G.: Játszik a lemezen még számos hazai vendégzenész, vala-
mint hallhatók a 2007-ben elhunyt dobosotok, Sipos András 
egykori felvételei. Hogyan sikerült megtalálni ennyi szín (hang-
szín) egészséges arányát?
B. T.: Nagyjából magam koordináltam az anyagot, és mint 
említettem, ismerni kell a társakat. Most hozzáadódott 
még egy szimfonikus zenekar, ami nem könnyítette meg a 
dolgom. Az október elsejei miskolci Mûvészetek Háza és a 
novemberi MÜPA-koncertig a szimfonikusok felvételrôl 
szólnak alattunk, az említett két helyszínen viszont  már a 
nagyzenekarral közösen lépünk fel, Malik Mansurov és a 
tablás Mótyán Tibor vendégszereplésével. �

A zenekar honlapja: www.djabe.hu

Lemezbemutató koncertek:
2015. október 1. Miskolc, Mûvészetek Háza, 19 óra
2015. november 10. Budapest, Müpa, Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyterem, 20 óra
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A 6-os újjáépítése

A munkálatok nagy erôvel indultak meg, s jóllehet min-
den tégláért meg kellett küzdeni, 1948-ban a teremelosz-
tón már megjelent a kiírás: Rádiózenekar 18.20 órakor – 
6-os stúdió. Ugyanebben az évben a rádió mûsorújságja 
többek között ezt írta: A Bródy Sándor utcai rádióház egyik 
büszkesége a 6-os stúdió, amelyet joggal csodálnak meg külföl-
di rádiós vendégeink is, akik pedig legtöbb esetben jóval ked-
vezôbb körülmények között élnek, mint a magyarok. Igaz, a 
6-os sokban jellemzi az újjáépítést, az élni akarást, a felemel-
kedést. Három évvel ezelôtt még üszkös romtömeg, ma pedig 
világviszonylatban is látványosságszámba menô pompás, kor-
szerû helyiség […] és néhány héttel ezelôtt az eddig kopár hát-
só falra fel erô sí tették Mallász Gitta pompás triptichonját, 
amely a dinamika és a harmónia allegóriája közt a szélrózsa 
minden irányában sugárzó rádióhullámokat jelképezi. A mû 
fölött Ady-idézet koronázza meg az alkotást, melyet hat hóna-
pos nehéz, gondos mun kával készített el harmincféle fából 
Mészáros Béla mû asz ta losmester. Emeli a stúdió szépségét az 
a két, kovácsoltvasból remekbe készített kandeláber, amely a 
falikép jobb és bal oldalán han-
gulatos, tompított szórt fényt 
áraszt. A 6-os stúdió három év-
vel pusztulása után szebb, mint 
volt!”   
A Hatos ekkor még különálló 
épület volt, körben ablakok-
kal, ám a stúdió-bôvítések ré-
vén megkezdôdött „körbeépí-
tése”. Hálás vagyok a sorsnak, 
hogy a hatvanas években, 
kezdô szárnypróbálgató hang-
mérnökként még dolgozhat-
tam ebben a majdnem „erede-
ti” Hatosban. (Ezek között is 
talán a legemlékezetesebb, 
amikor Ruitner Sándor zenei 
rendezô „jobbján” lehettem a 
hangmérnöke annak a teljes 
Bánk bán-felvételnek – töb-
bek között a felejthetetlen 

Simándy Józseffel  a címszerepben –, amely azóta is az ope-
ra talán legjelentôsebb felvétele.) Akkor délutánonként az 
udvari oldalon besütött a nap, a falakon jól látszottak a 
Békésy-féle burkolatok lilás-bordós, már eléggé „patinás” 
megjelenésû színei, a szünetekben pedig az oldalkijáratnál 
kis csoportokban vidáman anekdotáztak a zenekar és a 
kórus tagjai. A stúdió belsô terébôl kiszakított mono tech-
nikai helyiség annyira szûk volt, hogy a hangulat szinte 
mindig családias volt. Visszagondolva idillikus világ volt 
ez, szerettük és tiszteltük a Hatost, ott dolgozni minden 
hangmérnöknek, hangtechnikusnak rangot jelentett s 
egyben egy komoly szakmai kihívást is, hiszen éreztük, 
hogy a kor megváltozott hangzási követelményeinek a stú-
dió kis légtere egyre kevésbé felel meg. Emellett a régi, bepo-
rosodott akusztikai burkolat, a helyenként felpúposodott 
padló szinte kiáltott a rekonstrukció után, ami 1965-ben 
be is következett, ám tervezését és kivitelezését némileg 
befolyásolta, hogy 1960-ban egy másik zenei stúdió is épült 
az épülettömb Szentkirályi utcára nézô oldalán: a 22-es, 
melynek akusztikai próbája – enyhén szólva – nem volt 
felhôtlen.

A Magyar Rádió 6-os stúdiója – nyolcvan év 
a magyar zenekultúra szolgálatában (2. rész)

Elôzô írásunkban bemutattuk, milyen elôzmények után, s hogyan épült meg a Magyar Rádió 6-os 
stúdiója. Írásunkat azzal zártuk, hogy a második világháború a stúdiókat sem kímélte: a Rádió 
udvarán hatalmas bombatölcsér tátongott, a légnyomástól az ablakok betörtek, a hangszórók 
membránjai beszakadtak. A 6-ost több aknatalálat érte, hátsó fala ledôlt, födémjének egy része 
beszakadt. Az élet azonban a magyar rádiózást illetôen sem állhatott meg.

� Ujházy László

A háború után újjáépített 6-os hátsó fala a triptichonnal, elôtérben a Magyar Rádió akkori tánczenekara, Zsoldos 
Imre vezetésével
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Az ötvenes években a Rádió – részben a Szentkirályi utcára nézô bér-
házak kisajátítása révén – nagy volumenû stúdióépítésekbe kezdett. 
Ennek eredményeképpen új stúdióépület jött létre (11-22. stúdió), 
melynek harmadik emeletén egy, a Hatossal megközelítôen azonos 
légterû „zenekari stúdiót” alakítottak ki. (A zenekari stúdió megjelö-
lés – bár rendkívül jól hangzik – meglehetôsen félrevezetô. Milyen ze-
nekarról van szó: egy kis létszámú korai Mozart szimfóniáról, vagy 
egy monumentális Brucknerrôl, Mahlerrôl? Hiszen a zenekar el he lyez-
hetôsége és a hangzás szempontjából ezek eltérô követelményeket 
támasztanak!) A 22-es stúdiót egyébként a Békésyt követô generáció 
legkiválóbb hazai akusztikusa: Tarnóczy Tamás tervezte, akinek ne-
véhez többek között az a rekonstrukciós munka fûzôdik, melynek 
nyomán a korábban közismerten rossz akusztikájú Városi Színházból 
megszületett az Erkel Színház. 
A Rádiózenekar – teljesen érthetôen – az új stúdió hírét nem fogadta 
egyértelmû örömmel, hiszen egy zenekari stúdiónak olyan nagy a 
mûvészforgalma, amit egy 8-10 személyes felvonó csak üggyel-bajjal 
képes kiszolgálni. (Egy próba szünetében a vonósok már jönnek visz-
sza a büfébôl, mikor a fúvósok még csak akkor tudnának lemenni, ho-
lott nekik igazán szükségük van egy kis üdítôre.) Mondjuk ki az igaz-
ságot: a zenekar nem szívesen akart oda felköltözni, bármilyen szép 
és reprezentatív is volt a stúdió kialakítása.
A 22-es elkészültekor még elevenen élt a szakmában Békésy munka-
módszere és intelme: a munka akkor fejezôdik be, amikor a mûszeres 
mérések és a zenészek véleménye egybehangzóan kedvezô. Ennek 
jegyében szerveztek akusztikai próbát az új stúdióban a Rádiózene-
kar közremûködésével. Itt azonban az akkori mûszaki igazgatóság 
nagy hibát követett el, mert a próba során a stúdiót nem fokozatosan 
terhelte egyre „tömörebb” együttesekkel. Ugyanis a helyes sorrend 
szerint az a célszerû, ha pl. elôször zongoraszóló, majd vonósnégyes, 
népi zenekar, kamarazenekar, kórus szólal meg, s csak a vizsgálat leg-
végén kerül sor egy nagyobb hangtömeget megmozgató mû 
elôadására. Egy ilyen tudatosan felépített sorozat nyomán könnyeb-
ben kiderült volna, hogy ez az egyáltalán nem nagy légtér mennyire 
terhelhetô, s hol van az a határ, melynek átlépése után a hangzás za-

varossá, elviselhetetlenné válik, és ha a nagyobb apparátusok alkal-
mazását erôltetjük, akkor indokolatlanul rossz általános vélemény ala-
kul ki a stúdióról.  Pedig egy akusztikai szempontból korrekten meg-
tervezett terem eleve nem lehet rossz, legfeljebb nem arra használják, 
amire való. Ráadásul a termet nem csupán „hangversenyteremként”, 
hanem stúdióként is tesztelni kellett, a „gépi hangzás” igényeinek 
esztétikus teljesülését is vizsgálva. Ez a kérdés itt sokszorosan 
nagy súllyal szerepelt, mert minél kisebb a terem, annál kényesebb a 
környezet a mikrofon szempontjából. Az akusztikai próbán megszó-
lalt ugyan a „Kis éji zene”, ám nagy, tömör együttessel s az oldalfal 
elé he lyezett, a zenemûhöz képest tekintélyes számú basszus annyi-
ra mély tónust eredményezett, hogy e könnyed zene inkább brum-
mogó medvék éjjeli násztáncaként hatott. Ám a koronát Csajkovszkij 
5. szim fóniájának záró percei jelentették: ez a hihetetlenül tömör, 
monumentális zene mind a teremben, mind az akkor sajnos még 
mono felvételen katasztrofálisan, összekuszáltan szólalt meg. A ze-
nekar véleménye lesújtó volt, s arra is emlékszem, hogy a felvételt 
készítô hangtechnikus azzal állt fel a keverôasztaltól, „ha nekem eb-
ben a stúdióban kell dolgoznom, akkor inkább elmegyek péknek!”
A mûszaki vezérkar meglehetôsen leforrázva hagyta el a helyszínt. 
Bár engem kezdô mérnökként a „nagyok” nem engedtek a környékre, 
ám volt annyi lélekjelenlétem, hogy a próbafelvétel tekercsét magam-
hoz vegyem, s azóta is lejátszom tanítványaimnak azzal a megjegy-
zéssel, hogy így szólal meg egy zene akkor, ha nem való a kérdéses 
helyszínre. Ám késôbb, megfelelô mûsorválasztás esetén nagyon 
szép felvételek készültek a 22-esben, teljes operák, például egy 
Hoffmann meséi. Számomra is emlékezetes élményt jelentett 
Stravinsky Menyegzôjének négyzongorás-ütôs változata vagy Orff 
Catulli Carminájának hangmérnöki munkája, s a stúdió azóta is 
jelentôs szerepet tölt be a Rádió mûsormunkájában. Az akusztikai 
próba nyomán az a téves következtetés született, hogy a stúdió 
akusztikai szempontból nem megfelelô, de a legfontosabb tanulság 
mégis az volt, hogy a mûvészek véleményét nagyon komolyan kell 
venni, mert az akusztikát illetôen ôk mondják ki a döntô szót. E köz-
játék tanulságai a 6-os rekonstrukcióját is befolyásolták.

A 6-os stúdió az 1965-ös rekonstrukció után, a háttérben az új sztereó technikai helyiség áttekintôablaka

EGY KIS KÖZJÁTÉK
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A 6-os rekonstrukciója

A Magyar Rádióban a stúdiókat szinte rotáció-szerûen 
idônként felújították, modernizálták. Ilyenkor megújult az 
akusztikai burkolat, az elektroakusztikai rendszer, a vilá-
gítás, s egy-egy ilyen munkálat befejeztével szinte teljesen 
újjávarázsolt munkahelyek jöttek létre. Ennek is volt kö-
szön hetô, hogy a stúdiók mindig ízléses, a szemnek is tetszô 
külsô megjelenéssel várták a közremûködôket. Senki sem 
nyúlt hozzá szívesen, de elôbb-utóbb a 6-ost is fel kellett 
újítani, hiszen akusztikai burkolata, padlózata megkopott, 
világítása elavult, de még klímacsatornáira is ráfért a re-
konstrukció. Volt azonban még egy döntô ok: idôközben 
megjelent a sztereó technika, melyhez új, a monóhoz ké-
pest lényegesen tágasabb technikai helyiségre volt szükség.
Amikor 1965-ben sor került a 6-os akkor már elodázhatat-
lan rekonstrukciójára – óvatosságból-e vagy csupán a 
Békésy féle akusztikai elképzelés tiszteletétôl vezérelve, ma 
már nehéz megmondani – a 6-osban megtartották az ere-
deti burkolatot, csupán elé egy akusztikai szempontból 
többnyire áteresztô, „tisztasági” takarás került, s ezzel az 
akusztika jellege nem változott, miközben a stúdió egy 
ízlé ses, a feladatához méltó belsô arculatot kapott. A re-
konstrukció befejezte után panasz nem is merült fel, s a 
megújult (és ma is látható) külsô ellenére lényegében to-
vábbra is Békésy akusztikai elképzelése határozza meg a 
stúdió hangzását.

A 6-os mint a Rádió elsô sztereó stúdiója 

Az ötvenes évek végén a külföldi rádiószervezetekben már 
megindult a stúdiók sztereósítása, s a Magyar Rádióban 
némi késéssel ugyancsak megkezdôdtek a kísérletek. A ké-
sés oka részben a mûsorszerkesztôségek szemléletébôl, rész-
ben pedig a sztereózás általános – kissé politikai ízû – meg-
ítélésébôl következett. A szerkesztôségek szemlélete ért-
hetô: mivel nem volt sztereó adóhálózat, s – eltekintve az 
akkori NDK-ból turisták által behozott sztereó ké szü lé-
kektôl – ilyen készülékeket kezdetben az egyébként magas 
színvonalú hazai cégek sem gyártottak. A másik ok, hogy 
a sztereózásra sokan úgy tekintettek, mint valamiféle nyu-
gatról jött nagyúri játszadozásra. A Rádióban a sztereózás 
kezdeményezése egyértelmûen a mûszaki területrôl indult, 
de a Rádión kívül is, hiszen a Postakísérleti Intézet már 
1963 májusában beindította sztereó adáskísérleteit. Mivel 
e technika az általános felfogás szerint egyet jelentett a 
térhatású zenével, ezért a 6-os rekonstrukciója kitûnô al-
kalmat jelentett ahhoz, hogy Rádió stúdiói közül elsôként 
kapjon sztereó berendezést. A terv megvalósítását nehezí-
tette, hogy a sztereósítás nem csupán a készülékek és a ká-
belezés cseréjét, hanem egy új, a sztereó lehallgatás akusz-
tikai igényeinek megfelelô technikai helyiség megépítését 
is megkívánta. A korábbi, szûk mono helyiség ebbôl a 
szempontból szóba sem jöhetett, ezért a stúdió hátsó fala 
mentén, de azon kívül épült meg az új technika egy kar-
mesteri pihenôszobával. 

(Sajnos éppen a már említett szemléleti okokból az ötve-
nes évek új stúdiói kivétel nélkül mono technikával épül-
tek, s valamennyi mono technikai helyiség, de még például 
az új 22-es stúdió technikai helyisége is olyan szerencsét-
len alaprajzú volt, hogy csak tekintélyes falbontások árán 
sikerült késôbb sztereósítani.) A 6-os hátsó falát áttörték, 
oda egy hatalmas áttekintôablak került, kitûnô optikai 
kapcsolatot biztosítva a stúdió felé. Ezzel azonban a tripti-
chont elbontották, s hamarosan nyoma is veszett. (Hogy a 
kazánházban végezte-e, vagy valakinek a nyaralóját díszí-
ti, azt már soha nem tudhatjuk meg.)
Kezdetben az új (6/2-es) technikai helyiség párhuzamosan 
dolgozott a régi mono (6/1-es) technikával, ám ez utóbbi a 
sztereózás terjedése nyomán csakhamar megszûnt, s elbon-
tásra került.
A 6-os a sztereósítás után még jobban felértékelôdött: napi 
zenei funkciója mellett falai között készültek az elsô szte-
reó, majd kvadrofon felvételek, jó ideig innen történt a 
sztereó kísérleti adás lejátszása, s számos szép térhatású 
hangjátéknak is otthont adott. (Békésy talán nem is sej-
tette, hogy stúdiójában milyen szépen, levegôsen, emellett 
kitûnô érthetôséggel szólal meg a mûvészi próza.) 
Megépülése óta napjainkig a 6-os a Magyar Rádió leg je-
len tôsebb stúdiójaként szinte változatlanul tölti be eredeti 
funkcióját, ám mégis felmerül a kérdés: a Rádió – a külföl-
di rádióházak mintájára – idôközben miért nem épített egy 
nagyobb, korszerûbb hangversenystúdiót? Sorozatunk 
har madik, befejezô írásában erre a kérdésre keressük a vá-
laszt, egyben arra is felhasználjuk az alkalmat, hogy a 
hang versenystúdiókkal kapcsolatos teremakusztikai jelen-
ségeket bemutassuk. �

A legendás Bánk bán-felvétel késôbbi CD kiadásának borítója. A fôszerepeket 
Simándy József, Moldován Stefánia, Szônyi Olga, Radnay György, Melis 
György, Palócz László, Külkey László énekelte, a felvétel karmestere Komor 
Vilmos volt
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Örvendetes módon – neve és (klaviatúra-részlet) 

emb lémája ellenére – nem csupán billentyûs muzsi-

ka kiadására specializálódott a Toccata Classics. Így 

válik lehetségessé, hogy (távlati tervként) megjelen-

tesse Farkas Ferenc zeneszerzôi életmûvét. Egy ka-

marazenei korongot (Complete Wind Quintets) 

kö  vetôen rendre jelennek meg a zenekari mûvek. Az 

elsô programot a MÁV Szimfonikus Zenekar rögzí-

tette; a következô kettônek (amelyeket most elem-

zünk) az elôadója a Liszt Ferenc Kamarazenekar. 

A második zenekari korong vonószenekarra szánt 

kompozíciókat ígér; valójában többet kapunk a cím-

ben ígértnél, hiszen a Jelky András szvitben kitünte-

tett szerepet kap a zongora (az elôadó megérdemel-

te volna neve feltüntetését). Hallhatjuk (Tóth László 

szólójával) a trombitára és vonószenekarra szánt 

Concertinót is. A harmadik korong programját is 

csak nagy vonalakban, tájékoztató jelleggel fedi a cím: 

zene oboára és vonósokra. Részben kizárólag vonós-

zenekari alkotások hallhatók, viszont kakukktojás-

ként kamaramûvek is felfedezhetôk. A Ricordanza 

angolkürtre és vonóstrióra készült, a Mascherét –

amelynek kamarazenekari verzióját a MÁV-zenekar 

rögzítette – itt az eredeti apparátusa (oboa, klarinét, 

fagott) szólaltatja meg. Lencsés Lajos, Rozmán La-

jos és Horváth Andrea szinte láttató erôvel jeleníti 

meg a commedia dell’ arte figurákat (szinte érthetet-

len, miért nem tartják repertoáron a darabot kamara-

együttesek). Mindehhez jön, hogy az eredetileg fu-

vola és vonószenekar együttesére képzelt Régi ma-

gyar táncok a felvétel szólistájának, Lencsés Lajos-

nak az átiratában csendül fel.

Mindkét korong mûsorára jellemzô, hogy egymás 

szomszédságában sorakoztat feldolgozásokat/átira-

tokat és eredeti kompozíciókat, s ezt a koncepciót 

csak helyeselni lehet. Hiszen a korongok egyesével 

kerülnek forgalomba, s az a cél, hogy akár egyetlen 

felvétel alapján is találó-jellemzô pillanatképet kap-

jon a hallgató a szerzôrôl. Farkas Ferenc is tipikus 

példája annak, hogy a több szálon futó élet mû vek-

ben valamely területnek méltatlanul kevés figyelem 

jut. Ráadásul a zeneszerzô-generációkat nevelô 

(ôket önálló hangjuk megtalálásában segítô) zene-

szerzés-tanárnak az alkotói tevékenysége is több, 

egy mással párhuzamos síkon mûködött. Farkas Fe-

renc szinte észrevétlenül emelte mûvészi rangra az 

alkalmazott zenét. Miként a tanár is akkor eredmé-

nyes, ha szinte feleslegessé teszi magát, ô a kí sé rô-

zenéit tette oly szerves részévé a filmeknek, hogy 

már-már fel sem figyelünk rájuk a történések folya-

matában, pedig kiválóak. Átirataival-feldolgozásai-

val megannyi régi magyar muzsikát hozott vissza a 

köztudatba a feledés homályából, s mindeközben 

írta „saját” mûveit. A rendelkezésre álló felvételek 

fo lyamatos növekedésével lassanként kialakul egy 

olyan repertoár, amellyel érdemes lesz „idôjátékot” 

játszani. Azaz keletkezésük sorrendjében hallgatni a 

szerzô egyéni kompozícióit. Addig marad egyfajta 

gyönyörködtetô változatosság.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar mindkét mûsorát régi 

magyar zene (táncok és dalok feldolgozása) keretezi, 

s közben úgy sorjáznak a változatos darabok, hogy 

hallgatásuk során észrevétlenül szalad az idô. A 

meg fiatalodott Liszt Ferenc Kamarazenekar tagjai-

nak többsége számára (jogosan) Farkas Ferenc a ma-

gyar zenetörténet része – a többgenerációs életkor-

különbségbôl adódóan még a személyes hangú, 

ön álló kompozíciókat sem kortárszenének tekintik. 

A Zenekari mûvek II. címû albumon a legkésôbbi 

kompozíciók a trombitára és vonószenekarra írt 

Concerto (1984), illetve (Stuller Gyula és Rolla János 

szólójával) a két hegedûre és vonószenekarra szánt 

Aria e rondo all’ungherese (1994). Ez utóbbi tételpár 

szerepel fináléként, Lencsés Lajos kérésére módosí-

tott (oboa-hegedû) szólista-apparátussal a másik 

korongon, amelynek mûsora – az 1961-es Piccola 

Musica di Concertót leszámítva – az 1980-as évek 

ter mésébôl áll össze. Az eredetileg ifjúsági együtte-

seknek szánt, könnyû darabok zavarbaejtôen egy-

szerû feladatot jelentenek a Liszt Ferenc Kamaraze-

nekarnak. Számukra az igényesebb-nehezebb ját-

szanivaló tûnik testhezállóbbnak, így az eredeti 

Farkas-mûvek megbízhatóan kidolgozott elô adás-

ban kerültek rögzítésre. Az oboás CD legértékesebb 

produkciói közé tartozik a Concertino IV, ahol Len-

csés Lajos és a kamarazenekar remek összjátékának 

lehetünk tanúi. Fittler Katalin

ZENEKRITIKAI MÛHELY

Toccata Classics
TOCC 0184, 0217

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

FARKAS FERENC: ZENEKARI MÛVEK II.

Stuller Gyula, Rolla János, Tóth László, 

Liszt Ferenc Kamarazenekar

l  l  l  l  l

FARKAS FERENC: ZENEKARI MÛVEK III.

Lencsés Lajos, Rolla János,  

Liszt Ferenc Kamarazenekar

l  l  l  l  l
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KÓNYA ISTVÁN: LANTKÖNYV
A LANT VÁNDORÚTJA  
EURÓPÁBAN

Szép kiállítású, képekkel gazdagon illusztrált, kar-

csú könyv – 111 számozott oldalt tartalmaz. Alcí-

me: A lant vándorútja Európában. Szerzôje a ma-

gyar mûvészek között elsôként rendelkezik speci-

álisan lantdiplomával. Hágában szerezte, a Királyi 

Konzervatóriumban, ahol Toyohiko Satoh növen-

déke volt. Tanárának könyvajánlóját a kötet hátol-

dalán olvashatjuk. (Ha a magyar nyelvû szöveg 

tôle származik, menthetô, hogy kevéssé gördülé-

keny – ha ebben a fordító a vétkes, akkor viszont 

tartalmilag és nyelvtanilag kérdôjelezhetô meg 

ama állítása, miszerint „az ember élvezi az olvasá-

sát”.) „Ezzel a kiadvánnyal is szeretném azt elérni, 

hogy a lant visszanyerje régi helyét, és a mai hazai 

zenei életben a komolyzenei hangszerek között 

méltó megbecsültségre tegyen szert” – olvashat-

juk a szerzô elôszavában. Ugyanitt szerepel a gya-

korló muzsikusok számára a legfontosabb infor-

máció (amire egyébként több fejezetben ismétel-

ten emlékeztet): a Lantkönyvhöz tartozik egy, a 

reneszánsz típusú lantjátékhoz alapvetô segítsé-

get nyújtó Metodika, s reneszánsz mûvek váloga-

tását tartalmazó Antológia (praktikus érzékkel a 

megrendelés módját is feltünteti).

Ami az olvasnivalót illeti, két nagy részre tagoló-

dik. Az elsô a lant európai történetét vezeti végig, 

eredetétôl napjainkig, logikusan tagolt, rövid feje-

zetek formájában. De épp a terjedelmi határok aka-

dályozzák a szerzôt, hogy bármit is jobban kifejt-

sen – szinte egy vaskos kötet szinopszisának 

tekinthetô, gazdag adatolással, felsorolásokkal. 

Gondosan elszámol a kétségekkel és bizonytalan-

ságokkal, amelyek abból adódnak, hogy annak 

idején többféle módon neveztek egy-egy specifi-

kus hangszertípust, s a különbözô nyelvû írásos 

említésekben (és a fordítások során) korántsem a 

szakmaiság szempontja tûnt elsôdlegesnek. Bár 

hasznosak a – vélhetôen teljességre törekvô – fel-

sorolások, az érdeklôdô mégis szívesebben venné 

a hosszabb összefüggô, esetenként részletekre 

kiterjedô olvasnivalót. A helyenkénti stiláris igény-

telenség is részben erre a vázlatszerûségre 

vezethetô vissza. A könyv második része (bô egy-

harmada) a lant magyarországi történetével kíván 

foglalkozni – ám itt a szerzô abba a helyzetbe 

kényszerül, hogy tágabb  környezetében vázolja 

fel a lantmuzsika helyzetét. Ez viszont azért sajná-

latos, mert túlságosan nagy terjedelemben foglal-

kozik nem lantra írt kompozíciókkal is.

Fittler Katalin

ITZHAK PERLMAN: 
THE COMPLETE WARNER 
RECORDINGS

„Szinte lehetetlen elképzelni napjaink hegedûs 

örökségét Perlman abszolút zenei géniusza nél-

kül” – írta születésnapi köszöntôjében a jeles 

zongorista pályatárs, Daniel Barenboim. Valóban: 

a het venesztendôs Itzhak Perlman még a he ge dû-

mûvészeknek ahhoz a nagy generációjához tarto-

zik, akik számára a zenei megvalósítás, a szerzôi 

szándék hiteles közvetítése felülírta a technikai 

perfekciót. Azt is mondhatnánk, egy évszázados 

hagyomány egyik utolsó letéteményese ô; egy 

olyan tradícióé, amit Hubay Jenô és Fritz Kreisler, 

Bronislaw Huberman, Szigeti József és Jascha 

Heifetz neve fémjelez. Ráadásul szeretetre méltó, 

kedves ember, aki gyermekbénulás miatt toló-

székben élte végig az életét – azon kevés sztár 

közé tartozik tehát, aki tényleg megérdemli, hogy 

ünnepeljék.

A két egykori multinacionális lemezbirodalom, az 

EMI és a Warner közelmúltbeli 

egyesülése lehetôvé tette, 

hogy 2015. szeptember 

25-én (vagyis lapzártánk 

után egy hónappal) olyan 

grandiózus gyûjtemény 

(59 album, 77 CD) jelen-

jen meg, amely Perlman-

nak az EMI és a Teldec 

számára, több mint három 

évtized alatt rögzített ösz-

szes felvételét tartalmazza. 

A stiláris és mûfaji paletta 

ennek megfelelôen meg  le he tô-

sen változatos: a barokktól a 20. századig, 

a szóló-repertoártól az emblematikus 

versenymûvekig élvezhetjük Perlman valóban zse-

niális, mindenkor érzékeny és kifinomult játékát. 

A hatalmas kollekciónak lesz egy kivonata is: a há-

romlemezes The Perlman Sound, amely nyilván-

valóan Best of-jelleggel tartalmazza a töretlenül si-

keres hegedûmûvészi pálya emlékezetes hangzó 

dokumentumait.

A Perlman-gyûjtemény néhány darabjáról terveink 

szerint a Gramofon 2015 téli számában írunk majd 

recenziót. Most, augusztus végén még csak abból 

a promóciós kiadványból szemezgethetünk, mely 

a szaksajtó számára bizonyítja a Complete Warner 

Recordings sokrétegûségét. Brahms Hegedû ver-

senye Carlo Maria Giulini pálcája alatt, a Chicagói 

Szimfonikusokkal; míg Korngold ritkábban ját-

szott versenymûve André Previn vezényletével, a 

Pittsburghi Szimfonikusokkal szólal meg. Nem 

maradhatnak el a Bach-partiták, de a slágerszá-

mok, ráadás-darabok (Kreisler, Paganini, Sarasate 

és a többiek) sem. Annyit már most meg elô le gez-

hetünk: az 59 album releváns dokumentum lesz a 

hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek hang  fel-

vételi kultúrájának elemezéséhez.

Retkes Attila

B. K. L. Kiadó
Szombathely, 2014

Warner Classics – Magneoton
Megjelenés: 2015. szeptember 25. 
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ADAGIO & ALLEGRO

Devich Gergely (cselló), 

Kovalszki Mária (zongora) l l l l l

Vajon hány tizenhét éves mûvészjelölt mondhatja el 

magáról, hogy már megjelent az elsô szólólemeze?  

A Hungaroton kezdeményezésének kö szön he tôen 

Devich Gergely e szerencsések közé tartozik. A meg-

tiszteltetést számos versenygyôzelme közül talán a 

legrangosabbnak köszönheti: 2014-ben a Magyar Te-

levízió felkérésére ô képviselte Magyarországot Köln-

ben az Ifjú Zenészek Eurovíziós Versenyén. A 3. he-

lyen végzett, ami minden idôk eddigi legjobb magyar 

eredménye. Bemutatkozó lemezére a ro man tikus 

csellóirodalomból válogatott. A program összeállítá-

sa rendkívül igényes és gondosan megtervezett. Bi-

zonyára nem véletlen, hogy a felhangzó mûvek sor-

rendje sajátos hídformát mutat. A külsô pilléreket 

Schumann-mûvek foglalják el, majd ezek tôl beljebb 

Faure-darabok szólalnak meg, Kodály romantikus, 

még Brahmsra emlékeztetô mûvei szomszédságá-

ban. A központi magban pedig egy-egy Mendels-

sohn-, Saint-Saëns- és 20. századisága ellenére is egy 

ízig-vérig romantikus Rah ma nyinov-mû, a Vocalise 

foglal helyet. Nem kétséges, hogy Devich Gergely na-

gyon szereti e darabokat, és játékát hallgatva az az 

érzésünk, fontos számára, hogy mások is osztozza-

nak e rajongásban. Formálásának éppen ezért talán 

legszembeötlôbb eszközei: hajlékony cselló hangja, a 

szépen megénekelt dallamívek és a pregnáns ritmika. 

Ezek szinte körbelengik a hallgatót, így az elôadói 

azonosulás a hallgatóra is szuggesztíven hat. Bár 

néha még kissé iskolás pillanatokkal is találkozunk 

(például a Rahmanyinov-darabban), vonzó egy ilyen 

„csoda-kamasz”-tól, ahogy alámerül Kodály Adagió-

jának vagy Fauré Elégiájának érzelmi mélységeibe. A 

sikerben oroszlánrésze van a zon goraszólamot játszó 

Kovalszki Máriának is, akinek zenei intelligenciáját és 

kamarazenei alázatát most az édesanya zenei ölelése 

is gazdagítja.  Kovács Ilona

HUNGARIAN CONTEMPORARY VESPERS

Serei Zsolt és Zombola Péter mûvei

Budapesti Énekes Iskola l l l l l

A BMC kiadványának címe angol – örvendetes vi-

szont, hogy a kísérôszöveg magyarul is olvasható. 

Annál is inkább, mivel ez a kiadvány nemcsak a 

nem zetközi felvétel-piacon kelthet figyelmet, ha-

nem fontos, hogy a hazai szakma is elgondolkodjon 

vele kapcsolatban. A kísérôszöveget hárman írták: a 

Budapesti Énekes Iskola egyik mûvészeti vezetôje, 

Mezei János, valamint a két mû szerzôje, Serei Zsolt 

és Zombola Péter. Mezei rámutat arra a történeti pil-

lanatra, amikor a vesperás (vecsernye), ez a kialaku-

lásától kezdve liturgikus gyakorlathoz kapcsolódó 

ének „szekularizálódott”, bekerült a koncertéletbe. 

A klasszika koncert-vesperás mûfaja – amelyet Mo-

zart is gazdagított – amilyen hirtelen jelent meg, 

csakhamar ugyanolyan hirtelenül szûnt meg. Feltá-

masztásának lehetôsége azonban idôtlenül adott. A 

Schola Cantorum Budapestiensis, amely rendszere-

sen vesz részt templomi szertartások énekes gya-

korlatában, ideális elôadóegyüttes nemcsak egy-

házzenei kompozíciók megszólaltatására, hanem e 

téren folytatott zenei kísérletek kipróbálására is. A 

Bubnó Tamás és Mezei János vezette speciális iskola 

kórusa egyaránt jártas különbözô korok zenéjében 

– elsôsorban a történeti zenék két határterületén, a 

régiben (gregorián, középkor) és a legújabb termés-

ben (kortárs). Serei Zsolt kifejezetten felkérést ka-

pott az évközi vesperásba illeszthetô kórustételek 

komponálására, Zombola Péter írásából pedig kide-

rül, hogy az ô zeneszerzôi érdeklôdését éppen a Bu-

dapesti Énekes Iskola kettôs tevékenysége (templo-

mi szolgálatok és hangversenyek) inspirálta arra, 

hogy kipróbálja magát a zene eme területén (a nagy-

lé legzetû, komplex mûnek szánt Vesperást azóta 

több terjedelmes szakrális mû követte). A mûvek 

felvétele életben tartja az aktuális egyházzene stilá-

ris lehetôségeinek kérdését. Fittler Katalin

CARTE BLANCHE

Martha Argerich – zongora 

és kamarapartnerei l l l l l

Egy 2007-es koncert felvétele jelent meg: a duplale-

mezes kiadvány és az est címe Carte blanche. A cím 

sokatmondó: Martha Argerich választhatott mûsort 

és közremûködôket a Verbier Fesztivál eseményére. 

Nagy neveket hallunk, jó mûveket, a bécsi klasszika 

korától Lutosławskiig, ráadásnak egy improvizációt; 

szólózongora-darabot, négykezest, kamaramuzsi-

kát. Beethoven Szellemtriója nyitja a lemezt; az ar-

gentin zongoramûvésznô, Julian Rachlin és Mischa 

Maisky elôadásában. Csodás a tolmácsolás, a hév, a 

karakterek változatossága, a merészség, mely stú-

diófelvételen talán túlzott lett volna. Lang Langgal, 

korunk divatos zongoristájával két mûvet is játszik 

Argerich: Schubert Grand rondeau-ja szelídsége elle-

nére hat, a majdnem negyedórás elôadás nem válik 

unalmassá, szép színeket hallunk. A lemez számom-

ra legemlékezetesebb darabja Ravel Lúdanyó me-

séinek eredeti (négykezes) változata Lang Lang gal, 

ahol hihetetlen színeket, érzésvilágot kapunk. Izgal-

masak a gyorsabb szakaszok, a rövid hangok, a hir-

telen hangsúlyok. A két zenész összhangja remek; 

csodásak, áttetszôek a pianók, az ötödik darab tû zi-

játékszerû zárása felejthetetlen. A második le me zen 

Schubert eredetileg arpeggionéra írt, de túlnyomó-

részt csellón játszott szonátáját ez alkalommal Jurij 

Basmet adja elô brácsán, a két mûvész a romanti-

kus elemeket hangsúlyozza. Bartók he ge dû-zongora 

szonátája nem mindennapos a koncert termekben, 

ahogy Lutosławski kétzongorás Paganini-variációi 

(Gabriela Monteróval) sem, mely hu mo rával szinte 

nevetésre ingerel. Munkazaj, nagy szuszogások, 

levegôvételek, a közönség zaja, a bó nusz Happy 

Birthday-improvizáció mind-mind a kon cert légkör-

ét tolmácsolja, de az elsô rész szólózongora-soroza-

ta, Schumann Kinderszenen-je az igazi „ráadás” a 

nagyszerû mûvésznôtôl. Lehotka Ildikó
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NEW SEASONS – GLASS, PÄRT, KANCHELI 

ÉS UMEBAYASHI MÛVEI

Gidon Kremer – hegedû, Kremerata Baltica

HHHHH

Kremer hajdanán világpremierként vette lemezre 

Glass I. Hegedûversenyét. Ennek a versenymûnek 

második bejátszása az övé; az elsôt a bemutatót 

játszó Robert McDuffie készítette. A negyvenper-

ces mû direkt módon idéz Vivalditól, a tételek nem 

kapcsolódnak konkrét évszakhoz, inkább afféle 

han gulatok, idôk, terek, közegek. A lemez másik fô 

darabja Kancheli 2006-os félórás Ex Contrariója. 

Glass alkotása a minimalizmus nagy formán belül 

kicsiket lépô hagyományát képviseli, elég egy ked-

vûen halad, de érzékeltet, befolyásol, megszólít. 

Kancheli mûve inkább effektusok, kis egységek 

sora, folyton-folyvást változik, újat újra halmoz, 

mégsem esik darabjaira. Kremer erôsen expresszio-

nista, érzésekkel tépelôdô hegedülése abszolút 

adekvát e mûvek esetében. A szintetizátor, basz-

szusgitár hoz olykor valamit, de a jövô elôadásokat 

illetôen természetesen meg is köt. Kérdések merül-

nek fel. Párjai ezek a darabok Beethovennek, 

Brahms nak, Bartóknak? Könnyen lehet, hogy át kell 

gondolnunk a posztmodern versenymûhöz – és 

egyáltalán: zenemûhöz – illô elvárást. A barokk és 

a preklasszika idején sem volt elvárás az invenció 

és a formaadás maximális vagy maximum-közeli 

koncentráltsága. S invenció itt is akad bôven, ki fe-

jezôerô is. Két miniatûr választja el a kettôt, illetve 

zárja a korongot, ezek minden tekintetben abszolút 

minimalisták. Pärt népdalfeldolgozása maga az 

egy szerûség, a természetesség, Umebayashié egy 

szakasznyi kis próbálkozás. Az elmúlt idôk kima-

gaslóan fontos lemezének tartom ezt: nagy elôadó 

jeles kortárs lemeze. Azt pedig sajnálatosnak, hogy 

az érdeklôdés még a kevésbé elvont, kritikát inkább 

túlzott hallgathatóságukkal kiváltó kortárszenei al-

kotások iránt is csekély. Zay Balázs

TIME PRESENT & TIME PAST

Mahan Esfahani – csembaló, 

Concerto Köln

l l l l l

Esfahani lemezének koncepciója: a minimalizmus 

barokk gyökerei, kölcsönhatás barokk és kortárs ze-

ne között. Szólódarabok és zenekar-kíséretes mû vek 

váltják egymást. Két kortárs darabot hallunk. Górecki 

Csembalóversenye kéttételes, a minimalizmus egy-

hangúbb ágából, ostinato-szakaszok váltakozása. 

Egész jók az ötletek, az effektusok. Nagyobb válto-

zatossággal milyen jó darab lehetne belôle! Ez per-

sze önellentmondás, mivel akkor nem volna mini ma-

lista. Vagy mégis? Én a mégis mellett vagyok, lásd 

Bachot késôbb! A másik Reich eredetileg kétzongo-

rás Zongorafázisának Esfahanitól való átirata. Ez ma-

ximálisan minimalista, konceptualista zene, ráadásul 

Esfahani – Reich elképzelését elôtérbe helyezve – 

nem nyúl a barokk agogika nyújtotta lehetôséghez. 

A barokk anyag aztán jól mutatja az összefüggést, a 

minimalizmus eszköztárának domináns jelenlétét a 

kor zenéjében. Egyrészt a különbözô egységek is-

métlése, variálása terén, másrészt a zenei gondolat, 

dallam, ötlet mintaként, alapként való felhasználásá-

ban. Így a La Folliát halljuk A. Scarlattitól és C.P.E. 

Bachtól, valamint Corelli Op. 5. No.12-es Hege dû-

szo nátájának Geminiani-féle feldolgozásában mint 

Concerto grossót. A Concerto Köln Esfahani vezeté-

sével kiemelkedôen attraktív. A lemezt Bach 1052-es 

Csembalóversenye zárja. Dögösebb aligha lehetne. 

A Biondi-féle Vivaldi-elôadás dinamikája, vadsága 

van benne, nagyon merész megoldásokkal, mégis 

szép kidolgozottsággal. A continuót játszó lant pél-

dául egész népzenés karakterû. Esfahani a Bach-kon-

cert III. tételében Brahms amúgy stílusos kadenciáját 

játssza, végképp feloldva az idôbeli különbségeket a 

zene egységében. A fiatal iráni-amerikai mûvész le-

mezével és annak szemléletével igencsak gazdagítja 

a nyugati kultúrát.   Zay Balázs

ANOUSHKA SHANKAR: HOME

l l l l l

Ravi Shankar évtizedekig India egyik legnevesebb 

kulturális „exportcikke” volt, neve elválaszthatatlanul 

összeforrt az indiai szitárzene népszerûsítésével. A 

már életében legendává vált muzsikus számos tanít-

ványa közül minden bizonnyal a legérzékenyebb, a 

legtehetségesebb saját lánya, Anoushka Shankar, akit 

kilen éves korában kezdett tanítani. A mester számos 

tanítványának átadta tudását, de talán az apa-leány 

kapcsolat bensôségessége miatt Ravi Shankar mû vé-

szete Anoushkában talált a legtermékenyebb talajra. 

Jól érzékelteti kimagasló elô me ne te lét, hogy tizen-

évesként már a Carnegie Hallban lépett fel édesapjá-

val. Hiszen megtanulható, hogyan lehet hatásos dal-

lamfordulatokat, azaz rágákat alkotni és kifinomult 

tálákkal (ritmusfordulatokkal) fû szerezni azokat. Ám 

belsô intuíció, tehetség és fantázia nélkül mindezek 

csak élettelen, száraz eszközök maradnak, míg értô 

kezekben és fejekben kivirágoznak és értelmet nyer-

nek. Anoushka Shankar színgazdag, kristálytiszta já-

tékát – (és most nem az intonációra gondolunk, már 

csak azért sem, mivel az indiai zene sokkal kisebb 

hangközökkel dolgozik, 22 részre osztva az oktávot) 

áthatja az indiai mû vé sze tekben kulcsfontosságú 

Nava Rasa, azaz a kilenc érzelem megjelenítése. A 

hallgató felfedezheti a maga számára Anoushka 

Shankar kompozícióiban a romantikus, a humoros, a 

patetikus, a haragos, a hô sies, a félelmetes, a felhábo-

rodást kiváltó, a rá cso dálkozó és a békés érzelmeket. 

A hallgatót az emóciók kavalkádja öleli körül, a zenei 

nyersanya gok ból kialakuló „termék” végtelen medi-

tációra kész tet. Anoushka Shankar játékát megismer-

ve nem érezzük túlzásnak azt a megállapítást, misze-

rint Ravi Shankar életében leánya volt a világ második 

legjobb szitár játékosa. Édesapja halála után azonban 

most már ô a legelsô. Kovács Ilona
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SOUNDS OF SPAIN & THE AMERICAS

Sebastian See-Schierenberg (hegedû)

l l l l l

A brit-kínai-német hegedûmûvész, Sebastian See-

Schierenberg rendszeresen vezényel is, emellett 

különbözô kontinenseken tanít, zenekarokat és 

énekkarokat alapít, és szokatlan projektjei közé tar-

tozik, hogy a fiatalság zenei nevelésén belül vak 

gyerekek hegedûtanításával is foglalkozik. Ez a nyi-

tottság megmutatkozik zenélésmódján is, amennyi-

ben elsôsorban nem kottahûségre törekszik, hanem 

arra a magától értetôdô természetességre, amely azt 

az érzést kelti a hallgatóban, hogy itt-és-most 

születô zenét hall. See-Schierenberg több évet töl-

tött Spanyolországban, így módja volt alaposan 

megismerni a spanyol népzene elôadását. Ezért for-

dulhat elô, hogy de Falla Siete Canciones populares 

Españolját nem egyszerûen Paul Kochanski átira-

tában játssza, hanem mintegy újraalkotja – többek 

között azáltal, hogy a hegedû-zongora letéthez 

meghívta az Egyesült Királyság vezetô flamenco-gi-

tárosát, a granadai születésû Ramon Ruizt. A gitá-

ros annak a bölcsôdalnak az eléneklésével vezeti be 

a Nana címû tételt, amelyet annak idején neki éne-

kelt a nagyanyja. Dél-Amerika zenéjét Piazzolla kép-

viseli: a Buenos Aires-i négy évszak interpretációját 

a hegedûmûvész afféle „work in progress”-nek te-

kinti. Fogékony zongorista-partnerével, Sophia 

Lisovskayával hasonló munkamódszert követtek, 

mint de Falla muzsikájánál. Szólóhegedûn csendül 

fel Albéniz Asturias címû tétele (átiratban), 

Granados eredetileg zongorára szánt Danse 

Espagnole-ja Fritz Kreisler hegedû-zongora átiratá-

ban szólal meg; Tárrega gitárdarabja Ruggiero Ricci 

átiratában lett virtuóz hegedûdarabbá. S mindaz, 

ami szól, magától értetôdôen természetesnek tûnik! 

Olyan az elôadás, hogy tényleg a zenére irányítja a 

figyelmet. Fittler Katalin

MENDELSSOHN: V. (REFORMÁCIÓ) 

SZIMFÓNIA, RUY BLAS NYITÁNY

Londoni Szimfonikus Zenekar, Sir John Eliot 

Gardiner HHHHH

Mendelssohn 21 éves korában írta az V., Reformá-

ció-szimfóniát. A számozás ne tévesszen meg sen-

kit; az opus-szám azért ilyen magas, mert csak a 

szerzô halála után 20 évvel adták ki a mûvet, maga 

a bemutató is meghiúsult, késôbb a kritika nem fo-

gadta lelkesen. Mendelssohn késôbb azt mondta, 

hogy ki nem állhatja e darabját. A Reformáció-szim-

fónia viszonylag ritkán szólal meg a koncerttermek-

ben, a lemezkiadók, zenekarok sem ezt a mûvet ré-

szesítik elônyben, éppen ezért nagy öröm (és a 

felvétel ismeretében különösen), hogy Sir John Eliot 

Gardiner vezényletével, a London Symphony 

Orchestra tolmácsolásában hallhatjuk a mûvet, két, 

szintén ritkábban játszott nyitánnyal egyetemben. 

Hihetetlen erejû elôadást élvezhetünk CD-n és 

Blu-rayen, az élô felvétel elônyével, a hévvel, a pil-

lanat varázsával. A szimfónia nyitótételének lassú 

bevezetése, benne a Wagnertôl is ismerôs „drezdai 

ámen” tisztasága, szépsége ragadja meg a hallgatót 

(a nyitányok lassú szakaszai is gyönyörûek). A re-

zek kiemelt és nem mindennapi hangzása végigvo-

nul a szimfónián. Izgalmas az Allegro con fuoco 

szakasz, a Scherzo hangulata, az Andante hihetet-

len szép hangszíne, karaktere remek. A zárótétel 

felépítése a liszti harmóniákat követô nyitással, a 

sûrûsödéssel, a klarinét szinte népies hangjával 

ugyancsak remek. Gyönyörû tónusúak a vonósok a 

minimális vibrato ellenére, a rezesek határozottak, a 

fafúvósok hihetetlenül pontos hangindításai, az 

együttjáték kimagasló. A dinamikai tartomány ap-

rólékos kihasználása, a tempók értelmezése (a két 

nyitányban is) nagyszerû. Hihetetlen jó elôadásokat 

hallunk, melyek végig lenyûgözik a hallgatót; kivé-

teles, megunhatatlan lemez született.

Lehotka Ildikó

THE KNIGHTS: 

THE GROUND BENEATH OUR FEET

l l l l l

A brooklyni The Knights kamarazenekar legújabb le-

mezének borítóját böngészve elsô pillantásra szem-

be tûnô a színesen összeállított mûsor, és azonnal 

gondolkodásra készteti az érdeklôdôt. Vajon mi 

sarkallta a program összeállítóit, hogy egymás mellé 

állítsák Steve Reich, J. S. Bach és Stravinsky kompo-

zícióit? Magától adódik, hogy e mûvek kiváló lehe tô-

séget teremtenek az együttes számára mûvészetük 

sokoldalú bemutatására, innét pedig már csak egy lé-

pés a varázsszó megtalálása. Az összekötô kapocs a 

concerto grosso mûfaja, ahol a szólisták kisebb cso-

portja folytat párbeszédet a zenekarral. Bach c-moll 

oboa-hegedû concertója (BWV 1060R) és Stravinsky 

Dumbarton Oaks concertója ráadásul szoros temati-

kai rokonságban is áll egymással: a 20. század egyik 

legjelentôsebb komponistáját a bemutató után „egy 

Bach-téma arcátlan kölcsönzéséért” vádolták a kriti-

kusok. A CD élô hang verseny rögzítése, és éppen a 

Stravinsky-mû névadójául szolgáló washingtoni 

Dumbarton Oaksban rögzítették 2013-ban. A The 

Knights muzsikusai e lemezen ráadásul kiléptek az 

elôadói sze rep körbôl, és maguk is alkotókká váltak. 

Colin Jacobsen és az iráni Siamak Aghaei santurra 

(ôsi perzsa hangszerre) és hegedûre írt concerto 

grossójával (2013), valamint a zenekar hat tagja által 

alkotott ”the ground beneath our feet” (2013) címû 

kompozíciójával új tagokkal bôvítették az eredetileg 

barokk mûfajt. Az utóbbi címével újabb rejtvényt ad 

fel a lemezzel ismerkedônek. A ground vélhetôen 

Tarquinio Merula itáliai barokk mester négyütemes, 

folyamatosan ismétlôdô chaconne-témájára utal, 

mely fölé a Lovagok a salsa, az ír táncok, a cigány és 

az indiai zene elemeit felhasználva mutatnak meg iz-

galmas hangzásokat a concerto grosso 21. századi 

változatában. Kovács Ilona
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SHOSTAKOVICH PLAYS SHOSTAKOVICH

l l l l l

Különlegességgel jelentkezett a Warner: a duplale-

mezes kiadványon Dmitrij Sosztakovics saját mûveit 

játssza. Vajon milyen zongorista volt Sosztakovics? 

Milyen zenei megoldásokat alkalmazott, lehet-e min-

tának tekinteni a felvételeket? A lemezen két ver-

senymû, a cselló-zongora szonáta (a nagyszerû 

Rosztropoviccsal) mellett a szólózongorára írt korai 

Három fantasztikus darab, valamint a Bach halálának 

bicentenáriumára komponált Prelúdiumok és fúgák 

sorozatból 9 hallható, az utóbbiból négy elôször jele-

nik meg lemezen. Sosztakovics zenéje egészen kü-

lönleges, fanyar humora, helyenként rikító hangsze-

relése jellegzetes. A Concerto trombitára, zongorára 

és vonósokra címû darabban Ludovic Vaillant reme-

kel; Sosztakovics a zongoraszólamot – ha nem is tö-

kéletesen, de – a hangulatot remekül elkapva (ahogy 

a II. zongoraversenyben is) játssza. A nagyszerû csel-

lószonáta felvételének ideje, a zenei rendezô, hang-

mérnök neve ismeretlen. A hangzás csúnya, éles, a 

zongora helyenként háttérbe szorul, az elôadás vi-

szont emlékezetes – Rosztropovicsot jóval erô tel je-

sebb nek érzem, de hallható, hogy két, zeneileg 

össze illô ember játssza a mûvet. Sosztakovics zon-

gorista lényét a hangszerre komponált darabokból is-

merhetjük meg igazán. A billentés nem egyenletes, a 

technika közel sem tökéletes, de a hangulatkifejezés, 

a gyengéden rigorózus elôadásmód pontosan jeleníti 

meg a tételpárok lényegét, a prelúdiumok és fúgák 

egy részének helyenként nagyon magába zárt, szinte 

természetfölötti zenéjét. Mindenképp meg kell hall-

gatni a lemezt, a kifogásolható hangminôség ellenére. 

A mûvek a zeneszerzô, az elôadás a zongorista Sosz-

takovicsot hozza közelebb az érdeklôdôhöz, kor do-

kumentumként, lenyomatként – mi több, az op. 87-

es sorozat darabjait etalonként. Lehotka Ildikó

SOSZTAKOVICS: KANTÁTÁK

Észt Nemzeti Szimfonikus Zenekar,   

Észt Hangversenykórus, Paavo Järvi

l l l l l

Az elkötelezett zene fogalmát mindig is gyanakvás-

sal kezelte a muzikológia. Jó okkal, hiszen az irány-

zatos zenemûvek minôsége ritkán éri el az abszolút 

zenék kvalitását, mégoly jeles és érdemdús szerzôk 

tollából származnak is. Ha egy zeneszerzôi élet-

mûben tényleg példaszerûen látszik ez a dilemma, 

akkor az Dmitrij Sosztakovics szerteágazó oeuvre-

je. A Dal az erdôkrôl (1949) és a Hazánkra ragyog a 

nap (1952) a kései Sztálin-éra kétes értékû gyümöl-

csei, nyíltan tetten érhetôek benne a kötelezô 

„pártfeladatok”. A nagyszabású fásítási terv teljesí-

tése és a generalisszimusznak mint a Glóbusz Nagy 

Kertészének lefestése mai szemmel aligha válik di-

cséretére egy nagyformátumú muzsikusnak. Az 

elôbbieknél jóval késôbb, 1964-ben, vagyis a XIII. 

szimfónia tôszomszédságában született a kevésbé 

direkt módon politizáló Sztyepan Razin kivégzése, 

mely a 17. századi kozák rebellis kudarcos harcát 

mutatja be a nemesi önkénnyel és a cári bürokrá-

ciával szemben. Szövegét a Babij Jarhoz hasonlóan 

Jevgenyij Jevtusenko faragta. A nagyzenekart, ve-

gyes kórust és énekes szólistákat foglalkoztató 

munkák kantátákként, a nagyszabású Dal az erdôk-

rôl inkább oratóriumként szerepelnek a mûjegy-

zékben. A keménykezû Paavo Järvi vezette Észt 

Nemzeti Szimfonikus Zenekar és Koncerténekkar, 

kiegészülve a kiváló szólistákkal (Alekszej Tano-

vickij és Konsztantyin Andrejev) masszívan állja a 

sarat. A zenekar ugyan nem tartozik a szûken vett 

európai élvonalba, de nagyon meggyôzôen teljesít 

még a legnehezebb rezes korálokban is. Az énekkar 

helyenként csúszkál, máshol erôtlenebb a kelleté-

nél, ám összességében jól összefogott produkciót 

nyújt, s hiteles atmoszférát teremtô, érett teljesít-

ménnyel rukkol elô. Balázs Miklós

RAVEL: DAPHNIS ÉS CHLOÉ, LA VALSE

Opéra National de Paris, Philippe Jordan

l l l l l

Csaknem egyórás összidejével a Daphnis és Chloé 

Ravel legterjedelmesebb kompozíciója. Ízig-vérig 

színpadi mû, a Gyagilev-féle Ballets Russes egyik leg-

sikerültebb vállalkozása volt a társulat elsô, nagy kor-

szakában. A szerzô készített ugyan két rövid kon-

certszvitet az idôközben hallatlan népszerûségre 

szert tett mûbôl, ám ezekbôl csupán a második lett 

állandó repertoárdarab. Az sem szokatlan, hogy a 

teljes balettzene megszólal koncerten, ám ez komoly 

feladat elé állítja az elôadókat. A látványelemektôl el-

oldva csupán a zenei kapaszkodók maradnak, hogy 

a cselekményt a hallgató (fejben) rekonstruálni tudja, 

így a zenei kifejezés, a formálás, a dinamika, a karak-

terek és hangszínek szerepe a koncertszerû elô-

adásban jelentôsen megnô. Hanglemez esetében 

ugyanez a helyzet. Elkötelezett, érett karmester és 

virtuóz, de legalábbis elsôrangú és jól felkészített ze-

nekar kell hozzá, hogy az elôadás igazán hatásos le-

gyen. Nem véletlen, hogy a darab lemezkarrierjének 

olyan mesterek rakták le az alapjait a 20. század kö-

zépen, mint Charles Munch vagy Pierre Monteux. 

Ugyanezt az iskolát képviselik André Cluytens és 

Ernest Ansermet emlékezetes rögzítései: eleven ze-

nekarkezelés, árnyalatokban gazdag felrakás, inten-

zív és kifejezô, kicsit talán nyersnek ható játékmód. 

A százaz utolsó évtizedeit már egészen más felfo-

gásban megszólaló tolmácsolások képviselik, melyek 

Bouleztôl Dutoit-n át Rattle-ig és Naganóig egy foj-

tottabb, misztikusabb olvasatot kínálnak. Az Erato 

új kiadványán Philippe Jordan és Párizsi Nemzeti 

Opera Zenekara is inkább ez utóbbiakhoz kapcsoló-

dik, mégis megôriz valami lényegit a „klasszikusok” 

eredetiségébôl. Ha nem is az újraértelmezés, de a rá-

csodálkozás képességét, mely megtagadja a rutin-

szerûséget. Balázs Miklós
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MOZART: OPERAÁRIÁK ÉS –NYITÁNYOK

Elizabeth Watts (szoprán), 

Skót Kamarazenekar, Christian Baldini

l l l l l

Meglehet a kiadó két szépreményû sztárjelöltet kíván 

bemutatni e lemezzel, számításaik azonban nem biz-

tos, hogy célt érnek. Az ifjú argentin zeneszerzô-

dirigens, Christian Baldini lassan lépdel mind feljebb 

az ismertség és a szakmai diadalok grádicsain, s 

ugyan sorban vezényli vendégként a nagyvilág emi-

nens zenekarait, még mindig zöldfülûnek számít a 

klasszikus zenei planétán. Az angol szopránénekesnô, 

Elizabeth Watts a karmester mellett már bejáratott 

névnek tetszik, több portrélemezzel a háta mögött 

– melyeken Bach-kantátákat, Strauss- és Schubert-

dalokat énekel. Mégsem az ô teljesítményük tartja 

versenyben ezt a kiadványt, hanem a Skót Kamaraze-

nekar. Fantasztikus képességû együttes, igazi extra-

klasszis a maga nemében, nehéz szuperlatívuszokat 

kerülve beszélni róla. És persze a megunhatatlan Mo-

zart, akinek legszebb operamelódiái ezredszerre hall-

gatva is frissnek, ellenállhatatlannak hatnak. Ugyan 

nem korabeli hangszereket hallunk, az illúzió ugyan-

az: a hangzás egyszerre tömör, határozott és feszes, 

ugyanakkor stílusos és rendkívül expresszív. A leg-

jobb olasz nyelvû opera seriák nyitánya és a hozzájuk 

kacsolódó, az adott dalmûbôl kölcsönzött szoprán-

ária szerepel a programban. Watts hangja jól enge-

delmeskedik a mozarti, eredendôen természetes drá-

maiságnak és könnyedebb, oldottabb játékosságnak. 

Orgánuma néhol ok nélkül sötétül, mert az énekesnô 

hangterjedelme alapvetôen nem nagy, máshol talán 

szélesebb legatókat, esetleg kidolgozottabb dinami-

kát várnánk. A szép és tiszta formálás igénye jól hall-

ható, azonban az ívek meg-megtöredeznek. A szere-

peket és a hozzá tartozó hangulati elemeket viszont 

ügyesen váltogatja: Susanna, Zerlina, Fiordiligi mind-

mind egyéni arcélükkel szerepelnek a hangok színpa-

dán.  Balázs Miklós

GLUCK: ORFEO ED EURIDICE

Mehta, Liebau, Mühlemann, Collegium 1704, 

Collegium Vocale 1704, Václav Luks

HHHHH

A végén Orfeo otthagy csapot-papot: lejön a cirkal-

mas, szimmetrikus színpadról, egy darabig kiábrán-

dultan figyeli a boldogságában tetszelgô Euridicét, 

majd távozik a díszes nézôtérrôl is, hogy immáron 

végtelenbe veszô folyosón rója magányos útját a ki-

ismerhetetlen jövô felé. Mintha maga Christoph 

Willibald Gluck lépne ki a barokk esztétikából, hogy 

megalkossa a maga új, lényegre törô operadramatur-

giáját. A filmvégi, hosszú folyosó viszont talán ép-

pen az, amelyen Joseph Adam von Schwarzenberg 

herceg járt át ôsei fészkébôl önmaga építtette teátru-

mába. Itt, Český Krumlovban, a világ legeredetibb ál-

lapotában fennmaradt kastélyszínházában forgatták 

a 2014-es Gluck-tricentenárium alkalmából ezt a 

szenzációs operafilmet, Ingmar Bergman Drott ning-

holm ban készült, feledhetetlen Varázsfuvola-verzió-

jának (1975) méltó utódját. Ám, szemben a nagy 

elôddel, itt szinte minden tökéletes. Nemcsak a ka-

meramozgás, a barokk táncokat továbbgondoló ko-

reográfia és nem is csak a barokk színpadgépezettel 

szuverénül játszó, de azt mai szemszögbôl újra ér-

telmezô rendezés (Ondřej Havelka) elsôrangú, ha-

nem a korhû zenei megvalósítás is. Bejun Mehta 

Orfeója mind hibátlan énekesi minôségében, mind 

megrendítô színészi alakításában felülmúlhatatlan. 

Hangja sem nem a kontratenoroknál gyakori „fa-

hang”, sem nem férfitestbe tévedt, vibrált, nôi alt, 

hanem teljesen egyénien és gyönyörûen színezett, 

fölényesen uralt, belcanto-voce. Euridice áriája Eva 

Liebau elôadásában pedig a párkapcsolatok nagy, bi-

zalmi drámájává avatja – egy remek rendezôi ötlet 

segítségével – Gluck mûvét. Így mutatkozik a barokk 

udvari környezetbôl kinövô reformopera (1762) a 

wagneri Lohengrin (1851) és a bartóki Kékszakállú 

(1911) elôképének is. Mesterházi Máté

LALANDE: LEÇONS DE TÉNÈBRES

Sophie Karthäuser, Ensemble

Corres pondances, Sébastien Daucé

l l l l l

A „Miserere és a Sötétség III. Leckéi” szóló hangra 

1730-ban jelent meg nyomtatásban, amikor szer-

zôjük, Michel-Richard de Lalande (1657–1726) már 

négy éve halott. Zenei képzettségét a párizsi Saint-

Germain-l’Auxerrois kóristájaként szerezte, majd a 

királyi kápolna egyik al-mestere lett, késôbb a királyi 

udvar zenészeként) magáénak mondhatta a 

„Compositeur”, a „Surintendant”, végül a „Maître” 

címeket is. Elismert zeneszerzôként halt meg, aki-

nek a motettáiért 1725–30 táján rajongott a Concert 

Spirituel mûvelt közönsége. Ezekben az években 

húsz kötetben adták ki összes mûvét, köztük az e 

felvételen hallható Misererét és lamentációkat. A 

Leçons de Ténèbres, e tipikusan francia egyházze-

nei mûfaj Jeremiás siralmaiból zenésít meg szövege-

ket, amelyek szó szerint a jeruzsálemi templom le-

rombolásáról szólnak, átvitt értelemben a népe által 

elutasított Jézus Krisztus haláláról is. Liturgiai he-

lyük e lamentációknak voltaképpen a nagyhét utol-

só három napján lett volna, mindig a matutinum 

elsô éjjeli zsolozsmáján. A böjti idôszakban zenei 

élményekre is kiéhezett, nagyszámú publikum ked-

véért azonban elôrehozták ezeket az istentisztelete-

ket a megelôzô délutánra vagy estére. A mindössze 

egyetlen énekhangra és basso continuóra szorítko-

zó zenét expresszív hang és szigorú szerkesztettség 

jellemzi, mely egyesíti a régi „air de cour” meliz ma-

tikus stílusát mind a kor operájának deklama to ri-

kusságával, mind a szomszédos Itáliából átvett, lírai 

hangütéssel. Egy korabeli följegyzés szerint Lalande 

„leckéit” a zenei életérôl híres Assomption (Szûz 

Mária mennybemenetele) kolostor apácái adták elô, 

a zeneszerzô lányainak szólójával, „egész Párizs 

csodálatára”. Itt Sophie Karthäuser énekli mennyei-

en e mennyei zenét. Mesterházi Máté
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WAGNER: A BOLYGÓ HOLLANDI

Terfel, Kampe, Salminen, Jentzsch, 

Philharmonia Zürich, Alain Altinoglu

 l l l l l

Nem állítható, hogy a Zürichi Operaház magyar 

gyökerekkel rendelkezô intendánsa, Andreas Ho-

moki referenciaértékû rendezéssel bôvítette volna a 

mû értelmezéseinek végtelen sorát. Ám nála leg-

alább megmaradt a címszereplô alakjának azon 

„észak-fok, titok, idegenség” (Ady) mivolta, melyet 

e romantikus opera legutóbbi budapesti színre állí-

tása már megkérdôjelezett. Habár északfokról itt is 

csak korlátozottan beszélhetünk, hiszen a Hollandi 

ezúttal úgy jelenik meg, mint a Daland (Matti 

Salminen) tulajdonát képezô, Afrikát gyarmatosító, 

kereskedelmi-hajózási vállalkozás reménybeli felvi-

rágoztatója. Van ebben ráció, hiszen a kedvesüket 

hazaváró, norvég lányok is mór partról énekelnek. 

Így azután ne csodálkozzunk, hogy a rokkát fölcse-

rélték a hajózási vállalat irodájának írógépeire, mint 

ahogy Daland legénysége sem matrózokból tobor-

zódott, hanem a kereskedelmi tevékenységet teleg-

ráfon és telefonon nyomon követô, könyökvédôs 

tintanyalókból. Itt, e 20. század eleji, polgári kör-

nyezetben bukkan fel a Hollandi (Bryn Terfel), ka-

lapján különös tolldísszel, arcán marconára festett 

harci jelekkel. Hogy miért így, arra a harmadik felvo-

násban derül fény. A Hollandi legénységét provo-

káló „matrózok” (irodisták) Daland mór szolgáján 

töltik ki duhaj jókedvüket. A megalázott szolgából 

azonban hirtelen vad afrikai harcos lesz, aki lenyi-

lazza gyötrôit. Így áll bosszút a harmadik világ a fe-

hér emberen a kolonizációért, majd (napjainkban) a 

dekolonizációért is… Csak azt nem értjük, miért kell 

szegény Sentának (Anja Kampe) a végén fôbe lônie 

magát. Hisz korábbi szerelme, Erik, a vadász (Marco 

Jentzsch) nyilván szívesen ejtene el oroszlánt is, 

meg elefántot. És akkor édes hármasban hajózhat-

tak volna Afrika felé… Mesterházi Máté

MOZART: AZ ÁLRUHÁS KERTÉSZLÁNY

Allemano, Morley, Scala, Henry, Le Concert 

d’Astrée, Emmanuelle Haïm

 l l l l l

„Ifjúkori zsengébôl” egyre inkább a Mozart-remekek 

kánonjába sorolódik át az Álruhás kertészlány (1775). 

Bár az idôskor a szerzônek amúgy sem adatott meg, 

ha már 19 évesen meghal és ez az opera buffa ma-

rad legérettebb mûve, akkor is ünnepelnénk ôt – ha 

nem is mint bécsi klasszikust, de legalábbis mint a 

zenei szentimentalizmus legnagyobb alakját. Ami 

az áriák kifogyhatatlan invenciója mellett tûnik föl: a 

fiatal komponista féktelen akarata a finálék együtte-

seinek kiterjesztésére, a színpadi nagyformák meg-

teremtésére. A mozarti mesterdramaturgia ajtaján 

már-már a Figaro házassága láncfináléi dörömböl-

nek. A mû legemblematikusabb darabja mindazo-

náltal a nyitókórus: a szereplôk szerelmi boldogsá-

gukról dalolnak közösen, majd egyenként azt pana-

szolják el, hogy szerelmükben mennyire boldogtala-

nok… A „mindenki mást szeret” barokk sablonja 

ezennel az operai érzékenység (Empfindsamkeit) 

alapképletévé nemesül. David Lescot rendezôi ké-

pességei mindenekelôtt a színpadi figurák játszatá-

sában mutatkoznak meg, egyetlen markáns ötlete 

azonban mindjárt az elôadás elején fontosnak bizo-

nyul. A nyitány alatt Violante márkinô (álruhás ker-

tészlányként: Sandrina) és Belfiore gróf szerelmes-

kednek, majd okostelefonján a lány titkos sms-t kap, 

ami fölébreszti a fiú féltékenységét. Kettejük szerel-

mi évôdése ezek után eldurvul, és nem tudhatjuk: a 

„fojtogatósdi” immáron a féltékenységi dráma része 

vagy még a szexuális játéké? A lényeg, hogy a lány 

eszméletét veszti, a fiú halottnak hiszi, s ez lesz 

minden további bonyodalom alapkonfliktusa. Zene-

ileg tüneményesen jó elôadás, a lille-i operaház mél-

tán lehet rá büszke. A korabeli hangszerek nyújtot-

ta effektusok önmagukban is referenciaértékûvé te-

szik e felvételt. Mesterházi Máté

MOZART: SZÖKTETÉS A SZERÁJBÓL

Villazón, Damrau, Prohaska, Selig,  

Schweinester, Quasthoff; Európai Kamara-

zenekar, Yannick Nézet-Seguin l l l l l

Kiváló lemez, napjaink megszokott operai kínálatát 

tekintve különösen. Nézet-Séguin vezénylése érzé-

keny, kidolgozott és egyéni – alapvetôen lírai fo-

gantatású és dallam-centrikus, inkább hagyomá-

nyos orientációjú. A Belmontét éneklô Rolando 

Villazón hangja erôsen megkopott, ugyanakkor ki-

váló Mozart-énekes lett belôle: igazán egyéni, meg-

kapó interpretációt nyújt. Abszolút fôszereplô. 

Nem Wunderlich és Schreier laza, tökéletes stílusá-

ban, másképp: megélve minden frázist, éreztetve 

Belmonte odaadását, izgalmát, szenvedélyességét. 

Ma már kivételesnek számít, ahogy a dirigenssel 

együtt kidomborítják a mozarti dallamíveket – és 

ezzel a benne rejlô drámai lehetôségeket is. Ilyen 

átélést, ilyen ízes frazeálást kevés tenortól hallani 

napjainkban. Nagyon remélem, hogy e választott 

pályán haladva Villazón a korábbinál líraibb szerep-

körben ki tud bontakozni. Kivételes, ahogy szenve-

délyessége mélységgel, ízléssel párosul. Franz-Josef 

Selig nem Moll- és Talvela-volumenû hang birtoko-

sa, de jól bírja a mély szerepkört, ízlésesen nem tú-

loz, Ozminja kevésbé súlyos, de szép rajzú. Diana 

Damrau Konstanzéja hangjának és kiváló techniká-

jának köszönhetôen nagyon kidolgozott és szép. 

Anna Prohaska Blondéja meglepô, nem a megszo-

kott Grist-féle szubrettes vagy a Battle-féle hangban 

lírai, temperamentumban pajkos, hanem hûvösebb, 

nyugodtabb. Ezért – s Damrau hangjának sok szí nû-

sége miatt – a két nôalak kevésbé kontrasztos, ami 

hozzájárul a darab korszerûségéhez. Amúgy is az, 

hiszen sajnos ma is vannak olyanok, akiknek az em-

berek egyenlônek tekintése megmászhatatlan ma-

gaslat. Thomas Quasthoff nemcsak énekesnek volt 

nagy, prózai szerepben is kiváló: Szelim pasája 

autoritatív és melegszívû.  Zay Balázs
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MICHEL LEGRAND – JACQUES DEMY: 

A CHERBOURGI ESERNYÔK

Oppert, Dessay, Niclo, Naouri, Leterme, 

Michel Legrand l l l l l

A francia filmmûvészet egyik legátütôbb sikerét 

hozta 1964-ben Jacques Demy filmje, A cherbourgi 

esernyôk, mely nemcsak a közönség körében ara-

tott óriási tetszést, de a legjobb idegen nyelvû film 

kategóriában egy Oscart is elhozott 1965-ben. A 

mozi sablonosan szokványos történetét – ahol a sors 

(vagy inkább a végzet?) nem engedi meg a happy 

end-et, és a két fôszereplô szerelmét nem az ásó-ka-

pa, hanem a történelem kiszámíthatatlan sodrása 

választja szét – Michel Legrand zenéje tette felejthe-

tetlenné. A zeneszerzô édes-bús dallamai napokig a 

nézô-hallgató fülében csengnek, és nem ereszte-

nek. Ennek az „édes fogságnak” köszönhetôen újra 

és újra emlékezetünkbe idézôdnek a film jelenetei; 

Catherine Deneuve neve pedig e filmtôl kezdve vált 

világszerte ismertté. A zeneszerzô 80. születésnap-

jára, 2012-ben rendezett gálaestek után jött az ötlet, 

hogy elkészítsék a színházi változatot, ami 2014-

ben valóra is vált. Merész vállalkozás filmet színházi 

elôadássá adaptálni, hiszen utóbbi bizonyos tekin-

tetben szûkösebb eszköztárral dolgozik, mint a film. 

Hiányérzetünk azonban nem lehet, a történet a ma-

ga valójában megjelenik a színpadon is. Az autenti-

kus zenei megszólalást garantálja, hogy maga a ze-

ne szerzô vezényli a színpadon helyet foglaló 

Orchestra National d’Île-de-France  muzsikusait. A 

szereplôk – Marie Oppert (Geneviève), Vincent 

Nicolo (Guy), Natalie Dessay (Madame Emery), 

Laurent Naouri (Roland Cassard) és Louise Leterme 

(Madeleine) – elhivatottan és látható élvezettel for-

málják meg karakterüket. Énektechnikában Dessay 

viszi el a pálmát. Az Erato minôségi DVD-kiadásának 

köszönhetôen most a bájos Mademoiselle Oppert is 

lehetôséget kapott arra, hogy hasonló utat járjon 

be, mint egykoron Deneuve. Kovács Ilona

HEROÏQUE – FRANCIA OPERAÁRIÁK

Bryan Hymel, Prágai Filharmónia, 

Emmanuel Villaume

l l l l l

Nem annyira New Orleans-i születése, mint inkább 

hangjának jellegzetes fénye, sajátosan nemes csen-

gése predesztinálja Bryan Hymelt, hogy min de nek-

elôtt a romantikus francia repertoárban keresse az ér-

vényesülést. Berlioz, Gounod, Meyerbeer vagy 

Massenet dalmûvei, sôt még Rossini vagy Verdi fran-

cia nyelvû operái is bôven kínálnak alkalmat, hogy 

egy ígéretes mûvész kiválogassa belôlük a leginkább 

testhezálló nagyáriákat, bemutatkozó lemezére. 

Hymel pedig széles skálán mozog: a sokat hallott slá-

gerdarabok mellé olyan, manapság kuriózumnak szá-

mító – ugyanakkor bántóan középszerû – szerzôk 

darabjaiból is idéz, mint Reyer, Bruneau vagy Rabaud. 

Hymel hangja igazán impozáns, nyers és egészsé-

ges, valódi tenor orgánum, parádés magas hangok-

kal, kifogástalan közép- és mélytartománnyal. Erôs, 

érces fényû, sûrû hanganyag az övé, folyvást ott buj-

kál benne a hôsi pátosz, a tragikum. Az egyetlen ne-

gatívum, hogy akkor is ott érezni benne a túlfûtött 

szenvedély lángnyelveit, amikor éppen egészen más-

ról énekel. Pedig korántsem olyan sablonos vagy 

egysíkú ez stílusiskola, mint mondják: e hôsök, bár 

kétségtelenül elsôsorban mint nagybetûs Héroszok 

állnak elôttünk (nota bene: a lemez címe Héroïque), 

de dalolnak férfiúi fájdalomról, elmúlt idôkön kesereg-

nek, vágyott asszonyok karjaiba kívánkoznak, s kicsit 

még filozofálnak is. Vagyis érzelmeik lényegesen szé-

lesebb skálán mozognak, mint azt Hymel lefesti. Úgy 

tetszik, a tenorista csak a mezzoforténál hangosabb 

dinamikát ismeri, a mili táns csatakiáltásokat, az egyé-

ni sorstragédiába szólító egzisztenciális jajveszéke-

lést és infantilis hiszti ro hamot. Az ellágyulás, a gyen-

gédebb érzések megélése és közvetítése – melyre 

éppoly nagy szükség lenne, mint a harci dalra – saj-

nos nem kenyere. Balázs Miklós

FIAMMA DEL BELCANTO

Diana Damrau, Orchestra Teatro Regio 

Torino, Gianandrea Noseda

 l l l l l

Az operatörténet egyik hívószava a belcanto, mely 

különös jelentôséget a 19. század elejétôl kapott. 

A kifejezô megformálás, a rugalmas hang, a szép 

éneklés mellett a rendkívüli éneklési technika birto-

kában kellett, hogy legyen az elôadó. Manapság 

nem sokan vállalkoznak a belcanto-szerepek ének-

lésére, ezért is szerepel viszonylag csekély számú 

Bellini-, Rossini- vagy Donizetti-mû az operaszín-

padokon. Bátorság egy teljes lemezt (vagy annak 

nagyobb részét) nehezebbnél nehezebb technikai 

megoldásokkal tûzdelt áriákból összeállítani – csak 

a legjobb énekesek kaphatnak szabad utat egy 

ilyen fajta válogatásra. „Fiatal lányként már a bel 

canto megszállottja voltam” – mondta Diana 

Damrau, akinek szólólemeze, a Fiamma del bel-

canto az énekesnô legsikeresebb szerepeibôl ad 

ízelítôt. De nemcsak a nagy, ikonikus szerepekbôl 

válogatták a lemez anyagát, hanem olyanokból is, 

melyeket Damrau nem énekelt színpadon. Nedda 

hihetetlen érzelmi töltetû áriája (mely a lemez 

egyik legjobb felvétele) is megszólal két Donizet-

ti- két Bellini-, három Verdi- és egy Puccini-részlet 

mellett. A Traviata Violettájával sokan azonosítják 

Damraut: az I. felvonást záró ária minden szem-

pontból remek, az énekesnô bombabiztosan éne-

kel, gyönyörû zenei megoldásokkal, rezdülésekkel 

kelti életre a szerelem ébredését. Hasonlóan izgal-

mas a Luisa Millerbôl való részlet, az érze lem-

kavalkádot nagyon jól jeleníti meg az énekesnô. 

Kár az (ebben a stílusban elfogadott) erôltetett mé-

lyebb hangokért. Kettôsség jellemzi a lemezt, a 

csodálatos dolgok mellett a kifogásolható apróság 

talán több: a koloratúrák pergése, a csendesebb 

szakaszok sterilitása). A címben ígért tûz nem 

mindig lobog az égig. Lehotka Ildikó
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ARGENTUM ET AURUM

Ensemble Leones, Marc Lewon

Naxos – Mevex

8573346  l l l l l

Ezüst és arany címmel a korai 

Habsburg-idôszak zenei kincseibôl 

kap válogatást az érdeklôdô az 

Ensemble Leones közremûködésével. 

A tág értelemben vett 15. századból 

való mûvek a mai fülnek talán kissé 

üresek, egyszerûek, a kíséret gyakran 

tartott hangokban merül ki, a mai vi-

lág nem ehhez szokott. Aki viszont 

érdeklôdik a késô középkor, kora re-

neszánsz világi zenéje iránt, nem fog 

csalódni. A két énekes hangja bár 

képzett, ritkán használnak vibratót, 

így visszaadják azt a hangulatot, 

mely az effajta zenébôl következik – a 

férfi szólista meggyôzôbb. A ma már 

nem használt hangszerek jelenléte, 

hangzása-zizegése jelenti az elô adá-

sok sava-borsát – akkor is, ha nem 

biztos, hogy eredetileg ilyen kíséret-

tel szólaltak meg a vokális darabok. A 

hangszeres mûvek tolmácsolása re-

mek, a pillanatot megragadó. A 28 rö-

vid mûbôl összeállított lemez felépí-

tése szép ívet képez. LI

STILE ANTICO – SING WITH 

THE VOICE OF MELODY

Harmonia Mundi – Karsay  

és Társa

HMU 807650  l l l l l

Színpadra lépésük tizedik évfordulója 

alkalmából válogatáslemezzel jelent-

kezik a Stile antico. A brit énekegyüt-

tes a Tallis Scholarshoz vagy a The 

Sixteenhez hasonlóan a tradicionális 

angol – jellemzôen oxfordi vagy 

cambridge-i – karének-kultúrából 

nôtt ki, s elsôsorban a 16. századi kó-

ruszene elkötelezett terjesztôje; kar-

vezetô nélkül betanult és elôadott 

programokkal. Alapításuk óta össze-

sen kilenc hanglemez került ki a ke-

zeik közül, s ezeknek szinte mind-

egyike föltûnôen meleg, vagy éppen 

lelkendezô kritikai fogadtatásban ré-

szesült. Így milyen is lehetne egy 

„best of” összeállítás, mely díjnyer-

tes (két Grammy-jelölés, Diapason 

d’or, Gramophone-díj, többhetes 

Billboard Chart elsôség) produkció-

kat vonultat fel? Természetese maku-

látlan: kivételesen szép és tiszta into-

náció, fölényes stílusismeret, egysé-

ges formálás, tökéletes összhang.

 BM

MASTERPIECES IN 

MINIATURE

San Francisco Symphony, 

Michael Tilson Thomas

SFS Media – Mevex

SFS 0060  l l l l l

Az album ötlete Michael Tilson 

Thomastól származik, aki az 1974-es 

elsô találkozás után 1995-tôl (épp két 

évtizede) a San Francisco-i Szimfoni-

kusok zeneigazgatója. 2014. decem-

ber 21-én volt 70. születésnapja – így 

a kettôs jubileum alkalmat kínált, 

hogy megajándékozza elsôsorban ze-

nekarának közönségét ezzel az ösz-

szeállítással. Afféle „best of” kínálat, 

melynek minden mûsorszáma élô fel-

vétel, s imponáló képet ad a zenekar 

játékáról. A karmester – aki zongoris-

taként kezdte pályáját, s zene szer-

zôként is bemutatkozott – ezekkel a 

ráadás-darabokkal egyszersmind 

gyer mekkora zenei élményeit is fel-

idézi. Henry Litolff Scherzója Yuja 

Wang szólójával sziporkázó bravúr-

darab, késôbb fôként harmonikus 

hangzásban gyönyörködtetô tételek 

sorjáznak. Tetszetôsek e zsánerdara-

bok, a korong mûsora mégis elsô-

sorban szemezgetnivalót kínál. FK

POULENC ÉS SAINT-SAËNS 

MÛVEI

Londoni Filharmonikusok, 

Yannick Nézet-Seguin

LPO – Mevex

LPO 0081  l l l l l

Érdemes meghallgatni és összevetni a 

két orgonás mûvet: mindkettô francia 

szerzôtôl van, alig ötven év különb-

séggel keletkeztek. Poulenc g-moll or-

gonaversenye kevésbé ismert, a hét 

szakaszból álló mû rengeteg izgalmas 

karaktert tartalmaz, az orgona végte-

len lehetôségeit aknázza ki – ehhez 

mindössze egy vonószenekar és egy 

timpani társul. Saint-Saëns III. szimfó-

niáját Orgonaszimfóniaként említik; a 

két rész tagolása megfelel egy hagyo-

mányos négytételes mûnek. A Liszt-

nek dedikált kompozícióban az orgo-

na (vagy harmónium) a szerzô szán-

déka szerint színez – igaz, az utolsó 

szakaszban kiemelkedô szerepe van. 

James O’ Donnell orgonál, a Londoni 

Filharmonikus Zenekart Yannick Né-

zet-Séguin vezényli. Nagyon jó elô-

adást kapunk (a szimfónia felvétele 

koncerten készült), szép színekkel, re-

mek dinamikával.  LI

SCHUBERT: IX. „NAGY” 

C-DÚR SZIMFÓNIA

Mozart Zenekar, Claudio 

Abbado

Deutsche Grammophon – 

Universal

479 4652  l l l l l

Szép emlék Abbadótól – 2011-es kon-

cer tekbôl összeállított anyag; 24 év-

vel korábbi felvétele után. A megköze-

lítés ugyanaz, csak a változás késôbbi 

fázisában, a törekvés még konzekven-

sebb végig vitelével. Kicsit szikár a 

hangzás, ebben én preferálom a ko-

rábbi puhább, vékonyabb megközelí-

tést. Már nem szimfonikus, hanem 

ka marazenei a szövet. Abbado min-

dent mindenhez arányít térben és idô-

ben. Vannak váltások elváló részek 

közt, de szakaszokon belül nem na-

gyon. Nagyon szubtilis elôadás, cso-

dásan mutatva belsô megfeleléseket, 

párhuzamosságokat. Nekem egy kicsit 

túl szikár, hiányzik belôle a szabadság, 

az elengedés, de Abbado nem ezt 

akarta, hanem tökélyt, arányt, folyto-

nosan finom beállítást. A tempók in-

kább frissek, igazán lassú rész nincs. 

Mindenképp a mû jeles rögzítései 

közt van e kettôs hattyúdal.  ZB   

MAHLER: V. SZIMFÓNIA, 

GYERMEKGYÁSZDALOK 

Brigitte Fassbaender,  

NDR Szimfonikus Zenekar, 

Klaus Tennstedt

Profil – Karsay és Társa

PH 13058  l l l l l

Tennstedt a német repertoár mestere 

volt, kiváltképp pedig Mahleré. A Lon-

doni Filharmonikusokkal teljes ciklust 

vett lemezre, s visszavonulóban az 

EMI még ismétléseket is felvett vele, 

így az V. szimfóniáról is. És íme, itt 

egy harmadik, élô felvétel, mely nem 

sokkal elsô EMI-bejátszása után ké-

szült. Ekkor még az NDR Szimfonikus 

Zenekar vezetôje volt. Nagyon jól szól 

és nagyon jó. Elengedett. Mintha 

Tennstedt nem akarna egy bizonyos 

koncepciót megvalósítani, csak szé-

pen végigélni a darabot. Nem az az ér-

dekes, hogy külsôdlegesen, formailag, 

dinamikailag így vagy úgy old meg 

egyes részeket, hanem az, hogy hagy-

ja élni a zenét. A második korongon a 

Gyermekgyászdalok Fassbaen der rel. 

Sze rintem tökéletes – nincs értelme 

összevetésnek még Ferrier és Walter 

lemezével sem. Összefogott, ugyan-

akkor maximálisan expresszív. ZB  
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ABOUT THE CLASSICAL 

SAXOPHONE

Olga Salogina, 

Fabian Pablo Müller

Profil – Karsay és Társa

PH 15010  l l l l l

A kiadvány érdekessége, hogy az 

elsô korongon hallható négy kompo-

zíció (Paul Creston: Sonata op. 19, 

Takács Jenô: Two Fantastics op. 88, 

Erwin Schulhoff: Hot-Sonate, Edison 

Denisov: Sonata) zongoraszólamát 

tartalmazza a második korong (Play 

along). A klasszikus kamaramuzsiká-

lásban szokatlan, inkább a könnyebb 

mûfajokban használatos gyakorlat 

azoknak a szaxofonosoknak kedvez, 

akiknek nincs megfelelô zongorista-

partnerük. Mind a német-argentin 

szaxofonos, mind az orosz zongo-

rista fôállású tanár, s gyakorló mu-

zsikusként mindketten játszanak 

jazzt is. Kissé megtévesztô a kiad-

vány címe, hiszen a klasszikus sza-

xofon tanára olyan mûveket szólaltat 

meg, amelyeken erôsen érzôdik a 

jazznek a szerzôre gyakorolt hatása. 

A perfekt játék hatását csökkenti az 

alig differenciált dinamikai skála. FK

JAMES HORNER: 

PAS DE DEUX

Mari & Hakon Samuelsen

Mercury – Universal

481 1487  l l l l l

Egy norvég testvérpár – Mari 

Samuelsen (hegedû) és Hakon 

Samuelsen (gordonka) – könnyen 

befogadható, kortárs kettôs ver se-

nyeket szeretett volna játszani, ám a 

mûvészek azzal szembesültek, hogy 

az erre az apparátusra írott irodalom 

meglehetôsen szegény. Vettek egy 

nagy lélegzetet, és megkérdezték 

James Hornert, a Titanic és az Avatar 

címû filmek zeneszerzôjét, írna-e 

számukra versenymûvet. Az ered-

ményt a testvérpár lemezének nyitó-

darabjaként hallhatja az érdeklôdô. A 

CD többi darabjánál is fô szempont 

volt, hogy fülbemászó kortárs 

mûvek hangozzanak el. Így kapott 

helyet Arvo Pärt hegedûszólós 

Fratres címû darabja, Giovanni 

Sollima Violoncelles, vibrez! kompo-

zíciója és a lemez zárásaként 

Ludovico Einaudi hegedû, cselló és 

két hárfa szólójával megálmodott 

Divenire címû alkotása, a Royal Li-

verpool Philharmonic Orchestra tár-

saságában.  KI

VALENTINA LISITSA PLAYS 

PHILIP GLASS

Decca – Universal

478 8079   l l l l l

John Cage, Steve Reich és Terry Riley 

mellett a 20–21. századi modern 

amerikai zeneszerzés megkerülhe-

tetlen szereplôje Philip Glass, akinek 

mûveibôl kétlemezes albumot je-

gyez Valentina Lisitsa, a kijevi 

születésû, Amerikában élô zon go ra-

mûvésznô. A hallgató a zeneszerzô 

életmûvének mintegy három év-

tizedébôl kap válogatást. A CD-ken 

nemcsak zongorára komponált 

mûvek, hanem zenekari átiratok is 

szerepelnek. Elôbbire jó példa az 

1988-ban keletkezett Metamorphosis 

I-V, utóbbira pedig a mindkét koron-

gon jelentôs helyet elfoglaló The 

Hours címû film zenéjének átiratai. 

Lisitsa játékában lenyûgözô az az el-

szántság, ahogy egy zongorán, két 

kézzel, nyolcvannyolc billentyûn ze-

nei utazásra invitál, megkísérelve a 

szinte lehetetlent: a minimalista esz-

közökkel dolgozó zenébôl megte-

remteni az egységes egészet.

 KI

PROKOFJEV, GLAZUNOV, 

SCSEDRIN MÛVEI

Anne Sophie Mutter, 

Msztyiszlav Rosztropovics

Erato/Warner – Magneoton

08256 6461 31365  l l l l l

Izgalmas kontrasztot kínál, s egy-

szersmind szellemes, magas színvo-

nalú muzsikálást rejt e két, meg le-

hetôsen különbözô korú, nemû, 

származású és ambíciójú, de a maga 

nemében korszak-meghatározó ze-

nész közös korongja. Az 1988-ban 

rögzített mûsor is igen változatos és 

ellentmondásos, a megszólaló mû-

vekben csupán az a közös, hogy 20. 

századi orosz zeneszerzôk (Glazu-

nov, Pro kofjev, Scsedrin) mûhelyébôl 

valók. Anne-Sophie Mutter a felvétel 

idején csupán 24 éves, de már távol-

ról sem kezdô hegedûmûvész; 

Msztyiszlav Rosztropovics pedig ép-

pen a hatvanas éveibe fordult akkori-

ban, s pályája kései, a korábbiaknál 

nem kevésbé termékeny szakaszát 

alapozta meg. Ezek a Washington-

ban készült felvételek tudatosan épí-

tenek a három megszólaló kompozí-

ció gyökeresen eltérô mondanivalójá-

ra, s ebben rejlik egyszeri varázsuk.

 BM

ANDA GÉZA TELEFUNKEN-

FELVÉTELEI

Anda Géza – zongora

Audite 95.720  

Anda gazdag diszkográfiájából még 

sok minden kiadatlan. E 87 perces 

lemez hiánypótló: a mûvész két 

Deutsche Grammophonos és egy 

EMI-os idôszaka között készült ösz-

szes Telefunken-felvétel. Anda na-

gyobb zongorista volt, mint amennyi-

re az utókor értékeli. Játéka felettébb 

kiegyensúlyozott, akkortájt új szerûen 

struktúra-szemléletû, nem szélsô sé-

ges, ugyanakkor mélyen átélt. Schu-

mann-játéka (Karnevál, Szimfonikus 

etûdök) kiváló, énekel a hangszer. A 

többi mû ritkaság nála. Szinte hihe-

tetlen, de a versenymûvek elsô – és 

máig egyik legjobb – lemezre játszója 

Mozarttól csak egyetlen szólódara-

bot rögzített. Bach II. partitájában és 

Haydn 23. szonátájában azért tûnik 

fel kevésbé Anda nyugodt, strukturált 

játéka, mert ezeknél ez ma már meg-

szokottabb. Nota bene: a Haydn-szo-

náta lassútételének megszólaltatása 

egészen kivételes.  ZB

CSAJKOVSZKIJ: 

VI. SZIMFÓNIA

Leningrádi Filharmonikusok, 

Jevgenyij Mravinszkij

Erato/Warner – Magneoton

08256 6461 38289

Csajkovszkij utolsó szimfóniáját ve-

zényli Jevgenyij Mravinszkij, a Lenin-

grádi Filharmonikus Zenekar élén. Az 

1982-es élô felvételt újra kiadták, s 

nem véletlenül. Mravinszkij Csaj-

kovszkij-interpretációira már a hatva-

nas években felfigyeltek. És hogy mi-

lyen a lemezen szereplô VI. szimfó-

nia? Az 5/8-os keringôszerû második 

tétel könnyed, régimódi bájjal fû-

szerezve, a következô Allegro molto 

vivace pezseg, szúrásszerû apró 

hangsúlyai izgalmasak. Késôbb az 

indulószerû hangszerelésnél eufo-

rikus az elôadás. A záró lamento va-

lóban Csajkovszkij hattyúdala, rezig-

nált, fájdalmas, reménytelen, helyen-

ként zokog. A nyitótétel szenvedélye 

lenyûgözô – még akkor is, ha helyen-

ként a tempótartás nem tökéletes. 

Fantasztikus hangszínek, dinamika, 

árnyalt vagy éppen kitárulkozó zenei 

megoldások, szívbôl jövô tolmácso-

lás – ez mind együtt van. LI
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BUGGE & FRIENDS

l l l l l

Sok éve már szinte csak néhány norvég produkció 

tartotta bennem életben annak halvány reményét, 

hogy a jazz esetleg mégis képes lehet konstruktí-

van kölcsönhatásba lépni a 21. századi elektroni-

kus zenékkel. Eközben elkerülve azt a – sok pro-

dukciót hallgathatatlanná alacsonyító – hatalmas 

félreértést, hogy ha egy jazz-zenekar mögé állí-

tunk egy DJ-t vagy aláteszünk egy dob loopot, ak-

kor attól az már modern. Ennek a reménykeltô 

irányzatnak egyik legjelentôsebb szereplôje a bil-

lentyûs Bugge Wesseltoft, akinek munkái lassan 

húsz éve megbízható színvonalon igazolják a nor-

vég jazz saját útjának mûködôképességét. Ilyen 

elôzmények mellett ôszinte kíváncsisággal vártam 

a Bugge & Friends albumot és lettem számról 

számra egyre szomorúbb. Fogalmam sincs, mi in-

dokolta az imént kritizált és már tizenöt éve is in-

gerszegény hangszerelési megoldások dömping-

szerû használatát, amitôl ugyan nem lettek rosz-

szabb zenészek a közremûködôk (pl. Erik Truffaz 

trombitán), de az album nagy részét teljesen 

érdek telenné tették: four-on-the-floor nagydob, 

felette egy akusztikus jazz-kombó zavarta lanul 

játszik, és ennyi. Vannak azért ennél jobb momen-

tumok is, ahol az elektronika kicsivel érdekesebb 

szerephez jut, de egyrészt nem túl sok, másrészt 

ezek hatását azonnal le is nullázzák azok a popze-

neinek szánt megoldások, amelyeknek nem a mû-

fajával van bajom, hanem azzal, hogy ebben a ze-

nei kontextusban semmi keresnivalójuk és ráadá-

sul roppant unalmasak is. A következô Bugge 

Wesseltoft-lemezig várnunk kell, hogy kiderüljön: 

ez az album csak egyszeri botlás volt, vagy a jazz 

egyik utolsó bástyájának elestét jelzi. Bárhogy is 

lesz, annyi már most bizonyos, hogy ezt semmi-

képp nem viszem a lakatlan szigetre.

Huszár Endre

GRENCSÓ OPEN COLLECTIVE: 

DERENGÉS/DAWN l l l l l

A Derengés sorrendben a harmadik Grencsó-

lemez, mely nyíltan a hetvenhat éve született Sza-

bados György szellemének evokációja. A Trio 

Kontraszt és a Tizenegy spontán zenedarab címû 

munkák után most egy dupla CD-t szentel az 

Open Collective a néhai zongoramûvésznek és 

komponistának (illetve, s talán elsôsorban a sza-

badgondolkozónak, akinek minden mûvészi ak-

ciója jóval túlmutatott magán a konkrét esemé-

nyen, sôt a mûfajon is, és aki „mellesleg” 1963-ban 

elôször játszott free jazzt hazánkban).  Itt az ideje 

hát, hogy észrevegyük: a Grencsó-Szabados kap-

csolat kezd emlékeztetni arra a kimeríthetetlen 

inspirációra, amit Steve Lacy (és Anthony Braxton) 

nyert Monk zenéjébôl. S hogy a párhuzam még 

nyilvánvalóbb legyen, Braxton azt írta Szabados-

ról, hogy „gyönyörû elegye volt Bartóknak és 

Thelonious Monknak”. 

A hat Szabados-szerzeménybe sûrített hommage 

a komponista egykori gyakorlatának megfelelôen a 

rubato népdalelôadásokat, a Bartók által is gyak-

ran felhasznált aszimmetrikus népi ritmikákat ve-

gyíti a szabad jazzimprovizációval. A vendégekkel 

(például Mezei Szilárd brácsással) kiegészült 

Grencsó-kvartett játéka annyira homogén, kon-

centrált és elementáris, hogy a lemezt hallgatva – 

noha „nehéz” zenékrôl van szó – egyetlen pilla-

natra sem lankad a hallgató feszült figyelme. Az 

Open Collective mindegyik tagjának (a szaxofo-

noson kívül Benkô Róbert bôgôsnek, Pozsár Máté 

zongoristának és Miklós Szilveszter dobosnak) 

egyformán komoly szerepe van abban, hogy meg-

született ez a minden bizonnyal zenetörténetileg 

is fontos album, melynek jóslatom szerint 2015-

ben nem akadhat kihívója a magyar jazz lemez-

piacon. A Grencsó-együttes világszínvonalon ját-

szik világszínvonalú zenét. Máté J. György

BABOS – BALANCE

l l l l l

A fúzió magyar mestere, a gitáros Babos Gyula ta-

lán élete legjobb albumát produkálta ezzel a le-

mezzel. Az irányzat már nem éli virágkorát, de 

amit itt hallunk, annyira inspirált, csodálatosan 

elôadott és átérzett, mintha a stílus ma született 

volna, másrészt pedig a lemez sok szempontból 

meghaladja vagy legalábbis tágítja a fúzió fogal-

mát. A Himnusz címû nyitószám egyenesen szak-

rális hangulatot áraszt. A hegedûs Lantos Zoltán, 

aki nyolc évet élt, tanult és tanított Indiában, a ze-

néjébe roma örökségét is beleszövô Babossal tár-

sulva számomra sokszor érdekesebb kombináció-

nak bizonyul, mint a nagy John McLaughlin 

különbözô indo-formációi. Ennek eklatáns példája 

a Rajasthan Blues itt hallható változata. A szaxo-

fonon és itt billentyûkön is játszó Ávéd János ze-

nei intelligenciája, valamint Emilio „indo-roma” 

vokál-akrobatikája (lásd Tango Hungaro) – mert 

másként nem is tudnám jellemezni – a másik két 

lényeges összetevôje ennek a zenei kirándulásnak, 

amely Indiába, azon belül a romák ôshazájának te-

kintett Radzsasztánba, de Afrikába is elviszi a 

hallgatót. Balogh László dob- és Fonay Tibor 

basszusgitárjátéka szilárd horgonya mindvégig a 

zenének. Babos hatalmas formában, óriási ener-

giával játszik anélkül, hogy egy pillanatig is el-

nyomná a többieket. Egy Lantos-kompozíció, a 

Daksha kivételével minden szám a zenekarvezetô 

saját szerzeménye. Az album fénypontja szá-

momra a Back To The Future volt, amelyet Emilio 

scattelve nyit a roma kesergô és a blues el ké pesz-

tôen jól sikerült kombinációjával, majd Babost 

halljuk romlatlan bluesgitárt játszani, és ebben a 

hangulatban folytatja Lantos és Ávéd is – az utób-

bi egészen rafinált jazzbe csúszva. Divatos, nem 

divatos? Ez hatalmas zene.

Pallai Péter
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KURT ELLING: PASSION WORLD

l l l l l

Az ötlet talán az lehetett, hogy a Down Beat sza-

vazói szerint több mint egy évtizede kitartóan 

No.1-ként tisztelt jazzénekes megmutassa: a jazz 

stilisztikai ivadékait nemcsak kronológiailag, ha-

nem térben is lehet szemlélni, országról országra, 

kontinensrôl kontinensre. A fejlôdés gondolata 

felcserélhetô az egymásmellettiség sok szí nû sé-

gének ideájával. E tematika jegyében hatalmas 

utazást lehet tenni Németországtól (Brahms) 

Brazíliáig (Dorival Caymmi) vagy éppen Francia-

országtól (Edith Piaf) Kubáig (Arturo Sandoval). 

Ám az Elling-féle eklektikus kirándulások egy ide-

je elveszítették spontán bájukat, amit a korai le-

mezein még hordoztak. A régi jó Elling-albumok 

vocalese elôadását nemegyszer improvizált pró-

zai betétek szakították félbe, s a lírai elem dinami-

kusan keveredett a prózaival. A dalok megválasz-

tása is másodlagosnak tûnt az elôadás egyedisége 

mellett. Mára Elling tolmácsolásaiból rendre el-

tûnt minden eredeti íz, helyét professzionalista 

klisék vették át: sztárvendégek sztárszólókkal, fel-

színes multikulturalitás és biztos tippnek tûnô 

feldolgozások. Lélek és invenció nélkül azonban 

semmi sem sikerülhet. A popátiratok (Björk, U2) 

sótlanok és unalmasak, a romantikus Brahms-lied 

szentimentális dalocskává fonnyad, és a La vie en 

rose is úgy hat, mintha Ellinget a fürdôszobában, 

borotválkozás közben kapták volna mikrofonvég-

re. Nincs megragadható egységes koncepció, egy 

Pat Metheny-szerzeményt úgy követ egy skót 

népdalfeldolgozás a Scottish National Jazz 

Orchestra közremûködésével, mintha tánczenei 

koktélt hallgatnánk. A tizenkét összegereblyézett 

dalt Elling továbbra is lebilincselô baritonja tartja 

össze. Így-úgy. Inkább úgy. 

Máté J. György

ROBERT GLASPER: COVERED

l l l l l

Briliáns futamok, izgalmas ritmusok, mûfajilag 

nem, de koncepciójában egységes zenei felfogás 

– ez jellemzi Glasper ráadás-lemezét. A Black 

Radio I. és II. alkotójaként a zongorista Grammy-

díjakat és egyéb babérokat nyert, és most saját 

repertoárjának újragondolását határozta el. A 

Covered ennyiben valóban ráadás, egyben vissza-

térés az akusztikus trió felálláshoz. Közönség 

elôtt vette fel, a Los Angeles-i Capitol stúdió zene-

történeti jelentôségû épületében. Társai ugyan-

azok – Vicente Archer bôgôs és Damion Reid do-

bos –, mint akikkel elsô két Blue Note-lemezét ki-

adta. Azok straight ahead-lemezek voltak, bár né-

hány csavar azért így is került beléjük. Glaspernek 

már nem csak (R&B/hip-hop+jazz) fúziós énje 

van, hanem a kimondott rapperek és popperek tár-

saságában is szeret zenélgetni. Már nem ugyanaz 

az ember, aki akkor volt. Jobban széttöri az egye-

nes jazzhagyomány vonalát, táncritmusokkal, a 

melódia idézôjelbe helyezésével, a kánon saját ké-

pére formálásával, meg azzal, hogy az egy Stella 

By Starlighttal Kendrick Lamar, a Musiq Soulchild, 

John Legend, Bilal és a Radiohead számai állnak 

szemben. A koncepcióban, bár zeneileg egységes 

és magas színvonalon kivitelezett, azért van vala-

mi eszmei zavar: Glasper biztatja közönségét, 

hogy úgy hallgassák, mintha egy éjszakai klubban 

vagy bárban volnának, fújoljanak vagy tapsolja-

nak. Közben azonban ideidézi az amerikai hétköz-

napok tragikus eseménysorozatát, fekete fiatalem-

berek lelövését fehér rendôrök által, és akkor már 

nem olyan magától értetôdô beledünnyögni a 

mikrofonba két szám között: „cool”. Ugyan a 

Robert Glasper Experiment jól sikerült, ez a trió is 

szuperül szól, de a Covered nem tud megfelelni a 

saját maga keltette minden elvárásnak.

Zipernovszky Kornél

THE BAD PLUS JOSHUA REDMAN

l l l l l

A The Bad Plus a zongorista Ethan Iverson, a 

bôgôs Reid Anderson és a dobos David King im-

már 15 éve mûködô triója. Felfogásuk kifejezetten 

kollektivista, zenéjükben a kompozíciós elemek 

dominálnak. A múltban gyakran dolgoztak át szo-

katlan pop- és rockszámokat, egyebek közt a 

Black Sabbath, az Abba vagy a Pixies repertoárjá-

ból. Manapság inkább a magukét hozzák. Iverson 

és Anderson kiváló szólisták, de koncepciózus 

szerzeményeik mintha néha behatárolnák saját 

improvizatív szabadságukat. Ezért bizonyult ér-

dekes kísérletnek, amikor összeálltak a jóval ke-

vesebb korláthoz szokott szaxofonos, Joshua 

Redmannel. A társulás döbbenetesen sikeresnek 

bizonyult. Úgy hangzanak együtt, mintha 15 éve 

Redman is velük lett volna, ami a szaxofonos fülét, 

gyors reagáló- és rögtönzôképességét dicséri. A 

zene nagyon egyedi. Aki a blues-alapú hard- és 

post-bop Joshua Redmanjére áhítozik, csalódni 

fog, mert négy ember roppant strukturált, ötletes 

kamarazenéjét fogja hallani. Az album tartalmaz a 

kifejezetten klasszikus beütésû felvételek mellett 

olyan számot is, jelesül Redman The Mending 

címû szerzeményét, melynek nyitása nem esik tá-

vol az egykori Modern Jazz Quartet szellemétôl és 

egészében coolnak nevezhetnénk, míg Iverson 

Faith Through Error címû darabja tartalmaz egy rö-

vid freebe hajló részt. A kvartett valósággal reme-

kel a viszonylag egyszerû motívumokra történô, 

igen ötletes és sokoldalú improvizációkban, me-

lyek során hihetetlen odafigyeléssel replikáznak 

vagy egészítik ki egymást, de még a kifejezett szó-

lórészek sem ego-kiruccanások. Az album, tagad-

hatatlan nagyszerûsége mellett, nekem kissé érze-

lemmentesnek hatott, de élénken elképzelhetô, 

hogy nem mindenki fog így reagálni rá. 

Pallai Péter
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BERKI TAMÁS – SÁRIK PÉTER: 

MINDEN DÉLIBÁB

Szerzôi kiadás l l l l l

A két különbözô generációhoz tarto-

zó, de megkérdôjelezhetetlenül elis-

mert énekes és zongorista, Berki Ta-

más és Sárik Péter három éve mûködô 

duója izgalmas színfolt a hazai 

jazzkoncertéletben. 2014 tavaszán és 

nyarán öt különbözô klubfellépést 

(két BJC, Moha, IF és Szentes) rögzí-

tettek, s az összegyûlt hatalmas 

anyagból tizenegy tracket, hetven-

percnyi zenét válogattak a Minden 

délibáb címû albumra. Hét jazz-

blues-soul inspirációjú Berki-kompo-

zíció mellett a CD-n négy standard 

(My Funny Valentine, So Danco 

Samba, The Days of Wine and Roses, 

Love for Sale) kapott helyet, amelyek 

stilárisan igencsak változatosak. Az 

improvizációkba pedig sok minden 

belefér, a magyar népdaltól (Felszál-

lott a páva) az autentikus afrikai motí-

vumokig.  Három tételben organiku-

san egészíti ki a duó produkcióját 

Gyémánt Bálint gitáros. ReA

GROUP ’N’ SWING: 

MOST LÉGY FÉRFI!

Szerzôi kiadás   l l l l l

A tízfôs csapat már nevében is a 

mûfaj azon stílusát és korszakát idé-

zi, amelyben a jazz és a tánc még 

nem vált el egymástól. Hogy erre 

mennyire van igény manapság is, azt 

népszerûségük, lemezeik és koncert-

jeik sikerei bizonyítják, miközben íz-

lésformáló szerepük sem le be csü-

lendô. Legfrissebb albumuk is a jól 

bevált receptre készült: vérpezsdítô 

dallamok két remek énekes (Mihályi 

Réka és a Gajer Bálintot váltó Magyar 

Bálint), valamint nyolc nem kevésbé 

profi hangszeres elô adá sában, akik 

többnyire a hazai modern jazzben is 

otthonosan mozognak. Az együttes 

több éves tevékenységének ismereté-

ben bátran állíthatom, hogy ez a pro-

dukció még a korábbiakat is túlszár-

nyalja. A hangszerelések kifogástala-

nok, és a négy fúvós mesteri játéka 

igazi big band hangzás illúzióját kel-

ti. Mind a tizennégy vér pezsdítô dal 

hazai szerzemény – az album szá-

mára születtek. A tet sze tôs kísérô fü-
zetben az elhangzott dalok szövegei 

is megtalálhatók.   

 Márton Attila

MÁRKUS TIBOR: 

MYSTERIOUS TALES 

Szerzôi kiadás

MTCD001-2015   l l l l l

Igazi különlegesség Márkus Tibor 

nemrégiben megjelent új dupla albu-

ma, mondhatni „kötelezôen ajánlott” 

a magyar jazzt kedvelôk számára. 

Márkus a mûfaj intézményes je len-

tôségû mûvészeként méltán érdemel 

figyelmet, és nagy öröm, hogy el-

évülhetetlen pedagógusi és jazz-köz-

életi tevékenysége mellett most is-

mét ze ne szerzô-zongoristaként alko-

tott maradandót. Saját együttesével, 

az Equinox-szal és számos további 

kiváló zenész közremûködésével ké-

szült a Mysterious Tales, melynek a 

két korongján hallható 17 kompozí-

cióban a szerzô a rá általában 

jellemzô modern mainstreambe olt 

változatos stílusjegyeket. Le bi lin cse-

lôen érdekes és szó rakoztató ez a 

zene. Könnyed eleganciával és fantá-

ziadúsan komponáltak a tételek, sok-

színû a hangszerelés, profi a zeneka-

ri játék. Rengeteg tartalom tölti meg 

a számokat, „bennük van” szinte az 

egész mai jazz. Csak legekben lehet 

nyilatkozni róla.

Laczkó Krisztián

OLÁH SZABOLCS: GLEAM

Szerzôi kiadás  l l l l l

Oláh Szabolcsot szerény, elmélyülés-

re hajlamos személyiségnek gondo-

lom. Bár egészen pompás szólista, ki-

finomult, és a fejébôl általában ké-

szen kipattanó improvizációkat hall-

hatunk tôle, amit zeneszerzôként so-

rozatban másodszor letett az asztal-

ra, még ezen is túltesz. Érdemes cí-

menként végighallgatni az új 

Oláh-kvintett lemezt, és hagyni ve-

zetni fantáziánkat szerzeményei által. 

A nagy Ôt megszólító kezdôszám 

már-már alattomosan szívbemarkoló, 

a címadó pedig hatalmas ívfényt 

gyújt. A másodikban gitár és szaxo-

fon (Ávéd János) fogócskája, máshol 

ízléses szving, és sok-sok igazi emó-

ció hangzik fel, ôszinte elbeszélés-

ben. Dés és Soós könnyeden és 

szikáran adnak talapzatot, Cseke pe-

dig a zenekarvezetôvel váltogatja a 

szerepeket. Hallhatóan mindenki lu-

bickol ezekben a pompás témákban, 

és ahogy beleugranak, imp róikban sa-

ját egyéniségük is hozzáadódik a pro-

dukcióhoz. Mesteri. ZK

OSCAR HANSSON TRIO W / 

KOVÁTS GERGÔ,  

SÁLYIK ANDRÁS FEAT.  

IGOR CUBRILOVIC: 

SNOWBALL STORES

Szerzôi kiadás l l l l l

Oscar Hansson (Honéczy Zoltán) 

basszusgitáros, hangmérnök szereti, 

ha rend van, és azt is szereti, ha ezen 

a kategórián belül teljes a rendetlen-

ség. És mi is szerethetjük, ahogy e 

minôségeket egymásnak megfelelteti 

Kováts Gergô szaxofonossal (Koala 

Fusion, Tárkány Mûvek), Sályik And-

rás dobossal (DeBORT) és két szám-

ban Igor Cubrilovic szerb-svéd gitá-

rossal. Pontos elképzelései vannak 

róla, milyen módon kívánja egymás-

ba szôni a repetitív zene drone 

music nak nevezett ágát a free jazzel, 

azt meg a noise rockkal, és e meg-

komponált káoszban éppen jó arány-

ban adagolja a támpontot adó 

groove-okat a meghökkentô, ornette-

es szaxofonsikolyokkal és telt hang-

zást adó effektekkel. A hat eredeti 

szerzeményt tartalmazó Snowball 

Stores (a cím alig kivehetô a borítón) 

az Oscar Hansson Trio bemutatkozó 

albuma, de névadója már egy szólóle-

mezt is megjelentetett, melyet máris 

kíváncsian várunk. BB

TRANS-FORMATION:  

ÁRAMLÁS

L.V. Records

Trans03 l l l l l

A tíz éve alakult kvartett 2014-ben új 

felállásban folytatta: az alapítók, Po-

zsár Eszter (fuvola, szopránszaxo-

fon), Eichinger Tibor (gitár), Frey 

György (basszusgitár) mellé a távozó 

Mogyoró Kornél ütôhangszeres he-

lyébe Pusztai Csaba dobos lépett. A 

változás a zene jellegét is érintette, a 

szokatlan felálláshoz (fuvola-gitár) a 

hangsúlyos ritmusok révén erô tel-

jesebb megszólalás társult. A csapat 

harmadik CD-jén is saját számokat 

játszik, Pozsár öt, Eichinger három, 

Frey két szerzeménnyel járult hozzá a 

munkához. A zene nem kalandozik 

ismeretlen tájakra, létezô zsánerekbe 

illeszkedô kontúros formák, tiszta vo-

nalvezetés, lendületes improvizációk 

jellemzik. Van blues, a latin világot 

több szám idézi meg, és vonatkozási 

pontként a magyar népzene is megje-

lenik. Az eklektikus anyagot az egy-

séges hangzás és a remek hangszeres 

teljesítmények teszik élvezetes meg-

nyilatkozássá. Turi Gábor
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NGUYÊN LÊ CELEBRATING 

THE DARK SIDE OF THE MOON

ACT – Hangvetô

9574-2   l l l l l

Ha számba vesszük az albumról alap-

vetôen tudható dolgokat: az alkotók 

sorát, a témát, annak megközelítési 

módját, nagy várakozással és jó elô-

érzettel kezdhetünk neki a meghallga-

tásának. A Párizsban élô, vietnami 

származású és Magyarországon is 

gya kori vendég Nguyên Lê az NDR 

(Norddeutscher Rundfunk) Big Band-

del egyesítette erôit, hogy a Pink 

Floyd lakatlanszigetre-vivôs Dark Side 

Of The Moonját nagyzenekarra és a 

21. századra alkalmazza. A siker tel-

jes, a lemez többszöri meghallgatásra 

érdemes, mert roppant sokrétû, a 

hang szerelési megoldásokban, szó-

lókban, ívrajzolásokban egyaránt el 

lehet mélyülni újra és újra. Az ötlet 

Siggi Loch ACT-igazgatót, valamint 

Stefan Gerdes és Axel Dürr NDR-

producereket dicséri, a kivitelezés 

min denkit, Lê mellett Michael Gibbs 

hangszerelôt Youn Sun Nah éne kes-

nôt, illetve a Jürgen Attig basszer és 

Gary Husband dobos alkotta ritmus-

szekciót. BB

GUEORGUI KORNAZOV 

„HORIZONS” QUINTET:  

THE BUDAPEST CONCERT

BMC Records – MG Records

BMC CD 216 l l l l l

Másodszor ad ki lemezt a BMC a bol-

gár származású, bár már inkább fran-

cia muzsikusnak tekinthetô Kor na-

zov tól. Az eddig harminc lemezen 

szerepelt energikus harsonás zongora 

nélküli kvintettje zenei elképzeléseit 

az amerikai és európai jazz hagyomá-

nyainak ötvözésével kívánja megva-

lósítani. Olyasféle világ bontakozik 

ki Kornazov szerzeményeibôl, mint 

amilyet a Gary Peacock/Tomasz 

Stanko/Jan Garbarek/Jack DeJohnette 

együttes épített 1981-ben. A darabok 

mainstream, free és (balkáni) folk ele-

meket szintetizálnak, a gitáros Manu 

Codjia akusztikus és elektromos 

hang szereket váltogat, s Frisell manír-

jait követi. A jó hangszeres tudás, az 

ízléses szólók és a kompozíciók íve 

azonban nélkülözi a Peacock-zenekar 

drámai mélységeit. Nincs határozott 

karaktere a számoknak, ami amúgy 

az értékes mûtárgyat megkülönböz-

teti az ügyes kézmûves termékektôl. 

MJGy

JAMES TAYLOR: 

BEFORE THIS WORLD

Concord Records – Universal

0888072352704  l l l l l

James Taylor nem jazzkörökben is-

mert, az amerikai énekes-dalszerzô 

neve a country-rock mûfajában cseng 

igazán jól. Ez a mostani lemez is 

azért izgalmas elsôsorban számunk-

ra, mert az ôt kísérô zenekar az a 

Steve Gadd Band, amely ez év no-

vemberében fellép majd a Müpában. 

Taylor több mint tízéves szünet után 

jelentette meg a tizenhetedik stúdió-

lemezét, amely azonnal a Billboard 

200-as listájának élére került. Ebben a 

sikerben nem kis része van a hetven-

éves Gadd zenekarának – a dobos 

mellett Larry Goldingsnak, Jimmy 

Johnson nak, Michael Landau nak és 

Walt Fowlernek –, akik hihetetlenül 

támogatóan kísérik le Taylor darabjait. 

Nagy ívû hangszeres szólók termé-

szetesen nincsenek az albumon, nem 

is illeszkednének ebbe a zenei közeg-

be, annál inkább szembetûnôek a 

szellemes és nagyon igényesen meg-

írt fúvós backgroundok és vokális 

szólamok. Párniczky András

JØKLEBA: OUTLAND

ECM Records – Hangvetô

ECM 2413 l l l l l

Az ECM kiadó skandináv irányultsá-

gának újabb példája az 1990-ben ala-

kult, három muzsikus nevének rö vi-

dítésébôl formált trió CD-je. Per 

Jørgensen (trombita, kalimba, fuvola, 

hang), Jon Balke (elektronika, zongora), 

Audun Kleive (elektronika, dob, ütô-

hangszerek) neve különbözô ECM-

produkciókból már ismert lehet, de 

együttesként elôször kaptak le he tô -

séget a bemutatkozásra. Szabad rög-

tönzéseken alapuló elektronikus ze ne 

szól a korongról, amelyben akusz tikus 

hangszerek is lehe tô ség hez jutnak. 

Az együttes indíttatásában nem a 

hatvanas évek amerikai free jazzéhez 

kapcsolódik: a tizennégy, többnyire 

rövid szerzemény közös munka ter-

méke, spontán improvizációk halma-

za. Hézagos texturákból, effektusok-

ból, sejtelmes zajokból, sutyorgások-

ból, ritmikus zörejekbôl építkezô, iro-

dalmi témák által ihletett meditatív 

hangkollázs ez, amelyben többnyire 

a trombita intonálja a vezérmotívu-

mot. TG

DAVID BENOIT FEAT.  

JANE MONHEIT:

2 IN LOVE

Concord – Karsay és Társa

0888072371354     l l l l l

A mifelénk alig ismert hatvankét éves 

zongorista-zeneszerzô régi motoros 

az amerikai zenei bizniszben. Hang-

szeres elôadómûvészként és ismert 

énekesek kísérôjeként is nevet szer-

zett, és olyan vokalistáknál volt zenei 

igazgató, mint például Diane Schuur. 

Több mint harminc lemezalbummal a 

háta mögött elhatározta, hogy egy 

komplett vokális lemezt készít saját új 

szerzeményeibôl. Az biztos, hogy a 

Benoit-tól negyedszázaddal fiatalabb 

Jane Monheit kiválasztása a lehetô 

legjobb döntés volt. Napjaink egyik 

legünnepeltebb énekesnôje a „smooth 

jazz” kategóriába sorolt, fôként a 

könnyû, melodikus háttérzene elô-

adójaként ismert Benoit kompozícióit 

olyan csodásan interpretálja, hogy 

ezáltal az albumot a vokális jazz 

kiemelkedô produkciójává emelte. A 

dalok változatosak, bossa nova, bal-

lada, pop, Broadway (az egyetlen 

nem Benoit-szerzemény), szamba és 

country-s valcer.  MA 

JAMISON ROSS: 

JAMISON

Concord – Karsay és Társa

CJA-36710-02  l l l l l

A sokoldalú dobos-énekes még két 

saját szerzeménnyel komponista vé-

nájáról is számot ad debütáló lemez-

albumán. 2012-ben – huszonnégy 

évesen – ô nyerte meg a rangos nem-

zetközi Thelonious Monk Jazzver-

senyt, amelyet abban az évben éppen 

a dobosok számára írtak ki. A több-

ségében vokális számok a mai fekete 

zene különbözô irányzatait képvise-

lik: a nyitó dal Muddy Waters szerze-

ménye, és még a My One and Only 

Love címû standard is úgy hangzik, 

mintha egy Stevie Wonder-nóta len-

ne. Az albumot záró kétrészes Bye 

Bye Blues pedig Ray Charles korai 

gospeles elôadás mód jára emlékeztet. 

A kvintett for má ció ban elôadott né-

hány instrumentális darab igazán 

üdítôleg hat, egyébként is itt gyô zôd-

het meg igazán a hallgató az elsô he-

lyezés indokoltságáról. Összességé-

ben a mai amerikai jazz-feelinget 

idézô album nem az ortodox jazzba-

rátok álma, de mindenképpen kelle-

mes hallgatnivaló. MA
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Fonó Budai Zeneház
FA 365-2

Fonó Budai Zeneház
FA 363-2

CIMBALIBAND:  

MOLDVA – A BALKÁN KAPUJA

l l l l l

Moldva az a népzenei terület, amelyik a legna-

gyobb népszerûségnek örvend, mûvelôi-kedvelôi 

tulajdonképpen külön kört alkotnak a táncház moz-

galmon belül. Ennek csak részben oka az eltérô 

hangszerpark, hiszen míg a többi dialektusban a 

vonósok alkotják az alapbandát, itt a hegedû jelen 

van ugyan, de a fúvósok elôtérbe kerülnek. A tán-

cok is más jellegûek, az elsô találkozásnál is 

élvezhetô a tánc, szemben mondjuk egy kalotasze-

givel, ahol hetek-hónapok gyakorlása kell a biztos 

mozgáshoz. Moldvához ezért kétféleképpen viszo-

nyul az átlag táncházas: vagy a megszállottja lesz, 

vagy inkább távolról szemléli. Tény az is, hogy a 

hangszerelés a kor aktuális divatját Moldvában kö-

veti a leginkább, részben azért, mert valamennyire 

még élô a gyakorlat. Aki gyûjteni jár, pontosan tud-

ja, hogy a kobza-furulya páros már a legritkább a 

mindennapok valóságában, viszont teljes jogú 

hangszerként jelent meg a szaxofon és a tangóhar-

monika, amelyet a dob erôteljesen ki is tud emelni. 

A cimbalom, amelyik régi hangszer, szintén része a 

zenei életnek. Unger Balázs hangszerének nagy 

elôadóit, Ion Spiridon radojéi idôs cimbalmost, An-

tim Ioant, valamin a temeliai cimbalmost, az öreg 

Cosma Piticut és muzsikus-családját is szemé-

lyesen megismerte. Unger Balázs kapcsolata a 

moldvai muzsikával már két évtizedes, érezhetôen 

személyes tapasztalaton alapul, nem sajnálta a kilo-

méterek ezreit. Éppen ez a kapcsolat az, amelyik 

garancia a minôségre: a Moldva – A Balkán kapuja 

autentikus népzenét mutat be, korszerû, a világze-

nén szocializálódott fiatalok ízlését is kiszolgáló 

hangszerelésben, ugyanakkor nem rugaszkodik el a 

hagyománytól sem. Megtalálja azt a kényes egyen-

súlyt, amellyel bizonyítja: az autentikus népzene is 

lehet trendi. Kiss Eszter Veronika

FOKOS ZENEKAR:  

KISKOROMTÓL NAGYKOROMIG

l l l l l

Vajdaság kevésbé ismert népzenei terület, Erdély 

erôfölénye tulajdonképpen kezdettôl kiszorította a 

táncházak világából ezt a vidéket, sokan nem is is-

merik igazán, pedig gyönyörû dallamokat ôriztek 

meg a környéken. Nem véletlen, hogy a Csikósból 

lett Fokos zenekar is saját szûkebb pátriája helyett 

az erdélyi népzenébe szeretett bele elôször, és an-

nak muzsikáját tanulta meg precízen és tisztesség-

gel elsô körben. Nem is játsszák rosszul, tökéletes 

táncházas zenekarrá váltak, stílusos, jó hangulatú 

és szórakoztató játékukkal, széleskörû repertoár-

jukkal. Csak késôbb, már befutott táncházas zene-

karként jött képbe saját származásuk és a környék 

muzsikája, amelyet csak ezek után ismertek meg 

igazán. Amikor viszont felfedezték saját gyökerei-

ket, és vonós felállás mellé visszahozták a tambu-

rát, olyan különleges ízt kapott a játékuk, amelyet 

pusztán táncházas zenekarként nem is lehet visz-

szaadni: ehhez születni kell és élni a vajdaságiak 

mindennapjait, annak minden örömével, bánatá-

val. Csonka Balázs, Jovbánovity Péter, Sterbik 

László, Szabó András és Szerda Balázs olyan hite-

lesen játssza a bácskai dallamokat, ahogy 

kevesektôl hallhatjuk. A közös énekük tovább fo-

kozza a hatást, amely egészen kiemeli ezeket az 

összeállításokat a Kárpát-medencét Gömörtôl 

Mezô ségig, Felcsíktól Bácskáig zenében végiguta-

zó korongról. A lemez tulajdonképpen ezt az utat 

járja végig: ahogy a kezdô zenészbôl tapasztalt 

muzsikus lesz, és ahogy a táncházas zenekarból 

hagyományôrzô. Kiemelkedô egyébként a felcsíki 

táncrendjük is: a szintén kevésbé ismert és az átla-

gos hegedûjátéktól elütô technikát igénylô vidék 

muzsikája rendkívül stílushûen és nagyon jó han-

gulatban jelenik meg a lemezen.

Kiss Eszter Veronika

GÓBÉ: EZ VAN!

l l l l l

Az öt zeneakadémista alkotta Góbé új lemeze bizo-

nyosan életben tartja a folklórkincshez eredeti for-

májában ragaszkodó népzenészek, illetve a más 

stílu sokat (akár popzenét is) beépítô world mu sic-

elôadók évtizedes vitáját. Kiss-B. Ádám (hegedû-

brácsa-ének), Egervári Mátyás (cimbalom-furulya-

brácsatambura), Csasz nyi Imre (bassz prím- tam bu-

ra-ének), Vizeli Máté (brá csa-hegedû-koboz-gitár), 

Czupi Áron (dob-ütô hangszerek) és Tímár Márton 

(nagybôgô) csapata fiatalos hévvel, bátran elru-

gaszkodik a kárpát-medencei hagyománytól a rom-

kocsmás-bulizós irány felé. A zenei megvalósításra 

nem lehet panaszunk: a laza, közvetlen stílus gon-

dosan összehangolt instrumentális szólamokkal, 

precíz kidolgozással párosul. Még a Tárkány Mûvek 

és a Cimbaliband nyomdokain járnak, de lehet ebbôl 

késôbb sokkal egyedibb hangzás is.  ReA 

Fonó Budai Zeneház
FA 364-2

KORPÁS ÉVA: 

A POZSONYI 

SÉTATÉREN

l l l l l

Nem az elsô kiváló érzékkel összerakott gyermekle-

mezzel áll elô Korpás Éva, aki ezúttal a Felvidéken 

köz ismert, a polgári táncok részeként a gyermek-

anyagba került „A pozsonyi sétatéren…” kezdetû 

francia négyesbôl kölcsönzi a lemez címét. Maga ez 

a tánc is a gyermekek egyik kedvence, de a közis-

mert dalok, mondókák, kiszámolók, mint az „Egy 

boszorka”, a „Hopp Juliska”, a „Hogy a csiba, hogy?”, 

a „Meg fogtam egy szúnyogot” stb. valószínûleg 

mindenkinek ismerôs lesz. Korpás Éva sikere el sô-

sorban annak tudható be, hogy a gyermekekhez is a 

fel nôt tek igényességével közelít, odafigyel az ének-

hang és a kíséret viszonyára, az ének elsôbbségére, 

de a hang szeres háttér fontosságára is. Az albumot 

az egész család szívesen hallgatja majd: Korpás Éva 

nemesen egyszerû éneke irányt mutat, a gye rekek 

közremûködése elvarázsol, Agócs Gergely ízes pa-

lóc meséje pedig megnevettet. KEV

Fonó Budai Zeneház
FA 354-2
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Az ARC Music világzenével foglalkozó kiadó öt le-

mezét kezemben tartva azon tûnôdöm, hogy 

ugyan mind egy (mesterségesen létrehozott) 

mûfajba tartoznak, mégsem különbözhetnének 

egymástól jobban. Persze földrajzilag is messze 

esnek azok az országok, ahonnan a helyi tradicio-

nális zenék valók, mégis, elméletileg mindben je-

len kéne lenni egyfajta ôsi, nyers stílusnak. A le-

mezek egy részére ez igaz is, akad azonban né-

hány, amely aligha nevezhetô autentikusnak. Ilyen 

például Manuel Diogo Music of Angola címû CD-

je, amelyben nem csak a zenei stílusok, mûfajok, 

de a nyelvek is keverednek. Az Észak-Afrikai or-

szág sokáig portugál gyarmat volt, így a hivatalos 

nyelv ma is ez. Ezen kívül még hat nyelven beszél-

nek a helyiek köztük az angollal, amely a számok-

ban is gyakran feltûnik, így akár mindenféle 

elôtanulmány nélkül is érthetô, mirôl szólnak a 

fôként vallásos témájú dalok. Zenei mûfajok közül 

dominál a lemezen a gospel, de olyan táncok rit-

musait is hallhatjuk, mint a semba vagy a rebita. 

Ami miatt mégsem érzôdik a népi jelleg az, hogy 

nem akusztikus a felvétel, az elektromos gitár mel-

lett néhol a szintetizátort is hallani a kíséretben. 

Ezekhez társulnak a tradicionális hangszerek, mint 

például a dikanza vagy a klasszikus zenében is el-

terjedt marimba. Az eredmény életvidám, köny-

nyen befogadható, de kevésbé hiteles zene.

Ennél hagyományosabb a Music of the Philippines 

címû album, amely a Fiesta Filipina táncegyüttes 

fellépô zenéibôl válogat. Már csak azért sem be-

szélhetünk ez esetben eredeti zenérôl, mert egy 

torontói, hagyományaikat ápoló közösségrôl van 

szó. A rengeteg hangszeres mellett énekesek és 

egy kórus is szerepet kap a fôként ceremoniális al-

kalmakkor elhangzó 19 számban. Kellemes a zene, 

de hiányzik belôle az a fajta profizmus és maga-

biztosság, ami miatt az ember úgy érzi, az elôadók 

ebben a zenében nôttek fel, ezt örökölték generá-

ciókon keresztül.

A többi három lemezen ezekkel szemben bár más-

más módon, mégis hiteles, különleges és egyedi 

zenét hallhatunk betekintést nyerve ezzel egy-egy 

távoli kultúra világába. A The Art of the Japanese 

Koto, Shakuhachi & Shamisen címû CD-n a 

Yamato Együttes mutatja meg a címben szereplô 

három hangszer szépségét japán eposz-szerû 

mûveken keresztül. A trió különlegessége, hogy a 

zenészek nem csak hangszerükön játszanak, ha-

nem sok esetben akár ketten is énekelnek magukat 

kísérve. Nem csak a két húros és egy fúvós hang-

szer adja a különleges, japán ízt, hanem az indo-

néz hatfokú skála is. Aki az elmúlt hónapokban 

látta a Liza, a rókatündér címû filmet, annak külö-

nösen érdekesek és üdítôek lehetnek a Yamato 

együttes zenei történetei.

Egy másik kedvencem az öt CD közül Andrés 

Fernández Amador Absolute Flamenco címû kiad-

ványa. Amador spanyol cigány gitáros, aki való-

ban az anyatejjel szívta magába a flamencót: elsô 

tanára édesapja, a szintén nagy népszerûségnek 

örvendô Juan el Minelva volt. Lemezén többnyire 

saját szerzeményei szerepelnek, köztük legelsô 

mûve, a La Gota, magyarul A macska címû instru-

mentális dal is, amely címét nôvére becenevérôl 

kapta. Amador minden kompozíciójában fel fe dez-

hetô a személyes hang, értelmezésüket a szerzô 

CD-füzetben szereplô rövid ismertetôi is segítik. A 

klasszikus dallamokat, amelyekbôl gyakran kihal-

lani az itthon is elterjedt cigányskálát rendkívül in-

venciózus, sokszor többszólamú elôadásban hall-

hatjuk.

Az utolsó lemezen (Murshidi and Sufi songs) 

Deben Bhattacharya etnomuzikológus a bartóki 

és kodályi gyûjtésekhez hasonló felvételei szere-

pelnek India, ezen belül is Banglades városából. A 

címben szereplô sufi, magyarul szufizmus egy 

muszlim közeli szellemi, filozófiai irányzat, amely-

ben a tanácsadót, szellemi vezetôt nevezik 

Murshidinek. A felvétel úgynevezett field 

recording, vagyis nem stúdióban készült, hanem 

„terepen”, így behallatszik az utca, a környezet 

zaja is különleges atmoszférát teremtve. A dalok 

többnyire lassú, nosztalgikus hangulatúak, de leg-

többször begyorsulnak ezzel díszítve az elôadást. 

A hangszerek közt találjuk az egyhúros ektarát, a 

bangala dhol dobot, de a klasszikus értelemben 

vett hegedût is, és persze mindig hallható a jelleg-

zetes indiai ének. Ez a zene épp olyan sokszínû, 

mint Banglades ételei, ruhái, utcái.

Könyves-Tóth Zsuzsanna

MUSIC OF ANGOLA
ARC Music – Karsay és Társa
EUCD2565 l l l l l

MUSIC OF THE PHILIPPINES
ARC Music – Karsay és Társa
EUCD2569 l l l l l

THE ART OF THE JAPANESE KOTO, 
SHAKUHACHI AND SHAMISEN
ARC Music – Karsay és Társa
EUCD2568 l l l l l

ABSOLUTE FLAMENCO
ARC Music – Karsay és Társa
EUCD2574 l l l l l

MURSHIDI AND SUFI SONGS
ARC Music – Karsay és Társa
EUCD2555 l l l l l
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BUDAPESTI ZENEMÛBOLTOK
n Fonó Budai Zeneház – 1116 Budapest, Sztregova utca 3.
n Írók Boltja – 1061 Budapest, Andrássy út 45.
n Kodály Zoltán Zenemûbolt – 1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
n Mûvészetek Palotája / Rózsavölgyi CD Bolt – 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
n Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt – 1052 Budapest, Szervita tér 5.

LAPKER – BUDAPEST
n Relay – 1011 Budapest, Batthyány tér – metró
n Inmedio – 1052 Budapest, Deák Ferenc tér – aluljáró
n Inmedio – 1052 Budapest, Váci utca 10.
n Inmedio – 1052 Budapest, Városház utca 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 – 1087 Kerepesi út 9. – Aréna Pláza 
n Inmedio – 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A – Árkád
n Inmedio – 1122 Budapest, Déli pályaudvar
n Inmedio – 1123 Budapest, Alkotás utca 53. – MOM Park
n Inmedio – 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. – Hegyvidék Bevásárlóközpont
n Relay – 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér – 2/B érkezés
n Relay – 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér – 2/B indulás
n HUB – 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér, Skycourt
n Relay – 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. – Köki Terminál

LAPKER VIDÉK
n Inmedio – 2100 Gödöllô, Szabadság tér
n Városi Könyvtár – 2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 8.
n Inmedio – 2120 Dunakeszi, Fóti út 120. – Tesco
n Relay – 2700 Cegléd, Kölcsey tér 3.
n Inmedio – 2600 Vác, Deres utca 2. – Tesco
n Relay – 2890 Tata, Váralja út 5. – Volán
n Inmedio – 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 5.
n Inmedio – 3300 Eger, Széchenyi út 20.
n Inmedio – 3400 Mezôkövesd, Mátyás király út 101.
n Inmedio –  3527 Miskolc, József Attila utca 87. – Auchan
n Inmedio – 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi út 10.
n Inmedio – 4027 Debrecen, Bíbic utca 2. 

n Inmedio – 4700 Mátészalka, Alkotmány utca 1/A
n Relay – 5000 Szolnok, Jubileum tér – Vasútállomás
n Inmedio – 5430 Tiszaföldvár, Malom utca 3/6
n Inmedio – 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 23/A – Tesco
n Inmedio – 6000 Kecskemét, Petôfi Sándor utca 2.
n Inmedio – 6722 Szeged, Dugonics tér 1. – Kárász
n Inmedio – 6722 Szeged, Mars tér 20/B – Nagycsarnok
n Inmedio – 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 1-3. – Kaposvár Pláza
n Inmedio – 7600 Pécs, Széchenyi tér, keleti oldal
n Inmedio – 7621 Pécs, Bajcsy út 11. – Árkád
n Inmedio – 7631 Kincses út 1. – Tesco
n Inmedio – 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1. - Alba Pláza
n Inmedio – 8200 Veszprém, Kossuth utca 1.
n Inmedio – 8800 Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2. – Nagykanizsa Pláza
n Relay – 8900 Zalaegerszeg, Bajcsy Zsilinszky tér 1. – MÁV Pályaudvar
n Inmedio – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 32.
n Inmedio – 8900 Zalaegerszeg, Sport utca 1. – Tesco
n Inmedio – 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. – Kórház
n Inmedio – 9001 Gyôr, Csókás utca 4.
n Inmedio – 9001 Gyôr, Hermann Ottó utca 25.
n Inmedio – 9200 Mosonmagyaróvár, Kormos ltp. 2-4.
n Inmedio – 9400 Sopron, Magyar út 5.
n Inmedio – 9400 Sopron, Széchenyi tér
n Relay – 9700 Szombathely, Ady tér – Volán pályaudvar

VIDÉKI KÖNYVESBOLTOK, 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 Cédrus Könyvkereskedés és Antikvárium – 9400 Sopron, Bünker köz 2.
n Deák Könyvesház – 8800 Nagykanizsa, Deák tér 2.
n Hold Antikvárium és Hanglemezbolt – 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 2.
n Könyvjelzô Kkt. Babó Könyvesbolt – 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 8.
n Könyvpavilon – 6721 Szeged, Bartók Béla tér
n Könyvpavilon – 7100 Szekszárd, Szent István tér 1–3.
n Rivalda Antikvárium – 9021 Gyôr, Kazinczy u. 6.
n Roger’s – 4024 Debrecen, Batthyány u. 22.
n Unicus Antikvárium – 9400 Sopron, Szt. György u. 14.
n Victor Audio hanglemez- és CD-szaküzlet – 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 6.

A sorozat eddigi kiadványait megismerheti és megrendelheti 
a www.gramofon.hu honlapon.

Könyvsorozatunk 2015-ben folytatódik

Gramofon – 1996 óta a klasszikus zene és a jazz szolgálatában

Folyamatosan frissül a Gramofon internetes oldala:

Gramofon – 1996 óta a klasszikus zene és a jazz szolgálatában

Gazdag tartalom, áttekinthetô rovatstruktúra
Minden, amit a folyóiratról, a Gramofon Könyvekrôl, a Gramofon-díjkiosztóról 

és az ICMA díjkiosztóról tudni érdemes
Gramofon Zenekritikai Mûhely (online kiadás)
A folyóirat tartalmától eltérô, aktuális írások
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A Müpa támogatója az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Anja Harteros 
zenekari áriaestje

2015. október 29. /  19.30

JAZZLEGENDÁK
Chick Corea & The Vigil 

2015. október 30. /  19.30

Fassang László 
és a Magyar Rádió 

Szimfonikus Zenekara
2015. november 5.  /  19.30

Fotó © Marco Borggreve

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ZENEAKADEMIA.HU

2015.12.16. 
Kodály 133
1918. MÁJUS 7.  – KODÁLY ZOLTÁN SZERZŐI ESTJE 

2015.11.12. 
Bogányi Gergely  
ÉS A Keller Kvartett
1936. MÁRCIUS 3. – AZ ÚJ MAGYAR VONÓSNÉGYES 
KAMARAESTJE

2015.12.05.  
Kocsis Zoltán  
ÉS A Nemzeti  
Filharmonikus Zenekar
1945. MÁRCIUS 17. – A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI  
ELSŐ KONCERT A ZENEAKADÉMIÁN

LEGENDÁS KONCERTEK

2016.03.09.   
Ménesi Gergely  
ÉS A Zeneakadémia 
Szimfonikus Zenekara
1909. NOVEMBER 15. – A ZENEAKADÉMIA 
ZENEKARÁNAK ELSŐ KONCERTJE

2016.02.04.   
Várjon Dénes,  
Simon Izabella  
ÉS A Concerto Budapest
1940. OKTÓBER 8. – BARTÓK BÉLA  
ÉS PÁSZTORY DITTA BÚCSÚKONCERTJE
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BILLY COBHAM
A fi atal dobosok
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JAGAMAS JÁNOS
ÖRÖKSÉGE
Pávai István
az erdélyi népzenei hagyományról 
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ÜNNEPI JÁTÉKOK
A kilencvenéves 
Pierre Boulez
köszöntése




