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Búcsú a hangos
XX.századtól
A hogy nézem a kiállítás gyönyörűséges relikviáit, az utolérhetetlenül kecses, kurblis-tölcséres gra
m ofonoktól a zöld szemeikkel oly sejtelmesen viliódzó világvevőkig; a detektoros fülberecsegőktől
a m indentudó, m onum entális zenebútorokig; a telefonhírm ondó szenzációjától az akusztika
csúcstechnikáját jelentő digitális kvadrofóniáig; régvolt házibulijaink elirigyelt Teslájától a m ár jö
vőt sejtető minidiscekig; ham ar ráeszmélek: nem csak látom , hanem hallom is, sőt újraélem e cso
dákat. A titokzatos néniket és bácsikat, akik csak énekeltek a dobozban, de sosem jöttek vacsoráz
ni; a gyermekklinikát, ahol Smetana M oldvájának dallamai oly gyógyítón höm pölyögtek a vezeté
kes fülesből; ’56 őszét, am ikor a Szabad E urópa és az Amerika H angja sistergései között anyám ék
egy picit m indig m eg-m egálltak a tekerővei az E gm ontra (no meg egy kis Jaj, cicára); m ajd az iga
zán kom oly dolgokat: B runo Waltereket, R ichtereket, M enuhint vagy Schumann Périjét, és per
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sze első diákszereplésemet a stúdióban - csak m indenki hallana! - , m ajd utolsó, idestova harm inc
rádiós évem et...

Brahms
Hegedűverseny

A csoda pedig azóta is és m ég m indig m egunhatatlan. A m últ századvég két technikai lelem énye
- hangrögzítés és rádiózás - jóvoltából zene és zenész, m uzsikus és közönség között szinte sem m i
sincs úgy, m int volt azelőtt - sok ezer évig. Visszavonhatatlanul vége a legendáknak, m űvészi hókusz-pókuszoknak, a megism ételhetőség gonosz tükre m inden előadót kötelez (például arra,
hogy a zene hangjait m in d ig a megfelelő időben és pontosan illik megszólaltatni), s a nagyérde
m űnek sem kell többé ünneplőbe öltözve pom pás kastélyokba, illatos szalonokba v onulni, tem p
lom okba, operaházakba, koncertterm ekbe, közös szeánszokra vagy bárhová járni (és a div atkölte
m ényeket m utogatni) egy kis muzsikáért, hiszen a zene m indenhol határtalan m ennyiségben és
im m ár m indenkit, bárm ikor utolér(het). Volt is riadalom nem csekély: „Nagy hátránya volna a
rádió és gram ofon elterjedésének akkor, ha az em bereket a saját m aguk végezte zenélésről leszok
Z appelbude

Zappelbude

tatja, ahelyett, hogy zenélési kedvet ébresszen b en n ü k ... M ég nagyobb baj, hogy a hatóságok
sem gondolnak arra, hogy a nem rádiózó em berek békességét mégiscsak meg kellene óvni meg
felelő rendszabályokkal. E nnek következtében a rádió és gram ofon hovatovább olyan istencsa
pássá fog fejlődni, am ely felér az egyiptom i h ét csapás bárm elyikével, sőt még túl is tesz azon,
m ert végeláthatatlan” (Bartók Béla).
A Magyar Rádió első ú tra bocsátói azonban m ár a születés ü n n ep i pillanatában is p o n to sa n tu d 
ták e végeláthatatlan csoda mirevalóságát. „M egcsendül a m agyar dal, a hangjegyek töm egéből
diadalm asan száll a magasra a magyar zene, hogy helyet kérjen és kapjon az egész világ rádióorchesterében. S m i m agunk is kitárjuk lelkünket a felénk hullám zó kultúrhatások elő tt. N em ijedezünk és nem félünk. N em állítunk légi ren d ő rt a gondolatok messzi vándorai elé, m e rt bízunk
abban, hogy senki az em beri tudás e gyönyörű eredm ényét n em kívánja nemzete lelkének meg
rontására felhasználni” (dr. Vass József m iniszterelnök-helyettes). D e megsejthették a valós veszé
lyeket is: „Fogadalm at teszek arra, hogy m inden üzleti szem pontot háttérbe szorítva, tisztán csak
a m agyar kultúra szem pontjait szem elő tt tartva fogjuk ezt a fegyvert kezelni” (K ozm a Miklós
vezérigazgató).
A köz rádiójának m áig érvényes ars poeticája ez. A legnagyobb zenei mecénásé, am ely továbbra is
kim eríthetetlen terem tője, tárháza és terjesztője lehet(ne) a valódi értékeknek, ha így akarja muzsi
kus, hallgató, politika és finanszírozó - teh át a társadalom. A finanszírozó, m ert m ecénásnak len
ni csak érdek nélküli pénzekből lehet; a politika, mert a legnagyobb nyilvánosságnak nem lehet
politikai ára; a hallgató, m ert m inden közszolgáltatásért szükséges valamennyit adóznunk; és vé
gül a muzsikus, akinek fel kell ismernie, hogy léte legalább annyira függ a hallgatók bizalmától, a
közönség elismerésétől, m int a rádiós honorárium ok és jogdíjak nagyságától.
Ez a közrádiót féltő közös akarat azonban, im m ár egy jó évtizede, alig pislákol. A dem okratikus
nyilvánosság kikövetelte totális m édiapiac viszontagságai közepette ugyanis rendre hiányzik a fi
nanszírozó oltalm a. A döntéshozó elitet jószerével továbbra is csak a politizáló rádiózás érdekli, a
hallgatók viszont m intha nem lennének képesek nagyobb áldozatokra. A muzsikustársadalom pe
dig? Talán ez a legfájóbb: már egy évtized magyar operajátszása hiányzik a R ádió archívumából,
im m ár több a külföldi, m int a hazai koncertközvetítés, a jogdíjak spiráljának növekedése pedig
m ajdhogynem irracionális...
D e mégis szeretném hinni: senkinek sem mindegy, hogy - akár az éteren, in tern eten vagy bármi
lyen, ma még ism eretlen, titkos m édium on - mitől lesz hangos a XXI. század.

A szerző a Magyar Rádió Rt. művészeti igazgatója
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In m e m ó r i á m Y e h u d i M e n u h i n
Ke l e t z e n é j e és a M e n n y e i b a r l a n g
Wo r l d m u s i c
A Budapesti Fesztiválzenekar a Gramofonban
Forrás e s t e k a G r a m o f o n b a n
B e s z é l g e t é s Vuk á n G y ö r g y g y e l
Jazz

1025 Budapest
Mandula utca 31.
Tel./fax: 212-4782

a Hirker Rt., az NHE,
a Kiadói Lapterjesztő Kft.
és alternatív terjesztők

A B u d a p e s t Mu s i c C e n t e r a G r a m o f o n b a n
A Bartók Rádi ó a G r a m o f o n b a n
A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlata

E havi szám u n k b an o lv a sh a tn a k Szelevényi Á kos új lem ezéről (képünkön), aki á p 
rilisban a z a lá b b i v áro so k b a n lép fel
Akosh Sh. Unit nevű együttesével: 1 7 . S z e g e d , Ifjúsági H áz, 1 9 . - M ag y ark an iz s a (V ajdaság), 2 5 . - Trafó (Budapest),
2 7 . - G y ő r (M ed iaw av e).

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy Vajda
Sándor bőgős, a m agyar jazz kiemel
kedő alakja, hosszan tartó, súlyos b e
tegség után, április 22-én elhunyt.
19 9 3 -b an Tatán lépett fel utoljára, a
M agyar Jazzkutatási Találkozón. Egész
pályáját jellemzi a z a különleges est a
Fiatal M űvészek Klubjában a nyolcva
nas évek elején, amikor saját kvintettjé
vel, előtte a Benkó Dixieland tagjaként,
utána pedig S z a b a d o s G yörgy zen ek a
rában lépett fel.

Az Ellington-cenfenárium két
kiemelkedő itthoni esem ényét
rendezi a Postás Művelődési
K özpontban (Bp. VI. kér.,
Benczúr u. 27.) a M ag y ar
Ja zz Szövetség. Április 19-én
este 7-kor a Szakcsi-K őszegi
duó, a Black Smith W orks
hop (közreműködik W in an d
G ábor), valamint Bontovics
Kati és együttese lépnek fel.
Április 21-én este ó-kor Ja
mes Lincoln Collier (N ew
York) e lő a d á sa Duke Ellingtonról, születésének 1 0 0 . év
fordulója alkalmából, közre
működik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazztanszak án ak Bigbandje, László
Attila vezetésével. A centená
rium
kapcsán
készülő
összeállításunkat következő
szám unkban olvashatják.

Folytatjuk Gram ofon klubestjeink
sorát a J a z z G ard en b en (Bp. V.
Veress Pálné u. 4 4 / a ) . Április 29én este fél kilenctől, Téli M árta és
együttese lép fel, a pódium be
szélgetés során pedig egyik kriti
kusunknak kell lemezeket felismer
nie és minősítenie.

Az After Crying együttes, a h azai progresszív rockzene reprezentatív
képviselője kiemelt helyen, tom boló közönség előtt adott koncertet M e
xikóban, a márciusban harm adszorra m egrendezett Baja Prog fesztivá
lon. Az After Crying (Pejtsik Péter, Egervári G áb o r, Görgényi Tamás,
G ác s László, Winkler Balázs) stílusát a z európai régi zenétől a jazzen
át a 70-es évek progresszív rockjáig terjedő egyéni eklektika jellemzi. A
műfaj élvonalában elhelyezkedő zenekar lem ezeinek hetven százalék a
külföldön talál vevőre, exkluzív szerződésajánlatok sora érkezik Brazíli
ától Jap án ig a világ minden tájáról. A zenekar term észetesen hivatalos
a jövő évi Baja Progra is, d e n ag y o b b turnét is tervez Dél-Amerikába,
többek között Venezuela, Brazília, Argentína és Chile érintésével.

Életének 6 9 . évében elhunyt Bors Jenő, a
m agyar hanglem ezkiadás doyenje, a
M a h a sz egykori elnöke. 1965-től '90-ig
a Hungaroton, később a Quint, illetve a z
EMI Quint Kft. igazgatójaként dolgozott.
A m agyar hanglem ezkiadás számos kül
földi sikere fűződik nevéhez.
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FOTÓK: PÉLY1 NÓRA

M agyar Rádió és Televízió Szimfonikus Ze
nekarának zeneakadémiai koncertjén a múlt hónap
ban világsztár lépett f e l A hangversenyen Pier Gior
gio Morandi vezényletével Sztravinszkij balettzenéje
mellett felcsendült Csajkovszkij hegedűversenye M axim Vengerov tolmácsolásában. A novoszibirszki szü letésű hegedűművész ötévesen adott elő szö r
koncertet, és tízévesen aratta e lső győzelm ét a len
gyel Wieniawski-hegedűversenyen. Csodagyerekként
a m oszkvai és leningrádi koncertek után meghívást
kapott a Concertgebouw zenekarától, a BBC-filharmonikusoktól Nemzetközi karrierje tizenhat évesen,
1990-ben indult, miután a nemzetközi Carl Flesch-hegedűversenyen első helyezést ért el Nincs a világnak
olyan jelentős zenekara, ahová ne hívták volna meg.
Fellépett a New York-i, a berlini, a z izraeli és a bécsi
filharmonikusokkal, a philadelphiai és a chicagói
szimfonikusokkal A legnevesebb karmesterek -A b bado, Barenboim, Chailly, Giulini, Maazel, Mehta, Muti -m in dpartn erei voltak. Maxim Vengerov 1992-től a

4
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Teldec lemezkiadó exkluzív művésze, olyan sztárok
kal van egy társaságban, mint Martha Argerich, Kurt
Masur, Nikolaus Harnoncourt, Gidon Kremer, Jenni
f e r Larmore és Schiff András. Maxim Vengerovnak a
világhírű csellóművész-karmester Rosztropoviccsal
és a londoni szimfonikusokkal készített Prokofiev- és
Sosztakovics-lemeze meghozta a nemzetközi elisme
rést: 1994-ben a z Edison-díjat, 95-ben a Gramophonedíjat a z év legjobb felvételéért és a legjobb koncertfel
vételért. A díjeső a z elmúlt években sem maradt el
Többször elnyerte a z év legjobb muzsikusa címet, övé
a z Amadeus-díj, a fran cia Victoire de la Musique ki
tüntetése, a Nouveüe Académie elismerése. Maxim
Vengerov 1997júliusától a z UNICEF első „komolyze
nész” utazó nagykövete. Számos jótékonysági koncer
tet adott a háború sújtotta területen élő gyerekeknek,
mert mint lapunknak nyilatkozta: életének egyik leg
fontosabb feladata, hogy a legifjabb generációval
megismertesse a klasszikus zenét, és megossza a mu
zsika örömét a nehéz sorsú gyerekekkel

MAXIM VENGEROV: A gyermekek támogatása, mondhatni, ná

volna lenni, az ország vezetője, mert szerettem volna segíteni a z emberek

lunk családi hagyomány. Édesanyám olyan iskolában tanított, ahová csak úgy-

nek, valami jót cselekedni. Aztán arra is gondoltam, hogy utcaseprő leszek.

nevezett problémás gyerekek, árvák jártak. 0 lett anyjuk, apjuk, tanárnőjük egy

És tudja miért? Mert amikor én a szobában gyakoroltam éjjel-nappal, akkor

személyben. Kiharcolta például, hogy az iskolában hangszeres oktatás is le

a szuterénlakásunk ablakán csak azt láttam: a seprűk állandóan takaríta

gyen. Zenészcsaládból származom. Édesapám egy zenekarban oboázott, és

nak. Irigykedtem, hogy az utcaseprők állandóan a szabadban vannak,

én gyakran elkísértem a próbákra. Mindig kerestem a szememmel, de hát az

amíg én a sz o b áb an ... Az első koncertem után aztán mégiscsak eldőlt: ze

oboisták a zenekarban szinte elbújnak. Csak a hegedűsöket láttam állandóan,

nész leszek.

és elhatároztam, hogy magam is hegedűs leszek, csak hogy engem is látni le

©

hessen majd a koncerteken. Ekkor voltam hároméves, de tulajdonképpen csak
négy és fél évesen kezdtem zenét tanulni. Első tanárnőm Galina Turcsinova volt,

: Ha négy és fél évesen-már hangszer volt a kezében, akkor ez feltételezi,
hogy előbb tanulta meg a kottát olvasni, mint a betűvetést.

M. V.: Hétévesen derült ki, amikor Moszkvában jártam, hogy zenei anal

akinél öt és fél évig tanultam Novoszibirszkben, majd Moszkvában.

fabéta vagyok, a z a z nem tudok kottát olvasni. Minden darabomat, a z etűdöktől

© ramofon

Mendelssohn hegedűversenyéig, mindent hallás után, azaz édesanyám hangja

Ötévesen adta a z első koncertjét Paganini, Schubert és Csaj

kovszkij műveit játszva, amely rendkívüli teljesítmény egy óvodástól. Isteni

után tanultam. Természetesen hétévesen gyorsan elsajátítottam a kottaolvasás tu

adomány a tehetség, vagy rengeteg munka eredménye?

dományát. Később, amikor tudtam ugyan lapról játszani, de a szemem megbe

M. V.: Mind a kettő. Nagyon sok istenáldotta tehetség elveszik, mert a si

tegedett, és a szemcseppek miatt mégsem láttam semmit, akkor ismét édesanyá

kerért nagyon meg kell dolgozni, és sajnos erre valami okból ők nem képesek.

mat kértem, hogy énekelje el a szólamot. A darab egy kortárs zeneszerző, Hré-

Nekem nagy szerencsém volt a szüleimmel. Rengeteget áldoztak és nagy figyel

nyikov kompozíciója volt, nehéz, bonyolult dallammal. Öt nap alatt tanultam

met fordítottak arra, hogy a tehetségem kibontakozhasson. Nálam felerészben az

meg hallás után úgy, hogy a koncerten hiba nélkül el tudtam játszani.

adottság, felerészben a szorgalom hozta meg az elismerést. Tehetség nélkül,

© : Moszkvában Zakhar Bron tanítványa volt öt évig. Mi a titka a legendás

pusztán csak munkával nem lehet sikert aratni. De ahogy a z első tanárnőm mond

orosz hegedűiskolának, amelynek ön a z egyik legkiemelkedőbb reprezen

ta: minél nagyobb a tehetség, annál több munkát követel. Paradox megfogalma

tánsa?

zás, de így igaz. A tehetség nagy felelősséggel jár, és nekem kisgyerekkorom óta

M. V. : Mindkét tanárom mindent egy lapra tett fel. Azaz rám.

Kezdettől

vállamon volt a teher, hogy felelősséggel tartozom: állandóan tovább kell fejlesz

fogva úgy foglalkoztak velem, hogy belőlem vagy szólista lesz - vagy semmi.

teni a tudásom. Úgy is mondhatnám, hogy életemből a gyermekkor kimaradt.

Mert csak a tanulgatásnak, a hegedülgetésnek az esetemben nem lett volna ér

Amíg az osztálytársaim szórakozni jártak, addig én egy szobában gyakoroltam,

telme. Mindketten a lehető legtöbbet igyekeztek kihozni belőlem. A legendás

gyakoroltam, gyakoroltam. N o d e úgy tűnik, hogy ez az áldozat nem volt hiába.

orosz hegedűiskola egyik alapja szerintem a tanár, aki el volt szánva, hogy szó

© : Kisgyermekkora óta csak zenész szeretett volna lenni?

M. V. : Amikor először hegedűt fogtam a

listát neveljen a növendékéből. A másik a szülői háttér, az áldozathozó. A fana

kezemben, akkor még nem

tizmus, de a szó lehető legjobb értelmében... Ami a metodikát illeti, Zakhar

az lebegett célként a szemem előtt, hogy muzsikus legyek. Elnök szerettem

Bronnak volt egy sajátos iskolája, amelyet én nem tudok megítélni, hogy jóé

Maxim Vengerov a Warner Music Hungary klasszikus zenével foglalkozó munkatársa, Zsigó Katalin társaságában
ÁPRILIS

vagy rossz. Az biztos, hogy Bron később változtatott rajta, most már érződik raj

sát, azt a jóságot, amely a zenéjéből árad. És persze Mozartot, aki egy rendkí

ta a „nyugati stílus".

vül kontrasztos, dramatikus zeneszerző volt. Imádom Brahmsot, aki nálam a „kü

©

A lengyel WieniawskWersenyen tízévesen hozta el az első helyezést, a

lönc". Hozzá senki sem hasonlítható, lenyűgözők a kamarazenei kompozíciói

nemzetközi karrierjének indulása a Carl Flesch-hegedűverseny győzelméhez

és a gigantikus szimfóniái. Prokofjev szintén egy fantasztikus zseni. Új világot fe

kötődik. Mi a véleménye az ilyesféle megmérettetésről?

dezett fel. Olyan, mint az a festő, aki nagyon sok színt visz a vászonra. Prokof

M. V.:A verseny extrém dolog,

amely lehetőséget ad, hogy a zenész

egy rendkívüli szituációban lépjen pódiumra, próbára téve őt. Nekem minden
verseny egy érdekes, kicsit furcsa koncertet jelentett, ahol a publikum előtt játsz

Rosztropoviccsal elkészítette a Prokofje\^Sosztakovics-hegedűkoncertek cí
mű második albumot, amely tavaly elnyerte a legjobb koncertfelvételnek kijá

hattam. Nem is gondoltam sosem a megmérettetésre, a helyezésre, kapok-e dí

ró Edison-díjat. A világhírű csellista-karmester volt a z egyetlen, aki szárnyai

jat egyáltalán. Es ezért nem is értettem soha, miért olyan nagy a hajcihő és fel

alá vette, vagy rajta kívül van más is, akihez nem csak munkakapcsolat fűzi?

hajtás a versenyek körül. Amikor versenyeztem, mindig jól éreztem magam, és
élveztem a helyzetet. A versenygyőzelemnek köszönhetően kaptam a z első kül

M. V.: Szerencsés vagyok,

mert nagyon jó zenészekkel, karmesterekkel

dolgozhattam. Rosztropovics mellett Claudio Abbadóval és Zubin Mehtával is

földi meghívásaimat. Tizenhárom évesen léptem fel először Hollandiába, a Con-

készítettem CD-ket. Rosztropovics rendkívül sokat átadott nekem a zenei tapasz

certgebouw zenekarával. Máig sem halványuló emléket jelentett, és talán azért

talataiból, ő tanított meg a professzionalizmusra. De nagyon szeretek együtt ze

is emlékezetes, mert valami „koronás" eseményhez kötődött, a királynő jelenlété

nélni Daniel Barenboimmal, akivel a Brahms-lemez készült. Fantasztikus zenész,

ben, így nagy lárma volt körülöttem. A meghívások ezután jöttek sorra, a BBC

rendkívüli egyéniség és nagyon jó ember.

zenekarához, a Salzburgi Fesztiválra és még sorolhatnám...

© ; Lehet munka közben tudni, hogy melyik CD lesz sikeres, díjazott?

©

Hogyan viszonyultak önhöz, a csodagyerekhez a hazájában, és hogyan
külföldön?

M. V.: Csak remélni lehet, hogy sikeres lesz. Ha elégedett vagyok a mun
kámmal, akkor természetesen nagyon jólesik, ha mások is értékelik az igyekeze

M. V.: Oroszországban már régen nem jártam. Azaz tavaly voltam utol

temet. Siker nélkül nagyon nehezen tudna élni a művészember. Persze tisztában

jára Moszkvában, ahol Rosztropovicstól átvehettem a z év muzsikusának járó ki

vagyok azzal, hogy léteznek divatok, amikor a hallgatóság helyesel vagy eluta

tüntetést. Emlékszem, hogy a díjátadást követő koncerten a közönség jól foga

sít egy irányzatot, előadói stílust. Tíz-húsz évente úgyis minden átértékelődik. A

dott. Hazugság és bűn lenne panaszkodni. Egyfelől tehát nagyon kellemes él

pillanatnyi sikert és ovációt követheti teljes feledés, és lehet, hogy egy archívum

ményt jelentett. Másfelől szörnyű volt látni, hogy mennyi a szegény ember. A tár

ban kallódó felvételt ismét felfedeznek és elkezdenek csodálni.

sadalom drasztikusan kettészakadt: gazdagokra és szegényekre. Nem volt kel

© : Koncertezni szeret inkább vagy lemezt készíteni?

lemes szembesülni ezzel, sőt kifejezetten fájdalmas, hiszen Moszkvában három

M .V. : Mind a kettő nagyon fontos számomra. A felvétel ugyanolyan, mint

évig tanultam, tehát kötődöm a városhoz. Remélem, hogy a politika hamarosan

a koncert. Az élményt megpróbáljuk rögzíteni, hogy az otthoni kényelemben,

stabilizálódik, és a gazdaság fellendül majd Oroszországban.

akár a díványon fekve is meghallgathassuk. Szerintem ez nagyszerű dolog, és ez

© : Tartja a kapcsolatot a z orosz barátaival, volt tanáraival, vagy teljesen koz
mopolita művésszé vált?

M. V.: Igen, nagyon sok hegedűssel tartom a

a mi századunk komfortja: a házi koncert. Hangversenyt adni, utazni a világban
- szintén élvezetes dolog. Tavaly százharminc koncertet adtam, de idén csak het

kapcsolatot, és természete

ven hangversenyt vállaltam. Időnként pihenni is kell, feltöltődni. Annyi más dolog

sen más zenészekkel, művészekkel is. Csak sajnálatosan - vagy szerencsére? -

van a zenén kívül. Szeretek például biliárdozni, noha kevés időt tudok az egyik

nagyon sok művész, szinte mindegyik, elhagyta a z országot. Nincsenek ország

legkedvesebb hobbimra szánni. Az UNICEF keretében is vannak kötelezettsége

határok, a művészet internacionálissá vált. Jó, hogy a világban tudunk egymás

im. A budapesti fellépés előtt Ugandában voltam. Ami ott folyik, az egyenesen

ról, eljárhatunk egymás koncertjeire függetlenül attól, hogy melyik országban

hátborzongató. Találkoztam azokkal a gyerekekkel, akiket a hadsereg gyakorlati

lesz a hangverseny. A rossz oldala viszont, hogy a zene nemzetközivé válása

lag elrabol, és gyilkolásra képez ki. Először a szüleiket kell megölniük, mintegy

maga után vonta a nemzeti szegénységet. Abban a z értelemben, hogy most

próbaként. „Ha az anyádat és apádat le tudtad gyilkolni, akkor már akármit meg

már nincs orosz, amerikai, francia hegedűs, csak zenész - nemzeti meghatáro

tudsz ölni" - mondják nekik. Ép ésszel felfoghatatlan, hogy mit élhetnek át. Akik

zás nélkül, egyszerűen, jelző nélkül. Az orosz zenei tradíció lassan eltűnik, el

nek sikerült megszökniük, akik átélték a borzalmakat, azoknak a z UNICEF segít

veszti identitását. Él még, de nagyon kevés tanár veszi a bátorságot, hogy

visszatalálni a z életbe. Létrehoztak egy úgynevezett rehabilitációs bázist. A muzsi

Oroszországban maradjon, és továbbadja tudását, és ez nagy kár...

kát mint terápiát alkalmazzák. Az UNICEF zenei nagyköveteként adtam koncertet

© : Az egyöntetű nemzetközi elismerést, a díjesőt azokért a lemezekért kapta,
amelyeken Sosztakovics, Prokofjev, Csajkovszkij és Glazunov hegedűverse
nyeit játssza. Nem fél, hogy önben a közönség és a lemezkiadók c5ak az

nekik, és láthatóan nagyon boldoggá tette őket a muzsika.
© : Miért fontos ennyire önnek ez a misszió?

M. V. : Mint említettem, édesanyám árvákat tanított, és példát mutatott, h a

orosz zene tolmácsolóját látják majd, a szláv muzsika specialistáját?

gyan kell bánni a sérült gyerekekkel, akik nagyon-nagyon igénylik a gyengédsé

M.V.: Nem szeretném korlátozni magamat abban,

get, a támogatást, és szeretette éhesek. Hiszek a gyerekekben, azaz a

hogy csak orosz ze

neszerzőket játszom, vagy csak németet, franciát. Lemezre vettünk Brahms-,

jövőben, abban, hogy szebbé lehet tenni. És ezért minden tőlem telhetőt igyek

Bruch- és Mendelssohn-műveket is, amelyért a Diapason díját kaptam, a z a z nem

szem megtenni: hogy ne szenvedjenek semmiben hiányt, élményben gazdag

érzem magam beskatulyázva. Nem is akarok egy zeneszerző specialistája len

gyermekkoruk legyen. Törekszem valami jót is cselekedni az életben.

ni, szakosodni egy stílusra. Ha nagy profivá válik valaki, aki már nem élvezi a

© : Ön szinte gyerekfejjel mindent elért. Vannak még céljai?

muzsikálást, akkor csak az unalmas rutin marad. Amatőr szeretnék maradni éle

M. V.: Nagyon

sok cél van még előttem. Most kezdem a karmesterke

tem végéig abban az értelemben, hogy örömömet leljem a zenében.

dést, Nag^Britanniában koncertet fogok adni egy kamarazenekar élén. A he

©

gedűversenynek szólistája és karmestere is leszek egy személyben, és az est má

Kik a kedvenc zeneszerzői?

M. V.: Nagyon szeretem Beethovent a z érzékenységéért, belső erejéért,

sodik felében dirigálok majd egy Mozart-szimfóniát. A 2000. évben minden or

azokért a harcaiért, amelyeket önmagával vívott meg. Beethoven szélsőséges,

szág fővárosában fel fogok lépni három programban. Először barokk hegedűn

szinte dobál minket egyik szélsőségből a másikba. Mi nem is értjük: mi is törté

játszom, aztán kifejezetten szólókoncertet adok, kísérő hangszer nélkül. Végül -

nik valójában velünk, csak azt tudjuk, hogy ő egy géniusz. Legyőzött minden

ha tetszik, ráadásként - azt a művet játszom el, amelyiket a publikum kér majd

akadályt a muzsika világában. Minden évszázadban korszerű. Ugyanezeket

tőlem a hangversenyen.

tudnám elmondani Sosztakovicsról is. Szeretem Csajkovszkij szentimentalizmu-

6

jev olyan sokszínű, amilyen előtte és utána soha senki.
©
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Nagy Marianna

„A zenetörténet kétséget kizáróan leg
fontosabb személyisége Johann Sebas
tian Bach, akit életében m inden bi
zonnyal másként ítéltek meg, mint ma, mert
akkor a zenész, az interpretáló művész került
előtérbe. M a viszont, amikor Bachra m in t ze
neszerzőre figyelünk, megállapíthatjuk, hogy a
komponista igyekezett mindent magába szívni,
ami a 18. század első felében modernnek szá
mított. Remekül megfigyelhető mindez Bach
vokális zenéjében, kantátáiban, passióiban, de
talán legjobban mégis a h-moll misében. Van
nak benne tételek, amelyekre a szigorú kontrapunkt a jellemző, a „stile antico”, míg másokra
már a modern koncertáló formák. Bach zseni
alitása abban is megmutatkozott, hogy nyitott
volt mindenre, am it életében hallott, és talán
nem túlzás azt is mondani, hogy zenéje m inde
nekelőtt tökéletes summázata mindannak, ami
őelőtte történt. Amit természetesen azután
Bach a maga tehetségével továbbfejlesztett” fogalmazza meg credóját a nagy ném et zene
szerzőről a korunk első számú Bach-tudorának
számító, 66 esztendős, stuttgarti születésű, és
azóta is ahhoz a városhoz kötődő karmester,
H elm uth Rilling.
A Hänssler kiadó ászának tekintett és Bach-kutatásai, továbbá kiterjedt oktatói munkássága
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folytán méltán világszerte elismert zenetudós
nak nevezhető dirigens-professzor 2000-re, az
általa vezetett Internationale Bachakademie és
a kiadó együttműködésében afféle zenei jointventure keretében a lemezipar históriájában
elsőként Bach valamennyi kantátáját CD-re ve
zényelte, sőt a komponista halálának 250. év
fordulójára a tervek szerint a teljes Bach-ouvre a mintegy 1200 mestermű - megjelenik 160
CD-n, „Edition Bachakademie” elnevezéssel, a
Hänssler gondozásában. „A sorozat valóban
komplett lesz, hiszen tartalmazza majd Bach
templomi és világi kantátáit - továbbá a h-moll
misét és a Karácsonyi oratórium ot - , a kompo
nista passióit, hangszeres műveit, orgonadarab
jait - köztük számos eddig ismeretlen korálfeldolgozást - , de zenekari concertóit és dalait is”
- nyilatkozik a grandiózus vállalkozás szellemi
szülőatyjának, egyben a megvalósítás tótumfaktumának is számító karmester. A sorozat
megvalósításában Rilling mellett jelentős fel
adat hárul a Gächinger Kantorei kórusra, a
stuttgarti Bach Collegium zenei együttesre m indkettőt Rilling hívta életre - , de az éneke
sek sorából Christine Schäferre, Michael Schadére, Thom as Quasthoffra, M atthias Goemére,
illetve Andreas Schmidtre is. A korábban fel
vett tem plom i kantáták új köntösben kerülnek

be a monumentális programba, és olyan vi
lágsztárok fémjelzik őket, m int Arleen Auger,
H amari Júlia, Peter Schreier, illetve Dietrich
Fischer-Dieskau.
Az orgonaművek megszólaltatását - Rilling ja
vaslatára - egy fiatal, több versenyből is
győztesen kikerülő művészre, Kay Johanssenre
bízták, aki a tizennyolc C D -t megtöltő anya
got historikus, illetve modern orgonákon in
terpretálja. A billentyűs-húros hangszereken
megszólaló bachi zene több pianista - az ame
rikai Robert Levin, valamint Evgeny Koroliov,
illetve Robert Hill - között oszlik meg, de fi
atal oboisták, fuvolások és csembalisták is igye
keznek tudásuk legjavával hozzájárulni a „Rilling-sorozat” sikeréhez. Az Oregon Bach Festi
val zenekar mellett feltűnik még két tapasztal
tabbnak számító hangszeres művész is, D m itr
Sitkovetsky, valamint Boris Pergamenschikow,
akiknek a közreműködésével hegedűn, illetve
csellón Bach szólószonátáit, valamint a partitákat és a szviteket veszik fel a Hänssler Classics
stúdióiban.
A manapság éles vitákat kiváltó historikus
előadásmóddal kapcsolatban igencsak egyéniek
Rilling meglátásai, aki több alkalommal is kije
lentette: „még ha sikerülne tökéletesen rekonst
ruálni is egy hangversenyt, ahogyan Bach vezé-

S z

nyelhette a muzsikusokat a lipcsei Tamás
templomban, vagyis a zenei játék, a hangszerek,
az előadók az elképzelések szerint azonosak vol
nának, akkor is csak fél-szellemidézésről beszél
hetnénk, mivel képtelenség volna odavarázsolni
az akkori közönséget is, akik akkoriban hallgat
ták Bachot és zenészeit. A zenehallgatás, a m u
zsikára való figyelés módja, jellege megválto
zott. Egy dologra kell keresnünk a választ: va
jon m it m ond nekünk a 21. század hajnalán
Bach zenéje, megvan-e a létjogosultsága ma is?
- teszi fel a zenészeknek és laikus hallgatóknak
egyaránt szóló, obiigát kérdést.
Rilling életútja szabályosan indul: mielőtt a ró
mai Santa Cecilia konzervatóriumban a neves
Fernando Germani professzornál képezné ma
gát, szülővárosa zeneművészeti főiskoláján töb
bek között Johann Nepom uk Dávidnál, illetve
Flans Grischkatnál szerzi meg a biztos alapo
kat. De már tizenévesen is kevésbé ismert kom
ponisták után kutat, naphosszat tanulmányoz
za az elfeledett Lechner- és Schütz-kottákat,
majd barátaival a közeli Gächingenben igyek
szik közös énekléseken és hangszeres muzsiká
lásokon keresztül leporolni azokat. Az életút
első nagy állomásaként Rilling 21 évesen meg
alapítja a Gächinger Kantorei énekkart, és ezzel
a fiatal együttessel rövid időn belül megszám

lálhatatlan ősbemutatón arat - kezdetben talán
még számára is szokatlanul - bámulatos sikere
ket. Hamarosan gazdag repertoár áll a Rillingcsapat mögött, köszönhetően az ismereden ze
nére különösen éhesnek mutatkozó fiatal mu
zsikusok lelkesedésének. A mai repertoár persze
már nemcsak számában tekinthető hatalmas
nak, de legalább ennyire különleges a tekintet
ben is, hogy Monteverdi Mária vesperétől a
legmodernebb alkotásokig ível.
Eddig persze el kellett jutnia Rillingéknek.
Fontos mozzanat, hogy már 1965-ben saját
hangszeres együttes áll a Rilling-féle kántus
mögött: a Bach Collegium. Közben a zeneileg
igencsak ambiciózus és fáradhatatlan Rilling
kántorságot is vállal Stuttgart nagytemplomá
ban, egyben újjáformálja Spandau kántusát, és
vezeti a Frankfurter Kantoréit, egy időre New
Yorkba utazik, ahol Leonard Bernstein stúdió
jában képzi tovább magát, majd a karrier újabb
csúcspontjaként 1982-ben már maga alapít ze
nei főiskolát Stuttgartban, az Internationale
Bachakademie-t. Az első igazán nagy nemzet
közi lemezsikert az 1985-ös esztendő hozza
meg a minden fellépésére éppúgy, m int min
den lemezfelvételére szakmailag és lélekben
egyaránt rendkívüli, már-már matematikusi
precizitást jelentő gondossággal készülő kar

*ó r k ö z e l b e n

mesternek, amikor befejezi Bach templomi
kantátáinak lemezre játszását, és a jeles kiad
vánnyal nyomban „Grand Prix du Disque”-et
vihet haza.
Eközben a gächingeni énekesekkel és a Bach
Collegiummal világ körüli hangversenykörutakon vesz részt, de gyakran hívják vendégkar
mesternek is, és nemcsak barokk esték vezény
lésére. A Bécsi Filharmonikusokat, a Clevelan
di Szimfonikusokat vagy éppenséggel az Izraeli
Filharmonikusokat is dirigáló Rilling nem egy
szer dicsérte az említett nagyzenekarok művé
szeinek nagyszerű stílusérzékét, utalva arra,
hogy tökéletesen elégedett volt Bach-tolmácsolásukkal. Bár „Houstonban Mendelssohn, Bu
dapesten Mozart, Izraelben pedig Haydn és
Bruckner szerepelt a műsoron, ezek a zeneka
rok és énekkarok is m ind kértek, hogy Bachkompozíciókat is adjunk elő. És én örömmel
tettem eleget a kérésnek, m ert vallom, hogy
Bach zenéje korántsem csak a specialisták ki
váltsága, hanem mindenkié. Nem foglalkozom
- a másik oldalon - azokkal a rosszmájú meg
jegyzésekkel, amelyek szerint ugyanakkor a mi
Beethoven-, Mendelssohn- vagy Brahms-tolmácsolásunkon érződik a Bach Collegium íze,
„bélyege”. Annyi igazság persze akár még lehet
is ebben, hogy amikor az említett szerzők da
rabjait adom elő stuttgarti muzsikusaimmal, és
képességeink szerint igyekszünk a megfelelő stí
lusban interpretálni a kompozíciókat, az
agyunkban feltehetően végig ott van a bachi
gondolkodás, de állítom, hogy ez bármilyen
tolmácsolásnak csak az előnyére lehet.”
Rilling megbecsült művésze hazájának. Nem
véletlen, hogy 1990-ben a szövetségi elnök fel
kérésére Németország újraegyesítésének ünne
pén éppen ő vezényelhette a Berlini Filharmonikusok-Gächinger Kantorei-Lipcsei Rádió
énekkar hármasból összeállt ensemble-t a berli
ni Philharmonie koncertteremben. Kezdemé
nyezésére számos kompozíció született megren
delésre kortárs zeneszerzőktől is, ilyennek szá
m ít az észt Arvo Párt „Litany”-ja, Schubert Lazarus-töredékeinek befejezése Edison Denissowtól vagy éppen a sajátos nemzetközi vál
lalkozásnak is beillő, tizennégy komponistás
engesztelő rekviem, a „Requiem der Ver
söhnung”.

Lindner András
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Harminchét évesen felhagyott Rossini az
operaírással. Akövetkező harminckilenc
év során mindössze korábbi Stabat Materét
fejezte be, kisebb darabokat komponált, s halála előtt öt
esztendővel megírta a Kis ünnepi misét. Gyakran emlí
tik, különös a cím. Hogyan is lehetne egy kis mise ün
nepélyes, vagy egy ünnepi mise kicsi? Maga a mű külö
nös, a szokatlan apparátus s az a páratlan zene, amivel
Rossini a különös keretet kitöltötte. Anagyszabású, kö
rülbelül nyolcvanperces alkotást szólistákkal és énekkari
tagokkal együtt tizenkét énekes is előadhatja, egy vagy
két zongoristával és egy harmóniumjátékossal. Figye
lemre méltó, hogy a zongorás-harmóniumos verzió ki
fejezőerőben és színárnyalatokban gazdagabb, mint a
zenekari változat. Rossini csak azért dolgozta át a művet,
nehogy utóbb más készítse el a zenekari változatot. Érde
mes elgondolkodni azon, nem utal-e ez is - az Egy kiál
s Gandolfi széles tempóinak köszönhetően. Számos szép
részlet tárni fel, a műélvezetet azonban beárnyékolják a

is váltás történik.

goraletétje, nem biztos, hogy a redukált apparátus korlá

hangzás borult arányai. Afelvételt nem a Decca cég ké

Híres karnagy Stephen Cleobury is. Az ő lemeze az egyik
legszebb. Kavrakos derék basszista, igazi pluszt azonban

toz, s nem hagy tág teret a kifejezésre, az árnyalásra.

szítette, hanem egy olasz társaság.

A kis apparátus bizony igen megnehezíti az előadók

Heltay László karnagyot Doráti

és Marriner lemezeiről

nem ad. Apályáj a delelőjén túl lévő Gedda teljesítménye

dolgát. Mintha mindent felnagyítva hallanánk a meg

ismerni. Ő másképp közelít a darabhoz. Dinamikusabb,

előtt fejet hajt az ember, ápolt, de flexibilitásából veszí

szokotthoz képest. Meg kell küzdeni az akusztikával,

lendületesebb az előadás, a hangsúly inkább az össz

tett hangja azonban nem igazán ideális, különösen a

aprólékos gonddal kell kialakítani a hangzást. Rossini

hangzásra és a nagyobb egységek érvényesülésére esik,

Domine Detts

sorai a mű partitúrájában arra utalnak, a lefaragott ap

nem az apróbb részletekre. Jó példa erre a két nyitó ak

mindig, expresszív, s nem idegenszerű az olasz műben.

parátus alázatot fejezi ki s készséget minden lényegtelen

kord utáni hangszeres bevezetés. Gandolfinál a zongora

Popp hangja is súlyosabb és merevebb már, mint koráb

elvetésére, akárcsak Michelangelo csontig, bőrig lefara

szava dominál, Heltaynál a harmóniumé. Másik ív tárul

ban volt, de ennek észrevételénél nagyobb az öröm afe

tételhez. Fassbaender éneklése, mint

gott Rondanini Pietája. Asaru levétele ez az égő csipke

fel, s másik részlet szorul háttérbe. King megfelelő telje

lett, hogy azért még idejében lemezre énekelte ezt a szó

bokor előtt. Miként az igazi alázat, a misének ez a ki

sítményt nyújt, a másik három énekes ennél sokkal job

lamot is. ALabeque nővérek zongorázása is erénye a le

csiny volta is tartalmassá és ékessé válik, ha rejtelmeit

bat. Tear egyéni színezettel és fölényes biztonsággal éne

meznek. Legnagyobb ékessége azonban az énekkar és a

az előadók meglelik s megmutatják. Kis templomokban

kel. Áriáját győzedelmes hangvétellel közelíti meg ő is.

karnagy teljesítménye. Cleobury nyugodt természetes

illene igazán előadni: illő gráciával illő produkció, de

Marshall és Hodgson minden további nélkül megállja az

séggel közelít a darabhoz, alapgondolatai nem feltűnő

maradandó élmény lenne. Nagyobb templomokban is

összehasonlítást Frenivel és Valentini-Terranival. Külö

ek, a részletek szép megoldása azonban sok helyütt ékes

meg lehetne szólaltatni nagyobb kórussal s két zongo

nösen emlékezetes az

0 salutaris hostia kezdetű tétel,

rával. Ahhoz pedig, hogy ne csak a kiváltott ámény, ha

melyben Marshall csodálatosan markáns dallamvonalat

kedik Igazi békesség hatja át a Kyrie eleisonf, a flmste
eleisonban pedig a kórus éteri tisztaságú, csodálatosan

nem az élmény kiváltója se legyen illő, olyan lemezfel

ír énekével a térbe. Heltay felvétele a ritka kivételek közé

könnyed és fényes éneklése lenyűgöző. Ez többször is

vétel kell, ahol a karmesteren kívül remekelnek a sze

tartozik: a Preludio

religioso középső része harmóni-

megismétlődik, s páratlan szépséggel jut érvényre a

replők s a hangmérnök is.

umon csendül fel. Rossini ezt a roppant expresszív tételt

Gandolfi neve jól ismert Abbado és Muti sok milánói

a zongora akkordjaival kezdi és fejezi be, közte pedig

Cum Sancto Spiritu kezdetű tételben. Az in gloria Dm
Patris szavak mennyei tisztasága, lenyűgöző egyszerűsé

operafelvételéről. AScala karnagyának felvétele büszkél

meghagyja a választás lehetőségét a zongora és a har

ge csodálatos élmény. Ha más nem, hát a Choir of King's

kedhet az egyik legpazarabb szereposztással. Raimondi

monium között. Bár semmiképp sem inferior a zongorás

College lemeze igazán sarkallhatná a Kreuzchor, a Tho

éneklése itt-ott kissé modoros, a produkció ugyanakkor

megoldás, két érv a harmonium mellett szól. Rossini a

manerchor, aTölzer Knabenchor, a Wiener Sängerkna

hatásos. Öröm fénykorában hallani Frenit, Valentini-

hangszeres változatban a keretet fúvósokkal, a közép

ben vagy Regensburger Domspatzen karnagyait arra,

Terranit és Pavarottit egy olyan műben, melyet a legtöbb

részt pedig orgonával oldotta meg. S harmóniumon tör

hogy ők is előadják Rossini alkotását.

nagy olasz énekes nem méltat kellő figyelemre, pedig

ténő előadás esetén nemcsak a zene alapvetően eltérő

Spering historikus megközelítését érzem a leggyengébb

művészetük kibontakoztatásának tág tér jut benne. Ale

jellege különíti el a keretet és a középrészt, hanem a

nek Kéüem, hogy a francia kiejtésre igazi ok volna,

mez hangzása azonban illúzióromboló. Mintha a har

megszólaló hangszerek erős különbözősége is, így a zene

hogy Rossini Párizsban élt, s a bemutató Párizs mellett

fokozottan emlékeztet a más tudatállapotba, más világ

volt. Aharmóniumot és zongorát egyesítő - s olykor két

ba való átlépésre s az onnan való visszatérésre. Liszt t e

ségkívül érdekes - harmonicorde használata sem sze

monium és a zongora méterekkel az énekkar előtt len
ne, a szólisták meg még előbbre. Atenorista a

10

bözősége jobban érvényesül, ha a hangszer tekintetében

lítás képei példájával együtt - arra, hogy esetleg nem is
olyan egyértelműen elvetendő egy-egy zenekari mű zon

Latida-

mus te tételben először a háttérben szólal meg, ezúttal

Práudes-]e arról szól, hogy a földi élet előjátékok sora

rencsés, hiszen elvész a harmonium lágysága. Nem ér

azonban a többiek előtt halljuk. Nem rossz előadás ez,

az örök élethez. Rossini Vallásos előjátéka egy konkrét

dektelen itt-ott az eredeti tempók megtartása AGratias

sőt híjával van ugyan az igazi gráciának, de nincs

elmélyülés és visszatérés élményét fejezi ki, s az egyik vi

agimus tétel szokatlanul lassú tempója szép megoldás

messze tőle, mindenekelőtt a kitűnő itáliai énekeseknek

lágból a másikba való átlépés, a két tudatállapot külön

lehetőségét veti fel s valósítja is meg részben, ám az elő
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adást hallva történeti hűség helyett sokszor inkább extra

sok dicséret illetheti. Míg nem hallottam, ilyenről gon

től, de nem korlátozza erre. Carreras előadásában a kö

vaganciát észlel az ember, néha még mosolyog is egy-egy

dolkodtam mindig. Ahol a különös kompozíció érzéke

zéprész élesen elválik s igazán élni kezd. Samuel Ramey

megoldáson. A zongoraszólam esetében jobban ötvöző

nyen kialakított arányokkal, gyengéden megrajzolt vo

is szólama legjobb előadója. Nála két olyan jellegzetesség

dik a történeti hűség és a különösség, plasztikusan szól

nalakkal, gondosan formába öntve szólal meg. Tetten ér

egyesül, melyekre ritkán lelni együtt, s amire ebben a da

ugyanis az Érard-hangszer. A szólisták teljesítménye a

hető benne, hogy Scimone szereti a művet. AKyrie elei
son egy-egy megoldása nem kifejezetten nyerte meg tet

rabban fokozottan szükség van: egyrészt a hang határo

hangmagassággal párhuzamosan emelkedve javul, em
lékezetes teljesítményt azonban senkitől sem hallani. A

szésemet, ugyanakkor az odaadó kialakítás nyújtotta él

fogottsága. Ramey hangját a testesség mint minőségi s

szólisták, akárcsak a bemutatón, egyúttal a tizenkét tagú

mény lenyűgöző. A zongoraszólam fantasztikumra tö

nem mint mennyiségi kategória jellemezi, igazi mély

énekkar tagjai is, a sok zavaró mozzanat mellett azon

rekvő megszólaltatása sem éppen mindig ízlésem szerint

basszus, de ne tűnik soknak ebben a finom darabban. Az

ban ez nem hat kellőképp.

való, mégis harmonikusan beleillik az egész produkció

együttesekben is kiemelkedő a szólisták teljesítménye.

Michel Corboz felvételét hallgatva sok mindenre felfi

ba, a Preludio religioso elmélyült előadását pedig egye

A hangszerelt változat két felvétele nagyjából azonos

gyelhetünk az iméntiek során említett jellegzetességek

nesen ki kell emelni. A felvétel különlegességének egyik

színvonalú. Mindegyik jó, de egyik sem különleges elő

ből. Nála egészen másképp ötvöződik az autenücitás és a

kulcsa a térélmény. Ez a mozzanat rendkívül fontos része

adás. Mindegyikben jók a szólisták, a basszus kicsit gyen

különlegesség. Corboz nem riad vissza a meglepő fordu

a Kis ünnepi mise megszólaltatásának. Gandolfinál

gébb Sir Neville lemezén, viszont ennek a lemeznek vala

latoktól, a szokatlanul sebes iramtól s az újszerű hangsú

csapnivaló az akusztika, Heltaynál elfogadható, de szűk

melyest arányosabb és közvetlenebb a hangzása.

lyozástól. Ebben a zongoraszólam is élen jár. Ám mindez

a tér, Cleoburynél és Coiboznál nem az, azonban tágas

APetite messe solennelle-i sajnos a legtöbb nagy dirigens,

a jó ízlés és a stílusosság határain belül történik, mindvé

ságról, melyben szabadon keringhetnek a szólamok, s ki

karnagy és zongorista ignorálja. Vajon azok, akik Verdi

gig érezni, az előadók nemcsak felszabadultan, hanem

fejezett térélményről ott sem beszélhetünk. Ehhez járul

Requiem\é\ előadják,

otthonosan is mozognak a megszólaltatott zene világá

még az énekesek teljesítménye is. Hangjukkal is a leg

művet is? Serafin, Giulini, Karajan, Muti, Abbado s a többi

ban. Kiugró teljesítményt nem nyújtanak a szólisták, de

magasabb színvonalat képviselik, s a finom, érzékeny

ek? Chailly és Sir Neville is csak a zenekari veiziót vette fel.

mindannyian remekül helytállnak. Magas színvonalú

megközelítésben is Scimone hű partnereinek bizonyul

S azok a pianisták, akik Bach vagy Liszt egy-egy vallásos és

környezetbe ágyazottan, miként ebben az esetben is,

nak. Ricciarelli fénykorában jól tudta ötvözni a hang lí

költői harmóniáját műsorra tűzik, miért nem játsszák el

nagy élményt tud nyújtani a hang vagy az interpretáció

rai karakterét és konzisztens voltát, s ezt teszi most is. Kel

olykor Rossini Preludio

síkján egyéni színezetben ugyan nem bővelkedő, ám a

lőképp szubjektív, erősen átéli és bőkezűen díszíti szóla

számára is igazi kihívás, bizonyos szempontból nagyobb,

kívánalmakat messzemenően kielégítő vokális előadás,

mát. Zimmermann is minden tekintetben élvezetes elő

mint egy-egy operai főszerep. A tenorszólam szinte kiált

amellyel kapcsolatban ideális és nem szürke átlagról be

adást nyújt. Carreras mindenkit felülmúl a tenor szólam

például Carlo Bergonzi, Alfredo Kraus, a maiak közül Lu

szélhetünk. La Scolát és Ellem d'Artegnát hallgatva még

megszólaltatása terén. 6 az egyetlen, aki igazi gráciával

ca Canonici és Andrea Bocelli líraibb hangjáéit Túl a né

zottsága 6 mély zengése, másrészt karcsúsága & vissza

miért nem szólaltatják meg ezt a

religiosó]él is? A mise a szólisták

fel is bukkan a kérdés, miért nem hallani őket többet.

közelíti meg a darabot. ADomine Deusl katonás karak

meteken, érdekes lenne orosz és finn kórussal is hallani -

Gördülékeny és eleven előadás ez, amelyben minden a

terének és zongorás kíséretének fokozott direktsége miatt

vajon hogyan ötvöződne a mű petite-jellege e nagy ének

helyén van, a megszokott is, a szokaüan is.

roppant nehéz igazán szépen előadni, ő az egyetlen, aki

kari hagyománnyal rendelkező nemzetek kórusainak sú

Nem véletlenül hagytam utoljára Scimone felvételét. Ez

a mélyebb rétegeket is megjárja, s előadásával igazán

lyos hangzásával? S hol vannak Kodály hazájában a

ugyanis messze az előbbiek fölé magasodik, még akkor

túlmutat az ária felszíni megjelenésén. Nem fosztja meg

templomi előadások, hol vannak a hangversenytermiek?

is, ha Cleobuiy vagy Coiboz interpretációját ugyancsak

a tételt a militáns jellegétől és győzedelmes hangvételé

Zay Balázs
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? MONTEVERDI
< Combattimento di Tancredi e Clorinda
V) Ballo déllé Ingrate

vmUtnAiMaäng*

V CONCERTO 1TAUANO

£ Rinaldo Alessandrini

(Jji o n te v e r d i
T an k réd é s K lo rin d a p árviad ala

hajtja el a végső szavakat: „S’apre il del: Io vado in pace.” Ebben a m ostani megvalósításban
b enne van a

bel canto felélesztésének XX.

szá

zadi tapasztalata, elsősorban a nálunk - m él
tatlanul - kevéssé ism ert Nella Anfuso elm éle

• O p u s 111 - K arsay és Tsa. •

ti kutatásainak és előadói praxisának tapaszta
lata. (Emlékeztetőül m ondom : az em lített
professzor asszony epiteton ornansa: „Callas a

Az úgynevezett független lemezkiadók, m in t
például a Franciaországban működő, ám fiatal

régi muzsikában”). R oberto A bbondanza ne

olasz művészeket nagy számban foglalkoztató

vét - megvallom - m ost először kell megje
gyeznem. Az elbeszélő szerepében hozzá fog-

O pus 111, az utóbbi években rendre nagy si
Claudio Monteverdi:

kereket aratnak a zenei élet fórumain, nagy

Tankréd és Klorinda párviadala,

nemzetközi versenyeken és vásárokon. H ála

A könyörtelenek bálja

néhány forgalmazónak, Magyarországon is vi

V.

szonylag gyorsan eljutnak a lemezboltok polca

lálkoztam. Helyszíni közvetítést ad a párbaj

(két drám ai jelenet a VIII.

ról. Száguld a szereplőkkel, elakad a szava féle

M adrigálkötetből, 1638)

lem től, a haragtól: kim ondja azt, ami Tankréd

C oncerto Italiano,

szám ára kim ondhatatlan: megfogalmazza a

ira a világszerte díjazott újdonságok. A ztán

művészeti vezető:

u

gyakran, viszonylagos ismeretlenségük m iatt,

h ató an szuggesztív egyéniséggel még nem ta

R inaldo Alessandrini

felismerés pillanatának nagy érzelmi sokkját.

ott is maradnak.

T obzódik a színekben, és egy pillanatra sem

Rinaldo Alessandrini neve (fő érdeklődési te

esik ki Monteverdi világából. Mély, em beri

rülete a vokális muzsika, elsősorban az olasz

tragédiák közvetítője. Énekesi teljesítménye,

többszólam úság Banchieritől Vivaldiig), a fen

energiája mellett még az eddigi legjobb, a N i

ti kiadónak köszönhetően került bele a n em 

colaus H arnoncourt vezényelte verzió Testója,

zetközi zenei köztudatba. Repertoárja elég szé

W erner Hollweg is sápadtnak hat. Á m bár ez

les, csak az instrum entális univerzumban a k o 

talán a kivételes pillanatnak, a művész fiatalsá

rai olasz csembalómuzsikától a Bach-féle

ga művészeté^

C

A fú 

gának, ártatlan rácsodálkozásának köszönhe
tő, s az éneklés öröm ének, a történetm ondás

terjed. Ez a gazdagság azonban

nem jelent zenei m indenevést még a barokk

p rim ér élményének. M onteverdi előszava vilá

0

korszakon belül sem: egyazon torokkal nem

gosan megfogalmazza, hogy a Testo csakis a
„ N ő tte...” kezdetű stanzában alkalmazhat dí

lehet V ivaldit és M onteverdit énekelni. Sőt:

S

G esualdóhoz is másféle hangi diszpozíció s

szítéseket, ott, ahol Tasso önmagára reflektál:

hosszabb átállás szükséges énekesnek, karm es

ahol elm ondja a „helyszíni közvetítés okait és

ternek egyaránt. Vége a generálszósznak! E n

szabályait”. A párviadal olyan esemény, amely

nek az új hitvallásnak, stilisztikai sokféleség

megzenésítő, furcsa és atipikus remekmű.

bár az éjszaka hom ályában zajlik, méltó arra,

nek bizonyítéka az O pus 111-nél megjelent

Alessandrini tudatában van annak, hogy a da

hogy a legnagyobb színházak közönsége, sőt

zenei anyag.

rab színi megvalósításra készült, viszont az iga

az egész emberiség számára nyilvános és emlé

m ár

zi történés a zenében megy végbe, a színpadon

kezetes legyen. Az eljövendő nemzedékek

1998-ban publikáltak egy CD-lemeznyit. A

csupán visszafogott illusztráció jelzi az esemé

bekapcsolása valóban fontos: Alessandrini a

M adrigali guerreri e amorosi,

tudjuk, a nyom 

nyeket. A két címszereplő pusztán szavait, a

M onteverdi

Nyolcadik madrigálkötetébőí

tato tt m ű, a nagy öregkori összefoglalás - gon

Tasso által idézett, meglehetősen kevés és rö

dos szimmetriával megszerkesztve - m integy

vid m ondatot adja hozzá a játékhoz, s az igazi

művészi végrendelet. A kiadás évében a szerző

protagonista aT esto, az események elmesélője.

hetvenegy esztendős! A „harcos” ethosz, a h ő 

Alessandrini szereplőválasztása m in d en pon

sies hang, a cselekményesség, az események il

ton kiváló: Elisa Franzetti m in d büszke har

lusztratív bem utatása a kötet darabjainak fe

cosként, m in d haldokló leányként illúziókel

lére jellemző, és ezt a csoportot koronázza m eg

tő. Utolsó m ondatai azért felejthetetlenek,

Combattimento, Tasso A megszabadított Jeru
zsálem cím ű eposzának stancáit szó szerint

m ert nem naturalista m ódon „utánoz”, nem

a

J

e

m

a

g

A (W W W )

operásan, XIX századi, hatásvadász m ódon só-

y

a

r

á

z

a

t

A f@||@5
HUNGAROTON CLASSIC

katalógus olvasható az interneten:
http://w w w .hungaroton.hu
kiváló
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közepes

hallgatható

hallgathatatlan

k l a s s z i k u s

hangsúlyokat arra helyezi, ami ebből a törté
netből és az ezt kifejező zenei folyamatból a

f rah m s
H eg e d ű v e r se n y

jövendő századok számára is megmarad, am i a
mi szám unkra is átélhető, s ami még napjaink
ban is a M onteverdi-féle megfogalmazás ha

• T eld ec - W arner •

gyományára épül. Igazában m odern előadás
ez: úgy, hogy közben m inden eleme az autenticitás jegyében fogalmazódik meg.

M inden nézőpont kérdése. Ha valaki az utcán

A nagyszerű harci színjáték után egy a „szerel

kezembe nyomja ezt a C D -t, hogy hallgassak

mes” kategóriába tartozó darab következik.

bele, egy ismeretlen orosz hegedűs játssza rajta a

Ennek koncepciója is igen eredeti: színpadra,

Brahms-hegedűversenyt, még aznap este izga

illetve színi előadásra szánt m ű, amelyben he

tottan visszahívom, hogy mégis ki ez az ifjú ti

lye van a nagyurak, a hercegi család által elő

tán, m it lehet még tudni róla. H a viszont ugyan

Ballo déllé ingrate egyszerre

ezt a C D -t az im m ár befutott csodahegedűs,

adott táncnak is. A
idézi az

Orfeo alvilági jelenetét,

Pluto fejedelmi

Maxim Vengerov felvételeként hallgatom, már

udvarát, és megelőlegezi a későbbi operák,

inkább hajlamos leszek hibákat keresni. Azt per

Ulysses hazatérése, illetve a Poppea meg
koronázása, allegorikus figurákat mozgató pro-

sze nem lehet tagadni, hogy Vengerov technika

lógját. Alessandrini nagyszerű dram aturgiai ta

akar. Erre azonban „az ő kategóriájában” sokan

lálmánya a két darab elválasztása, illetve össze

képesek, bármilyen imponáló is tehát a hallgató

kapcsolása. Clorinda im ént em lített, élettől

számára a hangzás tökéletessége, az eliten belül

m in t az

ilag tökéletes, m indent meg tud csinálni, amit

búcsúzó szavai után ugyanis csend következik,

rangsorolni m ár csak a művészi koncepció, a

Poppea egy

„kifejeznivaló” alapján lehet. Vengerov Brahms-

instrum entális részletének meghangszerelt vál

hegedűversenyében pedig épp az egyéniséget

tozata. A tragikus hangnak van ideje kicsenge

nem találom, nemigen kapom fel a fejem egy-

m ajd a karm ester feldolgozásában a

ni, s a

Ballo másfajta világa

e

Brahms
D -dúr hegedűverseny, op. 77
d-m oll szonáta, op. 108/3
Maxim Vengerov - hegedű
Dániel Barenboim - zongora

j

=

Chicagói Szimfonikus Zenekar,
vezényel:
Dániel Barenboim

cl

u

komponált?) részletek eléggé elválnak a közbe

csak néhány pilla

egy érdekesen megoldott részletnél, hogy „tény

ik tatott (improvizált?) futam októl.

nat múlva exponálódik. Ez utóbbi darabban az

leg, így is lehet”. Nekem az egész kicsit hagyo

A hegedűverseny mellé Brahms d-moll hegedű

énekesnőké a nagyobb siker. Rosa Dominguez

mányos, hagyományosan tökéletes. N em tud

szonátája (op. 108) került a CD-re. Dániel Ba

(Vénusz) egyéni színű, dús rezonanciával meg

hatni persze, hogy ez a felvétel mennyire tükrözi

renboim az iménti karmesteri működése keltet

szólaló, érzéki szépségű szoprán tulajdonosa. A

a szólista kiforrt, végleges felfogását a műről, lé

te vegyes benyomásokért itt tökéletesen kárpó

felvétel egyik csúcspontja az Ámor istennel

vén azt egy koncerten rögzítették, a maga egy-

tol, végtelen muzikalitással kíséri hegedűs part

énekelt virtuóz duett: „Ecco ver női l’addolora-

szeriségében; ráadásul a rossz napot kifogó, sem

nerét. A kétely persze (m int valamennyi karmes

te squarde.” A másik szoprán, Francesca Russo

miképp sem inspirálóan, sőt helyenként eléggé

terkedésre „átnyergelt” zongorista esetében) ez

Ermolli pontosan fogalmazza a dallamíveket,

maszatosan játszó Chicagói Szimfonikus Zene

úttal is ott lebeg játéka felett, hogy vajon tényleg

ám hangja élesebb és kontúrosabb, kevésbé

kar kíséretével. Vengerov tehát ettől még lehet

győzi e manuálisan a Brahms (állítólag) lapátte

vibrált. A vokális szembeállítás igen hatékony.
Ehhez járul még a végső

lamento éteri megszó

nagy hegedűs, de ezt a Brahms-koncertet talán ő

nyereire méretezett zongoraszólamot, de rajta

sem sorolja a legjobbjai közé.

kapni sehol sem tudom , hogy elcsalna egyes

laltatása. A C lorinda szerepében megismert

M integy cáfolandó, am it az egyéni vonások hi

hangokat. A zenei folyamat kézben tartása, a

Elisa Franzetti ismét könnyeket csalogat a hall

ányáról írtam, Vengerov az első tétel végén sa

hangok tökéletes időzítése pedig egyszerűen le

gató szemébe.

ját kadenciáját játssza, amely „nem teljesen

nyűgöző a játékában. A szonátában Vengerov is

A lemezt hallgatva nem tűnik túlzásnak az egy

rögzített, hanem - összhangban a korábbi gya

sokkal jobban tetszik, noha „objektíve” talán

re gyakrabban

megfogalmazódó vélemény,

korlattal - lehetőséget nyújt az improvizációra

nem jobb, m int a versenyműben. Csakhogy

mely szerint napjaink régi zenei praxisa új

is”. A maga kom ponálta kadencia játszása sze

míg o tt a szólista képességeinek, tem peram entu

utakra lépett. Az új generáció a régieknél ta

rintem feltétlenül dicséretes, követendő példa

m ának teljes bemutatását fogadnám szívesen,

vala

m inden hegedűs számára; az improvizáció be

önkéntelenül is összehasonlítva őt azokkal a

m int H ollandiában és a jelenlegi élő nagyok

iktatása azonban m ár vitathatóbb. Élő hang

„nagyokkal”, akikkel már hallottam a művet;

produkcióiban. Viszont a „mediterrán áttörés”

versenyen jó színfolt lehet, de hangfelvételen

itt, a kamarazene területén, éppen ellenkezőleg

jelenségére érdemes felfigyelnünk. Az áttörés

némileg értékét veszti, hiszen éppúgy rögzítetté

háttérbe húzódást, „alázatot” várok, az egyéni

egyik zászlóshajóját egészen bizonyosan Ales

lesz, m in t a m ű bármely más részlete (csak va

képességeknek a m ű szolgálatába állítását.

sandrini kormányozza. Nevét és együttesét, a

lószínűleg kissé gyengébb, m in t a Brahmstól

Ugyanazt a Vengerovot tehát, akit koncertszólis

C oncerto Italianót m a m ár ismernie kell M on

valók). A m egkom ponált, illetve improvizált

taként kissé mattnak találtam, kamarazenész

teverdi m inden rajongójának!

részek diszharm óniáját ezen a felvételen is érez

ként tartalmasnak érzem. N ézőpont kérdése.

ni vélem: a tétel főbb témáit visszaidéző (meg-

Mikusi Balázs

nult, Bázelben, a

Schola Cantorumban,

Zala Szilárd Zoltán
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ach
V ersen y m ű v ek
M u sik a lisc h e s O p fer

MUSIKALISCHES
OPFER
Musical Offering
L’Offrande musicale

Johann Sebastian Bach:
Musikalisches O pfer BWV 1 0 7 9 ,
valamint 21 kánon BWV 1 0 7 2 -7 8 ,
1086 és 1087
Musica A ntiqua Köln,
vezényel:

• D e u ts c h e G ra m m o p h o n
—PolyG ram •

MUSICA ANTIQUA
KÖLN

Reinhard Goebel

REINHARD
GOEBEL
Logikus és koherens összeállítású program. A
Bach-jegyzékben szereplő mindkét, eredetileg is
hegedűversenyként fennmaradt concerto kiegé
szítéseképpen a híres és sokat játszott d-moll
kéthegedűs verseny és a „Trippelkonzert”, a he
gedű, harántfuvola és billentyűs hangszer szóló
ám ennek m ár így kell lennie még ma, az összki

DIE 3 VIOLINKONZERTE TRIPELKONZERT
Violin Concertos • Triple Concerto
THE ENGLISH CONCERT

adások korában is. Egy Bach-évfordulóra szer

TREVOR PINNOCK

jára írott a-moll darab szerepel. Nem túl eredeti,

kesztett válogatásban pedig mindenképpen. Na

Johann Sebastian Bach:

gyobb baj, hogy ami a lemezen megszólal, az

a-moll hegedűverseny BWV 1041,

nem felel meg a várakozásunknak. Nagy hírű
vonósegyüttes játszik, az English Concert, a D eu
tsche G ram m ophon leányvállalatának, a régi ze
ne korabeli hangszeres megszólaltatására specia
lizálódott Archiv Production kiadónak „saját”

E-dúr hegedűverseny BWV 1042,
d-moll kéthegedűs verseny BWV 1043,
a-moll hármasverseny BWV 1044
Simon Standage
és Elizabeth Wilcock - hegedű,
Lisa Besnosiuk - fuvola,
Trevor Pinnock - csembaló

zenekara. Angolok, precízek és - unalmasak. A

English Concert,

kíséret, melyet 1983-ban és 1984-ben (a hár

vezényel: Trevor Pinnock

masverseny felvétele ekkor készült) a szólisták
nak biztosítottak „izomból virtuóz”. És ennek
nem kéne így lenni, hiszen a zenekar koncerten
meglehetősen jó benyomást keltett budapesti

14

vendégszereplésekor is. Ez a korai bejátszás, úgy

kosságát emelte ki. Pinnockék verziójában a

nem árulkodik semmiféle koncepcióról, s a

tűnik, a gyengébben sikerültek közül való. A

csembaló fémes csörömpölése kiábrándító pró-

szűkszavú kísérőfiizet sem visz közelebb a m ű

szólista Sim on Standage ugyancsak nemrégiben

zaisággal húzza alá, hogy Bach mester a Colle

vekhez, de még előadóművészet-történeti szem

volt a magyar főváros vendége. Most, bölcs

gium M usicum koncertsorozatára kevésbé ihle

pontból sem kínál fogódzókat. Természetesen a

öregként elsősorban alázata és kedélye győzött

tett tucatdarabokat is komponált.

nagy hírű cég raktárában vannak, lehetnek iga

meg tehetségéről a pódium on. 1983-ban nem

E sorok írója elkötelezett híve a régi zene kora

zi értékek is. Hasznos, hogy korábbi, még a ré

tudott dönteni: az a-moll koncert utolsó tételé

beli hangszereken történő, autentikusnak neve

gi zene térhódítása előtti időkből származó le

ben néhány pillanatra felcsillantotta ugyan ere

zett megszólaltatási gyakorlatának, éppen ezért

gendás felvételek válnak hozzáférhetővé: kantá
ták, részletek a passiókból Karl Richter vezény

deti, fésületlen és fantáziadús művészi egyénisé

nehéz kim ondani, hogy ez egy rossz felvétel, s

gét, ám a gyors tételekben inkább megbízható

hiába a jól csengő, nagy nevek, hiába a precizi

letével vagy W ilhelm K em pf zongorajátéka a

mesterembernek tűnt, a lassú tételekben pedig

tás, a nyilvánvaló gondosság - az előadás üres és

W ohltemperirtes Klavier néhány prelúdium a és

egész egyszerűen unalmasnak. A kettősverseny

érdektelen. Annál inkább fel kell hívni erre a

fúgája, három a hat csellószvit közül. Tehát

ben a hallgató elkényeztetett, hiszen a lemez

zenehallgatók figyelmét, m ert a lemez igen ked

m indenből egy kis ízelítő, ahogy ezt antológi

gyártás korának szinte valamennyi hegedűs

vező árkategóriában kerül a piacra, ráadásul

ákban szokták. Természetesen a sorozatnak

nagysága találkozott valahol valamikor egymás

nem is akármilyen társaságban. A D G G a kö

semmi köze az „olcsó húsnak híg a leve” váloga

sal ennek a partitúrának a megszólaltatására. Ih

zelgő Bach-évfordulót egy 26 lemezből álló an

tásokhoz. A művészi színvonal garantált, a ne

letett és virtuóz előadásokban egyaránt gyönyör

tológiával kívánja megünnepelni, melyben a

vek híresek. Bach pedig elég jó szerző ahhoz,

ködhet mindenki.

mester legfontosabb műveiből szemelget. E n

hogy ezt az üzleti vállalkozást is elvigye a vállán!

A Hármasverseny sokkal ritkább, emez eseté

nek a C D -nek a meghallgatása arra figyelmez

U gyanebben a Bach-sorozatban jelent meg a

ben egy egészen másféle eszménynek megfelelő,

tet, hogy nem alaptalan a gyanú: az archívum 

Musicalisches O pfer 1979-ben készült felvéte

érzékeny és „korhűtlen” tolmácsolás uralja a

ban heverő, többé-kevésbé joggal elfeledett fel

le, ám egészen más szellemi világba kalauzolja

diszkográfiát, az I Musici di Roma régi s ezer

vételeknek a piacra dobása lehet a kiadó célja.

hallgatóját. A lemeznek ez a része az A D D

szer kiadott lemeze, amely a m ű poézisét, játé-

Ráadásul az ismert nevek, előadók felsorolása

kategóriába tartozik, tehát m ég nem digitális
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M E S S E IN H -M O L L
Mass in B minor • Messe en si mineur

Ü ach

K A R L R IC H T E R

h - m o ll m i s e

technológiával készült, eredetileg LP-n jelent
meg az Archiv Production címkéjével. Viszont
a digitalizálás jól sikerült, s alig érződik hallha
tó technikai különbség a kánonok 1984-ben

• D e u ts c h e G r a m m o p h o n

készült előadásával összehasonlítva. Fontos ez

—P o l y G r a m

•

az akusztikai egység abból a szempontból is,
hogy a C D tartalmilag egységes egészet alkot,
az elején hallható monumentális remekmű,

A h -m o ll mise Richter vezényelte felvételé

Bachnak még életében nyomtatásban megje

nek megjelenése helyet s pénzt megtakarító

lent opusa, és a szinte soha nem játszott, mű

kiadásban különösen örvendetes. M ivel a

helytanulmánynak számító apró, néha alig fél

barokk zene előadásmódja az elm últ évtize

percig tartó kánonok ugyanannak a szisztema

dekben óriási változáson ment át, bolondság

tikus zeneszerzői teljesítménynek a megnyilvá

anakronisztikus elvárások terhe alatt ítéletet

Johann Sebastian Bach:
h-moll mise
Maria Stader, H ertha Topper,

nulásai, mely a mikro- és makrokozmosz össze

mondani egy régebbi előadásról. A ki a his

függéseit világítja meg.

torikus előadói praxis virágzását megelőzően

A „királyi téma” , melyet Nagy Frigyes adott

megjelent lemezfelvételektől azt várja, am it

Keith Engen,

Bachnak, hogy improvizáljon „fölötte” , ahogy

Brüggentől vagy Gardinertől kaphat, helyte

M üncheni Bach Zenekar,

régiesen-csúnyán mondani szokták, jó szolgála

lenül közelít hozzájuk, s nem egy esetben

tot tett, mert a különféle megközelítési módo

igen nagy élménytől fosztja meg magát.

E rnst Haefliger,
D ietrich Fischer-Dieskau,

M üncheni Bach Kórus,
vezényel: Karl Richter

kat váltogatva, próbára tette a szerző kreativitá

Richter

sát, s a 13 darabot végighallgatva teljes zenei

meg, s akkor modernnek számított. Ma már

sik oldalon a testesebb hangon éneklő Töp-

univerzum bontakozik ki. A nagy szellemi kihí

persze kissé telítettnek érzi az ember a hang

per és a Fischer-Dieskaunál érdesebb, föld-

vásnak pompásan megfelel a kölni muzsikusok

zást, a kelleténél gyakorta súlyosabbnak a

közelibb Engen áll. Haefliger meg valahol

filozofáló hajlama. Sajnos semmiféle informáci

zenekari s olykor az énekkari szólamokat.

középen.

ót nem ad a kísérőfüzet arról, hogy személy sze

Mindezeken tú l azonban nem tudom, van-e

Az előadásban sok helyütt fedezni fel felet

rint kik az előadók, így minden dicséret Rein

még olyan lemez Bach nagy miséjéről, mely

tébb könnyed, vidám hangot. A C r e d o pél

hard Goebelre száll. Megérdemli a jó szavakat

olyan közel jár a mű lényegéhez, m in t Rich

dául egyáltalán nem nehézkes, sőt minde

stúdiófelvétele

1962-ben

jelent

az invenciógazdag fövolista (a triószonátában)

ter stúdiófelvétele. Ez nem jelenti azt, ne

nekelőtt a szabad mozgás, az akadálytalan

vagy a virtuóz és merész hegedőszólista (idem),

járt volna el felette számos vonatkozásban az

áramlás és a jókedv képzete kapcsolódik

aki nagy valószínűséggel maga az együttes veze

idő, s ne készült volna több olyan felvétel,

hozzá.

tője. Árnyalt és mindvégig érdekes tud maradni

mely bizonyos tekintetben jóval adekvátabb

A felvétel egyetlen igazi negatívumának az

a billentyűs szólam: a csembalistának sok dolga

nála. A m i azonban az egészet illeti, az időn

igen éles trombitahang tekinthető. Amúgy

van a szólószámokon kívül is.

tú li részt, magát a művet s az előadást, elfo

kellemes a hangzás, ilyenkor azonban kissé

Meglepetésekkel szolgálnak a kánonok, elsősor

gadva a m indenkori zenei ízlést olyannak,

zavaróvá válik. Ebben az erős megszólaltatás

ban hangszerelésük, nóta bene hangszerválasztá

amilyen, ez az interpretáció mindenképp

is szerepet játszik, mindenekelőtt azonban a

suk, extravagáns néha. Ugyanis feltételezhetően

messze kimagaslik a sorból.

felvétel korának tudható be. Ez azonban

nem Johann Sebastian ötlete a 8 szólamú káosz

A már em lített tömörség nagyon sokszor az

csekélység, m iko r olyan klasszikus előadást

felvillantása a BW V 1072-ben vagy a mulatsá

ünnepélyesség kifejezésének szolgálatában

hallhat az ember, mely ritka közelségbe hoz

gos „karakterdarabok” felvonultatása. Egy jobb

áll, s szép összhangzásban ö lt testet. A kezdő

za ezt a kivételes alkotást.

fajta kiadásban reménykedhetünk, amelynek

K y r i e e l e is o n felkiáltásban olyan összetartó

műsorfüzetében talán majd olvashatunk ezekről

erő és szépség van, melyet dőreség anakro

a szinte soha nem játszott, ismeretlen miniatű

nisztikus elvárások m iatt nem észrevenni.

rökről, a hozzájuk kapcsolódó elméleti problé

A m i az ezt követő hangszeres szakaszt illeti,

mákról vagy az alkalmazott előadói praxisról.

én még nem hallottam

Nagy hiányossága a szellemi ingerszegénység en

amelyben ennyire természetesen, ennyire

A ( f W f f g ) ojánlota

olyan előadást,

nek a sorozatnak, ám mégis olyan izgalmas az,

meleg hangon folyna a zene. A m ikor aztán

ami ezen a C D -n megszólal, hogy lehetetlen

megint megszólal a kórus, egyáltalában nem

nem a legjobban ajánló, legkiválóbb minősítést

érezni tú l súlyosnak.

adni a lemeznek, amely ezt a muzsikát ráadásul

A szólisták különbözőek, nem annyira elő

a legkedvezőbb árkategóriában kínálja. (Az igé

adásuk színvonala, inkább hangjuk s éneklé

nyes zenehallgató kénytelen lesz könyvtárba jár

sük jellege tekintetében. Fischer-Dieskau és

ni, és utánaolvasni a hallottaknak.)

Stader erős egyéni színezettel s páratlan fi
Farkas Virág

Zay Balázs

nomsággal szólaltatja meg szólamát. A má
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Handel
Concerti grossi, op.6

f |) ä n d e l — H o g w o o d

H andel & H aydn S o ciety

Christopher Hogwood

• D ecca —PolyG ram •

D

o u b l e

D

e c c a

A D ouble Decca régi zenei publikációsoroza
táról szóló első - egy szerzőre vonatkozó —
cikkem ben néhány hónappal ezelőtt e lap h a
sábjain az angol régi hangszeres m ozgalom

H ändel: Concerti grossi, op. 6
H ändel & Haydn Society,
vezényel:
Christopher Hogwood

egyik úttörő személyisége, Christopher H o g 
w ood négy, felettébb változatos színvonalú
M ozart-album áról írtam meg észrevételeimet.
M ostani írásom tárgyául Hogwood H än d elfelvételeit választottam : a szász mester élet
m űve m egkerülhetetlen része a játszott 18.

könnyű élete erre sokszor egyenesen rá is

dobozba igyekszik gyömöszölni: ha belegon

századi repertoárnak - nagy szó, hogy ez így

kényszerítette - , és kevés olyan m űvet talá

dolunk, nála m inden nagyszabású vokális mű,

volt a historikus mozgalom térnyerése előtti

lunk oeuvre-jében, mely kvázi ideális körül

melyet nem tu d u n k „hová tenni”, oratórium 

időkben is. H ändel zenéje fokozottan érzé

mények k ö zö tt készült volna: ezt, ezeket vi

nak neveztetik, s így olyan felettébb különbö

keny a jó előadásra - meggyőződésem, hogy

szont - bosszúból vagy csak tudatlanságból? -

ző opusok kerülnek egymás mellé, m int pél

ebben jelentősen különbözik Bachtól (nem

nem játsszuk koncerten. (H ändel egy-egy je

dául a

m intha o tt nem örülnénk a tehetséges m eg

lenete olykor kiem elkedően izgalmasan indul,

ra egymástól való megkülönböztetése a 18.

szólaltatásnak...) - , s noha Händel az im én ti-

majd m in d en érthető ok nélkül „gyors m un

században sem volt - nem is lehetett - egysze

eknek

ka” eredményévé változik - jó példa erre a

megfelelően

úgym ond

„közism ert”

Saul

Messiás és a Sernek.

rű: gondoljunk például a

(O ratórium és ope

Máté-passió

előadá

szerzőnek tekinthető, mégis nehezen m u tatja

c. orató riu m n ak az endori boszorkány társa

sával kapcsolatos vélekedésekre vagy általában

meg igazi arcát. Rengeteg nagy jelentőségű

ságában játszódó részlete - : m iután az inspi

a mitológiai és bibliai tém ák színpadon, illetve
tem plom ban történő előadásával szemben tá

m űvet írt, s azok közül - sokszor a zen etu d o 

ráció elfogyása szerzőnkre igazán nem jellem

m ányi tanulm ányok, könyvek szerzői és szer

ző, am in t a jelenet drámai accom pagnatóból

masztott „kétoldali” előítéletekre. Elődeink

kesztői, egyszóval a „szakemberek” is (tegyék

sima seccóba vált, az ember szinte hallani véli

annyival mégis bölcsebbek voltak nálunk,

szívükre kezüket) - csupán keveset ism ernek.

a hitelezők döröm bölését az ajtón.) Sokat árt

hogy nem ragaszkodtak a végsőkig a m inden

T udjuk róla, hogy milyen hihetetlen m u n k a 

(és ártott) H ändelnek az a kategorizálási haj

nél szentebb zenetörténeti skatulyákhoz...)

bírással és sebességgel

lam, am ely m inden kom pozíciót valamilyen

Természetes, hogy a

dolgozott -

n em

Messiás az

a m ű, melyen

H ändel népszerűsége elsősorban alapszik, jól
lehet ő maga a gyönyörű és m egindító - M a
gyarországon talán m ind a mai napig be sem
m utatott

Theodorát

tekintette legjobban sike

rült oratórium ának („Come and listen to my
Händel:

TheodoraT

-

szól a korabeli levélrészlet):

A Messiás

ugyanilyen természetes tehát, hogy a histori

Judith Nelson,

kus mozgalom nak is elsők között e művel kel

Emm a Kirkby - szoprán

lett „megbirkóznia”. S a

Carolyne Watkinson - alt

Messiás előadás-törté

Paul Elliott - tenor

netének valamelyes ismeretében könnyű be

David Thomas - basszus

látnunk, hogy itt aztán valóban volt m it újra

az oxfordi

értelmezni: no's, erre tett - talán első ízben -

C hrist Church Cathedral
kórusa

kísérletet H ogw ood és csapata az 1970-es évek

Sim on Preston vezetésével,

második felében. Nagy vállalkozás volt, mely

T he Academy

sok vonatkozásban kiváló eredm ényt hozott:

o f A ncient Music,
vezényel:
Christopher Hogwood

m indmáig példam utató többek között az a
konzekvens hozzáállás a mű töm érdek verzió
jához, mellyel a tárgyalt (két C D -t tartalmazó)
album a F oundling Hospital-féle anyagra és
előadásra tám aszkodik, ebben zöm ben felül-
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Handel
Utrecht Te Deum
& Jubilate

n e k és megism ételhetetlennek tűnik: el kelle
Händel: Ode for the Birthday of Queen Anne,
Anthem for the Foundling Hospital,
Utrecht Te Deum & Jubilate, Alceste
Emma Kirkby, Judith Nelson - szoprán
Margaret Cable - mezzoszoprán
Shirley Minty - alt
James Bowman, Charles Brett - kontratenor
Paul Elliott, Martyn Hill, Rogers CoveyCrump - tenor
David Thomas - basszus
az oxfordi Christ Church Cathedral kórusa
Simon Preston vezetésével,
The Academy of Ancient Music,
vezényel: Christopher Hogwood

A nthem for th e
F oundling H ospital
O d e for th e B irthday
of Q ueen A nne
A lceste

Preston
Hogwood

ne (kellett volna) következnie a rendszeres
m u n k a periódusának.
H o g y ez mennyire nem így történt, arra szo
m o rú bizonyíték az

so felvétele,

Op. 6-os 12 Concerto gros

mely az eddigiektől eltérőn az an

gol karmestert nem megszokott zenészei, ha
n em a

Händel & H aydn Society társaságában

m utatja. Hogy e meglehetősen rövid pályafu
tást megért együtteskezdem ény pontosan m i
lyen célból és fdozófiával jö tt létre, azt szá
m om ra - talán jótékony - homály fedi. M ivel
e Decca-album ok m ár ritkán adják m eg a

múlva az azóta készült számtalan historikus -

ben), m íg a jelenleg tárgyalt C D -ken James

„tuttista” zenészek névsorát, a négy — am eri

olykor zeneileg magasabb színvonalú, ám eb

Bowman ham is és bántó éneklését is perceken

kainak tűnő - szólista ismeretében az em ber

ben a vonatkozásban szinte m indig konvenci

át kényszerülünk hallgatni: a m a olykor „a vi

csak találgathatna, de e lemezek m eghallgatá

onálisabb - olvasatot. Technikailag ez az elő

lág leghíresebb kontratenorjaként” hirdetett

sa után inkább nem teszi. Ezt az eredm ényt

adás természetesen elm arad az azóta - sajnos

angol énekes e lemezeken sokszor olyan han

ugyanis semmi sem m entheti. H a egy vezető

Academy o f Ancient M usiaól -

gokkal örvendezteti meg a (azt a bizonyos)

lemezcég által készített felvételen az állítólag

megszokott (nemzetközi élvonalbeli) histori

„világot”, melyek kínosan em lékeztetnek a ze

világhírű előadóknak a művek előjegyzésében

nem éppen az

kus kivitelezéstől, ám a felvétel dátum a erre

neiskolai énekvizsgák kifejezetten horroriszti-

sem sikerül megegyezniük - m in t ahogy az

könnyen magyarázattal szolgál, s egyfajta friss,

kus pillanataira. Az itt összegyűjtött művek

például a N o. 6-os g-moll concerto esetében

energikus és átlelkesült - sajnos felettébb rit

zenei színvonala sem kiegyenlített: a ragyogó

(sajnos egyazon szólamon belül ülő m uzsiku

kán, ám ez esetben annál nagyobb öröm m el

an induló (Anna

királynő számára írt) születés-

sok között) történik! - , akkor felesleges még

alkalmazott jelzők - hozzáállás hatja át a két és

napi óda -

itt Bowman is muzikálisabb a

egyszer felsorolnom mindazt, am it az előbbi

fél órányi zenei anyag legtöbb pillanatát. Ü gy

m egszokottnál - a folytatás során sajnos kissé

ekben összecsapott zenélésről írtam . H a pedig

vélem, m inden hibájával együtt interpretáció

egysíkúvá válik, ám a szinte teljesen ismeret

egy pillantást v etünk a felvétel dátum ára

történeti jelentőségű album , melyet elsősor

len - s a

(1991-92!),

ban azoknak a zenehallgatóknak ajánlok, akik

dő! -

Messiás „H allelujah”-jával befejező
Foundlig Hospital-anthem végig remek,

azon, hogy az évtized közepére jelentősen

k o n centrált zene benyom ását kelti. (A híres

csökkent a régi zenei felvételek irán ti érdeklő

m ár a

Messiás sok historikus

felvételén vannak

Te Deum és Jubilate nem

akkor

nem

csodálkozhatunk

túl, s egyfajta üdítő, m últbeli kirándulásra

utrechti

szorul m él

dés: véleményem szerint egy ilyen m értékben

vágynak: én valahogy így közeledtem hozzá, és

tatásra, m íg a szinte teljesen ismeretlen szín

szégyenteljes album bárm ekkora kulturális

sok öröm et okozott.

padi zene

rengeteg szép, külön-kü-

károkozásra képes. M int az eddigiekből - úgy

Nagyjából ezzel a felvétellel egy időben készült

lön b átran felfedezendő részletben bővelke

vélem - kiderül, javaslatom a következő: e le

a m ost D ouble Decca form ában megjelent két

dik.) Előadóink azonban feltehetőleg itt saj

mez láttán in kább fordítsuk az ég felé tekinte

C D -nyi H ändel-blokk is, mely további voká

nos n em (vagy csak alig-alig) próbáltak - e

tünket.

lis műveket tartalmaz, lényegében azonos elő

szokásuk mellett azóta is hűségesen k itartani

adógárda megszólaltatásában. Az oratorikus

látszanak - , s az eredm ény több m int v itath a

műveket e lemezeken ugyan Hogwood helyett

tó. K irkby és Thom as szépen és jól, értelm e

Sim on Preston dirigálja - az előbbi alighanem

zetten és egyéniségként énekel - ha jól em lék

continuózik: felismerni véltem általam nem

szem, őket emeltem ki H ogwood M ozart-

Alceste -

igazán kedvelt m anírjait - , de ennek én nem

gyűjtem ényének vokális siralomvölgyéből is

tulajdonítok különösebb jelentőséget, mivel

- , ám kettejükön kívül (s egy-egy tenorm eg

H ogw ood szakmai utóéletének ismerete saj

nyilvánuláson túl, m ely Paul Eliottot és M a r

nos nem teszi valószínűvé (legalábbis szá

tyn H illt dicséri) kevés értéket találni ezen in 

m om ra), hogy Preston személye lenne a m a

terpretációban. H am is, elnagyolt és p o n tatlan

gyarázat arra a hatalmas minőségbeli esésre,

zenekari játék bosszantja, egysíkú kórusének

mely e két lemezt a

Messiástól

m egkülönböz

lés untatja a hallgatót, aki egy-egy hangtechni

teti. Az utóbbi egyetlen gyengébb énekes szól

kai manipulációra is nehezen talál magyaráza

istát tartalm azott (Judith Nelson személyé

tot. A Afohdí-felvétel „hamvassága” egyszeri

Vashegyi György
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f/J) o z a r t
S z ö k te té s a s z e rá jb ó l

M ozart
• E ra to - W a rn e r •

d ie

E

a u s

Christie abban is különbözik a régi zenei

n t f ü h r u n g
d e m

S

e r a i l

Schäfer - Petibon • Bostridge • Paton
Ewing • Löw

mozgalom más hírességeitől, hogy előadóként
nem óhajt a neki legkedvesebb Mozartnál
előbbre haladni a zene történetében. Legfel
jebb Beethovenig. A Berlini Filharmonikuso
kat is átengedi kartársainak. Saját zenekara Les Arts Florissants - az idén húszesztendős.
Az 1995-ös V a r á z s f u v o la után ’97-ben velük
készítette második Mozart-operafelvételét is.
A korábbi S i n g s p ie A d csatlakozott Harnon
court (Teldec), Hogwood (L’oiseau lyre) és

terjedelmű, erőteljes mélységekkel bíró bécsi

Gardiner (Archiv) mellé. Másfél évtizeden be
lü l ez a negyedik S z ö k te té s , amely korhű stí

Wolfgang Amadeus Mozart

közönségkedvencnek, Ludwig Fischernek ír

lusban, illetve hangszereken szólal meg. (A vi-

Szöktetés a szerájból

ta, aki A p i n c e m é ly é n kezdetű, saját szerzemé

deováltozatokat mellőzöm.)
A történeti hűségre törekvő nem tágíthat a

C hristine Schäfer - Konstanze
lan Bostrigde - Belmonte
Alan Ewing - Osmin

Singspiel műfaji kereteitől, tehát a rom anti

Iain Paton - Pedrillo

cegérsek rosszallotta, hogy Fischer „basszista

kus hagyományok lefejtésén kívül le kell

Patricia Petibon - Blonde

létére túl mélyen énekel” ...) Ewing telt és haj

Jiirg Low - Selim

mondania a (19-20. századi értelemben) szép

Les Arts Florissants,

lékony orgánuma puhább az eszményinél, a

operai hangokról. M ert az a „szép” többnyire

vezényel:

legmélyebb hangjegyek gyakran elsikkadnak

nagy volument és vivőerőt is feltételezett.

William Christie

futamaiból, de a korhűek kategóriájában nem

(Harnoncourt szereposztása például e tekin

igen van vetélytársa. M in d a komikus, mind a

tetben nem „korhű” .) Christie nyilván meg

félelmetes-taszító vonások ott sorakoznak már

győződésből szerepeltet a műfajhoz idom uló

a portrén. Petibon kisasszony hallhatóan élve

énekeseket. Zenélése őszinte; a gyakorlattól

zi a szeles-cserfes komorna szerepét, de viháncoló Blondéjának rossz az énekelt szövege;

elvonatkoztatott „tudományosság” , a könnyen

8

nyű dalában maga büszkélkedett mély hang
jával. (Még Colloredo, a hírhedt salzburgi her

prózát nem is bíztak rá. Schäfer és a basa kitű 

modorossággá váló egyénieskedés idegen tőle.

a börtönkettősben csillog a legszebben. Scha

Más historikusokhoz hasonlóan némi tartal

fer, akinek eddigi legfeltűnőbb színpadi alakí

nően, a többiek tisztességgel mondják is a

m i többletet is nyújt: a No. 10, 15 és 17 jelzé

tása a Glyndebourne-i Lulu volt, maibb, szi

szövegüket, noha nem kell nyelvésznek lenni

sű tenor- és szopránáriákat az eredeti, gazda

kárabb p ro filt rajzol Konstanzének, m int haj

ahhoz, hogy például az I. felvonást záró férfi

gabban díszített formájukban vette fel. A ren

dani „hőslelkű és érző keblű” lányoké volt.

hármasban felismerjük a brit szigetek német

dező arányosan mérte a prózai dialógust, bár

Nem csupán magatartása, de keményebb

„nyelvjárását” .

furcsállom, hogy a 15. számú ária, a Négyes

hangvétele és a régiekénél kevésbé „fürge gé

Keveslem a mosolyt és a darab egészén áttet

(16) és a III. felvonást nyitó újabb (17.) teno

géje” is erre mutat. (Az utóbbi idézőjeles for

sző szivárványos ragyogást. Sok helyütt élén-

rária között egy árva szót sem hallunk prózá

dulatot M ozart alkalmazta az első Konstanzé-

kebb színeket, drámaibb gesztusokat kíván

ban. A zene ugyan „viszi” a cselekményt, de az

re, Cavalierire.) Schäfer hasonló benyomást

nánk: a szerelemtől, örömtől megnemesedő

eljárás ellenkezik az I—II. felvonásban alkal

keltett az 1997-es, zavaros rendezésű salzbur

hangokat a csodálatos kvartettben, felforróso

mazott szerkesztéssel. Szintén többlet a No.

gi S z ö k te té s ben is. Bostridge—Belmonte elsőd

dó bosszúvágyat az Akasztófa-áriában, a M o

5/a Induló, amelyet Mozart okkal vetett el a

leges muzikalitása és virtuóz technikája sem

zart által gondosan eltervezett janicsáreffektu

premier előtt. Sem itt, sem Hodwood felvéte

mond ellent a modern értelmezésű érzékeny

sok „csörömpölőbb” megvalósítását. Gyaní

lén nem győz meg életrevalóságáról.

ségnek. Kár, hogy tónusa nem kínál több gyö

tom , hogy ez részben a poissy-i színház előny

A fiatal osztrák, francia, angol, skót és északír

nyörűséget a fülnek. A Pedrillót éneklő skót

telen akusztikájának róható fel, mely nem ér

szereplők némelyikével először találkozunk. A

Patoné időnként ércesebb, fényesebb. Alan

zékeltet tágasságot, térharást és az énekesek

Nemes Pár napjaink legsikeresebb (Gramo-

Ewing (Osmin) szintén „befutó” . A szólamot

nek vagy a szerző kedvelt fúvósainak nem biz

phone-díjas) dalénekesei. Operai jelmezben is

általában az érett, idősebb basszisták magán-

tosít kellő „presence-t” , jelenlétet.

az intenzív és árnyalt kifejezés a fő erényük; ez

területének tartják; Mozart a kivételés hang
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Uhrman György

' k l a s s z i k u s
S ,

J E N Ő H Ű fÍÁ Y
Works for Violin and Piono Vol.2
SUITE
Op.5

THE
FLOWER’S TALE

f f ) ubay Jenő

H eged ű —z o n g o r a m ű v ek II.

származó, igényes szórakoztatózene, s ugyanakkor

Op.30

virtuóz előadóművészeknek való, izgalmas kihívás.

VARIATIONS
ON A
HUNGARIAN
SONG

Ezt a kettősséget ragadja meg és közvetíti rokon
szenves elfogultsággal a Hungaroton gondozásá

• H u n g a r o to n C lassic •

ban készülő Hubay sorozat második CD-jén Sze
FERENC

csődi Ferenc hegedűművész és pianista partnere,

SZECSŐDI
violin

Kassai István. Mindkettőjükre jellemző, hogy a ro

ISTVÁN

„Örök törekvésem fog maradni, hogy hegedűm

mantika világában remekül tájékozódnak, s nem

KASSAI
piano

mel és vonómmal mentői több hívet és barátot

csak ismerik, de értik is a „fin de siécle”, illetve a

szerezzek hazámnak!” - ina fivérének 1880-ban,

századforduló óriásainak árnyékában élt kismeste

az Angliában töltött nyár egyik kirobbanó sikerű

rek hangját. Előadásuk nem teszi idézőjelek közé

londoni koncertje után a 22 éves Hubay Jenő.

Hubay Jenő: Szvit, op. 5

sem a mai ízléstől már idegen pátoszt, sem a kora

Kulcsmondata ez a romantikus hévtől fűtött kije

F-dúr románc, op. 25, Virágrege op. 30,

beli divatirányzatok rég letűnt zenei trendjeit, ha

Hegedűszóló a Cremonai hegedűs c. operából, op. 40a.

lentés egy nagyívű művészpályának, amelyet ski

Változatok egy magyar témára

zofrén módon tartott számon a közelmúltbeli

Szecsődi Ferenc - hegedű, Kassai István - zongora

„3 T ” (tiltott, tűn, támogatott) korlátái közé terelt

nem hibátlan arányérzékkel „in statu nascendi”
prezentálja a műveket: üdén, romladanul, megejtő
közvetlenséggel. Őszinte tolmácsolásban elevene

Szvit és

F-dúr románc,; a

zenei közéletünk. A „nagy magyar hegedűiskola”

nistaként pedig egyszerűen leírta őt az utókor; né

atyját percig sem tagadta meg Hubayban (elvégre

hány nagy hegedűs ráadásszámain kívül koncertte

„Hubay-örökzöldek” fejezetéből pedig a legpatiná

a pedagógus-zsenit világhírűvé lett egykori növen

remben évtizedekig semmi sem hangzott el Hu-

sabb sikerszámok

dékek egész légiója hitelesíti), így e cím minden

baytól, szerzeményei legfeljebb rádióműsorokban

(Virágrege, Cremonai-szóló, Va
riációk magfar témára) a mester jellegzetes kolorit-

ját idéző ragyogással támadnak fel Szecsődi hang

dik meg az op. 5-ös

az

időben kijárt neki. Ám előadóművészetét túlhala

bukkantak fel több-kevesebb rendszerességgel, a

dottnak bélyegezni és szerzői termését negligálni

leggyakrabban a

majdnem tökéletesen sikerült. Muzsikus-generáci

mű, amelyet a maga idejében szerte a világon vagy

ók nőnek fel úgy, hogy Hubay nevéhez a Stradiva-

hetven operaházban játszottak, s ami az első Euró

ízes artikulációját, amivel merészen és ízléssel él.

ri-hegedűt, a Duna-parti palotát s a konzervatív

pán kívül is színre került darabja operairodal

Játéka előhívja egy valaha volt kultúrdiplomatánk

szellemiséget társították - semmi egyebet. Még az

munknak. Nem mintha egyívású lenne a halhatat

homályba merült portréját is: azét a Hubayét, aki

is feledésbe ment, hogy például Liszt vele játszotta

lanok opusaival, de azt nem lehet elvitatni sem a

személyes aurájával Trianon után kapcsolatokat re

végig a Beethoven-szonátákat, s Brahms több ka

Cremonató\,

konstruált és új pozíciókat szerzett hazájának.

maradarabjának ősbemutatóját bízta rá. Kompo-

hogy valamennyi avatott kézzel írt, jó műhelyből

{5) b r e c h t
M issa M alh eu r m e bat

főként az összegző, illetve a művek csúcspontját je

Cremonai hegedűs -

az a Hubay-

sem a többi Hubay-szerzeménytől,

lentő tételekben élt a harmóniai meglepetés eszkö
zével. A felvételen nemcsak Obrecht zeneszerzői

szerén (noha az, sajnos, nem Stradivari...). Kivált a

Magfar variációiban

élveztem szonórus tónusát,

Kerényi Mária

■

Ja c o b O b r e c i i t

SACRKD MUSIC FOR MALE Cl lORUS
a n s . C h o r u s • Já n o s b a u

egyénisége marad félig-meddig árnyékban, hanem

• H u n g a r o to n C lassic •

szerencsére a kórus énektechnikai hiányosságai is:
a hallgató ugyanis csak a CD második, harmadik
meghallgatása után kezd feszengeni, amiért az ap

Az ember várja, hogy szíven üsse valami. Semmi

róbb díszítések kissé suták, hogy a tenor hangkép

bombasztikusra nem vágyik - Obrecht nem Ge-

zési anomáliái miatt a kórus sokszor intonációs

sualdo - , egyszerűen csak ámulatba szeretne esni.

problémákkal küzd, és hogy a bariton hangszíne,

Egyfelől érzékenységet várna el érzékiség helyett,

mint oly sok kórusban, szenvtelen. Hangsúlyoz

másfelől ámulatot áhítat helyett. S ez így nem

zuk, mindez alig zavarja a mű élvezetét. A kontra

anakronizmus - bár meglehet, Báli Jánosék más

tenor bántó hangszínét, bizonytalan hangindítása

véleményen vannak.

it azonban leheteden nem észrevenni. A lemez leg

Olvasatukban Obrecht zenéje egyszerű, tiszta,

vonzóbb mozzanatai viszont az

egyenletesen áramló, ám sokszor sajnos nemcsak

rum és

A ve Regina caeloAlma Redemptoris Mater. Hallgatásuk

Jacob Obrecht: Missa 0 lumen ecclesiae

áhítatkeltő, hanem szinte hódító is ( 0

lumen eccle-

közben nincs ok feszengésre: a szólamok aránya itt

Ave Regina caelorum, Alma Redemptoris Mater, Missa Malheur me bat

úgyhogy a recenzenst e korai mise második

a legkiegyenlítettebb, a hangszín szinte bársonyos

felében - isten bocsássa meg - szent unalom kör

és plasztikus (többnyire a kontratenoré is), a tem

az egyházi zene indulattalanítása ez esetben még

nyékezi. Mintha az előadók elsiklanának a harm ó

póválasztás pedig meggyőző és megnyugtató.

sem lehetett előadói koncepció - s ekkor a két mi

Mindent egybevetve, az Ave

se megszólaltatását sem tekinthetjük nagyvonalú

siaé),

nia váradan fordulatai felett

(Malheur me bat: A g 

az

Regirm,

illetve annak

nus), amelyek viszont annál is inkább figyelmet ér

két, környezetéből igen szuggesztívan kiemelkedő

demelnének, mivel Obrecht, biztos arányérzékkel,

momentuma arról győzte meg a recenzenst, hogy

A.N.S. Chorus, vezényel: Bali János

nak, csupán sajnálatos módon elnagyoltnak.
Szvoren Edina
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u r k ó Z solt
Ludus s te lla r is , Z o n g o r a v e r se n y
o

Durkó Zsolt:
Ludus stelkris, Zongoraverseny,
A Jelenések könyvének margójára

( ! ) o z a y A ttila

Nemzeti Filharm onikusok

S zo n á tá k

Kamarazenekara,
vezényel: Petró János
Körmendi Klára - zongora
és a Nemzeti Filharm onikusok,

• H u n g a r o to n C lassic •

vezényel: Lionel Fried,
Medgyesi-Schwartz Lucia
- mezzoszoprán

D urkó Zsolt

Mukk József - tenor

Ludus stellaris című kompozícióját

Szvétek László - bariton

azon az 1994-es koncerten, melynek felvételét

Jandó Jenő - zongora,

ezen a C D -n újrahallgattam, valószínűleg félre

Magyar Rádió és Televízió Zenekara,
vezényel: Ligeti András,

értettem. Összehasonlíthatatlanul jobb benyo

Nemzeti Énekkar,

mást tett rám ez a m ű most, mint akkor. A

karigazgató: Antal Mátyás

„szférák zenéjének” gyönyörű püthagóreus m í
toszának racionális újragondolása (D urkó eb
ben a művében ugyanis a

Canis M aior -

Nagy

Kutya - csillagkép kottavonalakra vetített képé
ből nyerte azt a 12 hangot, mely a kompozíció

technikai szempontból egyedülálló az életmű

szélhetek, hiszen nem tudom , nem tudha

során megmunkálásra került) ’94-ben feszültsé

ben, mégis kulcsdarabnak érzem. Durkó ebben

tom , hogy m ilyennek „kell” lennie egy zongo

gekkel alaposan megterhelt koncepció benyo

a művében a zenei folyamat determináltságá-

raversenynek. A m it hiányolok ebből a műből,

mását keltette. M intha csak Kepler kenős sze

nak és a játéknak magasan szervezett szintézisét

az az, hogy a m űfajról alkotott képem et nem

mélyisége tám adt volna fel a műben: az égi har

alkotta' meg, ami még akkor is igaznak tűnik,

kérdőjelezi meg.)

mónia misztikusáé és a törvényeket m atem ati

ha a darab egyik számomra máig feloldatlan

A Jelenések könyvének margójára

kai szimbólumokban megragadni képes égi

konfliktusa továbbra sem ju to tt bennem nyug

ján a szerző m ár nem lehetett jelen. A halál el

„mechanikusé”. Ennek a belső feszültségnek

vópontra: determinizmus és játékosság viszo

döntötte, hogy ebben kom pozícióban az utó

ősbem utató

most nyomát sem találtam sem a m űben, sem

nyára még mindig a hierarchikusság és nem az

kor az utolsó m űvet lássa, s ne egy új kompo-

önmagámban. Ami akkor kikényszerített szép

egymásmellettiség a jellemző.

zíciós korszak nyitányát. Szükségszerű, hogy

ségnek tűnt, az m ost a rend természetessége

A fentihez hasonló befogadói attitűdváltozást

összegzésként és végrendeletként hallgassuk.

ként hatott. M ert rendnek lennie kell! D urkó

a

Zongoraverseny C D -ről

tö rté n t meghallgatá

Szükségszerű?

rendezett univerzum ot akar látni s nem káoszt -

sa n em v áltott ki. Továbbra sem érzem azt,

Bozay szonátái, dacolva az anakronizmus vádjá

a szó szigorú kozmológiai értelmében. Bár a

hogy ennek a zenei anyagnak a versenymű

val, azok, am inek szerzőjük m ondja: valóban

Ludus stellaris

lenne az ideális hordozója. (Csak érzetről be

szonáták. A szonáta nem csak szó, nem egy

(Csillagok játéka) kompozíció

„jobb híjján” cím. Kortárs festészeti galériákban
gyakran találkozhatunk a „Cím nélkül” képfel
irattal. Vannak persze néhányan, akik épkézláb

ATTILA BOZAY

fHNGAIDK«^
\ .C

LA S

címmel „segítenek” a betévedt szerencsétlenen,

S ICj

és valamilyen aleatorikus eljárás alkalmazásával

PIANO SONATAS Nos 1 & 2, Op 33/a,b
SONATA FOR VIOLIN AND PIANO Op.34
SONATA FOR CELLO AND PLANO Op.35

a „Tájkép”, a „Csendélet”, a „Portré” vagy a
„Kompozíció” felirat elhelyezésével ingerelnek.
Bozay Attila:
I. zongoraszonáta, op. 33/a
II. zongoraszonáta, op. 33/b
Szonáta hegedűre és zongorára,
op. 34
Szonáta gordonkára és zongorára,
op. 35
W ürtz Klára, Rohmann Imre
- zongora
Perényi Eszter - hegedű
Perényi M iklós - gordonka

KLÁRA WÜRTZ & IMRE ROHMANN
PIANOS

ESZTER PERÉNYI

MIKLÓS PERÉNYI

VIOLIN

CELLO
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Bozay kompozíciói szerencsére valóban a cí-

műkről (illetve a műfajról) szólnak. Ezek a mű
vek komm unikatív viszonyban állnak formájuk
kal, a műfaj 250 éves tradíciójával s esetenként
még egy-egy más szerző tollából való darabbal

r o n o s Quartet
25 év

is. Bozay szonátái gyakran asszociációkat kelte
nek, ám utánérzéseket szinte soha. Engem kife
jezetten lelkes örömmel töltött el, hogy Bozay

• N o n e su c h —W arner •

munkái hagyományos értelemben is kitűnő elő
adási daraboknak bizonyultak. Inspiratívak és
hallhatóan örömmel játsszák a C D -n hallható

H a valaki a vonósnégyes m űfajtörténetének

előadók. Ö röm m el, hiszen van terük és lehető

megírásához az előadói praxis felől közelítene,

ségük az alkotó újrafogalmazásra. W ürtz Klára a

valószínűleg a 18. század végével, talán éppen

két Zongoraszonáta megfogalmazásakor a színek

a Salom on Kvartettel kezdődne a „nagy elbe

sokféleségre, a gesztusok határozott meghúzásá

szélés”. Majd folytatódna a Schuppanzigh

ra és az artikulált, mívesen egyénített témaprofi

Kvartettel. Századunk első feléből nyilván

lok megrajzolására helyezte a hangsúlyt. Valami

nem hiányozna a Kolisch Kvartett vagy a

vel felszínesebben oldotta meg a darabok érzel

W aldbauer Vonósnégyes nevének említése.

mi feltöltését. Em iatt hiányoznak interpretáció

T ö b b m in t valószínű, hogy a műfaj közel 250

jából a nagyobb ívek, melyek a részletek na

éves történetének egyetlenegy jelentős opusa

gyobb kohézióját is megteremthették volna.

sem m aradna ki ebből a sajátos szem pontot

Perényi Eszter és Rohmann Im re (Szonáta hege

választó könyvből, am i könnyen arra a követ

dűre és zongorára)

keztetésre ingerelné a műfaj m onográfusát,

előadásának pikantériája

(esedeg hibája), hogy helyenként elválnak útja

hogy a műfaj és a kvartettegyüttesek története

ik (nem a két hangszer koordinálása tekinteté

közé egyenlőségjelet tegyen. E könyv utolsó

ben), s ami elragadja a hegedűst, az hidegen

fejezetének egyik, ha nem a legfontosabb együt

Válogatás John Adams, Arvo Pärt,
Ken Benshoof, Astor Piazzolla,

0

M orton Feldman, Philip Glass,
Sofia G ubaidulina, Osvaldo Golijov,
Henryk Górecki, Franghiz Ali-Zadeh,

a

Steve Reich, George Crum b, Terry Riley,
Alfred Schnittke, Peter Sculthorpe,
P. Q . Phan, Kevin Volans műveiből

0

a Kronos Quartet
25 éves jubileum a alkalmából
David H arrington - hegedű

u

John Sherba - hegedű
H ank D utt - brácsa
Joan Jeanrenaud - cselló

*

hagyja a zongoristát, és fordítva. Ennek sokszor

tese bizonyosan a Kronos Q uartet lenne. Ez a

valóban izgalmas, pikáns m om entum okat kö

szerkesztői üzenete az 1998-ban 25 éves ju b i

érdekesebb arca helyett kapunk. (Az akadémiai

szönhetünk. Ritkán mégis az az érzésem, hogy

leum át ünneplő együttes tíz C D -t számláló

posztm odern egyébként izgató és képzeletet

a párhuzamosok még a végtelenben sem fognak

válogatásának. S ha érhet bármilyen bírálat

elindító képződmény, am it akár a válogatás

találkozni. A m a kompozíció ezeken a nehéz

egy ilyen grandiózus és reprezentatív váloga

erényének is tarthatunk.) Gyám oltalan, aggo

pillanatokon ádendíti az előadást: amikor a

tást, akkor az csakis a szerkesztőnek szólhat. A

dalmaskodó és félszeg szerkesztőre vall az is,

zongora valóban kísérő hangszerként lép elénk,

25 év alatt több m in t 600 darabot játszott el

hogy legalább egy lemez erejéig nem került be

az egység helyreáll. H a a m ű dinamizmusának

ez az együttes, legnagyobb részben XX. századi

le a dobozba néhány, az ízléstelenséggel bátran

ez a tényleges logikája, akkor Perényi és Roh

kom pozíciót, melynek zöme egyben ősbem u

kacérkodó felvétel (például átdolgozások). Ami

mann interpretációja telitalálat.

tató is volt. A zeneszerzők nem fukarkodtak:

m iatt mégis nagyon örülök ezeknek a felvéte

Perényi Miklós ( Szonáta gordonkára

és zongorá

m űvek egész sorával árasztották el az együt

leknek, az a Kronostól, a zeneszerzőktől és a

ra) olyan minőségű hanggal járul hozzá ehhez a

test. (Ez alaposan felvillanyozza képzeletbeli

válogatás kifundálóitól független: forgalmaz

lemezhez, hogy a recenzens a szó szoros értelmé

m onográfusunkat.) A szerkesztő pedig előny

zák Magyarországon! Ez a mai lemezeladási

ben belefeledkezik a műbe. Ezúttal szerencsénk

ben részesítette azokat a műveket, melyek a

statisztikák és vásárlói szokások ismeretében

van a kronológiával is: a művek időrendi elren

K ronos Q uartet számára íródtak. így persze

igen bátor és üdvözlendő cselekedet. Van végre

dezése koronát tett a C D -n hallható válogatásra.

rengeteg m ű és szerző kim aradt a válogatásból

egy kollekció olyan szerzőktől, m in t G ubaidu

M olnár Szabolcs

M achauttól Cage-ig, Bartóktól Kurtágig, Berg-

lina, G órecki, Párt, Glass, Schnittke, Reich

től Ligetiig, Z orn tói Hendrixig. (Ez u tó b b it

vagy Feldm an. Egy időre remélhetőleg vége

ném ileg megmagyarázza, hogy egy korábbi,

szakad idehaza a levegőbe beszélésnek, a hom á

tízéves jubileum i válogatásra Hendrix m ég fel

lyos hivatkozásoknak, a tengerentúli kortársak

került, felkerülhetett.) A sokszínűségében iz

nevével való takarózásnak, esztétikai elvek és

galmas negyedszázad így szükségszerűen polí-

hitvallások összekeverésének és m ég ki tudja,

rozottabb, egyneműbb tónust kapott. A kiad

minek, am i akadályozza a zenéről szóló értel

vány engem egy illusztrációkban gazdag, szé

mes diskurzusok kialakulását. Lehet, hogy csak

pen szerkesztett, a posztm odern m ibenlétét be

néhány emberrel, de biztosan több lesz majd

m utató albumra emlékeztet, ami a m űfajból

azok száma, akik belecsöppenve egy ilyen dis

eredendően némi akadémiai unalom m al ve

kurzusba, felcsattannak: M iről beszélsz?! H a

gyül. N em a művek vagy tolmácsolásuk unal

zamegyek és meghallgatom! M ajd hívlak!

mas (bár ilyen is akad), hanem az a látvány,

(Másnap:)

am it a Kronos Q u artet számomra igazabb és

Barátom! O stobaságot beszéltél.
M olnár Szabolcs
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Les Talens Lyriqucs C H R IS T O P H E

ROUSSET

TAVASZI ÚJDONSÁGAI
1 t
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A RTF.
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1 David Zinman, conductor

< fí)o n d o n v ille
P ap h oszi ü n nepek

• L'oiseau-lyre - PolyGram •
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Ki akarná kétségbe vonni, hogy a Paphoszi ünne
pek című „opéra-ballet” nyitánya a XV. Lajos ko

0)

rabeli francia hangszeres zene kimagasló teljesít

Beethoven 5. és 6. szimfóniája
- David Zinman______________
Kát. szám : 74321-496952

Jean Joseph Cassanéa de M ondonville

ménye? És ki tudná kétségbe vonni, hogy XV. La

Les fétes de Paphos

jos udvarában egy kis kegyenci pártfogásra, némi

Sandrine Piau, Véronique Gens,
Agnes Mellon - szoprán,

„courtisan” jóindulatra még egy olyan képességű

Jean-Paul Fouchécourt,

komponistának is szüksége lehetett, m int amilyen

>

James Oxley - tenor

e muzsika szerzője volt? Jean Joseph Cassanéa de

a

Peter Harvey - bariton

Mondonville - egy elszegényedett, languedoci ne
mesi család sarja — a párizsi „Concerts spirituels”

o

zenekarába, majd e legfőbb hangversenyrendező

’d

Olivier Lalloutte,
Choeur de Chambre Accentus,
Les Talens Lyriques,
vezényel:
Christophe Rousset

intézmény élére a saját tehetségéből került; ahhoz
azonban, hogy a versailles-i udvari zene - a „La

c

Chapelle et la Chambre du Roi” - irányítója lehes

0

sen, már legalábbis a királyi metresz, Madame de

s

Pompadour protekciója kellett. Csoda-e, ha ezek
után Mondonville operabalettje, a „Les Fétes de
Újévi koncert 1999 - Lórin Maazel

Paphos” mindhárom - egymástól fíiggeden - fel

Kát. szám : 74321-616872

fel.17

Vladimir Ashkenazy
Frédéric Chopin

Russian Piano School Vol. 17
- Vladimir Askenazi
Kát. szám : 74321-332152

Ruslan
Lyíiclmila

vonásában a szerelem hatalmát dicsőíti?

a király fölvidítására s az egy-egy főszerepet is válla

Az „opéra-ballet” műfaja a Lully teremtette s Ra

ló Pompadour asszony énekesi talentumának bizo

meau által tovább gazdagított, ám a 18. század kö

nyítására. így tehát nem lehet véletlen, hogy a da

zepére immáron kifáradó, ötfelvonásos, barokk

rab világelső CD-felvétele a bersailles-i barokk ze

„tragédie lyrique” könnyedebb, rokokó ellenpárja.

nei központ 1996-os Mondonville Fesztiváljához

Még több benne a balett, mint emebben, s legföl

kapcsolódik. A L’oiseau-lyre három kompakt le

jebb három, önálló felvonását - az úgynevezett

mezes albuma a Christophe Rousset vezette régi

„entrée”-kat - valamilyen gondolati keret fogja la

zenei együttes, a Les Talens Lyriques és a Laurence

za egységbe. A kortárs teoretikus, Louis de Cahu-

Équilbey betanította kamarakórus, az Accentus

sac a „tragédie”-t Rafaello hatalmas vásznaihoz ha

kongeniális előadását örökíti meg. A szólisták

sonlította, míg az „opéra-ballef’-t azzal az aprólé

(Sandrine Piau, Véronique Gens, Agnes Mellon -

kos rajzolatú, könnyed ecsetkezelésű és ragyogó

szoprán, Jean-Paul Fouchécourt — tenor, Olivier

színekben pompázó festészettel állította párhu

Lallouette - bariton) m ind a 18. századi francia ze

zamba, amelyet Watteau miniatúráiról ismerünk.

ne újraélesztésére irányuló mozgalom kiválóságai.

Ha nem is a watteau-i Kithéra szigetéhez, de leg

Mesterházi Máté

alább a Venus-kultuszáról híres, Ciprus szigeti

VíícTTY3fl>SU*L»-c
Bell lUKük.»

htfttnsír

Tuna;»Sin;

Eorts Víi,.-*>/.■• j

Paphoszhoz kötődik Mondonville „ballet héroique”-ja, azaz mitológiai tárgyú operabelettje. Mint

'.bcnisaocfífc^-trip! üfe
BoMwiTVv.; . Hcíci**

az 1758-as kiadású szövegkönyv - prológot helyet
tesítő - előszavából megtudhatni, a szigeten „Ve
nus, Bacchus és Ámor ad egymásnak találkát;
Glinka: Ruszlán és Ludmila

hogy idejüket kellemesen töltsék, elhatározzák: e

Kat. szám : 74321-293482

csodaszép helyen megünneplik első szerelmeiket;
ez ad alkalmat a következő három felvonásra”.

FORGALMAZZA A BMG ARIOLA HUNGARY

A Paphoszi ünnepeket 1758-ban m utatta be a pá
rizsi „Académie Royale de Musique”, vagyis a kirá
lyi opera. Két első felvonása azonban külön-külön
már évekkel korábban színre került Versailles-ban:
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A lázas hajszában, melyet piacon maradásuk ér

De most szerencsére Caldara Passiója új életre kelt

dekében raritások felkutatásáért folytatnak a le

A ntonio Caldara

a pompásan muzsikáló Europa Galante CD-jén, s

mezcégek, mind több másod- és harmadrangú

La Passione di Gesü Cristo

elbűvöli a hallgatót. Gyönyörű zene; drámai és

Signor Nostro

zene kerül CD-re - általában igen jó, olykor a

Maddalena - Patricia Petibon

elevenen lüktető, változatos és kifejező. Híres lib-

mű kvalitásait messze felülmúló előadásban.

Giovanni - Francesca Pedaci

Időnként azonban megesik, hogy igazgyöngyöt

Pietro - Laura Polverelli

nek, azaz jól képzett zeneiparosnak tartotta az ud

rejt a feledés tengermélyéből előbányászott

Giuseppe d ’Arimatea - Sergio Foresti

vari karmestert, én azonban VI. Károllyal tartok,

Athestis Kórus, Europa Galante,

kagyló, s ha ilyen lelet kap megszólaltatói jóvol
tából méltó megvilágítást, feltámad és tündö

rettistája ugyan mindössze az ellenpont mesteré

vezényel:

aki nagyra becsülte szeretett zenésze képességeit.

Fabio Biondi

Az ékszer finomságára csiszolt áriák, a színes és

kölni kezd. Ez történt Caldara kétrészes oratóri

szilárdan megszerkesztett zenekari anyag, a kórus

umával is (A mi Urunk Jézus Krisztus szenvedé

hatásos kezelése az érett Caldara imponáló tuda

sének története) a londoni Virgin Classics ko

tosságát hangsúlyozza, a motívumok behízelgő

rongján. Rám revelációként hatott mind a kom

volta, az indázó formák lendülete, az érzelmek

pozíció, m ind az interpretálás. Ez a CD-világ-

mélysége és hőfoka pedig vérbeli poétára vall. Fa

premier, remélem, díjakat nyer majd.

madonna jövedelmével dicsekedhetett volna,

bio Biondi minden apró részletre kiterjedő figye

Caldara (1670-1736) nem tartozik az agyonját

márpedig az ő gázsija 1729-ben 3900 guldent

lemmel, érzékenyen és megkapó tájékozottsággal

szott szerzők közé, noha azt még a szűkszavú le

tett ki - pontosan annyit, amennyi Maria Anna

irányítja tehetséges csapatát mint szólista és kon

xikoncikkelyek is leszögezik, hogy korának -

Landini asszonynak, a sztár énekesnőnek járt.

certmester; az énekesek perfekt négyes fogatából a

közelebbről: az itáliai barokknak - kiemelkedő

Ám az említett év még további nyereséget is tar

Pétert alakító Laura Polverelli páradan szépségű

egyénisége volt, óriási életművel. Megközelítő

togatott a komponista számára: a császár megsze

hanganyagával és személyiségének vonzerejével

leg 80 operát és 30 oratórium ot írt - egyéb m ű

rezte udvari költőjének Pietro Metastasiót, a kor

emelkedik ki. Virtuozitás tekintetében egyébként

fajokban alkotott darabjai mellett - , s ezeknek

első számú librettistáját, aki - még mielőtt elfog

minden szólista lefegyverző teljesítményt nyújt: a

oroszlánrésze életének utolsó két évtizedében,

lalta volna előkelő állását - székfoglaló gyanánt

Maddalenát éneklő Patricia Petibon (aki 1997-

VI. Károly császár szolgálatában született, a bé

egy passiószövegkönyvet küldött gyorspostával

ben megkapta az év művésze címet) a fájdalmas

csi Hofkapelle másodkarmesteri teendői köze

római otthonából a bécsi Burgba. Caldara és Me-

Anya portréjával excellál (13), a János szerepében

pette. Az alkotókedv és termékenység legfőbb

tastasio tartós együttműködésének ez lett a kiin

fellépő Francesca Pedaci (fiatal drámai szoprán)

ösztönzője feltehetőleg maga a zenebarát ural

dulópontja: a libretto március elején érkezett, s

trombitás áriája (26) az egész produkció egyik

kodó volt, aki kedvenc muzsikusának már szer

13-ára a komponista elkészült a partitúrával. Az

csúcspontja, s Sergio Foresti (Arimateai József)

ződtetésekor ugyanazt a fizetést adta, m int első

ősbemutató 1730. április 4-én, nagyhét keddjén

hajlékony basszusa pedig a „Stile concitato” hang

karmesterének, J. J. Fuxnak, vagyis évi 1600

hangzott el az Alte Hofburg Mindszentekről el

vétel eszményi letéteményese. Nem csodálkoz

guldent; később e szép összeget magánpénztára

nevezett tem plomának kupolája alatt, a császári

nék, ha CD-jük egy világszerte kibontakozó Cal-

terhére még meg is kettőzte. Caldarán kívül

pár és az egész udvar jelenlétében. Nagyszerű elő

dara-reneszánsz iniciáléja lenne.

nemigen akadt más udvari zenész, aki egy pri-

adás volt, válogatott közreműködőkkel: az udvari

Kerényi Mária

zenekar és énekkar eleve a legjobb erőkből állt, a
szólisták között pedig ott ragyogott a bolognai

A ( m f f f i j ) ajánlató

Gaetano Orsini, a nevezetes alt, valamint Dome

* Í B T O

ajánlata

nico Genovese, az orvietói szoprán (mindketten
a kor körülrajongott kasztráltjai). A Caldara-passió sikerszériát futott be a 18. század első felében:
bécsi premierjét követően megszólalt Rómában,
Brünnben, Velencében és Bolognában, majd
1730-ban - a szerző halálának évében - másod
szor is előadták a császárvárosban. A mi száza
dunkból csupán két megszólalása dokumentált: a
dátum 1958, a helyszín Perugia, illetve Velence.
A többi néma csend.
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h a r p e n tie r
D iv e r tis s e m e n ts , Airs et C o n certs

C

h a r p e n t ie r

D

iv e r t is s e m e n t s

felé közeledő csembalista-karmester utolsó ilyen
lemezein — melyek már az Eratónál jelentek

A

ir s e t

C

oncerts

• E rato —W arner •

meg - a kamaramegszólaltatást választja, s ma
ga continuózik, jóllehet im m ár aligha anyagi
kérdésről van szó. A hibákkal szemben közis
merten meglehetősen türelm etlen Christie va
lószínűleg úgy gondolja, hogy ő maga képes

A fennállásának idén huszadik évfordulóját

legjobban megvalósítani saját elképzeléseit, s

ünneplő Les Arts Florissants legfrissebb Char-

ezért cserébe még arról az előnyről is lemond,

pentier-Iemeze - ha jól számolom - nagyjából

melyet a „kívülállás” minden zenei irányító szá

a huszadik olyan, egy vagy több C D -ből álló

mára kétségkívül jelent.)

album a W illiam Christie együttesének, melyet

<u

kizárólagosan a 17. század második fele fontos
francia kom ponistájának szenteltek.

M arc-Antoine C harpantier

E C D előadói szempontból a csúcs közelében

La Pierre Philosophale, H . 501

mutatja a francia együttesnek alig-alig nevez

C oncert pour quatre parties de violons,

Közis

m ert, hogy az együttes neve - „Les Arts Floris

H . 545
II faut rire et chanter:

sants”, azaz „Virágzó Művészetek” - is egy

Dispute de bergers,
H . 484

C harpentier-m ű, a szerző által „Idyle en Musi-

Áriák

C

que” műfaji megjelöléssel illetett, Louis Q uatorze-nak szóló hódolati kantáta címével azo

Les Arts Florissants
W illiam Christie

ai

nos, melyet C hristie zenészei pályafutásuk első
szakaszában rögzítettek. Akkor ugyan még a
tónak dolgoznak - , de az egész, im m ár két év

gokban bővelkedő - Les Arts Florissants-t: a
hangszeres teljesítmény mindvégig makulátlan,
színes és megnyerő. Külön említésre méltó az e
lemezen a Les Arts Florissants „alegységeként”
működő „O rlando Gibbons” gambaegyüttes,
mely a zeneileg is kiemelkedő H . 545-ös jegy
zékszámú hangszeres

a

H arm onia M undi számára - ’95 óta az Era-

hető - angol, amerikai, japán, orosz és olasz ta

concert ihletett

előadójá

nak bizonyul: ha igaz, hogy a M adam e de Guise
házában

u

maitre de musique-ként

működő

Charpentier e kompozíciója m unkaadója ízlé

tizedes „sikertörténet” meghatározó zeneszer

CÖ

zői alakja éppen az a Marc-Antoine C harpen-

sét tükrözi stílusában és hangszer-összeállításá
ban, akkor a lotaringiai ház hercegnője ebben

tier volt, aki - főleg Christie munkásságának
köszönhetően, a lemezfelvételek számát tekint

£5

az előadásban m inden bizonnyal éppúgy örö

U

a valóban remekbe szabott szvitben. E művet

mét lelné, m in t feltehetőleg annak idején lelte

ve - a 20. század végén alighanem megnyerte
azt a csatát, melyet nagy és félelmetes kortársá

leszámítva, kevés igazán felkavaró zenét hal

val, Jean-Baptiste Lullyvel szemben három év

lunk a lemezen, de ez aligha az előadás vétke,

századdal korábban végleg elveszíteni látszott.
Lám, a hangrögzítés feltalálása ilyen háborúk

zenészként is nagyon sokat köszönhetek az

melyben — néhány furcsa m ódon tökéletlen

„újrajátszását” is lehetővé tette: hogy igazából

amerikai muzsikusnak, e tevékenységéből első

vokális pillanattól eltekintve, melyeket a kísé

ki a jobb a két - hangsúlyozottan másképp -

sorban a változatosságot emelném ki. Egyrészt

rőfüzet pongyolasága m iatt sajnos nem tudok

kiváló szerző közül, az meglehetősen nehezen

műfaji értelemben: misék, mindenféle oratóri

„nevesíteni” - nem leltem hibát, sőt: szívesen

eldönthető kérdés. Lully korabeli diadala a

umok, kis és nagy operák, színpadi zenék, kan

m ondanék közel tökéletesnek. A John Powell

Napkirályhoz

személyes

táták... - még sokáig folytathatnám a sort an

professzor tollából származó — meglehetősen

kapcsolata m iatt ugyan némileg „sportszerűt

nak illusztrálására, hogy egyazon kom ponista

zűrzavaros logikát követő - ismertetőszöveg,

lennek” m ondható, ám Charpentier újkori fel

oeuvre-jén belül milyen sokféle találkozást kí

annak utolsó bekezdésében (nem első ízben)

fedezését is kétségkívül segítette az az ambiva

nált számomra a Les Arts Florissants. (Jelen

meglepő, ám szimpatikus fordulatot vesz: a ze-

lens hozzáállás, melyet még a Debussyhez ha

C D is csepp, melyben az egész tenger visszatük

sonlóan kiemelkedő franciákban is megcsodál

röződik: komoly

vaskos borda

értelmezéseiről kezd beszélni. Megemlíti a hí

hatunk, ha a francia zenetörténet nem francia

lok, egy szatirikus színpadi kantáta és egy a vi

res 16. századi hugenotta („lőttseb-specialista”)

születésű m egújítóinak - legyen bár szó Lully-

dámság fontosságát hangsúlyozó - azaz némileg

kirurgus, Ambroise Páré nézetét, mely szerint a

ről vagy G luckról - megítélése kerül szóba...

„életfilozofikus” - pásztorkantáta mellett még

gyógyulófélben levő beteg tartson házában egy

Charpentier műveinek jegyzéke több m in t 500

egy igazán filozofikus - négy gambára írt -

hegedűconsortot. (Páré feltehetőleg, Powell re

kompozíciót tartalmaz: Christie kezdetben em 

hangszeres

fűződő,

elsőrangú

air de courok,

Concer is ráfért a lemezre!)

ne gyógyító erejéről s annak 17. századi francia

Másrészt

mélhetőleg gambákra gondolt a hangszer emlí

Medée

—érzésem szerint - előadásmód szempontjából

tésekor.) E C D minden taktusából Christie

két felvételét leszámítva, sorozatában „nem is

sincs két olyan Christie-lemez, mely ugyanazon

megkérdőjelezhetetlen tehetsége és zeneszere-

métel” - a teljes életmű csupán kis, bár kétség

a „Charpentier-sound”-on szólna: m ind-m ind

tete sugárzik, s e néhol középszerűbe hajló

kívül hangsúlyos részét volt képes megm utatni

a folyamatos keresés és kísérletezés szimpatikus

kompozíciók

a jelenkori közönségnek. M int Christie legtöbb

utazásának aktuális állomásai. (Kiemelten ro

hogy gyógyító erővel bír...

Charpentier-lemezének ismerője, aki gyakorló

konszenvesnek találom, hogy a karrierje csúcsa

lített mintegy 20 albuma tehát - noha a

ilyen előadásáról

nem zárható ki,

Vashegyi György
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nális. Az ember nem racionális. Nem sokkal
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jobb-e, ha megpróbáljuk ritualizálni ezt az őrült
séget, m int hogy szabadon hagyjuk folyni? Ez
lesz a levélben a fő érvem, hogy a monarchia vé
delmet nyújthat az ellen, hogy olyan vezetőket
kövessenek az emberek, m int Amin, Boccassa,
Hitler, Sztálin és Mussolini vagy bárki, aki ígére
tekkel áll elő. Magyarország királyság még?
Z. K.: M ár

nem, sőt már 1918 óta nem az, bár a
koronaeszme tovább fennmaradt. A két világ
háború közötti korszakban kormányzó vezette
az országot, és a korona nevében hirdettek ítéte
ket■, egy király nélküli országban.
Y. M.: Szerintem ez egy csodálatos elképzelés!

ZipERNOvszky KornéI: Kérem,

először is a Philharmonia Hungaricával ápolt, hosszú időre vissza
nyúló kapcsolatáról mondjon néhány szót.

YEhudi MenuIűn: Először akkor hallottam ró
luk, amikor megalakultak, és Doráti Antal be
szélt nekem róluk, amikor megválasztották el
nöküknek. M ár Párizsban is felléptem velük és
Németországban többször is, még pályájuk ele
jén, D oráti vezényletével. Dolgoztam velük és
Dorátival évékkel később, majd újra vele és fele
ségével, Ilsével, Mariban. M iután Doráti meg
halt, nagyon szerettem volna második szimfóni
áját megemlékezésül előadni. Doráti borzasztó
közel állt hozzám, ő volt a legközelebbi munka
társam a zenében. Úgyhogy ezért utaztam Mari
ba, és m int bizonyára emlékszik rá, két évvel
ezelőtt Budapesten is hasonló okokból adtuk elő
a művet. És talán két évvel azelőtt - de nem em
lékszem pontosan a dátumokra - a zenekar fel
kért, hogy legyek az elnökük, és folytassam a
munkát. Ezért mindig azt m ondom , hogy örö
költem őket Dorátitól. Nagyon közel állnak
hozzám, emberileg is mély szeretet fűz hozzájuk.
M int muzsikusok, hallatlanul nyitottak, egészen

Z. K.:

A Gramofon a z alábbi beszél
getés közlésével emlékezik a
csodálatos hegedűsre, a f e 
lejthetetlen muzsikusra, egy
ben fe lid é zzü k a z UNESCOnag)’követ, a z iskolaalapító
és a zen ei világnap kezdem é
nyezőjének alakját is. Elte
kintve egy rövid részlettől,
amely a M agyar Rádióban
hangzott el, a z alábbi, 1993március 13-án készült interjú
mindeddig publikálatlan.
Ez annyiban talán nem is vé
letlen, hogy> a Philharmonia
Hungarica budapesti fellép é
sének alkalmából a beszélge
tés m essze kanyaradott a s zo 
rosan vett zenei tém áktól

kivételes érzékük van a frazeálásra és általában a

nivel helyettesítik, az ugyanolyan visszalépés lett
volna, nem?

Természetesen, de a második világháború
után a népköztársasági államforma ugyanolyan
totalitárius rendszertjelentett. Most köztársaság
van, és a legitimisták csak egy szűk körű csoport,
még csak nem is párt.

Z. K.:

Y. M.: Érdekes... Azt hiszem, a korona eszmé
jének megléte nagyon eredeti és nagyon magyar.
Z. K.: Azért a

korona, a Szent István nevéhez kö
tött, ma a Nemzeti Múzeumban kiállítva lát
ható, a hagyomány tiszteletének jeleként. De
hadd fordítsam vissza a beszélgetést a zenei té
mákra: a hagyomány tisztelete az ön budapesti
koncertműsorából is kitapintható. A z egyik ér
dekesség, hogy a fiá t is dirigálja.
Y. M.: így van, sok példa van erre, például ép

pen az Ojsztrah család, akik együtt is éltek,
együtt töltötték az ünnepeket, és a szülők min
dent át akartak adni a gyerekeiknek. És ha nem
vagyonbéli örökséget, házat, pénzt vagy bármit,
azt adja nekik át az ember, amit legjobban tud.
Z. K.:

És Jeremy ezt készségesen fogadja?

Y. M.: Igen, azt hiszem, nagyon elégedett le

zenére. Nem kell nekik m indent megmondani,
megteszik maguktól. Csodálatos zenekar.

Hát... azért azt hiszem, jogosan bírálták.

Y. M.: Na de ha a koronát egy újabb Mussoli-

védő orosz népnek. Nem tudom, mi lesz az ese

hetek Jeremyvel, hallani fogja, hogy milyen gyö

mények iránya Oroszországban, de az orosz

nyörűen játszik. Nagyszerű, hogy ilyen fiam

nagyszerű nemzet. Oly szomorú, hogy százado

van, és ilyen kedves.

kon át kellett ilyen szörnyű körülmények között

Z. K.:

Úgy tudom, nemrégen bővitették a zenekar
repertoárját, és ön először az amerikai turné so
rán adta elő velük Bartók Concertóját.

Y. M.: Igen, talán a kettővel ezelőtti szezonban

élniük, hiszen a kommunisták nem sok változást

lehetett, hogy nagyobb amerikai turnén vettünk
részt két programmal. Az egyikben a Concerto

hoztak, sok mindenben inkább rom lott a hely
zet. Olyan félmodern korszakban élünk, amely

szerepelt, a másikban Dvorak nyolcadik szimfó

ben alaposabban lehet az embereket üldözni,

Y. M.: Igen, igen, és persze az, hogy megpró

niája, amit egészen gyönyörűen csináltak. Most

m int azelőtt. Az emberiség nem lett jobb az év

báljam átadni a fiataloknak, hogy hogyan lehet

hirtelen nem emlékszem a versenyművek szólis

századokon során... pont olyan rossz. A tömegek

séges a zenei élmény létrejötte. Néhány nappal

táira, de játszottunk két Haydn-szimfóniát is.

most is ugyanolyan buták, úgy értem, hogy ahol

ezelőtt voltam ott utoljára, a kicsik éppen zenét

Borzasztóan vágyom rá, hogy Brahms-szimfóniá-

nagy bajban vannak, csak tetézik a bajt a hamis

szereztek. Van egy rezidens zeneszerzőnk, hogy

kat is játsszunk, biztos vagyok benne, hogy gyö

próféták és önjelölt vezetők követésével. Amikor

segítse őket a kreatív folyamat létrejöttében. Na

nyörűen fogják csinálni. Úgyhogy a Phiharmo-

a fuldokló szalmaszálba kapaszkodik, azért az

gyon érdekes, minden gyerek valami egészen kü

niával való együttműködésemet nagy örömmel

ígéretért, hogy megváltják, ha ezentúl másokat

lönbözőt hozott létre. Felépítettünk egy elektro

újítom fel, különösképpen ezen a turnén, amely

legyilkol. A szalmaszál lesz a példaképük, m ert az

nikus stúdiót is, ahol különböző hangokat, ef-

elhozza őket eredeti hazájukba. Innen Moszkvá

embereknek szüksége van példaképre. Épp most

fekteket tudnak összerakni, akár 16 sávon, ha

ba és Szentpétervárra megyünk, ami végső soron,

írok egy a levelet a The Timesnak, nyilván tudja,

éppen úgy akarják. így képesek lehetnek megis

a gonosz fészke volt. És most odamegyünk, hogy

hogy mennyit támadják a brit monarchiát. M in

merni az egész anyagot, ami nagyon hasznos.

valami szépet vigyünk a még mindig sokat szén-

denki összevissza kiabál, az egész teljesen irracio-

Zipernovszky Kornél

Z. K.:

Gondolom, hasonló elvek vezérlik annak
az iskolának a vezetésében is, amelyet azért
hozott létre, hogy tovább örökítse a tudását és
tapasztalatát.
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Kárpáti János
r

A Kelet zenéje
hatása, legújabban pedig Ligeti műveiben figyel
hető meg az afrikai ritmika differenciált képlete
Ká r pá ti J á n o s s a l
inek beépülése szerkezeti tényezőként. Én a kuta
tásokba a 70-es években kapcsolódtam be, amikor
Gramofon: Az ön első publikációitól a sintó val az UNESCO Zenei Tanácsa felfigyelt a Bartók és a
lás világa minden tekintetben eléggé távol áll...
Kelet című tanulmányomra. 1978-ban kaptam
UNESCO-ösztöndíjat az ázsiai zene európai hatásá
Kárpáti János: Már zeneakadémista korom
nak vizsgálatára, akkor jutottam el először Japán
tól kezdve Bartók volt a fő témám — együtt végez
ba. Az ottani élményeim azonban olyan erősek vol
tem Kroó Györggyel és olyan kiváló népzenekutatók
tak, hogy elhatároztam, félbehagyom a „hatások"
kal, mint Olsvai Imre és Sárosi Bólint. A diplomamun
kutatását, és magával a japán zenével fogok foglal
kám egyik fejezetét Bartók észak-afrikai útjának
kozni. Ugyanakkor támadt az az ötletem, hogy
szántam, aki 1913-ban utazott Algériába, kifejezet
könyvet kellene írni a nagy keleti zenekultúrákról,
ten az arab népzene gyűjtése céljából. Bartók a Kár
hisz a magyar közönség semmilyen magyar nyelvű
pát-medencében való népzenegyűjtések után meg
irodalomhoz nem fordulhatott ebben a témában.
akart ismerni egy „Európán kívüli" zenekultúrát is,
Francia, német, angol nyelven voltak ugyan elér
ahogyan ezeket a zenéket akkoriban hívták. Biztos
hető munkák, de azok kifejezetten tudományos
vagyok benne, hogy távolabbra is elment volna, ha a
megközelítésűek. Egy német tudós, Robert Lachlehetőségei megengedik.
G: Elképzelhető, hogy az indonéziai gamelán ze mann foglalkozott átfogóan a témakörrel Musik
ne híre már akkor eljutott hozzánk is Párizs des Orients című könyvében, de az is már nagyon
ból? Esetleg Bartók Is hallhatott ilyen távol-ke régen, 1929-ben jelent meg.
G: Ön milyen szempontok alapján válogatott akele
leti zenéket?
K.
J.: Több mint valószínű, hogy igen. Erre utal ti zenék száz meg száz különböző szegmense
közül? Melyek voltak könyvében a legfőbb ve
például a Mikrokozmosz Báli szigetén"című darabja,
A csodálatos mandarin néhány kínai jellegű motívu
zérelvek?
K. J.: Az volt az elképzelésem, hogy magyarul
ma vagy a Zene húros hangszerekre, ütőkre és celesis meg kellene írni egy Lachmann-típusú átfogó mo
tóra csengő-bongó hangzása: ezek mind olyan élmé
nográfiái, de nem olyan analitikus-szisztematikus
nyek alapján kerülhettek be az életműbe, amelyeket
Bartók hanglemezek, publikációk révén szerezhe
megközelítéssel, ahogyan ő tette — külön írt a hang
sorokról, műfajokról, ritmikáról. És nem is feltétlenül
tett. Jó kapcsolatban volt például a berlini fonogramzenész olvasóközönség számára kellene írni, hanem
archívum vezetőjével, Erich von Hornbostellel. Berlin
azoknak, akiket a keleti kultúra általában érdekel.
élen járt az „Európán kívüli" zenék kutatásában,
fonogramfelvételek készítésében, ott már az 1920Érdekesebb lehet, ha nem zeneelméleti szempont
ból, hanem a zenék alkalmazási köre szerint közelít
as években elkezdtek publikálni kínai, japán, sziámi
jük meg a témát - vagyis hogy hol fordulnak elő
zenékre vonatkozó tanulmányokat. Bartók ismerhet
ezek a zenék és miképpen „használják" őket. így
te ezeket, és hangzó élményt is szerezhetett Horn
bostel 1931-ben kiadott Musik des Orients című
alakult ki a könyv három fő irányvonala, zene és val
lás, zene és udvar és végül zene és színpad kapcso
hanglemezsorozatából.
G: Bartók művészi érdeklődése érthető, de az, hogy lódását követve.
a Hornbostel vezette berlini műhely egyáltalán G: Főleg a japán zenék taglalása során feltűnő,
mennyire részletesen kitér arra a témára, hogyan
működhetett abban a korban, legalábbis meg
ment át a kínai kultúra hatása a vallással együtt
lepő. Mi volt az ő érdeklődésük indítéka?
a japán kultúrába; nekem ez egyértelműen a ró
K. J.: Az etnomuzikológia kutatási céljai kö
zött mindmáig egyik legfontosabb akkor is kiemel
mai birodalom görög imitációját juttatta eszem
be. Ugyanakkor ön többször ír arról a szándékról,
kedő jelentőségű volt: az európai zenének a száza
amely globális összefüggéseket keres az ázsiai
dunkra jellemző orientációját igyekeztek átlátható
és európai zenei fejlődési folyamatok között. Em
vá tenni. A század zenéjében ugyanis Debussytől
kezdve fokozatosan előtérbe került a világra való
lítette, hogy Bartókék gesztusa elsősorban a rácsodálkozás volt, ma már viszont ázsiai zenetu
nyitás. Debussy után Messiaennál az indiai zene
dósok segítik európai kollégáik munkáját...
kerül gyújtópontba, Bouleznél a japán udvari zene
B eszélg etés

Kárpáti János Bartók-kutató és
a zenei orientalisztika magyar
országi vezéralakja. Bartók ka
marazenéjéről írott könyve
Amerikában és Japánban is
megjelent, a Bartók és az arab
ze n e, valamint a Bartók és a Ke
le t című tanulmányai angol,
francia, illetve arab nyelven is
olvashatók. Kelet zen éje című,
átfogó monográfiáját 1981-ben
adták ki először, tavaly év vé
gén pedig másodszor, a Gemini
kiadónál. Kárpáti mára a japán
sintó vallás rituális zenéjének, a
kagurának is nemzetközileg el
ismert szakértője, erről írt köny
ve, a Tánc a m ennyei barlang
elő tt (Kávé kiadó) szintén nem
rég jelent meg. Az UNESCO
Zenei Tanácsának támogatását
élvezve, folyamatosan részt vesz
annak szellemi munkájában,
rendszeresen publikál a szer
vezet szakfolyóiratában, a
The W orld o f Mus/cban. Kárpáti
János a Zeneakadémia tanára
és könyvtárának igazgatója.
Itt, a könyvtárban válaszolt
a Gramofon kérdéseire.
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és a Mennyei barlang...
■ K. J.: Ez így van, de hangsúlyozni kell, hogy
az analógiákat Bartók is kereste és elemezte, te
hát foglalkozott az összehasonlításokkal. Magát a
tudományágat is összehasonlító zenetudomány
nak nevezték az ő idejében. Az összehasonlítás
mind a mai napig a felszínen maradt; minden ko
moly tudós szereti ezt a módszert, hiszen ez vezet
a leglátványosabb eredményekhez, bizonyos tör
vényszerűségek megfigyeléséhez. De hadd te
gyem hozzá, hogy ellene vagyok mindenféle mes
terséges összehasonlításnak. A nyelvészetben is
vannak összehasonlító módszerek, de vannak
visszaélések is, amelyek felületes szóhangzási ha
sonlóságok alapján vélnek rokonnak bizonyos
nyelveket...
G: Kimondta a büvszót, a rokonítós igényét: erről
szól tehát az etnomuzikológla is?
K. J.: Az összehasonlításnak fontos feltétele,
hogy logikusan, az adatok és a valóságos össze
függések alapján próbáljunk következtetni.
Klasszikus példája a dilettáns összehasonlításnak
a sumér-magyar nyelvrokonság ötlete. Ehhez ha
sonló jelenségek a népzenetudományban is van
nak: egy kínai tudós például a Kína területén élő
ujgurok pentatonikus zenéjét próbálta rokoni kap
csolatba hozni a magyar népzenével. Meggyőző
történeti és etnikai bizonyítékok nélkül ezek az el
méletek délibábok maradnak. Bizonyos hasonlósá
gok az emberi fiziológia alapvető, legáltalánosabb
jegyeiből következően a világ minden táján megje
lenhetnek. Ezek afféle archetipikus jelenségek.
Pentaton elemeket Afrikában is találtak, mégsem
lehet ennek alapján a dél-marokkói berberek zené
jét egyes ázsiai népek zenéjével kapcsolatba hoz
ni, ahogyan ezt annak idején még a nagy Hornbos
tel is megpendítette.
G: A tudományág másik nagy kérdése a kottázás
problémája. Ön a legtöbb helyen ötvonalas le
jegyzést alkalmaz, bár elismeri, hogy az Euró
pán kívüli zenék legtöbbjénél, jellegüknél fog
va, nagyon sok esetben torzításhoz vezet a dal
lamok hagyományos lekottázása.
K. J.: Ha lejegyzőnk valamit, akkor a nyuga
ton elfogadott és használt rendszerben kell közölni
az információkat, másképp nem tud az olvasó fo
galmat alkotni róluk. Kompromisszumra van szük
ség, ami azt jelenti, hogy az érthetőség kedvéért a
tizenkétfokúsógba vetítjük ezeket a mikrotónusokat is alkalmazó rendszereket. így persze a kotta
csak közelítő értékeket jelöl. Bartók maga, aki ez

zel a problémával az arab gyűjtőúton találkozott,
szintén fontosabbnak tartotta az érthetőséget az
abszolút pontosságnál, ezért a hangeltéréseket
csak kis + és - jelekkel érzékeltette.
G: Ezt a módszert követi ön is.
K. J.: Körülbelül ezt, de néha még ezeket a
mellékjeleket sem alkalmazom. Nagyon sok olyan
példát közlök, ahol ezek a hangeltérések tényleg
elhanyagolhatók. Ahol nem, mint a thaiföldi és in
donéz zenékben, ott olyan partitúrát közlök, ami
lyet a téma legnagyobb specialistája, jelen esetben
Jaap Kunst holland zenetudós fejlesztett ki. Külön
böző kis táblázatokban mutatom be azokat-a
hangmagasságokat, amelyek semmiképp nem ille
nek bele a mi hangrendszerünkbe, olyannyira
nem, hogy ezeket az alternatív hangértékeket
„hamisnak" érzékeljük. Ezzel magyarázható az
emberek gyakori viszolygása. Az eltérő kultúrákat
azonban csak úgy lehet megismerni, ha nemcsak
a szűkebb élőhelyünk zenéje érdekel minket, ha
nem minden más, ami a világban zajlik: annak el
lenére, hogy idegen marad, legalább értsük meg,
hogy miről van szó.
G: A tendenciák persze másfelé tartanak, hiszen
ha a keleti hatások befogadásáról beszélünk,
ez gyakran eléggé felszínes módon történik:
sokszor hallunk például keleti hangszereken
nyugati elvű vagy rendszerű zenét játszani.
K. J.: Mind a két könyvem azt a szándékot
tükrözi, hogy bővebb információt nyújtsak az euró
pai olvasóközönség és zenészszakma számára
azokról a nagy ázsiai kultúrákról, amelyekről
ugyan sokat hallott már, ám elméleti, technikai
szinten semmiféle eligazításra nem talál. Napjaink
ban a világzene, mely dinamikusan követi a világ
zsugorodását - hiszen időben és térben minden
közelebb kerül egymáshoz —, nagy hatásfokkal öt
vöz egészen különböző dolgokat, olykor jelentős si
kerrel.
G: Ön pozitívnak tartja ezt a sikert, kérdezem ezt
azzal az igyekezettel, hogy minél objektívebb
riporter maradjak... Itt már nyilván a pop- és a
jazz-zenérö'l von szó.
K. J.: Én ezt részben tartom pozitívnak,
amennyiben ennek következtében megszűnik a
zenekultúrák bezártsága. Volt viszont egy periódu
sa a pop- és rockzenének, amikor az semmi egye
bet nem jelentett, mint a nyugat expanzióját; elju
tott mindenhova, sokszor erőszakosan honosítva
meg a nyugati tömegkultúrát. Ezt én az uniformi-

zálódás miatt ártalmasnak tartom. Ugyanakkor
voltak és vannak pozitív mozzanatok is. Például
az indiai zene növekvő népszerűsége: a többi tá
vol-keleti zenéhez képest ennek a modalitása áll a
legközelebb az európaihoz, ezért érthető módon
ezen a téren jött létre a legtöbb és legterméke
nyebb szintézis. Az indiai zenészek hihetetlenül te
hetségesek. Mindenképpen pozitív fordulat tehát,
hogy az autentikus keleti hatások is egyre több létjogosultságot nyernek.
G: Miben látja a japán kagura műfajáról írott köny
vének feladatát? A magyar olvasóközönség in
formálása volt a célja, vagy ennél többre is
igényt tart?
K. J.: Én tudományos munkának érzem, s ezt
az is alátámasztja, hogy ezzel szereztem meg a
Tudományos Akadémián a doktori címet. Azt hi
szem, ez a munka a japán zenetudós kollégák
számára is tartogat újdonságot, mert a hagyomá
nyos japán zeneelméleti szemléletet a kelet-euró
pai népzenetudomány már bevált módszertanával
egyezteti össze. „Költői" címe viszont a japán mi
tológiára utal, és remélem, olyanok számára is ol
vasmány lesz, akik tágabb értelemben érdeklőd
nek a japán kultúra iránt.
H. M ag y ar Kornél

KÁRPÁTI JÁNOS

T á n c A MENNYEI BARLANG
ELŐTT
Zene
és mítosz
a japán
rituális
hagyományban
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Mint azt Olvasóink észrevehették, a Gramo
fon a többi mellett igyekszik ízelítőt adni a

Ravi Shankar

legfrissebb világzenei lemezkínálatból is. A
Tiszta forrás címkével ezentúl azokat a le
mezeket ajánljuk figyelmükbe, melyeket ki
m agasló művészi minőségük vagy forrásér
tékük miatt minden gyűjtő polcára melegen
ajánlunk.

Ravi Shankar

lig egy évvel az azóta legendássá vált
woodstocki fesztivál előtt, 1968-ban...
Ekkor rendezték az azóta majdnem minden
lezajló popgálát Montereyben, pontos nevén a
popfesztivált, melyen akkor egy rövid ideig divatos
nak nevezhető szokásként Ravi Shankar is fellépett.
Bár majdnem egy tucat pop- és jazzfesztiválon sze
repelt ezekben az években, célja nem a népszerű
ség hajszolása volt, inkább az vezérelte, hogy a
klasszikus indiai zene minél szélesebb körben vál
hasson ismertté, így a jazz- és popfesztiválok mel
lett, az 1967-es UNESCO-gála élő bemutatója
után összesen négy albumot készített Yehudi Menuhinnal, kifejezetten azzal a céllal, hogy a nyugati
műzene hívei közül is sokak találkozhassanak India
3500 éves klasszikus zenei tradíciójával.
Több mint harminc évvel a montereyi fesztivál után
vallotta be, hogy csak azzal a feltétellel egyezett
bele a koncertbe, ha részére egy külön blokkot kre
ál a rendezőség, így került sor a déli, illetve kora
délutáni klasszikus indiai zenei részre, mely a „va
lódi" pop-rock zenétől elkülönítetten került megren
dezésre. A sors szeszélye hozta, hogy az eső lába
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Live at the Monterey
International Pop Festival

évben

Angel Records
—EMI/Quint

LIVE. Ravi SlianKar al itie
Rloilierey iR iernalional Pop Festival
Trie storing perfurniance as recorded ai filonlerey

végig a levegőben lógott, így bár a tervezettnél
kissé rövidebbre sikerült a koncert, egy majdnem
teljes áttekintő képet kaphattak a jelen lévők India
klasszikus zenéjéből. A koncert két CD-n jelent
meg, melyek közül most az elsőről ejtenék néhány
szót, arról, amely a hangverseny első és utolsó Rágáját és egy rövid tablászólót tartalmaz.
A felvételen megszólaló első Rága (a Rága az in
diai klasszikus zene előadási darabja; a napja
inkban gyakorta hallható Rágák száma mintegy

200-300) neve Bhimpalasi. Ez előadási időpont
ját tekintve is délutáni Rága. A felvételen a három
bevezető tételt hallhatjuk szitáron - tablákíséret
nélkül -, melyeknek neve (fonetikusan) Aláp,.
Dzsor és Dzsála. Az akkor közel ötvenéves Ravi
Shankar egyik legmaradandóbb hangfelvétele ez
a Rága-előadás, tükrözi a mester virtuozitását és
a zenei mélységet, amely egy-egy Rága hagyo
mányos motívumkészletét egyéni felfogásban és
ízzel valósítja meg.

z ud hatása frenetikus az egész világ ze
néjére. Európába két ösvényen is bejutott:
a mór hatású lant, a reneszánsz egyik vezető hang
szere több változatban is (állítólag a hangszer ere
deti neve, a lute is a l'ud névelős formából szárma
zik). A másik a török közvetítés, amelynek a koboz
köszönhető, a magyar barokk költészet egyik szim
bóluma, de a mai napig használatos a moldvai
magyar népzenében is. A perzsa ősből eredeztet
hető a szitár és a kínai p'ipa is. A hangszer elméle
ti hatása ugyanekkora: a perzsa klasszikus zene al
kalmazta először a húrok és érintők viszonyán ala
puló tabulatúrás hanglejegyzést, amelynek az
európai átvétele szintén ismeretes. Rabih AbouKhalil tisztelete a hangszer iránt, amely zenéjének
egyik fő jellegzetessége, már érthető. Zenéjének
jellegzetes „lassúsága" is alighanem innen ered. A
kb. másfél évtizede viszonylag konstans értékek
klasszikus hagyományt saját egyéniségével. A re
mellett azonban vannak változók is: ez az elméleti
cept ismerős ugyan, mégis többször sül ki belőle
többszólamúság teszi érdemessé Abou-Khalil zené
zavaros kutyulék, és ritkább az igazi csemege. Az
jét arra, hogy újra és újra felfigyeljenek rá rajongói
ud azonban kétségkívül megköveteli a tiszteletet, és
a lemezboltokban. A bejrúti születésű fiatalember a
bár a Gramofon hasábjain ennek az ellenkezőjéről
70-es évek végén Európában kötötte össze a két

is olvasható példa, Rabih Abou-Khalil művészete
előtt fejet kell hajtanunk. Személye olyan egyénisé
geket vonzott már magához, mint Glenn Moore,
Steve Swallow, Kenny Wheeler, Michel Godard,
Glen Velez, Ramesh Shotham. Utóbb a Balanescu
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A második rész egy rövid tablászólót tartalmaz Ra
vi Shankar állandó partnere, Ustad Álla Rakha
előadásában. Tizenkét Mátránként (negyedenként)
ismétlődő ritmikus ciklust - Éktálát hallunk, melynek
belső felosztása 4 + 4 + 2 + 2.A megszólaló kom
pozíciók az előadás rövidsége miatt csak a formák
(kaidá, párán, gat) legegyszerűbb kibontására
szorítkoznak, de így is pontosan érzékeltetik a
mester szinte tökéletes uralmát a Tála felett, azaz a
zene időbéli koordinátarendszere feletti pontos és
precíz gondolkodás egyedi képességét.
A második Rága, egyben a koncert záró darabja
is, egy Thumri stílusú előadás. A Thumri az indiai
klasszikus zenén belül olyan műforma, amely a
szabályok némi lazításával megengedhetővé teszi,
hogy a megszólaló Rága szigorú szabályszerűsé
gei mellett, adott helyen és szerkezetben, más Rágák főbb motívumai is megszólalhassanak. Valódi
lehetőséget ad ez a zenész számára egyrészt a kö
tött improvizációra és a kreatív zenei gondolatok
megvalósítására is, melyet Pandit Ravi Shankar
szinte utánozhatatlan érzékkel és hangszeres tu
dással tesz. A Rága neve Panchamse Giára, és
utolsó harmadában egy meglehetősen hosszú sawal-jawab (kérdés-válasz) is elhangzik, természete
sen szigorúan a két Tála szabályai szerint, ame
lyek ebben az esetben hat negyedenként ismétlődő
Dódra Tála és gyors tempójú Tíntála - 16 negyedes ciklus.
Ravi Shankar és Álla Rakha több mint 25 éves
együtt zenélésének egyik legmaradandóbb hangfelvétele ez, amely egy popfesztiválon készült, de
készülhetett volna India bármely hangversenyter
mében is, szakértő közönség előtt...
Kozma András

Quartet foglalkoztatása jelentett eltávolodást az etnojazztől (Arabian Waltz), és ettől kezdve indult meg
Abou-Khalil kompozícióiban a hangszerelés egyfaj
ta purifikációja, amelynek eredménye a mai kamara
zenén belül is szűk hangzó kereteket nyújtó ütőshúros kvartett felállás. Ez a tendencia persze követ
kezhet Abou-Khalil jellegzetesen unisono, csupán
ütőskísérettel fú'szerezet kompozícióiból is. A leg
újabb lemezen az ud mellett Nabil Khaiat megszo
kott keretdobja, valamint hegedű (Dominique Pifarely) és cselló (Vincent Courtois) szólal meg. A két vo
nós intonálása tökéletes, visszafogott, cseppnyi mo
dorosság sincsen játékukban. Mind a négy zenész
játékát ihletett módon átjárja az a fenségesség,
amely az egész lemez ismertetőjegye, és amely el
vész, ha az autóban háttérzenévé válik. Erre minden
képp oda kell figyelni, mert nem kapja fel rá a fejét a
hallgató olyan könnyen, mint egy-egy egészen új ze
nei megoldás hallatán. Aki tehát klisészerű egzotiku
mot keres Rabih Abou-Khalil zenéjében, annak csa
lódást okoz a már-már monotonitásig alázatos
ütőskíséret, az egymást kiszámíthatóan váltó, gyors
és lassú tételek. Aki viszont arra kíváncsi, hogyan ta
lálhat egymásra két gyökereiben amúgy sem idegen
zene, az ne tétovázzon megvenni a Yarát, RabihAbou Khalil legújabb lemezét.
H. Magyar Kornél

K arik ás

Hnngapan.foJk, masjc »M agyar Népzsijs

Bdélesztő Szellő
A Breeze Bearing Sorrow

Karikás
Búélesztő szellő

utóversenyre járók jól ismerik a kifejezést: pár másodperc ott ma
radt a kanyarban. Akkor mondják ezt, ha valaki ígéretesen indul,
lendületesen veszi be a kanyart, esetleg szépen is vezet, ám az eredmény, a
helyezés végül mégsem áll ezzel egyenes arányban. A művészetben persze
nem mérhető az idő és a teljesítmény. A produkció egésze azonban mégis
összevethető a kezdeti benyomásokkal. Különösen, ha egy CD borítója
azonnal elindít valamilyen érzelmet bennünk, amint azt a Karikás együttes
jubileumi albuma teszi: a fekete tokban játékos-táncoló betűkkel írt, színvilá
gával melegséget és vidámságot árasztó papírborító lapul. Ezt hajtogathat
juk ki, hogy kiemelhessük belőle a lemezt. Egységes zenei világú, s ezen be
lül sokszínű összeállítást várunk tehát. Ez az érzésünk támadhat a dalok kez
detén is. Minden szám hangszeres zenével kezdődik, hol lendületesen, hol
vidáman, máskor lírai, szép dallammal. Hegedűs Csaba, Römer Ottó, Erményi István és Erményi Tamás tolmácsolásában olykor szokatlan ritmus társul
az autentikus népzenéhez, s ez is izgalmas folytatást sejtet. Amikor azonban
bekapcsolódik az ének (Dénes Anikó, Juhász Erika), gyakran csalódnunk
kell. A hangszeres zenei rész ugyanis színesebb, sokrétűbb, mint az ének.
A Karikás együttes tagjai húsz esztendeje muzsikálnak együtt, fennállásuk
alatt gyűjtöttek népzenét Moldvában, Erdélyben, Baranyában és - debre
ceniek lévén - a Hajdúságban is. Gyűjtéseik eredménye pontosan követ
hető a jubileumi album zenei anyagán, noha jól érzékelhető, hogy az
autentikus folklór alapján újszerű hangzásra és ritmikára törekszenek. Az
egész lemez mégis kissé egysíkú, noha felbukkannak eredeti hangzású dal
lamok és kontraszthatások. Mondhatnánk persze, hogy egységes a Karikás
világa, s ez egyéni hangot, felismerhető jelleget kölcsönöz az együttesnek.
Csakhogy ez a lemez egy idő után monotonná válik, különösen az ének mi
att. Sajnos a borító és minden szám kezdete többet ígér, mint amennyi vé
gül kibontakozik. Sok darab ott maradt a „kanyarban".
Eszéki Erzsébet
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a New York-i Filharmonikusok élén

vezeti az együttest. Nem is ment ez könnyen az
első években, de néhány év után a zenészek is be
látták, hogy az eredmény értelmet adott ennek a
kicsit követelőbb vezetésnek. Magával Masurral is
találkoztam, aki ott volt azon a héten, és örültem,
hogy egy próbát végig tudott hallgatni.
1

Milyen a New York-i közönség.i
F.

Fischer Iván, a Budapesti F eszti
válzenekar zen eigazgatója m ár
cius első napjaiban három alka
lommal vezényelte a New York-i
Filharmonikusokat. A kirobbanó
sik errő l a z am erikai sajtó a d o tt
hírt. H azaérkezése után kértük
meg a karm estert, hogy meséljen
New York-i ta p a szta la ta iró l és
élm ényeiről
1

az egész világon közvetítettek a televíziók. De

felpörgetett az élet, az ember úgy érzi magát, ez a

ugyanezekben az években Bernstein a Mahler-

világ közepe, itt történnek a fontos dolgok. Sen

szimfóniáktól a Bartók-műveken át a West Side

kinek nincs ideje. Kissé ingerültek is az emberek

Storyig a zene legkülönbözőbb területein aktív

néha, például a liftben vagy forgalomban, tehát

volt, és emlékével teljesen összefonódott a New

valamiféle elektromosság van a levegőben. Ez bi

York-i Filharmonikus zenekar.

zonyos fokig a közönségen is érezhető. Talán ke

□

Mondana valamit Bernsteinnel kapcsolatos
személyes élményeiről?

vésbé nyugodtak, kicsit többet köhögnek, többet
izegnek-mozognak, mint más városokban. De

F. I.: Nagyon nagy szerencsém volt, hogy

nagyon lelkesek, sokan jönnek koncertre. Mind

bécsi tanulóéveim alatt, a 70-es években Bernstein

három koncerten telt ház volt, sőt még a próbán

sokat járt az osztrák fővárosban, hiszen ott is

is körülbelül kétezer ember ült a nézőtéren. A vé

m erkedtünk meg. Ezek voltak azok az évek,

gén nagy, zajos siker van, de rövid, merr minden

Ismerte a zenekart, mielőtt karmesterként
először találkozott velük?

amikor Bernstein a Bécsi Filharmonikusokkal

ki gyorsan fölpattan, és haza akar érni.

filmeket készített Mahler szimfóniáiról, és én az

□

F is c h e r Iv án : A New York-i Filharmoni

összes próbán ott ülhettem. Bernstein későbbi

Un több híres amerikai zenekart is vezényelt
már. Milyen különbségeket tapasztalt köztükí

kusok zenetörténeti fogalom. Többek között

bécsi látogatásai alkalmával is eljött azokra a

F. I.: Vannak egyes tulajdonságok, amelyek

amikor Gustav Mahler 1911-ben Amerikába

koncertekre vagy operaelőadásokra, amelyeket én

minden amerikai zenekarra jellemzők. Például
az, hogy nagyon jól szervezett minden, másod-

ment, ezzel a zenekarral mutatta be IV. szimfóni

vezényeltem, és sokat segített. Nagyon büszke

áját, ugyanazt a darabot, amelyet most én is vezé

vagyok arra, hogy Bernstein meg is említ egy

percnyi pontossággal kezdődnek és végződnek a

nyelhettem. Mahler ezután alakította ki a mű

önéletrajzában. A Bécsi Operában hallgatott egy

próbák. A zenészek már az első próbára felkészül

végleges változatát. A New York-i Filharmoniku

Figaró-előadást, melyről csak annyit írt, hogy

ten érkeznek, és így oldható meg, hogy rendkívül

sok akkor már Amerika vezető zenekarának szá

jónak tartotta, ez mégis nagyon nagy dicséret

feszített munkatempóban is el lehet jutni egy

mított, bár nem volt régi együttes. Ugyanúgy ala

nek számított.

hangversenyig. Összesen három próba és egy

pították, ahogy az Egyesült Államokban ezek a
zenekarok általában megszülettek. Néhány, álta
lában európai származású, zeneszerető család a

0

A város borzasztó stresszes. Itt nagyon

M i történt a New York-i Filharmonikusokkal
Bernstein távozása utáni
F. I

A zenekarra bizonyos fokig jellemző,

főpróba van az összes amerikai zenekarnál, ez be
vált és általánosan elfogadott rendszer. A zenekar
körül dolgozó emberek munkakörei városonként

19. század folyamán elhatározta, hogy mecénás

hogy

ként egy zenekart létesít, európai típusú szimfo

szerződtetett. Néhány évig Pierre Boulez vezette a

ügyvezető igazgatóig. Ugyanakkor óriási különb

nikus zenekart. Ez a néhány család aztán bevonta

zenekart, aki nyilvánvalóan a modern repertoár

ségek vannak a zenélési stílus területén. Ennek
általában sok köze van ahhoz, hogy kik voltak a

nagyon

különböző

karmestertípusokat

szinte sablonszerűén egyformák, az ügyelőtől a

ismerőseit, baráti körét is, és így egy fenntartó

irányába nyitott. A közelmúltban Zubin Mehta

klub szerveződött, amely gondoskodott a New

karmestersége alatt nagy közönségsikereket értek

meghatározó vezető karmesterek egy-egy zenekar

York-i Filharmonikusok folyamatos működteté

el, és rengeteg hangversenyt, turnét adtak. Ugyan

életében. Ügy éreztem, hogy a clevelandi zene

séről. 1910 körül Mahler, aki Európa legzseniáli

akkor a Mehta-években elterjedt a zenekarról,

kar, amit csak egy alkalommal vezényeltem, ta

sabb karmestere volr, igen elégedett volt New

hogy tehetséges, de kezelhetetlen és fegyelmezet

valy, körülbelül egy évvel ezelőtt, a legpontosabb

Yorkban, bár említi, hogy egyes dolgokat ez a ze

len emberek gyülekezete. Ezért az igazgatótanács,

és leglelkiismeretesebb zenekar Amerikában. H i

nekar nem tud úgy megoldani, mint a bécsiek.

a „board” úgy döntött, hogy egy határozott kezű,

hetetlenül sok figyelmet fordít a kidolgozás pon

Ugyanakkor kiváló produkciók születtek ott

autoritással rendelkező karmestert szerződtetnek

tosságára, hogy a zenei formák tiszták és rende

Mahler vezetése alatt. A város zenei életében fon

Kurt Masur személyében. így kerülhetett sor erre

zettek legyenek, a zenekar hozzáállása, komolysá

tos szerepet játszott később Toscanini, aki egy

a váratlannak tűnő együttműködésre. Masur most

ga is példamutató. A legnagyobb intenzitással,

másik típusú európai kultúrát vitt magával, és te

már hét-nyolc éve dolgozik a zenekarral, és tanú

munkabírással azonban Chicagóban találkoztam.

remtett meg New Yorkban. A zenekar második

síthatom, hogy szó sincs arról, hogy a New York-iak

Ez a különbség jellemző lehetett arra a két nagy

világháború utáni történetében a legfontosabb

akármilyen szempontból is nehezen kezelhetők

magyar karmesterre is, akik meghatározták a két

személyiség Leonard Bernstein lett, aki az 50-es,

lennének. A lehető legfegyelmezettebb és együtt

zenekar múltját. Clevelandben Széli György,

60-as években a város központi zenei személyisé

működésre nemcsak hajlandó, hanem nagyon jó

Chicagóban Reiner Frigyes alakította ki ezt a két

ge volt, és hallatlan mértékben növelte a koncer

kedvvel muzsikáló és ugyanakkor tökéletesen

különböző zenei hozzáállást. New Yorkban, úgy

tek jelentőségét. Sokan emlékeznek még azokra a

összeszedett zenekar. Azt gondolom, ez minden

érzem, még mindig Leonard Bernstein szelleme

fiatalok számára tartott magyarázó koncertekre, a

képpen Masur érdeme, akiről mesélték is a zené

lebeg a levegőben, az a muzsikálási kedv, ami

Young People’s Concert című sorozatra, amelyet

szek, hogy nagyon kemény kézzel és határozottan

Bernsteinből áradt, még mindig feléleszthető.
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Volt szó arról, hogy visszahívják a New York-i
Filharmonikusokhoz?
F.

Igen, erről beszéltünk. Az első alkalom,

amikor egy karmester és egy zenekar együtt dolgo
zik, nyilvánvalóan megmérettetés is. A kapcsolat si
kerét az jelzi, ha visszahívják a karmestert. Erről
persze még túl korai konkrét dolgokat mondani, de
már mindenképpen jelezte a zenekar, hogy szívesen
dolgozna együtt velem minél

korábban, az

időpontról pedig tárgyalások folynak. Én a magam
részéről kiválóan éreztem magam a Filharmoniku
sokkal. A világ vezető zenekarai között ez különle
gesen érzékeny, muzikális társaság. Talán éppen a
muzikalitás szempontjából hasonlít a Budapesti
Fesztiválzenekarra. Léteznek kiváló zenekarok, akik
talán kissé merevebbek, és inkább a perfekció fon
tos számukra. Másoknak ezzel szemben egy szépen
megformált frázis nagyobb örömet okoz, mint egy
hibádan futam. Azt hiszem, a New York-i társaság
kifejezetten az emberibb, melegebb, viszont emiatt
kicsit szabadabb stílusú zenekarok közé tartozik.
'

M it tudnak a Budapesti Fesztiválzenekarról az
Egyesült Államokban?
F.

Igen sokat. A New York Times kritikusa

például ezúttal is megjegyezte, hogy a Fesztiválzene
kar Carnegie Hall-beli koncertjein fedezett föl a
mostanihoz hasonló zenei megközelítéseket. A BFZ
elsősorban a lemezei révén ismert a az Egyesült Álla
mokban. A Philips által felvett lemezek valamennyi
amerikai városban kaphatók; különösen a Bánók
Concerto-felvétel és a Liszt Magyar rapszódiák ének
el sikereket az amerikai piacon. Ez a néhány lemezfelvétel tehát megismertette a budapesti zenekart az
amerikai közönséggel. A Philips fantasztikus szolgá
latot ten a magyar zenei életnek és nekünk. Ameri
kában igen sok klasszikus zenét sugárzó rádió is mű
ködik, amelyek folyamatosan játsszák a legújabb és
általuk legérdekesebbnek tartott felvételeket. Ezek
sokszor egy maroknyi zenerajongó csapat által mű
ködtetett adók, ahol egymás után adják a különböző
klasszikus darabokat, rövid magyarázatok és néhány
interjú kíséretében. így a mi lemezeink tulajdonkép
pen nemcsak a lemezboltok polcairól, hanem a
klasszikus rádióadók éterhullámain keresztül is elju
tottak amerikai zenerajongók millióihoz.

Ügy tudom, most újabb lemezfelvételen dol
goznak.
Valóban. Tíz Dvorák-legenda került
rögzítésre. Nagyon szeretem ezeket a legendákat,
amelyek kevésbé ismertek, mint a Szláv táncok.
Líraibbak és szelídebbek, de nekem újra bebizo
nyították, hogy Dvorák a kis formákban is csodá
latos kompozíciókat írt. Ezeket a darabokat nagy
öröm volt felvenni. Reméljük, hogy szép lemez
lesz belőlük.

(X)

A Zeneakadémia Nagytermében
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1999* április 16., péntek este fél 8 órakor

JJc d s ű m i s i IBcgŰIl (h e g e d ű ) é s JK cdcso S ö

lÉ'DÜ:Mm (z o n g o ra )

Schubert: d-dúr szonáta; Beethoven: c-moll szonáta, op. 30, No. 2,
Brahms: A-dúr szonáta, op. 100, No. 2; Bartók-Szigeti: Magyar népi dallamok; Bartók-Székely: Román táncok; Bartók: I. Rapszódia
A hangverseny támogatója a Matáv

1999. április 17., szombat este fél 8 órakor
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km.: Joseph Kalichstein (zongora), Jaime Laredo (hegedű), Sharon Robinson (gordonka)
J. S. Bach: d-moll hegedűverseny BWV1052; Csajkovszkij: Rokokó variációk
Mozart: B-dúr zongoraverseny KV595.
A Liszt Ferenc Kamarazenekar működését Szolnok Megyei Jogú Város biztosítja. A hangverseny támogatója
a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. és a Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

Május 7., péntek este fél 8 órakor

m<Diígsis Hfeatöore
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Vivaldi: G-dúrfuvolaverseny, Grieg: Holberg szvit, Debussy: Két tánc
Mozart: C-dúrfuvola-hárfaverseny K. 299A hangverseny támogatója a Medimpex Kereskedelmi Rt.

Május 13., csütörtök

Jacques Taddei (orgona), Szegedi Anikó (zongora)
Liszt: Angelus; Mozart: d-moll zongoraverseny
Poulenc: Orgonaverseny; Landowski: Orgonaverseny; Bartók: Román táncok
Az Apolló Alapítvány gálaesje a Francia Intézet támogatásával

/f i}
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Koncert *

A jegyek megvásárolhatók a Zeneakadémia jegypénztárában 10 órától 21 óráig. Tel: 342-0179
A Forrás estek hangversenysorozat főtámogatója a Magyar Villamos Művek Rt.
A Forrás estek hangversenysorozat médiaszponzora a Népszabadság.

(h á rfa )

Vukán György zongorista-zeneszerző má
jus 10-én Vajda Gergellyel és a Brass In
the Five-val ismét határokat fog átlépni, a
manapság divatos crossover fogalmával
illetve a klasszikus és jazz műfajt szinteti
záló tevékenységét. A Zeneakadémián
rendezendő koncert alkalmából készült az
alábbi beszélgetés.
G r a m o Fo n

R e n g e te g e t já ts z ik

k lu b o k b a n

és

k o n c e rte k e n , vid é k e n é s P esten , d e a m áju s
JO-i k o n c e r t k ie m e lk e d ő e s e m é n y , é s n em
csak a G ersb w in -cen ten á riu m m ia tt.

VtkÁN GyöRqy A műsor az én szvitemmel
kezdődik, melynek címe Zene klarinétra, zongo
rára és fúvóskvintettre, erre az alkalomra írtam.
Ez egy 7 tételes darab erre az együttesre, ahol
mindenki megnyilvánulhat, én improvizatíve is
megnyilvánulok. A második részben pedig a
Brass In Five rézfúvós kvintett játszik három
Gershwin rézfúvós prelú'döt. Utána én követke
zem Vajda Gergellyel, aki három bagatellt klarinétozik, amit régebben írtam még Berkes Kál
mánnak. Azután el kellett készítsem a Kék rap
szódia hangszerelését ugyanerre a felállásra.
Meg kell mondjam, nem gondoltam volna, hogy
van még egy összeállítás, amire jobban való,
mint ez, mert a Kék rapszódiát játszom vagy 16
éves korom óta, de itt a rézfúvósoknak nagy sze
repe van. Eredetileg nem is arra a hangszerelésre
íródott, mint amiben ma játsszák. A klarinét na
gyon fontos szerepet tölte be, a zongora is, tulaj
donképpen a vonósok nélkülözhetők. Nem állí
tom, hogy jó, hogy nélkülözni kell őket, de nélkü
lözhetők. Szóval nagyon stimmel ez a felállás.
@ A K ék rap szó d iá n a k tö b b á th a n g szerelése is
m e r t. M ilyen fe la d a to k a t lá to tt ebben , h iszen
a h a n g szerelés é p p e n a z ö n k e zé b e n , a k i m á s
k la sszik u so k h o z is h o z z á m e r t nyúlni, n e m is
k e v é s sikerrel, m á s t jelen t, m in t e g y sze rű e n
e g y a daptá ció t a z a d o tt h a n g szerek re.

V. Gy.: Én nem tudom, miért van, őszintén
mondom, hogy kisgyerekkorom óta, amióta öt
évesen elkezdtem zongorázni, mindig az volt a
vágyam, hogy a föladott darabokra én még vala
mi mást is játszhassak. Akkor még nem tudtam,

hogy miért. Az egyik tanárom a tizenháromból —
tizenkettő ezt nem engedte —, hogyha tudtam a
leckét, megengedte, hogy azt játsszak rá a végén,
amit akarok (disszidált is később, de nem ezért)...
© Túl a k a d e n c iá n ...
V. Gy.: Igen, a kezdet kezdetétől fogva az
volt a vágyam, hogy a klasszikusokkal ösztönö
sen kezdjek valamit. Mi a Chopint vagy azelőtt
más dolgokat, a Debussyt, már régebben csinál
tuk meg. Most viszont nézem a Muzzik tévét, és
azt látom, hogy ez nagy divat. Bobby McFerrin
vezényel, Chick Corea játszik, de a saját kadenciáit. A Kék rapszódiát ugyancsak ott láttam két
zongoristával, az egyik az eredetit játszotta, a
másik trióban improvizált hozzá, néha megsza
kították a folyamatot, de az eredetihez nem
nyúltak. Most mintha divatba jött volna ez.
Olyannyira, hogy mint a jövő század zenéjét
vagy legalábbis annak egyik ágát emlegetik.
Biztosan kell számolni vele, függetlenül a saját
működésemtől. Azon viszont biztosan el kell
gondolkodni, hogy hányféleképpen lehet még a
klasszikusokat eljátszani akkor, hogyha tényleg
csak a kottát játsszuk. Most láttam Beethoven
összes szimfóniáját a Muzzik tévén a Klempererrel, majd másnap valaki mással, és meg kell
mondjam, hogy akkor is fölmerült bennem, hogy
már csak annyit lehet tenni, hogy romantikusabban adom elő, vagy gyorsabban adom elő, tem
póban lehet különbség, de a többi részletkérdés.
Azt hiszem, elkövetkezik az az időpont, amikor
már csak elrontani lehet egy darabot. Mi marad
akkor? Csak az, hogy legalább a kadenciát az
előadó találja ki, vagy valamit hozzátegyen,
amitől a hallgató már nem jöhet úgy be, hogy
biztosan tudja, mit fog hallani, és mást semmit.
Fogok csinálni valamit a Kék rapszódia kapcsán,
de többet nem árulok el. Arra mindenesetre rá
jöttem, hogy az eredetit nem szabad bántani.
Úgy nem szabad, ahogy régebben divatos volt,
például ahogy Bachot Jacques Loussier vagy a
Swingle Singers „dolgozta föl". Az alá hiába sep
rűznek, meg bőgőznek, nem igényli a zene. De
ha annak kapcsán valami az ember eszébe jut,
meg lehet próbálni, de nem könnyű. Gyakorlati
lag csak annak sikerült valamit ebben az ügyben
elérni, aki nem egyik napról a másikra határoz

ta el. Részben sikerült Keith Jarrettnek, Chick Coreónak, egyébként senkinek.
© : Talán k ö n n y e b b a j a z z o ld a lá ró l é r k e z v e
m e g k ö z e líte n i e z t a c ro ss o v e rn e k n e v e z e tt
h o zz á llá st. D e h o g y a n fo g a d já k a „ k la sszi
k u s" p a r tn e r e i?

V. Gy.: Nem akarok senkit megbántani, de
a klasszikus zenészek közül is csak azok mernek
ilyen vállalkozásba belefogni, akiknek vagy nincs
önkritikájuk, vagy akik sok mindent megpróbál
tak már, és veszik maguknak a bátorságot hoz
zá. Mert ehhez legalább akkora bátorság kell,
mint bármit eljátszani. Onczay Csabától a Liszt
Ferenc Kamarazenekarig sok mindenkivel pró
báltam, és ahogy mondom, én ennek nagyon
örülök, mert volt is mindig ilyen ambícióm, ez
nem presztízskérdés, hanem ambíció. Ez vezetett
a filmzenéimben, a balettemben (Derby — a
szerk.), olyan nem volt azelőtt az Operában. Most
lesz egy opera. Ha ennek a zenének a kisugárzá
sát át tudja vinni az ember bizonyos területekre,
az nagyon jó érzés — de változott ebben a véle
ményem magammal szemben is. Réges-rég nem
arról van szó, hogy a jazzt elvinni... nem vittem a
jazzt sehova. Zenei érzést más zenei érzésekkel
úgy összhangba hozni, hogy világos legyen, mint
a nap, hogy ezek között a világon semmi kü
lönbség nincsen. Legfeljebb most úgy tűnik, hogy
annyira ellentétes zenei érzések, már csak tech
nikai kérdés lehet az, hogy ebből mennyire
összepasszíthatók. Egyébként a klasszikus oldal
ról is az az érzésem, hogy biztosan van olyan
igény, ami nélkül ezek a dolgok nem jöttek vol
na létre. Nem azt keresni benne, ami elválaszt,
hanem ami összeköt. Ha más is kezdi érezni,
hogy ez az ezredvég, hogy át kellene ölelnünk
egymást — hál' istennek, én örülök ennek a leg
jobban, mert tényleg az életemet ilyen dolgokkal
töltöttem el —, az engem nagyon jó érzéssel tölt el.
Zipernovszky Kornél

^ n t e r j ú

KIRK Lll
Budapesten
A hatvankét éves Kirk Lightseyt a magyar
közönség lényegében csak Lakatos Tony
all-star együtteseinek zongoristájaként
ismeri, pedig kiemelkedő egyénisége a
mai jazz-zongorázásnak. A halk beszédű,
hűvösen elegáns, de roppant érzelem
gazdag Lightsey alapvetően hard bopzongorista, ezt a stílust ritka tökélyre vit
te. Talán éppen visszafogottsága miatt
csak mostanában kezdik elismerni nagy
ságát szerte a világban, főleg a Goodbye
Mr Evans c lemeze óta, melyről a Gramo
fon '97/6. számában olvashattak. Chet
Bakerrel készült lemezei ismertek széle
sebb körben is, de előtte Sony Stittel, az
óta pedig Dexter Gordonnal, Dony Cherryvel és James Moodyval is játszott. Tagja a
Lester Bowie fémjelezte Leadersnek, leg
újabban pedig Cecil McBee és Javon Jackson lemezein hallható.

G i m m o Fo h

J ó l tu d o m , h o g y a G o o d b y e M r

E vans ó ta n e m je le n t m e g s a já t n e v é n le 
m eze?

Kink Liqhiscy A Goodbye Mr Evans va
lóban a mindeddig utolsó lemezen, a megje
lenteket tekintve, de ezzel a trióval, Elekes Ti
borral és Famudou Don Moyéval két felvéltelt
is készítettünk azóta. Mindkettő koncertfelvé
tel, az egyiket az Alexanderplatz nevű római
klubban vettük fel, a másikat pedig egy isko
lában, Bázelben, méghozzá ott, ahol Tibor ta
nít. Még egyik sem jött ki, bár úgy tudom, már
legyártották őket. Eléggé különböznek a Good
bye Mr Evanstól, annak ellenére, hogy né
hány téma már ott is szerepelt. De az igazán
nagyszerű ebben a trióban az, hogy az anyag
annyit változik, mindig más, és ez nagyon jó.
© : Ö n ö k h á r m a n e lé g tá v o lr ó l k e r ü lte k
ö s s z e e b b e a z e g y ü tte s b e .

K. L Hát igen. Tibor magyar, idevalósi,
és azon a lemezen is szerepel, amelyet AI Fosterrel és Tonyval készítettünk, amelynek
Recyling a címe. Tony és ő régi barátok. Fa
mudou Don Moye pedig a Chicago Art En
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semble tagja, Lester Bowie-val és más baráta
immal sokat játszik. Úgyhogy tényleg távoli
helyekről származunk, Don Moye Chicagóban
él, én Párizsban, Tibor Svájcban. Már hat éve
élek Párizsban, ahova New Yorkból költöz
tem. Ennek ellenére ritkán talál engem ott,
talán csak ha a Duke de Lombardban ját
szom, ami a kedvenc párizsi klubom, erősen
emlékeztet az azóta megszűnt Old Bradley'sre New Yorkban. Bár nagyobb koncerteken is
hallhat Párizsban, de csak különleges alkal
makkor.
© M ié rt k ö l t ö z ö t t e l N e w Y ork b ó l?
K. L.; Harminchárom évig éltem ott. Oly
kor muszáj váltani, és számomra akkor jött el
ennek az ideje. Nem terveztem különöskép
pen, de jól tettem, hogy elköltöztem, így ala
kult, és szerencsém volt. Ezért aztán sokat ját
szom Európában.
@ : A k o n c e r te n s o k m in d e n k it e lk á p r á z ta 
t o tt a f u v o lá z á s á v a l is, e z a h a n g s z e r a z
ö n k e z é b e n s o k a k n a k m e g le p e té s volt.

K. L. Abban, ahogy fuvolázom, Yusef
Lateef volt rám a legnagyobb hatással. 0 is
detroiti, mint én, és sokat játszottunk együtt.
Az ilyen jellegű zenében, ahogy megszólalok
fuvolán, egyértelműen az ő hatása a döntő.
Eredetileg az iskolában klarinétozni kezdtem,
és sokáig játszottam fafúvósokon. Általában
azért állok fel a zongorától fuvolázni, hogy
megváltoztassam a terem hangzását meg at
moszféráját.
@ : R e n d s z e r e s e n e lf o g a d ja L a k a to s T ony
m e g h ív á s a it. M ié rt?

K. L.: Nagyon szeretem Tonyt, jó bará
tok vagyunk. Mindig is szeretetteljes érzések
tölttenek el, ha vele játszom. Tony nagyvona
lú ember és csodálatos muzsikus. Érdekes mó
don először Elekes Tiborral ismerkedtem
meg, és ő mutatott be bennünket. Ha jól em 

lékszem, ez akkor volt, amikor Tibor Bázel
ben szervezett egy koncertet, és arra mindket
tőnket meghívott. Ott derült ki, hogy mennyi
re kedveljük egymás játékát. Most szilveszter
kor is három estén át játszottunk a Duke de
Lombardban Tónival és Tiborral.
© A k iv e l m é g r e n d s z e r e s e n s z e r e p e l, tö b b
l e m e z t is k é s z íte tte k , a z M a rcu s B e lg ra ve.

K. L.: Marcus New Jerseyből származik,
mégis olyan, mint ha detroiti földim lenne,
mert régóta ott él. Azután telepedett ott le,
hogy Ray Charlesszal turnézott, akkoriban so
kat játszottunk együtt. Még ma is gyakran
turnézunk vele, utoljára éppen Tiborral és
Don Moyéval. Ez a kvartettem is felvett egy
koncertlemezt, de nem emlékszem pontosan,
hol. A felvétel valahol rejtőzködik, mert ez
sem jelent még meg, de ha nagyon akarnám,
be tudnám azonosítani.
© És k é s z ü l n e k a j a z z t a n s z a k r a is itt,
P e s te n .

K. L.: Igen, tudok róla, az ilyesmi min
dig nagyon szórakoztató, ha jó az együttes.
Bár én nem szoktam „mesterkedni" nem tar
tok mesterkurzusokat. A tanítás helyett in
kább játszom. Régebben sokáig tanítottam a
New Schoolban New Yorkban és a Howard
Universityn, Washingtonban.
© V iszo n t a s z e r z e m é n y e it s o k a n n a g y ra
ta r tjá k , e z a k v a r te tt is j á t s z o t t n é h á n y
n a g y s z e r ű , e m lé k e z e te s s z á m o t a z ön to l
lá b ó l.

K. L.: Igen, ilyen például a Donkey Dust,
ami egy blues, de belefoglalva egy vampba.
Hatásos téma, fel is vettük a News című Tony
Lakatos-lemezen. Az utolsó téma, amit játszot
tunk, szintén az enyém, Light Blues a címe, de
Leila in Blue címmel is emlegetem néha, mert
a tizenöt hónapos lányomnak írtam, ő Leila.
Zipernovszky Kornél
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M esterei

Zappelbude
Z appelbude
• Mood R eco rd s •

ÚJPESTEN

V

Tony Lakatos és amerikai kollégái a buda
pesti koncertjük utáni napon ellátogattak
a jazz tanszakra, Újpestre. Nagyszerű do
log ez, amikor nagy muzsikusokat nem
olümposzi magasságba felnézve, hanem
testközelből élhetünk meg.
Tóni, aki valamikor maga is ennek az is
kolának a padjait koptatta, nagyszerűen
játszik, mára a világ egyik legismertebb

z ember beül az autóba, gázt ad, és
repeszt végig az országúton. Rohan
nak el mellette a fák, a táj suhanása fel
veszi a zene ritmusát. Vagy buli van, azaz ma
napság inkább party, hullámzik, lüktet a tömeg, a
hangulat forrósodik. A Zappelbude játszik.
A már nevében is ritmusos zenekar magját a szá
mok túlnyomó többségét jegyző, billentyűs hang
szeres Roberto Di Gioia és a dobos Wolfgang
Haffner alkotja (utóbbi szerezte a lemez befejező
kompozícióját). Ok ketten, valamint a basszusgitáros Patric Scales már korábban is voltak kö
zös nevezőn, méghozzá Klaus Doldinger Passportjában, a Németországon kívül is jelentős sike
reket elért jazz-rock csapatban. Haffner egyéb
iránt a '94-ben alakult, fúziós jazzt játszó Metro
együttesbe is meghívást kapott Mitchel Formántól
és Chuck Loebtól, valamint Anthony Jacksontól,
az eredetileg kiszemelt Dennis Chambers ugyanis
épp nem ért rá; ám játszott mainstream jazzt is
Wolfgang Daunerrel és Albert Mangelsdorff-fal, a
német jazzélet nagy öregjeivel. M. L. G., a rap
per Los Angelesből érkezett a zenekarba. Nem
csak „a száját jártatta", hanem ő is írta a szöve
geket. A szaxofonszólistát, Tony Lakatost pedig
igazán nem szükséges bemutatni, mert szerencsé
re nagyon sokat hallhatunk róla manapság: már
cius 1-jén a Pesti Vigadóban lépett fel amerikai
kvartettjével, tavaly augusztusban a Power of Soullal (Dresch Mihály, Marc Abrams, Kőszegi Imre)
adott koncertje pedig azonos címmel CD-n is
megjelent (Gramofon, 1999/1).
A Zappelbude lemezének anyagát 1997 decem
berében egy nürnbergi koncerten vették fel: az
élő lemez a zenéből áradó elevenséget és lendü
letet még jobban átadja. A funky újjászületése
nem egyedi jelenség, manapság általánosan jel
lemző az évtizedekkel ezelőtti irányvonalak megidézése zenében, divatban egyaránt. De hiába
telt el húsz-harminc év, a funk és a soul most is
csak úgy érdemes megszólaltatásra, ha a „fee
ling" is megvan benne. Haffner feszes, lüktető

magyar jazzmuzsikusa, akire nagy időket
megélt partnerei: Kirk Lightsey zongoris
Roberto Di Gioia - billentyűs
hangszerek,
W olfgang Haffner - dob,
km.:
M. L. G . - rap,

ta, Marc Abrams bőgős és AI Foster dobos
egyenrangú társukként tekintenek.
A workshop a kvartett minikoncertjével
kezdődött, két szám után lehetett kérdez

Tony Lakatos - tenorszaxofon,

ni. Az eleinte kissé megilletődött hangulat

Martin Scales - gitár,

a művészek közvetlen viselkedése hatásá

Patrick Scales - basszusgitár

ra hamarosan feloldódott, kérdés kérdést
követett. Kirk volt a fő mókamester, és
persze a legtöbb kérdést AI Fosternek cí
mezték, nemhiába ő volt Miles Davis do
bosa. Pedigréjétől függetlenül is az ő játé
ka tette a legnagyobb hatást, mert egy
szaxofon, zongora vagy bőgő olyan han
gos, amilyen, de hogy egy dob ilyen halk
tud lenni, és ennek dacára nem veszít
szvingjéből, valamint a poliritmikák és

tempója folyamatosan biztosítja az alapérzetet,
mindannyian együtt lélegeznek, olyannyira, hogy
szinte elfeledtetik a hallgatóval, hogy fehér muzsi
kusok játszanak. M. L. G. hol történeteket mond,
hol a hangulatot igyekszik fokozni „beszólása
ival". Di Gioia Fender zongorájával a groove-ok
színeinek kikeveréséről gondoskodik, szólói jól fel
építettek. Lehet, elfogultságnak tűnik, de úgy ér
zem, Tony közreműködése jelenti a produkció lel
két. Hihetetlenül kifinomult stílusérzékét most is
megmutatja mind kísérő patternjeivel, mind szóló
ival, melyeknek nagyszerű az íve, a hosszan egy
helyben maradó harmóniafolyamok alatt végig
érdekes a játéka, újabb ötletekkel képes tovább
növelni a feszültséget. Ritmikája akár a penge.
A Gramofon kritikusai közül már többen idézték
Tony véleményét, mely szerint nem lehet többé új
és eleven jazzt csinálni, ami hegyeket mozgatna
meg. Valószínűleg ez az állítás kiterjeszthető a
többi zenei műfajra is - a Zappelbude nem kifeje
zetten jazzt játszik. Nos, a hegy most is a helyén
maradt, ám ha „csak" egy kis dögös funkyt aka
runk hallgatni világszínvonalon, a Zappelbude
igen jó választás.
Bércesi Barbara

-metrikák kavalkádja ezen a hangerőn is
kikeverhető, azt a jazzel lemezekről is
merkedő hallgatónak nehéz elképzelni.
Ahogy Tóni mondta: „Azért szól olyan jól
a kvartett, mert AI halkan dobol." A be
szélgetés nagy része egyébként is a jazzjáték akusztikai viszonyairól szólt.
Ezt követően ismét zene, egy közepes tem
pójú blues következett, amibe a bátrabb fi
atalok beszállhattak. Aki megtette, bizo
nyára nem bánta meg, hiszen életre szóló
emlék az ilyesmi. Marc Abrams a koncert
után még sokáig beszélgetett a bőgősökkel.
A jazz tanszak hagyományt szeretne te
remteni ezzel az — egyébként nem is az.
első ilyen jellegű — összejövetellel, hiszen
a nagy muzsikusokkal való személyes ta
lálkozás semmi mással nem helyettesít
hető élmény. A nagy nevű muzsikusok ad
ják egy-egy iskolának vagy nyári kurzus
nak is a fő vonzerőt. Köszönjük a szponzo
rok segítségét, és várjuk a következő al
kalmat, április végén Graham Collier tart
háromnapos bigbandkurzust.

Friedrich Károly
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Shi r l e y Eikhard.
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E i k h a r d

Go i n g Ho me
• EMI Canada — EMI Quint •

tájékozottabb magyar jazzbarát legfeljebb annyit tud a kanadai jazzről,
■ hoav Oscar Peterson, Maynard Fergu
son vagy Rob McConnell odavalósiak. Valószínűleg
a kanadaiak még ennyit sem tudnak rólunk. Kanadá
ban azonban nagyon komoly jazzélet van, és e be
vezető szavak után a nyájas olvasó bizonyára sejti,
hogy kanadai előadó lemezéről lesz szó.
Eikhard jó nevű pop-, countrykomponista, hét album
mal a háta mögött, kinek dalait Anne Murray, Chet
Atkins, Emmylou Harris és a Pointer Sisters adták elő.
Bonnie Raitt pedig Shirley egyik dalát Grammy-díjra
is vitte. A Going Home Shirley Eikhard bemutatkozó
albuma jazzénekesnőként. A jazz húszesztendei
szeretete, hallgatása és éneklése eredményezte ezt a
lemezt. A Cleo Laine-Johnny Dankworth házaspár
már 1976-ban „szívünk szerinti muzsikusaként jelle
mezte az énekesnőt, aki azonban 16 esztendős kora
óta a Bacharach-David szerzőpárosból ismert Hal
David tanácsára egyre inkább a komponálásra kon-
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Loui s Sc l a v i s
—B e m a r d Struber Jazztet

Shirley Eikhard
- szóló és background vokál;
Ed Bickert - gitár;
Bob Erlendsen - zongora;
G eorge Koller - basszus;
Mark Kelso - ütőhangszerek;
km.:
M arcus Printup - trombita;
Mike Murley - tenorszaxofon

centrált a nyilvános fellépések helyett. Eikhard azon
ban nagyszerű jazzénekesnő, ezen a lemezen saját
szerzeményeit énekli, és mindkét szerepében na
gyon szimpatikus benyomást kelt.
Elég sötét színezetű zenei világ jellemzi dalait, in

L o u i s

kább a közepes és lassú tempók dominálnak. Darab
jai egy kissé a Charlie Haden vagy Pat Metheny ze
néjében hallható countryízekre emlékeztetnek, ének
lése során pedig távolról Joni Mitchellt juttatja
eszünkbe.

S c l a v i s

Le P h a r e
• Enja - V a r g a •
Louis Sclavis - szopránszaxofon,
klarinét, basszusklarinét;
Bemard Struber - gitár;

5V:'
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, z élet rövid, többek között a francia
>'■ jazzt sem ismerjük megfelelően.
Időnként pedig indokolt volna vigyázó
szemeinket Párizsra vetni, és nem csak az ott átmene
tileg letelepedő, ihlető zenei és szociokulturális kör
nyezetet találó, neves fekete amerikai muzsikusok
okán. Django Reinhardt neve persze a jazzkedvelők
szűk körén kívül is jól cseng, és Martial Solalról is hal
lottak már néhányon, de Louis Sclavisról alighanem
csak az alternatív zenék iránt behatóan érdek
lődőknek van fogalmuk. A Francia Intézet jóvoltából
Sclavis Budapesten is megfordult már, és a zene
szerzőként, klarinétosként és szopránszaxofonosként
is tevékenykedő előadót az egyik neves európai (nóta
bene angol) kritikus Reinhardt óta a legjelentősebb
francia jazzmuzsikusnak titulálta. Ha franciákról van
szó, az angolok általában nem bővelkednek a di
csérő jelzőkben, a The Penguin Guide to Jazz
szerzője azonban felső fokban méltatja Sclavis leme
zeit. Ítéletében nincs okom kételkedni, már csak azért
sem, mert a Le Phare az első korong, amelyik Sdavis-
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Jean-Luc C ap p o z z o - trombita,
szárnykürt;
Serge Haessler - trombita,szárnykürt;
Jean-Claude Eglin - harsona;
Francois Thuillier - tuba;
Roby Glod - szoprán- és altszaxofon;
Raymond Halbeisen - fuvola,
klarinét, altszaxofon;
Denis Tempo - klarinét, altszaxofon;
Philippe Aubry - tenorszaxofon;
Benjamin M oussay - zongora;
Jérémy Lirola - bőgő;
Latif C haarani - ütőhangszerek;
Eric Echampard - dob

tói a kezembe került. A koncepciózus CD-t két muzsi
kus jegyzi. Bemard Struber gitáros tizenhárom tagú
zenekara működő együttes, találkozásuk Louis Sclavisszal alkalomszerű volt, ami több koncertet és végül le
mezfelvételt eredményezett. A szűkszavú borítóról en
nél és a zenekari tagok, valamint a hét Sclavis-szerze-

mény francia címén kívül egyebet nem tudhatunk
meg, tehát a fülünkre kell hagyatkoznunk. A dömping
szerűen áradó és egyre üzletiesebb amerikai jazz
tengerében ez a zene európaiságával, átgondoltsá
gával, a kompozíció és a szabad rögtönzés klisémen
tes viszonyát kereső megoldásaival üde, bár nem

Bill B r u f o r d ’s E a r t h w o r k s
A P a r t , a n d Yet A p a r t
A kísérő együttesről is csak a legjobbak mondhatók
el. A gitáros Ed Bickert a nyilvánvaló Jim Hali-indítta
tás dacára egyéni hangot üt meg, őt hallhattuk
egyébként Dizzy utolsó budapesti kisérő együttesé
ben. Eikhard már évekkel jazzalbuma körvonalazó
dása előtt eldöntötte, hogy ha ilyesmire sor kerül,
Bickertre fontos szerepet fog bízni. Bob Erlendsen fi
nom zongorista, pont annyit játszik, amennyit kell, a
bőgős-dobos párost, George Kollert és Mark Kelsót
a Gramofon olvasói ismerhetik (a szintén kanadai!)
Holly Cole énekesnő triójából.
A trombitás Marcus Printup is ismerősünk, két darab
ban, Mike Murray tenoros pedig az About Last
Nightban hallható, mindketten kellemes szinei az
egyébként talán túlságosan melankolikus albumnak.
Eikhard néhány felvételen szintetizátoron is játszik,
nagyon szépek a vokáljai, melyeket egyedül énekelt
fel, a cimadó dalon pedig harmonikázik.
Mindezekből arra következtethetünk, hogy Shirley
Eikhard elsősorban muzsikus, aki csodálatos kompo
zíciói mellett még nagyszerű énekes is. Remélhetőleg
ezt az albumot több hasonló fogja követni, mert egy
érdekes és új szint jelent a nemzetközi jazzéletben.
Friedrich Károly

könnyen befogadható jelenségként hat. Sdavis, a
komponista előszeretettel nyúl francia és észak-afrikai
folktémákhoz, amelyeket a huszadik századi zenére
jellemző, olykor atonális harmóniákkal, feszes, aszim
metrikus ritmikával és a jazz improvizativ jegyeivel öt
vöz. Zenéje szabálytalanul, kiszámithatatlanul építke
zik, belső kohéziója ugyanakkor mindig követhetővé
teszi az utat, amelyet bejár. A terjedelmesebb szerze
mények (Le Phare, Procession, Les Marches) több
részből állnak, de semmilyen rokonságot nem mutat
nak a jazz hagyományos téma-imprivizáció-téma
szerkezetével. A hangszerek ritkán, a szólók kibonta
kozását és a témák lezárását erősítőén szólalnak meg
tuttiban. A szaggatott zenekari riffek sem a big bandhangzás gyakorlatát követik, funkciójuk többnyire az,
hogy a szólistával kontrasztáljanak. A klarinéton és
basszusklarinéton önálló hangú szólistának mutatkozó
Sclavis mellett a trombita, a harsona és a zongora is
önálló lehetőségekhez jut. A huszadik századi kompozíciós zene és az európai free jazz hagyományai
hoz sok szállal kapcsolódó zene némiképp ott veszít
erejéből, amikor a szólistákkal szemben a zenekarve
zető Bemard Struber nem mindenben eredeti hangszerelési fogásai kerülnek előtérbe.
Túri Gábor

• DGM — S t e r e o Kft. •
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0|y°n - ma már inkább - jazz
iránt érdeklődő van, akik a hetvenes
évek elején heves szívdobogással vettek kézbe
egy-egy Yes- vagy King Crimson-lemezt. Sokak
számára a tánczenei koktéltól elindulva a prog
resszív rock volt az utolsó láncszem a privát zenei
evolúcióban, mely után már csak két lehetséges
irány maradt: megkomolyodni, és kinőni a ka
maszkori csökevényekből (ez felfogható bizonyos
agyi leépülésnek is), vagy a jazz. A folyamat
gyakran a muzsikusoknál is hasonló, bár náluk
fordítva sem volt ritka - ha meg akartak élni a ze
néből.
Bili Bruford angol dobos, aki épp a két fent neve
zett zenekarral kezdett, szerencsére nem kénysze
rült arra, hogy „felnőttként" heti nyolc divatbemu
tatón seprűzzön a betevőért, így 1986-ban a ki
tűnő Django Bates és lan Ballamy közreműködé
sével létrehozta saját jazzformációját, az Earthworksöt. Már az első - a sajátos kortárs jazz
irányát jelző - lemez sem volt jelentéktelen. Bi
zonyság erre az amerikai szaksajtó figyelme is,
mely méltatásával azonnal avatottá minősítette a
rockerből lett jazzdobost, de még inkább a szak
ma, melynek élvonalbeli tagjai is szívesen csatla
koztak egy-egy Bruford-produkciókhoz, legutóbb
éppen Ralph Towner és Eddie Gomez (Gramo
fon, '98/2. szám). De talán az új lemezzel szem
beni elvárásokat illetően az sem lényegtelen,
hogy a tavaly nyári budapesti fesztivál legfigye
lemreméltóbb jazzprodukciójának legtöbben ép
pen az Earthworks koncertjét tartották.
A most méltatásra kerülő ötödik lemezük már ne
gyedórányi hallgatást követően simán az eddigi
legjobbnak minősíthető. A felállást nézve, jól be
vált szaxofonos kvartett-típusnak is vélhetnénk, de
valójában sok-sok árnyalatban különbözik a
klasszikus formációtól. Nincs például sem a szó
lóhangszeres, sem a „leaderpozíció" jogán elő
térben lévő frontember, sőt a ritmusszekció is más
felfogásban funkcionál, mint ahogy azt megszok
tuk az amerikai mainstreamtől. Az egyes zene
számok szerkezeti és hangszerelési megoldásai
is szigorúan a kompozíciót, vagyis a zene egé
szét szolgálják. Aprólékosan kidolgozott formai,
dinamikai megoldások jellemzik a produkciót úgy tűnik, semmit sem bíznak a véletlenre -, miál
tal kétségünk sem lehet afelől, hogy európai, pon
tosabban hamisítatlan brit jazz szól.
Az eddigiek lehetnek erényei, de akár hátrányai
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Bili Bruford - dobok
Patrick C lahar - tenor- és
szopránszaxofon
Steve Hamilton - zongora és
billentyűs hangszerek
Mark H odgson - bőgő

>-

CD

CD
is az anyagnak, viszont az a tény, hogy mind
ezek az eltérések csak finom árnyalatokban,
mondhatni temperáltan, vagyis kismértékben jel
lemzők, egyértelműen értékessé teszik a lemezt.
A kollektív interpretációnak köszönhetően a spon
taneitásnak csak jól előkészített, mértékkel ada
golt szólórészek közepette lehet némi esélye.
Leggyakrabban természetesen a ragyogó szaxo
fonosnak adatik meg az improvizáció lehetősé
ge, aki szokatlanul sima soundja ellenére is sziporkázóan lendületes. Szinte ugyanez mondható
a zongoristáról is, aki remekül alkalmazkodik Bru
ford precíz és feszes „time"-jához. A témák nem
túlzottan eredetiek, de a szinte groove-szerű ala
pok kellemes izgalmat okoznak. Változatos, na
gyon dinamikus zene, szellemes ritmusváltások
kal, elegáns formai megoldásokkal. Természete
sen benne van a dübörgő progresszív rockmúlt,
egy csipetnyi a kortárs jazz fogyasztható téma- és
variációfűzésének eredményeiből, sőt helyenként
a hard-bopra is emlékeztet az Earthworks új
anyaga. Talán az egyetlen hiányosság, hogy a
jazztől kevésbé várunk ilyen mértékű - kicsit talán
a jólfésültségre emlékeztető - kidolgozottságot,
vagyis mi, hallgatók is szeretjük „megszenvedni",
amit hallunk... Ez a zene meg teljesen kész van.
Matisz László
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Now Dig This! A Vocal
C e l e b r a t i o n Of Miles Davi s
• Concord — Karsay és Tsa. •

z énekes és a hangszeres szemszö.fügéből alapvetően különböznek az
vl
inspirációk. Tehát ha mondjuk az
előbbi akarja megidézni az utóbbit, először is kí
vánatos legalább kísérletet tennie arra, hogy felfe
dezzen valami rejtett dimenziót, egy titkos szálat,
melynek mentén azonosulhat a két különböző kom
munikációs mód. Erre kevesen vállalkoznak, mert
roppant nehéz, és mert saját (énekes) egyéniségü
ket - valamint az ahhoz jól megválogatott dalre
pertoárt - elegendőnek tartják a művészi ambíciók
és a karrier érdekében; és ezzel persze nincs is
semmi baj.
Viszont Dennis Rowland olyan énekes, aki gyak
ran választja az első, azaz sokkal nehezebb utat.
Két évvel ezelőtt vonult stúdióba, hogy Miles kris
tálytisztán ragyogó aurájába kísérelje meg a be
hatolást. Az eredmény - alapjában véve - sikeres,
és emiatt érdemes néhány szót szentelni Rowlandnek; mielőtt beleásnánk magunkat a legújabb
opusba, a Now Dig Thisl-be.
Dennis Rowland bensőséges, érzelemgazdag éne
kes, választékoson fésületlen énekmóddal és szép,
bár nem túl nagy terjedelmű baritonhanggal. Az
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eredetileg instrumentális zeneszámok nagy részét
saját „komfortos" fekvésének megfelelően transz
ponálja. Annak ellenére, hogy többnyire a műfaj
legnagyobbjait próbálja megidézni, bizonyára
nem táplált illúziókat afelől, hogy rekonstruálja is
azok művészetét. A megközelítés módja a tisztelet
és az alázat, a közös szál - vagy dimenzió - pe
dig az érzelmi azonosulás. Elsősorban ezek a jel
lemzők képezik Rowland sikerének kulcsát; azon
túl, hogy színpadi előadóként egy széles reperto
árral rendelkező, határozottan dinamikus egyéni
ség, sőt showman is.
Előadómú'vészetének technikai és formai biztonsá
gát új lemezén is meggyőzően bizonyítja. A Davis
által is játszott ismert - standard - témákra írt szö
vegek pedig olyanok, amilyenek - ez is az instru
mentális jazz fölényének egyik magyarázata, hogy
verbálisán megfogalmazhatatlan, de nagyon is va
lóságos érzelmeket, érzeteket tükröz. Tehát ezúttal
sem érdemes különösebb jelentőséget tulajdonítani
a szövegek tartalmának; Rowland tiszta artikuláció
ját pedig felfoghatjuk zenei összetevőként is.
A teljes anyag egyébként határozottan egyenletes
színvonalú produkció benyomását kelti, amíg meg
nem hallgatjuk másodszor is. Ennek az lehet a ma
gyarázata, hogy az egyes zeneszámok feldolgo
zása és főleg az énekes hangfekvése kissé statikus.
Az egész zenei miliő könnyen asszimilálódik egy
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kis dohányfüstös, konyakpárás közegbe. Valójá
ban pedig akad egy-egy lélegzetelállító csúcs
pont, de itt-ott bizonyos ereszkedés is. Például az
Easy Living című számhoz az idők folyamán Chef
Baker valami olyan felülmúlhatatlan flegma attitű
döt tett, ami nélkül szinte hiányérzete van az em
bernek. A Pfrancing (no blues) tiszteletteljes Davisadaptáció temperált szaxofonszólóval. Ugyan
nem tizenkét ütemes, de „szabványos" bluesakkordokra épül. Itt Rowland is rögtönöz, az pedig
éppen hogy totális blues. A 'Round Midnight a
legtöbbet játszott standard, ezért kötelező lenne
valami más is, mint a kizárólag önmagát azonos
szinten hozó énekes. Csak triókísérettel ez valószí
nűleg azonnal felejthető interpretáció lenne, de
Marquez megmenti kitűnő balladaszerű, modális
improvizációjával.
A kimagasló részekben jelentős érdeme van a két
trombitásnak és helyenként a zongoristának. Roneyt
szordínós pisztonsoundja és coolos modora miatt
szokás Davis-imitátorként számon tartani, csakhogy
ez egyenesen sértő ránézve, mert ha még davisesnek is mondható a játéka (olyat sem tud akárki), ak
kor is gyönyörű - különösen a kilences trackben
megszólaló The Meaning of the Blues, ami kész cso
da. Ebben a számban minden passzol: a hangok,
az idő, a mélység, a fájdalom...
Matisz László
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Élettér
• Barclay — PolyGram •

iről is beszélünk tulajdonképpen,
amikor a jazzről beszélünk? Egy impívizált zenei műfajról, amelynek ha
gyománya a Jelly Roll Morton nevével fémjelzett is
kolától a mai cápákig vezet? Művészeti ágról,
amelyiknek a műveléséhez sok gyakorlás és műfajtörténeti ismeretek szükségeltetnek, hogy a művész
mindenkor a megfelelő frazeálást csatolja az ak
kordok meghatározott sorához? Vagy egy olyan
zenéről, amelyik napjaink tapasztalataira épül, az
utcán hever, mindenkinek fricskát vág az orra alá,
és amelyik csak az ehhez szükséges mennyiségű
szenvedélyt hordozza magában?
Szelevényi Ákos angol, francia, magyar és még ki
tudja, hányféle származású zenészekből álló ze
nekara kétségtelenül az utolsó definíciónak felel
meg. Zenéjük a jazzhez a punk elemeit ugyanúgy
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„hozzávágja", mint a magyar, balkáni és arab etno vad keverékét, határok meghúzása nélkül. Ze
néje tehát egyrészt vérbeli kozmopolita zene, más
részt viszont alternatív esztétikumot hordoz magá
ban, magyarul nem nevezhető a szépség koldusá
nak. A zenészek azonban vállalják ezt: az ajánló
azt a tanácsot adja a fintorgóknak, hogy ajándé
kozzák a lemezt ellenségeiknek.
Emellett tartalmaz mélyen emberi motívumokat is
Szelevényi egyéni játéka. Éri Péterrel, a Muzsikás
együttes kontrabrácsásával duóban megindító val
lomást közöl (Eredet, harmadik rész), ami leg
alább olyan szenvedélyes, mint az ezt körülvevő
atonális földindulás, illetve a kísérleti jellegű cosmotételek. Amikor játszanak, az ömlik ki belőlük,
ami addig felhalmozódott bennük. Inspirációjuk a
mikrokozmoszból és az univerzumból egyaránt
merít, sőt a kollektive rögtönzött epizódok is, ame
lyekben mindenkinek meg kell találni sajátságos
szerepét, elsősorban a természet szimbiotikus jelle
gét hivatottak tükrözni. Szelevényi zenéjét és zené-

szeit ez a különös alkímia tartja össze, és a hozzá
tartozó mágikus reminiszcenciák (fehér- és fekete
mágia egyaránt!). „Amikor Ákos Párizsban szaxo
fonozik, az pokoli, az emberek úgy táncolnak az
asztalon, mint a krampuszok" - meséli lelkesen
Szelevényi legfontosabb zenész partnere, John Do
herty. Az orgiát azonban akarva-akaratlanul meg
szakítja a rengeteg elidegenítő effektus, amelyeket
Szelevényi az avantgárd kötelező kellékeiként épí
tett ugyan a kompozíciókba, ám itt nem érthető a
funkciójuk. Gondolok az első nyolc szám amorf jel
lege után felcsendülő gyors zongora-akkordírozásra (Turul), amikor az ember kóbor frekvenciát sejt,
és csak utána döbben rá, hogy nem rádiót, hanem
CD-t hallgat. Nem elég bátor ez a zene ahhoz,
hogy bele tudjuk élni magunkat, pedig nagyon is
alkalmas lenne rá. Biztosíték erre Bertrand Cantat
elképesztően kezelt énekhangja, a funkcióval telí
tett, sokszínű hangszerelés, ám Szelevényi kompo
zíciói még gátlásaik teljes levetkőzésére várnak.
H. Magyar Kornél

Ch e t

B a k e r

PICTURE OF HEATH

ehet b ak er • a rt p e p p e r • phil urso

carl perkins • curtis counce • lawrence marablc
Chet Baker - trombita; Art Pepper altszaxofon; Phil Urso tenorszaxofon; Carl Perkins zongora; Curtis C ounce - bőgő;
Lawrence M a rable - dob

1
Dennis Rowland - ének,
Joe Sample - zongora,
W allace Roney - trombita,
Sal M arquez - trombita,
Terry Harrington - tenorszaxofon,
G reg g Field - dobok,
Chuck Berghoffer - bőgő

Che t Baker
P i c tu r e Of Heath
• Blue Note ( P a c i f i c Jazz)
- EMI/Quint •

A
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west coast stílus ismerői bizonyara emlékeznek, hogy ez a
most újra importált lemez eredeti
leg Chet Baker és Art Pepper nevén jelent meg
Playboys címen (a később a Capitol által birto
kolt Pacific Jazz labelen, így ennek a felvétel
nek más kiadása is ismert). A felvételek 1956
októbere végén készültek, meglepő, hogy mi
lyen sok jazzfelvétel készült forradalmunk ide
je alatt, például Davis kvintettje.
A fenti két fúvós már készített abban az évben
egy szextettfelvételt Richie Kamuca tenorossal,
sőt Art Pepper két ott játszott kompozícióját, il
letve hangszerelését (Minor Yours, Tynan Time)
erre a felvételre is elhozta. Az összes többi da
rab Jimmy Heath kompozíciója, innen az új ki
adás címe.
A Heath fivérek philadelphiai származásúak,
tehát New York, illetve a keleti part vonzáskö
rébe tartoztak. Az akkori kritikusok szívesen
emlegettek szinte antagonisztikus ellentétet a
két partvidék zenéje közt. Kétségtelen, hogy a
modern keleti zenészek hivebben követték a
bebopot, míg a nyugatiak inkább coolabb
(kb.: hűvösebb), ugyanakkor sok mainstream
elemet felmutató stílusban játszottak. Termé
szetesen itt is megvoltak a Parker-követők, és
az ezen a CD-n hallható zene is inkább a west
coast stílus bopos vonulatához tartozik.1
r

Szelevényi Ákos - tenor- és szopránszaxofon, trombita,
töröksíp, kálimba, kiáltások
Joe Doherty - hegedű, brácsa,
alt- és szopránszaxofon, basszusklarinét, zongora
Bertrand Cantat - vokál, tabala
Eri Péter - kontrabrácsa, hegedű, töröksíp, kanna, csengők
Alexandre Authelain - basszusklarinét
Ben kő Róbert - nagybőgő
Bemard Malandain - nagybőgő
Bob Coke - ütőhangszerek, ütőgardon, tamburin,
tampura, saz
Papé Dieye - ütőhangszerek

Maga Chet Baker is, aki a cool és west coast
stílus archetípusát képviseli, e lemezen, talán a
zenekarvezetői felelősségtől megszabadulva,
extrovertáltabban, boposabban játszik, mint
azokban az időkben általában. Igaz ugyan,
hogy néhány nappal később Russ Freemannel
egy kvartettfelvételen is ezt a robbanékony old
alát mutatja. Art Pepper csodálatos muzsikus,
ma is emlékszem a nyolcvanas évek elején hal
lott székesfehérvári koncertjére. Tizenévesen
Lee Young (Lester Young dobos testvére) zene
karában, nemsokára Benny Carternél Gerald
Wilson és J. J. Johnson társaságában, és még
csak tizenhét esztendős, amikor Stan Kentonnál játszik. A háború alatt főleg Angliában ka
tonáskodott, majd visszatért Kentonhoz, és
1951-ben jó nevű jazzmuzsikusként kezdte
meg szabadúszó pályáját Los Angelesben.
A tenoros Phil Urso stílusát is elsősorban Lester
Young határozza meg, bár a Woody Herman
zenekar „four brothers" hangzásának kissé ke
ményebb oldalára is fogékony volt. A ritmus
szekció bőgőse Curtis Counce, akinek színes
bőrűként az elsők között sikerült a stúdiózené
szek klikkjébe bekerülni, és egy darabig saját
kvintettet is vezetett. Ennek az együttesnek volt
a zongoristája a lemezen játszó Carl Perkins,
akit feltűnően bluesos játékmód jellemez.
Ha korának nem is legjobb jazzlemeze a Pic
ture of Heath, egy jó hangulatú blowing sessiont hallhatunk, vagyis a szólózás szerepe és
lendülete a kötetlen, imprövizatív jelleget
erősíti, ellentétben sok west coast-felvétellel,
ahol a hangszerelések ránehezülnek az impro
vizációkra. Ezenkívül a west coast-east coastellentétek létezésének látványos cáfolatát is
adja ez a CD.
Friedrich Károly

Philippe Foch - dob
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Eric M a r i e n t h a l

Er i c

M a r i e n t h a l

W a l k Tal l
• i. e. m u s i c — PolyGram •

V

■ em könnyű ellenállni az idekívánko-

M u f zó olcsó summázatnak, mely szerint
Ä
tucatjelenséggel van dolgunk. Marad
junk inkább a „mesebelinél" e produkciót illetően ha már úgy alakult, hogy tizenkét zeneszóm van a
lemezen, melynek rögzítéséhez huszonnégy muzsi
kusra volt szükség.
A hivatásos stúdiózenészek tekintélyes létszáma
csak azóta gyanús, amióta bebizonyosodott, hogy
olykor három-négy akusztikus hangszeren játszó
jazz-zenész is képes örök érvényű és megunhatat
lan zenét alkotni. Persze egy idő óta már tudjuk,
hogy van a műfajon belül egy „modern" irányzat,
mely többnyire a hetvenes évek jazz-rock stílusá
ból, illetve annak konkrét kompozícióiból táplálko
zik, de úgy, hogy minden egyes szólamot, effektet,
programot stb. a megfelelően kiválasztott specialis
tával oldanak meg. így lesz a jó öreg funkyból megfelelő frekvenciatartományokba belőve - „kor
szerű" produkció.
Több nagy tudású, még inkább világhíres zenész
tartozik ehhez az irányzathoz, mint például Kirk
Whalum vagy Grower Washington Jr.; hogy sza

Os c a r P e t e r s o n
& Be n n y Gr e e n

xofonosoknál maradjunk. Marienthal zenéje felüle
tesen, amolyan háttérzeneként hallgatva (ahogy
szokás), könnyen összetéveszthető David Sanbornéval is, bár ő eredeti, hiteles művészegyéniség a
maga nemében.
Viszont hogy kerül ide Cannonball Adderley?!
Tudniillik a Marienthal-féle Walk Tall a legendás
„Ágyúgolyó" zenéjének és szellemének kíván tisz
telegni. „Harvey (a lemez producere) és én úgy
gondoljuk, hogy ha Cannonball ma velünk lehet
ne, és hallaná ezt, neki is nagyon tetszene" - írja
Eric Marienthal a borítószövegben. Az önbizalom
pedig örvendetes dolog; különösen akkor, ha nem
teljesen alaptalan. Való igaz, hogy tételes felsoro
lás szerint összehasonlítva, a két szólista több do
logban egyezik, mint különbözik: ugyanaz a hang
szer, hasonlóan mesteri technikával és virtuozitás
sal kezelve, a mindkettőjük játékát jellemző erőtel
jes sound, egy-egy rövid villanás erejéig talán a
szólók intenzitása is... és persze a lemezen hallha
tó Zawinul-, Nat Adderley- és Sam Jones-szerzeményeket Cannonball is játszotta valaha.
Csakhogy a zene, illetve a zenei invenciókban kife
jeződő szellemiség, érzelmi telítettség és kife
jezőerő, vagyis a lényeg alapvetően különbözik a
két muzsikus játékát figyelve. Marienthalnál már ott
kezdődik a probléma, hogy az ő produkciójára

O
&

Osc ar & B en ny
• Telarc — Karsay é s Tsa. •

saját hang megtalálása nem feltétleW

Jar

fff nül jelent radikális szakítást azzal,
' ami korábban történt. A múlt nagy

alakjainak szókincsét kell elsajátítani ahhoz, hogy
ki tudjuk fejezni érzéseinket, nézeteinket az emberi
érzelmekről - vallja az alig harmincas éveit taposó,
kaliforniai születésű zongorista.
A találkozás a jazztörténet és különösen a jazzzongoramuzsika élő legendájával, Oscar Petersonnal mérföldkő a fiatal muzsikus pályáján, melyre
középiskolás éveitől tudatosan készült. Green nyíl
tan vállalja, hogy Art Tatum mellett Peterson a nagy
példakép. Konzekvens és igenis szigorú stílusérzé
ke valószínűleg sikerének titka.
Két nagy hírű „egyetem" egyik utolsó „diákja" volt.
Egyik a „Betty Carter University", a másik az Art
Blakey vezette Jazz Messengers. Mindkettőt „sum
ma cum laude" végezte, majd sorsszerű a találko
zása Ray Brownnal, a Peterson trió legendás
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nem lehet tartósan figyelni, ugyanis néhány perc
után már minden hang nagyon ismerős - a saját té
máknál is. Hiába profi, a zene lélektani és esztéti
kai vonatkozásban súlytalan; annál érdekesebb hifi
szempontból. A hangkultúra (?) barátainak percen
kénti orgazmust okozhat a számítástechnikai és
elektroakusztikai csodák ilyen kifinomult cizellálása. Ez utóbbi hatások talán még az édes szopránszaxofon-vibrátókat is feledtetni tudják. Ám elisme
rés illeti a Work Song trombitasoundját, és a The
Way You Look Tonightban hallható zongoraszólót.
Visszautalva Marienthal borítóba írt feltételezésére,
nem állom meg, hogy egy másik abszurditással ne
reagáljak: ha Eric már 1959-ben is ilyen szenzáci
ósan szaxofonozott volna mint most, Miles akkor
sem vele játszotta volna lemezre a Kind of Blue-t.
Kétségtelen, hogy egy másik korszak másfajta élet
érzései és értékei közepette, de a hatvanas évek
elejétől C. Adderley Talk Walkja vagy Mercy,
Mercy, Mercyje is egészen mást, valami szokatlan
vitalitást, egy teljesen újfajta instrumentális nyelvet,
ha úgy tetszik, bulizás örömzenélést jelentett akko
riban - ellentétben a mai technologizált konzumvilággal, melyhez Marienthal imponáló szakmai biz
tonsággal igazította hozzá Cannonball Adderley
gyönyörűen szertelen szellemét.
Matisz László

P e t e r s o n
n y G r e e n

bőgősével. Ehhez már csak az a Glenn Gould-díj
kellett, melyet a kanadai kormány ítélt oda Oscar
Petersonnak életművét díjazandó, ahol is nyilváno
san is szárnyai alá vette Bennyt, aki ezzel „hivata
losan" is az ún. „Oscar Peterson Protégé" cím vi
selője.
Innen egy lépés a stúdió, ahol „mester és tanítvá
nya" Ray Brownnal,ó és Gregory Hutchinson do
bossal megpecsételi ezt a szép „nagypapa-unoka"
barátságot.
Tévedünk, ha azt hisszük, hogy a sztereó felvételi
technika majd segít a zongoristák beazonosításá
ban. Csak a fülünkre hagyatkozhatunk, Green
annyira ismeri a Peterson-idiómákat, hogy csak ke
ményebb „touch"-ja, avagy billentése alapján külö
níthetők el az ő briliáns futamai mesteréitől. Különö
sen nehéz ez, amikor a gyakori zenei párbeszédek
alatt szinte egymásba fonódnak a csapongó zenei
gondolatok. A Peterson-repertoárból előkerül a The
More I See You, a Limehouse Blues, a Jitterbug
Waltz, de elhangzik Parker Scrapple from the Appleje is. Kurióziumnak számít egy Lehár Ferenc-„stan

dard" Yours Is My Heart Alone címmel, vagy a
Here's That Rainy Day könnyed, latinos felfogás
ban. Nos, ami az értékelést illeti, Peterson stílusát
lehet szeretni vagy nem szeretni, de életműve ötnél
is több csillagot érdemel.
Green, aki a tehetség kategóriában többszörös díj
nyertes, szintén ötöt érdemel. És ez a projekt is ab
szolúte célt ért, tehát még egyszer öt csillag. Hogy
miért maradtam mégis a négycsillagos értékelésnél,
ennek oka az utolsó - mellesleg egyetlen pusztán
kétzongorás- Barbara's Bluesban rejlik. Furcsa mó
don itt hirtelen nagy szakadék tátong a két muzsi
kus között. A „relaxed" bluesban Peterson lubickol,
nem tud elég „kunsztot" elővenni bűvészkalapjá
ból. Green viszont, mintha kicsit megbénulna, vala
hogy nem sülnek el a bevált poénok, itt-ott zsákutcá
ba jut egy-egy próbálkozása, hogy kilépjen az idi
ómából. A vájt fülű hallgató még talán azt a mo
mentumot is elkapja, amikor Green egy tizenhatod
ra „kiesik" a tempóból. Nem kárörvendés ez, de
valahogy így kerülnek helyükre a dolgok.
Bori Viktor

G r a n t Gr e e n
S t r e e t Of D r e a m s
• Blues Note - EMI Quint •

■

Eric Marienthal - szoprán- és altszaxofon
Chris Bolti, Chuck Findley - trombita
Lee Ritenour, Jeff lorber - gitár és programok
Alan Hinds, M ichael Thompson - gitár
Ralph Morrison III - hegedű
Philip Ingram, Heather M ason, Kevyn Lettau,
Michael Mishaw, Stevie Russell - ének
John Beasley, Rob Mullins, Russell Ferrante,
Ronnie Foster - billentyűs hangszerek
Melvin Davis, Reggie Hamilton, Chuck Demanico,
Stanley Clarke, Vail Johnson - basszus
Harvey M ason, Jr. - dobok,
billentyűs hangszerek és programok
Luis C onte - ütőhangszerek

O sc a r Peterson - zongora
Benny G reen - zongora
Ray Brown - bőgő
G regory Hutchinson - dob

r gyre nagyobb a kínálat a lemezboltok jazzrekeszeiben, régi felvételek új kiadásaiból CD-változatban, ami nemcsak örvendetes, de tanulságos
és élvezetes is egyben. A mára majdnem telje
sen elfeledett, kitűnő gitáros, Grant Green
vagy két tucat lemezt készített annak idején. A
Street of Dreams végső soron azért kerülhetett
újra terítékre, mert a Blue Note (és a Verve) új
sikereket tudott kovácsolni az acid jazz és ha
sonló, funk alapú mai zenék „gyökereit" újra
csomagolva.
Érdekes összeállítású kvartett játszik a felvéte
len: gitár-vibrafon-orgona-dob, amely már
megszólalása pillanatában kellemes zenei él
ményt ígér a hallgatónak. A hangszereken iga
zi mesterek játszanak, akik közül a legismer
tebb minden tekintetben Elvin Jones, a dobos,
a többiek inkább szorulnak bemutatásra a fi
atalabb olvasók kedvéért. Green egész pályá
ja során Wes Montgomery és George Benson
árnyékában működött, bár tehetsége terén
nem sokkal maradt mögöttük. Nem volt nagy
sztár, csak egy kitűnő mainstream gitáros, aki
1979-ben, negyvennyolc évesen hunyt el. Ko
rai halálának egyik okozója a kábítószer volt.
Az orgonista Larry Young játékmódja Jimmy
Smithre emlékeztet, mesterien szól kezei alatta
Hammond, sőt lábbal is dolgozik, pedálokon
hozza a basszust. Young 38 évesen halt meg,
1978-ban. A vibrafonos Bobby Hutcherson vi
szont az elismert mesterek között működik ma
is, ha nem is a legelső vonalban. Játékának fi
nomsága már itt is megmutatkozik, gyakran
pályatársai legnagyobbjaihoz hasonlítható.
A lemez alapvetően pozitív élmény, izgalmas,
melodikus, szórakoztató zene. Egyszerű mainst
ream hangszerelésben megszólaló témák után
kitűnő gitár-, orgona-, illetve vibrafonszólókat
hallunk igényes zenei keretben. Természetesen
nem hallgathatunk el néhány kritikai észrevé
telt sem. Az első a vibrafon hangzásával kap
csolatos, és nem a játékosnak szól, hanem a
hangmérnöknek, aki a hangszert aránytalanul
halkra keverte. Rudi Van Gelderről lévén szó,
aliganem ritka eset, hiszen ő a jazz egyik leg
kitűnőbb specialistája volt évtizedeken át. Tu
dom, hogy jazzorgonisták esetében gyakran
mellőzik a nagybőgőt az együttesből, ami vé
leményem szerint nem mindig szerencsés, így
itt sem. Határozottabban, karakteresebben lük-
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G rant G reen - gitár,
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Bobby Hutcherson - vibrafon,
Larry Young - Hammond orgona,
Elvin Jones - dob
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tét a szving, ha a negyedek pengetve szólal
nak meg a mélyben. Legkevésbé elragadtatva
a produkcióban Elvin Jones dobolásától va
gyok. Közismert, hogy a hatvans évek elejétől
kolosszális felvételek dobosa volt például John
Coltrane együttesében, ahol bonyolult felada
tokat oldott meg példaszerűen. Nehezen ért
hető, hogy a '64-es Green-felvételen miért nem
volt helyzete magaslatán, hiszen itt alapvetően
egyszerű, kísérő szerep jutott neki. Jones játé
ka többnyire ideges, tempói nem egyenletesek,
felgyorsulnak. Finom hangzású mainstream
jazz esetében fölöslegesnek tűnik az állandó
verőhasználat, seprű is elkelne helyenként.
Sajnos az együttes vezetőjével kapcsolatban
sem hallgathatunk el egy megjegyzést: gitárja
nincs rendesen behangolva, intonációja itt-ott
alacsony.
Utolsó kifogásom a lemezzel kapcsolatban az
időtartama: négy szám összesen 33 és fél
percben, ez bizony kevés a CD-korszakban,
hiába csábít a „mid-price" matrica a borítón.
Ez „low price" esetén is szűkös kínálat volna.
Deseő Csaba
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Bill Evans
At t h e Mo n t r e u x Jazz Fe s t i v a l
Fr om Left to Ri ght
• Verve — PolyGram •

iles Davis több helyen is említi ön
életírásában, hogy Bill Evans (a ba
jtoknak néha csak Moe) volt az, aki
a klasszikus zene hallgatásának fontosságára fel
hívta a figyelmét. Sztravinszkij és Rachmanyinov
mellett az Evansnél csupán néhány évvel idősebb
olasz zongoraművész, Arturo Benedetti Michelangeli neve bukkan fel nemegyszer Evans baráti
lemezajánlatai között. Nem véletlenül. A jazztörténet egyik legintellektuálisabb és legmodernebb
felfogású pianistája számára igen inspiratívak le
hettek az olasz művész Debussy- és Ravel-interpretációi: mint ismeretes, maga Evans is alkalma
zott impresszionista zenei harmóniákat a maga
trió-, duó- és szólógyakorlatában. Az 1929-ben
született muzsikus legtöbbet emlegetett felvételei a
Scott LaFaróval és Paul Motiannel készített trióle

mezek 1959-ből és 1961-ből, de az Eddie Go
mez közreműködésével felvett későbbi lemezek
egy része is - a jazz legjellegzetesebb kamara
formációjának, a zongora-bőgő-dob hármasnak
valóságos mintadarabjai. Egy mindössze 51 évet
élt zenész grandiózus életművének, de az egész
műfajnak egyedülálló teljesítményei.
A Verve pazar kiállítású Master Edition sorozatá
nak két újabb kiadványa közül a korábbi (a há
rom közül az első) montreux-i koncert (1968) ér
zékelteti jobban a fentebb leírtakat. A rövid Scott
LaFaro-periódust az 1961 júniusában rögzített
Village Vanguard-beli hangverseny zárta le; né
hány nappal később a fiatal nagybőgős autóbal
eset áldozata lett. Evans ezután Chuck Israelsszel
dolgozott, de nem találta meg benne a LaFaróhoz hasonló eszményi partnert; izgalmas válasz
tás volt '63 decemberében Gary Peacock alkal
mazása egy újabb trióalbumon, azonban kreatív
együttműködésüknek nem volt folytatása. A zon
goristánál tizenöt évvel fiatalabb Eddie Gomez
viszont éveken át hű partnere maradt Evansnek:
kettejük közös játékában újrateremtődött a régi
csoda - a bőgős mesteri kontrapunkt lett a zongo
rista mellett. Gomez, mint azt kísérőként és szólis-

Bill Evans - zongora
Eddie G om ez - bőgő
Jack Dejohnette - d o b
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faként (a jelen montreux-i lemezen például a Nardisban és az Embraceable You-ban) egyaránt bi
zonyítja, szuverén gondolkodó, ugyanakkor ma
radéktalanul képes azonosulni az evansi felfogás
sal, mely kerüli a free fordulatokat, de szabad te
ret enged a spontán harmonizációs ötleteknek.
Hogy milyen ritka szerencsés egymásra találás
volt az Evans-Gomez-kapcsolat, azt talán egy
olyan számmal - az A Sleepin' Bee-vel - lehet a
legjobban érzékeltetni, melyet Evans korábban
Peacock társaságában is eljátszott. A Montreuxlemez trió- és szólófelvételein egyaránt tanulmá
nyozni lehet Evans szaggatott, tört ritmikájú, még
is poétikus előadásmódját, mely se a romantikát,
se az avantgárd kísérleteket nem vállalja. Szemé
lyes hangú és gyakran magányt éreztető zenei vi
lág ez teljesen egyéni és feszes ritmusú rögtönzési frázisokkal és változatos melódiaépítkezéssel.
S mint mondtam, az európai zenei lelemények is
beszüremlenek az előadásokba, ahogy azelőtt a
jazz történetében még soha, az egy Lennie Tristanóéi kivételével. Evans játékstílusa és technikája
érdekes tanulságokkal szolgálhat minden, a kor
szak nagy újítóinak frazírozási jellegzetességeit
vizsgáló jazznövendék számára: mert míg példá
ul Cecil Taylor, Randy Weston vagy Sun Ra mun
káiban az afrikai és a korai afroamerikai zenei
tradíciók áthasonításaira ismerhetnek, addig nála
a műzenei források dominanciájára lelhetnek.
Vitathatóbb választás a Verve részéről a From Left
to Right díszdobozos kiadása. Ez az eredetileg az
MGM-nél megjelent album egy 1969-ben és
1970-ben készült felvételeket tartalmazó gyűjte
mény; az itt hallható darabok a szimfonikus zenei
háttérrel és a jazzben csak nemrég meghonoso
dott elektromos zongorával való kísérletezés doku
mentumai. Nem az első album Evans szimfonikus
zenei próbálkozásainak sorában: 1965-ben ké
szült a Bili Evans Trio with Symphony Orchestra cí
mű Verve-lemez, melyen Claus Ogerman-arrangement-ok képezik a számok alapszövetét. Sajnos
Ogerman minden arranzsőri szellemessége ellen
ére idegen marad ez a zenei világ (Bachtól Granadosig) Evansék játékától, s ez fokozottan meg
mutatkozik a mind a korábbi album hangszerelői
virtuozitását, mind az ott felvonultatott klasszikus
szerzőket nélkülöző elektromos zongorás lemezen.
A nagyzenekari kíséret kissé édeskésnek hat a
zongorista modern ritmuskezelése mögött, s az is
kiderül, hogy az elektronika személytelenítő effek
tusai sincsenek jó hatással az előadásra. Mintha
csak Gonda János találó megfigyelését igazolná a
tizenhárom felvétel: „az elektronikus erősítés el
mossa azokat a frazírozási finomságokat, ame-

'B ill “"Evans,
“Playing the “Fénder-IRhpdekS“Electric “Piano and the Öteinway “Piano.
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Bili Evans - zongora,
elektromos zongora
Sam Brown - gitár
Eddie Gomez - bőgő
Marty Morell - dob
Mickey Leonard - hangszerelő és
karmester,
szimfonikus zenekar

lyek a modern jazzben kialakultak. Elképzelhetet
len például, hogy Bili Evans rendkívül érzékeny
hangsúlytechnikája fender-zongorán hasonló mó
don érvényesülhessen.'' Mindez már a CD első fel
vételén ellenőrizhető: Michael Leonard fuvolákra

és vonósokra épített arrangement-ja és Evans lebegő-vibráló futamai a Harold Rhodes-féle új
hangszeren a korábbi zenéitől teljesen idegen
sweet-hagyományba illeszkednek; amikor akuszti
kus zongorára vált, kellemesebb lesz a hangzás,

de a Leonard-arrangement-t továbbra is idegen
testnek érezhetjük Evans világában. Rhodes hang
szere különösen akkor hat zavaróan, amikor a
perkusszív (távolról a vibrafonéra emlékeztetői,
enyhén visszhangos és a lassú darabokban, vagy
is Evans legtöbb felvételében (Like Someone In Lo
ve, Children's Play Song stb.) kicsit érzelgősnek
tűnő hangokat a két hangszóró között vibráltatja a
hangmérnök. S őszintén szólva azt se nagyon érti
a hallgató, hogyan került a sessionre Sam Brown
gitáros, aki érdemben semmit nem változtat a fel
vételek menetén. Ebből a szempontból is összeha
sonlíthatatlanul érdekesebb a svájci koncertlemez:
Jack Dejohnette szerepeltetése egyes vélemények
szerint hiba volt, mert dobolási technikája nem
olyan változatos, mint Motiané, s így idegen ma
rad Evans elgondolásaitól. Könnyen lehet, de játé
ka sose válik disszonánssá; jól érezhető független
egyénisége, bár talán cinhasználatában még nem
szakadt el teljesen Tony Williamstől.
Ma már reprezentatív Bili Evans-kiadások vásá
rolhatók: a kezdeti időszakot a The Complete Ri
verside Recordings mutatja be 12 lemezen, míg
a Verve 18 CD-n jelentette meg az életmű vonat
kozó részét The Complete Bill Evans on Verve
címmel. A From Left to Right alternatív darabok
kal kiegészített gyűjteménye talán jobb lett volna,
ha megmarad az exkluzív 18 lemezes kiadvány
tulajdonosainak, illetve a „Bili Evans minden le
ütött hangját" gyűjtő, megszállott rajongóknak
(van belőlük elég).
MátéJ. György
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M ich a el Jacobs
Fejezetek a jazz tö rté n eté b ő l
• G e m i n i B u d ap e s t Kiadó
- R óz s avöl gyi é s Társa •

égre megjelent - Gonda gigantikus
) Jazz című könyve óta - az első magyár nyelvű összefoglaló, egyetemes
jazztörténeti monográfia. Volt szerencsém né
hány könyvet elolvasni ebben a témában, rész
ben persze olyanokat, amelyek magyarul nem je
lentek meg, és mondhatom, mindig új tényeket
tudtam meg, és új összefüggéseket fedeztem fel.
így volt ez a jelen könyv esetében is, épp ezért Ja
cobs könyvének még akkor is létjogosultsága len
ne a magyar könyvpiacon, ha az említett Gondakönyv (második, bővített kiadása) nem éppen
húsz éve jelent volna meg.
Zenéről írni nem könnyű. A szerző épp ezért nem
is nagyon próbálkozik vele. Inkább a zenészekről
ír, és a kor politikai összefüggéseit taglalja. A kon
cepció helyes. A hozzáértők úgyis tudják, miről
van szó, a laikusokat pedig kár volna érthetetlen
zeneelméleti fejtegetésekkel traktálni. A könyv fel
építésében egy tudományos monográfiára emlé
keztet, szigorú kronologikus rendet követ, jelentős
bibliográfiát vonultat fel, a lap alján gondosan fel
tünteti a forrásmunkákat, megbízható névmutatót
tartalmaz, mégis könnyen olvasható, anekdotikus
munkáról van szó. Az általános történeti áttekintés
után a szerző mindig ráközelít egy jelentős szemé
lyiségre, ezáltal a könyv párhuzamos és néha
összefüggő életrajzok sorává válik. Ennek a szer
kesztési formának erénye az, hogy személyes kö
zeibe hozza a jazz nagyjait. Hátránya viszont,
hogy a kiemelések értelemszerűen önkényesek. Ta
lán ennek köszönhető a szerénykedő Fejezetek a
jazz történetéből cim A jazz története helyett. Né
hány esetben egész helyre kis jellemrajzok kere
kedtek ki, de máskor a szűk terjedelem miatt a ka
rakterek karikaturisztikusra sikeredtek. Jacobs ren
geteget idéz jazz-zenészek önéletrajzi könyveiből,
viszont a szövegkörnyezetükből kiszakított idéze
tek kicsit más embert mutatnak, mint az eredeti
autobiográfiák. Bili Evansról alig ír, Davis hatva
nas évekbeli második nagy kvintettjét meg sem em
líti. Az elmúlt húsz év történéseit alig kommentálja,
csupán egy szűk fejezetet szán rá. Nyilvánvaló,
hogy a jelen maradandó értékeinek kiválasztásá
hoz merészség kell, az pedig Jacobsra nem jel
lemző. A szerző szimpatizál az életüket sikertele
nül vezető zenészekei, és alig leplezett ellenszen
vet érez a sikeresek iránt. Olvasás közben az a teljesen téves - kép alakulhat ki, hogy például Bei
derbecke Goodmannél vagy Parker Gillespie-nél
azért értékesebb, mert elrontották az életüket.
A fordítás nem nevezhető bravúrosnak, magyar-
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talanságok is tarkítják, de két jelentős erénnyel
bír. Zenei tárgyú könyveknél sokszor bosszant,
amikor a hazai és a külföldi kifejezést nem ismer
ve, a fordító egyszerűen tükörfordításban közli a
fogalmat, ezzel értelmetlen képzavart alkotva. A
köny ettől szerencsére mentes. Előre rettegek álta
lában attól is, hogy a fordítók melyik magyar táj
szólásra ferdítik a szlengszövegeket. A könyvben
sűrűn előforduló szlenget ízléses és helyenként
szellemes fordításban olvashatjuk. Először érez
tem azt, hogy Davis varázslatos önéletrajzát,
amely végig egy merő szleng, meg lehetne oszta
ni a magyar olvasókkal. Zavaró viszont, hogy az
érthetően lefordított kifejezések után sokszor záró
jelben közlik az angol megfelelőt. Ez néha mulat
ságos, pl.: „hot zenekarok (hot bands)", de az
esetek zömében egyszerűen csak felesleges.
Tehát itt van egy olvasmányos, mégis tényszerű
könyv egy népszerű zenéről, bizonyos szem
pontból „az" élő instrumentális zenéről. Pony
ván a helye.
Itt a probléma. A kemény fedelű könyv ára a CDmelléklettel 4980 Ft, és ezért a pénzért a könyv

még csak nem is szép. Összehasonlitásképp: egy
hasonló terjedelmű és témájú könyv-Angliában
kb. öt font. De nálunk egy ilyen terjedelmű paper
back úgy ezer-ezerötszáz forint körül mozog.
Tudván, hogy a szerkesztő-fordító egyben rendkí
vül aktív lemezkiadó is, tartottam tőle, hogy a
Pannon Jazz CD-melléklete inkább a lemezki
adó, minta jazz történetét fogja illusztrálni. Nos,
nem ez a helyzet. A válogatás tényleg jó ízléssel
összeszedett gyűjtemény, amely szervesen kap
csolódik a szöveghez. Itt próbálja meg azt a hi
ányt pótolni, hogy a könyv szövegében nincs ma
gyar vonatkozás.
Indokoltnak érzem, hogy a könyv, mivel megáll a
saját lábán CD nélkül is, külön is kapható. Sajná
lom, hogy nem tudunk meg semmit a szerzőről és
arról, hogy a szerkesztő miért pont ezt a könyvet
választotta ki a külföldi, ebben az esetben a né
met piacról. Egy előszót ez azért megért volna.
Mindenesetre faltam a könyv minden sorát, és
nemcsak azért, mert számomra oly kedves témá
ról van szó.
Juhász Gábor
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A hónap művés.
a

Vidovszky
László
Vidovszky László 1944. február 25-én született Bé
késcsabán. Zeneszerzés-tanulmányait 1959-ben

-ben

1997 - Silly Old Muzak - egy előadóra és számí
tógép által vezérelt hangmodulokra
1974-78 - Közös kompozíciók az Új Zenei Stúdi
óban működő zeneszerzőkkel
Elektroakusztikus kompozíciók
Filmzenék, színházi kísérőzenék
Audiovizuális és environment kompozíciók
1999 májusában jelenik meg a BMC gondozásá
ban Vidovszky László Etűdök MIDI zongorára cí
mű albuma. Az alábbiakban a szerző megjegyzé
seit olvashatjuk művével kapcsolatban.
A z Etűdök MIDI zongorára (korábban: Etűdök gép-

zongorára) című sorozat darabjai 1988 óta ké
szülnek, először hosszabb-rövidebb lélegzetű, ön
álló darabokként, majd később mintegy 30 perces
hosszúságú sorozatokként füzetekbe csoportosítva.
A sorozat jelenleg 4 füzetből áll: az első három
szólóhangszerre készült darabokat tartalmaz, míg
a negyedik kétzongorás kompozíciókat, egyes
esetekben eltérő hangolású hangszerekre is.
A gépzongora mindenesetre egyik legmarkán
sabb megtestesítése a technikai fejlődés és a
hangszerek fontos, de kétes kapcsolatának. Ez az
elidegenített szerkezet - mely a klasszikus arányú
hangszertestre szerelt kábeleivel, opto-elektronikai
érzékelőivel és szelénmotoraival leginkább a tu
dományos-fantasztikus filmek űrszörnyeire emlé
keztet - pontosabb mása az igazi zongoráknak,
mint az elüzletiesedett hangszerkészítés mai ter
mékei. Ez a kettősség (a hagyományos hang és a
gépi vezérlés) elsősorban két területen, a ritmus és
a dinamika felfogásában jelent új lehetőségeket.
Bár az egyes darabok elsősorban egyes kompozíciós kérdések etűdszerű megszólaltatásai, számos
közös vonásuk is van. Szinte mindegyik etűd
Főbb művei
visszavezethető valamilyen korábbi (más kompo
nisták vagy saját magam által írt) zeneműre, jólle
het ez a „remake" a hallgató számára a legtöbb
1972 - Autokoncert - két előadóra és függesztett
esetben szinte fölfedezhetetlen. Szerepel köztük
hangszerekre
gregorián, barokk, klasszikus kompozíció, ezek
1975 - Schroeder halála - preparált zongorára
néha struktúrájukban és akusztikájukban a hallga
1979-82 - Szóló obiigát kísérettel - szabadon vá
tó által is felismerhetők (Futaki ének, Berlioz, Prelú
lasztható szólóhangszerre és kíséretre
19 7 9 - 88 - Háromhangú felgondolások I—IV. - há dium), olykor azonban az adatlistából sem következtethetők vissza (Barokk, Drei-Choral-Vorspielrom billentyűs hangszerre
1 9 8 0 - 81 - Nárcisz és Echó - opera egy felvo Variationen). A z „eredeti" zenei anyag ugyanúgy
van jelen, mint az „eredeti" zongora a MIDI-hangnásban
szer esetében: kiindulásul, hivatkozásul és vonat
1988-96 - Etűdök MIDI zongorára (4 füzet)
kozásul szolgál, de a végéő megszólalás nem ha
1989 - Soft Errors - kamaraegyüttesre
sonlítható vele össze, több és kevesebb nála.
1992 - Zene a sevillai Expo '92 Magyar Pavi
Hangversenyen ezeket a darabokat természete
lonjába
sen „élő" MIDI zongorával tudjuk csak elképzelni,
1996 - Loco Dances - zongoristára és MIDI zon
hiszen a hangzás önmagában elmarad az elekt
gorára
ronikus zene lehetőségeitől. A hangfelvétel eseté
1996 - Ady Endre: A fekete zongora - MIDI zon
ben azonban lemondtunk erről, és mintavételezett
gorára, hárfára és vonószenekarra
hangokat használtunk.
1997 - Black Quartet - ütőhangszerekre

kezdte Szatmáry Gézánál a Szegedi Konzervató
riumban, majd 1 9 6 2 -6 7 között Farkas Ferencnél
folytatta a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián.
1970-71-ben a Groupe des Recherches Musicales kurzusait látogatta Párizsban, és zeneszer
zés-tanulmányokat folytatott Olivier Messiaennál.
1970-ben egyik alapítója volt a budapesti Új Ze
nei Stúdiónak, melynek azóta is aktív tagja, zene
szerzőként és előadóként egyaránt. Többször
részt vett műveinek külföldi előadásában és szá
mos kortárs külföldi zeneszerző műveinek ma
gyarországi megszólaltatásában.
1 9 7 2 -1 9 8 4 között zeneelméletet tanított a buda
pesti Liszt Ferenc Zeneakadémia tanárképző tago
zatán. 1984-től 1988-ig a pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem Zenei Tanszékének vezetője
volt. 1996 óta ugyanitt a z újonnan megalakult
Művészeti Kar dékánja.
1983-ban Erkel-díjjal, 1992-ben Bartók-Pásztorydíjjal, 1996-ban a Magyar Köztársaság Érdemes
Művésze címmel tüntették ki.
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A BMC szolgáltatásai:
•

H azai és nemzetközi információs
központ - szöveg, kép, h an g ad a to k
felvitele és lekérdezése
a z interneten

•

Kiadói tevékenységek koordinálása
- BM C kiadó

•

Z enei fesztiválközpont - előadások,
koncertek, hang- és fénytechnika
szervezése, lebonyolítása stb.

•

Z enei kiadványok árusítása

•

Hangfelvételek készítése,
hanghordozók gyártása, teljes körű
szolgáltatásokkal - zenészek, stúdiók,
grafikai-nyomdai kivitelezés stb.

•

Rendezvényszervezés

A BMC a GRAMOFONBAN
• A hónap m űvésze a BMC-ben
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R A D I O

A Bartók Rádió
nyugati URH (CCIR)
sávú frekvenciái

BARTÓK

Ssz. Telephely

Hangversenyciklus
századunk zenéjéből
Kinek kell a modern zene? Valószínűleg mindazoknak, akik vitába szállnak azzal az állítással, hogy a ze
netörténet csak volt, de megszűnt, hátrahagyván egy
kellemes múzeumot - garantáltan márkás, időtálló
darabokkal. Akik arra kíváncsiak, miképp folytató
dik napjainkban a történet, s vajon m it hoz a jövő,
azoknak ajánljuk figyelmébe. Hiszen a legújabb zene
alkotásait: ezeknek még nincs rajta a mesterművei
szavatoló pecsét, nekünk m agunknak kell eldönteni,
a mi ítéletünk dönti el, hogy mivel rendezik be maj
dan a múzeum újabb termeit. N apjaink zenéjét ezért
a döntési lehetőségért, a felfedezés öröméért érdemes
hallgatni.
1999 hat hangversenye is tartogat még felfedeznivalót
- a század, illetve ezredvég közeledtével - alkalmat
nyújt a visszapillantásra is, teszi ezt új művek bem uta
tóival, új nevekkel a hazai zeneszerzői listán, és felidéz
ve az ötvenes évek magyar zeneszerzéséből értékálló
nak bizonyult alkotásokat, azok sajátos zenei világát.
Á p r ilis 2 8 ., sze rd a e ste fé l 8

Frekvencia
(MHz)

1.

Budapest

105,3

2.

Kiskőrös

105,9

I

Debrecen

106,6

J

4.

Győr_________ 106,8

|

5.

Kab-hegy

6.

Kékes_________ 90,7

j

7.

Komádi_______ 105,1

|

8.

Miskolc_______107,5

9.

Nagykanizsa

3.

.....

.... ............................... 1

105,0

104,7

j

10. Pécs

107,6

I

11.

107,9

Sopron

A M a rc a to E gyüttes h a n g v e rs e n y e , v e z é n y e l M a tu z G e rg e ly , F rancisco G u e rre ro ,
S z ig e ti Is tv á n , A lfre d S n ittk e , M a u rc io K a g e l

M á ju s 5 ., e s te fé l 8

A M a g y a r R á d ió E le k tro a k u s z tik u s S tú d ió ja , a z EAR E g yü tte s, C sa lo g G á b o r
és az E w a ld R é zfú vó sö tö s h a n g v e rs e n y e - S u g á r M ik ló s , M a d a rá s z Iv á n , F a ra g ó B é la ,
J o s e p h W a te rs , K u rtá g G y ö rg y , D u b ro v a y L ászló m ü v e i

M á ju s 1 2 ., sze rd a e ste fé l 8

J e n e y Z o ltá n , Ia n n is X e n a k is , Jo h n C o r ig ilia n o , L en dva y K a m illó m ü ve i

M á ju s 1 9 ., sze rd a e ste fé l 8

B ra z il e s t a G ild a F e rre ro /R o b e rto D u a rte D u ó k ö z re m ű k ö d é s é v e l

M á ju s 2 6 ., sze rd a e ste fé l 8

A S to ckh o lm i S za x o fo n k v a rte tt és a M a g y a r R á d ió és T elevízió É n e k k a rá n a k h a n g ve rse n ye ,
v e z é n y e l S trausz K á lm á n - S te n M e lin , M a ro s M ik ló s , D e á k C saba, D o in a R o ta ru ,
J o n a s B o h lin , D e csé n yi J á n o s , B o za y A t tila , C o rn e l T aranu, S e lm e c z i G yö rg y

J ú n iu s 2 ., sze rd a e ste fé l 8

„ I n m e m ó riá m 5 0 -e s é v e k " - v á lo g a tá s a z e n e i p lé n u m o k m ű s o rá b ó l

H O R V Á T H

É VA

Szórakozva németül
1000 kifejezés német
TV-adásokból
Nemzeti
Tankönyvkiadó
Ára:
390 forint áfával

jL . könyv nagy segítséget
nyújt annak, aki közvetlen,
könnyed stílusban szeretne ismerőseivel németül beszél
getni, vagy jobban meg akar
ja érteni a SAT1, RTL,
Deutsche Welle és a többi
német tévéadó filmjeit, sportés kvízműsorait. A mintegy

másfél ezer példamondat jó
része olyan, hogy nehéz lenne
szótár segítségével lefordí
tani. A könnyű eligazodást
szolgálja, hogy az anyagot té
véműsorok szerint csoportosí
totta a szerző (játékfilmek,
krimikben előforduló kifeje
zések, kerekasztal-beszélgeté-

sek, hírek, vetélkedők, sport),
azon belül pedig szituációk
szerint (a labdarúgásnál pél
dául: a labdarúgás hírei,
győzelem és vereség, a játéko
sok megmozdulásai, a nézők
véleménye, élő közvetítés, a
mérkőzés után, szabálytalan
ságok).

olvasói oldal
Tisztelt Lapigazgató Űr!
A z t gondolom, a sajtó íratlan szabályai tiltják, hogy a z ember
a saját lapjában egy másik lapot bizgessen, s úgy látom, ezt a
szabályt általában napjaink magyar sajtója is tiszteletben
tartja. Ön sajnos nem: Stephen H ough Mompou-lemezének
recenziójában (IV. évfolyam, 2. szám, 23. oldal) megrója
„kvalitásos” m agazinunkat egy sajtóhiábért és azért, m ert
mondjuk így: jo b b a n örültünk volna, ha nem M ompou/Hough előzi meg a Gramophone Aw ards szavazásánál egy p o n t
tal Bartók/Kocsist, hanem fordítva. E z t írtuk: a zsűritagok ta
lán (kiemelés M . E .-től) sokallták Bartókot és a magyarokat.
Ö nnek természetesen szíve joga, hogy m egbízhatónak tartsa
a Gramophone zsűrijének ítéletét (általában, „hosszú tá v o n ”
magam is annak tartom), m in t ahogy —remélem - nekem is
szívem joga, hogy tízévnyi hanglemezes tapasztalattal tu d 
ja m , mennyi (néha) tudatos és (gyakran) tudattalan „szem
p o n t”já tszik szerepet egy-egy ilyen szavazásnál.
M in t ahogy bizonyára tudatos és tud a tta la n szempontok j á t 

ME GR E N D E L ŐL A P

szottak közre abban is, hogy Ö nök szerin t (idézett szám, 3.
oldal) a H ungaroton Classic D ohnányi/Szabadi/VásáryCD -je a M ID E M -e n a versenymű kategóriában, több m in t
ezer felvétel kö zü l nyerte el a nagydíjat (pedig a kategória
neve, idézem: Solo/Orchestra C D Premiere, és könnyen be
látható, hogy egy év ala tt nem je le n ik meg a világon több
m in t ezer versenymű első felvétele), nem különben abban is,
hogy Hollós M áté, a Hungaroton Classic igazgatója ezt a d í
j a t (amihez egyébként tisztelettel gratulálok a z alkotóknak)
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„a kiadó történetének legnagyobb sikereként értékelte”, s
hogy ezt Ö nök így meg is írták. Hollós M áté (vagy Ö n m in t
lapigazgató) is hozzátehette volna, hogy talán, és akkor az
ember nem kérdezné: hát a B artók Összkiadás díjai? Es a
Bartók zongorázik hét nem zetközi díja? stb. stb. ?
A sajtóhibáért természetesen olvasóinktól kell elnézést kér
nünk. (M in t olvasótól ezennel Ö n tő l is elnézést kérek.) De
Ön e tekintetben is ingoványos talajra tévedt. A Trio Fontenay H aydn-C D -jéről megjelent recenzióban (idézett szám,
25. oldal) nyolcszor írták a z együttes nevét Fontaneynak (sic!
és még hétszer sic!).
Tanulság: jo b b , ha ki-k i a saját portája előtt söpröget.

M ik es Éva
a „kvalitásos m agazin”főszerkesztője

Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
Kedves levelét köszönjük, a sajtóhibákért pedig elnézést ké
rünk. Egyébként örömmel tölt el m inket, hogy Ö n t is olvasó
in k között üdvözölhetjük. M egtisztelő figyelmére továbbra is
szám ítunk.
Retkes A ttila főszerkesztő
Bősze A dám lapigazgató

folyóiratot, a z ig é n y e s z e n e r a j o n g ó la p já t

p é ld á n y b a n .
O

E gy évre: a bolti á r n á l 6 2 0 forinttal o lc s ó b b a n ,

O

Fél é v re: a bolti á r n á l 1 1 0 forinttal o lc s ó b b a n ,

4000

forintért.

2200 forintért.

M e g r e n d e l ő n e v e: ...............................................................................................................
C ím e : ................................................................................ (v áro s, k ö z s é g , ke rü le t)......................................................................(utca, tér, Itp.)
.............................................( h á z s z á m ) .................................................(em elet, a jtó ) .................................................................... (irányítószám )
A z e lő fiz e té s i d íja t

o

a ré s z e m re k ü ld e n d ő á tu ta lá si p o s ta u ta lv á n y o n

O sz á m la

A m e g r e n d e lő la p o t a z a l á b b i cím re kérjük fe la d n i:

AMFISZ Kft., 1025 Budapest, Mandula u. 3 1 . Fax: 2 1 2 -4 7 8 2

1999. ÁPRI LI S

e lle n é b e n , á tu ta lá s s a l e g y en líte m ki.

Uj francia filmek bemutatkozása

FRANCIA FILMNAPOK
Budapesten április 2 2 - 2 4 - i g , vidéken április 2 5 - m á j u s 6-ig

Gérard
Lanvin

Carole
Bouquet
Ledoyen

Guillaume
Canet

Riportmagazinunkban mérlegre
tesszük a valóságot.
On melyik oldalon áll?
Mérlegeljen velünk
a műsor alatt hívható
telefonszám segítségével!

A megújult Napló
Sváby Andrással
vasárnap este
18:30-kor a tv2-n.

Az

E C O N O V U M
„Iványi prof. és Társai" G a z d a s á g i Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
a z alábbi szolgáltatásokat ajánlja:

Stratégiai diagnosztika és akciótervezés
SWOT és portfolió-elemzéssel.
Szervezetfejlesztés, reengineering
és a javadalmazási rendszer korszerűsítése.
Átfogó költséggazdálkodás
(Total Cost Managament) kiépítése
és költségcsökkentő értékelemzés végigvitele.
A kaliforniai Newport University magyarországi
képviseleteként - rugalmas távoktatási formában
- magyar vagy angol nyelven amerikai közgazdász
és doktori fokozat megszerzésének lehetővé tétele.

Információ: (06-30) 9 4 0 -4 3 4 2

M id e m

C la s s iq u e

p ro ffe rs fiv e

d a y s

o f n o n -sfo p

m u s ic

b u s in e s s

a n d

m uch

m o re

• Key executive contacts (9,756 participants) • Global representation (93 countries) • Daily concerts and recitals • IMZ avant-prem iere screenings
• 24h a day promotion

(700media specialists) •

the prestigious, star-studded Cannes Classical Awards (over 30categories)

Midem c la ss iq u e — your unique deal forging opportunity

5 P E C IA L

P R IC E

FO R

N E W -C O M E R S

*

an unbeatable deal offering unlim ited a cc ess to Midem Classique and the entire Midem m arket
o n ly

l,9 5 0 F F

+

VAT p e r p e rs o n

I

*

(offer valid until 10th January)
* under specific conditions (see contract)

<

★ BRONX (Paris)

For further information, please fax this coupon or contact your nearest Reed Midem Organisation representative:
First name......................................................................................... Surname.................................................................
Title...................................................................................................................................................................................
Company name...................................................................................Activity....................................................................
Address.............................................................................................................................................................................
City....................................................................................................Country...................................................................
Tel....................................................... Fax............................................................... e.mail..............................................

LU

o
2
o

Headquarters / France & rest of die world - Tel: 33 (0)1 41 90 44 60 - Fax: 33 (0)1 41 90 44 50 - UK - Tel.: 020 7528 0086 - Fax.: 020 7895 0949 - USA ■Tel: 1 (212) 370 7470 - Fax: 1 (212) 370 7471 - e.mail: midem@aol.com / 104705,1526@compuserve.r
Germany / Austria / Central & Eastern Europe Tel: 49 (0) 7631 17680 - Fax: 49 (0) 7631 176823 - e.mail: 106760.2217@compuserve.com • Hong Kong / Asia Pacific • Tel: (852) 2965 1618 / 2824 1 069- Fax: (852) 2507 5186 - e.mail: 106534,167@compuserve.«
Japan - Tel: 81 (3) 3542 3114 - Fax: 81 (3) 3542 3115 ■ e.mail: lily-ono@mtf.biglobe.ne.jp - Australia / New Zealand / Hawaii - Tel: 61 (2) 9557 7 7 6 6 - Fax: 61 (2) 9557 7788 - e.mail: tripp@immedia.com.au

