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A magyarországi orgonakutatás története mindössze száz 
évre nyúlik vissza: e tudomány atyjának Geyer József kato-
likus pap – a Bartók-életrajzból ismert Geyer Stefi bátyja 
– tekinthető, aki 1917-ben megalapította az Országos Ma-
gyar Organológiai Társaságot a hazai orgonaépítészet és 
-művészet ápolására, fejlesztésére és szabályozására. Geyer 
nevéhez fűződik az orgonaismeret tárgy bevezetése a Zene-
akadémián, ő alakította ki az orgonás szaknyelv szókincsét, 
valamint ő szervezte meg az első nemzetközi orgonakong-
resszust is Budapesten, 1930-ban. A résztvevők megtekin-
tették a szegedi dómban Magyarország akkor újonnan 
épült és ma is legnagyobbnak számító – akkori európai vi-
szonylatban harmadik legnagyobb – templomi orgonáját. 
(A hangszert a második világháborúban, hogy megóvják a 
sérüléstől, szétszerelték, és az altemplomban tárolták, 
1946-ban került vissza a helyére.) Az 1953-ban elhunyt tu-
dós kutatómunkáját Szigeti Kilián pannonhalmi bencés 
paptanár folytatta, őt tartják a modern magyar orgonatör-
ténet megalapítójának: a Régi magyar orgonák könyvsoro-
zat hetvenes évektől megjelent köteteiben bemutatja az or-
gonaépítészet központjait, az orgonaépítők életrajzával 
együtt, ő maga is több mint egy tucat orgonát tervezett, 

valamint ő hozta létre az első orgonamúzeumot is, Pan-
nonhalmán, 1968-ban.
Az 1990-ben befejezett országos felmérés szerint Magyaror-
szág 3070 orgonájából öt készült a 17. században, 164 a 18. 
században, mintegy 1000 a 19. században – ezek a számok a 
felújított hangszerekkel együtt értendőek –, több mint 
1400 a 20. század első felében, és csupán mintegy 280 az 
1950 és 1990 közötti időszakban. A magyarországi orgoná-
kat már az első világháború alatt, 1917-ben is összeírták, 
igaz, nem kulturális célból; a honvédelmi miniszter előírta, 
hogy az „ónból vagy ónötvözetből készült összes külső orgo-
nasípokat hadi célokra” szolgáltassák be.

Tudomány és mesterség

Az orgonaépítés rendkívül izgalmas és összetett kézműves 
iparág, amelyben együtt dolgozik asztalos, faipari mérnök, 
faesztergályos, asztalos, fémsípkészítő, szakképzett orgona-
építő, és természetesen az orgona megtervezése is külön 
szaktudást igényel. Leginkább a Rolls Royce gyártásához 
lehet hasonlítani: számos munkafázist kézzel végeznek, 
minden hangszer egyedi darabként születik meg. A gondos-
ságra, egyben az orgonaépítők elhivatottságára jó példa a 
Szent István Bazilika 1905-ben épült orgonájának szekré-
nye, bútorépítő mesterek lenyűgözően akkurátus, míves 
munkája: két henger alakú síptornyának szegélyét még a 
takarásban levő részeken is valódi aranyozás borítja. Az ide-
ális orgonaépítő műhelyben minden együtt van ahhoz, 
hogy helyben össze lehessen állítani az új hangszert: lehető-
ség szerint az utolsó csavarig felépítik az állítócsarnokban, 
de vannak esetek – mint például a Müpa és a fasori refor-
mátus templom orgonája –, amikor ez a méretek miatt nem 
megoldható. Az orgona építésének története hasonlóan ér-
dekes és szerteágazó terület, hiszen összefonódik Magyaror-
szág történelmével, korstílusok és vallási irányelvek alakulá-
sával, művészi áramlatokkal, ipari változásokkal, sőt egyéni 
sorsokkal. Mindegyik hangszer mintha a múlt lenyomatát 
őrizné, noha az átalakítások, bővítések nem minden eset-
ben bizonyultak szerencsésnek.
Magyarország első orgonaépítői a 12. században betelepí-
tett szászokkal együtt érkeztek, akik évszázadokon keresztül 

A nyolcvanas évek közepén, az akkori Or-
szágos Műemlék Felügyelőség irányításá-
val négy orgonaművész felkerekedett, 
hogy végigjárva Magyarország templo-
mait összeírja a hangszereket – felmérje 
állapotukat, rögzítse sajátosságaikat. A 
három évig tartó felmérés, majd az egy-
éves kutatás–rendszerezés után, 1990-ben 
megszületett Magyarország orgonajegy-
zéke. A legköltségesebb hangszerépítési 
területről lévén szó, az azóta eltelt ne-
gyedszázad intenzitásban messze elma-
rad a 19–20. század fordulójának pezsgő 
aranykorától, az utóbbi bő egy évtizedet 
azonban több, a hazai orgonaépítészet 
története szempontjából is kiemelkedő 
esemény fémjelzi. Tíz éve készült el Kö-
zép-Európa legnagyobb koncerttermi or-
gonája a Művészetek Palotájában, idén 
márciusban adták át a Fasori Református 
Templom felújított orgonáját, és javában 
folynak a Zeneakadémia hangszerének 
felújítási munkálatai. Cikkünket a Fasori 
Református Templom gyönyörű orgonájá-
nak fényképeivel illusztráljuk.

2  Várkonyi Tamás
németh András Péter



dosszié orgona

8 GRAMOFON 2016. nyár

Erdély legszebb és legjobb hangszereit készítették el. Az első 
név szerint ismert mester a Nagyszebenben született 
Stephanus Renispingar, aki a mai Szlovákiához tartozó Le-
lesz község templomába épített új orgonát 1367 körül. Má-
tyás király fényűző budavári és visegrádi palotáinak orgo-
náiról feljegyezték, hogy sípjaik ezüstből készültek, és az 
ekkor megerősödött nápolyi kapcsolatoknak köszönhetően 
érkezett és telepedett le Magyarországon egy Gergely nevű 
mester is, akinek nevével az első orgonaszerződés fennma-
radt 1496-ból. A református templomok többségéből évszá-
zadokon keresztül hiányzott az orgona, hivatalosan csak az 
1761-ben tartott bögözi zsinat engedélyezte a hangszer hasz-
nálatát, míg az unitárius egyházban csak a 19. század elején 
jelent meg ez a hangszer a liturgiában.

Vándorévek

A 17. század elejéről származik a mai Magyarország legrégeb-
bi orgonája: a soproni Szent György Dómtemplom hangsze-
rét valószínűleg a bécsi Johann Woeckerl készítette 1633-
ban, az ő monogramja ma is látható az orgonaszekrényen. 
Valóságos csoda, hogy fennmaradt: túlélte a nagy soproni 
tűzvészt (1676), amelyben a harangok megolvadtak, vala-
mint a második világháborús bombázást is, ami a templom 
egy részét romba döntötte. A középkori szárnyas oltárokhoz 
hasonlóan festett ajtai voltak, amelyeket a böjti időszakban 
behajtottak, ilyenkor halkabban szólt. A barokk orgonák 
némelyike, különösen Erdély területén az európai élvonalba 
tartozott, mint például a nagyszebeni evangélikus templom 

hangszere, amelyet a szász orgonaépítészet megújítója, 
Johannes Vest épített 1673-ban. A török kor után, az 1700-
as évektől a hazai orgonaépítő mesterek főleg cseh, morva, 
szlovák, német szakemberek közül kerültek ki. Nyugaton 
Győr és Kőszeg, keleten Eger, Nagyvárad, Arad és Temesvár 
vált az orgonaépítészet központjává, főleg német és osztrák 
mesterek által. Győrben Caspar Burchart, Johann Jakob 
Jetter alapított több generáción keresztül aktív orgonaépítő 
dinasztiát, Kőszegen a Klügel orgonaépítő család működött 
az 1800-as években, az Egerben letelepedett salzburgi mes-
ter, Ludwig Mooser nevéhez pedig mintegy 140 orgona fel-
állítása fűződik, több újítását az esztergomi bazilika hang-
szerének 1856-os megépítésekor is hasznosította. A céhek 
utódjának tekinthető hangszerész-dinasztiák működését 
érintette 1805-ben a korabeli belügyminisztérium, a Magyar 
Királyi Helytartótanács rendelete, amely háromra emelte 
külföldön, inasként eltöltött tanulóévek számát; a mesterle-
velet csak akkor kaphatta meg valaki, ha vándorkönyvében 
igazolta a külföldi műhelyben szerzett szakmai gyakorlatot. 
Pesten 1836-ban alakult önálló hangszerész céh, amelynek 
tagjai közül a legismertebb a nemesi származású Bárány 
Lajos volt, ő 1848-ban épített orgonát a kiskunhalasi refor-
mátus templom számára. A nagyobb templomok hangsze-
reit továbbra is neves külföldi mesterektől rendelték meg, 
például a cseh Janicsek József építette a pannonhalmi és 
kalocsai hangszereket, a Morvaországból érkezett Herodek 
József legnagyobb, 1804-ben épült késő barokk orgonája a 
szarvasi evangélikus ótemplomban kissé bővítve és átalakít-
va ma is működik. A 19. század elejétől egyre több magyar 
orgonaépítő neve is feltűnik a nyilvántartásokban: Szabó 
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Gramofon: Miért kü-
lönleges a fasori reformá-
tus templom orgonája?
Pálúr János: Először is 
azért, mert isteni időzí-
téssel épült meg: még a 
nagy gazdasági válság és 
a világháborúk előtt, 
1913-ban, és ami külön 
ritkaság: a templommal 
együtt. Az Angster-gyár 
má sodik generációjának 
hangszere ez, építésekor 
a legendás alapító még 
élt. Az akkor 28 regiszte-

res, a kor legmodernebb újításaival felszerelt orgona a né-
met romantikához közel álló diszpozícióval készült, érzé-
keny, barátságos intonációval.

G.: Hogyan emlékszik vissza az orgona-felújítás kezdeteire? 
P. J.: Párizsi tanulmányaim alatt a Notre-Dame több száz 
évet és megannyi felújítást megélt orgonája mellett töltöt-
tem időm jelentős részét, ez meghatározónak bizonyult az 
orgonákkal szembeni elvárásaimban is. Amikor két év után 
hazajöttem, és megkezdtem orgonista szolgálatomat a fasori 
templomban, óriási meglepetéssel tapasztaltam, hogy en-
nek az orgonának a hangja még halódó állapotában is ma-
gával ragadó, lehet hallani rajta az invenciót, a kimagasló 
szaktudást, amellyel megépült. A sok élmény és tapasztalat 
hasznosnak bizonyult ahhoz, hogy belekezdjek egy orgona 
megmentésébe, az első terveim 1997-es keltezésűek.

G.: Hogyan döntötték el, milyen orgonát alakítanak ki a 
meglévőből?
P. J.: Minden orgonát meg kell álmodni, de ez nem irreális 
elképzeléseket jelent. Két lehetőség kínálkozik: egy orgonát 
vagy újonnan megépítenek, vagy egy meglévő hangszert fej-
lesztenek tovább. A fasori orgona továbbtervezése rendkí-
vül izgalmas feladatnak bizonyult számomra. Egy 80–90 
évet megélt hangszert érdemes újabb 100 évre továbbgon-
dolni, ezért azt a javaslatot tettem a református templom 
vezetőségének, hogy ne csak 10–15 évre szóló javítást végez-
zünk a hangszeren, amit aztán újra és újra karbantartásként 
meg kell ismételni: a hely és az orgona adottságai különö-

sen alkalmasnak bizonyultak arra, hogy nagyobb kaliberű 
hangszer szülessen, ami ösztönző példa lehet a szakmában. 
A párizsi Notre-Dame-ban minden orgonaépítő úgy tett 
hozzá a már meglévő hangszerhez, hogy szinte tapintható 
maradt a nagy elődök, mesterek tisztelete, akiknek kiismert 
művészi szándékait, szaktudását képes volt továbbvinni a 
felújító tervező – ilyen modellt igyekeztünk megvalósítani 
itt is. Az Angster-orgona sípanyagát megtartottuk, és az ere-
deti romantikus diszpozíciót az Angster által is kedvelt és 
alkalmazott francia irányba egészítettük ki Bertrand 
Cattiaux francia orgonaépítő közreműködésével, az ambí-
ciójukkal és cégük székhelyével is az Angster-cég nyomdo-
kain járó Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra kivitelezésében.

G.: Mennyibe került a felújítás?
P. J.: Szokni kell a nagy számokat, ez jelenleg a református 
egyházban épült legdrágább hangszer, mindent összeszá-
molva bruttó 160 millió forintba került – csak az áfája tehát 
több tízmillió forint –, amely összeget az orgonaalapítvá-
nyon keresztül gyűjtögettük, részletekben, figyelve a pályáz-
ható támogatásokra. Meg kell említenem továbbá, hogy 
néhány cég és főleg magánszemélyek adományai segítették a 
munkát, majd tizenhárom év elmúltával miniszteri támoga-
tás duplázta meg az addig elért összeget, így befejezhetővé 
váltak a munkálatok. Mindig a rendelkezésre álló pénz ha-
tározta meg a munkák ütemezését, így fordulhatott elő az 
is, hogy például a Műpa-orgonaprojekt később indult, még-
is hamarabb zárult le, noha ugyanaz a cég készítette német 
koprodukcióval, és az kétszer akkora hangszer, mint a faso-
ri. Azonban ahogy múltak az évek, egyre jobban éreztem 
azt a szaktudást, aminek nagy orgonák felépítése során a 
fiatal és gyarapodó pécsi orgonaépítő csapat birtokába ke-
rült és amelyből a fasori orgona profitált. 

G.: Hogyan tudták a hangszert használni, miközben felújí-
tották?
P. J.: Nem volt könnyű feladat a 46 regiszteres új orgona 
felépítését műszakilag értelmes ütemekre bontani, úgy, 
hogy közben használható is maradjon a hangszer, volt olyan 
munka is, amit csak öt év után lehetett folytatni. Kis zsong-
lőrködést jelentett nekem is, orgonistának, hogyan lehet 
mindössze tíz regiszteren ilyen hosszú időn keresztül játsza-
ni, de talán még többet is tanultam ez alatt a 13 év alatt, 
mintha egy nagy orgona lett volna a kezem alatt.

Pálúr János: „Minden orgonát meg kell álmodni”
A világháborúk, az 1949 utáni évtizedek megviselték az ország orgonaállományát, nem 
egy hangszer került olyan kritikus állapotba, hogy eljött az ideje szembenézni a valósággal: 
elveszítik vagy megmentik. A nehezebb utat választotta és az utóbbi mellett tört lándzsát 
Pálúr János, a Fasori Református Templom orgonistája, a Zeneakadémia orgona- és 
improvizációtanára a fasori templom száz éve épült, különleges értéket képviselő Angster-
orgonája esetében. A felújított-újjászületett hangszer felavatása után beszélgettünk.
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Ferenc, Bakos Károly és Fia, Fazekas János, Kovács István és 
Fia, Országh Sándor és Fia, Szalay Károly és Fia, valamint 
Kerékgyártó István műhelyei, amelyek két–nyolc dolgozót 
foglalkoztattak, bár Szalay Károly székesfehérvári mester 
1855-ben egyedül, négy hónap alatt készítette el a tordasi 
evangélikus templom 8 regiszteres orgonáját. Az 1846-ban 
megrendezett iparműkiállításon mutatkozott be a nagyvá-
radi születésű Komornyik Nándor, aki Pesten rendezte be 
orgonaműhelyét.

Angster József jelentősége

Az ipari fejlődés az orgonaépítő szakmát is jelentősen átala-
kította, a 19. században nagy fellendülés vette kezdetét, a 
század végén már négy nagy hazai orgonagyár versengett 
egymással: Országh Sándor és Fia (1861–1920) Pesten, 
később Rákospalotán, Angster József és Fia (1867–1949) 
Pécsett, Wegenstein Lipót (1888–1948) Temesváron, a 
jägerndorfi Rieger Testvérek pedig 1894-ben Budapesten 
leányvállalatot alapítottak, amely 1952-ig működött. 
(Utóbbiakhoz fűződik Magyarország első elektro pneu-
matikus orgonája, amelyet az Operaházban állítottak fel 
1903-ban, de az elektromos vezérlésű orgonák csak lassan 
jelentek meg, az ország elektromos hálózatának teherbírása 
miatt.) Az 1896-os milleniumi kiállításon a hazai orgona-
gyárak is bemutatták termékeiket, a legnagyobb, 10 méter 
magas hangszert Wegenstein Lipót temesvári cége állította 

KorszaKalKotó öröKséG
(Angster József halálára megjelent nekrológ a Zenei 

Szemle 1918. júniusi számában)

„A magyar hangszeriparnak s vele együtt az egész magyar ze-
nei glóbusnak is mélységes gyásza van: Angster József, a róla 
elnevezett pécsi orgonagyárnak megalapítója és szervezője, a 
magyar orgona- építés művészetének úttörő mestere Pécsett 
nyolcvannégy éves korában elhunyt. Korán megnyilvánuló 
iparművészeti érzéke az asztalosmesterség elsajátítása után 
már 1858-ban a hírneves Titz orgonagyárába juttatta, hol há-
rom évig dolgozott. Prágán, Lipcsén, valamint a Svájcon ke-
resztül egyre érlelődik a nemzetközi tájékozottság után való 
vágyakozása olyannyira, hogy 1865-ban tanulmányainak dön-
tő külföldi állomása gyanánt a világhírű párisi Cavaillé-Coll 
orgonaműhelyében találjuk. Életének ezen utolsó külföldi epi-
zódja annyival inkább döntő jelentőségű volt a számára, mert 
párisi tartózkodása idejére készültek el e cég gyárában a St. 
Sulpicei 100 és a Notre-Damei 86 változatú hírneves orgonák. 
Külföldi vándorlása után Magyar- országon telepszik meg és 
orgonagyárat alapít, melyet szerény kezdettel oly naggyá tett, 
hogy neve és cége ma a monarkiában a legjobb hangzásúak 
egyike. Első Magyarországon épített orgonája a pécsi zsidó-
templom számára készült. Később a kalocsai érseki székes-
egyház számára épít negyvenöt változatú orgonát, mely any-
nyira kiérdemelte a szakértők tetszését, hogy a finomlelkű és 
művészi érzékű Haynald Lajos kalocsai bíboros-érsek Angstert 
az „érseki orgonaépítő” címével jutalmazza. Az 1879-iki szé-
kesfehérvári kiállításon 31-ik művével az aranyérmet nyerte el. 
Az 1885-iki pécsi országos dalosverseny alkalmából a belváro-
si templom számára készített orgonát. Hírnevesebb munkái 
közül a pécsi székes- egyházi (100-ik) és a lipótvárosi bazili-
káé (450-ik) emelendők ki különösen. Gyára állandóan 80–100 
munkást foglalkoztatott úgyannyira, hogy a cég a mai napig 
körülbelül 990 orgonát és vagy 800 darab harmóniumot ké-
szített. Korszakos munkásságát szabadalmak és kitüntetések 
koronázták: 1879-ben a székesfehérvárI kiállításon az arany 
érmet, az 1888-iki pécsi kiállításon az arany és az állami nagy 
arany érmet, az 1896-iki milleniumi kiállításon a nagy arany 
érmet, az 1907-iki pécsi kiállításon az állami arany érmet nyer-
te el. Egyházi téren szerzett érdemei méltánylásául a mostani 
pápától a Szent Gergely-rend lovagkeresztjét kapta. Elköltözé-
se amennyire érzékeny vesztesége a magyar orgonaépítésnek, 
ugyanolyan értelemben megnyugtató érzés, hogy nagyértékű, 
korszakalkotó örökségét fiai veszik át és folytatják tovább.” 
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ki. A magyar orgonaépítők továbbra is Bécsben vagy Né-
metországban tanultak, de egyesek Franciaországba is elju-
tottak. Utóbbiak közé tartozott az egyik legképzettebb ha-
zai orgonaépítő, a debreceni Kiszel István, aki a város 
Kistemplomában állított fel nagy hangszert. (Az 1980-as 
évek óta néma hangszer restaurálását a 2017-es reformációs 
emlékév programtervező bizottsága 80 millió forinttal tá-
mogatja, amely a munka nagy részének elvégzésére elegen-
dő, a hiányzó összeget céladakozásból kívánja előteremteni 
az egyházközség presbitériuma.) 
A másik „franciás” mester a 19. század legnagyobb hatású 
orgonaépítője, Közép-Európa egyik legkeresettebb orgona-
gyártója, a magyar iparművészet kimagasló alakja, Angster 
József volt. Az 1834-ben, német bevándorlók gyermekeként 
született Angster Eszéken dolgozott asztalossegédként, 
hosszú vándorútja során számos jelentős műhelyben tanul-
ta meg a mesterség minden csínját-bínját. Először Temesvá-
ron, Bogsánbányán és a szintén a Bánságban található 
Oravicabányán, majd Bécsben, később Drezdában, Lipcsé-
ben és Kölnben, valamint a 19. század orgonaépítés felleg-
várában, a párizsi Aristide Cavaillé-Collnál töltött el há-
rom évet. Bár lett volna lehetősége maradni, ő mégis 
hazagyalogolt, és Pécsett alapított műhelyt – elhozva a ma-
gyarországi orgonaépítő művészet virágkorát. Több mint 
1300 orgonáját a legnagyobbakhoz hasonlóan opusszám-
mal látta el: első megbízásának gyümölcse, a pécsi zsinagó-

ga 1869-ben befejezett, 3000 forintból megépített orgonája, 
míg a fasori például az op. 835, a bajai Belvárosi templomé 
az op. 1125 jelzésű hangszer. Angster naplót is vezetett, 
amelyet anyanyelvén írt, és csak idős korában, gyermekei 
kérésére fordított le magyarra. Az 1949-es politikai fordulat 
egy csapásra véget vetett az ő sikertörténetének is: gyárát 
bezárták, ahogyan a többi orgonagyártó cégnek be kellett 
szüntetni a munkát.

Vissza a gyökerekhez

A Zeneakadémia első orgonáját – még a régi épületben – 
Dangl Antal és Fia aradi cége készítette el 1882-ben. Liszt 
Ferenc is elismerően nyilatkozott a hangszerről, amelyen az 
intézmény orgonaoktatása megindult, de ugyanez a vállal-
kozás készítette el a Mátyás-templom hangszerét is 1893-
ban, 18 ezer forintból – a neogót stílusú orgonaház ma is 
megcsodálható. A Zeneakadémia 1907-ben átadott új palo-
tájában avatták fel az ország első koncertorgonáját, a német 
Heinrich Voit Söhne cég munkáját, amelyet többször átépí-
tettek, bővítettek, és amelyet jelenleg az eredeti állapot sze-
rint rekonstruálnak 800 millió forintból. Ilyen méretű his-
torikus orgonával napjainkban csak két oktatási intézmény 
büszkélkedhet a világon: a Yale Egyetem és a moszkvai Csaj-
kovszkij Konzervatórium. A felújítások nyomán eklektikus-
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sá vált hangszerek felújításakor ugyanis ma már rendszerint 
az eredeti hangszerhez térnek vissza, ahogyan a csupán egy 
adott korszak zenéjének előadására autentikus stílushang-
szereket részesítik előnyben a „mindent tudó” orgonákkal 
szemben. 
A Kálvin téri orgona felújítása során ugyan a részben már 
átalakított sípanyagot használták, de például szerencsésen 
megmaradt az eredeti orgonaház klasszicista szekrénye, va-
lamint rendelkezésre állt az építő Jacob Deutschmann 
1829-ben adott árajánlata, illetve az eredeti szerződés is. Az 
eredeti hangzás visszaállítása és a minél hitelesebb rekonst-
rukció érdekében a Deutschmann család másutt épített 
hangszereit is tanulmányozták. A ceglédi evangélikus temp-
lomban 2014-ben adták át Magyarország első autentikus 
Bach-orgonáját, amely a billentyűméretezéstől a szerkezeti 
elemek kialakításán keresztül az orgonaházig az 1700-as 
évek türingiai orgonáinak stílusában, kizárólag a korra jel-
lemző anyagok felhasználásával készült. Az építéshez az ala-
pot az a hangszer jelentette, amelyet a fiatal Bach használt 
1703-ban, közvetlenül az után, hogy az ő közreműködésével 
befejezték az építését. 
A zamárdi katolikus plébániatemplomban 1786-ban ké-
szült orgona a második világháborúban megsemmisült, a 
szovjetek az orgonaszéket elégették, a sípokat pedig szó sze-
rint „megfújták”. Nemrég azonban ennek helyén épült meg 
Közép-Európa első francia barokk stílusú orgonája, a 17. 

századi orgonaépítési gyakorlatnak megfelelően. Az orgona-
szekrény formája, a billentyűk és regiszterhúzók kialakítása 
minden tekintetben a korabeli ízlésvilágot és kézműves 
megmunkálás módjait idézi. A 2010-ben felszentelt hang-
szer elsősorban 17-18. századi francia orgonazene megszólal-
tatására alkalmas, a hangolása is annak a kornak megfelelő. 
A 2340 kg súlyú, 1030 sípos, összesen 6500 munkaórával, 
mintegy 27 millió forintból felépített hangszeren egy kü-
lönleges hangszín, az úgynevezett solo cornet regiszter is 
található, az orgonaszekrény, a játszószekrény, a szélládák és 
a fasípok mind tölgyfából készültek, a billentyűkön csont- 
és ébenfafeltét található. 

Felhasznált irodalom:
Angster József: Angster – a pécsi orgonagyár és a család története 

(Pannónia Könyvek, 1993)
Bárdos Kornél: Sopron Zenéje a 16-18. században (Akadémiai Ki-

adó, Budapest, 1984)
Douglas Bush – Richard Kassel (szerk.): The Organ: An 

Encyclopedia (Routledge, 2006)
Geyer József: Kis orgonakalauz (Magyar Kórus, 1948)
Solymosi Ferenc – Czár Attila: Magyarország orgonái (Magyaror-

szági Orgonák Alapítvány, 2005)
Szigeti Kilián: Az orgonaépítés története Magyarországon Buda-

vár elestéig, 1541-ig (In: Bónis Ferenc, szerk.: Magyar zenetör-
téneti tanulmányok, Zeneműkiadó, 1977)
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A tavaszi szezonban Gioacchino Rossini négyfelvonásos 
Tell Vilmosát vitték színre Hamburgban, francia nyelven, 
egy fiatal svájci színházi rendező, Roger Vontobel operai 
debütálásaként. Bár a kritikusi vélemények megoszlottak a 
koncepciójáról, a rendezői színház mostanság erőltetetten 
aktualizált produkciói mellett Vontobel elképzelése eredeti-
nek tűnt. Már a vezérgondolat is jól értelmezhető volt. Fer-
dinand Hodlernek az ünnepélyes Rütli esküt felidéző, 
1915-ben festett, monumentális Egyetértés (Einmütigkeit) 
című vászna került a középpontba, és Tellt ennek az óriási 
tablónak a restaurátoraként látjuk, aki persze átvitt érte-
lemben véve is ezen munkálkodik a darabban. A legenda 
szerint ugyanis a svájci kantonok szövetségének szétmorzso-
lódó egységét, nemzeti büszkeségét kívánta helyreállítani az 
elnyomó Habsburgokkal szemben.

Kiváló rendezői ötletek

Nagyszerű rendezői ötlet volt, amikor a zsarnok Gessler 
utasítására fekete festékkel bemázolva meggyalázott Hodler-
festmény alakjait a kórus hirtelen, diadalmasan élővé for-
málta. Jó gondolatnak tűnt az is, hogy a fekete uniformis-
ban, kalasnyikovokkal a vállukon színpadra vonuló katonák 
láttán a népben megerősödő szabadságvágyat Vontobel 
zseblámpák fényeivel érzékeltette. Ez az éjszakai partizán-
műveletek emlékét idézte, miközben az agg Melchtalt toló-
székbe kényszerítve szerepeltette. Valahányszor a partitúra 
szerint éneklésre nyitotta száját, a mellé helyezett oxigénpa-
lackból pumpáltak a tüdejébe levegőt. A restaurátor és sza-
badságharcos Tell pedig – a művészet győzelmét szimboli-
zálva a zsarnokság felett – színes festékes vödörrel a kezében 

Izgalmas operarendezések a Hanza-városban
Hamburg, a közel kétmilliós észak-német Szabad és Hanzaváros (Freie und Hansestadt) új 
babérokra tör. Az évszázadokon át főként kereskedelméről elhíresült metropolisz erősíteni 
kívánja kulturális vonzerejét. A forgalmas kikötőben már áll a 2017 januárjában megnyíló, 
három koncerttermet is magában foglaló Elbphilharmonie. Sikeres az operaház is: élén új 
vezetőivel – a Baselből érkezett Georges Delnon intendánssal és a müncheni Operát elhagyó 
Kent Nagano főzeneigazgatóval.

2 Lindner András / Hamburg

Jelenet a Tell Vilmos hamburgi előadásából
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vette fel a harcot Gesslerrel és katonáival szemben, akiket 
óriási ecsetvonásokkal „zúzott halálra”. 
De újjáformálta a rendező Tell legendás első lövését is – 
amellyel a fia fejére helyezett almát kellett eltalálnia –, mert 
az íjból kilőtt nyílvesszőt az egyik Habsburg katona elkapta 
a levegőben, majd feltűzte rá az almát, és gyorsan kibújva az 
uniformisból, átvedlett az új világot jelképező svájcivá. Ez 
utóbbi jelenet azonban kissé giccsesre sikeredett, és hozzájá-
rulhatott ahhoz, hogy a rendezőt a premier végén többen 
kifütyülték. De amikor pár nappal később én láttam az 
operát, az ellenhangok már elmaradtak és vastaps köszön-
tötte a produkció színvonalas zenei megvalósítását. Dicsé-
ret illette az énekeseket, a kórust és a filharmóniai zenekart 
vezénylő itáliai Gabriele Ferrót, a palermói Teatro Massimo 
főzeneigazgatóját, aki évtizedekkel ezelőtt még Claudio 
Abbado asszisztenseként is tevékenykedett.
Az Arnold korántsem könnyű szólamát magabiztosan bir-
tokló koreai Yosep Kangot ünnepelték a leginkább. A tenor 
2003 és 2013 között a berlini Deutsche Oper társulatát erő-
sítette. A hozzá hasonlóan más nagy operaházakban is 
gyakran fellépő kínai szoprán, a bájos Guanqun Yu is mél-
tán osztozott Mathildeként a sikerben. Második felvonás-
beli nagyáriája és a Kanggal együtt szenvedélyesen megfor-
mált duettjük szép élménnyel ajándékozott meg. Az immár 
70 esztendős orosz hősbariton, Szergej Lejferkusz alakította 
a címszerepet, és bár az egykor varázslatosan szóló, sötét 
színezetű hang mára megkopott, alakításából így sem hi-
ányzott a szükséges erő.
A hamburgi Operában csupán egy alkalommal, 1915-ben, 
II. Vilmos német császár 56. születésnapján adták elő szín-
padon Rossini remekművét. Koncertszerűen pedig leg-
utóbb 1980-ban hangzott el a grandiózus mű, parédás sze-
reposztásban, hiszen Giuseppe Taddei énekelte Tell, 
Franco Bonisolli Arnold, Teresa Zylis-Gara pedig Mathilde 
szólamát.

Rossini, az európai mester

Rossini 1829 augusztusában, Párizsban bemutatott utolsó 
operájával tulajdonképpen megteremtette a francia nagy-
opera műfaját, és komoly hatással volt Meyerbeerre, 
Halévyre, valamint Berliozra is. A pesarói mester nagy 
gonddal válogatott a párizsi operaigazgatóság kínálta szü-
zsék közül, és döntését a politikai helyzet is befolyásolhatta, 
ami aztán az 1830 júliusi forradalomhoz vezetett. Végül ki-
sebb átdolgozást követően Étienne de Jouy és Hippolyte Bis 
– Schiller: Wilhelm Tell című drámáján alapuló – librettóját 
zenésítette meg. A korabeli tradicióval szemben operájában 
„dramatis personává” emelve, a szokásosnál nagyobb szerep-
hez juttatta a kórust. Ezzel egyidőben viszont Schiller darab-
jához képes csökkentette az opera szereplőinek számát. A 
cselekményt tekintve nála is kezdettől fogva Tell a centrális 
figura, ő viszi a szót, rá figyel mindenki; miközben Mathilde 
Habsburg hercegnő és a svájci Arnold Melchtal szólamát 
bármennyire is gyönyörű zenével töltötte meg, ők ketten 
hozzá képest a háttérben maradnak. Kapcsolatukat sem ár-
nyékolja be tragikus végzet, mint több nagyoperában.
Rossini azonban mégsem Tell Vilmossal, hanem a szerelme-
sekkel szimpatizál – magyarázta Albrecht Puhlmann drama-
turg az opera kísérőfüzetében. Szerinte emögött bizonyára 
az húzódhatott meg, hogy az európaiul gondolkodó kompo-
nista számára idegenek maradtak Tellnek a szabad és egysé-
ges Svájc megteremtését célzó, nacionalista törekvései. A 
szabadság értelmezése Rossininál ugyanis sajátos köntösbe 
bújik: nem a rebellis Tellre, hanem a szerelmeseknek a poli-
tikai viszonyok által beárnyékolt kapcsolatára vonatkoztatva 
jelenik meg. Tell végig hangsúlyozottan a szerelmesek ellen-
pólusaként van jelen. Szítja a konfliktusokat, leginkább 
azért, hogy a háttérből megmentőként léphessen elő.
A hamburgi előadás elején még egy önfeledten mulatozó, a 
Habsburg megszállókkal viszonylagos békében élő svájci né-

Janácek operája, a Katja Kabanova részlete

Fo
rr

ás
: S

ta
at

so
pe

r H
am

bu
rg

 / 
Fo

rs
te

r



klasszikus riport

16 GRAMOFON 2016. nyár

pet látunk. Tell számára azonban már ez az idillinek tűnő 
állapot is elviselhetetlen. Ezért aztán minden eszközt meg-
ragad, hogy bomlassza a „békét”; a szerelmes és a hazafias 
érzések között vergődő Arnoldot pedig a maga oldalára ál-
lítva végrehajtsa az általa vezetett konzervatív forradalmat. 
Ezért provokálja ki a személyes harcot is Gesslerrel, ahogy 
ezt szolgálja az elhíresült almalövés története is. 

Drámai asszonyopera

Tökéletesen más világba kalauzol Leos Janácek „Adagio-
operának” titulált Katja Kabanovája, amelyet Hamburgban 
az egyik legtöbbet foglalkoztatott német rendező, a most 65 
esztendős Willy Decker még 2002-ben vitt színpadra. Az 
általam látott előadás így már a tizenhetedik volt. De állító-
lag minden alkalommal nagy érdeklődés kísérte az eredeti 

cseh nyelven prezentált tragikus végű, drámai „asszonyope-
rát”. Wolfgang Gussmann már-már teljesen csupasz szín-
padképe jól segítette Decker elképzelését, amelyben a stati-
kusság dominált. A két oldalt, illetve felül nyitható falak 
zárásával és nyitásával azonban jól érzékelhetővé váltak a 
kegyetlen anyósától megnyomorított, végül az öngyilkosság-
ba menekülő Katja lelkiállapotának változásai. A fiatal-
asszony karjainak repülést imitáló, madársziluett-szerű 
mozgatásával a bezártságból való menekülés, vagyis az erős 
szabadságvágy kapott világos értelmet. A rendező – aki 
2005-ös, Anna Netrebko és Rolando Villazón fémjelezte 
salzburgi Traviatájával hihetetlen népszerűségre tett szert 
– ezúttal is a partitúrával összhangban „mozgatta” a szerep-
lőket, illetve állította őket különböző együtteseket alkotva, 
vérbeli drámát sugárzó filmszerű állóképekbe. Közben szin-
te végig a sötétben maradva, a fény, ellenfény, árnyék folya-
matos váltogatásával is igyekezett plasztikussá tenni a fősze-

Gramofon: Hamburg jelentős 
zenei múlttal büszkélkedhet. Itt 
volt városi zeneigazgató Tele-
mann, itt született Brahms, itt 
működött Mahler a Városi Szín-
ház első karmestereként. 1959 és 
1973, illetve 1985 és 1988 között 
az itteni operaházat Rolf Lieber-
mann vezette. A Ház akkortájt 

élte aranykorát. Vajon mi lehetett az önhöz hasonlóan sváj-
ci szakember sikerének a titka?
Georges Delnon: Ő világfi volt, igazi intellektuel. Sike-
rült programjai iránt felkelteni a konzervatív hamburgi tár-
sadalom kiváncsiságát. Az a művészet, ha van bennünk 
bátorság nyitni az avantgárd felé, mert az szembemegy az 
elvárásokkal. Szeretnék én is újítani, új esztétikát teremte-
ni, ahogy Liebermann csinálta, aki eközben soha nem puk-
kasztotta a publikumot. 

G.: Újra állandó beszédtémává szeretné tenni az itteni elő
adásokat. De hogyan?
G. D.: A kulcs az új operák bemutatásában rejlik. Olyan 
librettókat kell találni, amelyek minél több nézőt érdekel-
hetnek. Máris nagy siker volt januárban Toshio Hosokawa 
Csendes tenger (Stilles Meer) című operájának világpre-
mierje, amit Kent Nagano dirigált. És már most biztos, 
hogy novemberben bemutatjuk Eötvös Péter: Senza sangue 
című darabját, egy estén Bartók Kékszakállújával. Megpró-
bálok minden szezonban egy ősbemutatóval előrukkolni. 
Persze szükséges műsoron tartani a legnépszerűbb darabo-
kat is színvonalas produkciókban; ezekhez is igyekszem is-

mert rendezőket meghívni. A norvég Stefan Herheim szín-
padra is állította a Figaro házasságát, Christoph Marthaler 
pedig Berg Lulujával jelentkezik a következő szezonban. 

G.: Máris tudja, mivel képes magához láncolni a hambur
giakat?
G. D.: Csak ősz óta élek a Hanza-városban, és néhány hó-
nap még kevés ahhoz, hogy belelássak a hamburgiak lelké-
be. De azt tudom, hogy az északiak mások, mint a münche-
ni vagy bécsi polgárok. Itt mindig is a kereskedelem élvezett 
prioritást, a kultúra pedig a második vonalba szorult. Ezen 
kellene megpróbálni változtatni. Miután zenészcsaládból 
jövök – édesanyám énekesnő volt, aki Pesten is tanult Sipos 
Jenő énektanárnál –, én pedig Koblenz, Mainz és Basel 
után most itt vagyok intendáns, tudom, hogy mekkora 
szükség van a kultúra támogatására. 

G.: Ki finanszírozza önöket?
G. D.: Hamburg Szabad és Hanza Város, de persze vannak 
szponzoraink is.

G.: Nemcsak igazgat, folyamatosan rendez is. 2014 őszén 
például Budapesten állította színpadra a verizmus két slá
geroperáját, Mascagni Parasztbecsületét és Leoncavallo 
Bajazzókját. A két darabot most is játsszák az ön rendezésé
ben, ráadásul már a tömegek számára könnyebben elérhető 
Erkel Színházban.
G. D.: Először volt alkalmam rendezni önöknél; Ókovács 
Szilveszter főigazgató hívott. Bevallom, lenyűgözött a város 
kulturális levegője és az operaház is nagy hatással volt rám. 
Bécshez hasonlítanám, ahol mindig ugyanígy érzek.  

Egy svájci Hamburgban –  
Georges Delnon, a hamburgi operaház új intendánsa
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replő forrongó lelkében zajló folyamatokat. Deckernél 
egyedül a kerti jelenet kapott több megvilágítást; Katja és 
Borisz találkozásánál a zöld szín dominált. Amúgy a 19. szá-
zadi orosz kispolgárság bezártságát a fekete ruhák és öltö-
nyök is jól szimbolizálták, amelyek a jelmezekért is felelős 
Gussmann olvasatában szinte uniformisként szolgáltak. A 
2011-ben három énekversenyen is első díjas, a közelmúlt-
ban pedig Baselből Hamburgba csábított fiatal dél-koreai 
szoprán, Sunyoung Seo hangban és játékban egyformán 
pazar alakítást nyújtott, de ki kell emelni Renate Spingler 
szívtelen Kabanicháját is. A férfiszerepeket megformáló 
Tigran Martirossian, Bernhard Berchtold és Ladislav Elgr 
jól illeszkedtek az együttesbe. 

Apa-gyermek konfliktusok

Verdi ritkábban játszott operája, a Luisa Miller, a Rossini-
műhöz hasonlóan Friedrich Schiller egy színdarabján (Ár-
mány és szerelem) nyugszik. Librettóját pedig A trubadúrt 
is jegyző Salvatore Cammarano készítette. Hamburgban a 
Zürichből intendánsként ismert Andreas Homoki rendezé-
sében volt látható; a mozgatható színfalakkal gyors váltá-
sokra képes színpadkép pedig Paul Zollert dicsérte. Homo-
ki a legszívesebben szinte totálisan üres térben szereti 
mozgatni a szereplőket. Itt sem volt díszletelemekkel teli, 
zsúfolt a színpad, számára egy nagyobb karosszék, egy asz-
tal, a háttérben pedig egy hatalmas festmény elegendőnek 
mutatkozott.
Az apa-gyermek konfliktus Verdi más darabjaiban is megje-
lenik. Idősebb Germont, Rigoletto, itt pedig Walter gróf – 
miközben szentül hiszik, hogy mindent helyesen csinálnak 
– végül mindent elrontanak. Luisa apjának, az exkatona 
Millernek a kapcsolata azonban más a leányával. Őt Verdi-
nél végtelenül jó érzésű apaként látjuk, aki bár nehezen vi-
seli, hogy Luisa időközben felnőtt és maga akarja intézni a 
dolgait, törésre nem kerül sor kettőjük között – szemben 
azzal, ami Walter gróf és fia, Rodolfo között végül bekövet-

kezik. Homoki egy interjúban utalt rá, hogy az egy sze-
mélyben szerető és despota Rigoletto dupla karaktere eb-
ben az operában válik ketté, és két különböző apában 
jelenik meg. A parókák, kosztümök a rokokó világát idézik, 
Homoki ugyanis nem kívánja a mába átültetni a darabot. 
Az először 1849-ben, Nápolyban színre vitt „melodramma 
tragico” társadalompolitikai és családi konfliktusai aktuali-
zálás nélkül is megteremtik a szükséges áthallásokat. 
A ma még mindig csupán 32 esztendős grúz szoprán, Nino 
Machaidze volt az előadás motorja, akire még 2008-ban fi-
gyelt fel az operavilág, amikor Anna Netrebko lemondása 
után egy salzburgi Gounod Rómeó és Júlia előadást men-
tett meg beugrásával. A magasságokat és koloratúrákat ját-
szi könnyedséggel birtokló énekesnő a szükséges drámaiság-
gal is teli hangjának köszönhetően szívesen látott vendég 
mindenütt. Kabalettája és áriája, továbbá kettősei apjával, 
illetve szerelmesével az előadás legemlékezetesebb pillana-
tai voltak. A tervek szerint hamarosan Pesten is bemutatko-
zó fiatal sziciliai tenorista, Ivan Magri is meggyőzött Rodol-
fóként; csakúgy, mint Miller szerepében a sokat tapasztalt 
Roberto Frontali baritonista.    
Láttam még Rossini slágeroperáját, A sevillai borbélyt is, 
de az a produkció csalódást okozott. Az ezerszer látott szok-
ványos rendezői megoldásokat még az énekesek sem tudták 
feledtetni. Csak a Bartolót megformáló, már korántsem 
ifjú Renato Girolami tudott magával ragadni, aki szinte 
egyedül képviselte az igazi Rossini-stílust. Az együttesből 
talán még az Almavivát alakító orosz Dimitrij Korcsak lírai 
szerepformálását lehetne kiemelni.
Érdemes megemlíteni viszont, hogy az operaház előcsarno-
kában és az előadások szüneteiben egy operai jelenetet is 
ábrázoló, különös szórólapra lettem figyelmes, amelyen 
menekülteket segíteni hajlandó patrónusokat kerestek. 
„Patronáljon és hozzon menekülteket egy opera- vagy ba-
lettelőadásra, illetve koncertre” – állt a segítőkész embere-
ket megszólító, a politikai aktualitásra rímelő szövegben. 
Azt persze nem tudom, hogy lett-e foganatja a felhívásnak. 

n

Pillanatkép a Luisa Miller hamburgi produkciójából
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„Annyi mosolyt, annyi szeretetet, amit az ember ott össze 
tudott gyűjteni, nem kap máshol” – emlékszik vissza a Gra-
mofon kérdésére Merényi Judit. Az Óbudai Társaskör stáb-
ja hatalmas szívvel, céltudatossággal vett részt a szervezési 
munkában. Már az első évben tíz nap alatt huszonhét ren-
dezvény várta az érdeklődőket, s néhány év alatt elérték, 
hogy a sárospataki Rákóczi-vár udvara zsúfolásig megteljen. 
Jöttek sorra a rangos, világhírű művészek, egyre több tele-
pülés csatlakozott a rendezvényhez, s nőtt a törzsközönség 
is. „Rengeteg felejthetetlen pillanat akadt az évek során; 
ezek közé tartozik az is, amikor a kékedi kastély kertjében 

megélhettem, milyen az, ha a csembaló nem a pódiumon, 
hanem a fűben szólal meg… Sebestyén Jánost tudtam rá-
venni a ’leköltözésre’, körbeülte a közönség, s az egésznek 
hihetetlen hangulata volt!”
„Csodálatos napokat töltöttünk Zemplénben! Fantasztikus 
találkozásokra, kitüntetett zenei pillanatokra emlékszem” – 
mondja Rolla János hegedűművész. „Arra, hogy miféle csu-
dálkozást szült az a komolyzenei hangverseny, amelyet – 
Komlóska fennállása óta talán elsőként – a fesztivál 
ke retében rendeztünk, s hogy mekkora csoda volt egy szé-
pen szárnyaló gyerekkórus megszólalása a karcsai templom-

Rákóczi-vár, csillagos ég és sok-sok zene
Negyedszázados jubileumát ünnepli a Zempléni Fesztivál

Az 1990-es évek legelején Rolla János hegedűművész beleszeretett Sárospatakba és a zemp-
léni tájba. 1992 augusztusában már nemzetközi sztárokat felvonultató fesztiválra várta 
együttesével, a Liszt Ferenc Kamarazenekarral az érdeklődőket, s a Zempléni Művészeti 
Napok évről évre sikeresebbé vált. 2003-ban Merényi Judit és Rolla János búcsút vettek a 
sorozat szervezésétől, s azóta Hollerung Gábor művészeti vezető és Turjányi Miklós feszti-
váligazgató a tradíció és a megújulás szellemében viszi tovább a rendezvényt, Zempléni 
Fesztivál néven. Úgy vélik, a sok emlékezetes előadás mellett a legnagyobb siker az a szere-
tet, amellyel Zemplénben fogadják őket. Negyedszázad alatt ugyanis az itt lakók életének 
is részévé vált a fesztivál.  
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ban. A 11. fesztivál után már kicsit kilátástalannak láttuk a 
helyzetet. Szerettünk volna például operát is bemutatni, 
nem jutott azonban rá pénz, s egyre inkább azt éreztük, ez a 
kezdeményezés túlnőtt rajtunk, nem tudunk mindent to-
vább menedzselni. A 12. Zempléni Művészeti Napok után 
ezért már nem vállalhattuk a folytatást… Nehéz helyzetben 
voltak azok is, akik utánunk vették át a rendezvényt, igyekez-
tek-igyekeznek azonban megküzdeni mindennel. Mi pedig 
azóta is örömmel muzsikálunk minden augusztusban a fesz-
tiválon, hiszen megtisztelnek azzal, hogy a  záró- vagy nyitó-
koncertre a Liszt Ferenc Kamarazenekart kérik fel. Fantasz-
tikus szerelem volt Zemplén, és nem mondtunk le a 
gyermekfelügyeletről…” – összegzi Rolla János a történteket.
„Nem volt egyszerű a helyzet 2004-ben – meséli a kezdetek-
ről Hollerung Gábor –, hiszen a Zempléni Művészeti Na-
pok a kor egyik legrangosabb, s fantasztikus mennyiségű, 
világhírű vendége okán pedig az egyik legkülönlegesebb 
fesztiválja volt. Mi, az utódok más irányba szerettük volna 
vinni a programsorozatot. A tradíciót és a megújulást hir-
dette az is, hogy némileg változott a név és Zempléni Feszti-
vál lettünk. Igyekeztem a közönséggel való kommunikáció-
ra helyezni a hangsúlyt, ami amúgy is az erősségeink közé 
tartozott. Műfajában változatos, a publikumot jól megszólí-
tó és a helyieket is minél jobban bevonó programsorozatot 
kívántunk életre hívni. Hamar rádöbbentünk: nem kell 
mást tennünk, csak ismerni a régiót, szeretni és érteni a 
gondolatvilágát, a lehetőségeit, az adottságait, s ebből kiin-
dulni. Nagy könnyebbséget jelentett a számomra, hogy 
Turjányi Miklósnak átadhattam a fesztivál adminisztratív 
vezetését. Ennek a fesztiválnak is kialakult a maga karakte-
re, a műfaji sokszínűsége, ami évről évre visszatér. Vannak 
nagy nyitó- és záróhangversenyek, jazzestek, kirándulókon-
certek, közkedvelt a Megérthető zene sorozat, akadnak a 
tokaji borkultúrához kapcsolódó programok is.”
„Megtaláltuk a helyünket, rájöttünk, hogy nem kellenek 
mindig az extravagáns ötletek, jól kell muzsikálni” – fogal-

maz Hollerung Gábor. „Az ember törzsközönséget épít és 
szolgálja is azt, a szó legnemesebb értelmében. A fesztivál 
hatása erős a régióban, mérhető ez a megszaporodott kap-
csolódó rendezvényeken, falunapokon, bornapokon is. A 
legnagyobb siker az a szeretet, amivel most már fogadnak 
minket. Boldogság az is, hogy a Liszt Ferenc Kamarazene-
kar is értékeli, hogy folytatjuk azt, amit ők elkezdtek, s to-
vább éltetjük a fesztivált. Jó érzés, hogy szívesen koncertez-
nek mindig a sorozatban. Összességében azt mondhatom, 
hogy a fesztivál sikertörténet a számunkra.”
Turjányi Miklós fesztiváligazgató úgy véli: Zemplén a legér-
tékesebb helyek egyike – és nemcsak a vidék, hanem az ott 
élők miatt is. Nagyon büszkék a programsorozatra, kezdet-
től látták a küldetését, s azon dolgoznak folyamatosan, 
hogy magas színvonalú, a régió számára hasznos és elisme-
résre méltó rendezvény legyen. Az igazgató szerint aki egy-
szer eljön, az legközelebb elhívja a barátait is, s aztán évről 
évre egyre többen és többen jönnek a fesztiválra. 2015-ben 
volt olyan estjük, amelyre 250 fős közönséget vártak, legfel-
jebb 300 emberre készültek, végül összesen 780 néző ült a 
téren. A bevált helyszíneken is mindig igyekeznek csavarni 
egyet, s mindig újabb és újabb környezetben is bemutatkoz-
ni. Amire pedig nagyon büszkék, hogy most már sokan lá-
tatlanban is jegyet váltanak a Zempléni Fesztiválra. „Ebben 
jelentős szerepet kap a hely varázsa is. Ha azt kérdezik tő-
lem, hogy miben más ez a fesztivál, mint a többi, akkor azt 
válaszolom, abban, hogy Zemplénben van. Nem egyetlen 
helyszínen zajlik, hanem szebbnél szebb településeken, s a 
gyönyörű kulisszához mi csak mellé tesszük a muzsikát… 
Aki a Rákóczi-vár udvarán, a csillagos ég alatt, meghallgat 
egy koncertet, s felfigyel arra, ahogy az árkádok között lakó 
rozsdafarkú cserreg, a szünetben pedig elkortyolgat egy po-
hár jó tokaji bort, az biztos, hogy mindig visszavágyik.”
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A programsorozat honlapja: www.zemplenifesztival.hu

Rolla János 

Turjányi Miklós 

Hollerung Gábor 

Merényi Judit 
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Kékszakállútól a Teremtésig 

Ebben az évben a nyitó- és a záróesten egy-
aránt a Budafoki Dohnányi Zenekar muzsi-
kál, Hollerung Gábor vezényletével. Augusz-
tus 12-én Mozart Sinfonia Concertantéja 
mellett – amelynek Kokas Katalin és Kele-
men Barnabás a szólistája – Bartók operája, 
A kékszakállú herceg vára hangzik fel, 
Meláth Andreával és Kálmán Péterrel. Ezzel 

az előadással a Bartók-emlékév előtt is tisz-
telegnek, s a hely adottságaira épülő, kifeje-
zetten erre az alkalomra készült előadás kü-
lönleges élményt kínál minden látogatónak. 
Ennek az estnek, akárcsak a zárókoncertnek 
a Rákóczi-vár ad otthont. A fesztivál utolsó 
napján pedig az oratóriumirodalom egyik 
kiemelkedő alkotása, Haydn A Teremtés 
című műve hangzik fel, a Budapesti Akadé-
miai Kórustársaság közreműködésével. 

Igazi dicshimnusszal indul a Jubileumi Extra Hétvégék sora, 
hiszen június 24-én, a sárospataki Vártemplomban Händel 
Dettingeni Te Deuma szólal meg. A zeneszerző az osztrák 
örökösödési háború dettingeni csatájának tiszteletére kom-
ponálta a művet, amelyben a brit hadsereg nagyszabású győ-
zelmet aratott. A király diadalmas hazatértét övező közhan-
gulat hatására írta Händel a művet, s II. György jelenlétében 
mutatta be. A szólókat, kórusrészleteket felvonultató darab 
az erőt, a dicsőséget, a diadalt, a fenséget jeleníti meg, elké-
pesztő harmóniagazdagsággal. Hollerung Gábor vezényleté-
vel, a Budafoki Dohnányi Zenekar és a Budapesti Akadémi-
ai Kórustársaság közreműködésével hangzik fel a Te Deum 
– a rendezvényre ingyenes a belépés. 
Egy nappal később (június 25.) a Tokaji Fesztiválkatlanban 
várják az érdeklődőket; mégpedig egy olyan programmal, 
amelynek első előadása éppen a Zempléni Fesztiválon került 
színre először, és aratott hatalmas sikert, s azóta is a Budafo-
ki Dohnányi Zenekar repertoárjának nélkülözhetetlen da-
rabja: a filmzene-koncert. A szombati hangversenyen a Star 
Wars-zenéké a főszerep, így az est címe is John Williams 
Filharmonikusok. De a június 25-i estén nemcsak a Csilla-
gok háborújának zenéinek tapsolhat a publikum, hanem az 

E.T. – a földönkívüli, az Indiana Jones, a Jurassic Park is-
mert és a közkedvelt dallamai, valamint a Harry Potter és a 
Reszkessetek betörők című filmek részletei is felhangzanak. 
Újdonságok is lesznek a kínálatban. A Hollerung Gábor ve-
zényelte Dohnányi Zenekar és Akadémiai Kórus most elő-
ször mutatja be a Kapj el, ha tudsz, a Hook, a Visszatérés 
Sohaországba és az Egy gésa emlékiratai című filmek zenéit. 
S hogy még látványosabb és feledhetetlenebb legyen az elő-
adás, az ismert melódiákhoz hazai táncegyüttesek és légtor-
nászok látványos koreográfiája társul.
 A tánc az Extra Hétvége harmadik estéjéről sem hiányoz-
hat, s ez alkalommal, július 16-án ismét a Tokaji Fesztivál-
katlanba várják az érdeklődőket. Az előadásban Ravel Bole-
rója és Orff Carmina buranája hangzik fel – a Kodály 
Kórus Debrecen, a Csokonai Színház Kórusa, valamint a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában, s a produkció 
dirigense Gál Tamás. Az énekesek, zenészek mellett a tán-
cosoknak ismét jelentős szerep jut, hiszen a kiváló koreo-
gráfus Vámos (Youri) György darabját a Győri Balett mu-
tatja be. S ahogy az alkotó fogalmazott darabjáról: Orff 
zenéjére a tiszta szerelem szikrázó himnuszát vitte színre, a 
nemek és generációk harcát mutatja be. 

Ízelítő a jubileumi kínálatból
A huszonötödik Zempléni Fesztivál igen sokszínű programkínálattal várja az érdeklődőket. 
Az augusz tus 12-től 21-ig tartó rendezvényen felhangzik két opera, zenés interaktív elő-
adás, boogie-woogie est, barokk koncert, táncház, összművészeti est, kirándulókoncert, 
borünnep, királyi udvari zene, virágénekek, valamint jazzest is. A Gramofon szubjektív 
ajánlója következik.

Birodalmi indulótól a vágáns dalokig – 
Extra hétvégék Zemplénben
Régi hagyomány kel idén életre, hiszen ismét lesznek beharangozó extra hétvégék, amelye-
ken szuperprodukciókkal hirdetik a jubiláló Zempléni Fesztivált. A június végén kezdődő 
sorozatban lesz ingyenes hangverseny; légtornászokkal, táncosok előadásával kísért film-
zene-koncert, s a zeneirodalom talán legnépszerűbb darabja, a Carmina burana is felhang-
zik, Vámos (Youri) György koreográfiájával.
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Ingyenes jazzkoncertek a sárospataki 
Makovecz téren és a tokaji Kossuth téren 

Egyéni hangzásvilág, dallamközpontúság és különleges rit-
mika jellemzi a Balázs Elemér Groupot, s a rendkívül vál-
tozatos zenét játszó társulat szívesen kalandozik az etnó stí-
lusban is, a legkülönbözőbb zenei kultúrákban merítve 
inspirációt. Ahogy egy tavalyi interjújában az együttes élet-
re hívó Balázs Elemér elmesélte: a kilencvenes évek máso-
dik felében kezdte foglalkoztatni a gondolat, hogy a renge-
teg koncert- és stúdiófelvétel mellett legyen egy olyan 
zenekar is, ami az ő zenei elképzeléseit tükrözi. Először 
kvartettben, kvintettben próbálkozott – ilyen formációk-
kal persze ma is játszik –, majd az ezredfordulón, az öccsé-
vel, Józsival együtt találta ki azt a felállást, amelyet a zongo-
ra, bőgő és dob mellett két énekes, gitár és külön 
ütőhangszerek alkotnak. Az együttes augusztus 16-án este 
8-tól Tokajban, a Kossuth téren ad koncertet. Együtt ün-
nepli születésnapját a fesztivállal a Trio Midnight, amely 
ugyancsak negyedszázados múltra tekinthet vissza. A jelen-
tős nemzetközi hírnévre szert tett, mainstream jazzt játszó 
zenekart számos más hazai együttesben is  tevékenykedő, 
kiváló muzsikusok alkotják: Oláh Kálmán, Egri János és 
Balázs Elemér. Triójuk augusztus 21-én este 10-től Sárospa-
takon, a Makovecz téren muzsikál. A jazz-estekre a belépés 
díjtalan. 

Négy évszak – más-más szólistával 

Természetesen a jubileumi 
fesztiválról sem hiányozhat a 
Liszt Ferenc Kamarazenekar. 
Ez alkalommal azonban nem 
az első vagy utolsó esten, ha-
nem augusztus 14-én muzsi-
kálnak a sárospataki Rákóczi-
várban, s népszerű barokk 
darabokat adnak elő. Vendég-
szólistájuk Pálfalvi Tamás 

trombitaművész, aki már számos nemzetközi versenyen 
nyert díjat; 2014 őszén az első alkalommal meghirdetett 
Fanny Mendelssohn-ösztöndíj nyerteseként önálló szólóle-
mez elkészítésére kapott lehetőséget, 2015 márciusában pe-

dig megosztott YAMAHA-ösztöndíjat nyert el. Lisztékkel 
Sárospatakon Telemann-darabot ad elő. A műsorban Bach 
és Albinoni művei mellett Vivaldi Négy évszakja is helyet 
kapott, s a produkciót azt teszi igazán különlegessé, hogy az 
egyes évszakok szólistájaként más és más zenekari tag lép fel. 

Bach és Vivaldi a Vártemplomban

Vashegyi György az 
Orfeo Zenekarral és a 
Purcell Kórussal Johann 
Sebastian Bach egyházi 
kantátáiból mutat be 
kettőt a sárospataki Vár-
templomban, augusztus 
16-án. Hangversenyük 
műsorában helyet ka-
pott még Vivaldi Glo-
riája is. Ez utóbbi mű a 
zeneszerző talán legnép-
szerűbb egyházzenei alkotása – Vashegyi Györgyék is szá-
mos alkalommal adták már elő nagy sikerrel. 

Borünnep és királyi zene

Két koncerten is fellép a Mandel Quartet Zemplénben. 
Augusztus 17-i estjükön, Szegi községben, a Grand Tokaj 
Zrt. Pincészetében magyar és németalföldi bordalokból, 
mulatós nótákból és táncdallamokból válogatnak, emellett 
a műsorban sárospataki diákdalok, virágénekek, mondó-
kák, szüreti dalok, táncok, hajdúénekek is helyet kaptak. 
Egy nappal később pedig a Rákóczi-vár Öregpalotájában 
magyar királyok udvarainak zenéje hangzik fel előadásuk-
ban. A rendhagyó program Szent István király megkoroná-
zásától kezdve Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc uradal-
mának idejéig követi a királyi, fejedelmi udvarok különleges 
muzsikáját, amely egyben Magyarország történelme ezen 
szakaszának zenés összefoglalása is.

Teljes program és bővebb információ a fesztivál honlapján:
 www.zemplenifesztival.hu
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„Tavaly adtuk el a legtöbb bérletet, de már az idei sorozat 
iránt is hatalmas az érdeklődés, s tényleg azok muzsikálnak 
Kaposvárott, akiket érdemes meghallgatni. Akik fellépésé-
vel a magyar közönség is képet kap arról, hol tart ma a vi-
lág zenei élete. Sok fiatal tehetség játszik idén is, köztük 
van például Farkas Gábor vagy Baráth Emőke, de olyan 
előadót is megnyertek a művészeti vezetőink, mint Frankl 
Péter. S természetesen Baráti Kristóf és Várdai István is 
számos alkalommal pódiumra lép.” Bolyki György hozzáte-
szi: tavaly akkora tetszést aratott a két művészeti vezető 
fellépése, hogy szétszedte a házat a publikum, nagyon hálá-
sak voltak a jelenlétükért. „Kaposvárott nincsenek szno-
bok, csak zeneszerető emberek, akik naponta több órán 
keresztül hallgatják a klasszikus zenét. S nekik nem lehet 
bármit eladni, de ez a két művész olyan színvonalat hozott, 
ami a városban felvillanyozott mindenkit. Gyarapodott a 
bérletvásárlóink száma, még többen lettek a budapestiek 
is. Folyamatosan nő azoknak a száma, akik a fellépők és a 
műsor ismerete nélkül, látatlanban is hajlandóak jegyet 
váltani a fesztiválra.”

Tavaly bevezették a rezidens kamarazenekar intézményét, 
de erre idén már nincs szükség. 2015-ben, a szervezési idő 
rövidsége miatt sok felkért művész nem tudta vállalni a fel-
lépést, viszont jelezte, hogy idén már örömmel lépne fel a 
Kaposfesten. A korábbi évek gyakorlatától eltérően most 
nem ugyanazok lesznek a visszatérő művészek – minden év-
ben más és más szólistákat és kamarazenészeket szeretné-
nek a kaposvári közönségnek bemutatni, hogy minél színe-
sebb, érdekfeszítőbb legyen a kínálat. Baráti és Várdai 
ugyanis arra törekszik, hogy a publikum megismerje azo-
kat, akikkel ők korábban találkoztak már, és érdemesnek 
tartanak a figyelemre. Ettől még izgalmasabbá, pezsgőbbé 
válik a sorozat. 
„A különlegességek közé tartozik, hogy Olli Mustonen is a 
vendégeink között lesz, s az ő darabját, a Zongoraötöst is 
megtanulják és előadják majd a résztvevők. A kompozíció 
magyarországi bemutatóként hangzik fel. Kiváncsian vá-
rom, hogy a közönség hogyan fogadja ezt a darabot… Szin-
tén érdekesnek ígérkezik az a hangverseny is, amelyen öt 
vagy hat Stradivari lesz egyszerre a színpadon, a Stradivari 
Társaságnak köszönhetően ugyanis több hangszert is elhoz-
nak Kaposvárra, s nemcsak Baráti Kristóf kiváló instru-
mentumának, hanem ezeknek is megismerheti a hangját a 
publikum. Érkezik egy amerikai professzor, aki elemzi a 
Stradivarik hangját, egy francia előadó pedig ezeknek az 
instrumentumoknak a tulajdonságairól beszél, s a hangsze-
reket persze élőben is megszólaltatják majd. Természetesen 
folytatódik az esti cigányzene is, jönnek ismét Sárközi 
Lajosék, akik egész héten, minden este muzsikálnak. A ki-
állítás sem maradhat ki a programból, ahogy a koncerteket 
megelőző, reggeli és délutáni kávé melletti, műismertető 
beszélgetés sem. Az előadásokról pedig a tervek szerint tévé-
felvétel is készül” – sorolja a programokat Bolyki György. 
A fesztiváligazgató úgy látja: nagy megtiszteltetés, hogy a vá-
ros és a kormányzat is komolyan veszi a Kaposfestet, s a 
rendezvénysorozat az eltelt évek alatt kialakította a maga 
mikroklímáját. Baráti és Várdai nagyon lelkiismeretes 
munkát végez, óriási lelkesedéssel dolgozik már a következő 
évek tervein. „Már a legelső sorozat után azt mondtam: ez a 
Kaposfest. Nem kell ezen változtatni semmit, csak ugyan-
olyan jó koncerteket adni – és kész.”Baráti Kristóf és Várdai István, a Kaposfest művészeti vezetői

Kaposfest: „nincsenek sznobok,  
csak zeneszerető emberek”
Idén is fontos és érdekes koncerteket kínál a kamarazene szerelmeseinek a Kaposfest. Ritkán 
felcsendülő darabok, neves külföldi vendégművészek is szerepelnek a kínálatban, és először 
hallhat a közönség hat Stradivari-hangszert egyszerre a pódiumon. Az augusztus 16-án 
kezdődő sorozatban természetesen a két művészeti vezető, Baráti Kristóf hegedű- és Várdai 
István csellóművész is számos előadásban muzsikál. Minderről a fesztiváligazgató, Bolyki 
György beszélt a Gramofonnak.
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A szervezők nagy örömmel számol-
hattak be arról, hogy idén az eddigi 
legnagyobb nominális értékű állami 
támogatást, 300 millió forintot kap-
tak. Kesselyák Gergely azt mondja, 
elérték az egyik fő céljukat, s a dön-
téshozók megértették, milyen fontos 
missziót teljesít a fesztivál, mi min-
dent ad az idelátogatóknak és a nem-
zetközi zenei életnek. A művészeti 
vezető ugyanis azt vallja, azok a ren-
dezvények tudnak hosszú távon 
fennmaradni, amelyek különleges 
értéket képviselnek, s nemcsak a 
környéken élőket, s az ide érkezőket 
szórakoztatják, hanem túlmutatnak 
önmagukon, s zenetörténeti jelentő-
séggel is bírnak. A Bartók Plusz által 
képviselt modern népopera pedig 
mindenképpen az. 
„A zenedrámának ismét meg kell találnia a hangot a széles 
közönséghez, ahogyan ezt Verdi vagy Puccini is megtalálta 
a maga korában. Meg kell szólítanunk a publikumot, meg 
kell szeretetnünk velük a műfajt, ha azt kívánjuk, hogy a 
következő száz évben is létezzen operaélet. Hiszek abban, 
hogy a modern népopera megteremtése ki nem mondott 
igény a világban, s ennek itt mi, Miskolcon lehetünk a szó-
szólói. Éppen ezért nem mindegy, hogy mennyire tudjuk 
hangsúlyossá tenni a rendezvényünket, mennyi pénz áll a 
rendelkezésünkre. Minél jelentősebb a programsoroza-
tunk, annál nagyobb az esélye annak, hogy a Bartók Plusz 
végérvényesen felkerül a világ operatérképére. Természete-
sen nagyon örülök az idei, jelentős támogatásnak, de abban 
is bízom, hogy nemcsak a Bartók-évi fesztivál, hanem a kö-
vetkező esztendők költségvetése is magasabb lesz annál, 
mint amennyiből az utóbbi időben gazdálkodhattunk.” 
Így végre visszatér a korábbi pezsgés, a vendégjárás, az a gaz-
dag műsorkínálat, amelyet akkor álmodtak meg, amikor 
sok évvel ezelőtt életre hívták a miskolci Bartók Plusz Ope-
rafesztivált. Sokkal több és sokszínűbb utcai programokkal 

várják idén az érdeklődőket, s tiszte-
legve a Bartók-év előtt is, még jelen-
tősebb szerepet kapnak a magyar ze-
neszerző darabjai. Igazán rendhagyó 
lesz a Jégcsarnokban színre kerülő 
Bartók-maratonuk, amelyet M. Tóth 
Géza rendez. A Fából faragott ki-
rályfi, a Kékszakállú, a Mandarin az 
élet teljességét mutatja be, s ez alka-
lommal mindegyik színpadi darab-
ban a négy elem valamelyike jelenik 
meg. A kékszakállú herceg várában 
– amelynek főszerepeit Komlósi Ildi-
kó és Szabó Bálint énekli – a jég és a 
víz, A csodálatos mandarinban a 
tűz, A fából faragott királyfiban pe-
dig a föld és a levegő. Természetesen 
folytatódik az Ezrek operája is, ez 
alkalommal a Carmennel, amelyet 
Kerényi Miklós Gábor visz színre 

különböző, rendhagyó helyszíneken.   
Megújul az operaíróverseny, idén a Zeneakadémiával 
együtt működve kérik fel a szerzőket, s a nyertes darab elő-
adásában fiatal növendékek vesznek részt. Lesz idén is ősbe-
mutató, a Budapesti Operettszínházzal közösen mutatják 
be Beischer-Matyó Tamás Kreatív kapcsolatok című művét, 
amelyről Kesselyák Gergely azt meséli, nagyon mai törté-
net, s egy szerelmi háromszögről mesél, amelyben azért 
mégis akad misztikum is, hiszen egyik szereplője egy olyan 
fotós, aki a kamerájával meg tudja állítani az időt… Nagyon 
kedvelt arca volt a fesztiválnak korábban a közép-kelet-euró-
pai operamustra, amit most ismét folytathatnak, hiszen 
olyan városok társulatai vendégszerepelnek Miskolcon, 
mint Moszkva, Bukarest, Konstanca, Bécs. Ráadásul olyan 
kiváló együttest is a fellépők között üdvözölhetnek, mint a 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a társulat Kocsis Zoltán 
vezényletével szólaltat meg Bartók-kompozíciókat.

„Visszatér a pezsgés, a vendégjárás”
Bartók Plusz Operafesztivál 2016

A hét szűk esztendőt követően idén végre ismét jelentősebb büdzséből gazdálkodhat a 
miskolci Bartók Plusz Operafesztivál. Kesselyák Gergely művészeti igazgató így bízik ab-
ban, hogy sikeresebben teljesíthetik a missziójukat, és még több emberrel ismertethetik meg 
a modern népoperát. Ebben az évben (június 10–19. között) Bartók-maratonnal várják az 
érdeklődőket, több külföldi produkciónak tapsolhat a közönség, és megújul az operaíró-
verseny is.

A Bartók Plusz Operafesztivál honlapja: 
www.operafesztival.hu

Kesselyák Gergely: A zenedrámának ismét meg kell 
találnia a hangot a széles közönséghez
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KONCERTEK

A Zongora 
2016/2017Müpa Budapest

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
2016. október 20. (csütörtök), 19.30 óra – Nikolai Lugansky
2016. november 17. (csütörtök), 19.30 óra – Bogányi Gergely
2017. január 24. (kedd), 19.30 óra – A Zongora Gála Koncert
(Világhírű zongoraművészek, Virtuózok és Junior Prima-díjasok)
2017. február 28. (kedd), 19.30 óra – Grigory Sokolov
2017. október 24. (kedd), 19.30 óra – Balázs János
2017. december 12. (kedd), 19.30 óra – Andrew Tyson 

Zeneakadémia Nagyterem
2016. október 14. (péntek), 19.30 óra – David Fray
2016. november 10. (csütörtök), 19.30 óra – Evgeni Koroliov (Bach-sorozat 1.)
2016. november 26. (szombat), 19.30 óra– Richard Goode
2016. december 9. (péntek), 19.30 óra – Balázs János
2017. január 9. (hétfő), 19.30 óra – Gyöngyösi Ivett
2017. április 5. (szerda), 19.30 óra – Evgeni Koroliov (Bach-sorozat 2.)
2017. október 16. (hétfő), 19.30 óra – Evgeni Koroliov (Bach-sorozat 3.)
2017. november 6. (hétfő), 19.30 óra – Ránki Dezső
2017. december 6. (szerda), 19.30 óra – Evgeni Koroliov (Bach-sorozat 4.)
 
A jegyek megvásárolhatók a Müpa és a Zeneakadémia jegypénztáraiban, a www.jakobikoncert.hu honlapon a 
Jegyvásárlás menüpontban, megrendelhetők a jakobikoncertinfo@gmail.com e-mail-címen és a 30-468-8898-as 
mobilszámon, hétköznapokon 9–16 óráig. 

Bővebb információ: www.azongora.hu

A hangversenysorozat névadó szponzora: 

 Bogányi Gergely  Nikolai Lugansky Grigory Sokolov
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„Bár nem volt könnyű a programba beillesztenem, hiszen 
ebben az időszakban Veronában Amnerist éneklek, azért a 
szombathelyi felkérésre örömmel vállalkoztam – mondja a 
tavasszal Kossuth-díjjal kitüntett mezzoszoprán. „Számom-
ra ugyanis Judit az örök szerelem. 25 éves korom óta keltem 
életre Bartók nőalakját, eddig 161 alkalommal énekelhet-
tem, a világ számos pontján, izgalmas rendezésekben, kü-
lönleges karmesterekkel és partnerekkel. Úgy vélem, renge-
teg mondandóm van a szerepről, amely velem együtt 
alakult, változott, vált egyre érettebbé az évtizedek során, 
sokféle arcát megmutathattam már. Örülök, hogy a szom-
bathelyi Bartók Szeminárium és Fesztivál mottója a Nő lett, 
hiszen így nemcsak erről a szerepről, hanem az operaszín-
pad nőalakjairól is beszélhetek. Nem technikát kívánok ta-
nítani, inkább azokat az eszközöket szeretném megmutatni, 
amelyektől igazán nővé válik valaki a színpadon. Komoly 
programot írtam ki a szombathelyi kurzusra jelentkezők-

nek; azt, amelyet nemrég Sanghajban sikerrel használtam. 
Több Bartók-dal kérek, DVD-t is várok, és csupán nyolc 
hallgatót fogadok, mert érdemben szeretnék velük dolgoz-
ni. Ki akarom hozni belőlük azt is, amiről még maguk sem 
tudják, hogy bennük rejlik (...) Bartók muzsikája mindenkit 
maga alá gyűr, ez a zene mindenkinek a bőre alá hatol. 
Egyébként a fesztivált követően Londonban énekelhetem 
ismét Juditot, a Royal Albert Hallban, augusztus 3-án.”
Az idei Bartók Szemináriumon és Fesztiválon Gilbert Varga 
tart karmesterkurzust, a zeneszerző növendékek az izraeli 
Yarim Leeftől tanulhatnak, Mocsári Károly foglalkozik a 
pianistákkal, a hegedű és vonósnégyes kurzus vezetője pe-
dig Kelemen Barnabás lesz. Több koncertet is meghallgat-
nak az érdeklődők, melyeken a Savaria Szimfonikus Zene-
kar muzsikál. A nyitóesten Kocsis Zoltán vezényel Bartók-, 
Debussy- és Kodály-darabokat, a szólista Kelemen Barna-
bás és Falvai Katalin. A záróesten pedig Muszorszgkij, Stra-
vinsky és Bartók művei a karmesterkurzus növendékeinek 
interpretálásban szólalnak meg.  

A Filharmónia Magyarország honlapja:  www.filharmonia.hu 

„Ez a zene mindenkinek a bőre alá hatol”
Komlósi Ildikó a Kékszakállúról

A 20–21. századi zene kedvelőit és aktív művelőit már négy évtizede várja a szombathelyi 
Bartók Szeminárium és Fesztivál. A július 9–16. közötti rendezvény középpontjában idén a 
Nő áll. A Filharmónia Magyarország által szervezett fesztiválon most első alkalommal 
Komlósi Ildikó is kurzust tart. A nemzetközi hírű mezzoszoprán a Gramofonnak arról 
nyilatkozott, mi mindent szeretne megtanítani hallgatóinak. 
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Komlósi Ildikó

Kurzus és KOncert 
HelmutH Rillinggel FeRtődön

A régizene fővárosává válik Es-
terházy „Fényes” Miklós herceg 
és Joseph Haydn egykori lakhe-
lye, hiszen a június 25. – július 
2. közötti programsorozaton 
Helmuth Rilling  (képünkön) is 
részt vesz, kar mesterkurzusra 
várja az érdeklődőket, s vezény-

letével szólal meg Bach János passiója. A 32. Régi Zenei Napok 
Fesztivál roppant gazdag kínálattal várja az érdeklődőket, hi-
szen olyan világhírű mesterek térnek vissza, mint Nancy 
Argenta, Ingrid Attrot, Malcolm Bilson, Erik Bosgraaf, Simon 
Standage vagy Széll Rita. A Vashegyi György vezette Orfeo 
Zenekar és a Purcell Kórus is a fellépők között van.
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2016. június 24., 26. / 16:00

BUDAPESTI
WAGNER
NAPOK

20
16

június 15-26.

Wagner:
A nürnbergi
mesterdalnokok
Művészeti vezető és karmester: Fischer Ádám
Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus  
Zenekara és Énekkara, valamint a Nemzeti Énekkar

Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban, valamint online a www.mupa.hu oldalon. További információ: +36 1 555 3300, +36 1 555 3310 ISO 9001:2000

A Müpa támogatója az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Stratégiai partnereink Stratégiai médiapartnereink

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Élmény!
Minden tekintetben.

mupa.hu



klasszikus körkép – Réfi Zsuzsanna összeállítása

Úgy válogatták össze az eljátszandó darabokat a szerkesztő-
bizottsággal, hogy a sokprofilú Liszt munkásságának min-
den szegmensébe behatoljanak, s megmutassák azt a sokol-
dalúságot, ami nemcsak a zenéjének, hanem a művészetének 
is egyértelmű jellemzője. „Liszt Ferenc olyan zseniális zene-
szerző, akinek az életpályája sem hasonlítható össze senkié-
vel. Saját korának ő volt az első megasztárja. Akkor, amikor 
még a vonat is új dolognak számított, Liszt mérhetetlenül 
sokat utazott, rengeteg koncertet adott. Az olyan remekmű-
vei alapján kell megítélni, mint a Transzcendens etűdök, a 
Faust szimfónia, a Mazeppa vagy a Les Préludes. S hogy mit 
adhat a fiatal zongoristáknak Liszt zenéje? Egyértelműen a 
szabadságot. Hiszen a kompozíciói tele vannak szabadság-
vággyal. Nincs még egy szerző a zeneirodalomban, akinek a 

stílusa ennyit változott volna, aki ennyiféle zenei impulzust 
tudott volna feldolgozni, asszimilálni. Ily módon képes volt 
a jövőbe hajítani a lándzsát – ahogy ő maga is fogalmaz –, 
hiszen Liszt zenéje temérdek zeneszerzőre hatott, Dvořáktól 
Dohnányiig.” 
Az eljátszandó művekről a zongoraművész-karmester azt 
mondja, már régen kihirdették a listát, amelyek értelmezé-
sével kapcsolatban érkezett néhány kérdés a jelentkezőktől. 
Kocsis Zoltán azt tanácsolja a pianistáknak, figyeljenek oda 
a Raabe- és a Searle-számokra, s az alapján vásárolják meg a 
kottákat. A budapesti verseny erénye a repertoárja, hiszen 
átfogóan kell tanulmányozni, megtanulni Liszt műveit, így 
a jelentkezők teljes képet kapnak arról, mik izgatták a zene-
szerzőt, milyen stílusfejlődéseken ment keresztül, illetve 
hogy mit hagyott ránk, s abból mit lehet  továbbgondolni. 
Ha idáig eljutnak, akkor már érdemes volt ezt a hatalmas 
anyagot megtanulniuk. Liszt művei ugyanis pontosan tük-
rözik azt a pianisztikus, technikai igényt, amit ő  saját ma-
gával szemben támasztott, amikor elhatározta, hogy a zon-
gora Paganinijévé válik. Aki képes a darabjait eljátszani, 
előbb-utóbb mindenképpen a siker reményével kecsegtetve 
indul egy versenyen. A Zeneakadémián a szóló és zenekari 
döntőkre szeptember 9-től kerül sor, olyan programmal, 
mint a h-moll szonáta, az Esz-dúr és az A-dúr zongoraver-
seny, valamint a Haláltánc. Egy nappal később pedig már a 
díjkiosztó gálakoncertre kerül sor. 

A zeneakadémia honlapja: www.zeneakademia.hu

Liszt szabadságvággyal teli zenéje
Egy nagymúltú (több mint nyolc évtizedes 
történetre visszatekintő), valamint egy új, 
második alkalommal színre kerülő megmé-
rettetésnek ad otthont szeptemberben a Ze-
neakadémia. A hónap elején a zongoristák 
mérhetik össze tudásukat a Filharmónia Ma-
gyarország rendezésében, szeptember 20-tól 
pedig – az Akadémia saját szervezésében – 
a Nemzetközi Marton Éva Énekversenyt tart-
ják meg. A pianisták mustrájában szereplő 
kompozíciókról, Liszt muzsikájáról, hatásá-
ról Kocsis Zoltán, a Nemzetközi Liszt Ferenc 
Zongoraverseny szerkesztőbizottságának el-
nöke beszélt a Gramofonnak.

SzáRnyakat adni a növendékeknek
„Zeneakadémista koromban megfogadtam, hogy ha valaha sa-
ját tanítványaim lesznek, akkor az első perctől kezdve önálló-
ságra, önbizalomra fogom őket tanítani. A tanár általában ki-
sebb művészt akar faragni a tanítványából, mint saját maga. 
Ez hiba! Szárnyakat kell adni, hogy minél hamarabb megállják 
a helyüket az életben” – vallja Marton Éva. Az énekesnőről 
elnevezett, nemzetközi énekversenyre 2014 után második al-
kalommal kerül sor, s a fiatal művészek olyan zsűri előtt ad-
hatnak számot a tudásukról, amelynek munkájában a névadó 
mellett Christina Scheppelmann, a barcelonai Teatro Liceu fő-
igazgatója; Anatoli Goussev, a La Scuola Musicale in Foro 
Buonaparte di Milano professzora vagy Honghai Ma, a sang-
haji Központi Zeneakadémia professzora vesz részt. A versen-
gés szeptember 20-án kezdődik, s az elő- és középdöntők, 
valamint a döntő során a versenyzők az operairodalom 
gyöngyszemeiből válogatva mérik össze tudásukat. Ezt az élő 
internetes közvetítésen keresztül Magyarországról és a világ 
minden pontjáról figyelemmel kísérhetik az érdeklődők.
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Kocsis Zoltán



Bemutató: 2016. július 29., 30., 31., Operaház | További elôadások: 2016. augusztus 1–21.

A Billy Elliot – a Musical elôadása a Music Theatre International (MTI, 421 West 54th Street, New York, New York 10019 – tel.: (1) 212 541 4684, www.mtishows.com) különleges engedélye alapján, az általa rendelkezésre bocsátott engedélyezett anyagok felhasználásával jött létre.

Szöveg- és dalszövegíró:

Lee Hall
Zeneszerzô:

Sir Elton John
Eredeti rendezés:

Stephen Daldry
Rendezô:

Szirtes Tamás

Fordította:

Bárány Ferenc, Puller István
Koreográfus:

Tihanyi Ákos
g

Szteppkoreográfus:

Szikora Boglárka
Díszlettervezô:

Szlávik István
Jelmeztervezô:

Kovács Yvette Alida
Karmester:

Köteles Géza, Silló István
Világítástervezô:

Madarász „Madár” János
Szcenikus:

Szûcsborus János
A rendezô munkatársa:

Vaszilenko Eugénia
A koreográfus asszisztense:

Molnár Ferenc, Zádori Anita

Billy:

Borka Dávid, Kamarás Zalán,
Lukács Olivér, McAllister John Bailey,
Pál Dániel Máté, Vizlendvai Áron

,

Michael:

Gáspár Sámuel, Kökény Hámori Kamill,
Pál Dániel Máté
Mrs. Wilkinson:

Auksz Éva, Gallusz Nikolett, Ladinek Judit
Apa:

Németh Kristóf, Stohl András,
Tóth Sándor
Nagymama:

Bencze Ilona, Csákányi Eszter,
Hûvösvölgyi Ildikó
Tony:

Borbély Richárd, Csémy Balázs,
Fejszés Attila

Anya:

Krassy Renáta, Simon Boglárka
Mr. Braithwaite:

Ekanem Bálint, Mezô Zoltán, Ömböli Pál
Kisebb szerepekben:

Barát Attila, Fillár István, Foki Veronika, Hrebenár András,

Jenei Gábor, Kiss Zoltán, Kôrösi András, Molnár Gyöngyi.

Közremûködik a produkció tánckara és zenekara, valamint

az Opera Gyermekkara.

A gyermekek felkészítésében részt vettek:

Fehér Zsuzsanna, Jantyik Csaba,
Kovács Brigitta, Toldy Mária

A produkcióban közremûködô gyermekek felkészítésében

az Opera partnere a Madách Musical Táncmûvészeti Iskola

és a Magyar Táncmûvészeti Fôiskola.

billy_gramofon_200x282.indd   1 18/05/16   16:57
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„Még zeneakadémista voltam, amikor először énekelhettem 
Wagnert, Wotan utolsó monológját adtam elő A Rajna kin-
cséből. Szintén szép emlék, amikor a milánói Scalában, az 
előéneklésen mutattam be a király imáját a Lohengrinből 
2006 őszén, és sikerrel jártam, megkaptam a két szerepet: a 
Salome Első katonáját és a Jenufa Stárekjét – idézi fel Bretz 
Gábor –, a részletek után az első teljes szerepem Kothner 
volt, a Magyar Állami Operaházban. A Vidnyánszky Attila 
rendezte előadásban egy hatalmas, műanyagból készült 
péklapáttal a kezemben küzdöttem a színpadon.” Követke-
zett Daland, A bolygó hollandiban, Klagenfurtban. Az elát-
kozott hajós történetében Budapesten is felléphetett, 
ugyanezt a figurát alakította Szikora János  2013-as színrevi-
telében. Gurnemanz is felkerült a repertoárra, először Bo-
lognában kelthette életre, s idén végre az Ybl-palotában is 
bemutatkozhatott az idős Grál-lovagként. A Müpa sorozatá-
nak pedig immár visszajáró vendége.  
„A Budapesti Wagner-napokon először Herrmannként lép-
tem színpadra, négy évvel ezelőtt, még ma is beleborzon-
gok, ha arra az előadásra gondolok. Wagnert énekelni ép-
pen a monumentalitása miatt jó, de a Tannhäuserben 
különösen elképesztő az a felvezető zene, amelyet követően 

nekem énekelnem kell. S emlékszem, ahogy ott álltam a 
Müpa színpadán, minden szempár rám szegeződött, nem-
csak a közönség figyelt, hanem a pódiumon álló, összes em-
ber. S azután a káprázatos muzsika után el kellett kezdenem 
énekelni…  Nem tudom, hogyan jött ki hang a torkomon, 
de valahogy csak megszólalt az ária. Wagner zenéje nagyon 
sokat ad az embernek. Szeretem énekelni a műveit. Általá-
ban mindenki tudja, hogy milyen művekben szól jól a 
hangja, és úgy érzem, az én vocém illik a zenedrámákhoz. S 
minél többet énekel az ember, annál közelebb jut a nagyobb 
és nagyobb feladatokhoz. ”
A Tannhäuser mellett már akkor is fellépett A Rajna kin-
csében, így ismerős lesz számára az óriás figurája. Hozzá-
teszi, nagyon élvezi a Müpás produkciók légkörét, hogy a 
sokfelől érkezett kollégákkal mindig sokat nevetnek, s azt 
is, hogy Fischer Ádám mindent tud Wagner világáról, az 
összes kérdéssel bizalommal fordulhatnak hozzá. „A nagy 
álmom most A nürnbergi mesterdalnokokban Pogner, s 
örömmel bújok bele Fasolt bőrébe is. Később pedig más 
szerepekben szintén örömmel kipróbálnám magam: Hans 
Sachs és talán egyszer Wotan iszonyatosan nehéz szerepe is 
sorra kerülhetne.” Arra a kérdésre, hogy vágyik-e Bay-
reuthba, igennel felelt, de elmeséli azt is, kicsit elrettentő 
számára, hogy az Ünnepi Játékokon mindenkinek, min-
den évben próbát kell énekelnie, ő pedig a New York-i 
MET után megfogadta, soha többé nem énekel elő. Fel-
adatból pedig így is akad jócskán, hiszen a budapesti Wag-
ner-ünnep előtt Mahler VIII. szimfóniát énekel Drezdá-
ban, Kékszakállút Bécsben, Rómeó és Júliát az Erkel 
Színházban.  A fesztivál után a Tour D’Opera Tisza-tavi 
kulturális kerékpártúrán szerepel, ahol a közönség körbe-
tekeri a tavat, s közben zenei produkcióknak tapsolhat. 
Majd tanít a Crescendo Nyári Akadémián, ahová másod-
szor tér vissza. S ha már a Tisza-tó körül nem biciklizhet, 
azért a Triatlon országos bajnokságon versenyezni fog, 
ahogy már évek óta mindig. A jövő szezonja is tartogat iz-
galmas fellépéseket, hiszen Kékszakállú lesz a Müpában, a 
Covent Gardenbe A trubadúrral tér vissza, a Carmenben, 
a Bohéméletben és a Parsifalban pedig a hazai közönség 
találkozhat vele. 

Bretz Gábor: két főszerep a Wagner-napokon
Idén június 16-tól várja az érdeklődőket a Fischer Ádám által alapított Budapesti Wagner-
napok programsorozata a Müpában. Az idei szériában A nibelung gyűrűjének négy darab-
ja mellett A nürnbergi mesterdalnokok kerül színre. Világjáró basszistánk, Bretz Gábor is-
mét vendége a sorozatnak, Pognerként és Fasoltként is pódiumra lép. Az énekes 
Wagner-repertoárjáról, az eddig énekelt és vágyott szerepeiről, valamint a következő idő-
szak terveiről beszélt a Gramofonnak. 

Jelenet a Tannhäuser budapesti előadásából

A Budapesti Wagner-napok teljes programja,   
bővebb információ: www.mupa.hu 

Fo
tó

: P
os

zt
ós

 Já
no

s



klasszikuskörkép – Réfi Zsuzsanna összeállítása

31GRAMOFON2016. nyár

Szilágyi Szabolcs több éve szeretett volna olyan értéket te-
remtő programsorozatot szervezni, amely továbbképzésre, 
mesterkurzusokra, koncertekre ad lehetőséget. A fuvola-
művésznek, aki több mint két évtizede játszik a Concerto 
Budapestben, az igazi lökést az jelentette, amikor hosszú 
évek után, 2012-ben visszatérhetett Svájcba mesteréhez, Sir 
James Galwayhez, s ő lett a szólistája az ottani kurzus egyik 
esti hangversenyének. Azon a rendezvényen számos értékes 
kapcsolatra is szert tett, ennek volt köszönhető, hogy – a 
gyár történetében először – Budapestre érkezett a Haynes 
Fuvolagyár képviselője. 
Idén márciusban ugyanis megvalósult végre a sokéves terv, 
s március 11–13. között, a BMC-ben várták a hazai és kül-
földi érdeklődőket a Budapesti Fuvola Akadémiára. „Nem 
akartam fesztiválnak hívni ezt a programot, abból ugyanis 
van temérdek, ezért választottam ezt az elnevezést, s bízom 
benne, hogy egyszer majd a nagymúltú Boston Flute 
Academyvel is összekevernek minket…” – teszi hozzá Szi-
lágyi Szabolcs, a rendezvény művészeti vezetője. Olyan elő-
adókat sikerült meghívnia, mint Emily Beynon, az amszter-
dami Royal Concertgebouw Orchestra szólófuvolása; 
valamint Eimear McGeown, Niall O’Riordan, Alan Weiss 
és a zongoraművész Andrew West. A háromnapos prog-
ramban helyet kapott a rekreációs technikáról, a Felden-
krais-módszerről szóló előadássorozat, elméleti, gyakorlati 
foglalkozásokkal, s a zenekari állásokról, a standard reper-
toárról, az ír fuvoláról szintén szó esett. Minden napot 
hangverseny zárt, s az érdeklődők a Wm. S. Haynes fuvola-
gyár történetéről szóló, a Haynes aranyfuvola hangját be-
mutató előadáson is részt vehettek. Áttekintést kaptak az 
amerikai kontinensen zajló hangszerfejlődésről, a Böhm-
rendszerről. S miután Magyarországon a legtöbben japán 
instrumentumon játszanak, így ez a program igazán hiány-
pótló volt. 
A háromnapos rendezvény alatt minden eseményére meg-
teltek a BMC termei, sok külföldi és magyar fuvolás vett 
részt legalább egy-egy előadáson. „Száz helyünk volt, amely-
re százhúszan jelentkeztek” – meséli a szervező. A Metronom 
Kft.-vel folytatott együttműködés eredményeként a közne-
velésben dolgozó kollégák továbbképzésként vehettek részt 
a programokon. Volt külön a középfokon és külön a felső-
fokon tanítóknak, tanulóknak szóló előadás, sok szó esett a 

zenekari fuvolásrepertoárról is. „Nagy örömömre tényleg 
sikerült olyan platformot életre hívnom, amelyen a mu-
zsikusok mellett tanárok, növendékek is jelen voltak, úgy 
vélem, megszólítottuk az egész hazai fuvolás társadalmat. 
Az ország minden részéből, számos zenekarból jöttek el a 
kollégák, bár el kell, hogy mondjam azt is: akadtak olyan 
együttesek, ahol a muzsikusok érdeklődését nem sikerült 
felkeltenünk. A mesterkurzus is majdnem külföldi jelentke-
zőkkel telt be. Remélem, ez a jövőben változik! Összességé-
ben azonban Európa számos rangos műhelyéből jöttek fu-
volások, így tényleg nemzetközi lett az első akadémia.”
Szilágyi Szabolcs hozzáfűzi: remek visszajelzéseket kapott a 
résztvevőktől, így szervező csapatával – amelynek munkájá-
ban Czeloth-Csetényi Gyula is részt vesz – már dolgoznak a 
jövő évi mesterkurzus megszervezésén, amelyre egy világ-
sztárt szeretnének megnyerni. A fuvolaművész ugyanis úgy 
vélekedik, kétévente érdemes nagyobb szabású programot 
rendezni, de minden esztendőben össze kell gyűjteni a mu-
zsikusokat, tanárokat, növendékeket. Bízik abban is, hogy a 
rendezvények köldökzsinórt jelentenek a külföldi mesterek-
hez, művészekhez, s a következő programsorozatok is iga-
zolják, ez valóban akadémia.

A Budapesti Fuvola Akadémia honlapja: http://budapestfluteacademy.com

A Budapesti Fuvola Akadémia támogatója:

Elindult a Budapesti Fuvola Akadémia
Hogyan szól az aranyból készült hangszer? Mi a Haynes fuvolagyár története? Milyen az ír 
fuvola? Emellett rekreációs technikáról, a standard repertoárról, zenekari állásokról is szó 
esett, s akadt a tavasszal rendezett programsorozatban koncert, exkluzív beszélgetés és 
ősbemutató egyaránt. Muzsikusokkal, tanárokkal, növendékekkel teltek meg a BMC termei 
– nagy sikert aratott a Budapesti Fuvola Akadémia első rendezvénye. A szervezők már most 
dolgoznak a jövő évi mesterkurzuson, s bíznak abban, hogy két év múlva ismét többnapos 
fuvolaünnepre várhatják a hazai és a külföldi érdeklődőket.  

Emily Beynon és zongorapartnere, Andrew West

Fo
tó

: C
ze

lo
th

-C
se

té
ny

i G
yu

la



klasszikus körkép – Réfi Zsuzsanna összeállítása

32 GRAMOFON 2016. nyár

Iván Gábor ütőhangszeres művész már sok éve állítja össze 
nagy örömmel a kicsiknek szóló bérletsorozatokat, válogat-
ja a darabokat, kéri fel a vendégművészeket. Sőt, az utóbbi 
időben már műveket is komponál az előadásokhoz, mert 
nem mindig talál megfelelő hangszer összeállítású, rövid 
műveket. A zeneszerzés terén pedig zeneiskolai tanárként is 
van már gyakorlata, aminek a sorozatban is nagy hasznát 
látja. Arra ugyanis hamar rájött, hosszabb kompozíciókra 
nem képesek a négy-ötévesek figyelni. Az ötödik perc után 
már unják a legszebb muzsikát is, ezért kell az időre, az in-
teraktivitásra nagyon ügyelni. Ha azonban felkeltik az ér-
deklődésüket, folyamatosan bevonják őket az előadásba, 
akkor nagyon hálás közönségként ülik végig vasárnap dél-
előttönként a Manó-bérlet egy óráját. Iván Gábor ezért is 
vonultatja fel a társművészeteket is, volt már, amikor a mu-
zsikához képek születtek, sokszor érkeztek énekesek, s az 
utóbbi években állandó alkotótárssá vált a pantomimmű-
vész Méhes Csaba. Ő egyedi humorral, százféle karakterrel 
illusztrálja a zenét, varázsolja vidámmá a hangulatot. 
A bérleti estek alatt a kicsik megismerhetik a szimfonikus 
zenekar összes hangszerét, Iván Gábor ügyel arra, hogy 
min den hangszer legalább egyszer szerephez jusson, a részt-

vevők pedig az előadások végén az instru-
mentumokkal közelebbről is megismer-
kedhetnek. Az évek során különböző 
tematikákra épült fel a sorozat, volt ellentét-
pár: magas-mély, rövid-hosszú, s vidám-szo-
morú zene is, megjelentek az égtájak, az ér-
zékszervek vagy a négy elem: a tűz, a víz, a 
föld és a levegő.  A Zeneház pedig mindig 
megtelik, sokszor bizonyul kicsinek a terem. 
Az ütőművész ennek, ellenére úgy véli, ez az 
ideális méretű helyszín, hiszen így jól látják-
hallják egymást, s így könnyebb bevonni az 
előadásba a gyerekeket is. Általában a kö-
zönség felét teszik ki a visszatérők, s van, aki 
még felső tagozatosként is örömmel jön el 
ezekre a programokra. Nagy örömükre a 
jövő évi bérletek is remekül fogynak, eddig 
éppen a duplája kelt el a tavalyi mennyiség-
nek. Iván Gábor szerint ebben a nyári gyerek 
tábor is segít, hiszen sokan a Zeneházikó 

után kapnak kedvet a Manó-bérlethez, de akad olyan is, aki 
az előadások után jelentkezik az egyhetes napközis táborba. 
A jövő szezonban is izgalmas sorozat várja a gyerekeket, hi-
szen a november 6-án induló és április 30-ig tartó előadá-
sok az olimpia, a mesevilág, a farsang, a cirkusz és az állat-
kert témáját járják körül, sok-sok zenével. „Az idei olimpiai 
esztendő, így ez a tematika egyértelműen adódott, de a 
többi is mind-mind nagyon hálás téma, már látom, ahogy 
Méhes Csaba őrjöngő vadállatként tépi a láncait, kötéltán-
cost alakít tüllszoknyában vagy pedig egy olyan késdobálót, 
aki nem épp a legügyesebb… S a gyerekek is élvezni fogják, 
hogy feljöhetnek a pódiumra, hogy mindenhez hozzászól-
hatnak, rajzolhatnak, versenyezhetnek, különböző szerepe-
ket játszhatnak. Sokszor egyébként a résztvevők annyira jól 
érzik magukat, hogy az előadás végén még maradnak egy 
kicsit beszélgetni, és szívesen segítenek akár még a párnák 
elpakolásában is” – meséli Iván Gábor.  Kollégái, a Concerto 
Budapest muzsikusai ugyancsak mindig örömmel jönnek 
ezekre a vasárnap délelőttökre, mert szeretik az előadások 
vidám légkörét. S mindnyájan bíznak abban is, hogy a Ma-
nó-bérletre ellátogató gyerekekből később valóban koncert-
hallgató felnőttek válnak.  

Manó-bérlet – állatkerttel, cirkusszal, olimpiával
Több mint egy évtizede indította útjára gyereksorozatát Iván Gábor ütőhangszeres művész. 
A Concerto Budapest Manó-bérlete töretlenül nagy népszerűségnek örvend. Idén már két-
szer annyi bérletet adtak el, mint az elmúlt évadban, s a következő szezonban is érdekes 
előadások várják a kicsiket vasárnaponként, a Páva utcai Zeneházban. A novemberben 
induló újabb sorozatban a gyerekek zenével, pantomimmel teli utazásokon vehetnek részt, 
ellátogathatnak az olimpiára, a cirkuszba és az állatkertbe, emellett kirándulhatnak a 
mese világban, s részt vehetnek egy farsangi forgatagban. 

Méhes Csaba és Iván Gábor, a Manó-koncertek házigazdái. 
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sorozat újdonságaA

Lindner András: Mûvészportrék – Vallomások
Az 1996-ban alapított Gramofon – Klasszikus és Jazz címû folyóirat archí-
vumából tizenhat mûvész-interjút bocsát most közre a szerzô és a kiadó 
ebben a kötetben. A beszélgetések szerzôje Lindner András, aki végzettségét 
tekintve ugyan közgazdász (a HVG alapító tagja és máig szerzôje), de zenetör-
ténészeket megszégyenítô jártassággal, lexikális tudással és tévedhetetlenül biztos stílusismerettel rendelkezik a klasszikus 
zene területén. Az elmúlt két évtizedben többféle cikksorozatot, számtalan kiváló külföldi fesztiválbeszámolót készített, 
de a legizgalmasabbak kétségkívül ezek a Mûvészportrék – Vallomások.

A tizenhat interjúalany kivétel nélkül meghatározó jelentôségû szereplôje volt a 20. századi magyar zenei elôadó mû-
vészetnek. Egykor ünnepelt, majd méltánytalanul elfeledett operaénekesek és -énekesnôk (Sándor Judit, Ágai Karola, 
László Margit, Szecsôdy Irén, Bartha Alfonz, Ilosfalvy Róbert). Ugyancsak az operajátszás világából olyan állócsillagok, 
mint a szerencsére ma is köztünk élô Tokody Ilona, Kováts Kolos, Molnár András, Sólyom-Nagy Sándor és Kovács János, 
illetve a kötetünk megjelenése elôtt néhány héttel elhunyt Békés András. Mellettük pedig két jeles hegedûmûvész (Kovács 
Dénes és Varga Tibor), egy fantasztikus pályát befutó zongoramûvésznô (Rév Lívia) és egy generációkat nevelô csellista 
(Banda Ede). Közülük sokan egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán nyilatkoztak – ezért is volt megtisztelô, hogy a 
Gramofon felkérésére, Lindner András mikrofonja elôtt nyíltan beszéltek életükrôl, pályájukról. A megszólaltatott mûvé-
szek egy része már nincs az élôk sorában, így ez a kötet az utókor számára is segíthet megôrizni emléküket, mûvészi 
hitvallásukat. A beszélgetéseket a publikálás sorrendjében közlik: az elsô (Sándor Judit) 2000 februárjában, az utolsó 
(Kovács János) 2003 szeptemberében jelent meg a Gramofonban.
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„A kollégáim örömmel vesznek részt a Közösségi Hét prog-
ramjaiban, a Zsinagógakoncertre is rengeteg a jelentkező, 
de mindig a helyszínek határozzák meg, mekkora együttes 
tud éppen muzsikálni. Az alapot a klarinét és a vonósné-
gyes jelenti, hiszen ezek a klezmernek, a hagyományos zsidó 
népzenének  az alapvető hangszerei. A sorozat indulásától 
próbáltunk zsidó származású zeneszerzők műveit, vagy zsi-
dó dallamokra épülő darabokat előadni. Igyekszünk színes-
sé tenni a programot, de az is lényeges, hogy elférjünk a 
nem létező színpado. Most, két év elteltével jutottunk el 
odáig, hogy kissé kifogytunk azokból a művekből, amelyek 
megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, s még élvezi is őket 
a közönség. Ezért júniusban például egy Mozart fafúvós sze-
renáddal lépünk színre, nyolc fúvóssal és egy nagybőgőssel. 
A programban emellett öt kis Sosztakovics-darab is helyet 
kap, befejezésként pedig klezmert játszunk, amelyben szinte 
minden résztvevő muzsikál. Még a sorozat kezdetén Jávori 
Ferenccel (Fegya) kelet-európai gyűjtéseiből készítettünk 
szép átiratokat. Általában minden előadásunk három rész-
ből áll, s körülbelül egy órán keresztül zenélünk. Először 
csak az EMIH, az Egységes Magyarországi Izraelita Közös-

ség segített a helyszínek, az elhagyott zsinagógák kiválasztá-
sában,  majd a Mazsihisz, a Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége is bekapcsolódott a munkába.” 
Ács Ákos azt meséli, különleges épületekben játszhattak 
már. Van, ahová az áramot is nekik kell vinniük, előfordul, 
hogy ajtó sincs, s még a székeket is úgy szedik innen-onnan 
össze. „S aztán valahogy mindig kevésnek bizonyul az ülő-
hely. Mert a helyiek jönnek és jönnek. Nincs belépőjegy, 
csak regisztrálni kell az estre. Muzsikálunk, Köves Slomó 
rabbi vagy Róna Tamás rabbi pedig arról beszélnek, mi is az 
a zsinagóga, az adott épület hogyan nézhetett ki korábban, 
mit kell tudni az ottani, egykori közösségről, kik és hányan 
voltak. Próbáljuk a publikumot is megszólítani, a rabbi arra 
kéri a jelenlévőket, hogy idézzék fel, kikre emlékeznek. 
Mind ez nagyon erős reakciókat vált ki a jelenlévőkből, 
akárcsak a zene. Az estekért pedig nagyon hálásak. Bár a 
BFZ nevét ismerik, közülük sokan korábban nem hallottak 
még élőben klasszikus muzsikát. S aztán, amikor az előadás 
végén közösen esszük a tányérokra kiporciózott flódnit és 
beszélgetünk, sokan megjegyzik: kevés volt a zene… Hall-
gatták volna még sokkal tovább is. Elhangzik mindig még 
az a kérdés is: mikor jönnek legközelebb? Erre mindig azt 
feleljük, igyekszünk, de mivel háromezer település van Ma-
gyarországon, és sok helyen akad elhagyott zsinagóga, van 
még tennivalónk bőven…” 
Viszont azok, akik eljönnek, az élmény mellett egy szép kis 
műsorfüzettel is gazdagodnak, amelyben a zsinagógáról, az 
egykori közösségről, a koncert műsoráról és a Budapesti 
Fesztiválzenekarról olvashatnak. A következő három hely-
színre: Bonyhádra, Mátészalkára és Kunszentmártonba jú-
nius 20-án, 21-én és 23-án látogatunk el. Bár ezek a koncer-
tek mindig komoly szervezést igényelnek, s néha rémisztőek 
az állapotok, a muzsikustársaim azt vallják, különleges han-
gulata van ezeknek a fellépéseknek, s azt is érezzük, mindez 
mennyire hat a jelenlévőkre.” Nem meglepő, hogy a sorozat 
iránt már külföldről is érdeklődnek.

A zsinagógai koncerteket mindig nagyon várja a helyi közösség

Elhagyott zsinagógákban muzsikálnak  
a Fesztiválzenekar művészei

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja: www.bfz.hu

Két évvel ezelőtt indult a Közösségi Hét című 
koncertsorozat, amelynek programjában 
templomok, idősotthonok, gyerekeket segítő 
intézmények mellett elhagyott zsinagógák-
ban is muzsikálnak a Budapesti Fesztiválze-
nekar tagjai. Ezekkel az előadásokkal sze-
retnék elérni, hogy ezek a helyszínek újra 
megteljenek élettel, zenével és kultúrával. 
A következő estekről, a közönség reakciói-
ról, a közös flódnizásról Ács Ákos klarinét-
művész, a sorozat zenei vezetője mesélt, aki 
maga is minden alkalommal a fellépők kö-
zött van. Júniusban három zsinagógát jár-
nak végig.
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Haydn 96. szimfóniája (A csoda – The Miracle); Bartók 
Béla Conerto zenekarra című műve, valamint Dvořák VIII. 
szimfóniája szerepel a júliusi karmesterkurzus programjá-
ban, amelyet Hollerung Gábor vezet. Az egyhetes képzés 
középpontjában nem a technikai kézségek fejlesztését állít-
ja, hanem a művek és a kotta minden részletének értésén 
alapuló, mély tudást. S emellett – a Budafoki Dohnányi 
Ze ne kar segítségével – igyekszik megmutatni a fiatal kar-
mestereknek, melyek a dirigensek szükséges és szükségtelen 
tevékenységei, s hogy hogyan is működnek az együttessel 
folytatott kommunikáció mechanizmusai. A kurzus július 
16-tól 24-ig tart, s az utolsó napon záróhangversenyen mu-
tatkozhatnak be a résztvevők. 
Egy hónappal később pedig már Zemplénbe várják az ifjú 
muzsikusokat. Általános vélekedés az, hogy a zenekari 
munkát igazán a zenei képzés egyik szintjén sem lehet elsa-
játítani, ezért a fiatal zenészeknek különleges lehetőség 
nyújt az augusztusi kurzus, amely során a résztvevők sokat 
tanulhatnak a zenei stílusokról, a zenekari munka során 
elengedhetetlen alkalmazkodásról, intonációról, együtt 
játszásról, és mindezt a zenekar tagjaként a Zempléni Fesz-
tivál koncertjein ki is próbálhatják Sárospatakon, Sátoral-
jaújhelyen és Tokajban. Emellett pedig kedvezményesen 
látogathatják a rendezvénysorozat programjait. A kurzus 
művészeti vezetője Hollerung Gábor, vendégkarmestere 
pedig Guido Mancusi. 
Az osztrák-olasz dirigens-zeneszerző rendszeres vendég a 
Budafoki Dohnányi Zenekarnál, s azt meséli, az együttessel 
kiválóan lehet együtt dolgozni. Tehetségesnek tartja a tár-
sulatot, amely ráadásul nagyon kellemes, szimpatikus em-
berekből áll, s ez sokkal a közös munkát is sokkal egysze-
rűbbé  teszi. Mindig szívesen jön az együtteshez, akárcsak 
most, az általuk hirdetett zenekari akadémiára. „Az iskolá-
ban a fiatalok valóban sokat tanulnak, de nem gyakorolják 
azt a játékmódot, amire a zenekarban szükség van. Az aka-
démián ezt kell elsajátítaniuk a csoportos foglalkozás alatt, 
és meg kell hallgatniuk az összes többi zenei formációt. Fon-

tos megismerni minden részt, mert ez az előfeltétele annak, 
hogy elkezdhessük a gyakorlást.”
Arra a kérdésre, hogy mire elegendő egyetlen hét, s mikor 
lesz elégedett a jelentkezőkkel, Guido Mancusi azt feleli, 
már akkor nagyon elégedett lesz, ha mindenki jól ismeri a 
darabot és a saját részét. „Ez ugyanis elengedhetetlen ah-
hoz, hogy egy mestermű részletein dolgozhassanak. A pró-
bák egyrészt azért fontosak, hogy hallhassuk egymást, 
hogy megfelelő legyen a tempó, a ritmus, másrészt a frázi-
sokon, a díszítéseken is dolgoznunk kell. Napjainkban na-
gyon lényeges, hogy egy zenész ismerje a különböző zenei 
stílusokat, sokat tudjon arról, hogy milyen módon lehet 
eljátszani a műveket. A bécsi klasszikus vagy a barokk ze-
nét teljesen másképpen kell előadni, mint a késő romanti-
kust… A stílus automatikusan meghatározza a hangzást, és 
ezzel az alappal már dolgozhatunk a részleteken.”

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja:  www.bdz.hu

„A stílus meghatározza a hangzást”
Nyáron betekintést kaphatnak az ifjú jelentkezők a Budafoki Dohnányi Zenekarnál folyó 
művészi munkába. Július közepén Hollerung Gábor a művek és a kotta minden titkába 
igyekszik beavatni karmesterkurzusának résztvevőit. Egy hét alatt szót ejt a dirigensek 
„szükséges és szükségtelen tennivalóiról” is. Majd a tavaly életre hívott zenekari akadémia 
várja ismét a muzsikusokat Zemplénben. Itt a fiatalok átfogó képet kaphatnak arról a sok-
rétű emberi és zenei együttműködésről, amit a zenekari munka jelent. Ennek az augusztusi 
kurzusnak is Hollerung Gábor a művészeti vezetője, vendégkarmestere pedig Guido Mancusi.  
Az osztrák-olasz dirigens-zeneszerző arról beszélt lapunknak:  miért lényeges, hogy az ifjú 
muzsikusok jól ismerjék a különböző zenei stílusokat, és hogyan lehet aprólékosan dolgozni 
egy mestermű részletein.

Guido Mancusi  osztrák-olasz karmester és zeneszerző gyakori 
vendég a Dohnányi Zenekarnál
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Fertőd–Eszterháza, 2016. június 25–július 2.

A régizene világsztárjai 
Eszterházán, hangversenyek 

a kastély csodálatos termeiben, 
fókuszban Bach művei. 

A további programokról a 
www.regizeneinapok.hu 

oldalon tájékozódhat. 

2016. JÚNIUS 25. SZOMBAT 20.00
Út Bach-hoz – négy generáció
Orfeo Zenekar, Purcell Kórus

Vashegyi Györgyvezényel: 
, , , . . 
Esterházy-kastély, Marionettszínház 

2016. JÚLIUS 2. SZOMBAT 20.00 
Orfeo Zenekar, Purcell Kórus
Martin Lattke, Kovács Ágnes, Meláth Andrea, 
Megyesi Zoltán, Kovács István, Najbauer Lóránt – ének
vezényel: Helmuth Rilling
. . : -
Fertőszentmiklós, Szent Miklós-templom 

közel hozzuk a zenét
WWW.FILHARMONIA.HU Nemzeti Kulturális Alap

Figyelmébe ajánljuk: 

Bôvebb információ, megrendelés e-mailben: retkesattila@retkesattila.hu

sorozat újdonságaA

Szirányi Gábor – Szirányi János: Zongorabillentyûk 2. 
Keéri-Szántó Imre és Wehner Tibor emlékezete
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Könyvtárának korábbi igazgató-helyettese, 
Szirányi Gábor 2013-ban – ugyancsak a Gramofon Könyvek sorozatban – megjelent 
könyvében (Zongorabillentyûk) Thomán Istvánnal, Szalay Stefániával és Böszörményi-
Nagy Bélával foglalkozott. Jelen kötet szerzôje Szirányi Gábor mellett testvére, Szirányi 
János zongoramûvész-zenei szerkesztô, a Bartók Béla Emlékház korábbi igazgatója. 
A kötet a Liszt Ferenc, majd késôbb Bartók Béla és Dohnányi Ernô nevével fémjelzett, világhírû magyar zongora-
iskola újabb két jeles személyiségének, Keéri-Szántó Imrének és Wehner Tibornak állít méltó emléket. 

Retkes Attila, a Gramofon fôszerkesztôje így foglalta össze a kötet jelentôségét. „Kezdô idôpontunk: 1902 – 
Keéri-Szántó Imre ekkor iratkozott be a Zeneakadémiára, amelynek késôbb több mint két évtizeden át tanára volt. 
A befejezés dátuma pedig: 1977 – Wehner Tibor halálának éve. A Zongorabillentyûk 2. ezáltal nemcsak két nagyszerû 
mûvész-tanár életének és pályafutásának, hanem a magyar zeneélet háromnegyed évszázadának (1902–1977) is 
részletes krónikája. Emberközelbe kerülnek az I. világháború eseményei, 1918/19 zûrzavara, a bethleni konszolidá-
ció, a II. világháború évei, a háború utáni rövid demokratikus periódus reménysége, a kommunista diktatúra borzal-
mai, az 1956-os forradalom és szabadságharc, majd a kényszerû megalkuvások és kompromisszumok évtizedei: 
a Kádár-korszak. Kötetünk egyúttal intézménytörténet is: középpontjában sokunk szeretett alma matere, a Zene-
akadémia áll, amelyet ugyancsak nem kíméltek a történelem viharai.”
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A Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetője azt meséli, a 
miskolci Bartók Plusz Operafesztivál születése óta rendsze-
res résztvevői a sorozatnak, s ebben az évben is ezzel a ren-
dezvénnyel kezdődik a nyaruk. Három előadásban is muzsi-
kálnak: a nyitóest mellett a Kilenc tenor-gálát, valamint 
Prokofjev Rómeó és Júliáját kísérik, ami azért is különleges 
feladat számukra, hiszen ritkán van alkalmuk balett-pro-
dukciókban közreműködni. A fesztivál befejezése után zár-
ják a saját évadukat is, a nagysikerű promenád koncerttel, 
amelyből hármat is játszanak a Nyári Színházban.  Tartal-
mas lesz a nyár, hiszen ezt követően egy másik rendezvé-
nyen is közreműködnek, a Zempléni Fesztivál EXTRA 
egyik hétvégéjén, július 16-án a Tokaji Fesztiválkatlanban 
muzsikálnak. Örülnek, hogy megismerhetik ezt az új hely-
színt, ráadásul olyan darabokban mutatkozhatnak be a ha-
talmas, szabadtéri arénában, mint a Carmina burana és a 
Bolero. Partnerük a Győri Balett, valamint a debreceni Ko-
dály Kórus lesz. Ezt követően jut az együttesnek némi szü-
net, majd augusztusban egy nyírbátori meghívásnak tesznek 
19-én, ezt követően pedig Miskolcon adnak kamarakoncer-
tet a Zenepalotában, s ezt a hangversenyt megismétlik Ede-
lényben is, a Coburg-kastélyban. 
Szeptemberben kezdődik a szezon, s a korábbi bérletsoroza-
taikat indítják ismét útjukra: a Hangforrást és a Tűzvarázst. 
Újításként két választható kamarakoncert ugyancsak beke-
rült a „kisbérletükbe”, ezeknek az esteknek a Zenepalota 
lesz a helyszíne. Az ügyvezető hozzáteszi azt is, nem lesz any-
nyira tematikus a két bérlet programja, mint az elmúlt évad-

ban, természetesen azonban neves vendégekre, izgalmas 
műsorösszeállításokra továbbra is számíthat a publikum. A 
miskolci lelkes, zeneszerető közönségtől már több visszajel-
zés is érkezett arról, hogy mennyire tetszik nekik az új évad.
Amelyben valóban érződik az új lendület, s akadnak benne 
jócskán különleges produkciók és előadók. A kamaraestek 
programjában például Rodrigo-művek kaptak helyet, görög 
gitárművésszel és karmesterrel, Notis Georgiou-val, de fel-
hangzik egy kortárs japán zeneszerző, Nishimura darabja is. 
A „nagybérletben” lesz magyar est, Erkel, Bartók, Liszt és 
Kodály műveivel, előadják Haydn Az évszakok című orató-
riumát, valamint Mahler III. szimfóniáját is, a Fazekas 
Gyermekkarral. Muzsikál az együttessel Kocsis Zoltán, Ko-
vács János, Somos Csaba, Howard Williams, Marco 
Baldieri, s olyan szólisták is pódiumra lépnek, mint Várdai 
István, Ábrahám Márta, Banda Ádám, Balog József, Berecz 
Mihály, Varga Oszkár és Varga István.  Miskolcon most 
minden jól működik, mára már begyógyultak a korábbi se-
bek, csupán a jelentős elvonásokkal kell megküzdeniük. Így 
szezonról szezonra varázsolnak, hogy újdonságokat, rangos 
művészeket, érdekfeszítő programokat kínáljanak. Igyekez-
nek megragadni minden lehetőséget, hogy a közönség elé 
lépjenek, és hogy minél több embert megnyerjenek a ko-
molyzenének. Terveik szerint például a Kutatók Éjszakájá-
nak is rendszeres szereplőivé válnak, hogy még egy, újabb 
arcukat megismerje a publikum. 

Folytatódik a Hangforrás és a Tűzvarázs
Nem könnyű kiadni a Miskolci Szimfonikusok szabadságát a következő hónapokban, hi-
szen a zenekar tagjai fellépnek az Operafesztiválon, aztán a zempléni sorozat egyik extra 
hétvégéjén tapsolhat nekik a közönség, s emellett még Nyírbátorban és Edelényben is vendé-
geskednek. Ősszel ugyancsak  akad tennivaló. Szászné Pónuzs Krisztina ügyvezető igazgató 
azt mondja: a következő szezonra megtartják sikert aratott bérletsorozataikat, s olyan 
művészek muzsikálnak majd velük, mint Kocsis Zoltán, Kovács János, Howard Williams, 
Várdai István, Marco Balderi és Balog József.

A Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapja: www.mso.hu 

A Miskolci Szimfonikusok és Gál Tamás művészeti vezető
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„A lengyel nemzettudat szempontjából rendkívül fontos a 
katinyi vérengzés néven emlegetett tömegmészárlás, mely-
nek során 1940-ben a szovjetek húszezernél több lengyel 
katonatisztet – részben tartalékosokat – gyilkoltak meg. 
A keleti blokk országaiban erről évtizedekig nem lehetett 
beszélni, ezért természetesen a művészet eszközeivel sem jö-
hetett szóba a tragédiára való emlékezés” – mondja a diri-
gens. „Az utóbbi negyedszázad során már születtek a témá-
ban zeneművek is, ám a terjedelmében és apparátusában 
legjelentősebb darab magyar szerzők műve: Polner Zoltán 
versei re, a latin gyászmise szövegére és a lengyel Cyprian 
Kamil Norwid Gyászóda Bem emlékének című költemé-
nyére Király László 2012-13-ban nagyzenekarra, kórusra és 
két szólistára – a Szegedi Szimfonikus Zenekar felkérésére 
– komponálta darabját. Bemutatója a szegedi dómban volt 
2015. november 8-án. A lengyelek rendkívül nagyra érté-
kelték, hogy a magyar művészeket ilyen mélységben meg-
érintette és inspirálta az ő nemzeti tragédiájuk; ennek kife-
jezésére az államelnök a költőnek és a zeneszerzőnek, 
valamint nekem, mint az ősbemutató karmesterének, a 
Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitünte-
tést adományozta, amelyet áprilisban vehettünk át.”
A karmester emellett a zenekar nyári feladatairól is beszélt. 
A Korzó Zeneházban, hagyományos hangversenyükön kor-
társ zeneművek hangzanak el, s a komponisták még beszél-
nek is a darabjukról. A június 15-i koncerten Madarász 
Iván két műve – Nyitány egy képzeletbeli operához, II. zon-
goraverseny –, valamint Bánkövi Gyula Figurák a táblán 
című zenekari darabját dirigálja, s a versenymű szólistája 
Fejes Krisztina.  Ebben a hónapban még egy magyar kor-
társ művet is lemezre rögzítenek; Tóth Péter Szent Gellért-
oratóriumát, s a darab a hangfelvételen kívül 4-én Szege-
den, 10-én Kalocsán, a Kék Madár Fesztiválon szólal meg, 
a Vaszy Viktor Kórussal és Szélpál Szilveszter baritonistával. 
Szabadtéri produkciókban is részt vesznek, Szegeden A boly-
gó hollandit adják elő, július 1-jén és 2-án, Wagner operája 
utoljára 1997-ben hangzott fel a kőszínházban. Majd a Mar-
gitszigeten muzsikálnak: a Szegedi Nemzeti Színház a jövő 
évadban tartja az Evita premierjét. A musical elő-bemutató-
ja július 8-án és 10-én lesz a Budapesti Nyári Fesztiválon. 

Ezt követően visszatérnek a Dóm térre, ahol a szokásos 
Ajándék-koncerten játszanak. Ez alkalommal rendhagyó 
lesz a hangverseny, hiszen a Csajkovszkij-zongoraversenyt 
Bogányi Gergely az általa megálmodott és megépített zon-
gorán játssza el. Az est dirigense pedig most Pál Tamás lesz, 
abból az alkalomból, hogy idén tavasszal vehette át Szeged 
városától a Pro Urbe-díjat.
Mindeközben már a következő szezonra is készülnek, amely 
operahangversennyel indul szeptember 10-én. A XX. század 
legnagyobb magyar tenoristája, Simándy József szólista pá-
lyafutását Szegeden kezdte. Erre emlékeznek ezen a hang-
versenyen, születésének centenáriumán. Szent Gellért em-
léknapja, azaz 24-e táján hagyományosan közreműködnek a 
Szent Gellért Fesztiválon a Dómban, majd megkezdik első 
operabemutatójuk, a Bánk bán zenei előkészítését. A 2015-ös 
Armel Nemzetközi Operafesztiválon díjazott operaproduk-
ciójuk, A varázsfuvola két előadásban Londonban vendég-
szerepel, ezért most németül újítják fel. Októberben indul a 
hangversenyévad is, ezért szeptember végén már a koncert-
programokra készülnek.

A Szegedi Szimfonikus Zenekar honlapja: www.symph-szeged.hu

Gyüdi Sándor karmester és együttese

Kortárs korzó és ajándékkoncert  
Szegeden
Mai magyar komponisták darabjaival kezdi a nyarat a Szegedi Szimfonikus Zenekar. 
A Korzó Zeneházban két kortárs zeneszerző műve is felhangzik, majd lemezre rögzítik és 
több helyszínen is eljátsszák Tóth Péter Szent Gellért-oratóriumát. Fellépnek a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon, emellett egy musicallel a fővárosban is vendégszerepelnek, s már 
készülnek  a következő szezonra, szeptemberben ugyanis több évfordulót ünnepelnek. 
Minderről a Tisza-parti társulat vezető karmestere, a nemrég lengyel Lovagkereszttel ki-
tüntetett Gyüdi Sándor beszélt. 
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„Ahogy már huszonegy esztendeje, ezen a nyáron is talál-
kozhat velünk szombatonként a közönség. Újdonság, hogy 
a műsor és a helyszín is változott, akárcsak a cím, hiszen 
Duna-koncertek helyett Budapest gála nevet viseli a soro-
zat. A program színes, s a szimfonikus zenekarhoz egy cim-
balomszólista, négytagú cigányzenekar, három táncospár 
társul. Valamint primadonna és bonviván-páros, illetve 
szubrett és táncoskomikus lép pódiumra, ők az Operett-
színházból érkeznek. A Duna Palota mellett a Pesti Vigadó-
ban is rendszeresen szerepelünk, sőt, júliustól a szombatok 
mellett szerdánként is várjuk az érdeklődőket” – mondja 
Deák András. „A műsorban Erkel, Kálmán, Liszt, Strauss, 
Berlioz darabjai kaptak helyet. Ad feladatot jócskán, de köz-
ben azért még két kurzusban is muzsikál a társulatunk. 
Hangszereseknek hirdettük meg a június végén kezdődő 
mesterkurzust, s várjuk a csellistákat, a hegedűsöket, a zon-
goristákat. A résztvevők versenyműveket gyakorolhatnak 
szimfonikus zenekarral, magyar és külföldi tanárokkal. 
Kurzus és verseny is ez egyben, és sok jelentkezőt vonzott. 
Majd augusztusban a dirigensek következnek. Már több 
esztendeje, hogy a Duna Szimfonikus Zenekar elindította 
ezt a sorozatot, amelyhez tavaly csatlakoztam, és idén már 
én vezetem a kurzust. Az elmúlt évben kilencen jelentkez-
tek, most pedig már húsz fölött van a résztvevők száma. S itt 
is versenyeznek a dirigensek, a legjobb három a kurzus 
zárókoncertjén vezényel.”

A Duna Szimfonikusok vezető karmestere a következő sze-
zon izgalmas estjeire is felhívja a figyelmet. Az évadot kü-
lönleges, összművészeti produkcióval kezdik, amely a 
Shakespeare 400 címet viseli, s olyan zenedarabokból állí-
tották össze a programját, amelyek az író valamely művéhez 
kapcsolódnak. Olyan művészek szerepelnek benne, mint 
Wiedemann Bernadett, Krum Enikő, Dániel Gábor és Pa-
taki Bence, valamint Őze Áron. Az est karmestere Deák 
András, műsorvezetője Zelinka Tamás. Az előadás nyitja a 
Belvárosi Művészeti Napokat, majd a bérletvásárlóik is 
meghallgathatják. 
Az évadban kortárs műveket is műsorra tűznek: bemutat-
ják például Bánfalvi Zoltán Kettősverseny hegedűre és zon-
gorára című kompozícióját, Kovács Zoltán Adagiettóját, 
Dénes István Beethoven ihlette Találkozások holdfényben 
című alkotását. Sőt, egy hangversenyen Farkas Ferenc 
balettszvitje, a Furfangos diákok mellett Kocsák Tibor és 
Wolf Péter szerzeményei szerepelnek. Ritkán hallható da-
rab is akad a kínálatban, Nude: Osszián visszhangjai című 
műve - ami Mendelssohn Skót szimfóniáját ihlette – is fel-
hangzik a Skócia bűvöletében elnevezésű hangversenyen. 
Vendégművészeik sorában megtalálni kedves muzsikustár-
sukat, Balog Józsefet, aki két koncerten is fellép, játszik ve-
lük Fülei Balázs és a Berlinből érkező Tarkövi Gábor. Hege-
dűs Endre zenekari estjét ismét a Müpában kísérik, apa és 
lánya, Stuller Gyula és Stuller Júlia is az együttessel ad 
hangversenyt. A vendégdirigensek között van Medveczky 
Ádám, Dénes István, Horváth Gábor és Somos Csaba, va-
lamint első alkalommal Hámori Máté. A fiatal tehetségek 
sem maradhatnak ki a sorból, a Fischer Annie-ösztöndíjas 
Farkas Mira koncertezik az együttessel, s 17 éves Dósa 
Csenge bemutatkozásának is tapsolhat a publikum. A 
Duna Szimfonikus Zenekar az őszi és a tavaszi bérletsoroza-
ta mellett továbbra is folytatja a családi matiné sorozatát, 
amelynek mindegyik koncertje egy-egy tematika köré cso-
portosul: a névrokonok zenéi mellett táncos darabokat, 
katonazenéket válogató programot is meghallgathatnak az 
érdeklődők. A Filharmóniával szintén őrzik a jó kapcsola-
tukat, az V. kerülettel ugyancsak remek a viszonyuk, három 
hangversenyes sorozatot adnak az itteni iskoláknak. 

Kurzusok és gálaestek a Duna Szimfonikusokkal
Végigmuzsikálják a nyarat a Duna Szimfonikus Zenekar tagjai. Ezek a hónapok a főként 
külföldieknek szóló, hagyományos hétvégi koncertjeik jegyében telnek, és színháztermük 
mellett már a Pesti Vigadóban is rendszeresen játszanak. Két kurzuson ugyancsak közre-
működik az együttes, ahogy arról a társulat vezető karmestere, Deák András beszámolt a 
Gramofonnak. Már a következő szezonra is árulják a bérleteket, ami Shakespeare-estet, 
Fischer Annie-ösztöndíjas fellépését és kortárs ősbemutatót egyaránt tartalmaz. 

A Duna Szimfonikus Zenekar honlapja: 
www.dunaszimfonikusok.hu 

Deák András fontos értéknek tartja a zenekar sokoldalúságát
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Az ügyvezető igazgatónak komoly 
tapasztalata van a téren, hogyan le-
het a művészi munkát támogatni, 
hiszen hét esztendőn keresztül irá-
nyította a Matáv Szimfonikus Zene-
kart, két évig volt a Táncművészeti 
Főiskola megbízott rektora és már 
négy esztendeje igazgató a Honvéd-
nál. „Ahhoz, hogy az adminisztrá-
ció és a művészek között jó legyen a 
viszony, fontosnak tartom, hogy 
dolgozóink megismerjék a színpa-
don folyó munkát. Ezért ha új kol-
léga lép be, megkérem, az együttes 
repertoárján szereplő összes dara-
bot nézze meg, legalább egyszer. Így 
ugyanis megismeri a művészeket, s 
az is tudatosodik benne, hogy ne-
künk azért van munkánk, mert van 
mit a színpadra állítani. Legutóbb, 
egy japán vendégszereplést köve-
tően, minden táncosunk jelképes ajándékot kapott. A bort 
és a virágot kinek-kinek az adminisztráció egy-egy dolgozója 
adta át, ezzel is erősítve a személyes kapcsolatot. S nálunk a 
premier után sem csak a táncosok, énekesek koccintanak. 
A háttérszemélyzet is részt vesz az ünneplésben, hiszen a si-
kerből ők is kivették a részüket, még akkor is, ha csak az 
irodában tevékenykedtek.”
A visszajelzések igazolták is: bevált a terve, hiszen már első 
évada végén a munkatársak úgy vélekedtek, jobb lett a két 
terület kapcsolata. Bolvári-Takács Gábor a társulat összeko-
vácsolása mellett azt is lényeges feladatának tartja, hogy a 
művészek érezzék, mindenben segítik őket. Éppen ezért 
mindig nyitva áll az ajtaja, bármikor szót válthat vele az 
együttes bármely tagja. Ha valaki szeretne továbbtanulni, 
teremt rá forrást, s több mint tizenöten szereztek már az 
intézmény segítségével diplomát. S ha kéréssel érkeznek, s 
lehetséges – szeretnének például a táncosok edzőtermet be-
rendezni, üzemeltetni az épületben – szívesen ad erre enge-
délyt. Ha ugyanis bármit tehet azért, hogy javítsa a munka-
társak közérzetét, arra örömmel vállalkozik. Hogy érezzék: 

ez valódi társulat, amelyhez fontos 
és érdemes is tartozni. 
„A Matáv Zenekarnál, s most a 
Honvédnál is én helyeztettem ki a 
falra a társulati tagok fényképét. 
Fontos, hogy találkozzanak a ne-
vükkel, az arcukkal, érezzék, idetar-
toznak. A Férfikarnál például 
hangképző tanárt szerződtettünk, a 
táncosokra balesetbiztosítást kötöt-
tünk. Igyekszem megtenni mindezt 
azért, hogy a művészeinknek megle-
gyen a nyugalma minden téren, s 
tényleg csak a hivatásukra kelljen 
koncentrálniuk.” Az évek során ki-
dolgozott magának egy igazgatói 
„szabályrendszert” is, amely arról 
szól, hogyan tudja a vezető igazán 
segíteni az alkotómunkát. 
„Maga a funkció sosem cél, csak 
eszköz. Aki nem így gondolkodik, 

az már az elején elbukott. S bizony, ebben a pozícióban el 
kell fogadni, hogy az intézmény nem róluk szól, hanem 
azokról, akik nap mint nap pódiumra lépnek. Lényeges, 
hogy az igazgató és a művészeti vezető között személyes meg-
becsülés legyen. Hinni kell abban, hogy a művészeti vezető 
a saját műfajában a legjobb. S ugyanilyen fontos az is, hogy 
az igazgató a munkáltatói jogkörét önkorlátozással gya-
korolja. Ne akarjon művészi teljesítményről dönteni, ne 
akarjon felvételnél embereket a társulatra erőltetni. Ha 
kell, simítsa el, tompítsa az alkotómunka közben kialakult 
krízishelyzeteket. Segíteni kell abban is, hogy a művészeti 
vezető megtalálja azokat, akikkel igazán együtt tud dolgoz-
ni. S természetes mindig vele kell egyetérteni. Ha elfoga-
dom az elképzeléseit, meg kell teremtenem mindent, amire 
szüksége van. Ezt az ügyet szolgálni kell, és tudomásul ven-
ni, hogy a premiereken mindig másoknak tapsolnak. A si-
kerért viszont a háttérből is rengeteget tehetünk.”

Társulatépítés – szívvel és lélekkel 
A Honvéd Együttesnél mindenki kiveszi a részét a sikerből

Bár sosem ők hajolnak meg a színpadon, mégis nagyon lényeges, hogyan támogatja az ügy-
vezetés, az adminisztráció a művészeti együttest, mi mindent tesz meg azért, hogy a társu-
lat még sikeresebbé váljon. Bolvári-Takács Gábor, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogyan lehet a művészekből és az adminisztrá-
cióból egymást értékelő, valódi társulatot faragni, hogyan segíthetik az alkotómunkát, és 
miért fontos a személyes megbecsülés, az egymásba vetett hit. 

A Honvéd Együttes honlapja: www.honvedart.hu

Bolvári-Takács Gábor ügyvezető igazgató
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Hármasünnep a címe annak a hangversenynek, amelyen 
65. és 75. éves születésnapot, s az énekesnő pályára lépésé-
nek 45. évfordulóját is köszönti a Társaskörben Sass Sylvia 
és Prunyi Ilona. A jubileumi esten Liszt- és Richard Strauss-
dalok, Csajkovszkij, Dohnányi kompozíciói hangzanak fel 
június 6-án. A két művész kedvelt előadója a Társaskörnek, 
sokszor szerepeltek már a házban, s most ünneppé varázsol-
ják a nézők estéjét is. Az évad utolsó néhány hete más érde-
kességeket is tartogat Óbudán, hiszen ahogy az igazgatónő 
meséli: fellép náluk a Szent Efrém Férfikar, virtuóz dara-
bokból válogat Puporka Jenő A bőgőbűvölő című estjén, s 
Óbudán ünnepli hatodik születésnapját az Anima Musicae 
Kamarazenekar. Az évadot a Fischer Annie-ösztöndíjasok 
estje zárja július 4-én, a hangversenyen Zemlényi Eszter, 
Kállai Ernő, Kiss Péter lép pódiumra. Ezzel az előadással a 
névadó előtt is tisztelegnek, hiszen immár hagyomány, 
hogy Fischer Annie születésnapját az Óbudai Társaskörben 
ünneplik tisztelői, barátai, valamint a zenerajongók, akik 

emlékezni szeretnének a zongoraművész feledhetetlen játé-
kára.
Eközben pedig már a kertben is várják az érdeklődőket, hi-
szen június 27-től indul az Óbudai Nyár sorozata, s huszon-
három este várja sokszínű kínálat a közönséget. A Bach 
család zenéje hangzik fel a nyitóesten, a Budapesti Vonósok 
előadásában, akikkel Drahos Béla muzsikál, majd a Kispi-
pa dalai hangzanak fel három alkalommal, 29-én, 30-án és 
július 1-jén. Seress Rezső szerzeményeit Fesztbaum Béla és a 
Kék Duna Koncert-Szalonzenekar mutatja be. Az est zenei 
anyaga egyébként már lemezen is kapható, az idei év elején 
jelent meg a Rózsavölgyi Kiadó gondozásában, Dalok a Kis-
pipából címmel. Snétberger Ferenc ismét koncertezik júli-
usban két alkalommal a kertben, 8-án és 29-én. Gera Gá-
bor világok arcait mutatja be harmonikájával, koncertjén 
vérpezsdítő balkán dallamok, szomorú orosz muzsika s for-
ró hangulatú tangó is megszólal július 9-én. Hosszú az éjsza-
ka a címe a Hot Jazz Band koncertjének, s a július 15-i esten 
a publikumnak még közös éneklésre is lesz lehetősége. Szil-
ágyi Enikő ismét Piafot idézi meg két alkalommal, 13-án és 
14-én. A kertbe visszatér az Anima Musicae Kamarazene-
kar is, Lakatos György fagottművésszel 18-án muzsikálnak, 
s azt a művet is előadják, amellyel hat esztendővel ezelőtt 
bemutatkoztak az Óbudai Társaskörben: Grieg Holberg-
szvitjét. A hangversenyek sorát a Liszt Ferenc Kamarazene-
kar zárja, Pálfalvi Tamás trombitaművésszel Corelli, Tele-
mann, Bach, Albinoni és Vivaldi műveit adják elő. Teljesen 
más műfajú Fullajtár Andrea Boomerang Baby című estje, 
amely most a szabadtéren is színre kerül, július végén két 
alkalommal. „A kertben mindig minden más” – vélekedik 
az igazgatónő, aki szerint másképp hat majd a gesztenyefák 
alatt a színésznő Marlene Dietrich ABC-je.
Továbbra is várják az Óbudai Társaskör Emlékfalára a fény-
képeket, anekdotákat, történeteket, feljegyzéseket, élmé-
nyeket. Annak is örülnek, ha valaki nem a facebook-oldalra 
tölti fel, hanem elviszi hozzájuk ezeket az emlékeket. Szeret-
nék ugyanis méltó módon köszönteni két év múlva az épü-
let 200 éves fennállását.

Nyáron is jöjjön ki Óbudára!
Lampionok fénye varázsolja még különlegesebbé a nyári koncertek alatt az Óbudai Társas-
kör hangulatos, gesztenyefákkal teli kertjét. Az esteken olyan együttesek muzsikálnak, mint 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Budapesti Vonósok, a Hot Jazz Band vagy az Anima 
Musicae. Színházi előadás is lesz jócskán, hiszen az Óbudai Nyár sorozatában összesen 23 
estén várják az érdeklődőket. Harsányi Mária, az Óbudai Társaskör igazgatója a nyár mel-
lett azokról a programokról is beszélt, amelyekkel az évadot zárják, s ezek közé tartozik 
Prunyi Ilona és Sass Sylvia koncertje is.

Az Óbudai Társaskör honlapja: www.obudaitarsaskor.hu

Az Óbudai Társaskör támogatója: 

A Budapesti Vonósok együttese a Bach-család zenéjéből válogat
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Kokas Katalin és Kelemen Barnabás új fesztiválja
Budapesti Fesztiválakadémia címmel indít új kamarazenei programsorozatot a kiváló hegedűművész-házaspár, Kokas 
Katalin és Kelemen  Barnabás (képünkön). A helyszín a Zeneakadémia, az időpont: július 21-24. Beköszöntőjük sze-
rint:  „a nemzetközi Budapesti Fesztiválakadémia egy kamarazenei fesztivál és mesterkurzus lesz egyben, amelyet 
terveink szerint ezentúl minden júliusban megrendezünk. Az első nyárra egy izgalmas, de rövidebb, négynapos fesz-
tivált terveztünk, amelyet szándékaink szerint jövőre már egy kéthetes rendezvény követ majd. A Zeneakadémia 

Nagytermében három estén várjuk koncer-
tekkel a közönséget a világ vezető fiatal mű-
vészeivel, valamint nyilvános lesz az a há-
rom délelőtti program is a Solti Teremben, 
ahol a 35-40 diákkal együtt zenélnek majd a 
fesztivál művészei olyan mesterműveket, 
mint Mendelssohn Oktettje, Schumann 
Zongoraötöse, Prokofjev Rómeó és Júlia 
szvitje – erre az alkalomra készített hangsze-
relésben –, valamint Haydn, Schubert, Ko-
dály, Bartók, Veress és Sosztakovics művei. 
A Fesztiválakadémián tisztelgünk az idén 
90 éves Kurtág György és a 400 éve szüle-
tett Shakespeare géniusza előtt is.” A prog-
ram honlapja: www.fesztivalakademia.hu 

Martonvásári  
Beethoven-estek
A nyári koncertkínálatból idén sem hiányozhatnak a 
Nemzeti Filharmonikusok Beethoven-estjei Martonvá-
sáron, a Brunszvik-kastély parkjában. Július 16-án Fo-
dor Gabriella (szoprán) lesz a vendégszólista és Kovács 
János dirigál; július 23-án Zalai Antal (képünkön) játsz-
sza a Hegedűversenyt és Kocsis Zoltán vezényel. Július 
30-án Dénes István kezében lesz a karmesteri pálca, s 
itt a Somos Csaba vezette Nemzeti Énekkar is közre-
működik. További részletek a Nemzeti Filharmoni-
kusok honlapján: www.filharmonikusok.hu 

Crescendo Nyári Akadémia 
Tokajban

2016. július 25. és 
augusztus 8. között 
már 13. alkalommal 
rendezik meg a Cres-
cendo Nyári Akadé-
mia programját To-
kajban. Tizenkét év 
tapasztalata bizonyít-
ja, hogy a keresztény 
szemléletű, de mély 
vallásos elkötelezett-
séget nem igénylő, 
kéthetes prog    ram so-

rozat kiváló le he tőséget biztosít az elmélyült munkára 
az előadó-művészet területén, valamint segít a szakmai 
megmérettetésekre való felkészülésben. Európai és 
amerikai zenekarok elismert szólistái, zene-, tánc- és 
képzőművészeti egyetemek tanárai tartanak intenzív 
közép- és felsőfokú képzést művészeti pályára készülő 
fiataloknak, akik a világ több mint 25 országából ér-
keznek. A svájci székhelyű Crescendo mozgalom ma-
gyarországi szervezetének Timothy Bentch operaéne-
kes és Füzesséryné Dudás Eszter hegedűművész 
(képünkön) a vezetői. Magyarországi honlapja: http://
www.crescendohungary.org
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Kezdjük a jazzistákkal! A fesztivál egyik legnagyobb húzó-
neve: Jamie Cullum. Zongorista-énekes, Grammy- és Gol-
den Globe-díjas zenész, Az Év Embere. Harminchat éves, és 
több mint 10 millió eladott lemezével ő az Egyesült Király-
ság valaha élt legeredményesebb jazzművésze, pedig nem is 
olvas kottát. Saját díjnyertes műsort vezet a legnépszerűbb 
európai rádiócsatornán, és a fél világ rajong érte. Ráadásul 
jó barátja Clint Eastwoodnak, akivel közös számot is írt. 
Mi lehet még ennél is menőbb? 
Jamie Cullum minden porcikájában profi showman és 
nagyszerű zenész. Ugyanolyan jó érzékkel nyúl a swing 
örökzöldjeihez, mint a modern rock- és popdalokhoz, saját 
szerzeményei éppoly szórakoztatóak, mint a feldolgozásai. 
Lírai balladáit, szellemes, kaján, bulizós dalait és úgy általá-
ban véve a rá jellemző, egyedi popos-jazzes crossover stílust 
világszerte tomboló közönségsiker övezi. A hangja tehát 
semmiképpen sem nevezhető hagyományosnak, ő pedig 
egyáltalán nem tekinthető „egyenes ági” jazzistának, már 
csak a műfaj felé vezető tekervényes karrierútja miatt sem. 

Gyerekként Nirvanát és heavy metált hallgatott, aztán 
olyan hip-hopot, melyben már szerepelt egy kis jazz sample, 
ami azonnal megfertőzte őt. Első élményeiről így mesél: 
„Amikor elkezdtem jazzt hallgatni, olyan érzésem volt, 
mintha fel akarnék törni egy kódot. Mint amikor látsz egy 
Rembrandt-képet, és elhatározod: festő leszek!” Autodidak-
taként kezdett zongorázni, és a mai napig nem olvas kottát 
– ebben talán azért sem változott, mert mindig is az öröm 
kedvéért muzsikált. Számára a zenélés komolyan vett szen-
vedélyes hobbi volt, amiről még húszévesen sem gondolta, 
hogy a hivatása lesz, pedig ekkorra már mindenféle együt-
tesben és műfajban megfordult. Akkori zenekarai között 
volt brit pop, pszichedelikus és metálbanda, amelyek mind 
lehetőséget adtak volna rá, hogy merőben más zenei pályán 
kössön ki. Ő azonban visszatért a jazzhez. Egyetemi évei 
alatt számtalan alkalommal játszott esküvőkön, partikon és 
bárokban, és ezek a fellépések nemcsak a tandíjat biztosítot-
ták számára, hanem azt is megtanulta nekik köszönhetően, 
hogyan lehet felrázni az apatikus közönséget, bevonni a bu-

Ahol a „tizenhármas” szerencsét hoz
A vokális jazz nagyágyúi a VeszprémFest idei kínálatában

A VeszprémFest évről évre önmagára licitálva egyre színesebb programmal egyre szélesebb 
közönséget csábít a királynék városába. A tizenhárom esztendős fesztivál idén is izgalmas 
koncerteket és világhírű sztárokat vonultat fel, akiknek a kedvéért érdemes lesz kiruccanni 
Veszprémbe, mert bizony nagyon jó zenék fogják bezengi a Szentháromság teret július 13. 
és 17. között.

2 Laczkó Krisztián

Jamie Cullum
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liba azt, aki nem igazán figyel rá, éppen mit játszik a fiatal 
zongorista srác a sarokban.
Saját maga adta ki első lemezét Heard It All Before címen, 
amit a Pointless Nostalgic követett, majd jöttca 2003-ban 
áttörést hozó Twentysomething, melyet nagy sikerű turnén 
mutatott be az Egyesült Királyságban. 2005-ös albumával, a 
Catching Taleszel már nemzetközi koncertkörútra indult, és 
akkoriban írta Clint Eastwooddal közösen a rendező filmjé-
hez a Gran Torino című dalt, melyet Golden Globe-ra is je-
löltek. Négy évvel később jelent meg a The Pursuit, majd 
2013-ban a Momentum, addigi leginkább mainstream anya-
ga. Jamie most már általában főképp saját számokat játszik, 
de még mindig rengeteg feldolgozás van a tarsolyában – a 
többi közt a Radiohead, Björk, Jimi Hendrix, Jeff Buckley és 
Rihanna dalaiból, hogy a standard szerzőket ne is említsük. 
Legújabb lemezének, az Interlude-nek például történetesen 
minden tétele eredendően mások nevéhez fűződik, így hall-
hatunk a korongon Cullum stílusában megszólaló Ray 
Charles-, Cannonball Adderley- és Dizzy Gillespie-
szerzeményeket. A jazzirodalomból való merítés mindig is 
természetes volt számára, hiszen úgy gondolja, hogy mások 
dalainak újraértelmezése része egy jazzista DNS-ének. „A 
jazz spontán művészet, amiben a pillanat hatása alatt kita-
lálsz valamit, és eközben sokszor már létező témákat hasz-
nálsz fel.” Meghatározó hatással vannak rá a kortárs műfa-
jok, a nagy jazzpéldaképek pedig különösen inspirálják őt. 
„Hallgatom Bill Evans, Thelonious Monk és Miles Davis 
zenéjét, és úgy érzem, az odáig vezető út két százalékánál 
tartok, mintha még minden előttem állna, amit el kell ér-
nem. Ha igazi zenész vagy, az út sosem ér véget. Folyamato-
san keresgélsz és gyakorolsz, ez különösen így van a jazzben. 
Bejárva a világot és hallgatva azokat a zenéket, amelyek a 
jazzbe beépülnek, meggyőződésem, hogy ebben a műfajban 
történnek a legújabb és legizgalmasabb dolgok.”
Amellett, hogy zenél, Jamie saját díjnyertes heti showt vezet 
a BBC Rádió 2 műsorán, Európa leghallgatottabb rádiócsa-
tornáján. Ezen mint DJ elsőként játszhatta több újonnan 
felfedezett tehetség, köztük a pár évvel ezelőtt befutott éne-
kes, Gregory Porter számait, akivel legutóbbi albumán kö-
zös dalban is szerepelnek. Akár együtt is felléphetne a két 
művész a VeszprémFesten ha bevárnák egymást, hiszen 
Porter történetesen pont két nappal Cullum előtt lép majd 
színpadra a Szentháromság téren. 

Ám ha duóra nem is kerül sor, akkor is nagy kár lenne 
elmulasztani Gregory Porter koncertjét. Talán ő a legjobb 
bizonyíték arra, hogy manapság is történnek még késői, ám 
annál nagyobb hatású váratlan felfedezések a jazz világá-
ban. A 45 esztendős amerikai jazzénekes csupán pár éve 
tört be a jazz élvonalába, ám azóta nemcsak a közönség, 
hanem a szakma is világszerte üdvözíti őt. Lenyűgöző bari-
tonját most először hallhatjuk élőben Magyarországon, rá-
adásul újdonsággal érkezik hozzánk a művész: július 14-én 
Veszprémben legújabb lemezét, a májusban megjelent Take 
Me To The Alley-t mutatja be, természetesen korábbi, leg-
kedvesebb dalai mellett.

Már első albuma, a 2010-es Water Grammy-jelölést kapott, 
2014-ben pedig harmadik, Liquid Spirit című lemezével a 
Legjobb énekes jazzalbum kategóriában el is nyerte a 
Grammy-díjat. Az Egyesült Királyságban a korong több 
mint százezer eladott példánnyal még abban az évben arany-
lemez lett, 2015-ben pedig Gregory a JazzFM Awardson 
másodszor is elnyerte Az Év Nemzetközi Jazzművésze díjat. 
Amerikai és európai önálló koncertjei mellett rendszeresen 
vendégszerepel más előadók albumain, nemcsak ünnepelt, 
hanem az egyik legkeresettebb jazzénekes is. Jogosan merül 
fel tehát a kérdés, hogy egy ilyen tehetséges előadó hol buj-
kált közel negyven évig, s hogyhogy nem fedezte fel őt a 
jazzvilág – és a nagyközönség – sokkal hamarabb? Nos, az 
egyszerű válasz, hogy Gregory sosem bujkált. Kaliforniában 
nőtt fel, de New Yorkban, Brooklynban él, ahol rendszere-
sen énekelt klubokban és pubokban, bárhol, ahol lehetősé-
ge volt zenélni. Több színházi darabban és musicalben sze-
repelt, a Broadway-n is játszott. Kis híján megmaradt a 
színjátszó karriernél, de végül a jazz magával ragadta. Az 
éneklés gyerekkorától fogva meghatározó az életében, erről 
így mesél: „Édesanyám kedvéért kezdtem énekelni, már 
egészen fiatalon, és jó voltam benne. „Anyuka jó kisfia” 
voltam, és egy szép gospelt elénekelni egy újabb módja volt, 
hogy örömet szerezzek a mamának. Édesanyám misszioná-
rius volt, ezért úgy nőttem fel, hogy sokat jártunk templom-
ba, ahol rengeteg gospel zenét hallgattam.” Gregory zenéjén 
valóban érezhető a gospel állhatatossága, a hit általi emel-
kedettség és magabiztosság, amit a családi hátterének kö-
szönhet. „A legmeghatározóbb egyházi élményeim édes-
anyám saját kis templomához fűződnek. A hitemet nem 
kürtölöm világgá, inkább abban nyilvánul meg, ahogy élek, 

Gregory Porter
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és ahogy igyekszem példát mutatni. Az emberek néha nem 
értik, ez honnan jön, és egy-egy esetben azt kérdezik tőlem: 
mi volt ez? Én pedig azt válaszolom: majd megérted!”
Gregory zenéjének érzelmi tartalma valóban abból a spiri-
tualitásból táplálkozik, amelyet az egyház oltott belé. Szív-
vel teli, érzelmes és sokszor nagyon személyes dalaiból su-
gárzik, milyen hatalmas a lelke, miközben előadásmódja 
intellektuális és teljesen manírtalan. Ez a természetes hang 
pedig mélyen rezonál hallgatóságában. A stílusáról azt vall-
ja: „Egyértelműen jazzénekesnek tartom magam, de élve-
zem a bluest, a southern soult és a gospelt is. Ezek elemei 
mind utat találnak maguknak a zenémben. És mindig ki-
hallom őket a jazzből.” Énektudását és adottságait szuperla-
tívuszokban méltatják a kritikusok és a pályatársai, az egyik 
leginkább magával ragadó bariton hangnak tartják őt, aki-
ben „megtalálható minden, amit egy férfi jazzénekestől el-
vársz, és egy-két olyan dolog is, amiről nem is tudtad, hogy 
elvárod.” Dee Dee Bridgewater szavai szerint: „Régóta nem 
volt ilyen férfi jazzénekesünk. Szerzeményei is gyönyörűek. 
Csodás történetek mesélője.”

A jazzen túl

A fesztivál többi estéje is igen erős programot és változatos 
szórakozást garantál. Július 13-án a rendezvényt a Buena 
Vista Social Club dívája, Omara Portuondo és a spanyol 
flamencoénekes Diego el Cigala közös fellépése nyitja. 
Hogy Kubában a hosszú élet titka a közmondásos jókedv, az 
örömzene és a salsa, arra Omara Portuondo az egyik élő 
bizonyíték. Az énekesnő nyolcvanötödik életévét ünnepli, 
melyből hetvenet a színpadon töltött, és nem úgy tűnik, 
mintha elfáradt volna. Születésnapi „85 Tour” koncertsoro-
zatán érkezik Veszprémbe, ahol feleleveníti pályája legfon-
tosabb állomásait, és mivel muzsikájában ott lüktet a kubai 
történelem csaknem teljes elmúlt évszázada, a koncert biz-
tosan idevarázsolja majd a szigetország letűnt szépségű, 
nosztalgikus hangulatát. Omara nagy ívű karriert futott be 
hazájában, igazi legendává vált. A szívhez szóló, romantikus 
bolero volt a specialitása, ezért gyakran hasonlították a me-
lankolikus jazz olyan nagyságaihoz, mint Billie Holiday 
vagy Edith Piaf. 1997-ben világhírű lett a Buena Vista 
Social Club projekttel, turnék és felvételek sorozata után 
2009-ben Latin Grammy-díjat is kapott, s azóta is számta-
lan helyen énekel a világ minden táján. Ez alkalommal a 
társa a szintén (többszörös) Latin Grammy-díjas spanyol 
Diego El Cigala lesz, akit az egyik legizgalmasabb, megúju-
lást kereső flamenco énekesként tartják számon. A kubai 
kapcsolatnak van előzménye, hiszen a művész 2003-ban 
készítette el Lágrimas Negras című közös lemezét Bebo 
Valdés kubai zongoristával, amely zajos világzenei sikert 
aratott. Az énekes stílusáért könnyű lelkesedni, hiszen az 
önmagában is oly szenvedélyes spanyol flamencóba a cigány 
öröksége mellett az argentin tangó hagyományait is meste-
rien ülteti át. Mindez a kubai ritmusvilággal összeolvadva 
várhatóan Veszprémben is megremegteti majd a szíveket. 

Omara Portuondo

Diego el Cigala
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A következő estén néhány évtizedet előreugrunk és műfajt 
váltunk, de a nosztalgikus hangulat megmarad. Lisa 
Stansfield nyolcvanas és kilencvenes évekbeli slágereivel 
lép színpadra, melyek a popzene sokak számára meghatáro-
zó korszakát elevenítik fel. Az énekesnő akkoriban olyan 
dalokkal lett sztár, mint az All Around the World vagy a 
Change, de ki ne ismerné például a The Real Thing, a 
Someday I’m Coming Back vagy a This Is The Right Time 
dallamait? Ezek is mind az ő számai, melyeknek köszönhe-
tően a kilencvenes években a legnagyobb popsztárok közé 
avanzsált. Noha a kétezres évektől Lisa inkább a filmezés 
felé fordult, a zenélésnek sosem fordított hátat. Miközben 
több filmszerepet vállalt, és tévésorozatokban valamint 
színházi darabban is feltűnt, 2004-ben új stúdióalbumot 
adott ki The Moment címmel. Sőt jazzes koncertfelvételt is 
készített a londoni Ronnie Scott’s Jazz Clubban, de más 
klubokban is rendszeresen fellépett. Mostanában ismét tel-
jes erővel az éneklésre koncentrál, ennek eredménye 2014-
ben Seven címmel megjelent új lemeze, melyet elsősorban a 
soul iránti rajongása inspirált. Reméljük, erről is szemezget 
majd a mostani koncertjén.
 
Július 17-én a Thievery Corporation fellépése lesz a feszti-
vál záróakkordja. Velük ugyancsak az addigiaktól egészen 
eltérő műfaj kerül színpadra, sőt inkább műfajok sokasága, 
melyekből az együttes saját, egyéni stílusát szintetizálja. A 
washingtoni duó kedvence a bossa nova, innen indultak, és 
eredendően ebbe elegyítenek minden egyebet, ami meg-
érintette őket. Elektronizált zenéjükben a latin dallamok 
mellett többek között megjelenik a jamaikai dub reggae és 
a pszichedelikus rock. Felfedeznek és újraértelmeznek régi 

és feledésbe merülő zenéket, amelyeknek elemeiből aztán 
felépítik saját, belassult chill out világukat. A Thievery Cor-
poration húszéves fennállását ünnepli, s mára az elektroni-
kus zene egyik igazodási pontja lett. Ahogy a Rolling Stone 
írja: „Hilton és Garza tágra nyílt szemekkel, kíváncsian fe-
dez fel idegen kultúrákat és ismeretlen, meglepő ízeket. Az-
tán bezárkóznak egy lemezstúdióba, hogy olyan dalokat ve-
gyenek föl, amelyek egy jobb világról szóló történeteket 
mesélnek el.” Nem is rossz záró gondolat egy zenei fesztivál-
hoz.

A VeszprémFest keretében július 8. és 17. között a Rozé, 
Rizling és Jazz Napok mindennap ingyenes koncertekkel 
várja majd a látogatókat az Óváros téren, ahol a kulináris 
élvezetekről a balatoni régió borászatai, valamint a kézmű-
ves gasztronómia képviselői fognak gondoskodni. A ren-
dezvény vendége idén a somlói és pannonhalmi borrégió, a 
mottó: 30 koncert, 30 borász. A fellépők között olyan ne-
vekkel találkozhatunk, mint Hajdu Klára, Fekete-Kovács 
Kornél, Váczi Eszter, Barabás Lőrinc, Pribojszki Mátyás, a 
Swing Swing és a United. n

További információ: veszpremfest.hu

Lisa Stansfield

Thievery Corporation
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Ha nem maradtak volna ránk kották, lemezborítók, kon-
cert- és színházi plakátok, festmények, grafikák, művészi- 
és sajtófotók, és ezeket nem gyűjtötték volna megszállot-
tan néhányan, főleg olyanok, akik ott is voltak ezeken a 
koncerteken, akkor most lényegesen kevesebbet tudhat-
nánk a jazz idestova egy évszázados történetéről. A kiállí-
tás a műfaj izgalmas magyar vonatkozású képes és tárgyi 
dokumentu mai ból válogatott, amelyet Simon Géza Gá-
bor állított össze saját gyűjteményéből, kiegészítve dr. Baj-
nai Kára magángyűjteményével, az Országos Széchenyi 
Könyvtár Zenemű- és Színháztörténeti Tára és a ceglédi 
Dobmúzeum kollek cióiból, valamint Gyémánt László, 
Külüs László és Nyakas Attila festőművészek, továbbá Siklós 
Péter és Hutton László fotóművészek képeivel. A tárlatot 
Simon és Bajnai, illetve a Múzeum igazgatója, Kiss Imre 
rendezték egységbe.

Az óbudai múzeum két emeleti termében a jazz előzményeit 
egészen Ira Aldridge Shakespeare-színész vendégszereplésé-
től követhettük a mai fiatal magyar jazzalkotókig. Bőven 
dokumentálták a két világháború közötti első aranykort is, 
amikor a jazz és a tánc(zene) kéz a kézben jártak. Ebből az 
időből származik a már a Gramofon előző számában is 
reprodukált, „görbelábú” Márkus Alfréd-Dénes Oszkár 
kottacímlap, mely a kiállítás plakátjára került és a kataló-
gus borítóján is látható. Innen fokozatosan vezetett át a 
kronológiai rendbe szedett tárlat a háború utáni évekbe, 
valamint a hanglemezgyártás lábra állásának és a műfaj új-
bóli elterjedésének évtizedeibe.
A kiállítás egyik erénye az volt, hogy a sok fotó, plakát, le-
mezborító és egyebek között felismerhettük a következő 
kortárs együttesek és muzsikusok portréit: Babos Gyula, 
Berki Tamás, Binder Károly, Csík Gusztáv, David 
Yengibarian, Deseő Csaba, Dresch Mihály, Dudás Lajos, 
Egri János, Kőszegi Imre, Grencsó István, a Molnár Dixie-
land Band, Oláh Tzumo Árpád, Roby Lakatos, Szabó Sán-
dor, Szakcsi Lakatos Béla, Tabányi Mihály, Tony Lakatos, 
Török Ádám, a Trio Midnight, Yoch’ko Seffer. A 100 négy-
zetméteren ugyanis több száz magyar jazzelőadó neve for-
dult elő, csak azok közül soroltam fel néhányat, akiknek 
arcképe jól azonosíthatóan feltűnt az anyagban. Mások, 
például a májusban a Müpában újabb nagyszerű produk-
cióval előrukkolt Tommy Vig neve is felbukkant a kiállí-
táson, ahogy természetesen a Benkó Dixieland Bandé is. 
A tárlathoz igényes kiállítású, 68 oldalas, kétnyelvű kataló-
gusfüzet készült, amelyek reprodukciói sok látogató számára 
megőrzik a látottak emlékét, de sajnos a katalógus általános 

Magyar Jazztörténeti Projekt
Bár május elsején bezárt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tavaly ősszel 
nyílt kiállítása, a Képes Magyar Jazztörténet, ez csak a zászlóshajója volt az NKA hathatós 
támogatásával megvalósult Magyar Jazztörténeti Projektnek, hiszen pazar koncertsoroza-
tot is rendeztek a helyszínen, ezen kívül könyvek és lemezek is napvilágot láttak, amelyek 
mind ingyen népszerűsítették a műfajt.   

2 zipernovszky Kornél 
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bevezető szövege után az egyes kiállítási tárgyak kísérő szö-
vegeiből nem sokat tudunk meg azok korára, anyagára, ere-
detére stb. vonatkozóan.
A Magyar Jazztörténeti projekt, amely a Simon Géza Gábor 
vezette Magyar Jazzkutatási társaság és a hozzá kapcsolódó 
Magyar Jazzkutatási Alapítvány égisze alatt zajlott, nem 
csak kutatta és dokumentálta a magyar jazztörténetet, eb-
ből a jelentős támogatási összegből létre is hozta a muzsi-
kát. Live jazz született, mondhatnánk a lemezek feliratá-
nak szavajárásával, és a legnagyobb dolog ebben nem 
csupán maguknak a koncerteknek a megvalósulása, az új 
közönséggel való találkozást nagyban elősegítette, hogy az 
estek a Múzeumban ingyenesek voltak. A tavaly novemberi 
nyitás óta 17 koncertet rendeztek, sorrendben: Bohém 

Trió,  Kőszegi New5, Dobmúzeum Jazz Quartet, Binder Ká-
roly–Borbély Mihály duó, Balogh Tamás Quartet, Oláh 
Krisztián Trió,  eFF3kted, Szabó Sándor/Major Balázs/
Heidrich Roland Trió, Gáspár Károly Trió feat. Babos Gyu-
la, Gyárfás István Trió feat. Molnár Enikő, Elek István 
Quartet, Bágyi Balázs New Quartet, Halper Hendrix 
Experiment, Deseő Csaba és a Gyárfás Trió, Csík Gusztáv 
együttese, Dresch Quartet és végül Szakcsi Trió, utóbbi a 
Nemzetközi Jazznap alkalmából lépett fel. Már a színes név-
sorból is lemérhető, hogy a meditatív világzenétől a jazz-
rockig, az etnojazztől a mainstreamig és oldtimerig igen 
széles stíluspaletta színei nyilvánultak meg. Hiba lenne bár-
melyiket a mindig teltházas Kultea-koncertek közül kiemel-
ni, de annyiban vállalom a szubjektivitás ódiumát, hogy 
talán a friss Szabó Gábor-díjas Gyárfás István – aki több 
együttesben is szerepelt – volt a közönség legnagyobb ked-
vence. Az MKVM egyébként azóta is folytatja koncertsoro-
zatát.
A már novemberi nyitásra elkészült katalógus után a Pro-
jekt következő könyve áprilisban jelent meg, címe: Magyar 
Jazzkutatási Konferencia – Budapest, 2016. március 11. 
A konferenciát is a Múzeum-beli Kulteában rendezték ezen 
a napon, a meghívott előadók itt is igen eltérő terminológi-
ai ráfogással dolgoztak. A jazzkutatás fogalmába sok min-
den belefér, de nem minden előadás tisztázta előre fogalmi 
és módszertani kereteit, miközben többen vállalták isme-
retlen vagy alig ismert jazztörténeti epizódok, fejezetek új 
kutatásainak ismertetését, mások pedig szubjektív élménye-
ikből indultak ki. A kiadvány szerkesztője, Simon Géza Gá-
bor joggal hangsúlyozta előszavában, hogy az előadók korát 
tekintve (29–76 évesig) is változatos kiadvány született. A 
projektet lezáró Bacsik Elek-monográfia, szintén Simon tol-
lából, lapzártakor már nyomdában volt. n

Mi a Magyar?
A magyar Jazztörténeti Projekt keretében a Jazz Hungaricum 
1905–2015 tízlemezes boxot kiteljesítő, most megjelent dupla 
CD úttörő vállalkozás. A legterjedelmesebb magyar jazz an
toló gia, amióta megjelent a háború utáni magyar jazz lemez
kiadás első, reprezentativitásra törekvő, de csak évente ada
golt sorozata. Éppen olyan nehéz pontos fogalmi definíciót 
adni ahhoz, hogy mi a magyar, mint ahogy a jazz meghatáro
zása is változik. Nos, a kiadvány a lehető legbefogadóbb ma
gyarságfogalommal dolgozik, és ezt becsületesen előre is bo
csátja a címével, amelyben összeházasítja a fogalmakat: 
Jazzhungarians Around the World I–II. Vagyis azt hirdeti, 
hogy mindenki, aki valamilyen részben magyar, jazztevékeny
sége révén érdemes a figyelemre.
A dupla CD a tízes sorozat 5–6. számát kapta, de a megjele
nés időpontja szerint a legutolsó a tízes dobozban. A váloga
tás fő szempontja szerint a felvételek külföldön, magyar (szár
mazású) muzsikusok közreműködésével készültek, s azok a 
lehető legnagyobb változatosságot mutatják. Kaleidoszkóp
szerű hatást kelt, hogy egymás mellé kerültek Dajos Bélának a 
weimari Németországban készült lemezei Oláh Lacinak az 
ostromlott Szovjetunió fővárosában 1944ben és a már Bécs
be költözött Zoller Attilának 1946ban készült hanganyagai
val. Míg az első 1924től 1955ig, a második CDkorong 1955
től 2008ig rögzített számokat ad közre, széles stilisztikai 
spektrumon. A két lemez és az egész felvételsorozat célja 
nyilvánvalóan az lehetett, hogy felhívja rá a figyelmet, mennyi 
felfedezendő kincs rejtőzik még szerte a világban, ahol meg
fordultak vagy hosszabban éltek magyar (származású) muzsi
kusok. És mivel az egész projekt többi dokumentumához ha
sonlóan ezeket sem kereskedelmi forgalomba, hanem oktatási 
intézményeknek, könyvtáraknak, kutatóknak, újságíróknak 
szánták, ezért ennek csak örülhetünk, hiszen jó hírünket keltik 
a világban, és remélhetőleg ki is váltják a szakma érdeklődését.

A Jazz Hungaricum darabjai: 
1.  ragtime In Hungary
2.  Dixieland In Hungary
3–4.  Swing In Hungary I–II.
5–6.  Jazzhungarians Around the World I–II.
7–8.  Hungarian Gypsies In Jazz I–II.
9–10.  Early Modern Jazz in Hungary I–II.
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Meleg(b)en ajánlott 
jazzkoncertek
Tizennegyedik alkalommal kerül sor a Lamantin Jazzfeszti-
vált és Improvizációs Tábor megrendezésére június 19. és 
25. között. Az öt szombathelyi helyszínen a megszokott ta-
nár-diák koncertek mellett lesznek magyar és külföldi sztá-
rok, köztük a Loop Doctors, az Equinox, Csík Gusztáv tri-
ója, a Szabó Dániel Quintet, a Piotr Baron Quintet, a 
Stephane Belmondo Trio, egy teljes este pedig a blues jegyé-
ben telik.

A Louis Armstrong Jazzfesztivál immár 12. kiadását éli a 
Bánki-tó partján. Június 24–26. között régi kedves ismerő-
sök új produkcióinak tapsolhat a közönség, köztük hazai és 
nemzetközi világsztárok is felbukkannak. Pénteken Csík 
Gusztáv triója Joan Faulknert, Peggy Blut és Scott Hamil-
tont látja vendégül, majd a Dan Nimmer Trióhoz csatlako-
zik Paul Nedzela és ismét Hamilton. A nap zárásaként a 
Joey DeFrancesco Trio ereget majd zenei petárdákat a 
víziszínpadon. Szombaton lesz ingyenes koncert is Farkas 
Gábriel és zenekara jóvoltából, majd a Marian Petrescu 
Trio, a Bratislava Hot Serenaders és a Budapest Jazz 
Orchestra zenél a tavon – utóbbi vendége lesz Mark 
Nightingale és Joan Faulkner. Vasárnap a bánki evangéli-
kus templomban ingyenes gospelkoncertre kerül sor.

A MOM Kulturális köz-
pont júniusban két világ-
sztárt is fogad: 22-én a 
tízszeres Grammy-díjas 
ku bai származású trom-
bitás, Arturo Sandoval 
tiszteleg egykori mento-
ra, Dizzy Gillespie előtt, 
majd 28-án a bőgős-
basszusgitáros -énekes 
Esperanza Spalding (ké-
pünkön) teszi tiszteletét 
legújabb, a jazz fogalom-
körén túlmutató Emily’s 
D+Evolution című pro-
dukciójával, melynek pro-
ducere a David Bowie-val 
is sokszor dolgozó Tony 
Visconti.

A BMC gazdag júniusi koncertkínálatából kiemelkedik 
4-én a Lukács-Harland-Grenadier Trió koncertje, 5-én a 
Fon-Trade Music Saxophone Summit, amelyen a tenorsza-
xofon három kiválósága, Rick Margizta, Tony Lakatos és 
Bolla Gábor muzsikál, 8-án a kínai Jasmine Chan énekes-
nő és a Szakcsi Jr. Trio estje, valamint 11-én Hans 
Lüdemann, Sébastien Boisseau és Dejan Terzic Rooms Trió-
ja. A koncerteknek az Opus Jazz Club ad otthont.

25. Gyulai Vár Jazz Fesztivál július 23-ára időzíti különleges 
programkínálatát, melynek világhírű fellépője, Al Di 
Meola (képünkön) Elysium & More című anyagát mutatja 
be. A meghívottak közt lesz még a 15 éves Balázs Elemér 
Group, a Grencsó Kollektíva és az elmaradhatatlan Gyulai 
Big Band.

A július 22–31. között megrendezett Művészetek Völgye 
idén sem bánik mostohán a jazz szerelmeseivel.  Fellép En-
rico Pieranunzi Harcsa veronikával, a Trio Midnight Andy 
Middletonnal, a Modern Art Orchestra Bob Mintzerrel és 
másokkal, a Dresch Folk Quartet, a Snétberger Zenei Köz-
pont ifjú tehetségei, a Santa Diver és Borbély Mihály, az 
Oláh Krisztián Trió, a Bacsó Kristóf Triad, Fábián Juli és 
Zoohacker, az Ég alatti 5, a Subtones és Jónás Vera, a Syrius 
Legacy, a Song-óra, a Gyémánt Bálint több formációval, a 
László Attila Quartet, a Kozma Orsi Quartet, a Tóth Vik-
tor Tercett, a Párniczky Quartet, a SoulFool Band, a Harcsa 
Veronika Quartet, Mózes Tamara és Nagy János, a Bencze 
Alma Quartet, a Szőke Szandra Quintet és a Delalamm.

A Sambosi-Törley Fesztivál idén, 19. kiadásában bővít mű-
faji kínálatán, augusztus 3-án fókuszál a jazzre, míg 4-én a 
népzene felé fordul. A Törley Gyűjtemény és Látogatóköz-
pontban szerdán 19 órától a Kozma Orsi–Fehér Géza Duót 
hallhatjuk, 20 órától pedig a Newbrand együttes fogadja 
Husnullina Regina énekesnőt. A csapattagok közt találjuk 
Nagy János zongoristát és fiát Nagy Ábelt, aki gitáron is 
virtuóz játékos, Frankie Látó hegedűst, Joubert Flóra ifjú 
dobos hölgyet és Kéri Samut basszusgitáron, aki a legfiata-
labb tag. Csütörtökön a Fonó Zenekar koncertezik Szabad 
a tánc című műsorával.

További információ: www3.lamantin.hu, www.jazzfesztival.hu, 
www.momkult.hu, www.bmc.hu, www.gyulaivarszinhaz.hu, www.
muveszetekvolgye.hu, www.sambosi.hu
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Nagyot szól a nyárelő és nyárutó  
a Müpában

Bombasztikus évadzárásra készül a Müpa. Néhány nap kü-
lönbséggel két olyan jazzelőadó lép a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem színpadára, akiket többen megnevezné-
nek a kifogott aranyhalnak mint három kívánságuk egyi-
két. Diana Krall június 30-i koncertje azért is emlékezetes-
nek ígérkezik, mert ez idáig sportcsarnokokban hallhattuk 
idehaza. Az ötszörös Grammy-díjas zongorista-énekesnő 
minden bizonnyal előad majd néhány számot legutóbbi, 
Wallflower című albumáról Anthony Wilson gitárossal, 
Karriem Riggins dobossal és Robert Hurst bőgőssel alko-
tott zenekarával, de korábbi slágereit is műsorra tűzi nyári 
európai koncertkörútja második állomásán. A művésznő 
honlapjának tanúsága szerint Budapesten találhatók leglel-
kesebb rajongói, hiszen lapzártánkkor egyedül a Müpa-beli 
koncertre kelt el minden jegy.
Hasonlóan kivételes érdeklődés övezi Keith Jarrett július 
3-i szólózongora-koncertjét, aki mindössze négy európai 
helyszínen lép fel idén júliusban. Már 2007 októberében 
megkedvelte a Bartók Béláról elnevezett hangversenyter-
met, így közel kilenc év múltán kedves ismerősként tér visz-
sza, hogy újabb kétrészes, szólóimprovizációkból álló esttel 
örvendeztesse meg rajongóit.
A nyári szünet után a Jazz 0820 évadnyitó rendezvényére 
kerül sor, immár tizenkettedszer. A közkedvelt ünnepi 
jazzkavalkád idén még gazdagabb műsort kínál, hiszen a 
kinti nagyszínpadon három csapat váltja majd egymást: 
kezdetnek az Ifj. Oláh Kálmán Quartet, a januári Jazz 
Showcase közönségdíjas zenekara lép fel, akik 18 óra után 
átadják a stafétát a Berdisz Tamás vezette Bopcorn triónak, 
akik ez alkalommal három harsonásgeneráció jeles képvise-
lőivel egészülnek ki. Nem marad el a megszokott Police Big 
Band-koncert, amely az augusztus 20-i tűzijáték előtt és 
után is szórakoztató műsort kínál. Ezalatt a Zászlótérben és 
az Üvegteremben két tehetséges hármas, a Tálas Áron Trió 
és a Rafael Márió Trió játszik örmzenét a hozzájuk szaba-
don csatlakozó szólistákkal: Munkácsy Eszter énekesnővel, 
Subicz Gábor trombitással, illetve Dennert Árpád és Varga 
Gergely szaxofonosokkal. A koncertek 17 órától kezdődnek 
és ingyenesek lesznek.
Aki pedig egy kicsit is szereti a tradicionális jazzt és a swing-
zenét, annak egy héttel később ismét a Müpában a helye, 
hogy végigélvezze a New Orleans Swingfesztivál koncertjeit. 
26-án a Group’n’Swing készül kivételes műsorral, kivételes 
vendégművésszel, 27-én a Korb Attila multi inst ru mentalista 
vezette PapaJazz formáció fogadja Amerikából Scott Robin-
son fúvós virtuózt, aki ez alkalommal leginkább tárogatójá-
tékával készül lehengerelni az egybegyűlteket. Az augusztus 
28-i fellépő személye lapzártánkig nem nyert megerősítést, 
annyi azonban tudható, hogy e hétvége méltó megkoroná-
zására számíthatunk. Gramofon-összeállítás

További információ: www.mupa.hu
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„A folklór 
nem szent tehén, 
hanem 
ihletet adó forrás”

Kiemelkedő zenei előadóművészeti tevékenységéért március 15-én Liszt Ferenc-díjban része-
sült a korábban már számos rangos elismerést kiérdemlő énekes, Herczku Ágnes. A díjat 
bulgáriai koncertkörútja miatt nem tudta személyesen átvenni, de mind a díjjal járó sikerről 
és felelősségről, mind a balkáni vendégszereplésről mesélt a Gramofonnak a művésznő. 
Természetesen szóba került Live at WOMEX című legújabb albuma is (rövid recenziónk a 81. 
oldalon), amely javarészt a tavaly őszi budapesti fesztivál koncertanyagát tartalmazza.

2 Bencsik Gyula

Herczku Ágnes
népdalénekes
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GRAMOFON: Gratulálok a Liszt-díjhoz. Váratlanul ért?
HERCZKU ÁGNES: Köszönöm. Nem teljesen, mert alá 
kellett írni a felterjesztést. Számos kiváló művész van Ma-
gyarországon, de nem mindenki mögött áll olyan promi-
nens ember, aki a siker reményében eséllyel terjeszthet fel 
valakit a díjra. Szerencsémre a Hagyományok Háza főigaz-
gatója, Kelemen László – akivel hosszú évek óta együtt 
dolgozom – a szavát kellően latba vető és kellően kitartó 
ember... Nem először próbált felterjeszteni. Ugyanakkor 
tudok olyan kollégáról, aki nálam sokkal többet letett 
már az asztalra, mégsem kapta még meg a Liszt-díjat. Nem 
tudom, hogy a kurátorok milyen szempontok alapján 
döntenek. De ne érts félre, nem akarok álszerény lenni, 
nagyon örülök a díjnak, nagy megtiszteltetés, csak ár-
nyalni szerettem volna, mi mindenen múlik egy ilyen 
elismerés. 

G.: Több felelős-
séggel jár, hogy 
ezentúl odaírják 
a plakátra a ne-
ved mellé: Liszt-dí-
jas?
H. Á.: Nagyon igaz a 
mondás, miszerint a dí-
jaid azoknak fontosak, 
akik nem ismernek téged. 
Teljesen mindegy, mi áll a ne-
ved mellett, egyedül az számít, 
mit csinálsz a színpadon. A felelős-
ség tehát nem díj-függő, hanem lelkiis-
mereti, szakmai-önérzeti kérdés.

G.: Mit csináltál például a bolgár színpadokon 
márciusban? Ha nem tévedek, a bulgáriai turné 
miatt nem vetted még át a Liszt-díjat.
H. Á.: Így van. Nemzeti ünnepünk csaknem egybe-
esik Bulgária nemzeti ünnepével, amit idén összekap-
csoltak Bartók születésének 135. évfordulójával, és 
mind ezek alkalmából – zengzetes Dunamenti Barátság 
címen –  zenei-kulturális programsorozatot rendeztek Bul-
gáriában. Demonstrálandó a nagyszerű kulturális kapcso-
latát a tágabb értelemben vett térség népeinek. De most 
irónia nélkül: tavaly Borbély Mihály, Lukács Miklós és 
Dés András készített egy olyan lemezt, aminek vendége a 
legendás Teodosii Spasov kavalos volt. A meghívás egy-
részt ennek az albumnak az apropóján történt. Másrészt 
Nikola Parovval évek óta visszatérő vendégei vagyunk a 

világzeneinterjú
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Szófiai Magyar Intézetnek, akár duóban, akár a Bandával. Kint 
csatlakozott hozzánk Teodosii, valamint Bulgária legjobb ga dul-

kása, Peyo Peev, a Bolgár Rádió Zenekarának szólistája. Nikolá-
val és Peyóval mi képviseltük a „jazzisták” mellett a folklórt. 
Színesen szerkesztve váltotta egymást a fent említett lemez 
anyaga és a „tiszta forrás”: vegyesen magyar és bolgár népze-
nével. A végén pedig természetesen közös zenéléssel zártunk. 
A helyszínek a kis puboktól a gyönyörű galériákon át a tekin-
télyes koncert- és színháztermekig változtak. A hangulat 
azonban, függetlenül a hely szellemétől, mindig forró volt. 
A bolgárok ebben sokkal jobbak nálunk: nem befolyásolja 
őket a helyszín, a zenére figyelnek csak, hagyják magukat 

el ragadtatni. A turné mérlege: nyolc állomás, kilenc fel-
lépés – mivel Plov diban dupláznunk kellett a nagy 

érdeklődésre tekintettel –, túlzás nélkül óriási siker 
és hatalmas élmény – nekünk is.

G.: Zeneértő, zeneszerető a bolgár közönség?
H. Á.: Nagyon. Teljesen képben vannak sa-
ját folklórjukat nézve. Öt, valamilyen szin-
ten népzenét sugárzó csatornát számoltam 
össze a tévében. Ebben persze éppúgy ben-
ne van a bolgár lakodalmas rock, mint az 
autentikus folkzenei fesztiválokon rögzí-
tett anyag. Bulgáriában „ősidők” óta 
van népzenei képzés az általános isko-
lától a középiskolán keresztül a felső-
oktatásig. Sokkal népszerűbb náluk a 
saját kultúrájuk művelése, mint ná-
lunk. Teodosii Spasov Bulgáriában 
egy félisten. A turnénk során minde-
nütt interjúk és rajongó női szempárok 
kísérték. 

G.: Hogyan fogadták, hogy egy-két dalt 
bolgárul is énekeltél?
H. Á.: Hálásan és nagy-nagy öröm-
mel. Sokszor könnyezve... Megdi-
csértek, milyen szépen beszélem a 
nyelvüket! Sajnos ez nem igaz, 
mondtam, de mindkét részről 
örültünk a sikeres megtévesztés-
nek.

G.: A világ legjelentősebb vi-
lágzenei eseményének, a 

WOMEX-nek tavaly Buda-
pest adott otthont, és te is 

fölléptél a Bandával, 
ami önmagában is jelen-
tős. Viszont tudtommal 
ti vagytok mostanáig az 
egyetlen zenekar, ame-
lyik koncertlemezen is 
kiadhatta a fesztivál 
koncertfelvételét.Fo
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H. Á.: Hát... mindenesetre nem jellemző a WOMEX-re 
az ilyen gesztus.  De 2015-ben mi voltunk az egyetlenek. 
Tudtuk, hogy a BBC sugározni fog a WOMEX-ről, ezért 
többsávos, profi felvétel készült a mi előadásunkról is. 
Amikor a rendezvényt követően jobbnál jobb visszajelzé-
seket kaptunk a koncertről, megfordult Nikola fejében: 
mi lenne, ha a róla készült felvételt kiadnánk? Érdeklőd-
tünk a Fonónál – mivel ők adták ki legutóbbi, Bandázom 
című lemezünket –, de szkeptikusan azt mondták: felejtsé-
tek el gyerekek, ehhez nem fognak hozzájárulni. Nikola 
azért kiküldte az általa előkevert anyagot az illetékesek-
nek... Hozzájárultak. 

G.: A koncert azonban csak 40 percnyi anyagot tartalmazott.
H. Á.: Igen, ezért kiegészítettük a lemezt további négy 
számmal. Ezek már stúdiófelvételek. Közöttük akad, ame-
lyik csírájában már megvolt, csak még kiforratlan állapot-
ban, és van teljesen újonnan írt dal is. Az utolsó stúdiófel-
vételen, a Szép sem vagyok, se nem jó című számban két 
vendégünk is volt: Kovács Ferenc trombitált, Ferenczi 
György szájharmonikázott és énekelt. Erről a számról klip 
is készült, ami a YouTube-on megtalálható.

G.: Az eredeti Bandázom album is át-
alakult kicsit a WOMEX-koncertre.
H. Á.: Így van. Az egyik dalt Nikola új-
rahangszerelte – négy vonósunknak 
kvázi vonósnégyesre írt szólamaival –, 
jóformán új dalt alkotva ezzel. Született 
továbbá még két új dal is a koncertre, 
tehát nem egy az egyben a Bandázom-
lemezt mutattuk be. Ezek a dalok is nép-
zenei gyökerekből táplálkoznak, de nem 
tisztán népdalfeldolgozások: a témák is 
Nikola szerzeményei. Ugyanakkor az 
avatatlan fül nem feltétlenül tudja el-
dönteni, hogy éppen eredeti népzenét 
hall vagy egy népzenei ihletettségű, de 
Nikola Parov által írt számot. Persze 
nem is kell, ez inkább a szakmabeliek-
nek jelenthet plusz érdekességet. 

G.: Ki inspirált benneteket az efféle 
„majdnemolyan” hatás elérésére?
H. Á.: Az inspiráció mindig belülről 
jön. Aki sokat foglalkozik a népzenével 
és zeneszerzői vénával is meg van áldva, 
az előbb-utóbb maga is írni fog „nép-
dalt”. Ennek a természetes folyamatát 
Bartók Béla egy egész tanulmányban 
taglalja: hogyan lehet, szabad, érdemes 
feldolgozni a népzenét. A népdalfeldol-
gozások úgynevezett „bartóki hármas 
útján” nemcsak az egyszerűen vett nép-
zenei témák feldolgozását követjük, ha-
nem a kreatívabb, saját szerzésnek és 
annak feldolgozásának az útját is. Bar-

tóknak ez a fajta nyitottsága és bátorsága természetesen 
nagy hatással van ránk is: nem tekintette „szent tehénnek” 
a folklórt, sokkal inkább élő organizmusnak, ihletet adó 
forrásnak.

G.: Munkás nyár elé nézel?
H. Á.: A nyár és szerintem még az ősz is két legutóbbi leme-
zünk, a Bandázom és a Live at  WOMEX koncerteztetéséről 
szól majd. Emellett természetesen a Magyar Állami Népi 
Együttes előadásainak zömén is ott leszek. Jóval ritkább - 
épp ezért különleges – alkalmakkal barokk zenészekkel, 
Bodrogi Évával, Szászvárosi Sándorral és Tokodi Gáborral 
koncertezem. Nemsokára megjelenik Lackfi János Ember-
szabás című kötete, hangzó melléklettel, János megzenésí-
tett írásaival és népdalfeldolgozásokkal, Sinha Róbert szer-
zésében. Az ebből készült koncertet is el lehet majd csípni, 
például Kapolcson. És mint minden normális előadónál, 
nemcsak a „felszín fecseg”, hanem a „mély” is dolgozik. Öt-
letek jönnek-mennek, ebből az érdemesek lejegyzésre kerül-
nek, hogy aztán megtalálják a helyüket egy új színázi elő-
adásban vagy egy új – balladás – lemezen. De erről a maga 
idejében...  n
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Pál István Szalonnának, a Magyar Állami Népi Együttes 
zenekarvezető prímásának fontos szerep jut az idei balaton-
füredi Anna-bálon: ő lesz a bírálóbizottság elnöke. A bál 
prímásversenyén ugyanis ebben az esztendőben népzené-
szek indulhatnak. Velük felváltva mutathatják be tudásu-
kat a cigányzenészek – ők jövőre kerülnek újra sorra. A ver-
senyt négy évvel ezelőtt indította el a Hagyományok Háza 
és Balatonfüred Önkormányzata. Pál István Szalonna azt 
meséli, a zsűrizésben az esztétika, az intonáció mellett az 
eredethűséget is vizsgálják, de a legfontosabb az előadás-
mód, az, hogy hogyan tudja valaki átadni a művek üzenetét 
a publikumnak, mennyire tudja magával ragadni, elvará-
zsolni a közönséget. Évről évre nő a prímásversenyre jelent-
kezők száma, s a pénzdíjak mellett fellépési lehetőséget, le-
mezfelvételt, hangszereket is nyerhetnek a legkiválóbbak. 
Az érdeklődők pedig minden fordulót figyelemmel kísér-
hetnek, hiszen a kétnapos verseny alatt a Kisfaludy Galéria 
ajtaja nyitva áll, és ez még izgalmasabbá teszi a zenészek 
mustráját. S természetesen minden évben az Anna-bálon az 
a prímás muzsikálhat, aki előző esztendőben megnyerte a 
megmérettetést. A versennyel igyekeznek a népzenére és a 
cigányzenére is felhívni a figyelmet, a Hagyományok Háza 
pedig már tehetséggondozó programot is útjára indított, 
amelynek része volt többek között egy cigányzenei kurzus. 
Bíznak abban, hogy ezt a területet is újjá tudják éleszteni.
A bál mellett nyáron a Magyar Állami Népi Együttesnek 
több hazai rövid turnéja is lesz, a Magyar rapszódiát, vala-
mint a Megidézett Kárpátalja című műsorukat több hazai 
városban mutatják be. „A műsor nagyon tetszett a kárpátal-

jai közönségnek – azoknak, akiktől gyűjtöttük, akiktől ta-
nultuk mindezt. Először kicsit furcsállva nézték, hogy mit 
csináltunk mi az ő táncaikból, de aztán a publikum állva 
tapsolt, s ez a mi táncosainkat is mélyen meghatotta. Egyéb-
ként ezt az előadásunkat, lelkesen fogadják, bárhol adjuk is 
elő a világban.” A Művészetek Völgyében, Kapolcson, a 
Folk-udvarban is fellép Pál István Szalonna és Bandája, 
ahol a Fonó és a Hagyományok Háza közös programjai ke-
rülnek színre. 
Szeptember legelején ismét várják a Kárpát-medencei 
táncházzenészeket: végre lesz alkalma a szakmának a talál-
kozásra, az együttmuzsikálásra. A különböző vidékekről 
érkező mesterek előadásokat tartanak, tanítanak, s termé-
szetesen szól a zene – reggeltől hajnalig. A program máso-
dik napja nyilvános a nagyközönség számára, ilyenkor a 
szentendrei skanzen egy kiemelt területének minden portá-
ján szól a muzsika, mindenütt táncot tanítanak, s a rendez-
vényt nagyszabású gálaest zárja. A zenészek és a közönség is 
nagyon élvezi ezt a programot, amely valóban életre kelti a 
néphagyományt. Ez az őszi hónap tartogat még egy különle-
ges koncertet is, hiszen a Zeneakadémián szeptemberben 
Bartók-estet tartanak, amelyen a Kelemen Barnabással mu-
zsikálnak. Úgy adják elő Bartók Béla darabjait, hogy keve-
rik a klasszikus muzsikát a népzenével, az eredeti műveket 
és az abból született kompozíciókat. Pál István Szalonna 
például klasszikus zongorakísérettel játszik népzenét, de fel-
hangzik a programban a székely friss csárdás is. n

A Hagyományok Háza honlapja: www.hagyomanyokhaza.hu 

Táncházi muzsika reggeltől hajnalig 
Izgalmas programokat kínál a következő hónapokban is a Hagyományok Háza. Júliusban a 
balatonfüredi Anna-bál prímásversenyét rendezik meg, ahol idén a népzenészek mérhetik 
össze a tudásukat; majd szeptember 3-án és 4-én a Kárpát-medencei Táncházzenészek Ta-
lálkozójára is sor kerül. Emellett a Magyar Állami Népi Együttes rövid vendégszereplésekre 
indul, a zenekar pedig Bartók-estet játszik Kelemen Barnabással a Zeneakadémián. E ren-
dezvényekről Pál István Szalonna zenekarvezető prímás beszélt a Gramofonnak. 

2 Réfi Zsuzsanna
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Az ötnapos fesztivál zenei kínálata a magyar folk legjobbjait 
mutatja be. Itt lesz a világszerte elismert Muzsikás; a Szlama 
László vezette Pásztorhóra; s megszólal a Tisza-parti Fokos 
tamburazenéje. Lajkó Félix újító és virtuóz szellemisége pe-
dig ott hat a leginkább, ahol megszületett – a bácskai tájon. 
Az etno korlátait tágító Kerekes Band, a nép- és világzenét 
egyaránt magáénak valló Buda Folk Band is a fesztivál ven-
dége lesz. A magyar jazz nagyágyúja, Dresch Mihály új vo-
nós kvartettjével érkezik. A tartalmas szórakozásért felel 
Lovasi András Kiscsillaga, a Ferenczi György és a Rackajam, 

vagy a szerb Van Gogh. Olyan énekesnők hangját élvezhet-
jük, mint Sóti Juli, Harcsa Veronika, Petrás Mária vagy 
Csizmadia Anna. A fesztivál elképzelhetetlen a Dombosi 
Remix – irodalmi napok, a Vajdasági Szabadegyetem, a 
Rosé borterasz vagy fényfestés nélkül. Többen úgy vélik, 
hogy a Dombosfest a Vajdaság szebbik arca, a szervezők pe-
dig dolgoznak rajta, hogy a varázslat folytatódjék!

világzene
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A felvételek 1990 január 28 és október 23 között készültek Szászcsáváson. 
A gyűjtéseken közreműködtek: Szánthó Zoltán, Bartha Zoltán Ágoston, Adámy Zsolt, 
Olasz György, Érdi Ágnes, Kertész Nóra, Pásztor Ferenc, Verestói Nárcisz, Pallagi Pál.
A fényképeket Szánthó Zoltán és Bartha Zoltán Ágoston készítette.
Mastering: Kopcsik Márton
Producer: Szánthó Zoltán w Felelős kiadó: Horváth László w Design: Kiss Dóra
 P + © 2016 Fonó Budai Zeneház w Fonó Music Hall

H-1116 Budapest, Sztregova utca 3. s Tel/fax: +36 1 206 53 00
fono@fono.hu w www.fono.hu

1. Cigány csárdás és szökő (1.) 6’54”
2. Cigány csárdás és szökő (2.) 11’40”
3. Haidau 2’04”
4. Invârtita 1’34”
5. Hârţag 1’51”
6. Szegényes 2’08”
7. Vénes csárdás (1.) 2’28”
8. Vénes csárdás (2.) 3’48”
9. Ţitruş szökő 2’45”
10. Asztali hallgató 2’10”
11. Bemondás 0’08”
12. Csányi Mátyás nótái 4’06”
13. Öreges csárdás 2’00”
14. Cigány csárdás 5’13”
15. Furulyás csárdás és szökő 2’28”
16. Sűrű verbunk (1.) 3’07”
17. Sűrű verbunk (2.) 4’23”
18. Szökő 3’42”

Szászcsávás Band
1990
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1.	 Csárdás	és	szökő	 3’10”
2.	 A	Vén	Kránci	verbunkja	 3’12”
3.	 Székely	verbunk	 7’20”
4.	 Énekelt	asztali	és	csárdás		 8’14”
5.	 Féloláhos	 4’22”
6.	 Cigány	asztali	hallgató	 6’31”
7.	 Cigány	csárdás	és	szökő	 4’48”
8.	 „Gyertek	fiúk,	menjünk	a	kocsmába”	 2’16”
9.	 Mahala	 3’41”
10.	 Csárdás	és	szökő	„szájból”	 1’51”
11.	 Román	hallgató	 3’48”
12.	 De-a-purtat,	ceardaş,	hârtag	 7’33”
13.	 Énekelt	cigány	csárdás	 2’45”
14.	 Keménynagyszőllősi	csárdások	 3’21”
15.	 Cigány	szökő	 3’05”
16.	 Rákóczi	induló	 1’49”

Szászcsávás	Band
3.

A	CD	felvételei	1995-1998	között	készültek	a	szászcsávási	óvodában.
A	felvételeket	készítették:	Bartha	Zoltán	Ágoston,	Szánthó	Zoltán;	
közreműködtek	Érdi	Ágnes,	Kertész	Nóra,	Takács	Gusztáv.
A	fényképeket	Szánthó	Zoltán,	László	Csaba	(borító),	Kertész	Nóra	és	Pénzes	Géza	készítették.
Producer:	Szánthó	Zoltán	w	Felelős	kiadó:	Horváth	László	w	Design:	Kiss	Dóra
	P	+	©	2016	Fonó	Budai	Zeneház	w	Fonó	Music	Hall

H-1116	Budapest,	Sztregova	utca	3.	s	Tel/fax:	+36	1	206	53	00
fono@fono.hu	w	www.fono.hu

S
zászcsávás	B

and	
3.	

FA
	383-2

Li
ve

 in
 C

hicago

5
998048

538423

S
zászcsávás B

and 
Live in C

hicago 
FA

 384-2

Szászcsávás Band
Live in Chicago

A felvételeket Aranyos László készítette Chicago-ban a Szent István templomban, 
és a Paprikash Étteremben, 1998. június 12-én
Mastering: Aranyos László, Bartha Z. Ágoston
Fotó: Szánthó Zoltán, Frank de Jong (portrék), Magyar Kálmán w Design: Kiss Dóra
Producer: Szánthó Zoltán w Felelős kiadó: Horváth László
 P + © 2016 Fonó Budai Zeneház w Fonó Music Hall

H-1116 Budapest, Sztregova utca 3. s Tel/fax: +36 1 206 53 00
fono@fono.hu w www.fono.hu

1. „Nyitány” — csárdás 3’11”
2. Székely verbunk 2’56”
3. Szegényes 1’27”
4. Vénes 2’04”
5. Sűrű verbunk 2’29”
A szászcsávási kísérőhangszerek fejlődése
6. „Szaggató verbunk”
 – a kísérő hangszer hegedű 1’22”
7. „Kránci István csárdása és szökője” 
 – a kísérő hangszer primkontra 2’33”
8. „A szászcsávási cigány induló” 
 – kontrakíséret a primkontra játékmódjával 1’52”
9. Magyar csárdás és szökő 
 – a napjainkban szokásos kontrakísérettel 7’41”
10.  Cigány hallgató, asztali és szökő 5’49”
11. Csárdás és szökő „szájból” 1’31”
12. Csárdás és szökő tánccal 4’47”
13. Mahala 3’11”
14. Magyar asztali, csárdás és szökő 9’29”
15.  Cigány csárdás és szökő tánccal 5’14”
16. Rákóczi-induló 1’44”
17.  Cigány csárdás és szökő 
           a „Paprikash” étteremben 9’39”

1.  Cigány székelyverbunk 2’41”
2.  Sűrű verbunk 2’32”
3.  Énekelt lassú csárdás 2’58”
4.  Magyar szökő 5’38”
5.  A szászcsávási cigány induló 1’22”
6. Sűrű verbunk 3’52”
7.  Cigány lassú csárdás 4’40”
8.  Cigány hallgató 4’45”
9. Cigány asztali  6’13”
10.  Cigány csárdás és szökő 7’45”
11.  Énekelt lassú csárdás 3’23”
12. Magyarózdi szegényes  2’20”
13. Magyarózdi öreges pontozó 1’05”
14. Magyarózdi csárdás és szökő 4’46”
15.  De-a-lungu 3’35”

Szászcsávás Band
Transylvanian Folk Music

A felvételek 1992 és 1994 januárjában készültek a szászcsávási Óvodában.
A 2. felvétel 1991-ben készült a budajenői temetőkápolnában. 
A felvételeket készítették: Bartha Z. Ágoston, Érdi Ágnes, Kertész Nóra, 
Pénzes Géza, Szánthó Zoltán.
A fényképeket készítette: Szánthó Zoltán, Allan Eaton w Design: Kiss Dóra
Producer: Szánthó Zoltán w Felelős kiadó: Horváth László
 P + © 2016 Fonó Budai Zeneház w Fonó Music Hall

H-1116 Budapest, Sztregova utca 3. s Tel/fax: +36 1 206 53 00
fono@fono.hu w www.fono.hu
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Hamarosan 
megjelenik!
Szászcsávás Band 
 1990

Szászcsávás Band 
 Transilvanian folk music

Szászcsávás Band 
 3.

Szászcsávás Band 
 Live in Chicago 

Teljes program:  www.dombosfest.org

DOMBOS FEST – „A Vajdaság szebbik arca”
A vajdasági Kishegyesen, egy löszfal tövé-
ben 16 évvel ezelőtt hívták életre (egy sze-
métdomb helyén) civil összefogással a 
DombosFestet, amely azóta is a térség leg-
jelentősebb és legkedveltebb művészeti 
fesztiválja. Idén június 29. és július 3. kö-
zött a Lesz! Lösz! Jössz? szlogennel bemu-
tatja a magyar kultúra érdekes, színvona-
las, de a Vajdaságban még kevésbé ismert 
produkcióit. A löszfal ismét legszebb arcát 
mutatja, köszönve a páratlan fény-
festészetnek, mely a Vajdaságban egyedül 
ezen a helyszínen honos. 

2 Gramofon
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A kilencvenes évek elején egy vizsgálat során ötven, 1950 és 
1993 között készült Beethoven-zongoraverseny felvételt 
teszteltek, lényegében a megszokott és sorozatunkban is-
mertetett paraméterek szerint. Ennek eredménye már pozi-
tívabb volt az előzőhöz képest, mert a következőket állapí-
tották meg:

• az idő előrehaladtával a zongorahang szélessége, kiter-
jedtsége nőtt

• a felvételek teremérzete erőteljesebbé vált
• a szubjektív dinamikaérzet növekedett (annak ellenére, 

hogy az objektíven mérhető dinamikai értékek nem vál-
toztak lényegesen)

• a vizsgált időszak felvételeinek esztétikai csoportokba so-
rolása nagyon nehéz volt, egyúttal megfigyelték, hogy a 
sztereózás kezdeti időszakának hangzásesztétikai 
sokszínű sége a hetvenes évekre már betagozódott egy 
„főirányba”.

Az említett „hangzásesztétikai sokszínűség” természetes kö-
vetkezménye annak, hogy minden kezdet – s így a sztereó 
technika megjelenése is – kísérletező időszak volt, amely 
számos követendő utat és tévutat szült, az idő múlásával 
azonban kialakult az a „főcsapás”, mely mintegy példává, 
általános megoldássá vált. Hogy ez valóban kedvező vagy 
éppen kedvezőtlen tendencia, arról sokat beszélhetnénk. 
Gondoljunk csak a zongora történetére: mennyi egyéni ka-
rakterrel rendelkező hangszert hozott létre a kezdeti forte-
pianós kísérletezés, majd mindez a hangzásbeli gazdagság 
itt is leszűkült a mai „szabványos” zongorahang keretei 
közé. Természetesen vannak üdítő hangzásbeli különbsé-
gek, ám nagyságrendjüket tekintve ezek nem hasonlíthatók 
össze a fortepianókra jellemző változatossággal. Ami pedig 
a kezdeti sztereózás sokszínűségét illeti, a stúdiókban két 
kérdésre keresték a választ: milyen esztétikai célkitűzések-
kel használják az új eljárást, illetve e célkitűzéseket milyen 
eszközökkel (pl. mikrofontechnikával) valósítsák meg.

A sztereó mikrofontechnikát illetően viszonylag korán lét-
rejött egy olyan „alaprendszer”, melynek működése mate-
matikai pontossággal leírható. (A stúdiók technikai helyisé-
gében – így pl. az egykori Hungaroton Rottenbiller utcai 
stúdiójában – a falakra finom figyelmeztetésként ezeket a 
diagramokat ki is függesztették.)  Az első keverőasztalok is 
ehhez a rendszerhez készültek, amely egy ideig ugyan szinte 
egyeduralkodónak tűnt, ám a napi gyakorlat bebizonyítot-
ta, hogy pl. egy szimfonikus felvétel esetén inkább a hang-
kép közepét (tehát az elülső vonós pultokat) képezi le mar-
kánsan, míg a szélső hangszerek iránya elmosódottabb. 
Ezért a napi hangmérnöki gyakorlat hamar kiegészítette 
egy olyan rendszerrel, amely matematikailag szinte követhe-
tetlen volt, ám a zenekar két szélét közelre hozta, s ezután 
logikusnak tűnt a két mikrofontechnika egyidejű használa-
ta. Ezzel azonban a korábbi matematikai pontosság meg-
szűnt, s a teória helyett a stúdiókban egyre inkább a hang-
mérnöki praxis vette át az irányítást. Csakhamar a francia 
rádiósok is megjelentek egy újabb, nagyon praktikus elren-
dezéssel, s ez lényegében így ment tovább: szinte a nyolcva-
nas évekig jöttek az újabbnál újabb mikrofonrendszerek. Az 
esztétikát illetően pedig olyan kérdések merültek fel, hogy 
pl. egy teljes szélességű szimfonikus zenekar felvételén mek-
kora legyen a fafúvóskar szélessége, hogyan álljanak egy 
oratóriumnál a szólisták, vagy egy vonósnégyes mekkora 
helyet foglaljon el a sztereó bázisban. Az említettek tehát 
mind-mind hozzájárultak a sztereózás kezdeti évtizedeinek 
hangzásesztétikai sokszínűségéhez.
A korábbi írásunk zárásaként, valamint a fentiekben bemu-
tatott – egyébként nagy szakmai tisztességgel végzett – tesz-
tek részbeni ellentmondásai jelzik a hangfelvétel-esztétika 
nehézségeit, ám azt is sejtetik, hogy az elmúlt kb. hat évti-
zed felvételeire visszatekintve ebben az értelemben is van 
még mit vizsgálnunk. Az sem szorul különösebb bizonyítás-
ra, hogy más zenei műfajokban vagy más zeneművekkel 
végzett összehasonlítások esetleg más eredményt adhatnak 
– amint erről későbbi írásainkban még szólunk.

Az akusztikus művészetek mostohagyermeke:  
a hangfelvétel-esztétika
9. rész: Két hangzásesztétikai összehasonlítás

Előző írásunkban egyebek közt az ötvenes-hatvanas évek zenei felvételeinek hangzási 
kérdéseit elemeztük, majd egy tanulságos vizsgálatot is megemlítettünk, mely az ötvenes 
évektől már a kezdeti digitális korszakig hasonlította össze a szimfonikus felvételeket, 
megállapítva, hogy a meghallgatások során abban az időintervallumban nem tapasztal-
tak következetes hangzásesztétikai változásokat. Most elsőként egy hasonló tesztsorozat-
ról számolunk be, melyet mintegy a korábbira adandó válaszként végeztek, majd egy 
egészen friss összehasonlítást is bemutatunk.

2 Ujházy László
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Egy újabb összehasonlítás –  
Mendelssohn: Scherzo

Előre is elnézést kérve a személyes megfogalmazásért, az 
alábbiakban két nagyon figyelemre méltó Szentivánéji 
álom-kiadvánnyal kapcsolatos saját vizsgálódásaimat osz-
tom meg olvasóinkkal.
Amikor legutóbb megjelent a Lipcsei Gewandhaus zeneka-
rának Mendelssohn-CD-je, melyen Riccardo Chailly ve-
zényletével többek között a Szentivánéji szvit is megszólal, a 
felvétel már első hallásra kifejezetten tetszett. Ám előjött a 
szokásos kíváncsiság: rögvest meghallgattam ugyanezt a 
művet egy archív felvételen Széll Györggyel és az amszter-
dami Concertgebouw Zenekarával, s a hatás megdöbben-
tő volt. Bár az 1950-es évek végén készült felvételnek a vado-
natúj digitális felvételhez képest érthetően magasabb volt 
az alapzaja (hiszen még az akkori magnetofonszalagokra 
készült), ám a hangkép meggyőzően egységes, akusztikai 
értelemben is összefogott hangzása, kellemes mélységi tago-
zódása (különösen a fafúvóké) valóban lenyűgözött. Ezek 
után ismét meghallgatva az új felvételt már kissé zavart a 
hangzás viszonylagos egysíkúsága, a hangszerek közelsége, s 
hogy pl. különösen az oboa olykor aránytalanul ki is emel-
kedett a hangképből. Hangsúlyozom, egyik felvétellel szem-
ben sem voltam negatív irányban elfogult, mindkét karmes-
tert és együttest nagyon kedvelem, a stúdióként használt 
helyszíneket pedig a szakma – teljes joggal – Európa legkitű-
nőbb hangversenytermeiként tartja számon. A régi felvé-
tel teremérzetén (nyilván a kevés számú mikrofonnak kö-
szönhetően) jól is érződött a Concertgebouw klasszikus 
atmoszférája, ám az új, feltehetően sokmikrofonos felvéte-
len a hangszerek közelsége nem engedett utat annak, hogy 
a „legújabb” Gewandhaus ugyancsak kitűnő akusztikája a 
felvételen is kibontakozhasson. Pedig a mai általános felfo-
gás (és hangtechnikai manírok) értelmében ez is egy na-
gyon jó felvétel, csakhogy a régi hangzásában volt valami 
olyan emberi minőség, amely sokkal jobban megérintett. 
A személyes összehasonlításba azonban nem nyugodtam 
bele: „biztosra akartam menni” a kérdésben, ezért mindkét 
felvételből a Scherzót kiragadva azokat a Bartók Rádió Kri-
tikus füllel című műsorának felvételén zenetudós partnere-

imnek és hallgatóinknak is bemutattam. Arra gondoltam, 
hogy a korábbi felvétel iránti lelkesedésem abból ered, hogy 
hangmérnöki pályám javát még e felfogás jegyében töltöt-
tem el, s a hozzám képest lényegesen fiatalabb, már a CD-n 
nevelkedett zenetudós társaim ítélete tárgyilagosabb lesz. 
Nagy meglepetésemre azonban ők is a korábbi felvételt te-
kintették „hallgathatóbbnak”, s nem fukarkodtak a lelkes 
dicséretekkel. Ezután a két Scherzót konzervatóriumi tanít-
ványaimnak is lejátszottam, majd egyetemista filmes hang-
mester hallgatóimnak (kitűnő, jó fülű és biztos ítélőké-
pességgel megáldott, válogatott csapat) a két felvétel 
összehasonlító hangzási elemzését vizsgafeladatként is fel-
adtam. Az eredmény: gyakorlatilag a diákok 95 százaléka a 
régebbi felvételt ítélte jobbnak, kellemesebbnek. 
Ez azért is érdekes, mert joggal gondolhatnánk, hogy a tel-
jes egészében a mai hangzásesztétikában élő fiatal generáció 
(itt az átlag életkor messze 20 év alatt volt) már nem értéke-
li a fél évszázaddal ezelőtti hangzásvilágot. Ám bebizonyo-
sodott, hogy azt nem csupán az azon nevelkedett, magam-
fajta idősebb korosztály valamiféle érthető nosztalgiából 
hallgatja szívesen, hanem – és ezt örömmel jelenthetjük ki 
– az archív felvételeket illetően olyan örök hangzási érté-
kekről van szó, amelyeket az időközben végbement hang-
technikai fejlődés sem homályosított el. Elismerem termé-
szetesen, hogy ebből az egy vizsgálatból nem szabad 
általánosítani, mégis megnyugtató, hogy egy több mint fél 
évszázaddal ezelőtt készült felvétel ennyire megfogja a mai 
hallgatót. S ismét igazolást nyert, hogy a hangtechnika és a 
hangzásesztétika nem kapcsolható mereven össze.
Egyébként a szvitből azért a Scherzót választottam, mert a 
többi tétel könnyedén elviseli a nagyobb térbeli oldottsá-
got, s az ezzel járó „párásabb” hangzást, ám ebben a tétel-
ben a fafúvók szinte kiáltanak a konkrétabb megszólalás 
után, (ami a hangtechnika nyelvére lefordítva viszonylag 
közelebbi mikrofonokat jelent), hiszen a rövid staccatók 
pregnáns, szinte a végletekig „kihegyezett”, precíz megjele-
nése nélkül a tétel játékos karaktere odavész. A régi felvétel 
nagy erénye, hogy készítői a hangkép markáns teremérzete 
és az említett követelmény közötti egyensúlyt kitűnően 
megteremtették, holott ezek valójában ellentmondanak 
egymásnak. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Széll György
Riccardo ChaillyFo
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gramofon-hang tanulmány

Kérdés persze, hogy melyik felvétel hordozza magán a művé-
szi újjáteremtés jegyeit. Valójában mindkettő, hiszen egyik 
sem törekszik a reális koncertélményre. A régi felvétel mély-
ségi tagozódása sokkal plasztikusabb, mint a helyszíni kon-
certhallgatás viszonylagos térbeli egysíkúsága, az új felvétel 
közeli mikrofonokból szintetizált hangképe pedig olyan ér-
zést sugall, mintha szinte valamennyi hangszer a közvetlen 
közelünkben szólalna meg, ami ugyancsak nem azonos a 
koncertélménnyel, s ebből eredően a hangkép tisztasága, át-
tetszősége szempontjából nagyon meggyőző. Az új felvételt 
preferáló kb. 5 százalék tanuló éppen ezzel indokolta vélemé-
nyét – hangsúlyozva, hogy ennek hangképe körvonalazot-
tabb, jobban érződik a hangszerek (itt is elsősorban a fafú-
vók) „anyagszerűsége”. Valójában két ízlésvilág ütközött: az 
inkább szintetikus, az összhatást, a markáns teremérzetet, a 
különböző hangsíkok hallástávlatát előnyben részesítő, illet-
ve ezzel szemben az analitikus, a hangszerek körvonalazott-
ságát (szaknyelven a tranziensek pontos leképzését) preferáló 
felfogás, mely utóbbi inkább közelebb hozza a hallgatóhoz az 
előadókat. Mindkettőnek megvan a létjogosultsága, sőt e 
két megoldás között szinte folyamatos az átmenet. 
Hangsúlyozandó, hogy a leírt vizsgálat kizárólag a hangzási 
tulajdonságokat hasonlította össze, s eredménye semmikép-
pen sem érinti a két előadás rendkívül magas művészi szín-
vonalát.  

Technikai vagy szemléleti váltás?

Az utóbb ismertetett összehasonlításra könnyen mondhat-
nánk, hogy korábbi analóg felvételt hasonlítottunk össze 
digitális felvételekkel. Kétségtelen, hogy e két technika kö-
zött fennállnak olyan különbségek, amelyek a hangzást bizo-
nyos mértékig befolyásolják. A vizsgálatunk tárgyát képező 
analóg felvétel még elektroncsöves keverőasztalon készült, 
rögzítése magnetofonszalagra történt, s a későbbi vizsgála-
tok egyértelműen kimutatták e két technikai eljárásnak a 
hangzásra gyakorolt jótékony hatását. Ugyanakkor a félveze-
tős, digitális jelfeldolgozás megjelenése egyes torzítási jelen-
ségeket jelentősen csökkentett, illetve alaposan lenyomta a 
technikai jellegű alapzajt. Ám a két rögzítési mód technikája 
közötti különbséghez képest sokkal jelentősebb a két kor-
szak hangzásesztétikai szemlélete közötti különbség. Ne fe-
ledjük: a meghallgatáskor valamennyi felvétel végső soron 
digitális volt, hiszen mindkettő CD-ről szólalt meg (márpe-
dig ami CD-ről szól, az eleve csak digitális lehet).
Mit állapított meg az említett szemléleti váltásról a digitális 
technika első időszakában a lemezkritikus és a hangmér-
nök? Ingo Harden, neves zenetörténész, hanglemezkritikus 
egy 1984-ben tartott előadásában a régebbi (pl. Solti György 
által készített) felvételekkel való összehasonlításban eléggé 
pesszimisztikusan vélekedik a digitális korszak hangzásáról. 
Szerinte plakátszerű hangmaterializmus, teltség, közelség 
és árny nélküli világosság jellemzi az új felvételeket, s a 
hangperspektíva már nem az elsődleges szempont. Az ope-
rák partitúra szerint távoli zenekarai inkább csak halkab-
bak az igazi távolsághatás helyett, továbbá a távoli ének-

hang sincs távol, hanem mintha „spanyolfal” mögül szólna, 
de közelről. Ugyanakkor a technikai tökéletesség a hallga-
tónál elhomályosítja a zenei formát, az apró részletek kidol-
gozottsága eltakarja magát az építményt, mintha – ismét 
Hardent idézve – „egy katedrálist nagyítóval néznénk”. Az-
zal az óhajjal zárja előadását, hogy a stúdiók a jövőben pla-
kát helyett inkább hangképet kínáljanak a hallgatóknak! 
(Ingo Harden gondolatait olvasva könnyen támadhat olyan 
érzésünk, mintha csak a fenti két Mendelssohn-felvételt ha-
sonlította volna össze.) 
És hogyan vélekedett e kérdésről a hangmérnök? A kilenc-
venes években Jürg Jecklin, korunk egyik vezető hangmes-
tere, egy jelentős sztereó mikrofonrendszer kidolgozója 
megállapította, hogy a digitális technika bőséges lehetősé-
geiből eredően a hangmérnöki tevékenység sokkal inkább a 
technika és nem a művészet irányába mutat. Másrészt e te-
vékenységben ma már az utómunka a hangsúlyosabb, s eb-
ből eredően a kész felvételek „túlságosan technikalizáltak”, 
(ugyanakkor tegyük hozzá, hogy éppen a gondos utómunka 
következtében belső dinamikaarányaik precízen kiegyensú-
lyozottak.) 
Az ilyen jellegű kérdések ugyan többnyire értelmetlenek és 
feleslegesek, mégis megkockáztatható, hogy vajon a klasszi-
kus analóg korszak előadóművészei hogyan éreznék magu-
kat a mai felvételi stílusban. Hogy csupán egy példát említ-
sünk: Furtwängler annak idején még a felvételek „javító” 
vágása ellen is tiltakozott, mert azt csalásnak tartotta. 
Az alcímben feltett kérdésre a válasz eléggé egyértelmű, 
mert a szemléletváltást a digitális technika szinte korlátlan 
lehetőségei is segítették, így a kettő között van kapcsolat. Le 
kell azonban szögeznünk, hogy mind az analóg, mind a di-
gitális korszakban egyaránt készültek és készülnek élvezete-
sen gyönyörű és ezzel szemben érdektelen, sápadtabb, rutin-
jellegű felvételek. Következő írásunkban már a közelmúlt 
felvételeiről szólunk, s azt is bemutatjuk, hogy szép szám-
mal vannak olyan zeneművek, melyek rögzítésekor a digitá-
lis technika lehetőségei különösen nagy szerepet játszanak, 
pontosabban fogalmazva: igazi arcukat csak digitális kör-
nyezetben tárják fel. n

Jürg Jecklin, a kiváló hangmérnök a digitális technikai veszélyeire is 
felhívta a figyelmet
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Kurtág György kilencvenedik születésnapja ör-
vendetes módon aktivizálta (a külföldin túl) a 
hazai zenei életet is. Leginkább szembetűnő az 
a hangversenysorozat, melynek létrejöttében a 
BMC (személy szerint Gőz László) vállalt orosz-
lánrészt. Példás összmunka jött létre a szerve-
zés megannyi területén – s ebbe kapcsolódott 
bele, két kottakiadvánnyal, az Editio Musica 
Budapest is. A hangversenyek idején a helyszí-
nen gazdag kínálatot biztosítottak a kiadók és 
terjesztők, olvasni- hallgatni- és játszanivaló-
ból egyaránt. S ezek között kapott helyet egy 
megkülönböztetett figyelemre számot tartó ér-
dekesség: Kocsis Zoli hangjegyfüzete.
Miként az ünnepek iránt belső szükségletük van 
az embereknek, úgy a kulturális élet területén 
sem nélkülözhetőek az olyasmik, amiket távol-
ságtartó értetlenkedéssel akár feleslegesnek, 

akár luxusnak lehet(ne) minősíteni. A gyönyör-
ködés, a rácsodálkozás készségének a kialakulá-
sához és fejlődéséhez impulzusok szükségesek! 
Mert a fogékony érdeklődő is fokozatosan jut el 
a jelenségtől a lényeghez, a külsőségek észrevé-
telezésétől az érdemi összefüggésekig. És az 
sem mindegy, hogy milyen élményanyag segíti 
ebben a tájékozódásban. A szerzői kéziratokkal 
való találkozás széles skálán történhet. Haszná-
lati tárgyakon jelennek meg díszítőelemként 
(vászontáskákon, ceruzákon, radírokon stb.) 
vagy kiragadott részletek képeslapként kerülnek 
sokszorosításra. Ilyenkor a fogyasztó megma-
rad a külsőségek szintjén. Messzebbre jut a kot-
taolvasó, aki kiadványok fakszimile-illusztráció-
ját összeveti a nyomtatott verzióval, s még 
további tapasztalatokat szerez, aki teljes műve-
ket követ (vagy épp szólaltat meg) nyomtatott 
verzió mellett hasonmás-kiadásokból is. Ilyen-
kor mind több olyan apróság tűnik fel, amelyek 
bevilágító erejűek lehetnek a mű előadása szem-
pontjából, ám (különböző okokból-meggondo-
lásokból) nem szerepelnek a nyomtatványban. 
Az ilyen „felfedezések” haszna felbecsülhetet-
len: a beavatottság érzetét kelti az érdeklődő-
ben, aki ettől kezdve személyesebben viszonyul 
az adott műhöz – mondhatni, a sajátjának érzi. 
Az EMB eme vállalkozása nem előzmények nél-
kül való. Annak idején Kurtág szólóhangra írott 
remekét, a József Attila-töredékeket úgy jelen-
tették meg, hogy először a „szövegkönyvet” 
adták közre, a költő kézírásával fennmaradt 
részleteket hasonmásként, a többit korabeli 
gép írással, illetve szedéssel, majd következtek a 
megzenésítések, tételenként külön oldalon, a 
zeneszerző látványként is szép, s mindig olvas-
ható kézírásával. Máig emlékszem arra a meg-
rendülésre, amellyel először lapoztam végig a 
kiadványt. Az új kotta bizonyos szempontból 
más műfajt képvisel. Távoli rokona J. S. Bach 
notenbüchleinjeinek, amelyek közül az utókor 
számára az Anna Magdalenának szánt összeál-
lítás a legismertebb. Ebben az esetben korsza-
kos jelentőségű előadóművész számára készült 
a gyűjtemény, mondhatni, személyes haszná-

latra. Az érdeklődő szakmai „nagyközön-
ségnek” pedig mi sem izgalmasabb, mint bepil-
lantást nyerni egy ilyen munkakapcsolatba, 
amely nek dokumentuma voltaképp a legkevésbé 
sem tartozik másokra. Külön köszönet Kocsis 
Zoltánnak, amiért lehetővé tette a hangjegyfü-
zet kiadványként való közzétételét.
A hangjegyfüzet történetét tulajdonosa, Kocsis 
Zoltán ismerteti, a kézirat tartalmával „elszá-
moló” utószó Wilheim András munkája. A kur-
tági életmű (egyúttal a kurtági gondolkodás-
mód) alapos ismerői tényszerű információkon 
túl megfigyelési szempontokat is sugallnak az 
érdeklődőknek; irányítva tekintetüket, de meg-
hagyva számukra a személyes felfedezések le-
hetőségét. 65 darabot tartalmaz a kiadvány, 
némelyiket több változatban (van köztük azóta 
megtagadott verzió is) – és néhány bevilágító 
erejű  szerzői megjegyzés. A kottához hangfel-
vétel is járul: 11 tétel a Játékokból, természete-
sen Kocsis Zoltán előadásában. Az 1982 feb-
ruárjában készült felvétel műsorából 9 szerepel 
a közzétett kéziratban (a nyitószám – Előhang 
egy Bálint-kiállításhoz – több verzióban). A 
hangzó anyag „visszakeresése”, beazonosítása 
során egyszersmind feltérképezhetjük az elága-
zásokat.
A 600 példányban megjelentetett kiadvány ko-
rántsem alternatívája Kurtág zongorakottáinak! 
Többlet-tapasztalást, egyszersmind többlet-él-
ményt kínál azoknak, akik szívesen foglalkoznak 
részletekkel, korántsem csupán a szétszedés-
összerakás egymást kiegészítő tevékenysé géért, 
hanem annak reményében, hogy megsejtenek 
valamit rilke rózsájának „titkából”.

Fittler Katalin

Jelmagyarázat  
a kritikai rovathoz

H H H H H  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

zeNekRitikAi Mûhely

kUrtág gyÖrgy:  
koCSiS zoli haNgJegyFÜzete

Editio Musica Budapest
Z. 15000
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L’Harmattan Kiadó
348 oldal

Balassi Kiadó
328 oldal

Rózsavölgyi és Társa
240 oldal

SzekveNCiáktól SzimFóNiákig

A Zeneakadémia 1875-ös megnyitásának 140. év-
fordulójának tiszteletére jelent meg az ünnepelt, 
valamint a Rózsavölgyi és Társa Kiadó közös gon-
dozásában a Szekvenciáktól a szimfóniákig – ta-
nulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zene-
akadémiája tiszteletére című jubileumi kötet. Liszt 
Ferenc az alapítástól tizenegy esztendőn át halálá-
ig, 1886-ig töltötte be az elnöki tisztet, és ez alatt 
az idő alatt kollégáival nemcsak „világra szóló” 
intézményt hoztak létre, hanem a kiváló tanári 
karral és az egyre bővülő tanszakokkal az iskola 
bekapcsolódott az európai zene véráramába. nem 
tudom, hogy véletlen-e vagy nagyon is tudatos 
szerkesztői attitűd eredménye, hogy éppen tizen-
egy zenetudományi dolgozat kapott helyet a kiad-
ványban, melyek a nyugati zene mint egy ezer 
évének történetéből merítenek. A legtöbb – négy 
–tanulmány a névadó munkásságával foglalkozik 
behatóan. Ezeken kívül részletes és igényes elem-
zést olvashatunk gregorián szekvenciák magyaror-
szági dallamváltozatairól; a zenei anyag elrendezé-
sének kérdéséről J. S. Bach műveiben; két –  egy-
máshoz szorosan kapcsolódó – munkát Bartók 
pedagógiai műveiről; méltatást a fiatal Bartha Dé-
nes 1939-es Beethoven-monográfiájáról; to váb bá 
betekinthetünk az 1960-as évek Magyarországá-
nak zenei diskurzusába, végül Ligeti Kürttriójának 
több nézőpontból való elemzésével zárul a kö tet. 
A szerzők kivétel nélkül a Zeneakadémián szerez-
ték diplomájukat, írásaik pe dig megkérdőjelezhe-
tetlen folytonosságát adják az elméleti tanszéke-
ken folyó tudományos munka töretlenül magas 
színvonalának. A kiadók nagyvonalúságának kö-
szönhetően a könyvpiacon ritkaságnak szá mít a 
gesztus: a kiadvány teljes terjedelmében elérhető-
letölthető a Zeneakadémia honlapjáról. Igazán 
méltó jubileumi meg emlékezés. Kovács Ilona

BóNiS FereNC: rákóCzi-iNdUló, 
koSSUth-SzimFóNia, Székely FoNó

Bónis Ferenc legújabb könyvét köszönetnek és 
viszonzásfélének szánta az Ittzés Mihály szer-
kesztette Részletek az egészhez című kötetért; 
ebben a kiadványban köszöntötték ugyanis 2012-
ben, 80. születésnapja alkalmából a hazai és kül-
honi zenetörténet-kutatás képviselői. A „válasz”, 
a legújabb opusz egy írás kivételével korábbi, már 
publikált dolgozatokból nyújt válogatást, melyek 
végső formájukat hosszú évek érlelésének kö-
szönhetően mostanra nyerték el. Mivel az írások 
javarészt nem zenei szaklapokban jelentek meg 
első alkalommal, ebből következően ezek többsé-
ge sem tudományos igényű, hanem – az egyes 
szakterületek kutatói számára már jól ismert té-
nyek közlésével és összefoglalásával – inkább a 
nagyközönséget szólítja meg. A minőségi isme-
retterjesztésnek megfelelve az írások könnyen 
be fogadhatók és olvasmányosak. A dolgozatok 
mű faji besorolása meglehetősen nehéz, mert akár 
egy munkán belül olvashatunk az adott témához 
kötődő stílus- és műelemzést, interjúrészletet és 
adatközlést, zeneszerzők életrajzi adatait, elő adó-
  művészi pályaképet és recepciótörténetet, de ta-
lá  lunk lemezkísérőkből egybefűzött kompilá ciót 
is. Eme sokféleségben vizsgálja a szerző többek 
közt a könyv címadó alkotásait – a rákóczi-indu-
lót, Bartók Kossuth-szimfóniáját, Kodály Székely 
fonóját. A kötetet uraló Bartók- és Kodály-témájú 
írások mellett nem hiányozhatnak az Erkelről és 
kortársairól szóló vizsgálódások sem. Közelebb 
kerülhetünk a verbunkos definíciójához is, melyet 
zenei példák illusztrálnak Mozarttól Kodályig. Ol-
vashatunk továbbá egy – a vázsonyi-könyv alap-
ján készített – Dohnányi-életrajzi vázlatot, vala-
mint egy Molnár Antal-önéletrajzot, mely nem 
csupán az életút leírását adja, hanem egyben egy 
korszak lenyomatát is. Kovács Ilona

alaN Walker:  
liSzt-reFlexiók

Alan Walker nagyszerű kötete egyenes folytatása 
a háromkötetes biográfiának – és ne feledkezzünk 
el Lina Schmalhausen naplójának közreadásáról. 
Számos adattal, érdekességgel, kitekintéssel 
szolgál. A könyv tíz fejezete olyan témákat bont 
ki, melyek nem szerepelhettek részletesen a ko-
rábbi Liszt-életrajzban, csak említés szintjén. 
Liszt maga nem írt önéletrajzot, ironikusan azt 
mondta erről, hogy „egy ilyen életet, mint az 
enyém, éppen elég leélni”. Az utókorra maradt a 
feladat, hogy Liszt életének eseményeit össze-
fogja (csak Lina ramann „hivatalos életrajzíró” 
tollából jelent meg biográfia, melyben számos 
adat Liszttől származik). A kötet választ ad arra, 
kapott-e csókot a kis Liszt Beethoventől, számos 
új dologról értesülünk a Beethoven-szimfóniák 
és a Schubert-dalok kapcsán. rendkívül érdekes a 
Schumann-nal való barátság megszakadásának 
elemzése (Schumann a C-dúr fantáziát Lisztnek 
ajánlotta, de Clara kihúzta a dedikálást a megje-
lenés előtt). Külön fejezet elemzi a h-moll szoná-
tát; a művet keletkezése után csak négy év múlva 
hallhatta a nagyközönség. Olvashatunk az in-
terpretációkról, a mű kibontakozó sikeréről. A 
Lied műfaja is önálló esszét kapott, a dalok a 
liszti oeuvre keretén belül talán túlságosan kevés 
figyelmet kapnak. Nagyon érdekes a Lisztről, az 
íróról szóló szakasz, benne véleményekkel a kor-
társ zenészekről, a kritikaírásról. Az Epilógus egy 
nyílt levél Liszthez, a már megválaszol(hat)atlan 
kérdésekkel – Walker itt is közöl olyan adatokat, 
melyek nem elhanyagolhatóak. Walker stílusa 
most is élvezetes, gördülékeny, éppúgy forgat-
hatja a zeneszerzőre-zongoraművészre kíváncsi 
zeneszerető, mint a Liszt-műveket játszó, ve-
zénylő zenész. Példaértékűen gyorsan megjelent 
a magyar nyelvű kiadás. Lehotka Ildikó
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Rózsavölgyi és Társa
184 oldal

SZTE JGYF Kiadó, Szeged
280 oldal

Új Forrás Könyvek
332 oldal

daloS aNNa: kodály éS a tÖrté-
Nelem – Tizenkét tanulmány

A magyar Bartók-kutatás – Denijs Dille, Ujfalussy 
József, Demény János, Somfai László, Tallián Tibor 
és mások nagyszerű tudományos eredményeinek 
köszönhetően – komoly nemzetközi reputációt 
vívott ki magának. Ugyanez a Kodály-kutatásról 
még nem mondható el: itt is születtek értékes, 
figyelemre méltó alkotások, de a magyar zenetu-
dománynak egyelőre komoly adósságai vannak. 
Talán túlságosan is előtérbe került a zenepedagó-
giai irány, és háttérbe szorult Kodály autonóm 
zeneszerzői oeuvre-je, annak kivételes jelentősé-
ge. Mindezek alapján fontos és örvendetes fejle-
mény, hogy a fiatalabb zenetudós-nemzedékben 
van egy kiváló kutató, Dalos Anna, aki a 20. szá-
zadi magyar zenetörténeten belül érdeklődésé-
nek fókuszába helyezte a kodályi életművet. Már 
2007-ben megjelent könyve (Forma, harmónia, 
ellenpont. vázlatok Kodály Zoltán poétikájához) 
jelezte ezt az elmélyült érdeklődést; most pedig 
(Kodály és a történelem címmel) tizenkét ta-
nulmányából válogatott kötet látott napvilágot. 
Az írások eredetileg 2002 és 2015 között jelen-
tek meg, és sajnos nehezen hozzáférhetőek. A 
Kontextus című fejezet három írása Kodály 
törté nelem-képével és –szemléletével foglalko-
zik; a Mű  vek természetesen Kodály-kompozí ciók 
mély re  ható analízisét adja; a tanulmányok harma-
dik csoportja pedig a szellemi hagyaték bonyo-
lult kérdéskörét járja körül. „Dalos Anna bátran 
szembeszáll a hazai zenetudományra hosszú 
ideig jellemző apologetikus Kodály-képpel” – írja 
a fülszöveg, és valóban: az objektivitás, a tárgy-
szerű tudományosság a kötet egyik legnagyobb 
erénye, ami nem azt jelenti, hogy hiányoznának 
az érdekes történetek, adalékok, margináliák. 
Dalos Anna tanulmánykötete a magyar „new 
musicology” alapműve. Retkes Attila

SzemBeN a leáldozó Nappal

Dukay Barnabás a magyar zeneszerzés egyedi 
alakja: zenéjét vagy nagyon szeretik vagy elutasít-
ják. Dukay eddigi életműve azonban megkerülhe-
tetlen, szerencséjére darabjait játsszák, lemezeken 
is hallhatjuk kompozícióit. Dukay műveivel kap-
csolatban az időtlenséget említik vagy a megfog-
hatatlanságot, darabjainak címei is erre utalnak. 
Hogy e különös-különleges hangzáskép kapcsoló-
dik-e a spiritualitáshoz, valláshoz, Dukay szavait 
idézhetjük: ezt a „perszonifikált szakralitást” sze-
retné a szerző megközelíteni, többféle módon. 
Dolinszky Miklós szerkesztésében egy rendhagyó 
kötet jelent meg a szerzőről, egy nagy szeretettel 
és gondossággal összeállított, képekkel, kottákkal, 
partitúrákkal dúsított kiadvány. Hat tematikus fe-
jezetből épül fel a Szemben a leáldozó Nappal 
című gyűjtemény. Az első, a Mozgó kereszt csóvá-
val elnevezésű Dukay Barnabás verseit, írásait fog-
lalja egybe – rendkívül élvezetes a szerző gondola-
tait olvasni életről, a létezés kér dé seiről, számos 
egyéb nehezen megfogható dologról. Több feje-
zetben találunk lényegre törő gondolatokat Dukay 
zenéjéről, rövidebb-hosszabb, de mindenképpen 
érdekes esszék szólnak darabelemzésekről, a kom-
pozíciós technikáról. Kü lön blokkot szentel a szer-
kesztő a verseknek (már a Köszöntőben is szerepel 
egy költemény, Klukon Edité); másutt a szerzővel 
készült be szél ge tések olvashatók. Az Írások, ké-
pek, zenék Dukay Barnabásnak, -ról, -tól alcímű 
kiadvány majd hogynem összművészeti, de min-
denképp komplex. Nagyszerű kötetet tarthat ke-
zében az olvasó, gyönyörű versekkel, Tandori kép-
verseivel, nagylélegzetű elem zésekkel és egy 
remek CD-vel. Utóbbin a Ránki-család, Gadó Gá-
bor, L. Blondiau és maga Dukay játéka hallható. 
„Hasonlíthatatlan zeneszerző” – írja René Martin a 
Köszöntőben, és ez így is van.  Lehotka Ildikó

illéS mária: „tiSzta haNgok” – 
Vántus IstVán élete és műVe

Az utóbbi időben örvendetesen megszaporodtak 
azok a kiadványok, amelyek (többé-kevésbé át-
dolgozott formában) doktori disszertációk anya-
gát teszik könnyen hozzáférhetővé. Nagy öröm, s 
valóban hiánypótló az új kötet a vántus-iro da-
lom ban, hiszen a korábban folyóiratok rövid lé-
legzetű írásaiból vett információ-morzsák a szer-
ző sajnálatosan korán, 57 évesen bekövetkezett 
halála óta nyilvánvalóan csökkentek – még akkor 
is, ha a zeneszerző választott városa, Szeged 
tiszteletre méltóan igyekszik életben tartani 
vántus szellemét. Illés Mária munkájának hitelét 
az adja, hogy hosszú ideje foglalkozik behatóan 
vántus munkásságával, s tehette ezt a hagyaték 
teljességének feltérképezésével. Helyzeti előnyt 
jelent számára, hogy pedagógiai munkája Szeged-
hez köti. A könyv elsősorban szakmabeliek érdek-
lődésére tarthat számot – a részletező műelem-
zésekhez gazdag kottaanyag járul, s ezúttal a 
fakszimile ábrák is „olvasnivalót” kínálnak. Alap-
irodalmat jelent, amely feltárja azt a gondolati 
utat, amelyen saját hangrendszerének megalko-
tásához jutott vántus. A „végtelen pentatónia” 
és az „elgörbült zenei tér” korszaka kétségkívül 
izgalmas olvasmány. Közben az érdeklődő mind 
erősebben érzi az akusztikus kontroll vágyát, hi-
szen vántus számára a sajátos „tiszta hangzás” 
akusztikus élménye volt a meghatározó, ennek 
működési elveit keresve jutott el rendszeralkotá-
sáig. Az elemzések nagyrésze a hangrendszeri 
struktura-analízissel foglalkozik, ami leginkább a 
kottával kézben olvasók számára tanulságos. Kis-
sé zavaró az az akkurátusságra való törekvés, 
amellyel a komponista nyilvánvalóan nem a nyil-
vánosság számára szánt jegyzeteinek, kottaváz-
latainak „hibáit” is kipellengérezi. Mindent egy-
bevetve: igen értékes munka.  Fittler Katalin
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Warner Classics – Magneoton
08256 46777815 

Brilliant Classics – Karsay és Társa
95368

MDG 
920 1945-46

the meNUhiN CeNtUry
kiadatlaN Felvételek  
éS ritkaSágok – 22 Cd

Az igazán kiemelkedő jelentőségű hegedűművész, 
karmester és jeles humanista, yehudi Menuhin 
(1916–1999) születésének századik évfordulójára 
jelent meg a Warner Classics nagyszabású vállal-
kozása: a The Menuhin Century című életmű-ki-
adás. A Richter-életmű gondozásában szerzett el-
évülhetetlen érdemei révén ismert és hiteles Bruno 
Monsaingeon szerkesztésében 80 CD és 11 DVD 
mutatja be ezt a sokszínűségében is egységes, a 
virtuozitás mellett/helyett a muzikalitásra és az 
emberi értékekre fókuszáló előadóművészi pályát. 
A The Historic Recordings blokk régi felvételein 
olyan egyéniségeket hallhatunk karmesterként, 
mint Edward Elgar, Charles Munch vagy Wilhelm 
Furtwängler. 20 CD mutatja be a fiatalon elhunyt 
húgával, Hephzibah Menuhinnal (1920–1981) ké-
szített összes felvételét. önálló blokk eleveníti 
meg a koncertfelvételeket és fesztivál-produkció-
kat, de igen tanulságos a pálya mérföldköveit ösz-
szegyűjtő válogatás (The Virtuoso and his 
Landmark recordings) is. Amikor a kiadó magyar-
országi képviselője, Zsigó Katalin megkérdezte, 
hogy a gyűjtemény melyik részéről (önálló albumá-
ról) írnék legszívesebben, én mégsem ezeket, ha-
nem a Kiadatlan felvételek és ritkaságok 22 CD-ből 
álló kollekcióját választottam – a felfedezés örö-
méért. Ebben a rövid hasábban lehetetlen felsorol-
ni, hogy milyen kincseket rejt ez az album, ezért 
legyen elég két példa. Elképesztően izgalmasak az 
1929 novemberében, Londonban készült Bach- és 
Beethoven-felvételek, amelyekkel az amerikai cso-
dagyerek bemutatkozott Európában. És gyönyörű-
séges az a Schubert kamarazenei album (vonós-
trió, Vonósötös), amit 1965-ben és 1968-ban vett 
fel, ugyancsak Londonban. Páratlan élmény Menu-
hin játéka, egyénisége. Retkes Attila

reger: korálFaNtáziák
Szabó Balázs – orgona

l  l  l  l  l

Ez a kiadvány a zürichi Stiftung Kulturgut Orgel 
nélkül aligha jöhetett volna létre. A nemzetközi 
alapítvány lehetővé teszi, hogy az orgonamuzsika 
jelentős fejezetei korhű hangszereken kerüljenek 
megörökítésre – s ehhez méltó előadókat választ. 
Szabó Balázs budapesti tanulmányait követően 
több külföldi városban mélyítette el orgonista-is-
mereteit, s versenygyőzelmekkel tette ismertté 
nevét. Utrechtben Max Reger orgonaműveiről írott 
disszertációjával szerzett zenetudományi PhD-t. 
Neki jutott az a lehetőség, hogy Reger weideni or-
gonaműveit három különböző hangszeren szólal-
tassa meg. A kísérőfüzetben közzéteszi a hang-
szerválasztás szempontjait, és áttekinthető elem-
zését adja a korálfantáziáknak. Avatott vezetője 
tehát az érdeklődőnek, aki elsősorban élmény 
szintjén éli meg a kompozíciókat. Az opus-számok 
emelkedő sorrendjében két korálfantáziát a bécsi 
Votivkirche Walcker-orgonáján játszik, kettőt 
Gien gen evangélikus templomának hangszerén, a 
második korongon pedig a zürichi Kuhn hangzását 
élvezzük. Itt az Op. 52 három darabján túl szerepel 
Heinrich reimann-nak az a korál fan táziája, amely 
meghatározó jelentőségű volt Reger számára. Sza-
bó Balázs gazdag hangszínpalettával játszik, a 
szín-fantáziához a dinamikai skála szélsőséges ki-
használása társul, ami érdemben növeli a hatást. A 
felvétel hallgatójának a feladata, hogy saját zene-
hallgatási körülményeihez igazítsa. áthallási prob-
lémák lehetnek a hangos részleteknél, illetve a leg-
halkabb szint észlelése kevésbé nívós lejátszó-
apparátuson; fejhallgatónál mindkét szélsőség 
problémái jelentkezhetnek. A hallgatóban feltámad 
a vágy: élőben, a templomok akusztikai lehetőségei 
között szeretné hallani e műveket, legalább ilyen 
plaszticitással, követhetően.  Fittler Katalin

mozart összes hegedűVersenye
Baráti Kristóf – hegedű, 
Magyar Kamarazenekar HHHHH

Wolfgang Amadeus Mozart édesapja, Leopold 
Mozart – a 18. század egyik legnagyobb hatású 
hegedűpedagógusa, a korabeli hegedűmódszer-
tant összefoglaló értekezés megalkotója – érdekes 
módon nem saját hangszere, hanem inkább a bil-
lentyűs instrumentumok felé terelgette fiát. Ama-
deus persze megtanult hegedülni (is), és volt idő, 
mikor büszkén írta édesapjának (egyik divertimen-
tónak álcázott hegedűversenyének müncheni elő-
adása után), hogy „úgy játszottam, mintha én 
volnék egész Európa legnagyobb hegedűse”. Tény, 
hogy az 1770-es évek második felétől Bécsbe köl-
tözéséig – mint salzburgi udvari hangverseny-
mester – gyakran játszott fontos hegedűszólókat. 
Ennek ellenére nem tudjuk biztosan, hogy a mai 
kutatások által hitelesnek tartott öt hegedűverse-
nyét milyen alkalom hívta életre, ám nagy valószí-
nűséggel maga is eljátszotta a szólókat. Kétségte-
len, hogy az 1775 áprilisa és decembere között 
keletkezett concertók stílusa és hangvétele sok 
tekintetben még rokon a szerenádokéval, és az is 
evidens, hogy e kompozíciókkal legjobb hegedű-
műveit alkotta meg a tizenkilenc éves salzburgi 
mester. Baráti Kristóf a Magyar Kamarazenekarral 
közösen felvett legújabb lemezét – melynek szó-
listája és dirigense is egyben – Mozart hegedűver-
senyeinek (B-dúr K. 207, D-dúr K. 211, G-dúr K. 
216, D-dúr K. 218, A-dúr K. 219) szentelte, bó-
nuszként pedig még három kisebb hegedűszólós 
művel (B-dúr K. 269/261a és C-dúr rondó K. 373, 
E-dúr adagio K. 261) is megajándékozta hallgatóit. 
Mert ajándékot kaptunk a szólistától. Stradivarija 
nemesen egyszerűen, ugyanakkor rendkívül gaz-
dagon, telten szólal meg. Talán nem túlzás: Mo-
zart fent idézett mondatát Baráti Kristóf feltételes 
mód nélkül mondhatja el.  Kovács Ilona
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Audite
97717

CD Accord
ACD 226-2

Hungaroton
HCD 32769 

liSzt, verdi, r. StraUSS  
éS SChUmaNN dalai
Takács Klára l  l  l  l  l

Takács Klára hosszú és sikeres művészi pályát tud-
hat maga mögött. nemcsak operaszerepekben 
nyúj tott felejthetetlen alakításokat, hanem gyakran 
lépett pódiumra oratóriuménekesként is. Mun kás-
ságát gazdag repertoárral rendelkező dalénekes-
ként is elismerték. Ez utóbbi talán a legnehezebb 
énekesi megnyilatkozás, hiszen segítséget jelentő 
külsőségek – többek között díszletek és jelmezek 
– nélkül kell szituációkat megjeleníteni és a lélek 
leg bensőbb rezdüléseit ábrázolni. Mára már nehe-
zen hozzáférhető, a Hungarotonnál LP-ken megje-
lent felvételekből válogatott össze a kiadó egy CD-re 
valót, összesen húsz dalt. Bizonyos, hogy Takács 
Klára a kiválasztott darabok mindegyikéhez ezer 
szállal kötődik. Amint a kísérőfüzetből megtudjuk, 
a lemez egyetlen zenekarral kísért dala, Liszt 
Mignons Lied-jének felvétele (közreműködik az 
állami Hangversenyzenekar, vezényel Kórodi And-
rás) például a RAI3 egyik népszerű műsorának díja-
zottja lett. nem véletlenül került be az összeállí-
tásba az öt verdi- és a hat richard Strauss-dal sem, 
hiszen vérbeli operaszerzők alkotásairól van itt 
szó, akik dalaikban is közel állnak az opera műfajá-
hoz. Verdi La zingara című dala például Bizet 
Carmenjének közeli rokona, Strauss Morgenje pe-
dig a rózsalovag hangulatát idézi, ugyanakkor har-
móniavilága érzékenyen készíti elő a lemezt záró 
Schumann-dalciklust is. Az Asszonyszerelem, asz-
szonysors (op. 42) mind a nyolc darabja elhangzik, 
melyben az énekesnő dalról-dalra hűen közvetíti az 
olykor teljességgel ellentétes lelkiállapotokat. A 
személyiség érésének, az asszonyi kiteljesedésnek 
eme egyedülálló ábrázolásában és a Strauss-dalok-
ban Jandó Jenő zongorajátéka teszi teljessé az él-
ményt, míg a verdi-dalokat Falvai Sándor kíséri ki-
vételes érzékenységgel.  Kovács Ilona

proJeCt hUNgariCa
Rózsa Miklós és Kodály Zoltán művei

l  l  l  l  l

Fanyalogva vettem kézbe lengyel kiadású korongot: 
olcsó szellemeskedésnek tartottam, hogy bo rí tóján 
a 3x3-as elrendezésű Hun/gar/ica u-betűjét piros-
paprikából formázták. A lengyel–magyar: két 
jóbarát gesztusa talán, hogy magyar műsorukra ily 
módon próbálják felhívni a figyelmet? A korongon 
három mű szerepel; az amerikai típusú életrajzok 
időrendjét követve, napjainktól visszafelé haladva 
az időben. Vonatkozik ez a művek keletkezésére is: 
Rózsa Miklós Szonátája szólóhegedűre 1986-ban 
készült, ezt követi két hegedűre szánt Szonátájának 
1973-as verziója, végül Kodály hegedű-gordonka 
Duója csendül fel, 1914-ből. És igaz ez az elő adások 
felvételére is: 2014, 2012, 2011. Az előadók neve 
ismeretlenül cseng a magyar zene kedvelő számára, 
életrajzuk áttekintése során egyiküknél sem talál-
tam közvetlen magyar vonatkozásokat. A műsor 
iránti érdeklődéssel kezd tem hallgatni a felvételt. 
Tartott ez az első hangokig, mert csakhamar elvará-
zsolt az interpretáció. Szymon Krzeszowiec játékos 
kedvvel és határozott stiláris elképzelés birtokában 
játszik. Az egyéniség érződik minden hangjából – 
akkor is, ha többszöri meghallgatás során némely 
gesztust túldimenzionáltnak érzünk. Félreismerhe-
tetlen ezek nek a műveknek a magyarsága (Rózsá-
nál, kiváltképp a korábbi darabban, kitapintható a 
Bartók-hatás), mindhárom művész anyanyelvi szin-
ten beszéli a magyar zenét. A mondóka-jellegű for-
dula toknál már-már szöveget keresünk hozzá, oly-
annyira egyértelmű a deklamáció. Gyönyörű 
hangon játszanak, biztos formálással, s olyan meg-
győző erővel, hogy aki a borító alapján csupán vala-
mi populáris hallgatnivalót vár, az sem vonhatja ki a 
magát az értékes művészi alkotások hatása alól. 
Kötelező hallgatnivalóként ajánlom magyar muzsi-
kusoknak, kiváltképp vonósoknak!  Fittler Katalin

SChUmaNN ÖSSzeS zeNekari 
műVe – 4. rész
Patricia Kopacsinszkaja, Várjon Dénes, 
WDR, Heinz Holliger l  l  l  l  l

Amilyen mostohán bánt a zenetörténet fátuma 
Schumann Hegedűversenyével, annyira a tenyerén 
hordozta a Zongoraversenyt. Előbbi nemcsak a 
maga korában nem nyert megbecsülést (a címzett-
je, Joachim József el sem akarta játszani, a szerző 
özvegye pedig egyenesen száműzte férje oeuvre-
jéből), de egészen a 20. század második harmadáig 
kellett várni, mire felfedezte magának a hangver-
senyélet. A sors furcsa fintora révén a nácik által 
uralt Németországban került műsorra először e ké-
sei mű, a D-dúr hegedűkoncert. Nem volt titok: a 
nácik az indexre tett Mendelssohn-hegedűverseny 
„árja” megfelelőjeként kívánták a kánonba ékel ni a 
darabot, s minden követ megmozgattak azért, hogy 
yehudi Menuhin ne léphessen fel vele. valójában 
csak a legutóbbi évtizedek szolgáltattak igazságot 
ennek a méltánytalanul elhanyagolt műnek, amikor 
is a félmúlt és a jelenkor ünnepelt hegedűsei (mások 
mellett Henryk Szeryng, Gidon Kremer, Joshua Bell 
és renaud Capuçon) is lemezre játszották a maguk 
olvasatát. Heinz Holliger aktuális Schumann-soro-
zatában Patricia Ko pa csin szkaja vállalta a magán-
szólamot. Előadása talán kevésbé markáns, mint – a 
művet ugyancsak nemrégiben rögzítő – Isabelle 
Fausté, alaphangja nyugodtabb, tónusa melegebb. 
A Zongoraverseny előadása nem kínál sem reveláci-
ót, sem régimódi érzéki örömöket, azonban Holliger 
és Várjon Dénes példás együttműködése föltétlenül 
hallgatásra érdemes. Akkurátus, sallangmentes, a 
romantikus túlzásokat kerülő, érett előadást hal-
lunk, amely tudatosan hántja le magáról a darab 
poétikus-szen timentális oldalhajtásait. Éppen ezért 
legnagyobb erénye a feszes, elfogulatlan tolmácso-
lás, mely egyszerre tükröz gazdag muzikalitást és 
kimért, polgári mértékletességet. Balázs Miklós



klaSSzikUS HAnGLEMEZ

68 GRAMOFON 2016. nyár

Warner Classics – Magneoton
08256 46480791

Alia Vox – Karsay és Társa
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Erato – Magneoton
08256 46487615

mozart: koroNázáSi miSe,  
veSperae SoleNNeS de CoNFeSSore
Concentus Musicus Wien, Arnold 
Schoenberg Chor, Nikolaus Harnoncourt

l  l  l  l  l

Mozart két egyházi művének felvétele jelent meg 
újra a Das alte Werk sorozatban, a Concentus 
Musicus Wien, az Arnold Schoenberg Chor és 
énekes szólisták tolmácsolásában – a nagyszerű 
nikolaus Harnoncourt vezényletével. A nemrég 
elhunyt karmester-régizenész neve garancia a 
meggyőző előadásra; a két mű – a Koronázási 
mise és a K. 339-es Vesperás lelkesen, szépen szó-
lal meg. A zavarba ejtően rövid mise Gloriája fé-
nyes, a Credo meglepően mozgalmas, a Benedictus 
egyfajta rácsodálkozás az életre és a zenére. A 
vesperae solennes de confessore hat tétele más-
más karaktert hoz, bár a tempók közel azonosak. 
A Laudate dominum szopránszólója felemelő, ezt 
azonban nem kapjuk meg Joan Rodgerstől. A két 
felvétel szólistái közül magasan kiemelkedik Polgár 
László; az alt Elisabeth von Magnust nem minden 
pillanatban éreztem adekvátnak (ez különösen za-
varó a csodás Agnus Deiben); a tenor Joseph 
Protschka éneklése megbízható. A kórus színei 
szépek, a zenekar kellemes, de találkozunk pontat-
lanságokkal mindkét együttes részéről. Harnon-
court 1987-es felvétele inkább emberközeli, a ha-
gyományt inkább követő, mint újdonságokkal teli. 
nem érezzük azt a gyakran zavaró pátoszt, me-
lyet az egyházi művek nagy részében a 20. száza-
di előadói hagyomány rétegzett e kompozíciókra. 
Az előadói apparátus hangzása nem olyan áttört, 
mint a karmester más interpretációiban; nem érez-
zük a kísérletezési kedvet, csak a darabok szépsé-
gét. Mozart egyházi kompozíciói kevéssé ismertek 
(a requiem kivételével), ezért örülünk a lemeznek, 
a nyilvánvaló megoldási problémák ellenére. 
 Lehotka Ildikó

BeethoveN: 
iii. (eroiCa) SzimFóNia, 
CoriolaN-NyitáNy
Le Concert des Nation, Jordi Savall

l  l  l  l  l

A katalán Jordi Savall 1989-ben alapított, korhű 
hangszereken játszó együttesének repertoárja a ba-
rokktól a romantikáig mintegy három évszázadot 
ölel fel. A koncerteken csakúgy, mint hangfelvétele-
ikkel rendre kedvező visszhangot kiváltó együttes-
nek ez a felvétele is „heroikusan” készült – mint a 
felvétel kísérőfüzetében erről a dirigens tudósít. Az 
1993 decemberében folytatott intenzív próbafolya-
matot követően, nagysikerű koncertek után kínál-
kozott lehetőség a rögzítésre; 1994. január 25-én 
estétől másnap reggelig, nagy lelkesedéssel és ügy-
szeretettel elkészült a felvétel. Savall több évet várt, 
amíg úgy érezte: képes objektíven megítélni a pro-
dukciót, amely végül 1997-ben került először ki-
adásra, majd pedig idén SACD minőségben. Savall 
beszámol arról is, hogy a felvételnél nagy figyelmet 
fordítottak az akusztikai körülményekre. Ennek ékes 
bizonyságát adja a hallgatnivaló, amely méltán ka-
pott helyet a minden tekintetben példamutató gon-
dossággal megjelentetett Alia vox Heritage kiad-
ványsorozatban. Különleges élmény így hallani 
Beethoven remekét; olyan hangzásarányokkal, 
amelyek a felvételről is akusztikai tér-érzetet sugall-
nak, s olyan szólamokkal, amelyek többnyire észre-
vétlenek szoktak maradni. Savall a kísérőszövegben 
„elszámol” tempóválasztásával is, és érezhetően 
büszke erre az interpretációra. Ebből a hallgatót 
leginkább a színvilág varázsolja el, miközben a tar-
talmi feszültségek, a már-már tudatállapot szintű 
szélsőséges hangulatváltások óhatatlanul háttérbe 
kerültek. A zenei élmény elsődlegesen esztétikai 
élvezetté minősül – az előadás átgondoltsága és 
kidolgozottsága marad emlékezetes.
 Fittler Katalin

SChUBert: 
voNóSÖtÖS, dalok
Quatuor Ebène, Gautier Capuçon, 
Matthias Goerne

l  l  l  l  l

A valaha írt legnagyobb művek közé sorolják Schu-
bert C-dúr vonósötösét. Ünnepnap, ha megszólal a 
darab. Számos felvétel áll az érdeklődők rendelkezé-
sére, most egy újabbal gyarapodott a kínálat: a 
Quatuor Ebène a csellista Gautier Capuçon közre-
működésével vette lemezre. Nem csak ezt a hatal-
mas alkotást, de öt, vonósnégyes és nagybőgő-kí-
séretre áthangszerelt Schubert-dalt is hallhatunk, 
Matthias Goerne tolmácsolásában. A C-dúr vonós-
ötös az a mű, mely sosem szólal meg rosszul, min-
den előadásnak vannak felemelő pillanatai. Ez a 
zene inspiráló, mindenek feletti. A fiatal tagokból 
álló Ebène Kvartett-től is jó tolmácsolást kapunk, 
éteri hangzású a háromszakaszos noktürn. A 
Scherzo szinte harap, majdhogynem szertelen a 
tolmácsolás. A záró Allegretto magyaros stílusa 
remek, és nem kevésbé az ellentétes karakterű bé-
csi-kedélyes szakasz. Ahogy a négytételes művek 
esetében, úgy itt is a nyitó tétel a legnehezebben 
megfogható, kicsit töredezettnek, nem elég kibon-
tottnak érzem. Csodálatos szakaszok is vannak, 
ilyen a melléktéma a két csellón – de miért egyenes 
a hang a megelőző ütemben? Hiszen Schubert ze-
néje magában hordozza a dalt, az egyszerűséget. A 
lemezen szereplő öt dal új hangszerelésben szólal 
meg – reger, Britten, Berlioz zenekari hangszerelé-
seit már ismerjük belőlük. Ez a hangszerelés egé-
szen más fényben mutatja a dalokat: talán puhább-
nak, talán lágyabbnak, kevésbé kontrasztáltnak; 
egyes szakaszokban nincs meg a zongorahang kö-
nyörtelensége. Mathias Goerne különleges színű 
baritonja szinte belesimul a kvartett csellistája által 
megálmodott vonós hangzásba.

Lehotka Ildikó
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Harmonia Mundi – Karsay és Társa
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SChUmaNN:   
CSellóverSeNy, zoNgoratrió
Jean-Guihen Queyras (cselló), Isabelle  
Faust (hegedű), Alexander Melnikov (zon-
gora), Pablo Heras-Casado l  l  l  l  l

„Az új romantika, a romantikus muzsika új megkö-
zelítése” – hirdeti fennhangon a kísérőfüzet belső 
borítója. Barokk zenekaron játszani Mendelssohnt, 
Schumannt, Schubertet? Miért ne? – súgja a kísér-
lete ző újításokra mindig nyitott zenebarát, ám olda-
lán ott hitetlenkedik a vájt fülű, a 20. századi avant-
gárd és posztmodern trendekkel barátkozó 
muzsikakedvelő. Egyikük Gardinerre, Harnoncourt-
ra hivatkozik, másikuk elégedetten szemlézi Heinz 
Holliger kölni Schumann-sorozatát. Bélhúrokra, 
natúrrezekre és virtigli fahangú fafúvósokra oktro-
jálni az 1840-es esztendők korszakteremtő zene-
műveit nem újdonság, de aki követi a spanyol diri-
gens, Pablo Heras-Casado és Freiburgi Barokk 
Zenekar lemezsorozatát, meggyőződhetett az 
eredményről. Van ebben valami – ha nem is annyi, 
mint reméltük. Talán nem egészen valódi, talán ki-
csit szeszélyes, talán nem is annyira korhű, de 
csakugyan izgalmas kísérlet a freiburgiaké, jóllehet 
az itt tárgyalt lemez ennek kevésbé szembeötlő 
példáját kínálja. Ezzel a kiadvánnyal harmadik, egy-
ben befejező kötetéhez érkezett a Harmonia Mundi 
Schumann három nagy versenyművét és három 
zongorás trióját bemutató szériája. Schumann Gor-
donkaversenye valahol az alaprepertoár és az ap-
pendixek között billeg. Többen újrahangszerelték 
már a könnyebb fogyaszthatóság reményében, ezek 
a kitatarozott verziók azonban hamar elpárologtak 
a koncerttermekből, s maradt a régi schumanni, kissé 
esetlen, kissé szikár, de legalább autentikusnak be-
cézhető ősverzió. Jean-Guihen Queyras a kellő mu-
zikalitással és jó stílusérzékkel nyúl a darabhoz, a 
hangszerkezelése a szokásosnál némileg gyorsabb 
tempók mellett is makulátlan. Balázs Miklós

robert schumann műVeI
Thomas Zehetmair (hegedű),  
Párizsi Kamarazenekar

l  l  l  l  l

Thomas Zehetmair már eddig is számos hangverse-
nyével és lemezfelvételével bizonyította mély elkö-
teleződését Schumann művészete iránt. Utóbbira 
remek példa, hogy a közelmúltban a Zehetmair vo-
nósnégyessel a német mester két kvartettjét (no. 1 
és no. 3) rögzítette, mellyel számos rangos díjat 
megnyert az együttes. Az ECM new Series számára 
készített legújabb felvételén pedig nemcsak hege-
dűművészi minőségében, hanem karmesterként is 
tiszteleg Schumann géniusza előtt – ismét teljes 
CD-t szentelve a nagy romantikus komponistának. 
Műsorválasztásával mindenekelőtt hitet tesz a ze-
neszerző manapság is alig ismert és játszott két 
hegedűszólós műve – a d-moll hegedűverseny 
(WoO 23) és a Fantázia (op. 131) – mellett. Mind-
kettő alkotójuk halála előtt három évvel, 1853-ban 
keletkezett. Míg a virtuóz Fantáziát még ugyanab-
ban az évben elsöprő sikerrel fogadta a közönség, a 
hegedűconcertónak –számos nehezen előadható 
részlete miatt – több mint nyolcvan évet kellett 
várnia az első előadásra. E művet azóta jó néhá-
nyan megkísérelték hegedűszerűbbre alakítani – ki-
sebb-nagyobb sikerrel. Zehetmair előadásának 
egyik nagy értéke éppen abban rejlik, hogy vissza-
nyúl a kézirathoz, és a zeneszerző eredeti gondo-
latait interpretálja, igazságot szolgáltatva ezzel a 
Joachim József és Clara Schumann szerint is előad-
hatatlan versenyműnek. A lemez központi helyét 
az előbbi kettőnél jóval ismertebb és többet ját-
szott B-dúr (Tavaszi) szimfónia (op. 38) foglalja el. 
Míg a hegedűszólós művekben a Párizsi Kamaraze-
nekar elsőrangú alkalmazkodó képességről tett ta-
núbizonyságot, addig e műben a zenekar az ébredő 
természetet, és Schumann ritkán tapasztalható 
opti mizmusát tolmácsolja. Kovács Ilona

BrahmS: Négy komoly éNek   
éS továBBi dalok
Matthias Goerne (ének), Christoph 
Eschenbach (zongora) HHHHH

Brahms dalköltészete talán nem elég ismert, bár a 
Lied műfaja a szerző oeuvre-jében rendkívül fon-
tos. Művészetéből a szimfóniákat, a Hegedűver-
senyt, a Kettősversenyt és néhány más darabját 
élvezhetjük csak a hangversenytermekben, vokális 
műveit alig. Dalesteken sem Brahmsot hallunk (a 
négy komoly ének kivételével), mégis érdemes 
megismerni a szerző elképzelését a műfajról – nem 
fogunk csalódni. Ezúttal két kivételes zenészegyé-
niség tolmácsolásában szólal meg két Brahms-dal-
ciklus és egy válogatás a Heine-versekre komponált 
művekből. Az 1874-ben írt Lieder und Gesänge 
ciklus (op. 32) kilenc dalt tartalmaz, melyek August 
von Platen és a vallásfilozófus-költő, Georg Fried-
rich Daumer verseire készültek (Brahms 54 
Daumer-költeményt ültetett zenébe). A Négy ko-
moly ének 1896-ban készült, bibliai szövegekre. 
Brahms – ahogy említette – saját magának írta, a 
születésnapjára. A következő évben meghalt. A 
lemezen megszólaló dalok egy-két kivétellel végte-
lenül fájdalmasak. A magány, az elhagyatottság, a 
kiábrándultság nagyon mély megfogalmazását 
halljuk zenében, szövegben egyaránt. És a két mű-
vész remek előadásában. Mindegyik dal hihetetle-
nül kifejező, az érzések rezdülése, rebbenése, a 
színek, a komor világ mélyfeketétől a sötétszürkéig 
határolt árnyalatai egészen kivételesen törnek elő. 
Rengeteg pillanatot lehet kiemelni ebből az elő-
adásból: a Mondenschein végtelenül fájdalmas fel-
kiáltásától a lemondó, rezignált zongoraszakaszo-
kig. Hideg fejjel nem is lehet átgondolni a 
maximálisan fűtött előadást, ezt mindkét előadó-
nak a szívéből, lelkéből jön. A hallgató pedig döb-
benten hallgatja a csendet a felvétel után. 

Lehotka Ildikó
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kaleidoSzkóp: mUSzorgSzkiJ, 
raVel és straVInsky műVeI  
Khatia Buniatishvili – zongora l  l  l  l  l

Khatia Buniatishvili nagyon tehetséges zongoris-
ta. Elisso Bolkvadzéhoz hasonlóan ő is Michel 
Sogny tanítványa, de kettőjük stílusa egészen 
más. Bolkvadze játékának különösen finom lí-
raiságával tűnik ki, míg Buniatishvili modorának 
legfőbb jellegzetessége az elevenség és a tem-
peramentumosság. Erőteljesen, a felfokozottság 
mellett is tisztán szólaltatja meg hangszerét, ám 
hajlik a kontrasztosságra is, tud nagyon visszafo-
gott is lenni, amire példa Az egy kiállítás képei. A 
kezdő promenád szokatlanul lassú és csendes, 
mintha már az Ódon várkastélyt előkészítő Séta 
volna. Az Ódon várkastély is különösen lassú és 
érzékeny, még ha nem éri is el Richter szófiai kon-
certjének varázslatosságát. Mintha mindketten 
jártak volna a varázsló kertjében, melyet Gulácsy 
ecsetje nyomán ismerünk. A Bydlót Pogorelich-
hez hasonlóan igen mérsékelt tempóval játssza, 
de lágyabban. A lemez programja szép crescendót 
mutat. Muszorgszkij műve igazán csak az utolsó 
két tételben válik hevessé, ám innen Buniatishvili 
alapkaraktere uralkodik. Nőttön-nő az intenzitás 
Ravel Keringőjében, melyet nagy beleéléssel és – 
ami ravel esetében különösen fontos – spon-
taneitással, természetességgel és flexibilitással 
szólaltat meg. végül Stravinsky Három tétel a Pet-
ruskából című darabjában kitejesedik a kemény, 
határozott hang. Intenzitás – kontrasztokkal. Azt 
hiszem, Buniatishvili nagyon jó Bartók-előadó 
lenne, szeretném vele hallani a zongoraversenye-
ket például. A három mű és a sok eltérő dinamika 
miatt a lemez tényleg kaleidoszkóp-szerű. 
Buniatishvili igazi energiabomba, azonban e stú-
diófelvételen érezhető a megtervezettség is. Igazi 
terepe az erőteljes oldal – itt intenzívebb, mint a 
lírai térfélen.  Zay Balázs

hélèNe grimaUd: Water

l  l  l  l  l

A 46 éves francia zongoraművésznő, Hélène 
Grimaud csaknem három évtizede a világ nagy 
hang versenytermeinek lelkesen ünnepelt, de kü-
lönc szólistája. Öntörvényű, besorolhatatlan – fi-
gyelemre méltó egyéniség. Olvasóink közül bizo-
nyára sokan tudják, hogy az előadóművészet 
mellett másik élethivatásának a farkasok védelmét 
tekinti. new york államban megalapította a Wolf 
Conservation Center nevű rezervátumot, amely-
nek évente 30-35 ezer látogatója van. Új lemezén 
is ötvözi a zene és a környezetvédelem iránti elkö-
telezettségét: a vízről – mint természeti erőforrás-
ról és művészi szimbólumról – szóló darabokat 
gyűjtött csokorba. A hagyományosabb repertoárt 
Liszt (A Villa d’Este szökőkútjai), Debussy (Az el-
süllyedt katedrális) és ravel (A víz játéka) képviseli, 
mellettük örömmel fedezhetjük fel Fauré, Albeniz 
és Janácek ritkábban játszott (poszt)impresszio-
nista darabjait. A modern repertoárt két, ma már 
ugyancsak klasszikussá érett szerző, az 1996-ban 
elhunyt Toru Takemitsu és a 2003-ban elhunyt 
Luciano Berio egy-egy alkotása reprezentálja. A 
kortárszenét pedig a Londonban élő indiai zene-
szerző és multi-instrumentalista előadó, a world 
music és a progresszív techno világában is jártas 
Nitin Sawhney, aki Water – 7 Transitions címmel írt 
az ambient jellegzetes ritmikájából építkező hang-
képeket. Mindez így együtt kétségkívül izgalmas, 
de roppant heterogén. Az ivóvíz védelme kulcs-
fontosságú, de nem érzem elegendő összekötő 
kapocsnak egy tematikus lemez létrehozásához. A 
Park Avenue Armory nevű New York-i „zöld kultu-
rális központban” felvett album fontos kordoku-
mentum. napjaink legnagyobb zon goristáitól 
azonban egyre távolabb kerül – inkább érdekes, 
mint csodálatra méltó. Retkes Attila

schubert és beethoVen műVeI
Grigorij Szokolov – zongora

HHHHH

Ritkán jön ki barlangjából az oroszlán; csak oda 
megy, ahová akar, de nézni lehet. Szokolov nem 
megy stúdióba, de engedi koncertjei felvételét, így 
második DG-albuma jelenhetett meg. Schubert 
D 899-es Impromptui és D 946-os Három zongo-
radarabja érdekes, nagyon kiütközik benne Sokolov 
orosz iskolázottsága, erős billentése. Nem lágyabb, 
schubertes, hanem nagyromantikus, telt hangzást 
hallunk, ugyanakkor persze érzékeny és adekvát a 
megformálás.  Mindez előkészítés a fő műhöz: 
Beethoven Hammerklavier szonátájához, melyet 
Szokolov régóta játszik. Dübörgő, nagy formátu-
mú előadás, quasi olyan erőteljes, olyan nagysza-
bású, mint maga a szonáta. Örök rejtély e mű, 
teljeségében megragadhatatlan, de Szokolov azok 
közt van, aki közel jutottak, akik „már jól látták”. 
Érdekes megfigyelni, ahogy Szokolov minden han-
got kijátszik, persze megvan az ív, a folyamat, de 
szinte nincs hangsúly nélkül leütött hang. Azt hi-
szem, Szokolov kombinálja a jól kialakított elkép-
zelést és a pillanat ihletését, kiforrott elképzeléssel 
lép elő, de ezt a pillanat sugallataitól mindig befo-
lyásolni engedi. Remek ráadások következnek. Elő-
ször öt Rameau-darab, melyek előadása korszakal-
kotó, kemény, roppant dinamikus, egészen új 
dimenzióját nyitva meg csembalódarabok zongo-
rás előadásának. Az előző két rész után megint 
igazi karakteres keveredése az orosz iskolának és 
egy konkrét kornak, modornak, szerzőnek. Aki azt 
gondolta, nincs feljebb, nincs intenzívebb a 
Hammerklavier szonáta után, bizony tévedett. vé-
gül lecsengésként, egyszerre visszavezetésként 
Schuberthez egy Brahms-intermezzo. Szokolov 
nem l’art pour l’art teremtett legendás aurát maga 
körül, valóban olyan maximális komolysággal és 
intenzitással játszik.  Zay Balázs 
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lalo, sarasate és bruch műVeI
Renaud Capuçon – hegedű,   
Orchestre de Paris, Paavo Järvi

HHHHH

Úgy tartják, a hegedűk „emlékeznek” tulajdono-
saik játékára, s új kézbe kerülve sem felejtik azt el. 
Renaud Capuçonhoz került az az 1737-ben készí-
tett Guarnerius, a „Panette”, amely korábban Isa-
ac Stern hangszere volt. Aki mit sem tud erről, 
azt is elvarázsolja Capuçon játéka. A hegedűmű-
vész, aki többnyire kamaramuzsikusként lép pó-
diumra, ezen a felvételen három olyan kompozí-
ciót szólaltat meg, amelyek bemutatója egy 
évtizeden belül (1868–1878) volt. Sarasa ténak 
ajánlotta Spanyol szimfóniáját Lalo, s miközben 
Bruch 1. hegedűversenyét sikerre vitte Joachim 
József, Bruch is éppen Sarasaténak ajánlott kom-
pozícióján dolgozott. Renaud Capuçon gyönyörű 
hangon, magától értetődő tökéllyel játssza 
mindhárom kompozíciót, feltárva gazdag érzel-
mi-hangulati világukat. Az ilyen szólista hatása 
alól természetesen muzsikus-partnerei sem tud-
ják kivonni magukat; Paavo Järvi vezényletével az 
Orchestre de Paris méltó partnerévé nőtt. A hall-
gató, ha tehetné, „végtelenítené” a felvételt – így 
nem tehet mást, mint hogy sokszor elindítja 
lejátszókészülékét. A szépségnek valami olyan 
koncentrátumát kapjuk, amely szinte függetlene-
dik a játszanivalótól – ugyanakkor elementáris 
tudással gazdagodunk azokról a művekről, ame-
lyek kisebb formátumú tolmácsok esetében nem 
többek a zenetörténeti múzeum híres tárgyainál. 
Érdemes gyakorló muzsikusok figyelmébe ajánla-
ni a hegedűművésztől származó információt: e 
három mű mindegyikével 12 évesen, a párizsi 
Conservatoire növendékeként ismerkedett meg, s 
azóta játssza őket időről-időre, töretlen lelkese-
déssel. Ez az évtizedeken átívelő érlelés is „átjö-
het” a felvételen… Fittler Katalin

brItten és korngold hegedű-
verSeNye
Vilde Frang – hegedű, Frankfurti Rádió-
zenekar, James Gaffigan l  l  l  l  l

Idő és tér metszéspontjában nem áll távol egymás-
tól Erich Wolfgang Korngold és Benjamin Britten 
He gedűversenye. Mindkettő az ellentmondásos 
1930-as évek gyermeke, s bár törzsökös európai 
szerzők munkájaként, de az Egyesült Államokban 
keletkezett. Hangvételét, a zenéhez és általában a 
világhoz való viszonyulását tekintve azonban nem 
is lehetne nagyobb az ellentét e két, sajátosan ere-
deti versenymű között. Korngold szerzeménye egy 
pályája zenitjén járó, kiérdemesült mesteré; Britten 
koncertje egy kíváncsiságra ragadtatott ifjú trónkö-
vetelőé. Mindketten az európai őrület, a fasizmus 
elől menekültek Amerika reményteli földjére, ám 
egészen más pályát futottak be. Korngold a holly-
woodi tömegfilm-ipart szolgálta, Britten (hazájába 
visszatérve) a magas kultúra és a humanizmus va-
lóságos intézményévé emelkedett. Míg Korngold 
műve a késő romantika csillogó maradékaira alapoz, 
s onnan indítja édeskés, de dekadenciába hajló da-
rabját, addig Britten elkötelezi magát a moderniz-
mus „fékezett habzású” irányzatával, s Hegedűver-
senyében is változatlanul fürkészi saját, önálló, 
fa nyarabb hangját. vilde Frang már csaknem egy 
évtizede tényező a klasszikus zenei planétán: 
2009-es lemezdebütálása óta ez már a hatodik al-
buma. Elmondása szerint mindkét kompozíció kü-
lönösen közel áll hozzá, e vonzalom azonban nem 
üt át a CD-n. Ezek a művek bizony elbírnának egy 
nagyobb előadói szabadságot, több játékosságot, 
markánsabb, olvasatot. A norvég hegedűművésznő 
kissé hűvös marad, udvariasan, a kötelező tisztelet-
tel közelít a művekhez. Játéka ugyan pedáns, arti-
kulációja választékosan finom, azonban a csúcs-
pontokon könnyen erőtlenné, színtelenné válik.
 Balázs Miklós

Bartók Béla: 44 dUó
Sarah és Deborah Nemtanu – hegedű

l  l  l  l  l

Bartók 44 duója olyan kincs, amit nem eléggé érté-
kel az utókor. Csak alapkategóriáját tekintve olyan, 
mint a Gyermekeknek és a Mikrokozmosz nem cse-
kély része, amelyeknél azonban sokkal elvontabb. 
Igazi miniatűrök, melyek kifejezési tere egyáltalán 
nem annyira korlátozott, mint ahogy elsőre látszik. 
Egyszerűbb persze a Szólószonátánál, de az abszt-
raktabb kifejezés tág tere rejlik benne. Érdemes bát-
ran hozzányúlni, a kis rajzok kozmikus jellegét ke-
resve. Most két fiatal román nővér vette lemezre. 
Sarah Nemtanu ismert hegedűs, míg húga, Deborah 
most kezd az lenni. Teljes köztük az egység. Az elő-
adásban sokszor megjelenik az, amit a legfonto-
sabbnak tartok a műben: az expresszivitás. Bartók-
nak az ilyen parasztzenéit körüllengi, saját világába 
hívja az expresszionizmus. nemcsak annak egysze-
rűbb része, hanem kifejező, egyszerre direkt és el-
vont tartománya is. Kicsit kevésbé van jelen ebben 
az előadásban, mint Keller András és Pilz János 
felvételében, mely véleményem szerint éppen ezért 
szépen kimagaslik mind közül. Ők vették észre talán 
leginkább a miniatűrök rejtette elvonatkoztatás le-
hetőségét. Ebben az irányban a Végh Sándor–
Alberto Lysy felvétel emelkedik még ki. A nemtanu-
nővérek erősen tartják magukat a leírt keretekhez is. 
Ami még kitünteti előadásukat, az a parasztzenei 
réteg erőteljes megvalósítása, a kemény, rusztikus 
hangzás preferálása – ott, ahol adekvát. Ebben ro-
mán hátterük nagyon jó alap. Ezen a téren felülmúl-
ják a másik jeles bejátszást  – Itzhak Perlman és 
Pinchas Zukerman felvételét is. Ez sokkal szebb, 
mint a modorban nem nagyon más Gertler Endre–
Josef Suk bejátszás, mely nem kifejezetten tiszta. 
Reméljük, hogy a Decca külön-külön és együtt is 
foglalkoztatja majd a nővéreket. Zay Balázs
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hÄNdel: armiNio
Cencic, Claire, Donose, Sancho,   
Armonia Atenea, George Petrou

HHHHH

A kísérőfüzetben egy teljes oldal méltatja a Friends 
of Music Society nevű, nonprofit magánszerveze-
tet, amelyet egy szoprán énekesnő (Alexandra 
Trianti), egy politikus (Lambros Eftaxias) és egy ki-
adó (Christos Lambrakis) alapítottak 1953-ban, Gö-
rögországban. És méltán méltatják e társaságot, 
mert neki köszönhető az athéni Megaron Hangver-
senyterem huszonöt évvel ezelőtti megnyitása, 
mint ahogy az ő javára írható az Armonia Atenea 
régizenei együttes felvirágzása is. A jelen kiadvány 
nem először győz meg e formáció briliáns muzsiká-
lásáról, vezetője, a szuverén zenei fölfogású George 
Petrou irányítása alatt. Együttműködésük a horvát 
származású kontratenorral, Max Emanuel Cencic-
csel most újabb ragyogó eredményhez vezetett. 
Cencic nemcsak kiváló barokk énekes (persze ezút-
tal is – itt mint Arminius, germán-keruszk herceg – 
a címszerepben), hanem szerencsés kézzel választ-
ja meg a partnereit is. A kanadai szoprán Layla 
Claire (Tusnelda), a spanyol tenor Juan Sancho 
(Varus, római hadvezér), a dél-koreai férfi-szoprán 
vince yi (Sigismondo), a román mezzo ruxandra 
Donose (Ramise) s a katalán kontratenor Xavier 
Sabata (Tullio) mindannyian rendkívüli vokális telje-
sítményt nyújtanak. A kiadvány legfőbb nyeresége 
azonban maga a mű, ez az alig ismert Händel-ope-
ra, a komponista alkotóerejének – s a konkurens, 
nemesi operaházzal folytatott londoni küzdelmei-
nek – csúcskorszakából (1737). Alig hiszünk a fü-
lünknek, hogy ez a két CD ennyi sosem hallott és 
sosem sejtett, eredeti zenei szépséget tartalmaz. 
Mert hát jó dolog, hogy újra fölfedezzük magunk-
nak Steffani, Hasse, Porpora, Zelenka műveit. Ám 
azért ne feledjük: közöttük a legnagyobb drámai 
zseni mégiscsak Händel volt! Mesterházi Máté

JUlia lezSNyeva – hÄNdel
Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini

l  l  l  l  l

Akik ott voltak Julia Lezsnyeva és a La voce 
Strumentale – az Il Giardino Armonico nyomdokain 
muzsikáló – hangszeres együttes legutóbbi kon-
certjén a Zeneakadémia nagytermében, azok most 
ezzel a kiadvánnyal eleveníthetik föl az elmúlt 
hangversenyszezon egyik legjelentősebb esemé-
nyéről őrzött emlékeiket. Akik pedig nem voltak ott, 
azok ezzel a CD-vel vigasztalódhatnak. Händel Itá-
liában – hangzott az áprilisi koncert címe, mely akár 
a lemez tavaly januárban rögzített műsorának mot-
tója is lehetne. A hangversenytől eltérően itt azon-
ban kizárólag Händel-zenék hangzanak el, a húszas 
évei elején járó zseni, a „kedves szász” 1707-09 
között komponált, s immáron az itáliai kultúrától 
ihletett drámai művei: áriák oratóriumokból (La 
Resurrezione; Il Trionfo del Tempo e del Disinganno) 
és zsoltárokból (Dixit Dominus; Salve Regina), illet-
ve operákból (Rodrigo; Agrippina). Az előbbiek – az 
operákat sújtó pápai tilalom okán – rómában szü-
lettek, az utóbbiakat viszont Firenzében, illetve 
velencében mutatták be. Miként a zeneakadémiai 
koncerten, úgy itt is remekel az Il Trionfo egykoron 
Corelli által játszott hegedűszólóiban Dmitry 
Sinkovsky (a felvétel stílusosan a cremonai Stradiva-
ri Múzeumban készült!), akinek azonban ezúttal 
sajnos nincsen alkalma másik képességét – kontra-
tenor mutatványait – is megcsillantani. Kárpótlásul 
Giovanni Antonini gyönyörködtet minket barokk 
fuvolájával az Apollo e Dafne című – még Itáliában 
fogant, de már Hannover számára elkészült – kantá-
ta egyik áriájának kíséretében. És nem tudom, léte-
zik-e a híres Lascia la spina-áriának (Il Trionfo) ennél 
tökéletesebb előadása. Az egész kiadványt Jelena 
Obrazcova emlékének ajánlották; hozzá is, méltó e 
pazar felvétel. Mesterházi Máté

magdalena kožená – 
moNteverdi
La Cetra, Andrea Marcon

l  l  l  l  l

Magdalena Kožená Vivaldi- és Händel-lemezei után 
a kora itáliai barokk felé fordult, ezúttal Monteverdi 
műveiből válogatott. Ahogy az előző korongokon, 
úgy most is Andrea Marcon vezényel. A kíséretet a 
bázeli La Cetra barokk zenekar vállalta, mely együt-
tes tagjai között magyar neveket is olvashatunk. A 
CD-re Monteverdi 7. és 8. madrigálkötetének (1619 
és 1638), valamint a Scherzi musicali (1632) néhány 
darabja, a teljes Tancred és Clorinda párviadala című 
madrigálopera (1624), illetve Monteverdi utolsó 
operájának, a Poppea megkoronázásának (1642) 
három áriája fért el, ezek közé ékelődik három kor-
társ – Marco Uccelini, Tarquinio Merula és Baigo 
Marini – egy-egy hangszeres darabja. A barokk ko-
rai szakaszában a zeneszerzők – így Monteverdi is 
– lényegében csak az énekszólamot és a számozott 
basszust jegyezték be, a többit az előadók fantázi-
ájára bízták, illetve nagyban meghatározta az elő-
adást, hogy milyen hangszeresek álltak rendelke-
zésre. A lemez 21. századi historikus előadói 
maximálisan élnek is e hangszerelési szabadsággal. 
Különösen megkapó a vonósok és cornett-játékos 
improvizálása, biztos alapot ad a continuo-szólam, 
talán csak a csörgődob hat olykor túlzónak. Kožená 
bársonyos mezzoszopránja e korszaknak is tökéle-
tes reprezentánsa. virtuozitása bámulatra méltó, 
ami nemcsak a gyöngyöző passzázsok hibátlan 
technikai kivitelezésében mutatkozik meg, hanem a 
Tankréd interpretálásában is: bravúros átlényegü-
léssel mindhárom szólamot egymaga énekli el. Az 
összeállítás kimagasló teljesítménye Ottavio áriája 
a Poppeából („Addio, Roma!”) a lelki fájdalmak kü-
lönböző fokozatainak ábrázolásával. Az Anna 
Prohaskával előadott duett pedig az egész lemez 
méltó megkoronázása. Kovács Ilona
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maSCagNi: paraSztBeCSÜlet,   
leoNCavallo: BaJazzók
Jonas Kaufmann, Staatskapelle Dresden, 
Christian Thielemann HHHHH

Nem csak Thielemann eszményi vezénylete, nem 
csak Jonas Kaufmann fenomenális alakítása 
(Turiddu, illetve Canio szerepében) tette kiemelke-
dő eseménnyé a 2015-ös Salzburgi Húsvéti Feszti-
vál – mostantól a normál földi halandók számára is 
hozzáférhető – előadását (jóllehet mindkét sztár itt 
debütált a verista stílusban). Hanem az eredetileg 
reklámfilmes Philipp Stölzl rendezése, pontosabban 
díszletkoncepciója az, ami legalábbis egyenértékű 
az ő teljesítményükkel, ha nem épp felülmúlja is azt 
a maga egyediségében. Kongeniális ötletével, hogy 
tudniillik a színpadot „filmkockákra” osztotta, 
Stölzl két legyet ütött egy csapásra: egyrészt meg-
mozgatta s – az arcra fókuszáló, premier plános 
vetítések révén – intenzívvé tette a Großes 
Festspielhaus sok rendező számára bejátszhatatla-
nul „széles vásznú” játékterét; másrészt rámuta-
tott az opera- s a filmtörténet fontos kapcsolódási 
pontjára. Arra tudniillik, hogy amit Mascagni, Leon-
cavallo, de részben Puccini is a 19. és a 20. század 
fordulóján elkezdett, az néhány évtizeddel később a 
neorealismo filmjeiben folytatódott. Különösen a 
Parasztbecsület fekete-fehér színvilágában jut ez 
frappánsan érvényre, ahol Stölzlnek sikerült néhány 
markáns rendezői akcentust is elhelyeznie (a 
Santuzza-Turiddu pár fiának szerepeltetése, Lucia 
„mamma” rideg üzletasszonyként való értelmezé-
se, stb.). Kaufmann kecskeszakállas, macsó-tetkós 
Canio-maszkja (jelmez: Ursula Kudrna) a Bajazzók-
ban pedig önmagában is telitalálat! A Zeffirelli/Do-
mingo-féle megfilmesítések immáron átkerülhetnek 
az interpretációtörténet múzeumába. Az operairo-
dalom két legnépszerűbb egyfelvonásosának refe-
renciaértékű felvétele mostantól jó ideig e salzburgi 
produkció lesz.  Mesterházi Máté

verdi: a végzet hatalma
Kaufmann, Harteros, Tézier, Krasteva, 
Bayerische Staatsoper, Asher Fisch

l  l  l  l  l

„Oroszországnak írta és szánta [verdi] azokat a 
nagy buffo-kórusokat, mindazt a groteszk dalocs-
kát, amelyek különlegessé teszik A végzet hatalmát. 
Ám ez az opera Itáliában is rendkívül népszerű lett, 
s a Don Alvaro és Don Carlo közötti kettősök ma is 
ragyognak Caruso és Scotti hangján” – írja 1913-as 
operatörténetében a szigorú ítéletű, impresszionis-
ta kritikus, Oskar Bie. Majd hozzáteszi: „nem ezek 
[mármint a duettek] a legjobbak az operában, amely 
minél inkább halad a vége felé, annál kevésbé tűnik 
önállónak vagy talán revideáltnak” (tárgyalt felvéte-
lünk az átdolgozott, 1869-es milánói verziót tartal-
mazza). „A kis ötletek, a tömör stilizációk, a köny-
nyed dobások – bizonyosan az átdolgozás 
többszörös retusai – olyan jelleget kölcsönöznek az 
első jeleneteknek , amely jobb, mint a régimódinak 
tartott mű híre. Az egyik vezető dallam, a könyörü-
let motívuma pedig Aida-édességű” – így tehát 
Oskar Bie. Ha Carusóval és Scottival nem is, azért 
Jonas Kaufmann-nal és Ludovic Tézier-vel ez a kiad-
vány is büszkélkedhet, ami manapság ideális sze-
reposztásnak mondható (habár Kaufmann kétség-
telenül présel, amire viszont Caruso sohasem 
vetemedett volna…). Anja Harteros (Donna 
Leonora) és nadja Krasteva (Preziosilla) a további 
erősségei ennek a 2014-es müncheni előadásnak, 
amelyben voltaképpen mindenki nagyon jó. Még a 
rendező Martin Kušej is, akinek sikerült egy családi 
asztal köré komponált, hatásos képekben megidéz-
nie a hit, remény, szeretet – pontosabban a hite-
vesztettség, reménytelenség és gyűlölet – drámá-
ját. Hogy pedig Calatrava márki és Padre Guardiano 
szerepét perszonálunióban énekli vitalij Kowaljow, 
az végső soron ugyancsak ebben az összefüggés-
ben értelmezendő. Mesterházi Máté

SimoNe kermeS – love
La Magnifica Communità, 
Enrico Casazza

HHHHH

Love (Szerelem) – szól a lemez címe, bár talán he-
lyesebb volna ez esetben lovesickness-ről (szerelmi 
bánatról) beszélni. „If love’s a sweet passion, why 
does it torment? / If a bitter, oh tell me, whence 
comes my content?” (Ha a szerelem édes szenve-
dély, akkor miért kínoz? Ha viszont keserű, akkor 
mondjátok, mitől vagyok boldog?) – hangzik Purcell 
Tündérkirálynőjének egyik dalában. „Son tourment 
est si beau, qu’il n’en veut pas guérir, / il ne vient 
pas se plaindre, il ne vient que mourir. (Kínja oly 
kellemes, hogy nem akar belőle kigyógyulni, s pa-
naszkodni sem akar, hanem csak meghalni) – 
mondja egy másik dal, amely viszont a XIV. Lajos 
udvarában karriert csináló Michel Lambert kompo-
zíciója. Az 1580 és 1700 közötti „aranykor” angol, 
francia, olasz és spanyol szerzeményeiből váloga-
tott Simone Kermes, ez a briliáns hangú s intellek-
tusú énekesnő, aki a kísérőfüzetben nemcsak hasz-
nos információkkal kommentálja, hanem adekvát 
(főként Shakespeare-től vett) irodalmi idézetekkel is 
köríti az egyes számokat. A nimfa panasza (Monte-
verdi) és Dido búcsúja (Purcell) között a lemez hall-
gatója bús ostinato basszusokba s éteri magassá-
gokig lamentáló dallamokba, méltóságteljesen vagy 
épp hisztérikusan táncos ritmusokba fojthatja vi-
szonzatlan érzelmeit, miközben olyan szerzők ke-
véssé ismert műveit fedezheti magának föl, mint 
Merula, Boësset, Briçeño, Strozzi, Manelli, Legrenzi, 
Eccles, Cesti és Dowland. Az invenciózus hangsze-
res kíséretet a Kermes köré csoportosuló, remek 
muzsikusok biztosítják, akiknek egyes esetekben 
magát a kompozíciót is újra kellett alkotniuk, ha 
abból például csak a basszus szólam maradt fenn. 
Különleges szellemi-emocionális kalandra hív e CD.
 Mesterházi Máté
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the SoUNd 
oF ShakeSpeare
Emma Kirkby, The Hillard 
Ensemble, The Musicians  
of Swanne Alley
Erato – Magneoton
08256 46479047  l  l  l  l  l

A Shakespeare korát bemutató 
gyűjtemény háromlemezes, benne 
szebbnél szebb zenékkel. Az első 
CD-n (Green Sleeves) Erzsébet-kori 
balladákat és színházi zenét hal-
lunk, a másodikon (Joine Hands) 
Thomas Morley köré csoportosítot-
ták a darabokat, az utolsón (Go 
Crystal Tears) Dowland, Byrd és Ro-
bert Johnson darabjai szólalnak 
meg. Sokszínű a műfaji kínálat – 
táncok, madrigálok, lantzene egy-
aránt felcsendül, az előadói appará-
tus is színes. A rövid darabok 
tolmácsolása nagyszerű, nem ki-
sebb nevekkel halljuk a darabokat, 
mint például Emma Kirkby, Anthony 
rooley, a Hilliard Ensemble. A remek 
muzsika és értő tolmácsolás va-
lóban reneszánsz-kori hangulatot 
hoz, nem mellesleg képet kapunk a 
kor kiemelkedő angol zenéjéből. Az 
újra kiadott lemezek csokra remek 
ötlet volt, érdemes hallgatni. LI

J. S. BaCh:  BraNdeNBUrgi 
verSeNyek
Capella Savaria, Kalló Zsolt
Hungaroton
HCD 32786-87  l  l  l  l  l

A klasszikus zenei repertoár talán 
legvénebb „csatalova” a hat Bran-
denburgi verseny. Mondhatni, szinte 
kötelező penzum minden barokk 
zenét játszó régizene-együttes szá-

mára. Ha így van, közölhetem: a 
Capella Savaria teljesítette a kötele-
zőt. Méghozzá nem akármilyen 
eredménnyel. Az előadás, ha nem is 
szeplőtlen, de kifejezetten erős. A 
zenekar magvasan, egészségesen 
szól, sosem erőltetett, túlfeszített, 
ahogy manapság gyakorta hallani – 
kivált német földön. Kilengésekről, 
historikus túlzásokról szó nem le-
het, megokolhatatlan improvizáció-
nak nyoma sincs. Ki kell emelni a ki-
egyenlített hangzást, valamint a jó 
tempóválasztást: sem hajszoltság, 
sem lomposság nem érződik az elő-
adásban. A szombathelyiek az arany 
középutat járják, és helyesen teszik. 
Egy különcködőkkel teli világban 
mindig meglesz a helyük. BM

vertigo – rameaU  
és royer műVeI
Jean Rondeau – csembaló
Erato – Magneoton 
08256 46974580  l  l  l  l  l

Ez egy kiemelkedően jó lemez. Öröm 
Christophe rousset után – aki már 
inkább vezényel –újabb ki emel ke dő 
francia csembalistával megismerked-
ni. Hozzá hasonlóan ron deau-ban 
is megvan az az elementáris tehet-
ség, erő, mely e barokk művek meg-
szólaltatását hallatlanul izgalmassá 
tudja tenni. Nincs elég lehetőség a 
csembalóban? E dőre nézetet ez a 
lemez is cáfolja. Temperamentumos, 
sodró. A cím – örvénylés, szédülés 
– találó. Persze nem ez a csembaló-
zás egyetlen iránya, van egy köl-
tőibb, finomabb is. A még mindig 
nem eléggé ismert rameau és a még 
kevésbé ismert Royer műveinek 
rész letei hangzanak el az Assas kas-
tély historikus csembalóján. A klasz-
szikus zene sok területén hiányt 
észlelni, de ezen a téren nem, sőt! 
Idővel előkerültek a megfelelő hang-
szerek, s a jeles előadók is, köztük 
rondeau.  ZB 

the WeBer SiSterS – 
mozart műVeI
Sabine Devieilhe, Pygmalion, 
Raphaël Pichon
Erato – Magneoton
08256 46016259  l  l  l  l  l

Az a tény, hogy Mozart a szigorú 
apai parancs ellenére sem volt haj-
landó visszaköltözni Salzburgba, 
nemcsak a zeneszerzőt megragadó 
bécsi kulturális sokszínűségnek volt 
köszönhető, de a társasági életnek is: 
mindenekelőtt a Weber-család há-
rom fiatal leányának, Aloysiának, 
Josephának és Constanzénak. A ze-
neszerző végül utóbbit vette nőül, 
ám sosem tagadta, hogy e páratlan, 
cserfes hölgykoszorú gyakorta elbá-
jolta alkotói kedvét, s nemcsak oda-
adó feleségét, de sógornőit is mú-
zsájának mondhatta. Az ifjú francia 
szopránénekesnő, Sabine Devieilhe 
és a barokk repertoárban már bi-
zonyított, raphaël Pichon vezette 
Pygmalion friss CD-jén ezeket a 
Weber-nővérek által ihletett műve-
ket gyűjti csokorba. Benne rövidebb-
hosszabb operaáriákkal, vegyítve 
néhány ritkán hallható zenekari bon-
bonnal. BM

SChUmann: műVek zon-
gorára éS zeNekarra
Jan Lisiecki, Accademia di Santa 
Cecilia, Antonio Pappano
Deutsche Grammophon – 
Universal
479 5327   l  l  l  l  l

Szép és hiánypótló lemez. Lisiecki fi-
noman, alapvetően éneklő módon 
játszik. Ehhez szokás szerint remekül 
alkalmazkodik Pappano, súlyban, tö-

mörségben az egész megmarad a 
mo zarti síkon, azaz könnyednek és 
meg lehetősen áttetszőnek. Lisiecki a 
can tabile előadásmódot és a zene-
karral való lágy összeolvadást prefe-
rálja. Játéka kicsit emlékeztet Wil-
helm Kempffére. Lágy ugyan, de 
tiszta és szépen kontúros. Az utókor 
tévesen hanyagolja (nem csak Schu-
mannál) a „kisebb zongoraversenye-
ket”, pedig sok köztük a csodás mű. 
Az Op. 92 a zongoraversenytől el 
nem maradó darab – ezt még csak-
csak játsszák, de az Op. 134-et alig, 
pedig igen érdekes; főként – a Hege-
dűversenyhez hasonló módon – a 
Schumannban zajló vészterhes fo-
lyamatok érdekes tükröződése miatt. 
 ZB

keNNSt dU daS laNd?
hUgo WolF dalai
Sophie Karthäuser, 
Eugene Asti
Harmonia Mundi – Karsay és 
Társa
HMC 902245  l  l  l  l  l

Hugo Wolf mint dalszerző van jelen a 
köztudatban – más műfajú alkotásait 
nem halljuk, de dalaiból is viszonylag 
ritkán kapunk ízelítőt. A szerző 
több ször otthagyta a konzervatóriu-
mot, később (szubjektív) kritikus-
ként is működött, magára haragítva 
számos művészt. Élete kevéssé sze-
rencsésen alakult. Két dal kivételével 
Mörike- és Goethe-versek megzenésí-
tését halljuk a lemezen Sophie Kart -
häuser és Eugene Asti előadásában. 
Jól megfogott, kellemes tolmácsolást 
kapunk, különösen a hosszabb léleg-
zetű daloknál; itt jobban bele tudnak 
helyezkedni az adott dal hangulatvi-
lágába. Sophie Karthäuser hangja 
szép, de van még felfedeznivaló a 
dalokban. Asti megoldásai meg fe le-
lőek, a két művész talán még nem 
eléggé összeszokott, de zenei együtt-
működésük ígéretes lehet.  LI
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SzkrJaBiN: NÜaNSzok
Valentina Lisitsa – zongora
Decca – Universal
478 8435  l  l  l  l  l

Szkrjabin kétarcú komponista volt. 
Kanonizálásához főképp késői, mo-
dern, extravagáns művei vezettek, 
melyek miszticizmusával függtek 
össze. Korábban azonban Chopin és 
rahmanyinov világában mozgott. 
Lisitsa új lemeze ezt a területet fogja 
át, kis darabok sokaságát vonultatva 
fel. Szkrjabin oeuvre-jének e kevésbé 
ismert részében minden kívánható 
kvalitás megvan, kivéve az úttörő 
jelleget. Érdemes észrevenni, milyen 
zökkenőmentesen kapcsolódik a jó-
val korábi, részben udvari orosz ze-
nei hagyományhoz, amely persze az 
európaihoz kötődött. A darabokban 
az évtizedekkel korábbi világ él to-
vább, áthatva a köztes nagy szer-
zők, részben barátok kifejlesztette 
dúsabb hangzással. Lisitsa otthonos 
e világban, játéka egységben mutat-
ja azt az ívet, mely a kora romanti-
kus európai és orosz zongoradara-
bok, illetve Rahmanyinov késő 
romantikus alkotásai közt ível. ZB 

Bartók, SChNittke 
és lutoslawskI műVeI
Miranda Cuckson, 
Blair McMillen
ECM Records – Hangvető
ECM 2446 l  l  l  l  l

Inkább Bartók, mintsem a szláv vo-
nal köti össze a három hegedű-zon-
gora művet kínáló lemezt. Két szo-
nátát és egy partitát hallhatunk 
három nagyszerű szerzőtől: Bartók 
II. szonátáját, a német-orosz szár-

mazású Alfred Schnittke II. szoná-
táját (Quasi una sonata) és Witold 
Lutosławski öttételes Partitáját tar-
talmazza a remek összeállítású le-
mez. Miranda Cuckson és Blair 
McMillen előadásában jól megraga-
dott a Bartók-szonáta, bár a zongo-
rát helyenként vadabbnak képzelhe-
ti a hallgató. Schnittke szonátájában 
a szünetek a mű elején beszédesek, 
nagy érzelmi töltet feszül a műben, 
ahogy Lutosławski Partitájában is. 
Átgondolt, nagy ívű az előadás 
mindhárom darab esetében, a hege-
dűs Cuckson rövid műismertetése 
viszont több mint kérdéses. Bartó-
kot is szláv szerzőnek aposztrofálja 
Cuckson, s ez sokat levon a kiad-
vány értékéből. LI

doN QUiJote
Johanna Beisteiner – gitár
GR 1993 Records
Gr-122 l  l  l  l  l

Spanyol szerzők kompozícióiból és 
spanyol tematikájú művekből nyújt 
át éppen egy tucatot Johanna 
Beisteiner osztrák gitárművésznő. 
A klasszikus gitármuzsika sokszí-
nűségét bemutató lemezen jó né-
hány sláger elhangzik: például Fran-
cisco Tárrega tremoló-etűdnek is 
beillő Recuerdos de la Alhambra 
című szerzeménye, Isaac Albéniz 
Asturias című darabja vagy a lemezt 
záró lírai Notturno (szerzője isme-
retlen). Kedves színt jelent Miguel 
Llobet két katalán népdalfeldolgozá-
sa és igazi csemege a flamenco ins-
pirálta night in Granada Eduard 
Shafranskytól. Az osztrák és spa-
nyol gitárzene kapcsolatára mutat 
rá Fernando Sor, a „gitár Beethoven-
jének” is nevezett zeneszerző Mo-
zart témára írt variációja, illetve a 
művésznő saját kompozíciója, me-
lyet Ludwig Minkus Don Quijote 
című, immár klasszikussá vált ba-
lettzenéje ihletett. KI

BrÜCkeNSChlag
Deutsche Kammerakademie 
Neuss
JAZZsick
JS 5088 l  l  l  l  l

A 75 éves Dudás Lajos pályakezdő 
korában, jazzmuzsikusként sokat 
imp rovizált, a szaxofonos korszak 
után visszatért a klarinéthoz, s mi-
közben tanítással biztosította meg-
élhetését, sokoldalúan élhette ki kí-
sérletezőkedvét. Első lemezén Bach 
hegedűszonátáit tette át klarinétra, 
dob- és bőgőkíséretre. Új portréle-
meze arról tanúskodik, hogy ízig-vé-
rig ismeri napjaink zenehallgatóinak 
érdeklődési irányát. Vonószenekar-
ral „kommunikál” kvartettje (gitár-
bőgő-ütők). Webern miniatűrjeinek 
ciklusába három intermezzót ékelt; 
a Magyar képek esetében annak le-
hetünk tanúi, hogyan inspirálta a 
bartóki kompozíció a virtuóz klari-
nétost. A jazzklarinétra és vonósze-
nekarra írt saját kompozícióval, a 
mű sort záró Balettzenével teljes 
képet alkothatunk a zeneakadémiai 
tanulmányokat követően Németor-
szágban letelepedett, sok oldalú-sok 
stílusú művészről. FK

bécsI mInIatűrök – 
laNNer éS SChUBert 
műVeI
Lanner Quartet, Miklósa Erika
Hungaroton
HCD 32766 l  l  l  l  l

A Budapesti Fesztiválzenekar négy 
művésze sajátos összeállítású ka-
maraegyüttest alakított 2012 nya-
rán: a 2 hegedű és brácsa mélyvonós 
partnere a nagybőgő. Apparátusuk 

hangulatosan idézi meg a 19. század 
első felének sajátos bécsi zenei vilá-
gát. Debütáló lemezük abba a korba 
varázsolja vissza hallgatóit, amikor a 
komoly- és könnyűzene között még 
nem alakult ki az időközben elmé-
lyült szakadék. névválasztásukkal 
az utókor feledékenységét próbálják 
enyhíteni – a „keringőkirály” kortár-
sának, a bécsi keringő atyjának mű-
vészetére irányítva a figyelmet. 
Lanner táncait Alexander Weimann 
átiratában játsszák. A Lanner-kor-
társ Schubert műveinek átiratából 
az együttes primáriusa is kivette ré-
szét. Az album színvonalas kikap-
csolódást biz tosít az „időutazás” 
résztvevőinek. FK

lehár FereNC: 
a víg Özvegy
Metropolitan Opera, 
Sir Andrew Davis
Decca – Universal
074 3900 (DVD)  l  l  l  l  l

Filmszerű, sötét alaphangulat, szá-
zadfordulós dekadenciában tobzódó 
díszletek, burjánzó, tarka ornamen-
sektől terhes, nehéz kosztümök. Ez 
a habzó giccstenger jellemzi a Met-
ropolitan most DVD-n is napvilágot 
látott víg özvegyét, mely vakbuz-
gón visszaadja a korabeli párizsi 
burzsoázia végtelen közönségessé-
gének minden vaskos stílusjegyét. 
Susan Stroman habos-babos, ósdi 
luxust idéző színrevitelénél csak Le-
hár Ferenc cselédlányzenéje a rosz-
szabb, mely ezúttal a könnyebb ért-
hetőség és az amerikai piac kedvéért 
angolul riogatja az operettbarátokat. 
renée Fleming persze pompás, mint 
mindig. Hangban, színpadi megjele-
nésben és művészi felkészültségben 
magasan kiemelkedik a produkció-
ból, de egy ennyire bornírt darabot 
még egy nagy formátumú énekesnő 
sem tud a jó ízlés mércéjével mérve 
fogyaszthatóvá tenni.  BM
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B.K.L. Kiadó, 
295 oldal

Blue Note – Universal
002427702

Fonó Budai Zeneház
FA 379-2

SzaBadoS gyÖrgy:
íráSok iii.

A zongorista, zeneszerző halálának ötödik évfor-
dulóján jelent meg az Írások trilógia záró darab-
jaként ez a hiánypótló könyv. A sorozat temati-
kusan – az első részbe tanulmányok és esszék, a 
második kötetbe versei kerültek – épül fel, és ta-
lán ebből az utolsóból kapjuk a legteljesebb ké-
pet Szabados jazztörténetet meghatározó élet-
művéről. A magyar jazz atyát tisztelhetjük 
benne, abban az értelemben, hogy népzenénket 
és Bartók zenei örökségét elsőként integrálta az 
improvizációba, létrehozva ezzel hazánk sza-
badzenei színterét. Annyira élő az öröksége, 
hogy mára felnőtt egy őt már csak közvetve is-
merő fiatal generáció, akik magukat Szabados 
zenei világából eredeztetik. A harmadik kötetben 
beszélgetések és interjúk olvashatók, többek kö-
zött olyan partnerekkel, mint Szigeti Péter és Turi 
Gábor szakírók vagy a vajdasági jazzélet közpon-
ti alakja, Bicskei Zoltán. Hogy Szabadost nem 
csupán zenészként, de gondolkodóként is megis-
merhetjük, köszönhető nekik is, akik hozzáértő-
en és az életmű alapos ismeretében teszik fel 
kérdéseiket. Még ha van is a teljes terjedelmük-
ben közölt beszélgetésekben átfedés, nem zava-
ró, ez is hozzájárul, hogy átfogó képet kapjunk 
az emberről és az alkotóról. Szabadostól nem állt 
messze a verbalitás, koncertjein is gyakran be-
szélt zenéről, az őt körülvevő világról. A kötetbe 
szerkesztett riportok hűen tükrözik jellegzetes 
mondatfüzéreit, amelyek olyanok, mint kedvenc 
zenei műfaja, a rubato. Gondolatainak bő áradá-
sa mindig a transzcendens keresését tükrözi. Az 
így kirajzolódó attitűd sokkal inkább a 
kamarajazzt, a kortárs és a népzenét összefogó 
európai rögtönző zenészé, mintsem azon ameri-
kaiaké, akik a jazz első fél évszázadát meghatá-
rozták. Párniczky András

BorBély mihály:
polygoN  l  l  l  l  l

Borbély Mihály egy másik műhellyel, nem állandó 
kvartettjével lépett tavaly szeptemberben a Fonó 
színpadára, és rögzítette koncerten ezt az anya-
got, amelyben a társak régiek és újak is; minden-
kivel játszott már a tagok közül valamilyen 
working bandben, de tudomásom szerint ez a 
formáció első közös felvétele. Az is lényeges el-
térés, hogy a dobszólamot a dobokon is játszó 
ütős, a hangulatfestésben lenyűgöző Dés And-
rás, a basszusmeneteket (és akkordfelbontásokat 
meg tündökletes melódiákat) pedig Lukács Mik-
lós, a cimbalom nagymestere játssza. A kéttagú 
ritmusszekció semmilyen hiányérzetet nem hagy 
a hallgatóban. Borbély felvonultatja fúvós hang-
szereinek teljes arzenálját attól függően, hogy a 
darab és a másik fúvós szólista, az elképesztően 
virtuóz bolgár kavalos, Theodosii Spassov játékát 
mivel tudja a legjobban kiegészíteni. A zenekar-
vezető most sem tolakszik előtérbe, összesen 
négy szám az övé. Ez is egy balkán jazzprojekt, 
de úgy érzékelem, előrébb állnak a fantasztiku-
san pergő, szűkített és moll alapon nyargaló dal-
lamok, mint a Projektben. A legőrültebb tempót 
balkáni ritmusokra Lukács kompozíciója diktálja, 
a klezmer táncforgatagot – blues-os felhangokkal 
– Spassov egyik darabja invokálja, a kaval közel-
keleti atmoszféráját és a basszusklarinét iróniáját 
Dés kompozíciója használja ki, míg a zenekarve-
zető egyik száma a csak rá jellemző díszítésekkel 
kápráztat el; szopránszaxofonon halljuk, de ke-
let-európai szelek fújnak benne. A Polygon töké-
letes elnevezés: a sokszög rengetegféle zenét ál-
lít vonatkozási rendszerbe, mégis önazonos. 
Borbély Mihály társaival a jazz nyelvén, régiónk 
népzenéinek minden értékét felmutatva megint 
fenomenálist alkotott.

Zipernovszky Kornél

CharleS lloyd & the marvelS: 
i loNg to See yoU HHHHH

Úgy emlékszem, Nathan Milstein valamelyik leme-
zére panaszkodott egyszer a kritikus: annyira tö-
kéletes, hogy nincs mit bírálni rajta. Lloyd új al-
bumának már első meghallgatásakor hasonló 
érzésünk támad. A tenorszaxofon- és fuvola sound 
kifogástalan; a kíséret pazar; a műsor elsőrangú; a 
hangminőség kikezdhetetlen. Lloyd a klasszikusok 
egyike, akinek minden lemeze fontos (zene)törté-
neti esemény. Életműve több szakaszból áll, mégis 
egységes: míg a nála hat évvel idősebb Wayne 
Shorter az utóbbi 45 évben más közönséget cél-
zott meg zenéjével, mint pályája elején, Lloyd el-
mondhatja, ma is azokhoz szól elsősorban, akik 
korai lemezeit szeretik. Bár lehet, hogy ez az új 
albummal változni fog. Az I Long to See you min-
den formai, melodikus és hangszerelési tökélye el-
lenére azt a benyomást kelti, mintha nem annyira 
a szaxofonos személyes ízlése, inkább a zenéjében 
rejlő populáris elemekre érzékeny és a várható po-
zitív hallgatói reakciókat is jól ismerő produceri 
mágia teremtette volna ezt a csodálatos lemezt. 
Van itt minden, ami szem-szájnak ingere: finom 
blues egy Bob Dylan- és egy Billy Preston-fel-
dolgozásban; előbbi egy Coltrane-sirámot idéz, 
utóbbiban norah Jones énekel roppant visszafo-
gottan. Bill Frisell, a steelgitáros Greg Leisz és egy 
háborúellenes dalban vendégeskedő Willie Nelson 
a zene country-atmoszféráját tartja fenn; további 
népdalokat Lloyd hangszerelésében hallhatunk: a 
La Llorona vagy a Shenandoah egyszerűen gyö-
nyörű. Több szám a szaxofonos fiatalkorának 
post-bop eszményét varázsolja újjá, így a fuvolán 
játszott Of Course, Of Course. A CD végén pedig 
az egyetlen új szerzemény, egy tizenhat és fél per-
ces mestermű, a buddhista jazzmuzsikus kon-
templációja – ebben a kompozícióban a legerő-
sebb a „tiszta jazz” jelenléte.   Máté J. György
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HRCD 1600
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CéCile mCloriN SalvaNt: 
For oNe to love l  l  l  l  l

Cécile McLorin Salvant nem cifrázza. Piros-feke-
te-fehér borító elnagyolt formákkal, a szerelemről 
szóló témák, konvencionális zongora-bőgő-dob 
kíséret, közvetlen előadásmód. Egyszerű a képlet. 
Ez volna minden? A borítógrafika (vajon milyen 
érzelem tükröződik ezen az absztrakt arcon?) és a 
belső illusztrációk, de még a kézzel írt szövegek is 
az énekesnő alkotásai. A szerelem persze sokszor 
sötét verem, fájdalommal, tépelődéssel, néha tra-
gikus, néha komikus fordulatokat hoz. McLorin 
Salvant hozzáállása erősen feminista, ami már 
korábbi, Grammy-jelölt Womanchild című leme-
zén is megmutatkozott, mégis árnyaltan kezeli a 
témát. Könnyűszerrel belelényegül az agyonját-
szottnak nem mondható, klasszikus szerzők tol-
lából származó darabok főhősnőinek szerepébe, 
aztán a maga által megrajzolt portrékat kelti élet-
re – öt is akad a tizenkettőből. Aaron Diehl zon-
gorista, Paul Sikivie bőgős és Lawrence Leathers 
dobos finoman és figyelmesen követik az énekes-
nő szándékait, színezik a hangulatokat, nem ru-
tinból oldják meg a feladatokat. McLorin Salvant 
minden megszólalásában ott rezegnek az elődök, 
a példaképek, Billie Holiday, Sarah vaughan, 
Bessie Smith és Ella, miközben olyannyira egyedi 
és önazonos, amit csinál, hogy csak saját magára 
hasonlít. És azt csinál a hangjával, amit akar: le-
vegősen formál meg egy sort, majd teljes teltsé-
gében kiengedi a hangját a következőben; hol 
egyenesen, hol végtelen finom vibratóval énekel; 
adott esetben nyög, hörög, nyafog, de nem affek-
tál, csak előad – és soha nem sok. Egyszerű a 
képlet, mégis utánozhatatlan, mert a kulcs a mű-
vésznő őszintesége. Ezt értékelhette a 2016-os 
Grammy-bizottság is, amikor a For One To Love-
nak ítélte a Legjobb vokális jazzalbum díját.
 Bércesi Barbara

tzUmo: hUNgariaN Folk SoNgS
l  l  l  l  l

Voltak előzmények. Garay Attila, Pege Aladár 
már a hatvanas években játszott magyar népda-
lokat, feldolgozásaik azonban a témára rögtön-
zött jazz-szólók keretein belül maradtak. A het-
venes években iskolát teremtett Szabados 
György, aki Bartók nyomdokain haladva, a népze-
néből és a magyar zeneiségből kiindulva, magas 
rendű improvizatív zenét hozott létre. Szakcsi 
Lakatos Béla, mielőtt a cigány jazz létrehozására 
adta a fejét, virágom, virágom címmel magyar 
népdalfeldolgozásokat jelentett meg. Az irány-
zat autentikus képviselője, Dresch Mihály termé-
szetes módon egyesíti magában a kétféle zenei 
világot. És most új lemezén Tzumo, alias Oláh 
árpád, a legrangosabb amerikai intézményekben 
nevelkedett zongorista is a magyar zenei örök-
séghez fordul. Alázatosan. nem a hangszeres 
tudást, nem a formaalkotó, improvizációkban ki-
teljesedő képességet állítja előtérbe: minden pil-
lanatát a zenei matériához fűződő bensőséges 
viszony hatja át. Tizenegy két-háromperces 
szám, jó félórányi anyag; ennél szikárabb CD alig-
ha készül napjainkban. Vannak ismert (Tavaszi 
szél, Által mennék én a Tiszán), de akadnak ritkán 
hallható dalok is (Szegény legény, Fehér fuszulyka 
virág). A témák a maguk tiszta egyszerűségében 
hangzanak fel, a jazz inkább a harmonizációban, 
a kiejtésben jelenik meg. Lenyűgöző, hogy a pen-
tatónia milyen szervesen vált jazzes hangzásba. 
néha kívánnánk is, hogy a két kéz jobban szabad-
jára engedje magát, de a rövid rögtönzések vagy 
variációsorok után mindig visszatérnek az idő-
közben más összefüggésbe helyezett dallamok-
hoz. Kevés hang, puha billentés, teljes azonosu-
lás, érzelmi gazdagság: harmónia, őszinteség és 
szeretet sugárzik Tzumo játékából. Ritka kincs 
manapság a földön.  Turi Gábor

meliSSa aldaNa:
BaCk home l  l  l  l  l

Az utóbbi évtizedekben már cseppet sem lehe-
tetlen egy ifjú chilei hölgynek Santiagóból a bos-
toni Berklee-re, majd new yorkba jutni, mint 
ahogyan az sem, hogy Sonny rollins hatására a 
tenorszaxofont válassza. (Bár apja, sőt nagyapja 
is tenoros volt, gyerekként pedig altozott, majd 
később váltott hangszert.) 2013-ban, 25 évesen 
megnyerte a rangos Thelonious Monk versenyt, 
tavaly a Downbeat kritikusai ismerték el művé-
szetét, és ma már bátran állíthatjuk, hogy Chris 
Potter vagy Mark Turner társaságában foglal he-
lyet a tenoros-elitben. (Az is természetes, hogy 
Tzumóval való ismeretsége is Amerikából datáló-
dik, ezért is volt vendégszólista idén tavasszal a 
Müpában.) A harmóniahangszer nélküli játék ko-
moly kihívás a szaxofonosok számára, és Melissa 
négy saját albuma között immáron ez a második 
triólemeze. Az ilyen felállásban a fúvós hangszer 
terjedelmes szólói csak igen kvalitásos előadó 
esetében nem válnak unalmassá, Melissa pedig 
valóban kitűnő zenész. Partnerei: honfitársa, a 
bőgős Pablo Menares és a keresett német-ameri-
kai dobos, Jochen rueckert, aki ritmikai bravúrja-
ival számottevően emeli a produkciót. A számok 
többségét Melissa jegyzi, kettőt a bőgős, egyet 
pedig a dobos. A „kakukktojás” Kurt Weill híres 
„My Ship”-je, egy mindössze 3 perces kis remek-
mű, annak igazolására, hogy azért a standardek 
világa sem idegen számára. Érdekes, hogy a le-
mez címadó száma nem hazájára, hanem számá-
ra a „zenei otthont” jelentő Rollinsra utal. Pont 
olyan, mint a nagy előd valamelyik kompozíciója, 
és a tenorjáték is a szaxofonkolosszusra hajaz, 
de Coltrane hatása sem vitatható. Az improvizá-
ciók gördülékenyen bontakoznak ki a hibátlan 
ritmustandem kíséretével. Bárcsak hosszabb len-
ne mind a kilenc szám. Márton Attila 
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ECM Records – Hangvető
ECM 2477

ECM Records – Hangvető
ECM 2458  

Blue Note – Universal
0602547423801

markUS StoCkhaUSeN-FloriaN 
WeBer: alBa    l  l  l  l  l

„Micsoda duó! Micsoda harmónia!” – lelkesedik a 
trombitás-zongorista kettős teljesítménye halla-
tán az Audio Magazin kritikusa. Joggal. A két né-
met muzsikus évek után állt össze ismét, hogy az 
Eternal voyage szextettben kialakult zenei kapcso-
latukat kettesben folytató meditációikat lemezre 
vegyék. Stockhausen kezdetben elektromos hang-
szerekkel is kísérletezett, több korábbi vállalkozá-
sában fontos szerephez jutottak ezek, de belátta, 
hogy Weber kristálytiszta játéka akusztikus hang-
szerpárt igényel, így az Albán hagyományos 
trombita- és szárnykürt-hang hallható. A két né-
met zenész más-más jazzkoncep cióval rendelke-
zik, de együttműködésüknek hasonlóan éteri vég-
eredményei lesznek, mint régebben a Kenny 
Wheeler–John Taylor duóknak. Egyes „etűdök” az 
európai műzenei tradíciókba illeszthetők be, a CD 
legvonzóbb felvételei azonban mégiscsak az igazi 
ECM-melankóliát sugárzó, a zenész-egót távol 
tartó szerzemények, a talán leginkább „imp romp-
tu”-nek címkézhető, a komponált témát és a rövid 
improvizációt tudatosan szétválaszthatatlanná 
tevő darabok, például a pianista fiához írt Emilio, 
vagy az akár hűvösen, esetleg romantikusan visz-
szafogottnak is nevez hető, a két muzsikus közös 
expresszivitását megkövetelő Die weise Zauberin. 
A poliritmikus Emergenzen is hamisítatlan ECM-
zene, mely azokat az efemer homokformákat idézi, 
melyeket a tengerparton a szél és a víz alakít és 
módosít szüntelenül. A hangszeres szerepek és 
kontrasztok is folyton cserélődnek: az általában 
szo lisz tikus trombita kísérővé válik a bal- és jobb-
kezes szimultán zongoraimprovizációkra épülő 
Surf board ban. A többértelmű cím jelentheti egy 
album lapjait, utalhat a tiszta fehér színre, esetleg 
a hajnalra, mely középkori provanszál versekben a 
szeretők búcsújának ideje. Máté J. György

lioNel loUeke:
gaia l  l  l  l  l

Mint sok más élvonalbeli afrikai muzsikus, Loueke 
is Párizson át jutott el Amerikába. S mivel a száz-
éves műfajnak új perspektívákra van szüksége, és 
ezt – egyebek között – az egzotikus kultúrák tud-
ják biztosítani, ő is üstökösként emelkedett a pá-
lyán.  A Berklee-n és a Monk Intézetben kapott 
kiváló képzést, amelynek révén kibontakoztatta 
veleszületett tehetségét, és kiépítette azt a kap-
csolatrendszert is, amelynek segítségével beke-
rülhetett a műfaj legmagasabb köreibe. Mentorai 
között Herbie Hancock és Wayne Shorter a leg-
fontosabbak, de ezen az albumán is köszönetet 
mond még vagy két tucat neves jazz-zenésznek. 
Különleges pozíciója nem csupán egyedi játék-
módjának köszönhető, hanem afrikai gyökereihez 
való ragaszkodásának is, amelyet bátran ötvöz a 
kortárs improvizációs zenével.  nem is lehet be-
skatulyázni ezt a – jó értelemben vett – eklekti-
kus művészetet, amelyben az említett két zenei 
világ fúziója sokkal inkább megvalósul, mint a hat 
évvel korábbi Mwaliko című lemezén (Gramofon, 
2010. nyár). Ez a trióformáció már akkor is léte-
zett, partnerei bostoni iskolatársai, egyben bará-
tai: Massimo Biolcati, a basszer és németh Fe-
renc, a dobos. (New Yorkban élő hazánkfiával 
másfél évtizede dolgoznak együtt, Loueke köz-
reműködött Feri Triumph című albumán, sőt an-
nak bemutató koncertjén 2013-ban fellépett a 
Müpában is.) Loueke különleges pedáltechnika 
segítségével olyan – nem is gitárszerű – hangzás-
világot hoz létre, amely például a melodicát imi-
tálja. A teljességgel szerzői lemez érdekessége a 
Bee Gees How Deep Is Your Love című 1973-as 
világsikerének „afrikanizált” feldolgozása, amely 
biztosan Loueke legemlékezetesebb felvételeinek 
egyike lesz.

Márton Attila

SNétBerger FereNC:
iN CoNCert HHHHH

Az ECM kiadó művészei közé kerülni nem kis 
rang, hiszen a zene olyan nagyságait találjuk ott, 
mint Keith Jarrett, Jan Garbarek vagy John 
Abercrombie. Az évtizedek óta németországban 
élő és magasra értékelt magyar gitárművésznek 
már régen köztük lett volna a helye. Csak most 
derült ki egy interjúból, hogy Manfred Eicher több 
mint két évtizede felfigyelt kiemelkedő művészi 
kvalitásaira, és csak egy hivatalnok hanyagsága 
miatt sikkadt el szerződtetése! Igaz, így is szépen 
ívelő pálya áll mögötte, mind a koncerttermek-
ben, mind lemezeken. Mégis nagy öröm mindany-
nyiunk számára, hogy végre méltó helyére került. 
(Azt is megtudhattuk, hogy már egy triófelvétele 
is kiadás előtt áll.) Debütáló albuma a pesti Zene-
akadémián 2013. december 14-én elhangzott 
akusztikus szólókoncertjének szűk egyórányi 
részlete, amellyel harminc éve töretlen zenei pá-
lyafutását ünnepelte meg, nagyrészt az erre az 
alkalomra komponált művekkel. Ezek közül válo-
gatva állt össze a nyolctételes zenei blokk (Buda-
pest I–vIII.) és a mindenki által ismert amerikai 
dalocska, a Somewhere over the rainbow három-
perces gyöngyszeme. Ez utóbbi azért is érdekes, 
mert olyan szervesen illeszkedik bele a szebbnél 
szebb, szívet-lelket gyönyörködtető Snétberger-
szerzemények és mesteri improvizációk közé, 
mintha ezt is Feri jegyezné. Az egyes tételekben 
fellelhetők Kossuth-díjas művészünk szerteága-
zó zenei gyökerei: a roma népzene, a brazil 
bossa-nova, a nagy klasszikusok motívumkincse 
és persze a jazz esszenciája. Mindezt páratlan 
ízléssel gyúrja eggyé a rá jellemző virtuóz pasz-
százsokkal és díszítő futamokkal. Az élő felvétel 
hangtechnikailag is stúdió minőségű, ami a világ-
hírű label esetében szinte természetes.

Márton Attila



Jazz

79GRAMOFON2016. nyár

eUro-aFriCaN 
playgroUNd

l  l  l  l  l

Juhász Márton, a Berkleen végzett 
és ma már Európa-szerte játszó, 
nagyszerű fiatal dobos szenvedélyes 
érdeklődése Nyugat-Afrika zenei 
öröksége és annak európai talajba 
történő átplántálása iránt eredmé-
nyezte az album kilenc tagú névadó 
együttesének létrejöttét. A huszon-
harmincvalahány éves magyar jazz-
zenészek krémje egyesítette erejét a 
virtuóz, látványos szenegáli ütős, 
balafonos és énekes, Ibrahima 
Cheikh Fallal. A zene sokrétű, válto-
zatos, izgalmas, táncolható, dúdol-
ható afro-jazz-rock, amely mind-
amellett komoly hangszeres tudást 
és nagymértékű egymásra figyelést 
igényel. Óriási szükség van az ilyen 
muzsikára, amely, mint egy ember-
öltővel korábban a karibi és afrikai 
zenészekből Londonban összeállt 
Osibisa vagy Ginger Baker társulása 
a nigériai Fela ransome Kuti csapa-
tával, élvezettel járható hidat terem-
tett a fiatal rockrajongók számára a 
jazz felé. Pallai Péter

tálaS ároN trió: 
FloatiNg iSlaNd
Szerzői kiadás
AT001     l  l  l  l  l

Ahhoz képest, hogy Tálas Áron 
hány féle hangszeren, stílusban és 
formációban mozog otthonosan, 
rendkívüli céltudatosságra, arányér-
zékre és intelligenciára vall részéről, 
hogy debütáló lemezén beérte az 
akusztikus zongorával és a hagyo-
mányos triófelállással. E keretek közt 

viszont mindent megmutat, amit 
tud – és az nem kevés! A Floating 
Island 11 száma közt találunk Ko-
dály-ihlette, népdalfeldolgozásnak 
álcázott darabot, a hagyományok 
előtt tisztelgő mainstream jazz-
számot, lírai balladát, Esbjörn 
Svensson-i hangulatokat, megbolon-
dított bluest, klasszikus kamaraze-
nei megoldásokat – mind a főhős 
szerzői vénáját dicséri. Áron igen 
gazdagon ritmizál, harmonizál és a 
dallamok is barátai, nem célja elide-
geníteni zenéjét. Mindebben segíti 
Barcza Horváth József és Gyárfás 
Attila, no meg Buczkó Gábor hang-
mérnök. Minden hallgatással újabb 
felfedezéseket tehetünk e szigetvi-
lágban. BB

e.k. aveNUe: mooNBike
Magneoton
5999887022364  l  l  l  l  l

Az E.K. Avenue ötlete ugyan rá to-
nyi Róberttől származik, valójában a 
pár éve Hollandiában élő énekesnő, 
Kertész Erika saját formációjáról van 
szó. Új lemezük zenei világa eklekti-
kus, a mainstream megszólalástól 
eltérően smooth-osabb, fúziós han-
got üt meg, melyben a pontos 
groove-játékra és a letisztult, elekt-
ronikus soundra törekednek. Habár a 
zene (Erika saját dalai, amelyeket 
leginkább modern r’n’B-ként aposzt-
rofálnék) abszolút hallgatóbarát, a 
jazzes hangszerelés (Szen dőfi Péter 
alkotása), a szólisztikus tartalom és 
Erika hűvös, elegáns hangja olyan 
mélységet ad az anyagnak, amivel 
rádióban csak ritkán találkozunk. A 
lemez erényei közé tartoznak az ér-
zékeny szövegek és John Gunther 
fanyar hangzású szólójátéka. Egye-
düli negatívum a letisztultságból 
következő, itt-ott fellelhető egyhan-
gúság, ám az album összességében 
könnyed, mégis igényes, kellemes 
hallgatnivaló. Szentgallay György

dJaBe: 20 dimeNSioNS 
GR 1993 Records
Gr-121  l  l  l  l  l

A Djabe zenekar idén ünnepli hu-
szadik születésnapját. Az innovatív, 
professzionális produkcióiról ismert 
csapat – a Miskolci Szimfonikusok-
kal készített Forward után – új stú-
dióalbumán, a 20 Dimensionsön a 
kamarazenei ihletésű akusztikus 
hangzásokat részesíti előnyben. A 
nyitószám (Scientific Foreword) és a 
záró kompozíció (Out of 
Dimensions) szabályos keretbe fog-
lalja a lemezt, amelynek húsz tétele 
között kilenc jazzimprovizáció 
(Transition 1-9) is helyet kapott. A 
többi szám Barabás Tamás és a ze-
nekarvezető, Égerházi Attila kreatív 
energiáit dicséri. Barabásnál inkább 
a sodró lendület, Égerházinál a ben-
sőséges líra dominál, így ezek a té-
telek jól ellenpontozzák egymást. 
Az improvizációkban régi barátjuk, 
Malik Mansurov, az ősi azerbajdzsá-
ni hangszer, a tar mestere, valamint 
Kovács Sára (didgeridoo, fuvola) is 
közreműködik. ReA  

dr. loNNie Smith: 
evolUtioN
Blue Note – Universal
002427502   l  l  l  l  l

Smith, a turbános „varázsló” a hard 
bopból leszármazott, a mainstream 
jazzel párhuzamosan fejlődő soul 
jazz egyik, ha nem a legnagyobb 
mestere. Smith visszatérése a Blue 
note-hoz, azaz az Evolution ennek 
az, egyébként a soul zenénél koráb-
ban kialakult, blues-os, groove-os, 
afro gyökerekből táplálkozó stílus-

nak egyik legjobb mai manifesztu-
ma, ami azonban jócskán feszegeti 
a műfaji korlátokat is. A Straight No 
Chaser-átdolgozás igazi absztrakt 
soul jazz, de a Talk About This, az 
African Suite vagy épp robert 
Glasper vendégszereplése is túlmu-
tat a Hammond-bandek tradícióin. 
Az album minden pillanata a legma-
gasabb színvonalat, az autentikus-
ság mellett a progressziót, a stílus 
evolúcióját képviseli. A részben el-
térő felállásokban rögzített számok 
és a monumentális orgonajáték mi-
att is kötelező tananyag a színtér 
rajongóinak, mindenki másnak pe-
dig erősen ajánlott a lemez. SzGy

roBi delyra:
Free market
RDM Records
RDM CD 004   l  l  l  l  l

Az egzotikus elnevezés Dely Robi 
gitárost takarja, aki az ismert ze-
nészcsalád tagja, és külföldi szerep-
lései kedvéért választotta művész-
nevét. (Kolumbiában élő nagybátyja 
a 60-70-es évek keresett kongása 
volt, aki még Szabó Gábort is kísér-
te a hazalátogatásakor készített 
felvételeken.) Robi DeLyra jegyzi a 
teljes zenei anyagot, amelynek elő-
adásában a modern jazzgitározás 
legjobb hagyományai mellett roc-
kos, popos elemeket, változatos 
hangszíneket is alkalmaz. Az ötven 
perc játékidő tizennégy kompozíció 
között oszlik meg, így aztán még 
„egypercesek” is bőven akadnak. 
Talán a kevesebb több lett volna, 
mert akkor az adott terjedelemben 
több idő állt volna a szólista rendel-
kezésére a „szabad piacon”, hogy 
megmutathassa kétségtelenül meg-
lévő kvalitásait.  A trió másik két 
tagja külföldi: Joanna Broabsis 
basszer és Jack redsum Lyd a do-
boknál, akik kitűnő kíséretet nyújta-
nak.  MA
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keNdriCk SCott oraCle: 
We are the drUm
Blue Note – Universal
0602547351531 l  l  l  l  l

A jeles dobosnak ez a harmadik le-
meze együttesével, a második 
ugyanabban a felállásban. Taylor 
Eigsti (zongora), Michael Moreno 
(gitár), John Ellis (szaxofon, basz-
szusklarinét), Joe Sanders (bőgő) a 
kortárs new york-i jazzszcéna aktív, 
magasan képzett szereplői. Rende-
sen teszik a dolgukat, a hangszeres 
tudással, az improvizációs képes-
séggel nincs gond. A tűnődő, han-
gulatfestő, visszafogottan előadott 
darabok közé nagy ívű dallamokból 
építkező, bombasztikusan fokozódó 
szerzemények iktatódnak. Eigsti ro-
mantikus zongorázása és Ellis érzel-
mes szaxofonhangja kiemelkedik a 
képből. Valami mégis hiányzik, ami 
túlmutatna a professzionalizmuson, 
ami feledtethetné az iparszerű gya-
korlatot, amely sorozatban állítja 
elő és forgalmazza az új termékeket. 
new york nagy kohó, ahol egymást 
gerjesztő hangzások kavarognak a 
levegőben – de vajon „ki viszi át a 
szerelmet a túlsó partra”?  TG

yveS roBert trio: 
iNSpired
BMC Records – MG Records
BMC CD 228  l  l  l  l  l

A szokatlan összeállítású trió (har-
sona-bőgő-dob) az atonális free ze-
nétől az energikus groove-ig, illetve 
a rockosra hangszerelt, de a mini-
ma lista repetíciókkal is kokettáló 
dekonstrukciókig sok mindent be-
épít műsorába. S ahogy azt a jobb 

hármasoknál megszokhattuk, az 
előadásban a mesteri összjáték ki-
válóan megfér a tagok individuális 
törekvéseinek előmozdításával. Bru-
no Chevillon bőgős elsősorban kísé-
rő alkat, de ebben a közegben módja 
nyílik remek hangszeres tudását ki-
bontakoztatni: ujjal és vonóval egy-
aránt pompás a játéka. Akár az ext-
ravagáns Cyril Atefé, akit korábban 
az afrikai transzzenét electrogroove-
val vegyítő CongopunQ-ban hall-
hattunk. yves robert pedig az utób-
bi évek egyik nagy harsonás 
felfedezése. A budapesti Opus Jazz 
Clubban készült egyórás felvételen 
hemzsegnek a jobbnál jobb zenei 
megoldások, a BMC büszke lehet új 
kiadványára.   MJGy

erik trUFFaz QUartet: 
doNi doNi
Parlophone – Magneoton
0825646080199    l  l  l  l  l

Erik Truffazra mindig is jellemző volt 
a nu jazz mezsgyéin való fuzionáló 
kísérletezgetés. nincs ez másképp 
kvartettje Doni-Doni című albumán 
sem, melyen a francia-svájci trombi-
tás avantgárd stílusát ez alkalommal 
afrikai ihlet színesíti. Több számba 
egzotikus világzenei hangulatot ve-
gyítenek a bennük hallható autenti-
kus afrikai dallamok és a vendégsze-
replő Rokia Traoré mali származású 
énekesnő lélekkel teli, misztikus 
hangja. Nagyon jól működik ez a fú-
zió, de nem dominálja a lemezt. 
Truffaz elektronizált hangképei, at-
moszférikus szólói és acid jazzes 
témái most is a tőle megszokottak, 
és nagyszerű hangszeres kíséretben 
bontakoznak ki. Széles érzelmi és 
dinamikai spektrumot járunk be, a 
groove-os elektro-jazztől a (Szere-
lem című) lírai balladán át a rappel 
kísért hip-hopig. Izgalmas korong, 
Truffaz egyik legjobb lemeze az el-
múlt évekből.  Laczkó Krisztián

tore BrUNBorg: 
SloW SNoW
ACT – Hangvető
ACT 9586-2 l  l  l  l  l

Tore Brunborg nem tartozik a nem-
zetközileg legismertebb skandináv 
jazzisták közé. Pedig a szaxofonos 
több mint harminc éves karrierje 
során olyan sztárok mellett ját-
szott, mint Manu Katché, Bugge 
Wesseltoft vagy Pat Metheny, és 
saját produkcióiban is több lemezt 
készített. Mostani, Slow Snow című 
albumát szerzőként saját kvartett-
jével jegyzi, melyben a norvég jazz-
szcéna kulcsfigurái a partnerei. Köz-
tük van a gitáros-innovátor Eivind 
Aarset is, akit azért érdemes kiemel-
ni, mert az ő változatos gitárhang-
zásának különböző dimenziói re-
mek elektronikus kiegészítésül, 
néhol ellenpontként szolgálnak 
Brunborg visszafogott, lírikus sza-
xofonjátékához. A kompozíciók jól 
sikerültek és mély érzelműek, van 
történetük, van bennük intimitás, 
feszültség és dráma is, de a katarzis 
elmarad. Mintha Brunborg „nem fúj-
ná ki” teljesen magát, s emiatt nem 
jut kifejezésre minden tartalom.   LK

dave grUSiN: 
kaleidoSCope
Columbia Legacy – Sony Music
88985308452 

A most 82 éves Dave Grusin neve 
nem elsősorban aktív jazzmuzsikus-
ként, hanem filmzeneszerzőként, 
producerként és a GrP kiadó alapító-
jaként marad emlékezetes. Ezért is 
érdekes kortörténeti dokumentum 
az 1964-ben, a Columbiánál megje-

lent jazzlemezének újra kiadása. A 
zongorista Grusint hallhatjuk szóló-
ban; trióban – Bob Cranshaw (bőgő), 
Larry Rosen, a másik későbbi GRP-
alapító (dob) –; valamint két, igen 
szép szólókar riert befutott fúvóssal 
– Thad Jones (trombita), Frank Foster 
(tenorszaxofon) – együtt kvintett-
ben is. Mértéktartó mainstream jazz 
ez, meglepetésektől mentes, de rop-
pant kulturált, színvonalasan meg-
szólaltatott muzsika. A lemezen jól 
tükröződik Grusinnak Thelonious 
Monk iránti rajongása (Straight, no 
Chaser; Blue Monk), valamint az 
agyonjátszott standardek (Stella by 
Starlight) finoman elegáns újraértel-
mezésének képessége. ReA

dUke elliNgtoN: 
Far eaSt SUite
RCA Victor – Sony Music
88985308412  

Duke Ellington nagyzenekara az 
amerikai Külügyminisztérium támo-
gatásával 1963-ban háromhónapos 
turnéra ment közel- és távol-keleti 
országokba. A koncertkörút érintet-
te többek között Szíriát, Jordániát, 
valamint Indiát, Ceylont és Pakisz-
tánt. A fellépések egy részét azon-
ban lemondták Kennedy meggyilko-
lása miatt. A zenekar keleti élményei 
összegződtek az 1966-os albumon, 
mely Grammy-díjas lett, akárcsak pár 
lemeze, a Concert of Sacred Music. 
Egyes szakemberek szerint az évti-
zed legjobb Ellington-lemeze lett a 
Far East Suite. Ez ízlés kérdése, ami 
viszont kétségtelen: a lemez szelle-
misége a jazz kozmopolitizmusára 
épül. Itt csendül fel az Isfahan, 
Ellington és Strayhorn utolsó közö-
sen írt standardje, valamint a Blue-
bird of Delhi című szerzemény, me-
lyet Strayhorn valóban egy Indiában 
hallott madárdal alapján írt. A mos-
tani kiadást hét bonus track gazda-
gítja.  MJGy
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Nonesuch – Magneoton
553578

Nonesuch – Magneoton
2564603886

rokia traoré: Né So
l  l  l  l  l

Különleges helyet foglal el a világzenei lemezek 
palettáján Rokia Traoré hatodik, Né So című albu-
ma, amely művészi kvalitásai mellett a 2012-ben 
kezdődött Mali konfliktussal kapcsolatban nyitja 
fel a nyugati ember szemét. Maga a cím bambara 
nyelven annyit tesz: otthon, haza. Hiszen a diplo-
mata szülők gyermekeként felnőtt, jelenleg is há-
rom város (Bamako, Brüsszel, Marseilles) közt in-
gázó énekesnő gyökerei Malihoz kötődnek. Az 
egyik legbensőségesebb hangú szerzemény a 
Kolakani egy a szülőfalujának mindennapi életéről 
szóló altatódal, melynek szövege azt mondja: 
„Azok, akik a forrásnál maradtak, adnak a múl-
tunknak jelentést”. Többek közt itt, de sok más 
számban, így az Ô Niélé, vagy a kezdő Tu voles 
című szerzeményekben is felfedezhető az a tech-
nika, hogy az énekesnő saját hangját sokszorosít-
va hoz létre egy különleges, heterofon hangzást. 
Ha kell, levegős, ha kell erőteljes a hangja; pontos 
hajlításaival, magabiztos énekével bizonyítja, hogy 
e stílusban nevének ott a helye a legnagyobbak 
közt. A lemez sajátságos zenei világához hozzá-
járul a dalok hangszerelése is: a hagyományos af-
rikai hangzást hozó ngoni mellé a rockzene világa 
felé mutató gitár- és ütős hangzás társul. Rokia 
mondanivalójának és kreativitásának legjavát a 
lemez utolsó számaira tartogatta: mellbevágó a 
hatása a Strange Fruit című Billie Holiday feldolgo-
zásnak, amelyet csodálatos harmóniákkal kísért 
ballada formájában hallhatunk. Az utolsó két szá-
mában, a címadó Né So illetve Sé Dan című dalok-
ban fran ciául illetve angolul nagyon konkrétan, 
melo dra ma tikus stílusban fogalmazza meg rokia 
Traoré üzenetét az egész világnak: „One thing to 
never forget: respect.” Az afrikai világzene legma-
gasabb minőségét tükrözi ez a szépen felépített 
album. Könyves-Tóth Zsuzsanna

mariza: mUNdo
l  l  l  l  l

„öt év telt el legutolsó albumom óta. Szenvedtem, 
sírtam, elestem, felkeltem, mosolyogtam mikor 
leg szívesebben sikítottam volna… Megtaláltam 
életem legnagyobb szerelmét, negyvenéves lettem 
de huszonhatnak éreztem magam, és felkészültem 
arra, hogy újra felfedezzem azt, amit ez az új világ 
mutat nekem.” E szavakat olvashatjuk Mariza új, 
Mundo című lemezének borítóján, amely öt évvel 
követte előző, tradicionális fado-albumát. A sokak 
által Amália rodrigues utódjának, napjaink egyik 
legnagyobb fado-énekesének tartott Mariza való-
ban egy teljesen új, kozmopolita zenei világot mu-
tat meg, amelybe csakúgy beleférnek a popballa-
dák, mint egy argentin tangó vagy a hagyományos 
fado. Az új szemléletet a dalok hangszerelése is 
tükrözi: a portugál, akusztikus és flamenco gitár 
mellett hangsúlyos szerepet kapnak a billentyűs 
hangszerek – lírai hangot kölcsönözve például a 
Saudade Solta vagy a Sem Ti című számoknak. 
Mariza kilépett komfortzónájából, aminek csakis 
örülhetünk, hiszen ez a lemez legjobban sikerült 
számait eredményezte. A CD megjelenése előtt 
egy interjúban elárulta az énekesnő, hogy nehéz-
séget okoztak neki a spanyolul énekelt számok, 
mert a „spanyol sokkal keményebb, hegyesebb 
nyelv, mint a portugál”. A Caprichosa például egy 
1930-ból származó tangó, ami Carlos Gardel elő-
adásával vált ismertté, s amelyben az énekes egy 
portugál lányt próbál megnyerni magának. A 
Maldição című számban – amelyet a legendás 
Alfredo Marceneiro írt a már említett Amália 
rodriguesnek – ezzel szemben vérbeli fadót hallha-
tunk. nem maradhatnak említés nélkül a populáris 
vonalat képviselő számok sem, így az Alma vagy a 
Padoce de Céu Azul. Bármit is énekel Mariza, 
hangjában mindig ott rejlik a fado.
 Könyves-Tóth Zsuzsanna

Fonó
FA 380-2

herCzkU ági & 
BaNd: 
live at Womex 
BUdapeSt

l  l  l  l  l

A nagyszerű énekesnő, Herczku Ágnes (interjúnk 
az 54-57. oldalon) tavaly ősszel, a budapesti 
Womex keretében mutatta be Bandázom című 
lemezét a külföldi szakmának. A koncertet jó mi-
nőségben rögzítették, s ebből hat tétel (a Womex 
engedélyével) most CD-n is megjelent, kiegészít-
ve négy új stúdiófelvétellel. Megállapíthatjuk, 
hogy Nikola Parov zeneszerző-producer (az ösz-
szes szám komponistája) nagyon rátalált a 
folklór kincsből merítkező, de össze té veszt he tet-
le nül egyéni hangzásra. Szó sincs stílustörésről, 
mert mindig kellő alázattal és megalapozottság-
gal közelít a népzenéhez, de néha egészen messze 
kalandozik tőle. A banda pedig nagyon jó: szor-
galmas, elkötelezett muzsikusok társulása. A fel-
vételt gazdagítja két, szólistaként jegyzett ze-
nész, Ferenczi György (szájharmonika) és Kovács 
Ferenc „öcsi” (trombita) játéka.  ReA  

Fonó
FA 371-2

laJkó Félix: 
moSt JÖttem

l  l  l  l  l

A Lajkó Félix Folk nevű projekt – amelynek ez a 
bemutatkozó lemeze – sokkal hagyományosabb 
és populárisabb népzenei élményt kínál, mint a 
korábbi, tisztán instrumentális albumok. A virtu-
óz hegedű- és citeraszólók mellett ugyanis meg-
határozó szerephez jutnak az énekesnők: a több 
műfajban jelentős sikereket elérő Palya Bea; az 
erdélyi (ördöngösfüzesi, buzai, széki és magyar-
szováti) repertoárban különösen otthonosan 
mozgó Tintér Gabriella, valamint a Félixhez ha-
sonlóan vajdasági származású Csizmadia Anna, a 
Fölszállott a páva televíziós verseny felfedezettje. 
A hangszeres muzsikusok között pedig felbukkan 
a táncházmozgalom első nemzedékhez tartozó 
Porteleki László, aki több mint negyven éve prí-
más és két évtizede a Muzsikás oszlopos tagja. 
Mellette a régi zenésztárs, Brasnyó Antal brácsá-
zik és Szabó Csobán Gergő nagybőgőzik. Garan-
tált siker.  ReA
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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	Zeneműbolt	–	1053	Budapest,	Múzeum	krt.	21.
n	 Művészetek	Palotája	/	Rózsavölgyi	CD	Bolt	–	1095	Budapest,	Komor	Marcell	

utca 1.
n	 Rózsavölgyi	és	Társa	Zeneműbolt	–	1052	Budapest,	Szervita	tér	5.

lapker – Budapest
n	 Relay	–	1011	Budapest,	Batthyány	tér		–	metró
n	 Relay	–	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	Budapest,	Kerepesi	út	9.	–	Aréna	Pláza
n	 Inmedio	–	1106	Budapest,	Örs	Vezér	tere	25/A	–	Árkád
n	 Inmedio	–	1123	Budapest,	Alkotás	u.	53.	-	MOM	Park
n	 Inmedio	–	1124	Budapest,	Apor	Vilmos	tér	11-12.	–	Hegyvidék	Bevásárlóköz-

pont
n	 Relay	–	1185	Budapest,	Liszt	Ferenc	Repülőtér	2/B	–	Érkezés
n	 Relay	–	1185	Budapest,	Liszt	Ferenc	Repülőtér	2/B	–	Indulás
n	 HUB	–	1185	Budapest,	Liszt	Ferenc	Repülőtér	–	Skycourt
n	 Relay	–	1191	Budapest,	Vak	Bottyán	utca	75.	–	Köki	Terminál

lapker – vidék
n	 Inmedio	–	2100	Gödöllő,	Szabadság	tér
n	 Városi	Könyvtár	2100	Gödöllő,	Dózsa	György	út	8.
n	 Inmedio	–	2120	Dunakeszi,	Fóti	út	120.	–	Tesco
n	 Inmedio	–	2600	Vác,	Deres	utca	2.	–	Tesco
n	 Relay	–	2700	Cegléd,	Kölcsey	tér	3.
n	 Relay	–	2890	Tata,	Váralja	út	5.	–	Volán	pályaudvar
n	 Inmedio	–	3100	Salgótarján,	Erzsébet	tér	5.
n	 Inmedio	–	3300	Eger,	Széchenyi	út	20.
n	 Inmedio	–	3400	Mezőkövesd,	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,	Petőfi	Sándor	u.	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	Pécs,	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.	–	Vasútállomás
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	Győr,	Csókás	utca	4.
n	 Inmedio	–	9001	Győr,	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	 Könyvpavilon	–	6721	Szeged,	Bartók	Béla	tér
n	 Könyvjelző	/	Babó	Könyvesbolt	–	4400	Nyíregyháza,	Dózsa	György	u.	8.
n	 Rivalda	Antikvárium	–	9021	Győr,	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.

Könyvsorozatunk 2001 és 2015 közötti kiadványait 
megismerheti és megrendelheti 
a www.gramofon.hu oldalon

Gramofon – 1996 óta a klasszikus zene és a jazz szolgálatában

Megújult a Gramofon internetes oldala:

Gramofon – 1996 óta a klasszikus zene és a jazz szolgálatában

GazdaG tartalom, áttekinthető rovatsruktúra
•	Minden,	amit	a	Gramofon	folyóiratról,	a	Gramofon	Könyvekről,	
				a	Gramofon-díjkiosztóról	és	az	ICMA	díjkiosztóról	tudni	érdemes
•	 Hanglemezkritikák	és	koncertbeszámolók
•	 A	folyóirat	tartalmától	eltérő,	értékes	zenei	írások
•	 Cikkarchívum	2011–2015
•	 Letölthető	korábbi	lapszámok	(PDF)








