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Az a képzet, hogy a muzsikus magányos hős, XIX—XX.
századi fejlemény. E képzet ellentmond annak a nyilván
való körülménynek, hogy a zene és a zenélés elsősorban
csoportos és intenzív kommunikációt feltételező tevé
kenység. Valószínű, hogy amióta a zene létezik, a nagyobb
közösségen belül mindig voltak olyan zenész társaságok,
csoportosulások, melyeknek egyik alapvonása valamiféle
zártság volt. E zártság különböző mértékű lehetett,
bizonyos zenekultúrákban kasztosodást jelentett, máshol
egyszerűen a szakmaiság közössége generálta.

Önszerveződéstől a klikkig
Ebben az értelemben csoportként kezelhető egy középkori
schola, egy katedrálishoz kötődő, énekesekből és zeneszerzőkből
álló csoport, egy zenész céh, vagy egy V ili. századi önsegélyező
egyesület. Egy-egy ilyen csoport kortársi vagy zenetörténeti
megítélése igen tág keretek között mozoghat, a szakmai önszer
veződéstől a klikkig széles a fogalm ak spektrum a. Egy csoport
működésének mai megítélését alapvetően meghatározza a cso
po rtta l kapcsolatos utólagos, tö rté n e ti értékelés, mely az esetek
többségében konstrukció. A Firenzei Cam eratát a kortársak (jó
esetben) elismerően tudom ásul vették, zenetörténe tet form áló
jelentőségű csoportnak azonban csak a távoli utókor tekinti. Az
a fa jta zenészközösség, mely zártabb kereteket határozott meg,
és a közösséghez való tartozás a közösség eszmeiségéhez kötődő
mélyebb azonosulást fe ltételezett, a XVIII. századtól jelent meg.
M ivel e közösségek kevésbé képlékeny célok m entén szerve
ződtek, így „p ro filju ka t" élesebben lehet m egrajzolni; a zenetör
té n e t-írá s — éppen a tárgy körülhatárolhatósága m ia tt - könynyebben meg tudja közelíteni. Az olyan társaságok, m int például
a S ociatät der musikalischen W issenschaften (Zenei Tudományok
Társasága), melynek 1747 után Bach is tagja vo lt, elsősorban a
tagok (és a társasághoz kapcsolható művek) révén kerültek a
zenetörténe t látóterébe, kevésbé e társaság zenei életet befolyá
soló működése m iatt. Christoph W o lff joggal nevezi ezt a társa
ságot „in te lle ktu á lis zenészek laza tömörülésének". A zenetörté
nész akkor örül a legjobban, ha egy társaság n yílt esztétikai
állásfoglalást fogalmaz meg, és állásfoglalásával alapvetően be
folyásolja a zene további alakulását, vagy akár m agát a társadal
mat. Néha, am ikor a csoportok belső „csoport-dinam ikájáról" ke
vés inform ációval rendelkezik a történész, a csoportot kifelé
jóval egységesebbnek lá tta tja , m in t az valójában volt.
így lehetséges, hogy a zenetörténet-írás maga is konstruál cso
portokat, olyanokat, melyek m agukat esetleg csak laza, baráti tár
saságként határozták volna meg. A XIX. század számos ilyen cso
port kialakulásának volt szemtanúja, és e század már tisztában
vo lt ezen csoportok társadalmi jelentőségével is. A csoportok kö
zö tti te rh e lt viszony, sok esetben a nyílt szembenállás maguknak
a csoportoknak is hasznára vált, mivel minden egyes vita az ön
meghatározás kézenfekvő lehetőségét biztosította. A XIX. század
közönsége pedig igényelte ezeket a vitákat, önmeghatározó nyi
latkozatokat, hiszen ezek a zenei köznyelvet elveszítő zenefo
gyasztók számára tájékozódási pontokat adtak. Ráadásul a
művészi konfliktusok könnyen megjeleníthetők voltak az egyre ro
hamosabban szélesedő nyilvánosság számára. Ezt a helyzetet né
hány zeneszerző is felmérte, és igyekeztek a maguk javára használ6

A francia Hatok: muzsikusok Cocteau köpönyegéből

Fotó: Gramofon-archív

Új Zenei S tú d ió
A magyar zenetörténeti közelm últ legjelentékenyebb zene
szerző csoportja kétségtelenül az Új Zenei Stúdió volt, mely a
legendás pedagógus és karmester, Simon Albert kezdeményezé
sére jö tt létre a KISZ Központi Művészegyüttes keretein belül.
A Stúdió működésének legintenzívebb szakasza 1970 és 1985
közé esett. Meghatározó személyiségei Jeney Zoltán, Sáry László
és Vidovszky László voltak. Később csatlakozott a Stúdióhoz
Csapó Gyula, Dukay Barnabás, Serei Zsolt és W ilheim András.
A Stúdió munkájában részt vett Eötvös Péter és Kocsis Zoltán is.
Az idősebb generációhoz tartozó zeneszerzők közül kevesen köztük Kurtág György és Szőllősy András - követték figyelem 
mel a csoport működését.
Az Új Zenei Stúdió saját műveik m ellett 1970 és1990 között
több m int 650 kompozíciót m u ta to tt be. E rendkívüli szám je 
lentőségét Szitha Tünde Jeney Zoltánról írt portréjában (Magyar
zeneszerzők, 19. kötet) így foglalta össze: „alig volt az új zene
elm últ évtizedeinek olyan irányzata, amelynek reprezentatív da
rabjai ne szerepeltek volna a Stúdió hangversenyeinek műsorain.
A műsorok összeállítása, a próbamunka, a zenészek betanítása,
saját hangszeres felkészülésük folyam atos tanulási és önképzé
si lehetőséget a d o tt számukra. Az együttesben maguk is elő
adóművészekké váltak. Saját műveikkel és mások zenéjével kap
csolatos előadói tapasztalataik újabb és újabb ö tle te k e t
eredményeztek, melyeket a próbák során alkalmuk n yílt kipró
bálni, m egtartani vagy elvetni - azaz kísérletezni a m űhely
munka legnemesebb értelmében."
A műhelymunka speciális esetben közösen komponált művek
ben (vagy improvizációkban) ö ltö tt testet (Hommage á Kurtág,
Hommage á Dohnányi, December 27), a Stúdió legutolsó
ilyen produkciója az 1990. december 31-én előadott Rottenbiller

Ha például az orosz Ötök vagy a francia Hatok csoportot hason
lítjuk össze, akkor inkább a különbségek tűnnek szembe. Az orosz
csoport valóban közösségként működött, tevékenységére egy
erős vezető személyiség (Balakirev) döntő hatást gyakorolt.
Rendszeresen v ita tta k meg művészeti problémákat, készülő mű
veiket először egymásnak m u ta ttá k meg, és (jobbító szándékkal)
bírálták a készülőben lévő kompozíciókat. A csoport belső kohé
zióját egy időben az is növelte, hogy maguk a ta g o k az orosz ze
nei nyilvánosság perifériáján helyezkedtek el. Nem elhanya
golható körülm ény az sem, hogy a társadalm i környezet is
csoportként kezelte a társaságot. Ezzel szemben a francia Hatok
inkább laza és művészi törekvés tekintetében is szerteágazó cso

portosulásnak, egy kívülről jö tt (C octeau-tól származó) és „PRfogásként" is értelm ezhető alkalmi egyesületnek tűnik. L é tre jö t
té t nehéz lenne elválasztani a korszak avantgárd m ozgalm ainak
kommunikációs stratégiájától. E csoportra valószínűleg igaz,
hogy valós tevékenységénél erőteljesebben van jelen a ze n e tö r
ténet-írásban.
A XX. századi csoportalakítás paradigmatikus eseteként kell
szólni a Schönberg köré szerveződő körről, melynek elnevezése is
— második bécsi iskola — elemzésre érdemes. Gondolkodásunkban
az „iskola” kifejezéssel párhuzamosan azonnal megjelenik egy
centrumfigura, a mester, illetve a tanár, valam int az őt követő ta 
nítványok csoportja. Az „iskola" hívó szó így a szokásosnál erősebb
művészi összetartozást és közös esztétikai célokat je le n ít meg.
A csoporthoz tartozás ténye szinte önmagában is elég egy-egy tag
öndefiníciójához, sőt azt helyettesítheti is. Az, hogy e körhöz a
„második bécsi" jelző tapadt, jelzi a csoportalkotás tudatosságá
nak történeti dim enzióját. A paradigmához tartozik, hogy a cso
port a zenei nyilvánosság perifériáján helyezkedett el és inform ális
súlya csak fokozatosan bontakozott ki. E kibontakozást elsősorban
Európa törté n e lm i-p o litika i változásai akadályozták. Sajátos m ó
don a csoport hatása akkor erősödött fel, amikor legjelentősebb
képviselői közül m ár ketten nem éltek és maga a „mester", Arnold
Schönberg is Európán kívül működött.

Jeney Zoltán

Sáry László

ni; velük párhuzamosan pedig megjelentek a zenei írók is, akik már
nem saját műveik vagy érvényesülésük érdekében foglaltak pozí
ciót ebben az új „kommunikációs térben", hanem ízlésbeli és ide
ológiai szempontok érvényesítése miatt. E század nagy élet
műveinek — Wagner, Berlioz, Liszt, Schumann, Brahms, Bruckner,
hogy csak néhányat említsünk — történeti értékeléséből nem is hi
ányozhatnak a „csoport-dinam ikai" megfontolások.

Fotó: Gramofon-archiv

Nincs k é t egyforma szerkezetű csoport

W ilheim András

utca 16-22. volt. A műcím a stúdiónak o tth o n t adó intézmény cí
me, a felsorolt stúdiótagok m ellett részt vett a darab létrehozá
sában Kurtág György és ifj, Kurtág György is.
Annak ellenére, hogy az Országos Filharmónia a Stúdió hang
versenyeit felvette műsorába, az Új Zenei S túdiót a magyar zenei
élet hivatalos fórum ain periférikus, m arginális művészcso
portként könyvelték el és igyekeztek ezt a stá tu st fenntartani.
A Stúdió szemléletének hatása azonban messze tú ln y ú lt a ma
gyar zenei élet körein, a benne részt vevő alkotók szoros kapcso
latban á lltak a képzőművészet, a film , a színház, az irodalom és
az akkori politikai ellenzék jeles képviselőivel. Bár vannak bizta
tó részeredmények, az Új Zenei Stúdió működésének történeti
feldolgozása még a jövő feladata.
Az utóbbi években az Új Zenei Stúdió munkájára a külföldi ze

GRAMOFON

Vidovszky László

netörténészek közül is többen felfigyeltek. Az érdeklődést rész
ben a magyar zeneszerzés olyan nemzetközi hírű képviselői v á l
to ttá k ki, m int Ligeti, Kurtág vagy Eötvös. A külföld szemében a
magyar kortárs zene izgalmas kutatási terület, s aki erre a te rü 
letre téved, ó h atatlan ul találkozik az Új Zenei Stúdió tevékeny
ségével. A külföld — érdekes, de nem m indenki számára m eglepő
módon - nem a nyugati avantgárd trendek magyar adaptáció
ja ké n t értékeli a S túdió működését, hanem egyéni profilú zene
szerzők rendkívül eredeti, önálló, a nyugati avantgárd eredm é
nyeit részben fe lü líró műhelymunkájaként. Azon a képzeletbeli
világtérképen, m elyen a zenei innováció XX. századi ce n tru m a it
tü n te tté k fel, a R ottenbiller utca 16—22. sokkal élénkebb szín
nel szerepel Londonból vagy Párizsból nézve, m int azt idehaza
gondolnánk.

Kutatás, alkotás, befogadás
Ezúttal nincs hely arra, hogy az elmúlt fél évszázad minden je le n 
tékeny zeneszerzői csoportját vagy műhelyét bemutassuk, vagy
csak felsorolásszerűen megemlítsük. Egy jellem ző példa azonban
idekívánkozik. Pierre Boulez vitathatatlanul a század második fe 
lének legjelentősebb csoportalkotó tényezője. Rengeteg munka és
egyedülálló szakmai felkészültség kellett ahhoz, hogy szűkebb ha
zájában, Franciaországban (nagyságát jelzi, hogy Franciaország

A

Alban Berg és A rnold Schönberg

Fotó: Gramofon-arehív

A második bécsi iskola működésének paradigmatikus vonása to
vábbá, hogy műveik előadását — a környezet fogadókészségének
hiánya m ia tt — maguk szervezték, és azokban előadóként is aktí
van közreműködtek. Úgy vélték, hogy a közönség megnyerésének
legcélravezetőbb módja a közönség felkészítése, felvilágosítása,
nevelése. Ezért a csoport kifelé irányuló munkáját a „propaganda"
kifejezéssel lehet érzékletesen jellem ezni. Nem mond e lle n t m in
dennek az, hogy a kívülálló szemlélőnek úgy tű n h e te tt, hogy a
csoport működése ezoterikus. A második bécsi iskola belső kohé
zióját a közös érdeken és az azonos esztétikai célokon tú l egyfajta
magánéleti belterjesség is növelte. Természetesnek kell tartanunk,
hogy egy ilyen csoportot gyakran bizalmatlanság és gyanakvás
vesz körül, és vannak olyanok, akik megítélésekor nem alkotóm ű
helyként, hanem klikk-ként jellem zik.
A második világháború után létrejövő zeneszerzői műhelyek
legtöbbje a második bécsi iskola működéséhez volt hasonló, még
akkor is, ha zenei elképzeléseikben eltértek a m intaadó körtől.
Teljesen új helyzetet terem tett viszont, hogy az állam (m elyet tá r
sadalmi berendezkedéstől függetlenül a hatalom gyakorlók a tá r
sadalom szinonim ájaként értelmeznek) igen intenzíven kezdett el
részt venni a kultúrában, így a zenében is. A zene első számú f i
nanszírozójává lépett elő. Sok m indent nem lehet elvárni az ál
lam tól, legkevésbé azt, hogy zenei kérdésekben kompetens mó
don döntsön. Éppen ezért n ő tt meg az inform ális befolyás
szerepe, és ez az, a m it a zeneszerzőcsoportok m egváltozott mű
ködési környezetében új és döntő elem ként kell értékelnünk. Az új
szituációban új értelm et nyert a gyanakvás, a bizalm atlanság, a
klikkesedés, hiszen az esztétikai célkitűzések, a kifelé irányuló
propaganda, az iskolaalapítás és m inden művészi te tt h ih e te tle 
nül rövid úton kapcsolatba lépett a közvagyonnal, ezen keresztül
pedig a politikával.
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180 -as

csoport

A nyolcvanas évek legizgal
masabb - már-már kultikus —
zenei műhelye és együttese a
180-as csoport vo lt. Tíz év
a la tt (1 979-198 9) több m int
négyszáz koncertet adtak
szerte Európában, s olyan ze
neszerzőkkel működtek együtt,
m in t Terry Riley, Petr Kotik,
A lvin Curran, Chris Newm ann
és Steve Reich. N éhány
Melis László
Fotó: Huszti István
Reich-kom pozíciót lemezre is
felvettek, melyről a szerző akkoriban úgy nyilatkozott, hogy
„jobb, m int a saját zenekaráé". A 180-as csoportban elő
adóművészként is dolgozó zeneszerzők — Faragó Béla,
M elis László, Soós András és Szemző Tibor — a mai magyar
zenei élet markáns a lko tó i. Az együttes működését a nyi
to ttsá g jellemezte. A zenészek között m egtalálhatóak vol
tak m ind a jazz, m ind a klasszikus zene világának képvi
selői; a zenekar szoros kapcsolatban á llt a társművészetek
(színház, film , képzőművészet) alkotóival. Különösen erős
hatást gyakorolt ezen művészeti ágak képviselőire az a ze
nei világ (minimálzene, repetitív zene), m ely a 180-as cso
port repertoárjának g erincét adta. Forgács Péter film ren
dező ezt a zenét a nyolcvanas évek művészeti tájékozódása
szempontjából rendkívül fontosnak ítélte: „A m inim ál- vagy
re p e titív zene n yito tt struktúra. Olyasmi, a m it bárhol abba
hagyhatsz, de mégsem hagyhatod természetesen abba, bár
mi felé elmehet, és nem hordoz 'külső' érzelm i történetet.
Azaz nem leíró, nem defin iá ló , hanem állapotzene. És ebből
a szempontból párhuzamos a koncept- és a fluxusművészet
történetével. A 180-as csoport próbáin és előadásain érez
ni le h e te tt a rítust, a katharszisz csodáját."
A 180-as csoport zeneszerzői manapság is szívesen dol
goznak a zene határterületein, keresik a zenélési formák és a
különböző művészeti ágak közötti átjárókat. Szemző Tibor a
keleti filozófia és zene elem eit építi be saját munkáiba, ezen
kívül filmkészítéssel (legutóbbi munkái: Az élet vendége Csorna legendárium; Ez van!) és Kelet-kutatással is foglalko
zik. M elis László film - és színházi zenék szerzőjeként az egyik
legfoglalkoztatottabb komponista, az idei filmszemlén szí
nészként (Dr. Horváth Putyi: A halál kilovagolt Perzsiából) is
bem utatkozott. Faragó Béla a Bárka Színház zenei vezetője,
Soós András pedig a komponálás mellett tanít.

A FőZőCső

A Fiatal Zeneszerzők Csoportja (közismertebb nevén a FőZőCső)
a Zeneművészek Szövetsége és a Zeneakadémia zeneszerzésta
nárainak kezdeményezésére jö t t létre 1976-ban. Bár megalaku
lásában a központi akarat já tszo tta a döntő szerepet, a csoport
működését elsősorban mégis az öntevékenység határozta meg.
A csoport célja az volt, hogy fia ta l, pályakezdő zeneszerzők be
mutatkozási lehetőséghez jussanak, és a művek lehetőség sze
rin t ne maradjanak az asztalfiókban. A csoport a Zeneakadémia
végzős zeneszerzőszakos hallgatóiból állt, de már a kezdeti
időszakban tag lehetett olyan, Zeneakadémiát nem végzett
komponista is, aki már valamilyen fórumon számot adott ké
pességeiről. A tagság eleinte ö t évig tarto tt, a csoport összeté
tele Így állandó változásban volt, az „idősebbek" kikoptak, s
mindig érkeztek az újak. Ennek következtében a hetvenes
nyolcvanas évek fiatal zeneszerző nemzedéke szinte kivétel nélkül
kapcsolatba került a FőZőCsővel. Az első időszak működését
olyan zeneszerzők fémjelezték, m in t Vajda János, Tihanyi László,
Márta István, Orbán György, Hollós Máté vagy Sugár Miklós. A
nyolcvanas évek közepétől a csoport működése m egélénkült és
a korábbiakhoz képest több lehetőséghez ju to tt. Mégszaporod
tak a fellépési alkalmak (a Korunk Zenéje m intájára Körünk Ze
néje sorozatot is indítottak), vidéken is szerveztek koncerteket
és a frissen m egnyitott Vigadó Kamaraterem egyfajta bázisként
szolgált. Az első antológialemez még 1980-ban je le n t meg
(Borsody László, Dukay Barnabás, Kosa Gábor, Szunyogh Balázs
műveiből), az évized utolsó harm adától kezdve egymás után há
rom gyűjteményes lemez (LP), majd 1990-ben egy CD is napvi
lágot látott. A FőZőCső m unkáját ebben az időszakban a KISZhez kötődő Kortárs Művészeti Fórum támogatta, koncertek
szervezésével, a működéshez szükséges infrastruktúra (terem,
utaztatás) biztosításával. Mivel ebben az időszakban kevesebb
zeneszerzőt képeztek az akadémián, a tagságot felem elték hét

csak a szűkebb haza...) olyan jelentős informális befolyással ren
delkezzen, mely többek között az IRCAM megalakításához veze
te tt. Persze Boulez sem kerülhette el a támadást. A m ikor 1995ben a francia zenei élet a mester 70. születésnapját ünnepelte, a
m éltatások m ellett sokan a pénzről kezdtek el beszélni. A közbe
széd tárgya le tt például az az évi 50 m illió frank (akkori értéke
szerint 1,2 m illiárd forint), melyet az IRCAM működésére fo rd íto t
tak. A Pompidou Központ sajtóreferensének, Patricia G angloff-nak
meg kellett védeni az intézményt: „a legtöbb zenei kutatóintézet
tel szemben elhangzó vádakkal ellentétben az IRCAM-ban nem az
öncélú kísérletezgetés és a társadalom tól elszakadó gettókultúra
termelése folyik, hanem a kutatás, alkotás, befogadás társadalmi
szempontból fontos hármasának visszacsatolása. Igaz, az intézet
az első tíz évben csak vitte a pénzt, ma azonban kereskedelmi te
vékenységet is fo lyta tu n k: a nálunk fe jlesztett számítógépes zenei
programok egy része piacra kerül, a Renault és a Peugeot gyár itt
végezteti hangtani kísérleteit, s a zeneszerzők és zenetudósok ré
szére m eghirdetett tanfolyam aink irá n t is hatalmas az érdeklődés.
Igyekszünk tehát közkinccsé tenni az intézetben folyó munka
eredményét". Többen azért bírálták Boulezt, hogy a „jó ügy érde
kében végzett agitációs munkája olyannyira sikeres volt, hogy
GRAMOFON

évre. A kilencvenes évek elején - párhuzamosan a magyar ze
nei élet intézményeinek felbomlásával és újraszervezésével — a
FőZőCső tagsága új alapokra kívánta helyezni működését. Dek
larálta függetlenségét és egyesületi form ában működött tovább.
Székhelye átkerült az Óbudai Társaskörbe, az egyesület tagsága
ta g d íja t fizetett, az alapító okiratot a cégbíróság ellenjegyezte,
az Óbudai Társaskörben pedig önálló adm inisztrációt á llíto tta k
fel. Az egyesület azonban nem működött sokáig, 1994-ben adta
utolsó koncertjét és a tagság 1995-ben az egyesület feloszlásá
ról határozott. A frissen diplomázó zeneszerzők számára ez a
fa jta érdekszövetség m ár nem tűnt vonzóak, mindenki egyénileg
p ró b á lt érvényesülni, a FőZőCső tagsága elolvadt.
A FőZőCső - összehasonlítva az Új Zenei Stúdióval, melyben
a zeneszerzők előadóművészként is felléptek — nem volt műhely.
A kezdeti időszakban ugyan felmerült a lehetősége egy állandó
kam araegyüttes létrehozásának és v o lta k vissza-visszatérő
hangszeres közreműködők, de stabil előadói mag mégsem jö t t
létre a FőZőCsőben. A műsorok összeállításánál az a kimondat
lan elv működött, hogy minden darabnak van legalább egy meg
szólalási lehetősége (esélye), s az elhangzás után dőlt csak el,
hogy lesznek-e továbbiak. Egy-egy premier e lő tt a tagok meg
beszélték, hogy milyen művek kerüljenek bemutatásra, de a
döntés — a csoport összetételéből adódóan — nem valamiféle
esztétikai értékközösséget tükrözött. A koncertek műsora ebből
következően általában heterogén volt, és a színvonal is (vállal
tan) ingadozó.
A FőZőCső megalakításához feltehetőleg m in tá t adhattak a
környező szocialista országokban már meglévő, és az ottani
zeneművészeti szövetségek mellett működő ifjúsági tagozatok.
A kü lfö ld i példákhoz képest azonban a FőZőCső jóval lazábban
k ö tő d ö tt a központhoz, tevékenységét kívülről lényegében nem
szabályozták.

Tihanyi László (középen) és együttese, az Interm oduláció fontos szerepet
vállal a kortárs kompozíciók bemutatásában — állandó zeneszerzői csoport
azonban nem kötődik hozzá

Fotó: Felvégi Andrea
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A kilencvenes évek végén életre h ív o tt ÚMZE Kamaraegyüttes az egykor Bartók és Kodály nevével fém jelzett Új Magyar Zeneegyesület örökségét folyta tja .
A képen M a u ricio Kagel zeneszerző társaságában láth atók

a zenei képzés és a kultúra m eghatározó pozícióiba mára minde
nütt Boulez hívei kerültek” . Szemére vetették, hogy „ezek a zene
tudósok, zeneszerzők és funkcionáriusok elsorvasztják a francia

A le g ifja b b a kró l
A legifjabb generáció - többségük ma is hallgatója a Zeneakadémia zeneszerzés tanszakának - praktikus okok m iatt a
közelm últban közös bemutatkozásra szánta el magát. Tavaly
tavasszal az Óbudai Társaskörben (lám, a történelem ismétli
önmagát) ez a generáció (Alpár Balázs, Bella M áté, Grósz Ar
túr, Horváth Bálint, Horváth M árton, Kákonyi Árpád, Kerékfy
M árton, Madaras Gergely, M aróti Emese, M atkó Tamás,
Meskó Ilona, Opánszki Dávid, Simon Dávid, Szigeti Máté,
Szalai András, Szekeres László, ZarándyÁkos, Zom bola Péter)
ta rto tt műveiből nagysikerű seregszemlét. Ilyen létszám mel
le tt természetesen nem beszélhetünk semmiféle eszmei öszszetartozásról, a csoport - ha egyáltalán csoportként lehet
kezelni — generációs alapon szerveződött. Idén, ugyancsak
tavasszal a „fesztivál” megismétlésére készülnek. A tervek
szerint minden évben tartanának egy-egy nagyszabású kon
certet. Ezzel a törekvéssel párhuzamosan a lakult meg a Con
Spirito Zeneművészeti Egyesület, mely többnyire akadémiára
járó hangszeresekből, énekesekből és zeneszerzőkből áll. A
legifjabbak lelkesedését és tettrekészségét je lzi az is, hogy
Hámori Máté (karmester szakos) szimfonikus zenekart alapí
to tt, majd három (Kákonyi Árpád, Kerékffy Márton és Zombola
Péter) zeneszerzőtől darabot rendelt együttese számára. Eze
ket a Vigadóban be is m utatta. Az persze a jövő zenéje, hogy
ezeknek a kezdeményezéseknek milyen kifutása lesz.

Fotó: Felvégi Andrea

ku ltú rá t, idegen irányzatokat majmolnak, és saját egzisztenciájuk
érdekében minden m ásfajta törekvést elnyom nak”, éppen úgy,
ahogy őket sem engedték szóhoz ju tn i huszonöt-harminc évvel
ezelőtt. Ebben az időben jelent meg Benőit Duteurtre, francia ze
nekritikus könyve, Rekviem az avantgárdért címmel. „Ahelyett,
hogy közpénzeket áldoznánk a sehova sem vezető törekvések f i 
nanszírozására, a zenei intézményrendszernek talán annak a széles
repertoárnak az ügyét is szem előtt kéne tartania, amelyet ötven
év óta figyelmen kívül hagynak, s ápolnia kéne annak a hatalmas
nem zeti örökségnek az ügyét, ami sehol máshol nem létezik, ahe
lyett, hogy utánozná azt, ami mindenütt megtalálható. Egy francia,
de legalábbis frankofón kultúra jövője régóta más horizonton dől
el, legyen szó Észak-Afrikáról, Fekete-Afrikáról, a Karib-térségről,
Quebécről vagy azokról, akiket általában bevándorlóknak nevez
nek. A különböző kultúrák mozaikja sokkal inkább izgató, m in t a
kulturális lobbik önvédelm i akciói" - írta a kötet fülszövegében.
D uteurtre persze nem csak beszélt a problém áról, hanem csele
k e d e tt is, és mi m ást te h e te tt volna, m in t hogy részt v e tt egy
ellencsoport megalakításában. Az Új Zene, Szabadon (Musique
Nouvelle en Liberté) társaság művészeti igazgatójaként D uteurtre
a „kulturális m onopólium m al rendelkezők" gyakorlatának ellen
kezőjét szorgalmazta. A Musique Nouvelle en Liberté célkitűzése,
hogy „a hagyományos hangversenyélet keretében szólaltassa meg
a kortárs zenét, stílusokra és iskolákra való tekintet nélkül."
Keretes írásainkban az elmúlt három évtized magyar zene
szerzőcsoportjaiból m utatunk be négyet. E négy csoport eltérő cé
lokkal és eltérő körülmények között m űködött. Tevékenységük és
hatásuk ennek m egfelelően igen különböző volt. Volt, am elyik
zenetörténetet írt, s akad közöttük egy, m ely épp hogy elkezdett
form álódni, megítélésére még évtizedeket kell várnunk.
Molnár Szabolcs
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Hogy ne csak a Múzsákra számíthassunk

Arra törekszünk, hogy mindennapi munkánk során ügyfeleinknek valódi
értéket nyüjtó szolgáltatásokat kínáljunk. Emellett kötelességünknek érezzük
a hazai művészek támogatását, akik mindannyiunk életét szebbé és
könnyebbé teszik. Büszkék vagyunk, hogy kiválóságuk támogatásunk által
mindannyiunk javára kiteljesedhet.

VELÜNK K Ö N N Y E B B

w w w .raiffeisen.hu
Raiffeisen Direkt: 06 40 48 48 48

v
A

Raiffeisen
BANK

Schiff András és Perényi Miklós
a díjazottak között
1- ~ %
A M idem Classical Awards 2 0 0 5 . évi győztesei
Január 24-én, a Cannes-i Fesztivál
palota Debussy Auditóriumában
átadták a Midem Classical Awards
(MCA) 2005. évi díjait. Eötvös Péter
és Kocsis Zoltán tavalyi nagy sikere
után a magyar zeneélet idén sem
maradt díj nélkül: Perényi Miklós
csellóművész és Schiff András zongoraművész Beethoven-albuma — mely
a német ECM Records gondozásában
jelent meg — a kamarazenei kategória
megosztott fődíját kapta.
A Midem Classical Awards (MCA) az 1995ben a lapított Cannes Classical Awards jo g 
utódának tekinthető nemzetközi zenei díj,
a m it évről évre a franciaországi Cannesban, a Midem zenei szakkiállítás keretében
adnak át. A nemzetközi zsűriben szaklapok
főszerkesztői, klasszikus zenei rádiók és
zenei szervezetek vezetői vesznek részt. A
2005. évi díjakról a következő médiumok/
szervezetek vezetői döntöttek: AudioMusic
(Oroszország), Crescendo (Belgium), Fono
Forum (Németország), Gramofon (Magyaror
szág), Gramophone (Nagy-Britannia), IAMA
— Művészeti Ügynökségek Nemzetközi
Szövetsége (Nagy-Britannia), IMZ - Nem
zetközi Zenei és Médiaközpont (Ausztria),
MDR — Mitteldeutscher Rundfunk (Né
metország), Le Monde de la Musique
(Franciaország), Musica (Olaszország), M u
sic Manual (Ausztria), Musik und Theater
(Svájc), Muzyka21 (Lengyelország), Pizzi
cato (Luxemburg), Radio Classique (Fran
ciaország), Scherzo (Spanyolország).
Az alábbiakban közöljük a 2005. évi győz
tesek listáját.

HANGSZERES SZÓLÓ
Hume: M usicali Humors
Jordi Savall
Kiadó: Alia Vox
KAMARAZENE (m egosztott díj)
Beethoven összes cselló-zongora műve
András Schiff Miklós Perényi
Ludwig van Beethoven
Complete Music for Plano and Violoncello

KORTÁRS ZENE
H olliger: Hegedűverseny
Thomas Zehetmair, SWR Szimfonikus
Zenekar, Heinz Holliger
Kiadó: ECM Records
ARCHÍV FELVÉTEL ÚJRAKIADÁSA
Berg: Wozzeck
Berry, Lorenz, Dickie, Klein, Dönch, Goltz
A bécsi Staatsoper Ének- és Zenekara,
Karl Böhm
Kiadó: Andante/Naíve
DVD - OPERA ÉS BALETT
Rameau: Platée
Agnew, Delunsch, Beuron, Le Texier,
Lamprecht, Naouri
Les Musiciens du Louvre, M arc Minkowski
Kiadó: TDK

Perényi Miklós, S ch iff András
Kiadó: ECM Records
Prokofjev: Cinderella szvit,
Ravel: Ma Mére l'Oye
Martha Argerich, M ihail Pletnyev
Kiadó: Deutsche Grammophon
SZIMFONIKUS ZENE
Rahmanyinov: I. és II. zongoraverseny
Krystian Zimerman, Bostoni Szimfonikus
Zenekar, Seiji Ozawa
Kiadó: Deutsche Grammophon
OPERA
M ozart: Figaro házassága
Keenlyside, Gens, Ciofi, Regazzo,
Kirschlager
Collegium Vocale Gent, Concerto Köln,
René Jacobs
Kiadó: Harmonia Mundi

DVD - KONCERT ÉS DOKUMENTUMFILM
Jaqueline du Pré portréfilm
Rendezte: Christopher Nupen és Hans
Petri
Km.: Dániel Barenboim, Pinchas
Zukerman, Sir John Barbirolli
Allegro Films/Opus Arte
AZ ÉV MŰVÉSZE
René Jacobs
ÉLETMŰDÍJ
Claudio Abbado
AZ ÉV HANGLEMEZKIADÓJA
Alpha (Franciaország)
KIEMELKEDŐ FIATAL MŰVÉSZ
Llyr W illia m s walesi zongoraművész

RÉGIZENE ÉS BAROKK
M onteverdi: Vespro della beata vergine

VOKÁLIS ZENE
Bach: Kantáták, no. 56, 158, 82

AZ ÉV FELVÉTELE
M ozart: Figaro házassága

Invernizzi, Mingardo, di Donato,
Spagnoli
Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini
Kiadó: Nai've/Opus 111

Thomas Q uasthoff és a RIAS Kamarakórus
tagjai
Berlini Barokk Szólisták, Rainer Kussmaul
Kiadó: Deutsche Grammophon

Keenlyside, Gens, Ciofi, Regazzo, Kirschlager
Collegium Vocale Gent, Concerto Köln,
René Jacobs
Kiadó: Harmonia Mundi

Frissesség, nyitottság és műfaji sokszínűség
M árcius közepétől teljes üzem a M űvészetek Palotájában

Fotó: Gramofon-archiv

Sok koncertre járó zenekedvelő és előadóművész álma
teljesült 2005. január 8-án: végre van Budapestnek jó
akusztikájú, nagy produkciókat is befogadni képes hang
versenyterme! A Művészetek Palotájának vezérigazgatója,
Kiss Imre most az épület kulturális életünkben betöltött
szerepéről, művészi felelősségéről beszél.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar,
Énekkar és Kottatár mellett még két
intézmény - a Nemzeti Táncszín
ház és a Ludwig Múzeum - költö
zik az épületbe. „Ez a három intéz
mény egymástól és a nekik otthont
adó Művészetek Palotájától is te l
jesen függetlenül, önállóan gaz
dálkodik" — mondja a Művészetek
Palotája vezérigazgatója, Kiss Imre.
„Teljes infrastruktúrát kaptak, tehát
próbatermeket, öltözőket, raktára
kat, restaurátor műhelyt, stúdiókat
Kiss Imre, a Művészetek Palotája
és mindent, ami zavartalan mű
vezérigazgatója
ködésükhöz szükséges."
A Művészetek Palotája a Nemzeti Kulturális Örökség M iniszté
riuma által m eghatározott költségvetési kereten kívül alapvetően
a jegybevételekből, valam int a terembérleti díjakból kívánja fenn
tartani magát. A Nemzeti Hangversenyterem — éppúgy, m int a
452 személyes Fesztivál Színház —, befogadóhely, te h á t mindenki
felléphet benne, aki kifizeti a bérleti díjat. A kulturális rendezvé
nyek egym illió fo rin té rt kaphatják meg a hangversenytermet, de a
kereskedelmi rendezvények-konferenciák ennek a három-négysze
resét fizetik. „Persze, azért ez nem ilyen egyszerű" — folytatja a ve
zérigazgató. „Akárki nem léphet fel, csak azért, m ert kifizette a bér
leti díjat. Ez az intézmény felelősséggel tartozik azért, hogy am it
befogad, az csakis a magyar kultúra ügyét szolgálja. Egy évvel
ezelőtt, még m ielőtt idekerültem, nem volt ilyen világos az a kon
cepció, amely szerint minden értékes magyar kulturális esemény
nek fó ru m o t kell adnunk. A másik, am it nagyon fontosnak tartok:

a nyitás. Magyarországon ma, a globalizáció korában sokan úgy vé
lik, akkor őrizzük meg leginkább kultúránkat, ha konzerváljuk és
befelé fordulva, belterjes módon vigyázunk rá. Szerintem azonban
akkor járunk el helyesen, ha nem zárkózunk el a külső hatásoktól és
eközben, nyitottságunkkal párhuzamosan, törekszünk arra, hogy a
magyar kultúra értékei minél jobban megmutatkozhassanak. Ennek
a menedzsmentnek ez az alapvető felelőssége. Azért dolgozom,
hogy a Művészetek Palotája fel tudja mutatni a magyar kultúrát
jellemző m űfaji sokszínűséget, és hogy terei színes, m indent a kul
túra oldaláról megközelítő élet színhelyei legyenek.”
Kiss Imre szerint mindent el kell követni azért, hogy nem zet
közi kapcsolataink bővítésével olyan kulturális produkciók jö jje 
nek létre, am elyek nemcsak a hazai értékeket erősítik fel, hanem
a más kultúrákkal való kom m unikációra is alkalmasak. Mindez
ösztönzőleg h a th a t az egész m agyar kultúrára, annak tisztaságá
ra, nyílt szellemére — véli a vezérigazgató.
„Az alapelvek azonban semmit nem érnek, ha a gyakorlatban
nem sikerül ezeknek megfelelően cselekednünk - fo lyta tja . — Tíz
évig voltam a Budapesti Tavaszi Fesztivál alapító-igazgatója, így
elég jól kiépült kapcsolatrendszerrel rendelkezem, munkatársaim
szintén. Sajnos a magyar művészeti rendezvényszervezők hendikep
je, hogy rá vannak kényszerítve az egyéves költségvetésekben való
gondolkodásra. Ennek ellenére — bár még egy éve sincs, hogy el
kezdtem a m űsort szervezni és tárgyalni külföldi menedzserekkel,
zenekar-igazgatókkal és impresszáriókkal - a 2005-ös programban
legalább tizenöt-húsz világszínvonalú produkció szerepel, s erre
Magyarországon az utóbbi évtizedekben ritkán volt példa. Úgy néz
ki, hogy 2007-re sikerült véglegesen megállapodni a Bécsi Filhar
monikusokkal egy budapesti szereplésről" - tájékoztat Kiss Imre,
aki nagyon fontosnak, ha nem a legfontosabbnak tartja a közönség
körének bővítését is, ezért a 200 forintos diákjegyek m e lle tt külön
böző programokkal kívánja a Művészetek Palotájába csalogatni az
ifjúságot. M in t mondja, „a legfejlettebb technikát képviselő akusz
tikai eszköztár, világítópult és hangpult mind azt szolgálják, hogy
változatos, látványos és színvonalas események színhelye legyen
Európa legmodernebb hangversenyterme és a Fesztivál Színház."
Várkonyi Tamás

A Nemzeti Hangversenyterem próbaüzeme 2005. janu ár 8-án, Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filharmonikusok M ozart-estjével indult

GRAMOFON

Fotó: Gramofon-archív

13

A nagyapa halhatatlan muzsikája
A lexandre Rahm anyinov, a jogászból lett koncertügynök
Nagyapjához hasonlóan perpetuum
mobileként járja a világot, s akár
csak annak idején, a legtöbb helyen
most is állva ünnepli a közönség
Rahmanyinov zenéjét a koncertek
végén. Az eredetileg jogász végzett
ségű unoka, Alexandre Rahmanyinov
ősz fejjel pályát váltott: mérgében
beállt koncertszervezőnek.

G.: Mi v o lt akkor az oka, hogy az első hangverseny mégis a Szim
fonikus táncokkal, és nem a Paganini témára k ö ltö tt rapszódiával
ért véget?
A. R.: Ennek is megvan a maga logikus magyarázata, ami néha m it
sem ér. Támadhat bármilyen zseniális ötletem, ha a közönség fütyül
a koncert végén és a karmester bolondnak tart, mehetek vele a pszi
chiátriára. Ez egy érzékeny terület, vigyázva kell a szempontok kö
zött egyensúlyozni. Én állítom össze a koncertek műsorát, de aztán
megbeszélem a karmesterekkel.

Gramofon: Engedje meg, hogy gratuláljak a budapesti Rahmanyi
nov fesztivál két hangversenyéhez. Teljesen átrajzolták a zene
szerzőről eddig bennem élő képet. Ön milyen emléket őriz róla
gyermekkorából?
Alexandre Rahmanyinov: Szigorú és komoly volt, amikor dolgozott,
de különben, munka után rendkívül kedves. Más emberként lépett ki
a dolgozószobából. Vidám volt, pozitív gondolkodású, elképesztően
dinamikus. Szeretett élni, pókerezni; imádta a természetet, gyorsan
hajtotta az autót és szenvedélyesen motorcsónakázott.

G.: Hogyan találkozott a M atáv Szimfonikus Zenekar művészeti
vezetőjével, Ligeti Andrással?
A. R.: Egyszerűen: Budapestre jö tte m . Kíváncsi alkat vagyok, mindig
új szólistát, új karmestert keresek. Egy ügynök ajánlotta Ligeti Andrást,
idejöttem, meghallgattam az együttest és tetszettek.

G.: Édesanyja, a zeneszerző fiatalabb lánya születésekor az ő csa
ládnevét kapta. Ön létrehozta a Rahmanyinov Alapítványt, hogy
terjessze műveit a világban. M iért érzi ennek szükségét?
A. R: Valami m iatt sokan homályosan látják nagyapám életművét. A té
nyek minden szónál világosabban beszélnek. 1999-ben aláírtam egy
megállapodást Nagy-Britannia egyik híres zenei ügynökével, eszerint
három koncertet kellett volna szerveznie Svájcban, Berlinben és Milá
nóban a nagyapám halálának 60. évfordulójára. Évekig nem történt
semmi, míg végül 2002-ben arra kért, keressem fel londoni irodájában.
Arról akart meggyőzni, lehetetlen Németországban Rahmanyinov kon
certet szervezni, mert senki sem kíváncsi rá, nem éri meg a befektetést.
Jól van, gondoltam, s a beszélgetésünket követő hét héten belül telt
házas koncertet rendeztem Mihail Pletnyev és Vladimir Ashkenazy
közreműködésével Zürichben. Az emberek állva bravóztak. így történt
Berlinben is. Elhatároztam, nem bízom másra, magam csinálom. Bo
nyodalom itt is adódott: a karmester — az ügynöke tanácsára - négy
héttel a koncert előtt lemondta a fellépést, mondván, az állítólag nem
tenne jó t karrierjének. Kért, értsem meg, s meghívott Londonba, hogy
egy csésze tea mellett elmagyarázza, hogyan működik a világ zenei
élete. Erre megkerestem Valerij Gergijevet. Ő sokkal bátrabb volt, de a
tervezett időpontban épp a Bécsi Filharmonikusokkal készített lemezfelvételt. M int a katonaságnál szokás, adtam neki harminchat óra gon
dolkodási időt. Végül elfogadta felkérésemet. Hihetetlen siker volt. Telt
ház, a koncert előtt háromszáz méteres, pótszékekre váró sor. Vissza
jelzésként megírtam a londoni ügynöknek, inkább neki kellene idejön
nie, hogy megismerje, hogyan működik a világ zenei élete. Vannak, akik
nem szeretik és félreismerik Rahmanyinovot.
G.: Ligeti András nyilatkozata szerint ön ragaszkodott a műsor
összeállításához. M indig ön dönt a program ról? Mennyire látják
ezt szívesen a karmesterek?
A. R.: Nem vagyok professzionális komolyzenei ügynök, egy fillé r t
sem kapok a koncertekért. Egyedüli jutalm am mások öröme. A
műsor tervezésekor arra gondolok, a m it nagyapám m o n d o tt a
szimfónia felépítéséről: tégláról téglára építkezz, s ünnepeld meg
a végén egy tűzijátékkal. Ezért cseréltem fel a hagyományos sor
rendet, s fejeztük be zongoraversennyel, nem pedig szim fóniával
a második koncertet.
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G.: Hol lesz a következő Rahmanyinov fesztivál?
A.R.: Nem tudom, most már van öt asszisztensem: egy Franciaor
szágban, egy Németországban, egy New Yorkban, egy Zürichben,
nem mondom végig.
G.: Mi a véleménye a budapesti fesztiválon tomboló sikert arató zon
goraművésznőről, Olga Kernről? Hallotta már őt korábban játszani?
A. R.: Igen, 1993-ban Moszkvában ő nyerte az általam szervezett
első Nemzetközi Rahmanyinov Zongoraversenyt. Akkor tizenhét
éves volt, azóta óriássá nőtt. Értő játékosa nagyapám zenéjének,
elképesztő tehetség. De teljesen mindegy, hogy én m it gondolok ró
la. Az sem érdekel, m it mondanak a kritikusok. A közönség szava
dönt. A Zeneakadémián állva tapsoltak. Ez azt je le n ti: nagyon jó.
G.: M it ta rt a Rahmanyinov-zene lényegének? M it akar nagyapja
műveivel sugározni?
A. R.: Életerőt. Azt szeretném, ha a koncert végén kihúznánk magun
kat és más emberként térnénk haza.
Földy Lilla
Olga Kern, a Rahmanyinov-versenyművek szólistája Budapesten is tom boló
sikert a ra to tt

Fotó: Matáv Szimfonikus Zenekar

Március 12. szombat
18:00

Olasz Intézet

Április 9. szombat
19:45
J. Chr. Bach:
J. S. Bach:
Mozart:
Haydn:
Közreműködik:

BFZ-METRO JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Haydn:
F-dúr szimfónia no.89
Mozart:
A-dúr klarinétverseny K.622
Mozart:
C-dúr (Linzi) szimfónia K.425
Közreműködik:
Ács Ákos - klarinét
Vezényel:
Hugh W olff

Vezényel:

A Metro Hírújság támogatásával

Olasz Intézet

g-m oll szimfónia op .6/6.
D-dúr hármasverseny
A színigazgató - nyitány
D-dúr szimfónia no.104
Illési Erika - hegedű, Lesták-Bedő Eszter hegedű, Lezsák Zsófia - hegedű
Bruno Weil

„Accor-Pannonia koncerf’az Accor Pannónia Hotels Rt.
támogatásával
Március 18./19. péntek/szombat
19:45
Nemzeti Hangversenyterem

Április 17. vasárnap
17:00

BEETHOVEN ÖSSZES SZIMFÓNIÁJA/3.
Vocalise op.34, no.14
Rahmanyinov:
d-moll hegedűverseny op.47
Sibelius:
IV. (B-dúr) szimfónia op.6o
Beethoven:
Midori - hegedű
Közreműködik:
Fischer Iván
Vezényel:

VASÁRNAPI KAMARAZENE
Bach:
G-dúr szonáta BWV 1027
Bach:
e-m oll szonáta BWV 1034
Schubert:
g-moll szonatina
Arensky:
d-m oll zongoratrió
Közreműködik: Dvorák Lajos-gordonka,
Párkai Krisztina - fuvola, Soltész Anikó - csembaló,
Éder György - gordonka, Kovalszki Mária - zongora,
Gál-Tamási Mária - hegedű

A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében

Március 20. vasárnap
14:30 és 16:30
KAKAÓKONCERT
Közreműködnek:
Műsorvezető:

BFZ Székház

BFZ Székház
Május 8. vasárnap
14:30 és 16:30

a Budapesti Fesztiválzenekar művészei
Fischer Iván

A Unilever Magyarország Rt. támogatásával.

KAKAÓKONCERT
Közreműködnek:
Műsorvezető:

BFZ Székház

a Budapesti Fesztiválzenekar művészei
Fischer Iván

A Unilever Magyarország Rt. támogatásával.
Március 2 5 /2 6 . péntek/szombat
19:45
Nemzeti Hangversenyterem

Május 14./15. szombat/vasárnap
19:45
Nemzeti Hangversenyterem

Berlioz:
Mozart:
Nielsen:
Közreműködik:
Vezényel:

Beethoven:
V ili. (F-dúr) szimfónia op.93
Beethoven:
II. (B-dúr) zongoraverseny op.19
Beethoven:
VII. (A-dúr) szimfónia op.92
Közreműködik:
Richard Goode - zongora
Vezényel:
Fischer Iván
14- én „Unicum-koncert” a Zwack Unicum Rt. támogatásával
15- én „EGIS-koncert” az EGIS Gyógyszergyár Rt. támogatásával

Beatrix és Benedictus - nyitány
Esz-dúr zongoraverseny K.271
IV. szimfónia
Maria-Joäo Pires - zongora
Jukka-Pekka Saraste

A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében

Április 3. vasárnap
17:00

BFZ Székház

DIVERTlMENTÓK/2.
Mozart:
B-dúr divertim ento K.287
Csajkovszkij:
Szextett két hegedűre, két brácsára
és két gordonkára (Firenzei emlék) op.70
Közreműködik: Iván Tímea - hegedű, Lezsák Zsófia - hegedű,
Juhász Barna - brácsa, Kertész György - gordonka, Martos
Attila - nagybőgő, Zempléni Szabolcs - kürt, Szabó András - kürt,
Csorna Ágnes - brácsa, Liptai Gabriella - gordonka

Május 22. vasárnap
17:00
VASÁRNAPI KAMARAZENE
Haydn:
G-dúr divertimento o p .io o /ll
Haydn:
G-dúr divertimento op. 100/IV
Rossini:
B-dúr fuvolanégyes
Brahms:
c-moll vonósnégyes
Közreműködik: Jóföldi Anett - fuvola,
Lezsák Zsófia - hegedű, Csorna Ágnes - brácsa,
Gallai Ju d it-g o rd o n ka , Rácz József-hegedű

Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
Budapest XII., Alkotás utca 3 9 /c • Telefon: 355-4015, 489-4332

BFZ Székház
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M áju s végén újra Klazz Fesztivál Miskolcon
Május végén második alkalommal rendezik meg Miskolcon
a Klazz Fesztivált. A Miskolci Szimfonikus Zenekar Vukán
György és triója, valamint a Budapest Jazz Orchestra mel
lett a drezdai Klazz Brotherst is vendégül látja.
„Gyermekkorom óta nagyon szeretem a jazzt, de mióta a klasszikus
zene tö lti ki minden percemet, nem tudok vele eleget foglalkozni, s
em iatt hiányérzetem van1' - mondja Kovács László karmester. „Ez
egy kis szomorúsággal is párosul: úgy érzem, ez a vonat elment, és
én már soha nem érhetem utol. Más irányú elfoglaltságaim miatt
zongoristaként vagy pozanosként nem tudtam megszerezni azt a
biztonságot, ami egy jazz-zenész hátteréül kell, hogy szolgáljon.
Nem volt időm arra a több tízezer óra gyakorlásra, ami a különböző
fordulatok és a tökéletes technika elsajátítását je le n te tte volna.
Most legalább karmesterként pótolhatom ezt a veszteséget: a jazz
és a szimfonikus zenekar kombinációjában hódolhatok ennek a
szenvedélyemnek" - mondja a M iskolci Szimfonikusok zeneigazga
tója. Kovács László nem tagadja, hogy a Klazz Fesztivál megalapí
tásakor részben ezen önző szempontok vezették, de úgy gondolja,
hogy — legyen szó akár barokk vagy kortárszenei fesztiválról - a
főszervezők mindig saját vágyaikat is igyekeznek kielégíteni. „Sőt,
muszáj, hogy egy ilyen rendezvény személyes ügy legyen; hogy
érződjön rajta a lelkesedés" — teszi hozzá. Megjegyzi azért, hogy
ezzel a fesztivállal egyben a közönségnek is kívánnak kedveskedni,
valami különlegeset nyújtani.
„A m últ évi fesztivál a résztvevő jazz-muzsikusok számára is
rendkívül nagy élményt je le n te tt" — mondja a karmester. „Ezek a
kiváló zenészek — a László A ttila Band, Oláh Kálmán és csapata,
valam int az A fte r Crying tagjai - olyan zenei közegbe kerültek,
amelyben addig nem volt alkalmuk megnyilatkozni. Teljes szimfo
nikus zenekar vette körül őket, és nemcsak afféle díszletként, egy
két akkordot húzva a háttérben, hanem valódi alkotótárs módjára"
- emlékszik vissza a karmester.
A tavalyihoz hasonló módon, idén is az évad végén, május 20. és
22. között rendezik meg Miskolcon a Klazz Fesztivált, amelyen
Vukán György és a Creative A rt Jazz Trio, a Budapest Jazz Or
chestra, valam int a német Klazz Brothers lép fel. Kovács László
Kovács László: „muszáj, hogy egy ilyen rendezvény személyes ügy legyen"
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egészen véletlenül fedezte fel a fesztivál
számára ezt a kvin te tte t: „Tavaly, am i
kor a Drezdai Filharmonikus Zenekart
dirigáltam - mondja —, kiderült, hogy a
bőgőszólam vezetője jazz-sorozatot
szervez és egy olyan trió t menedzsel,
amelyben zongorista testvérével és egy
ütőssel játszik együtt. Hozzájuk csatla
kozik két, afrikai dobon, kongán játszó
kubai muzsikus, akikkel olyan klasszikus
műveket adnak elő, amelyek folyton á t
Kovács László
támolyognak a jazz oldalára. Miskolcra
is azzal az egész estét betöltő produkció
val látogatnak el, amellyel hazájukban, a M üncheni Rádiózenekar
kíséretével már óriási sikerrel szerepeltek" — meséli a karmester.
A M iskolci Szimfonikus Zenekar május elején a Kassai Tavaszi
Zenei Fesztiválon lép fel, műsorán Mahler Negyedik szimfóniá
jával. „Kassa nagyon közel van Miskolchoz, ennek ellenére a két
város hosszú évtizedeken keresztül nem á llt kapcsolatban egymás
sal" — mondja Kovács László. „Úgy tiz esztendeje viszont rájöt
tünk, hogy kedvező hatással lehetünk egymás zenei életére, s az
óta ők is gyakrabban jönnek hozzánk. Ma már testvérvárosi
viszonyban vagyunk és két-három évente mi is adunk koncerteket
nagyon jó akusztikájú termükben."
A tavaszi hónapokban ism ét több szólista látogat a borsodi me
gyeszékhelyre, többek között Hegedűs Endre, Fenyő László és
Bogányi Gergely; vendégdirigensként Rico Saccani és Marco
Balderi is az együttes élére áll. Az évad egyik csúcspontjának ígér
kezik Stravinsky Tavaszi áldozat című balettjének megszólaltatása.
„M inden zenekar életében nagy esemény, am ikor eljátssza ezt a né
hol rendkívül nehéz és összetett remekművet" — mondja a zeneigazgató. „Örömmel mondhatom, hogy amikor a kilencvenes évek
elején először műsorra tűztük, a zenekar nem érezte úgy, hogy le
küzdhetetlen akadályok elé állították. Az azóta e lte lt évek alatt pe
dig rengeteget fejlődött az együttes, így biztosra veszem, hogy klaszszissal jobb és érettebb produkciót fogunk nyújtani, mint akkor.”
VT
Fotók: Miskolci Szimfonikus Zenekar

A Nemzeti Filharmonikusok
MÁRCIUSI KONCERTJEI A NEMZETI HANGVERSENYTEREMBEN
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1005. március 101
Rossini
Brahms
Dvorák
Kelemen Barnabás
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Zenei m űhelyek Berlinben -

1. rész

A fukar karmester
és a Berlini Filharmonikusok
Négyrészes sorozatunkban a zene egyik európai fővárosának
számító Berlinbe kalauzoljuk el az olvasót. A város nagy
múltú zenekara, a Berlini Filharmonikusok, valamint,
három operaháza — Deutsche Oper, Staatsoper, Komische
Oper — műhelytitkaiba igyekszünk betekinteni.

A nyitány 1882-ben szólalt meg: a kiváló hegedűsről, Benjamin Bilséről elnevezett Bilsekapelle ötvennégy tagja ekkor határozza el, hogy
Régi Bilse Zenekar néven önállósítja magát. A liegnitzi kis orkeszterből népszerű berlini együttest formáló és időközben komoly dirigens
sé emelkedő Bilse azon a tavaszon Varsóba akart indulni a zenekará
val. Hogy spóroljon az útiköltségen, csak negyedosztályú jegyet
vá lto tt muzsikusainak, akik már amúgy is háborogtak az alacsony gá
zsik miatt, így a szakítás elkerülhetetlenné vált. A név használata miatt
egy ideig még pereskedtek is egymással, de végül a zenészek enged

tek, és a Bilse nevet meghagyták a fukar karmesternek, ők pedig
Hermann W o lff impresszárió segítségével Berlini Filharmonikusok né
ven zenéltek tovább, méghozzá a koncertügynök jóvoltából hamaro
san már a kor híres karmestereinek pálcája alatt.
Hans von Bülow-t is W olff szerződtette 1887-ben állandó diri
gensnek, aki aztán néhány esztendő alatt megteremtette a berlini
zenekar máig érvényes, különlegesen varázsos, precíz játékkultúrá
ját, de azzal is törődött, hogy az együttes más karmesterek elképze
léseit is első kézből megismerhesse. Többször vezényelte a Filharmo
nikusokat Hans Richter, Felix von Weingartner, a neves komponista
dirigenseknek - Gustav Mahler, Richard Strauss, Hans Pfitzner pedig módjukban állt vázolni elképzeléseiket kompozícióik előadá
sáról. Az 1895-ben Bülow helyére lépő Nikisch A rtúr hosszabb időn
át, huszonhét évig igyekezett finom ítani az akkor már különösen
szépen muzsikáló zenekar játékát. Ő az, aki egyértelműen megfogal
mazta, hogy „egy első osztályú zenekarban minden egyes tag kiér-

A lm ási Z o ltá n : magyar prím hegedűs R attle együttesében
Két trombitaművész, Tarkövi Gábor és Velenczei Tamás
mellett az első hegedűsök szólamában is játszik magyar
zenész a Berlini Filharmonikusoknál. Almási Zoltán 1 9 8 9 ben végzett a pesti Zeneakadémia különleges tehetségek
osztályában, Kurtág György, Rados Ferenc és Mihály
András tanítványaként.
Gramofon: M iké nt került ebbe a patinás társaságba?

Almási Zoltán: Országos és nemzetközi versenyek sikerei után, a
nyolcvanas évek végén az ifjúsági világzenekar koncertmestere
lettem, 1989-ben Berlinben is játszottunk. O tt bizonyos darabok
szólóiban hallotta játékom at a Berlini Filharmonikusok koncert
mestere, Leon Spierer. Rábeszélt, hogy jelentkezzem zenekari aka
démiájukra. Ennek elvégzése még korántsem jelenti, hogy auto
matikusan a zenekar tagja leszek, de tapasztalatszerzésnek kiváló.
Addig eszembe sem ju to tt, hogy külföldön próbáljak szerencsét, de
abban a pillanatban úgy éreztem, ezt a lehetőséget nem hagyha
tom ki. A kamarateremben volt a próbajáték, tizenhat je le n t
kezőből egyedül engem vettek fel. Bekerültem tehát a világ egyik
legnagyszerűbb zenekarának belső akadémiájára. Ha azután szer
ződtetik az embert, még csak fél lábbal van bent, hiszen egy-két
éven át tart a próbaidőszak, közben folyamatosan tesztelik a de
likvenst. Sokszor ültetik az első pultba, és szólófeladatokat is ad
nak. Ha ezt a periódust sikerrel teljesíti, jön az úgynevezett örökös
szerződés, bár az első négy évben komoly indokkal még mindig el
tanácsolható a muzsikus. Később már csak fegyelmivel lehet ki
rúgni valakit.
G Ki dönt a meghallgatáson?
A. Z.: A zenekar egésze határoz. Aki óhajt, részt vehet a m eghall
gatáson. Teljes a demokrácia, mindenkinek csak egy szavazata
van, a művészeti vezetőnek éppúgy, m int egy fiatal muzsikusnak.
A szavazás mindig nyilvános.
G A csaknem 130 fős nagyzenekarnál vajon mi a szokás, ha
új mű szerepel a műsoron: tartanak például szólampróbákat a
fellépés előtt?
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A. Z.: A Budapesti Fesztiválzenekarral ellentétben — o tt meghívott
koncertmester vagyok, tehát van összehasonlítási alapom - , ahol
minden új darab betanulásánál kötelező szólam-, illetve vonóspró
bák vannak, nálunk az ilyesmi szinte elképzelhetetlen. Ha jól em
lékszem, tizenöt éves ittlétem a la tt mindössze egyetlen szólam
próbán vettem részt, azt sem utasításra, hanem a magunk
megnyugtatására hívtuk össze. Egy-egy bem utatót megelőzően
hétfőn, majd kedden tartunk két-két próbát és szerdán délelőtt
még egyet, este koncert. Ha operát játszunk, amire évente egykétszer ugyancsak sort kerítünk, többet próbálunk mi is.
G Ön eddig a legtöbb id ő t az Abbado-korszakban tö ltö tte a
zenekar kötelékében. Róla m ilyen emlékeket őriz?

A. Z.: Túltengő liberalizmus jellem ezte. Még a próbákon is folya
matosan mindenre rákérdezett. Hiányoltam a nagyobb határo
zottságot. M ert egyfajta d iktá to ri attitűdre igenis szükség van.
Egy ilyen színvonalú zenekarnál szinte mindenki szólista ké
pességű, talán szólópályára is készült, Abbado képtelen volt ke
ménynek mutatkozni. Pedig egy zenekarnak irányt kell mutatni,
és még a tévedés lehetőségét is vállalni kell. Sir Simon Rattle
tudja, m it akar, és akár egy profi politikus, képes becsomagolni
mondandóját. Szerintem szerencsés választás v o lt idehozni.
G Hová sorolja most a berlinieket játékkultúra és repertoár
tekintetében?

A. Z.: A színvonal évről évre emelkedik, miközben csökken a kü
lönbség a többi együtteshez képest. A karajani években még nem
volt igazi konkurens, talán csak a bécsiek... Azóta viszont sok
hasonlóan kiváló zenekar „b ú jt ki a földből", a birminghamiek,
oslóiak. Említhetném a két m agyar zenekart is, a Budapesti Fesz
tiválzenekart és a Nemzeti Filharmonikusokat, ha a hangszer
állomány minősége jobb és a zenészek kiválasztása koncepciózusabb lehetne. Pénzkérdés minden. Ahol több a pénz, oda szívesen
mennek a muzsikusok. Nálunk ma is dolgoznak nagyszerű szólis
ták, például Emmanuel Pahud fuvolista. A nyolcvanas években
Sabine M eyer „vezényelte" a klarinétszólamot, most a nem ke
vésbé zseniális Wenzel Fuchs ül azon a széken.

A Berlini Filharmónia hiperm odern épülete a 123 éve alap ított zenekar főhadiszállása

demli a művész nevet". Nikiseh, akinek dirigálására leginkább az apró
gesztusok voltak jellemzők, bővítette is a repertoárt, műsorra tűzte
például Bruckner szimfóniáit, de Csajkovszkij, Berlioz, Liszt és Mahler
kompozíciói is többször elhangzottak a berliniek koncertjein. M i
közben természetesen Beethoven maradt a középpontban, az V.
szimfóniát az ő vezényletével lemezre is játszották! Regnálása ide
jén vált nemzetközileg ismertté az együttes, lassan már nem volt
olyan neves szólista, aki ne igyekezett volna megismerni az együt
test, ne ment volna örömmel Berlinbe, hogy felléphessen a Filhar
monikusokkal.
Nikiseh azonban 1922-ben meghalt. A zenekar egyhangúlag a fia 
tal Wilhelm Furtwänglert óhajtotta utódjának, aki 1945-ig állt az
együttes élén. Színrelépését követően hamarosan kiderült, hogy ze
nekar és Furtwängler legendás párost alkotnak, a dirigens különleges
ütéstechnikája, rendkívül szenvedélyes, inspirativ zenélése még na
gyobb felelősséget és érzékenységet követel a muzsikusoktól. Ve
zényletével „a három B", Beethoven, Brahms és Bruckner kompozí
cióinak máig érvényes interpretációi születtek. Furtwängler azonban
nemcsak a klasszikus és romantikus darabok avatott szakértője, az ál
landó repertoár részévé tette Schönberg, Hindemith, Prokofjev és
Stravinszky alkotásait is. A nemzeti szocialista diktatúra jóvátehe
tetlen bűnei azonban a zenekart sem kímélték: a nácik származásuk
miatt több zenészt kiparancsoltak, megsemmisítő táborokba hurcoltak
az együttesből, de a meghívható szólisták és dirigensek köre is jelen
tősen csökkent. Furtwängler, bár külföldről több helyre is hívták, nem
emigrált, vezényelt tovább. Csak 1945-ben távozott Svájcba. 1945
májusa és augusztusa között Leo Borchard á llt az együttes élén, de
amikor egy tragikus véletlen véget vetett az életének - egy katona
lelőtte —, a szinte teljesen ismeretlen, roppant temperamentumos ro
mán Sergiu Celibidache, egyébként Furtwängler hódolója, lépett a
helyére. Nem véletlen, hogy az első adandó alkalommal, 1952-ben át
is adta a stafétabotot a Berlinbe visszatérő Furtwänglernek, aki utá
na még két éven át, haláláig irányította a Filharmonikusokat.
A zenekar leghosszabb időn át regnáló királya, Herbert von Kara
jan, 1955 áprilisától 1989 áprilisáig volt a berlini együttes fejedel
me. Az ő idejében ismét abszolút tökéletes a hangzás, uralkodó a
virtuozitás. Karajan a lemezpiacot is meghódította, sőt szinte irányí
totta a zenekarral készült megszámlálhatatlan felvétellel. Kezében
GRAMOFON

Fotó: Berlini Filharmonikus Zenekar

tartotta salzburgi nyári fesztivált, de ju to tt ideje arra is, hogy életre
hívja a salzburgi Húsvéti Ünnepi Játékokat, amivel tulajdonképpen a
Berlini Filharmonikusok saját fesztiválját teremtette meg a szomszédos
Ausztriában. M in t művészeti vezető, ő lehelt életet a belső zenekari
akadémiába is, ahol a legtehetségesebb fiatal muzsikusok képzése
folyt, kifejezetten azzal a céllal, hogy közülük kerüljön ki az utánpótlás.
Karajan után először lépett a zenekar elé itáliai muzsikus, Claudio
Abbado, aki azonban korántsem v o lt ismeretlen Berlinben, hiszen
már 1966-ban is dirigálhatta a Filharmonikusokat. 0 azonban karajani értelemben véve nem tekinthető zenekarnevelőnek, bár a dön
tően klasszikus művekre felépített repertoárt folyamatosan igyeke
zett átalakítani egyre több kortárs mű bemutatásával. Tematikus
koncertciklusokat rendezett: Faust, A vándor vagy éppen A zene
öröm a Földön címen szerkesztett programmal. Ez a koncepcionális
modernizálás a Filharmonikusok fiatalításával is összekapcsolódott,
nem véletlen, hogy a zenekar mai zenészeinek több m int fele az ő
idejében érkezett Európa, sőt a világ minden tájáról.
Abbado után ismét nem német, hanem külhoni dirigens került a
berliniek élére. A brit Sir Simon Rattle személyében a fiatal karmes
ter-nemzedék talán legtehetségesebb alakját szerződtették, aki
azonnal elindította az ifjúság zenei nevelését célzó programját,
amelynek keretében könnyen emészthető hangversenyeket kínált a
kíváncsiaknak. „A zene nem luxus, hanem alapszükséglet. Alapvető
szerepet kellene játszania minden ember életében" — foglalta össze
ezzel kapcsolatos hitvallását Sir Simon. Érkezésétől kezdve már ala
pítványi formában működik a zenekar. A főszponzor a Deutsche Bank,
amely lehetőséget teremt egyebek között a hangszerállomány megújí
tására is. Az alapítvány a 2004/2005-ös szezonban 138 hangversenyt
rendez, amelyből 88 a Filharmonikusok szimfonikus koncertje. Három
ősbemutató is színesíti a kínálatot: Mark-Anthony Turnage A Relic of
Memory-ját októberben, Hindemith eddig ismeretlen op. 29-es zongo
raversenyét, a Klaviermusik mit Orchestert pedig decemberben mutat
ták be, míg a zenekari megrendelésre készülő Johannes Maria Staudt
darabbal előreláthatóan júniusban találkozhat a közönség. Május 1-jén
a tervek szerint Budapesten, a Magyar Állami Operaházban rendezendő
Európa-koncerten lépnek fel, Sir Simon Rattle vezényletével, Beethoven
IV. szimfóniájával és Stravinsky Tűzmadár szvitjével a műsoron.
Lindner András
19

Aki egy várost változtatott zeneszeretővé
Em ber Csaba, a sokoldalú lokálpatrióta
Szülővárosában, Balassagyarmaton mindenki ismeri és nagyra
becsüli tevékenységét. Pedagógus família gyermekeként ter
mészetes volt számára, hogy maga is ezt a hivatást választja.
A hagyományt tovább alakította: olyan családot teremtett
maga körül, amelyben szinte mindenki zeneoktatással
foglalkozik. Ember Csaba kapcsolata a muzsikával nagyon
sokrétű, hiszen dolgozott korrepetitorként, tanított zenetörténetet, egy nyarat végigmuzsikált bárzenészként, s
akadémistaként egyszerre hat kórusnak volt a tagja.

Zeneiskolából kom plex o k ta tó k ö z p o n t
A Rózsavölgyi Márk Iskola működését 1963-ban, zeneiskolaként
kezdte, 8 tanárral és 114 növendékkel, a Mikszáth Kálmán kultúrház Óváros téri épületének négy tantermében. 1966-ban váltak
önállóvá, s az intézményt 1983-ig Réti Zoltán irányította, majd az
1983/84-es tanévtől Ember Csaba az igazgatója. Rózsavölgyi Márk
nevét hivatalosan 1973-ban, a zeneszerző halálának 125. évfordu
lóján vették fel. A 18 zenei szakon folyó oktatás mellett 1992-től
rajz és képzőművészet, 1994-től dráma, 2002-től modern tánc,
2003-tól néptánc és népzene tanszakon is lehetőség van a tanulás
ra. Ma már — 62 tanár közreműködésével - több m int 1200 gyerek
tanul itt és az iskola tucatnyi kihelyezett tagozatán. Az intézmény
43 éves története alatt 181 pedagógus hétezernél több növendéket
tanított meg a zene szeretetére. Az iskola csaknem húsz éve
működteti a Zene határok nélkül elnevezésű nemzetközi muzsikus
tábort, amely négy éve már művészeti fesztivállá fejlődött. Az intéz
ményben folyamatosan működik ifjúsági vonószenekar, fúvószene
kar, valamint több, tanárokból szerveződött kamaraegyüttes is.

Ember Csaba sokoldalúsága a mai napig meg
maradt, hiszen amellett, hogy zenepedagógus,
zeneiskolát és dalegyletet vezet, rendszeresen
szerepel nemzetközi kórusversenyek zsűritag
jaként, gyakorta veszik igénybe tanügy-igaz
gatási szakértőként is munkáját, koncerteket
és művészeti táborokat szervez. A zenei köz
életnek is elismert, aktív tagja, hiszen a
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szö
vetségének elnöke, a KÓTA fe ln ő tt énekkari
bizottságának tagja, nemrégiben pedig a Nemzeti Kulturális Alap
Zenei Szakkollégiumának tagjává választották.
Ember Csaba akadémistaként határozta el, hogy szülővárosát,
szorgalmas tanulás után pedig már a Zeneakadémia hallgatója lehe
tett. Pernye András volt az egyik legkedvesebb tanára, aki a fiatal akaBalassagyarmatot olyan várossá változtatja, ahol rendszeresek a
koncertek, zenei események, s az o tt élők számára természetes,
démistát ajánlotta maga helyett a bábszínész-képzőbe, hogy zenetör
ténetet oktasson. Ember Csaba így a tanulás mellett egyre több
hogy a muzsika mindennapjaik része. Terve megvalósítását zeneakadémiai tanára, Szőnyi Erzsébet inspirálta, aki a fiatal karnagyot
dologgal foglalkozott, hiszen a Magyar Rádióban zenei forgatóként, a
arra bíztatta, ismerkedjen meg minél jobban a vidék zeneéletével.
televízióban műsorelőkészítőként dolgozott, hat kórus tagjaként járta a
Diplomája megszerzését követően természetes volt számára, hogy
világot, és — bár csak akadémista volt - már zeneiskolában is tanítha
hazatér, a Rózsavölgyi Zeneiskola tanára és a Balassagyarmati Dal
tott. A KISZ együttes Egyetemi Énekkarának abban az időszakában volt
egylet másodkarnagya lesz, koncerteket és egyéb zenei rendezvé
a korrepetitora, amikor megnyerték a BBC nagydíját. Egy nyáron az
nyeket szervez. Több m int három évtized a la tt sikerült elérnie, hogy
egyik balassagyarmati bárzenészt kellett helyettesítenie, ezt a három
városában nyaranként művészeti táborok, fesztiválok várják az ér
hónapot élete egyik legtanulságosabb időszakának tartja.
deklődőket, a hangversenyeken megteljenek a széksorok, évről évre
Az, hogy a kórusvezetést választotta és karnagyként diplomázott,
több gyerek vegyen részt a művészeti oktatásban, és felnőtt fejjel is
gyerekkori álmai egyike volt, hiszen már az általános iskolában sok
szor foglalkozott a kisebbekkel, és ezeket az órákat nagyon élvezte.
sokan válasszák a kóruséneklést. Ebből a munkából Ember Csaba
családja is kiveszi a részét, hiszen felesége szintén a zeneiskolában
Ahogy diplom ázott, hazatért Balassagyarmatra. A Rózsavölgyi Márk
ta n ít (az ő famíliája is muzsikusokból áll), a fia idén szerez egyete
Zeneiskolában vállalt tanári állást, majd végigjárta a ranglétrát,
mi diplom át fuvolatanárként. A karnagy-zenepedagógus-koncertigazgatóhelyettes, igazgató lett. Több mint húsz esztendeje irányít
rendező testvérei ugyancsak ezt a hivatást választották.
ja az intézményt. Az eltelt évtizedek alatt a zeneoktatás mellett más
Ember Csaba négyesztendősen már zongorázott. Édesanyjának kö
művészeti ágakkal is bővült a kínálat: képzőművészeti, drámatago
zatos és táncoktatásban is részesülhetnek a növendékek, az iskola
szönhetően, aki hobbiként néprajzkutatással is foglalkozott, rengeteg
szép eredményeket mondhat magáénak.
népdallal ismerkedett meg. Testvérei is muzsikáltak, így nem csoda, ha
a kisfiú évekig úgy képzelte, koncertező művész
lesz. Kilencévesen oly tehetségesnek ítélték,
A berlini Schauspielhaus Carmina Burana-produkciója a balassagyarmatiakkal
Fotók: Gramofon-archiv
hogy Miskolcra kellett járnia, ahol Rőczei Ferenc
és Papp Gábor foglalkozott vele. A családjától
elválasztó kétszáz kilométeres távolságot azon
ban nagyon rosszul viselte, ezért egy esztendő
elteltével abbahagyta a tanulást, hazatért. Az
általános iskola után a konzervatórium követke
zett volna, de mivel már két testvére is o tt ta 
nult, a tanárok más hivatást javasoltak. Kémia
fizika szakos tanárnak készült, az érettségit
követően azonban az első felvételije nem sike
rült. Az egyhónapos gyakorlás a Zeneakadé
miára való bejutáshoz is kevésnek bizonyult.
M aradt a miskolci konzervatórium, egy év
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Országszerte nő a művészeti iskolá k népszerűsége

Iskolák száma
Egyéni oktatás — zenetanulók száma
Csoportos oktatásban résztvevők száma
(tánc, képző- és iparművészet, báb és színjáték)
A lapfokú művészetoktatásban részesülők

1 9 8 9 /9 0
171
69 767
1 418
71 185

Ember Csaba a mai zeneoktatás egyik hátrányának azt tartja, hogy
a gyerek az egyik darabot már majdnem elfelejtette, a másikat még
csak gyakorolja. Meg kell hát tanítani arra, hogy valóban használja a
hangszert, a rendszeres együttmuzsikálás a többiekkel nagyon hasz
nos. Úgy véli, azért is nehéz az emberek mindennapjai részévé tenni
a klasszikus muzsikát, mert sok-sok órában olyan zenét hallhatnak,
ami épp ez ellen hat. Rengeteget számít a személyes példaadás, ezért
is tartja fontosnak a Balassagyarmati Dalegyletet, amelyet több m int
negyedszázada vezet, s ahol három generáció énekel. Nagyon szere
ti a közös próbákat, igyekszik arra is odafigyelni, hogy azokat se té
vessze szem elől, akik valamilyen ok m iatt (gyerekük születik, máshol
találnak munkát, iskolát) kénytelenek egy időre otthagyni a kórust.
Aktivitása, elkötelezett harca a művészeti nevelésért, a klasszikus
muzsika terjesztéséért hamar a zenei közélet figyelemre méltó sze
mélyiségévé tette. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szö
vetségének elnökeként bőven akad tennivalója. Egyre többen jönnek
rá, hogy a művészeti oktatásnak köszönhetően az ember mindenben
sikeresebb lesz. Az időhiány miatt napjainkban a számítástechnika,
az idegen nyelvek m ellett nem egyszerű beilleszteni a gyerekek óra
rendjébe a művészeti nevelést. Sokan ezért külön iskolát keresnek a
kicsiknek, az azonban a pedagógusokat és a szülőket is fájón érin
tette, hogy a 2005-ös költségvetési törvény tervében az alapfokú
művészeti oktatás normatívájának jelentős csökkentése szerepelt.
A szakmai szervezetek hosszasan tárgyaltak erről a kérdésről a m i
nisztériumokkal, végül sikerült elérniük azt, hogy a zeneoktatásra
szánt támogatás nem le tt kevesebb, bár a csoportos oktatás norma
tívája 2005-ben valóban kilencezer fo rin tta l csökkent.
Ember Csaba szerint egyre fontosabb tisztázni, hogy mit is takar az
állami finanszírozás. Ha kevés a pénz, lehetséges, hogy ezen a terüle
ten is kritérium-rendszerre lenne szükség, bár kialakítása nem lesz könynyű, hiszen nincsenek igazán kialakult mérési elvek. Nagy kérdés, hogy
a hozzáadott értéket hogyan lehet a művészeti nevelésben megítélni,
különösen a csoportos oktatás esetében. A legfontosabb továbbra is az,
hogy senki se szoruljon ki a rendszerből csak azért, mert rossz helyen
született. A közoktatási törvény most szerencsére kimondja, hogy min
den magyar gyermeknek joga van az alapfokú művészetoktatáshoz.
A költségvetési harc véget ért, a szakszervezet, a művészeti iskolák
képviselete és az Oktatási Minisztérium jelenleg is párbeszédet folytat,
és Ember Csaba bízik abban, hogy tárgyalásaik eredményesek lesznek.
Hiszi, hogy minden eszköznél fontosabb a jól felkészült tanár. Ezért
saját iskolájában is igyekszik összegyűjteni a legkiválóbb pedagógu
sokat. Úgy véli, a szervezetük mind egységesebb, egyre jobban képvi
seli érdekeiket. Büszke Metronóm című újságjukra, élő honlapjukra
(www.mzmsz.hu), ahol az érdeklődők rengeteg információt találnak.
Elismeri, felesége és munkatársai áldozatvállalásának köszönheti,
hogy ennyi mindennel foglalkozhat. Arról is meg van győződve, addig
lehet csak a Zeneiskolák Szövetségének elnöke, amig iskolai munkáját
GRAMOFON

1994/95
254
96 908
9 294
106 659

1999/2000
555
115 900
63 908

2 0 0 3 /0 4
734
128 015
139 192

2 0 0 4 /0 5
809
130 821
201 564

179 808

283 193

321 097

Egy m ásfél évszázados m ú ltú dalegylet
A Balassagyarmati Dalegyletet
1863-ban alapították, 140 éves
története alatt több ezren énekel
tek benne. A vegyeskarhoz 1974ben került másodkarnagyként Em
ber Csaba, s öt év elteltével addigi
vezetőjétől, a tiszteletbeli örökös
karnagynak kinevezett Réti Zoltántól vette át az együttes irányítá
sát. Megnehezítette feladatát, hogy a régi dalosok közül sokan
mesterükkel együtt visszavonultak, de Ember Csabának sikerült a
város fiataljai közül megfelelő utánpótlást találni. Tőkét kovácsol
va a megfiatalodó, felfrissülő kórushangzásból, kortárs művek be
tanításával kísérletezett, és új utakon indította el a dalegyletet.
A megyei kórustalálkozókon háromszor nyertek nívódíjat, kétszer is
megkapták a dalostalálkozók vándordíját, a Budapesti Nemzetközi
Kórusversenyen ezüstdiplomával jutalmazták teljesítményüket.
Vendégszerepeitek többek között Lengyelországban, Bulgáriában, s
több alkalommal Németországban is, a berlini Schauspielhausban
egy Carmina Burana-produkció résztvevői lehettek.

megfelelően végzi, így az ő intézményét is érdemes látogatni. Bár re
meknek tartja a tantestületét, tudja, náluk is szükség lesz fiatalításra,
s ahhoz, hogy az összes művészeti tárgy oktatása sikeresebb legyen,
fejleszteni kell a tárgyi eszközöket is. Stúdiójukban elkelne néhány új
berendezés, akárcsak a nemzetközi zenei táborban. S bár Ember Csaba
még csak ötvenöt esztendős, az utódkeresést is lényegesnek tartja;
azért, hogy az iskola vezetésében meglegyen a folyamatosság, s a kö
vetkező igazgatónak is legyen ideje elsajátítani a legfontosabb tudni
valókat. Emellett a szövetség élén és az NKA kuratóriumában sokasod
nak a feladatai. A legnehezebbnek a zenei kollégiumnál azt tartja,
hogy elérje végre, ne harmadrangú dologként kezeljék az amatőr zenei
mozgalmat. A muzsikát szerető és erre szabadidejüket áldozó embe
rek tudása, szervezetei ugyanúgy nemzeti kincset jelentenek, mint egy
neves zenekar vagy egy zenei gyűjtemény, miközben fennmaradásuk
bizonytalan és állami támogatásban sem részesülnek. Ember Csaba
szeretné, hogy mindenkinek, aki valamilyen szinten közösségben mu
zsikál, legyen esélye ezt biztos anyagi körülmények között tenni.
S hogy visszakanyarodjon a szívének legkedvesebb területhez, el
mondja azt is, hogy bár napjaink életmódja miatt egyre kevesebb az
ifjúsági kórus, azért bízik benne, hogy ezen is lehet valahogyan változ
tatni. Meggyőződése, hogy a zene valóban a lélekre hat, s ezt egyre
több fiatalnak kellene megtapasztalnia...
Réfi Zsuzsanna
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És a lélek szabadon hadd lebegjen...
Sztárvendégek a Nem zeti Filharmonikusok tavaszi sorozatában
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar (NFZ)
oroszlánrészt vállalt a Nemzeti Flangversenyterem
próbaüzemében. Érthető ez a gesztus, az együttes
adja a ház megnyitását köszöntő ünnepi hangversenyt,
jól kell tehát ismerniük az akusztikai viszonyokat,
a technikai lehetőségeket. A Budapestre várt nagyhírű
vendégkoszorú előtt természetesen a maximum
maximumát szeretnék nyújtani. Egyébként a társulat
és a kottatár már belakta a palotát, itt vannak
próbatermeik, raktáraik, a koncertteremben a többi
hazai és külföldi együttessel egyenrangú vendégek.

A próbaüzem finisében, három nappal a meg
nyitó előtt (március 11.) egy zenei ínyencek
nek való összeállítást prezentál az énekkar,
a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának
kíséretével. Humperdinck Jancsi és Juliska
című operájának előjátéka és az álompanto
mim nyitja a műsort. Okkal, hiszen az Európa-szerte népszerű mű ugyan gyerekekhez
is szólhat, de valójában korosztályokon fö 
lü li mű, akárcsak egy Andersen- vagy
Bechstein-mese, szimbólumrendszere révén
a felnőttek számára is van mondanivalója.
Az esten Mahler Panaszos dal és Richard
Strauss Négy utolsó ének című mini-ciklusa
hangzik még el, Antal Mátyás vezényletével.
Szopránok és mezzók egyaránt szívesen
éneklik a megzenésített versfüzért, amelyről
az NFZ honlapja (www.filharmonikusok.hu)
egyebek között ezt írja: „Fiatalkora zenei
nyelvét beszéli Strauss továbbra is, csakhogy
m inden szélsőség, hatásvadászat nélkül,
az öregkor bölcsességével. Pasztell-színű,
gyakran magas regiszterű, légiesen lebegő
muzsika a Négy utolsó éneké." Tény, hogy
ebben az 1948-ban dallamokba ö n tö tt lebe
gésben az örökkévalóság és az örökérvényűség egyaránt hangot kap. Megunhatatlan
alkotás a Négy utolsó ének, amely az adott
előadó tolmácsolása szerint változtatja szivárványosan gazdag tónusait.
Időrendben fordítva, a bölcs után az ifjú
Richard Strausst ismerheti meg a közönség,
korai munkája, az op. 23-as Macbeth című
szimfonikus költemény hangzik el május
26-kai koncertjükön, a Nemzeti Filharmonikus
Zenekart ekkor Kocsis Zoltán vezényli. A ka
maszkorában vad antiwagneriánus Strauss
később csodálójává vált nemcsak a bayreuthi
mesternek, hanem Lisztnek is. A kettőjük
körében működő Hans von Bülow beszélte
rá az ifjú komponistát, hogy távolodjon el a
rom antika idealizmusától, és komor, drámai
színekkel rajzolja meg a hataloméhes pár
zenei allegóriákban kifejezett, de így mégis
reálisabb történetét.
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Ezen a hangversenyen lép pódium ra napjaink egyik ünnepelt
hegedűs sztárja, llya Gringolts — Prokofjev D-dúr hegedűverse
nyét játssza. Az alig 23 éves művész már bejárta a nagyvilágot. A
Szovjetunióban született 1982-ben, muzsikus családban, ötéves
kora óta hegedül. Első leckéit a szüleitől kapta, majd immár
Szentpéterváron, a különleges tehetségeket gondozó Tatjana
Liberóvá növendéke lett. M iután 16 évesen megnyerte a Paganiniversenyt, New Yorkba, a Juilliard Schoolba m ehetett, ahol Itzhak
Perlmannál és minden hegedűsök leghíresebb mesterénél,
Dorothy Delay-nél folytatta tanulm ányait. Az orosz iskolában a
technikai perfekciót sajátította el, a Juilliardban a zenei problé
mák megoldására vezették rá — jellem ezte G ringolts a kétféle
metódus közötti különbséget a spanyol
Scherzo című folyóiratnak a d o tt terjedel
mes interjújában. Itt számolt be arról is,
hogy bár já rja a nagyvilágot, a legneve
sebb karmesterekkel és együttesekkel kon
certezik, m in t világhírű pályatársa, Gil
Shaham, ő is New Yorkot te k in ti fő „állo
máshelyének". Sem Gillel, sem Anne-Sofie
M utterrel nem rivalizál, kollégáit igaz ba
rátoknak ta rtja . Akárcsak ők, llya Gringolts
is egy crem onai mesterhangszeren játszik,
az 1723 táján készült instrum entum ot a
Chicagói Stradivari Társaság kölcsönzi szá
mára.
Két neves pianista vendéget is fogad a
Nemzeti Hangversenyteremben az együt
tes. Április 8-án Kocsis Zoltán személyes
felfedezettje, Ingrid Fliter Beethoven Eszdúr zongoraversenyét szólaltatja meg. A
koncertet G ilbert Varga vezényli. A sioni
fesztiválok és mesterkurzusok alapítója, a
Gilbert Varga karmester rendszeres vendég a
nemrég e lh u n yt hegedűművész, Varga Ti
Nemzeti Filharmonikusoknál
bor fia is hegedűsnek készült, de egy bal
eset véget v e te tt szólókarrierjének, ezért
fordult a karmesterség felé. Franco Ferrara,
Sergiu Celibidache és Charles Bruck ta n ít
ványa a Philharmonia Hungarica karmes
tereként bejárta kontinensünket, Magyarországon Yehudi Menuhin társaságában
debütált. Európából Észak-Amerikába,
majd Dél-Amerikába, illetve Dél-Afrikába
ment, 2000-ben pedig viszszatért Európá
ba. A Baszk Nemzeti Zenekarral (Euskadiko
Orkestra Sinfonikoa), amelynek vezető kar
mestere, lemezre vette Ravel életm űvé
nek jelentős részét, a Claves svájci kiadó
fölkérésére. A másik neves zongorista,
Alexander Lonquich április 21-én lép föl az
NFZ-vel — ezt a programot Kocsis vezény
li. Lonquich Schumann a-m oll zongoraver
senyét adja elő. Elhangzik még Bartók A
csodálatos mandarin című műve, mégpe
dig a halla n iva ló t különleges látványeffek
tussal, M. Tóth Géza animációjával gazda
llya Gringolts alig 23 évesen már világsztár
gítva.
Fotók: Nemzeti Filharmonikusok Kht.
Gramofon

Zeneakadémia Nagyterem
Hárfaszéria 2005/2006

HÁRFA
Világhírű hárfások hangversenysorozata

Maria Graf, Marielle Nordmann,
Vigh Andrea, Xavier de Maistre
Tokody Ilona (szoprán)
Patrice Fontanarosa (hegedű)
G u s ta v R iv in iu s

(gordonka)

Jandó Jenő (zongora)
2005. november 18. - Xavier de Maistre és Jandó Jenő
2005. december 18. - Tokody Ilona és Vigh Andrea
2006. január 14. - Maria Graf és Gustav Rivinius
2006. február 11. - Marielle Nordmann és Patrice Fontanarosa
Az előadások 19.30 órakor kezdődnek.
Bérletek (4 koncertre) és jegyek vásárolhatók a Zeneakadémia jegypénztárában
Jegyárak: 2.000-3.000-4.000-5.000-6.000 Ft
Vonalkód és bérlet rendelhető a Zeneakadémián (342-0179)
és a Jakobi Koncert Kft.-nél 10-13 óra között (368-4334)
A Forrás Zenei Klub médiaszponzora a
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, ^Á akobi Koncert Kft.

NÉPSZABADSÁG

A tájékozottság magabiztossá tesz.

jakobi.koncert@enternet.hu
www.forraskoncert.hu
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Budapesti Mahler Ünnep
Jelentős fesztivállal gazdagodik a főváros kulturális élete
Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója
a közelmúltban sajtótájékoztatón ismertette a 2005 szep
temberében, majd azt követően évente megrendezendő
Budapesti Mahler Ünnep terveit. Az előzetes információk
alapján kiemelkedően magas színvonalúnak Ígérkező
fesztiválról kérdeztük a Mahler Ünnep művészeti vezetőjét,
Fischer Ivánt, és Körner Tamást, a rezidens zenekarként
közreműködő Fesztiválzenekar igazgatóját.
Gramofon: M i a M ahler Ünnep létrehozásának célja?
Fischer Iván: Gustav Mahler a XIX. század végén üstökösként tű n t
fel a magyar zenei életben. Azalatt a két és fél év alatt, amíg a M a
gyar Királyi Operaház igazgatója volt, gigászi küzdelmet fo ly ta 
to tt, hogy az azelőtt provinciális intézményben Európa egyik leg
színvonalasabb operatársulatát hozza létre. Ez sikerült is: így
m ondhatta az idelátogató Johannes Brahms, hogy Budapestre
kell utaznia annak, aki szép M ozart előadást akar hallani. M ahler
it t (a pesti Vigadóban) m utatta be első szim fóniáját. Itt v o lt
először (huszonnyolc évesen) operaigazgató, ahol m egvalósít
hatta saját elképzeléseit. Sajnos csak rövid ideig, mert hiába volt

a korszak legnagyobb ze
neszerzője és karmestere,
Magyarországon is (mint
később Ausztriában) oly
mértékben összeütközés
be került a középszerrel,
az intrikákkal, a naciona
lizmussal és antiszem i
tizmussal, hogy munkája
rövidesen lehetetlenné,
ta rth a ta tla n n á vált, tíz
évre te rv e z e tt szerződé
sét idő e lő tt felbontották.
Évenként egyszer, itt, Bu
dapesten meg szeretnénk
ünnepelni Gustav Mahler csodálatos zenéjét, a m agyar zeneélet
érdekében te tt elévülhetetlen erőfeszítéseit, hangversenyekkel, kiál
lításokkal, zenetudományi kutatásokkal. Egyben (M ahler szelle
mében) lehetőséget szeretnénk teremteni mai zeneszerzőknek új
művek írására és bemutatására.
G.: A Fesztiválzenekar m e lle tt még kik a M ahler Ünnep ren
dezői?
Körner Tamás: Több intézmény fog össze siker érdekében: a Művé
szetek Palotája, amely a helyszínt biztosítja, a M agyar Gustav
Mahler Társaság, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Párizsi
Gustav M ahler Zenei Archívum és a Magyar Rádió. Megtisztelő,
hogy védnököknek olyan prom inens személyeket sikerült meg
nyernünk, m in t Göncz Árpád, Raymond Barre és Eva Barre, Erhard
Busek, Demszky Gábor, Milos Forman, Vaclav Fiavei, Kertész Imre,
Ruud Lubbers, Marina Mahler és Schwarzenberg herceg.
G.: M ilyen fontosabb rendezvényeket terveznek?
K. T.: A M ahler Ünnep időpontja m inden évben szeptember első fe
le, 2005-ben ez szeptember 6—9. Két este hangzik el Mahler mo
numentális II. szimfóniája, a szólisták Marjana Lipovsek és Lisa
Milne, közreműködik a Magyar Rádió Énekkara. Ugyancsak két es
te a Dal a Földről kamarazenekari változatát adjuk elő, a szólisták
Floward Flaskin és Nathalie Stutzm ann. Lehetőséget szeretnének
teremteni mai zeneszerzőknek új művek írására és bemutatására
is: 2005-re Tihanyi László kapott felkérést új darab komponálásá
ra: ez a mű (M ahler csodakürtje) nyitja a koncertet, amelyben a
Mahlerhez sok szállal kötődő Luciano Berio egy izgalmas műve is
elhangzik az olasz mezzoszoprán, Cristina Zavalloni közreműkö
désével. A koncerteket több kísérő rendezvény, tudományos elő
adás, zenetörténész találkozó és kiállítás egészíti ki: ez utóbbi a
világ legnagyobb Mahler-gyűjtem énye, a párizsi Gustav Mahler
Archívum anyagából érkezik Budapestre. Az Archívum létrehozó
ja, a kiváló M ahler-kutató, Flenry de la Grange egyben a Mahler
Ünnep művészeti tanácsadója.

Gustav M ahler a magyar zeneéletben is elévülhetetlen érdemeket szerzett
— az ismeretlen festőművész M ahler-portréja 1895 körül készült
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G.: Lehet m ár tudna valam it a következő évek terveiről?
K. T.: Azt tervezzük, hogy 2 0 0 6 -tó l a rezidens Fesztiválzenekar
m ellett egy-egy Mahlerhez kapcsolódó jelentős külföldi zenekart
is meghívnánk. Flogy ki lesz a 2006-os vendég, hadd ne áruljam el,
de ha minden a terveink szerint alakul, a világ egyik legkiválóbb
zenekarát hallhatja a közönség.
Gramofon
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Bársony Péter: a kamarazene számomra a Gangesz
H e g e d ű -b rá c s a duók S ta m itz g a zd ag h a g ya té k áb ó l

Mindannyian ismerjük a viccet: Mi szól hamisabban
egy hegedűnél? — Két hegedű. Nos, míg a gyakorlatban

Carl Philipp Stamitz

sokszor találkozunk ezzel a jelenséggel, Szabadi Vilmos
és Bársony Péter első közös lemezén ennek semmi nyoma.
És nem azért, m ert a másik hangszer egy brácsa, hanem
mert két kiváló hangszeres művészről van szó.

Amikor az ember meghallja Carl Philipp Stamitz nevét, m indjárt
tudja: nem M ozart kaliberű zeneszerző. M eghallgatva a lemezt
azonban kiderül: zenéje jó, változatos, mozgalmas. Ráadásul fe l
vételen ritkán hallani két mesterhangszert ilyen gazdag hangzás
sal, ilyen tisztán és dús felhangtartom ánnyal megszólalni, össze
csengeni.

Carl Philipp Stam itz (1745-1801) a Csehországból származó, de
később Mannheimhez kötődő muzsikus család sarja. Bár fiatal
korában ő is tagja Európa legjobb zenekarának, később mégis az
utazó virtuóz-életm ódot választja. A rokokó Paganinije lesz, m in
denütt ünnepük; Hágában a 12 éves Beethovennel ad koncertet.
Termékeny zeneszerző: 50 szimfónia, 38 sinfonia concertante és
60 versenymű maradt fenn tőle. Mégis, élete végére akkora adós
sága halmozódott fel, hogy halála után el kellett árverezni ingó
ságait, ám eredeti kéziratait - változnak az idők - már senki sem
vette meg, így azok jelentős része elveszett.

Bársony Péter nemcsak a m últ, ha
nem korunk zeneszerzőivel is kapcso
latban áll. Kurtág György d u ó it —
szintén Szabadival — a szerző irányí
tásával próbálták. „Fantasztikus volt"
— mondja a művész, aki gyakran m u
ta t be kortárs zeneműveket — leg
utóbb például Fabian Panisello és Hor
váth Balázs kom pozícióit. Különös
érdeklődéssel fordul azonban a XX.
század első felében élt zeneszerzők al
kotásai felé is. „Nemrég W einer László
brácsaszonátáját adtam elő, ami elké
pesztően jó zene" - mondja. „De o tt
van Harsányi Tibor is, a Párizsba em ig
rált Kodály-növendék vagy Jem nitz
Sándor. Az Országos Széchényi Könyv
tárban pedig remekművek sora szun
nyad a polcokon, és ezek sehol m ásutt
nem talá lh a tó k meg, csak nálunk! Bár
B á rs o n y P é te r : b á r brácsás v a g y o k és n em k u ta tó , d e a z e lő a d ó m ű v é s z f e la d a t á n a k ta r to m a r e p e r to á r
brácsás vagyok és nem kutató, de az
s z é le s íté s é t
Fotó: Gramofon-archív
előadóművész feladatának tartom a
repertoár szélesítését; hogy a közönség a XX. század első feléből
„S tam itz maga is kitűnő brácsás és viola d'am ore-játékos volt,
ne csak Bartók, Kodály, esetleg Dohnányi és Weiner Leó nevét is
tehát nagyon jó l ismerhette a vonós hangszereket" - állítja Bár
merje. Ez szerintem csupán terjesztés kérdése, és elsősorban raj
sony Péter brácsaművész. „Tudta, mi hangszerszerű és mi nem.
tunk, előadóművészeken múlik." Talán ezért vették fel Dohnányi
Ezért is nagy öröm játszani ezeket a duókat."
m ellett Mosonyi vonóshatosát is a Budapest Szextettel, amelyben
Bársony Péter és Szabadi Vilm os gyakran dolgoznak együtt, és
apák és fiaik játszanak együtt: Bánfalvi Béla és Zoltán, Onczay
nem v o lt nehéz egymásra hangolódniuk: „Nagyon jól kijövünk
Csaba és Zoltán, Bársony László és Péter.
egymással. Sok mindent játszunk és m egszólaltattunk már a he
A harmincéves mélyhegedűs 2000-ben végzett a Zeneakadémi
gedű-brácsa duó irodalmából" — mondja Bársony. „Azonban van
án, ahol 2004 óta ta n ít is. Öt éve a M atáv Szimfonikus Zenekar
nak még felderítetlen területek. Éppen ezért kezdtem el keresgél
szólóbrácsása. Rendkívül fontosnak tartja, hogy a zenekari muzsiku
ni különböző könyvtárakban, hátha lapul még it t - o t t egy érdekes
sok is rendszeresen kamarázzanak, szólózzanak. „Ligeti András ve
darab. A lemez műsorának legnagyobb részét a lko tó op. 18-as so
zetésével olyan társaság gyűlt össze — mondja - , amelynek tagjai
rozatra például egy budapesti kottatárban leltem rá."
szólistaként és kamarazenészekként is megállják a helyüket. Példa
A brácsaművész Európa nagy könyvtárait is bejárta, amolyan
erre a tízéves M atáv Zeneház kamarakoncert-sorozata. Egyébként
XXI. századi módra: „A mai technika csodája, hogy az interneten
szerencsés embernek tartom magam: a legtöbbet éppen a kamara
keresztül számos külföldi könyvtárral is kapcsolatba kerülhettem.
zenén keresztül tanultam ; kvartettezés, órák Rados Ferenc tanár
Az egyik Stam itz-duónak Párizsban és Londonban is megtaláltam
úrnál, házimuzsika Schiff Andrással, kamarazene Kocsis Zoltánnal
az első kiadását, és nagyon érdekes volt összehasonlítani a kettőt.
és Perényi M iklóssal, Szabadi Vilm os és Gulyás Márta barátsága
Egyébként az összegyűjtött Stam itz-duók mindöszsze egynegye
pedig életem legnagyobb élményei közé tartozik. A kamarazene
dét já ts z o ttu k most fel lemezre. Tavaly decemberben újabb duóle
számomra a Gangesz: lelki szükségletem, hogy újra és újra meg
mezt készítettünk Szabadi Vilmossal, s ez nemsokára meg is je le 
mártózzam benne."
Várkonyi Tamás
nik. De hogy kinek a műveiből, az legyen egyelőre titok."
GRAMOFON

25

ír \

£, f í #
'

K*f

/

n
ZE MP LÉ NI

f e s z t i v á l
2005

A főtámogató partnerekre vár...
László Géza, az Antenna Hungária Rt. vezérigazgatója

G ram ofon: 2004-ben az In te rk u ltu r
Hungária Kht. belépésével új fő 
szervezője le tt a Zem pléni Feszti
válnak, és ezzel párhuzamosan a
rendezvény szerkezete is áta la ku lt.
Hogyan látja a főszponzor, milyen
le tt az újjászületett rendezvény?
A fesztiválnak több m int tízezer lá
togatója volt, s ez is m utatja, hogy
rendkívül sikeres volt a bem utatko
zás. A program gazdagabbá, n yito t
tabbá vált. A szervezők igyekeztek megőrizni a régi fesztivál érté
keit, és bár továbbra is a komolyzene maradt középpontban,
próbálták a rendezvényt színesíteni egyéb, hozzá illő események
kel és még több embert mozgósító programokkal.
G.: Önök beleszóltak a fesztivál új koncepciójába?
Egyetlen módon „avatkoztunk bele": egy tanácsadó te stü le t létre
hozását javasoltuk. Gőz László, Batta András, Héja Domonkos,
Turjányi Miklós és Hollerung Gábor a szervezők m unkáját segítet
ték és a fesztivál művészeti koncepciójáért felelősek. Ez az öt név
garanciát je le n te tt számunkra, hogy a részletekkel nem kell fog
lalkoznunk. Természetesen, ha megkérdezik a véleményünket, na
gyon szívesen és lelkesen válaszolunk, de mi mecénások vagyunk,
bízunk a grémiumban és Hollerung Gáborékban.
G.: Az Antenna Hungária szerepe óriási ennek a rendezvénynek
a létrehozásában, s ez a 2004-es váltáskor is bebizonyosodott...
Tavaly abban a helyzetben ta lá ltu k magunkat, hogy ha visszalé
pünk, megszűnik a rendezvény. Az AH a költségek m integy felét
biztosította. Ezt az arányt én nem tartom megfelelőnek, ugyanis,
ha megnézzük például a Budapesti Tavaszi Fesztivált, o tt a válla
lati tám ogatók a rendezvény költségeinek talán a negyedét bizto
sítják. Az ötvenszázalékos arány egy cégtől nem is várható el. Az
állam évek óta fokozatosan vonul ki ebből a fesztiválból, am it na
gyon nagy hibának tartok. Úgy vélem, éppen ez az a rendezvény,
amelynek a térség szempontjából óriási jelentősége van. Zemplén
az ország gazdasági fejlődéséből jóval kisebb arányban részesül,
m in t ahogy az lakóinak száma alapján elvárható volna, pedig a
Zempléni Fesztivált az ilyen jellegű ren
dezvények között az egyik legkiemelke
dőbbnek tartom . A több m int harminc
helyszín és a m integy hatvan program az
egész térséget megmozgatja, és nemcsak
Zemplén, hanem az egész régió p rofitál
ebből az eseményből.
G.: Hogyan lehetne előbbre lépni ezen a
területen?
Számtalan esetben javasoltam a döntésho
zóknak, hogy próbáljanak meg olyan rend
szert kialakítani, amely objektiven meg
m u ta tja , hogy a rendezvény mekkora
értéket képvisel egyrészt az általa létreho
z o tt kulturális érték, másrészt a helyi tá r
sadalom életében já tszo tt szerepe te k in te 
tében. Meggyőződésem, hogy ha létezne
ilyen mérce, a Zempléni Fesztivál nagyon
26

elöl állna abban a sorban, ahol a támogatásokat osztják. Ha az á l
lami források elapadnak, a vállalati mecénások m ellett regionális,
helyi forrásokra kell elsősorban támaszkodnia ennek a fesztivál
nak. A cél az lenne — s m ost egy ilyen modell felé mozdultunk el
- , hogy három pilléren nyugodjon a rendezvény. Az egyik pillért az
állam i, illetve az államhoz kötődő támogatási források jelentenék,
a m ásikat a regionális, helyi cégek, önkormányzatok, a harmadikat
pedig a főtámogató, tehát az idén az Antenna Hungária. Az em lí
te tt pillérekből jelenleg k e ttő t érzek erősnek: a helyit és az A H -t.
Tavaly a pénz másik felét m ár nem csak az állam adta, egyéb tá 
mogatási formák is megjelentek. Az Észak-Magyarország-csoport
például komolyan a fesztivál mellé állt. A rendezvény utáni vissza
jelzésekből úgy tűnik, hogy már az első m egújult fesztiválnak si
került elérnie, hogy egy új mecénási kör jelenjen meg.
G.: Tehát az AH is számít az újabb mecénások belépésére?
Elsősorban azokat a helyi tám ogatókat várja a fesztivál, akiknek
elemi érdeke, hogy ez a fesztivál megmaradjon és sikeres legyen,
illetve akiknek illik is megmozdulniuk. Itt nem horribilis összegekről
van szó. Idén a rendezvényt 6 0 -8 0 milliós nagyságrendű összeg
ből próbálják a szervezők megvalósítani, s azt gondolom, hogy ezt
jelentős mértékben helyi forrásokból kell előteremteni. Mi te h á t
arra törekszünk, hogy a későbbiekben ez a rendezvény ne tőlünk
függjön.
G.: Az A H -t hamarosan privatizálják. Hogyan alakulhat majd a
2 0 0 6 -o s támogatás, ille tve a cég és a fesztivál hosszabb távú
együttm űködése?
Az AH az idén mindenképpen vállalja a rendezvény finanszírozá
sát, és reális esélyt látok arra is, hogy megszülessen a megállapo
dás a jövő évet illetően. Ez azonban függ attól is, hogy a helyi erők
mennyire veszik komolyan az em lített együttműködést. Emellett
főszponzorként szeretnénk az egyharmados szinten maradni.
A hosszabb távot illetően pedig úgy gondolom, hogy a Zempléni
Fesztivál és az Antenna Hungária együttműködéséhez az kell,
hogy az új tulajdonosok is lássanak fantáziát a rendezvényben. Az
új tulajdonosok nevében mi nem tehetünk ígéretet.
G.: M agánemberként hogy érezte magát a Zempléni Fesztiválon?
M indig nagyszerűen érzem magam Zemp
lénben, és évek óta nyaranként legalább
egy hetet o tt töltünk a családdal. M in t
hogy számomra mindig különleges él
m ényt je le n t Zemplén, igyekszem újabb és
újabb embereket megnyerni, olyanokat,
akik később akár mecénásként, akár egy
szerű látogatóként, de visszatérnek ide. Az
Antenna Hungária gyakran meghívja ide a
partnereit, akik szintén azt mesélik, milyen
fa n ta sztiku s ez a találkozás. Zemplén
rendkívül értékes része az országnak - kü
lönleges adottságokkal és különlegesen
kedves emberekkel. Talán ezért is vagyok
annyira elkötelezettje a fesztivál ügyének,
és szeretném, ha ez a rendezvény még so
káig jó hírét vinné a régiónak.
Gramofon/FCM Communications Kft.
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Hollerung Gábor, az In te rk u ltu r Hungária Kht. ügyvezetője,
a Zem pléni Fesztivál igazgatója

G ram ofon: Hogyan sike rü lt a 2 0 0 4 es Zem pléni Fesztivál a szervező
szemszögéből?
Úgy gondolom, összességében jól. Az
egyik legfontosabb célunkat elértük:
szívvel-lélekkel igyekeztünk minél
több em bert bevonni a régióból, és
elérni, hogy a térség jobban a magáé
nak érezze a fesztivált. Emberileg és
szakmailag nagyon értékes segít
séget kaptunk mind a sárospataki
művelődési háztól, mind a tokaji művelődési központtól, és nagy
előrelépés tö rté n t a sátoraljaújhelyi helyszín esetében is. Talán
Szerencset nem sikerült még teljes mértékben bevonni, de remél
jük, hogy idén már ez is megtörténik.
G.: A visszhangokból az derül ki, hogy a régió felism erte, nekik
is tenniük kell a fesztivál fennm aradásáért...
Ez a felismerés részben a főszponzor nagyon világos „üzenetének”
hatására tö rté n t meg, hiszen ők jelezték, hogy akkor látnak esélyt
a hosszú távú együttműködésre, ha a fesztivál nem az ő magán
ügyük marad. Közvetlenül a fesztivál után már komoly aktivitás
v o lt érezhető, most pedig elmondható, hogy a régió települései
megtették azt a nagy lépést, ami a pénzügyek vonatkozásában
mindenképp szükséges volt: 20 0 5 -tő l anyagilag is jelentősen hoz
zájárulnak a fesztiválhoz.
G.: A 2004-es fesztivál sikere je le n t-e előnyt a pályázati pén
zek elnyerésénél?
Jelenleg sok szempontból rosszabb a helyzet, mint tavaly. Ebben a pil
lanatban nem is létezik pályázat. Tavaly ilyenkor már a Széchenyitervből elnyert 15 millió forintos szerződés birtokában voltunk, most
nem tudjuk, számíthatunk-e ilyen pénzekre. Az utófinanszírozásos
rendszer is nagy probléma: a mai napig nem tudtunk mindent kifizet
ni, mert az államkincstár még mindig jelentős összeggel tartozik ne
künk. Az utófinanszírozást tovább nehezíti, hogy nem léteznek azok
az intézmények, amelyek egy ilyen rendezvényre hitelt nyújtanának.
G.: V áltozik a fesztivál koncepciója 2004 -h e z képest?
Csak olyasmiben változtattunk, aminél úgy láttuk, nem érdemes
tovább erőltetni. Bizonyos mértékű programcsökkenés lesz a pár
huzamosság elkerülése végett, és talán kevesebb késő délutáni
koncertet tartunk, mert ezek a programok - amelyek művészi
színvonal tekintetében ugyanolyan rangosak voltak, m in t az esti
nagy koncertek — bizonyos szempontból
gazdaságtalannak bizonyultak. Ezt még
akkor is vállalnunk kell, ha tavaly óriási
nézőszám-növekedést értünk el, több
m int tízezer látogatója volt a fesztivál
nak.
G.: Tavaly tem atikus napok alapján
szerveződött a fesztivál. V á lto zik-e
a szerkezet?
Maradnak a tem atikus napok, de az
idén nem m űfajok, hanem ku ltú r
körök mentén szerveződik a prog
ram. Ennek alapján lesz szláv nap,
GRAMOFON

skandináv, balkán, m editerrán, magyar és a frikai nap. Ha m arad
tunk volna a műfaji tem atika mellett, óhatatlan ul szakmai típusú
vita alakul ki, hogy mely műfajoknak van helyük a fesztiválban, és
melyeknek nem. Ha majd sok pénze lesz a fesztiválnak és a régió
fejlettsége is megengedi, hogy csak a művészi szempontot vegyük
figyelembe, akkor helye lehet a műfaj típusú tematizálásnak.
G.: Ö nök tavaly is nagy súlyt fe kte tte k a ku lturális tu rizm u s
elősegítésére. Itth o n azonban ma is vékony az a réteg, am ely
erre áldozni tud...
A turizm us továbbra is az egyik húzóágazat mindenhol a világon,
és a kulturális turizmus azon belül is kiemelkedő. Most azon gon
dolkodunk, hogy amennyiben az Antenna Hungáriával sikerül
többéves szerződést kötnünk, saját kockázatunkra elindítjuk a
2006-os évet, és így idejében el tudjuk kezdeni szakszerű módon
a te ríté st itthon és a nemzetközi piacon. Meggyőződésem, hogy
utána tudjuk igazán lemérni, mekkora is a kereslet valójában a
fesztivál iránt.
G.: F o lyta tja -e m unkáját a tavaly fe lá llt szakmai tanácsadó te s
tü le t?
Igen, és a testület szerepe egyáltalán nem form ális. Visszajelzése
ikkel nagyon sokat segítettek, és az idei program lényegében a ku
ratórium véleményét tükrözi, hiszen most igyekeztünk m integy
választ adni azokra az észrevételekre, amelyek a 2004-es rendez
vénnyel kapcsolatban felmerültek.
G.: Ön nemcsak a szervezés irányítója v o lt, hanem együttesei
vel, a Budafoki D ohnányi Zenekarral és a Honvéd Férfikarral
több nagy sikerű koncertet is adott. Hogyan érezték m agukat a
Zem pléni Fesztiválon?
M i is megtapasztaltuk azt a sajátos hangulatot, azt az egészen kü
lönleges atmoszférát, ami ezt a fesztivált jellem zi, és ami az alapító
Liszt Ferenc Kamarazenekar számára is akkora vonzerőt je le n te tt,
hogy tizenkét éven át minden nehézséget vállaltak ezért az ügyért.
A zenekarom, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar ta g 
jai, akik nagyon fiatal emberek, mély meghatottsággal jö tte k el a
koncertekről. Őket is megérintette az az elképesztő szeretet, embe
ri figyelem és a fesztivál iránti különleges odaadás, ami a régióban
élő emberek részéről tapasztalható.
G.: M ásmilyen v o lt it t a találkozás a közönséggel?
Igen. Elementáris élm ényt jelentett, m ert mi Budapesten különö
sen el vagyunk szokva ettől. Létezik ugyan egyfajta kom m unikáció
a közönséggel, csak arról messze nem merem állítani, hogy olyan
őszinte és elsöprő, m in t am ilyet m egéltünk Zemplénben. Ebben a
régióban, m iután az emberek nincsenek elkényeztetve
...koncertekkel, és nincsenek „betanítva"
arra a kicsit sznob mechanizmusra,
ami az ország jelentős részében
működik, egy egészen m ásfajta m a
gatartás érezhető. Én rendkívül nagy
értéknek ta rto m azt a kom m unikáci
ót, ami ezeken a koncerteken kiala
kult, és ezt szeretnénk megőrizni.
Gramofon/FCM Communications Kft.
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Védelem a silánysággal,
a romlottsággal szemben
Fotók: a Magyar Rádió Gyermekkórusának archívumából

Ötvenéves a M agyar Rádió Gyermekkórusa
Több tízezer gyerek, a Föld 22 országa, évi húsz—ötven
koncert, rádió- és tévéfelvételek, lemezkészítés, utazás
autóbuszon, repülőn, vonaton, hajón. A repertoáron
gregorián zene, a klasszika, a romantika és a XX. század
gazdag kórusirodalma, oratorikus művek Johann
Sebastian Baehtól Eötvös Péterig. Ez csupán statisztika.
És ami mögötte van?

Nem szoktunk elgondolkodni azon, milyen hihetetlenül nehéz fel
adat az, hogy évente el kell búcsúzni a legtöbbet tudó, érett ta 
goktól és be kell tanítani az újonnan jöttékét. Méghozzá úgy, hogy
a kórus produkcióinak színvonalán egy csöppet se legyen hallható
a kezdők még nem egészen ére tt hangzása. Pedig ez a sok energi
át, optim izm ust és tapintatot is igénylő folyamat így ismétlődik öt
évtizede.

Kodály Zoltán fogalmazta meg még 1929-ben: a lelki gazdago
dás hatalmas forrásai erednek a zenéből... A sok száz, sőt ezer fia 
tal, bárhova vezetett is útja fe ln ő ttké n t, valóban csak gazdagodott

Koncert az assissi székesegyházban

Luciano Berio (középen) ráadást ké rt tő lü k

a Gyermekkórusban e ltö ltö tt évek alatt. S hogy ez m ennyire így
van, azt bizonyítják az ötvenedik évforduló alkalm ából megjelenő
jubileum i kiadványban olvasható őszinte és szép hitvallások a
volt kórustagoktól. De m egosztották gondolataikat az olvasókkal
azok a m agyar zeneszerzők is, akik az elm últ évtizedekben
műveikkel megajándékozták az együttest, és azok a világhírű
magyar karmesterek, akik rendszeresen vezénylik őket.

Thész Gabriella Liszt-díjas művész, aki m ár tíz esztendeje vezető
karnagya a Rádió Gyermekkórusának, 2005 januárjában Pro Renovanda Cultura Hungáriáé — Kodály Zoltán d íjat kapott. A kitüntetés
átvétele után a következőket mondta: „A kórus tagjai minden nap
tökéletes zenei remekműveket alkotnak újra, mindannyiszor átélik
a rendkívüli minőséggel való találkozás élményét. Ez kialakítja az
arányérzéküket, hat az ízlésvilágukra, lelkűkbe épített védelmet ad
a silánysággal, a romlottsággal szemben. Én nem félek attól, hogy
ezek a gyerekek, kinőve e kórusból, félresiklanak később valam i
lyen rossz irányba. Nem lesz szükségük pótszerekre, nem lesznek
lázadók, mert megszületik bennük egy belső rend. Felejthetetlen
élm ény marad számomra egy milánói emlék. 2000-ben a M ilano
Musica fesztivál a 75 éves Luciano Beriót köszöntötte. Az ünnepi
koncerten a mester saját művét vezényelte a Gyermekkórus közre
működésével. Amikor délelőtt a főpróba szünetében, várakozás
közben csak úgy a magunk kedvére énekelgettünk, a terembe lépő
Beriót ez úgy elvarázsolta, hogy felém fo rd u lt, megölelt és meg
kérdezte, hogy a koncert
végén is elénekelnénk-e va
lam it. Akkor úgy éreztem, ez
v o lt a Gyermekkórus legna
gyobb elismerése: Berio, a
Római Szent Cecília Akadé
mia igazgatója, az európai
zenei élet fejedelme az őt
ünneplő koncert végén a
G yerm ekkórustól kért rá
adást. Az ilyen élmény nem
m úlik el a gyermeklelkekből,
egy életen át erőt ad, fé n yt
ad, m elegít.1'
László Zsuzsa
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Minden jegy elkelt a Párok játékára
Sikeres a Pannon Filharm onikusok budapesti sorozata
Telt házzal indította a Pannon Filharmonikusok
a Nemzeti Hangversenyteremben a Párok
játéka című koncertsorozatát. A sorozatot
jelentős szakmai, média- és közönségérdek
lődés előzte meg, amelyet a nyitóhangverseny
hatalmas közönségsikere igazolt. Horváth
Zsolttal, a zenekar igazgatójával beszélgettünk.
k

A&HST? í9 p

G ram ofon: Minek tu la jd o n ítja a valóban jelentős
sikert?

Horváth Zsolt: Már a tavalyi, az Olasz Intézetben
m eghirdetett bérletünk irá n t is nagy volt az érdek
lődés, látszott, hogy az értő pesti közönség kíváncsi
a mi —művészi felfogásában és az együttes átlagéletkorát tekintve is - m egfiatalodo tt zenekarunkra.
Lassan híre ment, hogy a szerkezeti átalakítás és Ha
mar Zsolt zeneigazgató új minőséget hozott létre. És
ez a hír Pécsről, Baranyából, vagy, hogy stílusos le
gyek, Pannóniából e lju to tt Budapestre is.
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Hamar Z so lt és zenekara a Nemzeti Hangversenyteremben

G. : Nem féltek a Nemzeti Hangversenyteremtől, hiszen az mégis
csak kétszer akkora helyszín, m in t ahol eddig valaha is játszottak?

H. Zs.: M árm int Magyarországon. Mert külföldön azért az a ritka,
ha nem ezer fős, vagy még nagyobb teremben játszunk. Ezzel
együtt egy kicsit ta rto ttu n k a Nemzetitől, ám a „m i lesz, ha nem
lesz teltház" dilemmája ham ar elm últ, hiszen a székek 85 százalé
ka e lfogyott bérletben, méghozzá az árusítás első harmadában.
Ezek után éppen az volt a problémám, hogy hogyan tudok jegyet
biztosítani azoknak, akik későn ébredtek. Nyugodtan állíthatom ,
még több száz jegy elkelt volna, sőt, amire igazán büszke vagyok,
elkelne minden előadáson.

<i

Fotó: Pannon Filharmonikusok

állandó koncerthelyszínünk a PTE aulája. A színházi akusztika pedig
egészen más. Bizonyos értelemben erős kontroll is fellépni a Művé
szetek Palotájában, hiszen egy ilyen teremben hallatszik igazán,
hogy hol is járunk a munkánkban, min kell, min lehet még javítani.
És nyilván a koncertlátogató közönségnek is ez egy más élmény.
G. : Említette, hogy egyelőre Pécsett nem túl jó k a koncertkörül
mények. V árható valami változás?

H. Zs.: A Pannon Filharmonikusok Pécs és - mert uniós polgárként
ez a mániám — a régió zenei központja. Bár a költségvetési korlá
tok kemények, azért jól érzékelhető, hogy a város pozitívan fogad
ta és segítette a nálunk lezajló változásokat, talán nem túlzás azt
G. : Aki fig ye li a Pannon Filharmonikusokat — vagy korábban a mondanom, büszke ránk. És az is köztudott, hogy Pécs 2010-re
pályázik az Európa Kulturális Fővárosa címre. Ennek elnyerése pe
jogelőd Pécsi Szimfonikus Zenekart —, az lá th atja a változást.
Ebben milyen arányban van jelen a művészeti irányváltás és az
dig elképzelhetetlen méltó zenei infrastruktúra nélkül. Ez és a
Pannon Filharmonikusok sikerei megalapozzák, hogy egy új hangújfajta menedzselés?
H. Zs.: Művészileg teljesen m egújult a zenekar, noha megőriztük a versenyterem épüljön Pécsett. Ebben mind szakmailag, mind tár
sadalmilag lé tre jö tt az egyetértés. Márpedig ha megvalósul ez az
m últ jó elemeit. Menedzselésben pedig még ennél is nagyobb a
ezerkétszáz személyes intézmény, akkor ez lesz az ország második
változás. Egyszerűen azt m ondtuk: nincs olyan, hogy fővárosi ze
legnagyobb koncertterme. Bízom benne, hogy a teremhez illő ze
nekar meg vidéki zenekar. M ert aki ezt elfogadja, az autom atiku
san beletörődik abba, hogy elkönyvelik másod-, sőt, sokadrennei élet megteremtése a mi feladatunk lesz.
dűnek. Mi meg ezt nem fogadjuk el, még akkor se, ha különféle
adottságok persze vannak: a költségvetésünk a töredéke másoké
G. : Nyilvánvaló, hogy egy koncertprogram m inim um egy évre
nak, közalkalmazottak vagyunk, ennek összes - és igen behatárolt
előre készül, ám a sorozat nyitókoncertje, a Víz most szomorú
— anyagi vonzatával. Mégis, az a hit, hogy nem egy vidéki zenekar
aktualitást kap ott. Nem okozott ez némi zavart?
vagyunk a sok közül, és persze az a menedzselés, am it mi profinak
H. Zs.: Megdöbbentő volt látni a cunami képeit, hallani a szörnyűséges
gondolunk, e lju tta t bennünket oda, hogy már másodszor van te lt
adatokat az áldozatokról. Úgy gondolom, a civil társadalom ereje ilyen
házas bérletsorozatunk Budapesten. Hogy most már ezrek kíván
helyzetekben is megmérődik. Mi nem tudunk mással segíteni, csak a
csiak ránk, és hogy nem egyszerűen eljátszunk egy programot, ha
zenénkkel, de azzal tudunk, és tesszük is. A január 28-ai koncert anya
nem valam iféle, ránk jellem ző gondolatiságot hozunk.
gából a Művészetek Palotájával együttműködve hanglemezt készítet
tünk, amelynek teljes bevételét az UNICEF segítségével a rászorultak
G. : Jelen esetben a Párok Játékát. A Tűz és a Víz, az Alom és a Va nak ajánlottuk fel. A lemez már a boltokban van, sok elkelt előzetes
rendelés alapján, és bízom benne, hogy a többi is gazdára talál. Jó
lóság ellentétpárját. Milyen érzés ezt a finom an megkomponált
programot egy ilyen rendkívüli akusztikájú teremben játszani?
szívvel vállaltuk a segítés e form áját, hiszen így a vevő, az egyes
H. Zs.: Fantasztikus az élmény, és bizonyos értelemben elégtétel is a ember úgy vállal közösséget, hogy tulajdonképpen nem is adakozik,
hanem olyan élményt vásárol, amely magas értéket jelent.
zenekar művészei számára. Ezt a hangzást ugyanis sajnos - de re
Gramofon
mélhetően csak egyelőre — Pécsett nem élvezhetjük. Hiszen ottani
GRAMOFON
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Egyszerű, szép, jól hangszerelt...
Sorstalanság — Ennio M orricone film zenéje
M űalkotásokat is szokás úgy m i
nősíteni, hogy „tetszik" vagy sem.
Ez a rövid, reflexszerű jelzés tö b b 
nyire teljesen szubjektív pozitív
vagy negatív benyomást tükröz közölve így azt is, hogy a „véle
ményalkotónak" momentán nincs
kedve elemezni, illetve véleményét
részletesen is indokolni. A gyors
kritikával nemcsak „egyszerűbb
lelkek" élnek (sőt), hanem analizáló típusú entellektüelek is; és ez
normális dolog. Viszont manapság gyakran szembesülünk olyan
művekkel is, amiket képtelenség így, röviden, az azonnali im preszszió alapján minősíteni - em iatt gyakran zavarban is vagyunk.
Több okból: nem értjük az egyre bonyolultabb m etakommuniká
ciót, nem akarunk lassú felfogásúnak tűnni, nincs háttérinform á
ciónk a témával kapcsolatban... és még sorolhatnánk.
Ezúttal, vagyis a Sorstalanság
című film zenéjét illetően egészen
más a helyzet. M ert ki merné a ci
v ilizá lt világban azt mondani a
legnagyobb élő filmzeneszerző
alkotásáról, hogy nem tetszik?
Továbbá ki és m ilyen alapon
kérdőjelezheti meg, hogy a film
méltán érdemes alkotói ne töre
kedtek volna a legtökéletesebb
megfogalmazásra, esetleg hogy
nem ők tudják a leghitelesebben
átadni a témához kötődő gondo
latokat, érzelmeket, döbbenetes
felismeréseket? És főleg ki m inő
sítene egy ilyen témához kötődő
zeneművet „tetszik vagy sem"
módon?
Nos, az, akit szórakoztat, gyönyörködtet — legalábbis a zene. Aki
szabadidejében gyakran választja azt az időtöltést, hogy átadja
magát egy kis műélvezetnek: az egyszerű, szép motívumok, meló
diák, a gyönyörű összhangzatok nyújtotta örömnek, és nem u to l
sósorban a kiváló, mondjuk high end hangminőség élvezetének.
Velük kellene most empatikusnak lennem? Korunk magas ku ltú 
rát is igénylő fogyasztóival?

B l |>

Nagy Marcell, Köves Gyuri szerepében

Fotók: intercom és Gramofon-archív

Úgy vélem, ez a hozzáállás enyhén fogalmazva is ízléstelen len
ne. Csakhogy ilyen a zene; egyszerű, szép, jól hangszerelt - mint
a legtöbb ism ert Morricone-mű. Leginkább a fent e m líte tt normá
lis embereknek szól. A világhírű mester mindig arra törekedett,
hogy a - többnyire szórakoztató történeteket mesélő —játékfilm 
hez szép, kellemes, a képeket harmonikusan aláfestő zenét kom
ponáljon. Most is pontosan ezt
tette, mivel Koltai Lajos rendező
rábízta film je zenéjét. Morricone
legjobb tudása szerint dolgozott:
a nagyon szép arányokkal meg
szólaló vonósok fö lö tt gyakran
pánsípon halljuk a főtém át, ezen
kívül pedig még legalább négy
másik motívum is fel-felcsendül,
különböző ötletes hangszerelési
megoldásokban. Biztosan sokak
nak ismerős a Volt egyszer egy
vadnyugatszöveg nélkül megszó
laló lírai női hangja, it t is hallha
tunk hasonlót, méghozzá a híres
Lisa Gerrard
Dead Can Dance énekesnő, Lisa
Gerrard tolmácsolásában. Ezúttal
is meleg, bársonyos melódia andalítja a hallgatót — amiről el
tudom képzelni, hogy bizonyos szellemi beállítottságban létező
emberek körében felháborítóan hat. Ahogy azt is tudjuk, hogy
Pilinszky János holokauszt tém ához kötődő versei sokaknak nem
a döbbenet, a szégyen, a szolidaritás, a szellemi átlényegülés eta
lonnak m inősíthető mércéjét je le n tik - Ennio Morriconénak leg
alábbis feltételezhetően nem. Az olasz mester két kompozícióba
cimbalomszólamot is írt, mert tudja, hogy a magyar zenében ked
velt hangszer (figyelmesség vagy dramaturgiai eszköz?). A hang
szert Szakály Ágnes szólaltatja meg.
Ha megpróbálunk elvonatkoztatni a zene eredeti céljától, funk
ciójától, kellemes időtöltés a Sorstalanság-CD meghallgatása. Ha
viszont ezzel a zenével próbáljuk meg felidézni Kertész Imre zse
niális könyvét, az bizony abszurd elképzelés.
A film e t nem tisztem m egítélni, de - ahogy az eddigiekből is
kiderül — érzek némi disszonanciát a könyv, a film és a zene v i
szonylatában. Érteni, logikát ta lá ln i benne persze lehet, de félő,
hogy a m egfejtés kissé cinikus hatású lenne. A film rekord-költ
ségvetése okán joggal feltételezhetjük, hogy az a lkotói hozzáál
lásban szerepelt egy olyan gesztus is, melynek megnyilvánulása
valahogy így fest: „akkor már adjuk meg a módját". Vagyis vegyük
be a stábba a ma élő legnagyobb nevű film zeneszerzőt — még ha
sejtjük is, hogy ezt a feladatot jobban megoldotta volna számos
magyar művész. De vajon tényleg az a célja egy ilyen témájú
filmnek, hogy nagyon sikeres legyen; így, a szónak ebben a mai
értelmében?
Ahogy az író nem gondolt sem m iféle díjra akkor, am ikor neki
lá to tt leírni a legbensőbb, legszemélyesebb vallom ást, úgy a
film a lko tó kró l ezt az ártatlan és becsületes hozzáállást nehéz el
képzelni. E m iatt bajos em patikusnak lenni azzal az emberrel, aki,
miután megnézte a Sorstalanság film adaptációját, elhatározza,
hogy a film szép aláfestő zenéjét tartalm azó C D -t haladéktala
nul beszerzi magának. (Sorstalanság-filmzene, EMI)
Matisz László

„A jó zenekar nagyszerű muzsikusok csoportja"
Környei Zsófia, a M a tá v Szim fonikusok koncertm estere
Környei Zsófia a zenekari próbák, koncertek, zeneakadémiai
tanítás, vonósnégyesezés és gyakorlás közt osztja meg
idejét. Nehéz elképzelni, hogyan fér bele mindez a Matáv
Szimfonikus Zenekar koncertmesterének életébe.

Gramofon: A M atáv zenekar sokszor á llít ki saját szólistát egyegy hangversenyre, de közülük bizonyára ön, az együttes kon
certmestere a legtöbbet fo g la lk o z a to tt szólista.
Környei Zsófia: Valóban, sokszor adódik lehetőségem zenekari darabok
szólóit játszani, és nagyon megtisztelő számomra, hogy gyakran
versenyművek előadásánál is pódiumra állhatok. Nemrég például bér
leti hangversenyen játszottam a
Zeneakadémia nagytermében
Mozart Sinfonia concertantéját
kitűnő brácsaművészünkkel,
Bársony Péterrel. A közönség
nagy szeretettel és ovációval
fogadta a produkciót. Azonban
- hála a M atáv Zeneház kama
razenei sorozatának — fúvós
kollégáim, és a zenekar hátsó
pultjaiban ülő muzsikustársaim
is sokszor kapnak bizonyítási
lehetőséget. Ezek mellett a ze
nekar most már az úgynevezett
nagy, esti koncertjeire is egyre
többször á llít ki saját szólistát
soraiból.

XVIII. századi nagy zenetörténet-író „tábornokokból álló hadse
regként" jellemezte korának egyik legjobb együttesét.
G.: A zenekari m unkán kívül még mi m ódon m utatkozhatnak
meg?
K. Zs.: Az együttes tagjaiból számos kis kamaracsoport alakult,
amelyek önálló életet élnek, a zenekar mégis otthont — ingyen
próbahelyiséget és koncerthelyszínt - biztosít számukra a Páva
utcában. Jómagam az Akadémia Q uartetet vezetem, ahol m e lle t
tem a zenekar második hegedű szólamvezetője, Bodó Antónia ül.
így gyakran koncertezünk a Zeneházban a többi fúvós és vonós
form áció mellett.
G.: M ik o r alakult az A kadé
mia Q uartet?
K. Zs.: Vonósnégyesünk 1994ben a la ku lt, és szerencsére
ránk nem vonatkozik az a
mondás, hogy a nagy vonósné
gyesek arról ismerszenek meg,
hogy tagjai utálják egymást.
Mi nagyon szeretünk e g yü tt
m uzsikálni, szabadidőnkben
együtt lenni. A sok próbálás, a
nagysikerű külföldi koncertek
m ár összekovácsoltak ben
nünket. Az évek a la tt több
olyan világhírű szólistával, il
letve kamarazenésszel dolgoz
tunk együtt, mint például Gu
lyás M árta, Jandó Jenő, Mező
László, Franki Péter.

G.: Hogyan lehetséges ez, ami
kor a szólista és a zenekari
zenész pályája, zenélése kö
G. M i a következő fe la d a t?
z ö tt a k ö zfe lfo g á s szerint
K. Zs.: Most Mozart d -m o ll
nagy a különbség . A kiből
kva rte ttjé n dolgozunk, am e
nem le tt szólista, az megy el
lyet m árcius 12-én fo g u n k
zenekari muzsikusnak — szok
előadni a Matáv Zeneházban,
ták mondani.
a születésnapi kam arazenei
K. Zs.: Igen, em ia tt sokszor le
sorozat keretén beül. Rendkí
nézik a zenekari zenészeket, de
vül fo n to s ez a fajta munka a
ezt a m unkát is csak magas
zenekari játék szempontjából.
színvonalon érdemes végezni.
A próbákon gyakran csak ketA veszély természetesen fenn
ten-hárm an játszunk, a ne
áll: bárhogy próbálja az ember
gyedik pedig „fülével kíséri",
professzionálisan végezni fel
illetve a hangfelvétel visszaadatát, technikai tudása, into
hallgatásával ellenőrizzük já 
nációs készsége mégis kön
tékunkat,
elképzeléseinket. Ez
Környei Zsófia: „elengedhetetlenül fon tos, hogy a játékos m in d ig szinten
nyen visszafejlődhet. Ezért
az
a
fa
jta
műhelymunka,
ami a
tartsa
tudását
az
o
tth
o
n
i
gyakorlással,
illetve
lehetőség
szerint
kamaraelengedhetetlenül fontos, hogy
zenekari játék lelkének is ne
zenéléssel"
Fotó: Gramofon-archív
a játékos m indig szinten tartsa
vezhető. Természetesen a kar
tudását az o tth o n i gyakorlás
mesteren is sok m úlik — és Ligeti András kitűnő vezető —, de ő
sal, illetve lehetőség szerint kamarazenéléssel, és folyamatosan to
csak azokra a technikai és szellemi alapokra építhet, am it mi a csi
vábbképezze magát. Nagyon jó, hogy nemcsak nekem, a koncert
szolgatás, „szöszmötölés" folyamán létrehozunk. Ezek segítenek
mesternek, hanem a zenekarunk többi tagjának is van rá esélye és
megőrizni szellemi és technikai frissességünket, és jó kondícióban
lehetősége, hogy kisebb koncerteken megmutathassa magát. Tava
ta rta n i a szép hangzás iránti igényünket. Olyan ez, m int a sp o rto 
lyi sorozatunkban is sokan vettek részt szólistaként zenekarunk
lóknál a bemelegítés: e nélkül az edző jótanácsai m it sem érnek.
tagjai közül Bach Brandenburgi versenyeinek előadásában. A jó ze
Várkonyi Tamás
nekar nagyszerű muzsikusok csoportja. Nem véletlen, hogy egy
GRAMOFON
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Time: 60!
A doboknál Kőszegi Imre és Lakatos Pecek Géza
fogó zenekarában kezdtem játszani - begipszelt lábbal. Két év
múlva a Kaszakő együttes, majd Deseő Csaba zenekara és sok-sok,
ma is működő, ismert form áció következett. M it mondjak... nem
unatkoztam .”
Lakatos Pecek Géza vitalitásának alapja a műfajba vetett hit,
mely szerint a jazz, a swing örök, sohasem múlik el. Eddigi élet
művének elismeréseként tavaly állami kitüntetést kapott: a Ma
gyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

Kőszegi Imre
Fotók: Gramofon-archiv

A ritmus-szekció lelkét jelentő dobos a jazz egyik kulcsszereplője. Különösen akkor, ha a műfaj főirányát, azaz
a swinget és a bebopot a jazz klasszikusnak mondható
kereteiként fogadjuk el. Ez utóbbi felismerés számunkra
fontos bizonyítéka két magyar jazzdobos igen tiszteletre
méltó pályafutása. Több generáció hazai és külföldi
zenészeinek egész sora mondhatja valamelyiküket partne
rének. Ami közös bennük, hogy elsősorban a szó eredeti
értelmében vett jazzt játsszák (lásd fentebb). Biztos ritmi
kai alapjukhoz, időkezelésükhöz — vagy ahogy berkeken
belül mondják „time-jukhoz" — órát lehet igazítani.
Aktivitásuk töretlen; itthon és külföldön egyaránt tekin
télyes muzsikusként, igazi művészegyéniségként jegyzik
őket — s mindketten most hatvanévesek. Ami pedig külön
böző bennük: a mentalitásuk, a pályafutásuk, illetve azok
legfontosabb állomásai. Erről már ők maguk számolnak be
az alábbiakban — a kezdetektől napjainkig...

Lakatos Pecek Géza
„Tizenkét éves koromban kezdtem zeneiskolában dobot tanulni.
A családban, bár mindenki zenész volt, én voltam az első dobos.
Két év múlva már zenekarban já tszo ttu n k bluesokat és magyar
slágereket (kicsit jazzes felfogásban) Szakcsi Lakatos Bélával és
Lakatos Ablakos Dezsővel. Az iskola után, vagyis tizennyolc éves
koromtól már rendszeresen dolgoztam , m int „vendéglátós" zenész;
például a M argitszigeti Casinóban, a régi Holéczy zenekar tagjai
val. Nem sokkal ezután maga Holéczy Ákos hívott az új együtte
sébe. 1962-től az egyik legnagyobb pesti revüszínházban, a Tarka
Színpadon játszottunk, de nem sokáig, mert egy év sem te lt el, és
nyugat-ném etországi szer
ződést kaptunk. A külföldi
munka három évre hosszab
bodott, m ert Svájcban és
Svédországban is dolgoztunk.
A katonai behívó vetett vé
get a dolognak. Mivel Szakcsi
is hasonló cipőben járt, ha
marosan újra együtt játszot
tunk, egy olyan trióban,
amely már egy kis hírnevet is
kivívott magának: ez volt az
LDL, vagyis a Lakatos - Duka
Norbert — Lakatos trió. Né
hány év elteltével újra kül
földön nyílt lehetőség, ezút
tal Brüsszelben, Pege Aladár
együttesével. Ekkor, azaz
1967-ben döntöttem úgy, hogy „elfelejtek visszajönni". Magán
életi okokból végül is Hamburgban kötöttem ki, de ez sem ta rto tt
egy évnél tovább, mivel szerződés s z ó líto tt Nyugat-Berlinbe, a hí
res Troyka Klubba. 1970-től viszont már Amerikában, egy hajón
dolgoztam, Ablakos közbenjárásának köszönhetően. N yolc év el
teltével jö tte m haza, rá egy hétre m ár jelentkezett is Pege művész
úr; vagyis o tt folytattuk, ahol abbahagytuk. Egy baleset m ia tt ki
maradt egy év, utána pedig már tehetséges fiatal srácok tű n te k fel
a láthatáron. Köztük Füsti Balogh Gábor, akinek épp alakuló Rák
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„V olt otthon egy zongora, ahhoz kellett volna készséget mutatnom
egy öreg tanárnő unszolására, de már ötévesen is egyértelműen do
bolni szerettem volna. Kilencéves koromra végre a szüleim is belát
ták, hogy ez a késztetés nálam komoly. Magam kezdtem el a hang
szert tanulni - akkoriban nem voltak kották, dobiskolák. Mire
tizennégy lettem, már úgymond profiként léteztem ezen a hangsze
ren; vagyis rendszeresen játszottam például Túrán Lászlóval, de az
összes akkori énekessel is. Az első Ki M it Tud? vetélkedőn Szörényit
kísértem — persze kiestünk. A szomszéd családnál hallottam először
jazzlemezeket, aminek következményeként gyerekfejjel elszerződtem
egy dixieland zenekarba. Az első jazzversenyen tizenöt évesen ve t
tem részt, és megnyertem a legjobb szólista-díjat, ami két jutalom
jazzlemezzel járt. A hatvanas évek elejétől egy nagy revüzenekarban
dolgoztam, emiatt gyorsan be kellett pótolnom a zeneelméleti, kot
taism ereti elmaradásaimat. Lassan beindultak a külföldi szereplések
is. Pege Aladár meghívására játszottam először igazi jazz-zenekarban, méghozzá Kovács Gyula utódjaként. Ez — mármint a császár
helyébe beszállni - nagyon nagy dolognak számított. Attól kezdve
szinte csak jazzt játszom. A Dáliában Vukán, Tomsits, Kertész Kor
nél, majd Pege zenekarában Ablakos, Balogh Jenő, Fogarasi, Csík
Guszti vo lt partnerem. Egyre több volt a nyugati szereplés is, sőt
négy évig kint is éltem; persze folyamatosan játszottam híres kül
földiekkel is. 1970-től itth o n élek, de azóta is sűrűn teszek eleget
külföldi meghívásoknak. A számomra legfontosabb hazai formációk
között elsőként a Kőszegi Rhythm'n Brasst említeném, melyben a
hazai élvonal színe-java játszott. Ugyancsak fontos volt a Rákfogó,
a Szabados zenekar, a nagyon aktív Super Trió, Vukánnal és Berkes
Balázzsal, akikkel a turnék m ellett sok film zenét is csináltunk."
Kőszegi Imre eddigi pályáját Szabó Gábor díjjal, rádiós Nivódíjjal, Emerton és Lyra díjjal, valamint a Magyar Köztársasági Érdem
rend Tisztikeresztjével ismerték el.
Matisz László
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KONCERT
SOROZAT
2005. januártól májusig
200forintért!

Ifjúsági sorozat: 800,- Ft/előadás

2005. április 3.,
2005. április 24.,

10.00 Ifjúsági koncert -V onós és rézfúvós hangszerek
10.00 Ifjúsági koncert - Ütős hangszerek

és további közel 3 0 koncert!
KÜLÖNLEGES BÉRLETAJÁNLATUNK:
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Jegyek és bérletek válthatók a
(Tlatáv Szimfonikus Zenekar Jegyirodájában!

uiimu.tkket.axelero.hu

Magyar zenei adatbázis az interneten
A Budapest Music Center (BMC) 1996 óta gyűjti és teszi
nyilvánosan elérhetővé a magyar klasszikus, kortárs és
jazz-zenei élet professzionális szereplőinek adatait, vala
mint építi a XX—XXI. századi magyar zeneművek adattárát.
A BMC fő célkitűzése alapítása óta a jelenkor magyar zenei értékei
nek együttes és összehangolt felm utatása; aktív részt kívánnak vál
lalni annak előmozdításában, hogy a magyar zenekultúra ismét a
számára méltó helyet foglalja el a világban. A BMC 9 évvel ezelőtt
indított kétnyelvű honlapján (h ttp :// info.bmc.hu) két integrált zenei
adatbázissal találkozhatunk, amelyek a világon bárhonnan ingyene
sen elérhetők. A Művészadatbázis magyar zenészek életrajzi adatait,
diszkográfiáját, elérhetőségeit, fényképét tartalmazza, amelyhez ze
neszerzők esetén műjegyzék is társul. A zenekarokról és kórusokról is
hasonló adatok állnak rendelkezésre. Az egy-egy zeneművészt vagy
együttest bemutató cikkekben számos linket találunk, így további zenei
oldalakra barangolhatunk. Ebben a pillanatban több m in t 1400 mű
vész, 200 együttes és közel 1000 album adatai között kereshetünk.
A BMC másik adatbázisának, a Zenemű-adatbázisnak létrehozá
sa szintén egyedülálló vállalkozás: a kortárs magyar zeneszerzők (a
későbbiekben pedig minden m agyar zeneszerző) műveivel kapcso
latban fellelhető információkat gyűjtötték össze. Egy zeneműről
megtudhatjuk egyebek között a cím ét, keletkezési évét, időtartamát,
típusát, részletes hangszerapparátusát, valamint a kottakiadóra, be
mutatóra, hangfelvételre vonatkozó adatokat is. A keresőfelületen a

keresési feltételek szabadon kombinálhatok. A Zenemű-adatbázis
pillanatnyilag közel 100 zeneszerző 4500 m űvét tartalmazza.
A fe lv itt adatok helyességét ellenőrizendő, a BMC állandó kapcso
latban áll a szerzőkkel és zeneművészekkel. Mivel a világban bárhon
nan érdeklődhetnek a magyar művek és művészek iránt, ezért a ma
gyar m ellett angol nyelven is lehet keresni az adatbázisokban. A sta
tikus adatokon kívül már hangfájlok is elérhetőek a zeneművekről. Ed
dig mintegy 1000 mű került digitalizálásra: az egyperces hangminták
online is hozzáférhetők, míg a teljes műveket a BMC Magyar Zenei In
formációs Központ és Könyvtár kutatóállomásain lehet meghallgatni.
Gramofon

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem új honlapja
Új év, új élet — szokás mondani január elején, de aki mos
tanában gépelte be a www.zeneakademia.hu interneteimet
a böngészőjébe, a látványosan megújult honlapot szem
ügyre véve azt is joggal teheti hozzá: új rektor, új honlap.
Kevés személycserét övezett az u tó b b i években annyi várakozás
teljes figyelem, m int a Zeneművészeti Egyetem új rektorának hiva
talba lépését. Batta András mind rektori pályázatában, m ind pedig
a sajtóban te tt nyilatkozataiban egyértelművé te tte : késedelem
nélkül hozzá fog látni a klasszikus zenei intézményrendszer szívé
nek tekinthető Zeneakadémia im m ár halogathatatlan átalakításá
hoz, az értékek megőrzésére is odafigyelő modernizációjához.
A minőségi internetes jelenlét — és ezt a Lajtán túl már régóta
felismerték - egy felsőoktatási intézm ény tekintetében nem csupán
PR-eszköz, hanem a belső, tanárok és hallgatók felé irányuló infor
mációszolgáltatás kihagyhatatlanul hatékony eszköze — és akkor a
különböző szolgáltatások webesítésének lehetőségét még nem is
említettük. A Zeneakadémia ráadásul patinás műemlék-épület is, a
falain belül zajló oktatás 130 éves története pedig az európai zene
krónikájának elválaszthatatlan része — könnyű belátni, hogy a Zeneakadémia sokrétű internetes bemutatása nem is olyan egyszerű fel
adat. E feladat megoldása azonban olyan jól sikerült a Zeneakadé

mia Kuti Sándor vezette csapatának, hogy az oldal részletes bemu
tatásával e helyütt nem is próbálkozom. Bár itt- o tt még belebotlunk
egy-egy feltöltés alatt álló oldalba, a honlap kitűnően strukturált
felépítésű és már most rengeteg böngésznivalót kínál. Az egyetlen —
igaz, igen bosszantó — körülmény az oldal sebessége, de egy belső
szerveren futó oldaltól ennél gyorsabb működést nem nagyon lehet
várni. M it is írhatnék mást: szeretett Alma Materem, Isten hozott a
XXI. században!
Zsoldos Dávid

w w w .g ra m o fo n .h u - klasszikus és jazz az in te rn e te n
E gyüttm űködésben a w w w .fid e lio .h u o n lin e zenei m agazinnal
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Állócsillagok, üstökösök
az évfordulós programban
Jubilálunk. Negyedszázada indult útjára a Budapesti Tavaszi
Fesztivál, amely tavaly óta hivatalosan is a nemzetközi
rangú kulturális seregszemlék első harmadába nyert
besorolást. E kitüntető minősítés szigorú elvek alapján
ítélő, független szakmai grémiumtól ered, s értéke épp
ezért bármely előkelő díjjal fölér. Azt igazolja, hogy
az eseménysorozat beváltotta az alapítók reményeit:
a művészetek széles spektrumának vonzerejével, alkotók
és alkotások választékos megjelenítésével, világsztárok
és ifjú tehetségek varázslatos parádéjával a kulturális
turizmus népszerű célállomásává avatta a kora tavaszi
Budapestet.
Programunk a 25. születésnap je 
gyében nemcsak ünnepi fogásokat,
de meglepetéseket is ígér. Fejedel
mi ajándéknak érezzük, hogy meg
nyitása után három nappal a mi
jubileum unk közönsége veheti bir
tokába először a magyar zenész
társadalom valóra vált vágyálmát,
a Nemzeti Hangversenytermet. Lá
togatóink ebben az impozáns léte
sítményben több olyan művésszel
is találkoznak, aki tö rté n e tü n k
egyes fejezeteiben m eghatározó
szerepet játszott, vagy akinek pá
lyafutásához fesztiválunk ad o tt
kezdő lendületet. A nyitókoncerten
játszó Budapesti Fesztiválzenekar
megalakulását például annak idején mi is tám ogattuk, s az üstö
kös karriert befutott együttes közreműködése minden évben ga
rantált szenzáció. Koncertjeiken most három világjáró vendégművészt is üdvözölhet Budapest: a hegedűs M idorit, a pianista
Maria Joao Pirest és a dirigens Jukka-Pekka Sarastét. A fesztivál
tradíciói értelmében természetesen soha nem hiányozhat a szim
fonikus események kínálatból többi patinás nagyzenekarunk sem;
közülük a Nemzeti Filharmonikusok most egykori legendás vezető
karmesterükkel, Kobayashi Ken-lchiróval, a 151. szezonját élő Bu
dapesti Filharmóniai Társaság Zenekara pedig a huszonévesen már
napjaink zongorafenoménjei közt számon ta rto tt Gyenyisz M acujevvel lép dobogóra.
M indig is m egkülönböztetett figyelm et szenteltünk a fiatal ze
nészgeneráció kiemelkedő talentum ainak, akiket hol szólóesteken,
hol versenygyőztesek m inifesztiválján, hol meg a szakma nagysá
gaival közös koncerteken ismertetünk meg a nagyközönséggel;
idén például a trom bitás Boldoczki Gábor a Liszt Ferenc Kamarazenekar vendége, a pianista Barbara Moser a Bécsi Filharmoniku
sok szólistáinak kamarapartnere lesz.
A szűkülő anyagi keretek ellenére az idei sztárlistán is a meg
szokott bőséggel sorjáznak a zenei égbolt állócsillagai: a 80 éves
Pierre Boulez a Chicagói Szimfonikusok élén Bartók-programmal
tiszteleg a 60 éve elhunyt komponista előtt, míg az est zongo
raszólistája Dániel Barenboim a zenekar másnapi koncertjén
Mahler IX. szim fóniáját vezényli majd. Elfogadta meghívásunkat
Zubin Mehta és a Firenzei Maggio Musicale Zenekara, a mindig
szívesen lá to tt I Musici di Roma, továbbá két neves orosz együttes
is: a Vlagyim ir Szpivakov vezette Moszkvai Virtuózok az oboista
GRAMOFON

Alekszej Utkinnal, a Moszkvai Rádió Csajkovszkij Zenekara kiváló
művészeti vezetőjével, Vlagyimir Fedoszejevvel, valam int a szárny
kürt és a trom bita ifjú mestereként elhíresült Szergej Nakarjakovval érkezik Budapestre.
Visszatérő vendégei is ünnepi programmal köszöntik a 25 éves
fesztivált: az Európai Kamarazenekar Haydn-koncertjén S chiff
András vezényel és zongorázik. Fischer Ádám az Osztrák—M agyar
Haydn Zenekarral az Eszterházán 1779-ben bem utatott Lakatlan
sziget című operát támasztja fel. Nagy várakozás előzi meg
Sosztakovics há n ya to tt sorsú remekének (Kisvárosi Lady Macbeth)
felújítását is, a napjaink legnagyobb dívái közt em legetett Lukács
Gyöngyivel a címszerepben. Az operaszínpad egy másik ragyogó
szopránja, az elbűvölő Barbara
Hendricks viszont születésnapi
meglepetésül jazzt énekel a feszti
válközönségnek! Az Operettszínház
a m űfaj magyar klasszikusai, Kál
mán Imre és Lehár Ferenc örökzöld
m elódiái m ellett a musicalirodalom
első Disney-adaptációját, A Szép
ség és a Szörnyeteg magyarországi
bem utatóját kínálja.
Az egzotikumok iránt érdeklődők
a kínai Liaoning Művészegyüttes
akrobata színész-énekeseinek köz
reműködésével eredeti pekingi ope
rát is láthatnak. A néhány éve ere
deti ötle tké n t kipróbált, mára már
tradícióvá le tt tematikus balettes
tek — a Mandarin, Carmen, Piazzolla ciklus sikere nyomán - most Ravel Bolerójára a lk o to tt ko
reográfiákkal folytatódnak négy társulat (Szegedi Kortárs Balett,
Ballet Biarritz, Anzelika Cholina Táncszínház, Bázeli Balett) v á lto 
zataiban. A színházi események színes forgatagában a modern
szcenika híveinek tájékozódási pont lesz az Odüsszeusz-mítosz
világirodalmi metszeteiből szőtt montázs, amelyet Kovalik Balázs,
a fiatal magyar rendezőgeneráció egyik vezéregyénisége szerző
ként jegyez. A kiállítások impozáns katalógusában k itü n te te tt
figyelm et érdemel az egyiptomi kopt művészet pazar kincseit fel
vonultató tárlat, a számos magán- és közgyűjtemény fé lte tt darab
ja it közreadó reprezentatív Munkácsy-anyag, valam int a m ille n n iu 
mi idők romantikus épületegyütteseit (Vajdahunyadvár, Magyar
Nemzeti Bank, Tőzsdepalota, stb.) tervező Alpár Ignác életm űvét
bemutató em lékkiállítás, a mester születésének 150. évfordulóján.
Mindez csupán ízelítő a születésnapi lakomából. Kedves vendé
geink, ünnepeljenek velünk, örüljünk együtt egy európai léptékű
kulturális seregszemle karrierjének! A 25 éves Budapesti Tavaszi
Fesztivál a jövőben is igyekszik m egfelelni az önök igényeinek, és
számít bizalmukra, támogatásukra, szeretetükre.
Zimányi Zsófia
fesztiváligazgató

A fesztivál részletes programja
megtekinthető a www.festivalcity.hu
címen
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Pierre Boulez — egy élő legenda Budapesten
Pálca nélküli karm ester, nagyhatású teoretiku s és ta n á r

Egy nappal (és negyvennégy évvel) Bartók után született.
Rengeteget foglalkozott a magyar zeneszerzővel — talán
a legtöbbet a nem magyar muzsikusok közül. Az idei fesz
tiválra is Bartók-műsorral érkezik: március 31-én a Nem
zeti Hangversenyteremben a Chicagói Szimfonikus Zenekar
élén - amelynek tíz éve első vendégkarmestere — az op. 12-es
Négy zenekari darabot és a Concertót vezényli, a kettő
között pedig az I. zongoraversenyt, Dániel Barenboimmal.
A nyolcvanéves mester így tiszteleg a hatvan éve elhunyt
komponista emléke előtt.
Pályája elején Boulezre nagy hatással vo lt Bartók, később ez a ha
tás csökkent. Egy interjúban azt mondta, Bartók zenéjét nagy rit
mikai vitalitás jellemezte, s e tekintetben több újat hozott, m int az
új bécsi iskola. „Ez annak kö
szönhető - fejtegeti az inter
júban - , hogy Bartók - akár
csak Stravinsky — elmélyülten
fo g la lko zo tt a népzenével,
amely sokban különbözött a
nyugati zene hagyományaitól.
Számomra ezért volt érdekes
egy olyan hatást is befogadni,
amely a megszokott szférán
kívül esett. A továbbfejlődés
hez azonban más hatásokra is
szükségem volt, olyan kérdé
sekben, amelyek megoldásához
Bartók még kiindulópontot sem
adhatott." 1947 júniusában a
párizsi École Normale-ban tar
to tt hangverseny programján
az akkor huszonkét éves Pierre
Boulez Deux poémes-je együtt
szerepel Bartók két zongorára
és ütőhangszerekre írott Szo
nátájával. A következő évtize
dekben is rendszeresen előveszi
és dirigálja Bartók műveit. A
chicagóiakkal lemezre vette a
Cantata profanát és A fából fa
ragott királyfit — ezzel 1994ben három Grammy-díjat nyert
—, a mostani koncerten is elhangzó Négy zenekari darabot és Con
certót - ezt a korongot 1995-ben két Grammy-díjal jutalm azták - ,
valam int a Tánc-szvitet, a Két képet, a Magyar képeket és a Divertim entót, ezenkívül a Kékszakállút is (Polgár Lászlóval és Jessye
Normannel) — ez utóbbit 1993-ban a Deutsche Grammophonnál,
amelynek egy évvel korábban exkluzív művésze lett. 1976-ban már
készített egy fe lvé te lt Bartók operájából (Siegmund Niemsgernnel
és Tatiana Troyanosszal), azt a BBC Szimfonikus Zenekarával rögzí
tette, ahol 1971 és 1975 között állandó karmesteri posztot tö ltö tt
be. Az 1998-as Aix-en-Provence-i Operafesztiválon Pina Bausch
koreográfiájával á llították színpadra Bartók egyfelvonásosát Boulez akkor a Gustav Mahler Ifjúsági Zenekart vezényelte.
Előző budapesti vendégszereplésekor is Bartók-program ot ho
zo tt: 2001 júniusában az Orchestre de Paris-val a franciaországi
magyar kulturális évad nyitókoncertjét ismételte meg a Kongresz36

szusi Központban. Akkor szintén a Concertót, v a la m in t a Zenét és
a Két arcképet hallhattuk az ő felfogásában. M in t mindig, ekkor is
pálca nélkül vezényelt. Pontosan, tisztán, szépen — de egyes kriti
kusok szerint hidegen, lélektelenen. Ezt megelőzően kétszer kon
certezett Magyarországon, még a hetvenes években, mindkét al
kalom m al a BBC Szim fonikus Zenekarával. Első, 1970-es
fellépésük kapcsán Pernye András lelkes k ritik á t írt a Magyar
Nemzetbe: „Pierre Boulez vezénylésében és a zenéhez való viszo
nyában az az utánozhatatlan, hogy számára Alban Berg vagy
Stravinsky éppúgy klasszikus, m int - adott esetben — Beethoven.
Hihetetlen nyugalommal és ugyanakkor hihetetlen zeneiséggel
nyúl az előadott művekhez. Talán nem is a szó szoros értelmében
vett karmester. Szinte kifürkészhetetlen az a módszer, amellyel
együttjátszásra bírja a keze a la tt dolgozó sok muzsikust. Takarékos
és lényegretörő mozdulatai va
lami természeti ritm ust sugá
roznak, ami után a zenekar
könnyen tud igazodni. A zené
nek nemcsak az anyagát, ha
nem a szellemét is tudja. És
mindezt a rendkívüli tehetsé
gekre jellem ző egyszerűséggel
közvetíti, akik nem is tudják
elképzelni, hogy a dolog más
ként is lehetséges."
Karmesteri pályája 1954ben, a fia ta l, avantgárd ze
neszerzők bemutatására általa
alapított (és 1967-ig általa
vezetett) Domaine Musicalban
indul, majd 1958-tól a badenbadeni Südwestfunk Zeneka
ránál folytatódik. Ezután - még
Széli György idejében, 1965ben - a Clevelandi Zenekarral
kezd dolgozni, ahol Széli halála
után, 1970-től két évig állan
dó vendégkarm esterként és
zenei tanácsadóként működik.
1969-ben vezényli először a
NewYork-i Filharmonikusokat,
s két évvel később átveszi
Leonard Bernsteintől az együt
tes irányítását. 1977-ig tö lti be ezt a tisztséget, őt Zubin Mehta
követi a zeneigazgatói székben. Abban az évben nyílik meg Párizs
ban, a Pompidou Központ egyik részlegeként, a Boulez által veze
te tt, 1975-ben a la p íto tt IRCAM (In stitu t de Recherche et
Coordination Acoustique/ M usique - Akusztikai/Zenei Koordináci
ós Kutatóintézet). Az anekdota szerint 1970-ben maga Georges
Pompidou francia köztársasági elnök hívta fel Boulezt németor
szági otthonában, s arra kérte, térjen vissza Franciaországba.
Boulez egyetlen feltételt szabott: tegyék lehetővé, hogy megvaló
sítsa régi álm át, s létrehozhasson egy olyan kutatóintézetet, mely
ben zeneszerzők, tudósok és mérnökök dolgozhatnak együtt a jövő
század zenéjének megalapozásán. Az elnök szinte gondolkodás
nélkül beleegyezett, így elindulhatott a munka, de befejezését
Pompidou már nem érte meg. Boulez 1991 végéig irányította a ku
tatóintézet munkáját, azóta a tiszteletbeli elnöki posztot tö lti be.

C hicagói S zim fonikus Zenekar (CSŐ)

Az 1890-ben alapított zenekar első vezetője Theodore Thomas volt, aki
tizenhárom esztendőn át töltötte be a zeneigazgatói tisztet. 1905-ben,
néhány héttel az együttes otthonául szolgáló Orchestra Hall megnyitá
sa után halt meg. Utóda, a zenekar brácsa szólamából Thomas idején
asszisztens karmesterré avanzsáló Frederick Stock 37 évig állt az együt
tes élén. Az ő nevéhez fűződik többek között a gyerekbérletek elindítá
sa. Az ötödik zeneigazgató, Rafael Kubelik 1950-53 között három sze
zont tö ltö tt a zenekarnál, őt Reiner Frigyes követte, aki tíz esztendeig
vezette az együttest. Közös felvételeiket a szakmában mindmáig refe
renciaként tartják számon. Meghatározó szerepet játszott a zenekar
életében egy másik magyar dirigens is: Solti György 1969-től 1991-ig
irányította az együttest, melyet a világ egyik legjobbjává fejlesztett.
1991 óta Daniel Barenboim volt a zeneigazgató. 1995-ben nevezték ki
Pierre Boulezt első vendégkarmesternek, aki Giulini és Abbado után

Az IRCAM lett a székhelye 1976-ban létrehozott saját együtte
sének, az Ensemble InterContemporainnek. A „Contemporain" ar
ra utal, hogy kortárs zenét játszanak, az „In te r" pedig az interdiszciplinaritást fejezi ki. A tagok egy része nemcsak játssza a kortárs
zenét, hanem tanítja is, mások inkább kísérleteznek, a hangszeres
lehetőségek kiszélesítésének módozatait kutatják. 1995-ben köl
töznek át az akkor m e g n yito tt Cité de la Musique-be, melynek te r
vezésekor (akárcsak néhány évvel korábban a Bastille Operáénál)
Boulez véleményét is kikérték. Az együttes idén februárban három
koncerttel ünnepelte alapítója - és 1992 óta tiszteletbeli elnöke
— nyolcvanadik születésnapját.
Bár egy időben nem fukarkodott az olyan radikális, polgárpukkasz
tó kijelentésekkel, m int hogy az operaházakat m int elavult intézmé
nyeket fel kell robbantani, Boulez számos operát is vezényelt. Már
1966-ban Parsifalt dirigál Bayreuthban, tíz évre rá pedig felkérik, le
gyen karmestere a Wagner-tetralógia Patrice Chéreau rendezte elő
adásainak. A bemutatóval botrányt kavarnak, ennek ellenére még
négy éven keresztül játsszák ezt a produkciót, s a közönség az utol
só szezon utolsó előadásán nyolcvanöt perces tapssal búcsúztatja.
1997 márciusában egy évre visszavonul a vezényléstől, hogy m in
den idejét a komponálásnak szentelhesse. Műveinek jegyzéke m in t
egy negyven címet tartalm az. 1953-55 között irta, majd 1957-ben
GRAMOFON

harmadikként tölti be ezt a tisztet. Boulez harminchat évvel ezelőtt,
1969. február 20-án vezényelte először a Chicagói Szimfonikus Zene
kart. Debussy-, Webern- és Messiaen-művek mellett Bartók I. zongoraversenyét dirigálta, a szólista Dániel Barenboim volt, aki ugyancsak
azon az estén lépett fel első ízben Chicagóban. 1995. március 30-án, a
Boulez hetvenedik születésnapja és első vendégkarmesterré történt ki
nevezése alkalmából rendezett hangversenyen újra együtt játszották
Bartók versenyművét. Most pedig, csaknem napra pontosan tíz évvel
később, Budapesten is „megismétlik" közös chicagói debütálásuk műso
rát. A CSŐ 115 éves története során másodszor látogat Budapestre (elő
ször 1990-ben jártak itt), mostani vendégszereplésükre 11 koncert
ből álló, 7 várost érintő, kéthetes európai turnéjuk keretében kerül sor:
Budapest előtt Berlinben, Essenben és Bécsben, utánunk Londonban,
Manchesterben és Birminghamben lépnek fel.

átdolgozta Le Marteau sans maítre (A gazdátlan kalapács) című da
rabját, mellyel új fejezetet nyito tt az ötvenes évek zenetörténetében.
Gyakran elégedetlen kompozícióival, ezért többségüket rendre újra
előveszi, s addig dolgozik rajtuk, míg el nem ju t a kívánt eredményig.
Pierre Boulez működésének, életművének megítélésében a ze
nésztársadalmon belül erősen megoszlanak a vélemények. Vannak
feltétlen hívei és ádáz ellenfelei. Sokan a XX. század egyik legjelen
tősebb, legnagyobb hatású muzsikusának tartják, aki zeneszerző
ként, karmesterként, tanárként és teoretikusként egyaránt mara
dandót a lkotott. Mások éppen maradandóságát vonják kétségbe,
miközben hatását - s még inkább befolyását - nem vitatják. Öt év
vel ezelőtt, 75. születésnapja alkalmából, a zenei világ hosszú ün
nepségsorozattal tisztelgett előtte, melyet Norman Lebrecht, a Daily
Telegraph vitriolos tollú kritikusa gyilkos hangú cikkben pellengérezett ki, kétségbe vonva az ünnepelt zeneszerzői és dirigensi nagysá
gát. Bizonyára idén is keverednek majd disszonáns hangok az ün
neplésbe — de mi azért örüljünk, hogy ism ét Budapesten
hallhatjuk-láthatjuk a legendás muzsikust.
Aradi Péter
Március 31., áprilisi.
Chicagói Szimfonikusok
Nemzeti Hangversenyterem
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Tizenkét boldog zenész

A trombita Paganinije és Carusója

Toscaniniról mondja a fáma, miután először hallotta az I Musiei kon
certjét, örömkönnyek közepette nyilatkoztatta ki: „lehetnének tizen
két önálló művészegyéniség, de inkább együtt alkotják a világ legjobb
kamarazenekarát.'' Valóban, a kiváló, óriási hagyományokkal bíró I
Musiei di Roma 1952-es megalakulása óta élvezi a közönség megkü
lönböztetett figyelmét. Legendás debütáló koncertjük a Santa Cecilia
Akadémián 1952. március 30-án óriási sikerrel nyitotta meg a XVII. és
XVIII. századi olasz zenekultúra előadására alakult zenekar pályafutá
sát. Az I Musiei a Római Santa Cecilia Akadémia 12 fiatal végzős nö
vendékéből állt, akik számára az első koncert sikere csak a kezdetet
jelentette egy szinte páratlanul meredeken ívelő pálya elején. A kö
vetkező néhány év alatt a zenekar szó szerint bejárta az egész világot,
gyakorlatilag az ötvenes évek valamennyi fontosabb zenei pódiuma és
fesztiválja sztárvendégként fogadta a fiatal előadókat.
Az I Musiei keltett a XX. század zenekarai között elsőként feltűnést
azzal, hogy a koncerteket karmester nélkül játszották végig. Felix Ayo,
a zenekar első koncertmestere a kora barokk színpadi gyakorlatát
idézte fel ezzel, amikor csupán néhány fejmozdulattal, nagyobb vonó
gesztussal jelzett a zenekar számára az egyes szakaszok elején vagy
végén. „A zenélés alapvetően demokratikus tevékenység — vallotta
Ayo — közös megegyezés alapján döntünk arról, m it hogyan játszunk."

A fiatal szólista a címben szereplő, szárnyaló jelző
ket mindössze tizenhét éves korában kapta finnor
szági és németországi fellépései után. Az ifjú ze
nész növendék kilencévesen v á lto tt a trombitára,
és édesapja irányítása alatt már egy évvel később
rendszeresen megjelent különböző oroszországi
zenei versenyeken. Nemzetközi porondra 1991-ben
lépett ki, amikor Salzburgban adta első fontosabb
szólókoncertjét a Litván Kamarazenekar kíséreté
ben. Nakarjakov kimagasló tehetsége mellett azért
is jelentős figurája a nemzetközi zenei életnek,
mert ő az első művész, akinek fiatal korához egy
minden tekintetben fiatalos arculat kapcsolódott.
A közönség egy olyan művészt ismerhetett meg,
aki időről időre szakított a komolyzenei élet járulékos kliséivel:
Nakarjakov vállalta fiatalos könnyedségét, lemezborítóin, plakátjain
például friss gyümölcsök láthatók, ő maga pedig olykor egy szál pó
lóingben, rövidre nyesett kefefrizurával, pajkos-kölykös mosollyal néz
ránk. Nakarjakov művészi és emberi üzenete egyaránt arról szól, hogy
a klasszikus zene korosztálytól függetlenül mindenkié.

Fotók: Budapesti Fesztiválközpont Kht.

Március 27.
Szergej Nakarjakov és a Moszkvai Csajkovszkij Zenekar
Nemzeti Flangversenyterem

Konfúciusz szimfóniája
Március 23.
I Musiei di Roma kamarazenekar
Olasz Kultúrintézet

Kamarazene M ozart városából
A salzburgi kamarazenélés hagyományait öregbíti az 1991 óta o tt
élő Bényi Tibor gordonkaművész, aki két társulat alapítójaként is be
írta nevét a város zenetörténetébe. A Mozart Kamarazenekar és a
Salzburgi Fesztiválzenekar egyaránt a város nagy szülöttének zene
kari életművére koncentrál. Bényi a budapesti Zeneakadémián vég
zett, ausztriai zenei kapcsolatait akkor alapozta meg, amikor közeli
szakmai kapcsolatba került a Bécsi Filharmonikusok koncertmeste
rével, W ilhelm Flübnerrel. A Salzburgi Fesztiválzenekar Bényi irányí
tása a la tt túlzás nélkül egy egész intézményrendszer egyik alap
kövévé nőtte ki magát néhány év leforgása alatt. A Mozart
Kamarazenekarral közös művészi erőfeszítések eredménye a Bényi
által életre hívott Salzburgi Kamarazenei Akadémia, amelynek célja
a fia ta l tehetségek felfedezése és számukra nemzetközi fesztiválo
kon fellépési lehetőség biztosítása. A tevékenység fókuszában ter
mészetesen Mozart zenekari életműve áll. A fesztiválzenekar tagjai
elsősorban kiemelkedően tehetséges fiatal hangszeres előadók.
M árcius 22.
Salzburgi Fesztiválzenekar
Zeneakadémia
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A zenekari ismertető elé töm ör helyrajzot kell illesztenünk. Szin
gapúr az Egyenlítő vonalán helyezkedik el a M aláj-félsziget déli
csücskénél, lakosságának túlnyom ó többségét az évszázadokkal
ezelőtt bevándorolt kínai kolónia teszi ki. A hagyományos kínai
kultúra jelentősége Kelet-Ázsia szerte az ókori görög civilizáció
európai hatásával vetekszik. A szingapúri előadóművész-együtte
sek zászlóshajójának aposztrofált Singapore Chinese Orchestra a
kínai klasszikus zenekari muzsika fontos képviselője. A zeneigazga
tó Tsung Yeh összetett művészegyéniség, akit tanulm ányai
meglepő módon predesztinálnak arra, hogy a kínai és az európai
klasszikus zenei hagyományokat egymással szoros kapcsolatban ér
telmezze. Tsung Yeh után Shanghai konzervatóriumában ta n u lt di
rigálni 1979-től, ám hamarosan amerikai és európai ösztöndíjak
birtokában ju to tt el a tengerentúlra, ahol többek között Daniel
Barenboim és Pierre Boulez növendéke volt a kilencvenes évek ele
jén. Pályája 2002-ben vett szokatlan fordulatot, am ikor elvállalta a
szingapúri társulat zenei irányítását. Tapasztalatait a kínai klasszi
kus zene ápolására fordította, és nagyszabású vállalkozásba kez
dett, amelynek célja az ősi műfaj bemutatása a világ nagy koncert
színpadain. A kínai hagyományos zene önálló hangszerkészlettel
rendelkezik, amelyben a vonósok és fúvósok m ellett fontos szere
pet nyernek pengetős szólamok és a különböző ütőhangszerek. A
koncert különleges élménynek ígérkezik a komolyzene és az
etnikus m űfajok rajongói számára.
H. Magyar Kornél
Március 28.
Singapore Chinese Orchestra
Fesztivál Színház

Kései randevú

^

Címlapon: Dániel Barenboim
Tizenhárom év után a tizennegyedik... Dániel Barenboim
két budapesti koncertjének (március 31. és április 1.,
Nemzeti Hangversenyterem) furcsasága, hogy bár a zenekar
minden egyes tagját úgy ismeri, mint ha családtagja lenne,
ma már mégsem mondhatja róluk, hogy hozzá tartoznak:
tavaly lemondott a Chicagói Szimfonikusok zeneigazgatói
posztjáról. A feladatot 1991 óta látta el. Egy nagy korszak
zárlata is lehet tehát a Budapesti Tavaszi Fesztivál két
hangversenye, az elsőn pianistaként, a következőn karmes
terként köszönthetjük Barenboimot. Az első koncerten
a zenekar állandó vendégkarmestere, Pierre Boulez vezényel.

Fotók: Budapesti Fesztiválközpont Kht.

Dániel Barenboim 1942-ben született Buenos Airesben, ukrán-zsi
dó családban. Hogy mi mindent adhat a zenész szülői háttér, arra
bizonyíték az a családi környezet, amelyben az ifjú művész öntu
datra eszmélt. Ötévesen kezdett édesanyjától zongorázni tanulni,
később apjától ta n u lt hangszeres zenét. Büszkén vallja, hogy
egyetlen és igazi hangszeres mesterei szülei voltak. Persze azért
segítettek még néhányan: családi kapcsolatok révén korán ismer
kedett meg A rthur Rubinsteinnel, akinek játéka nagy hatást gya
korolt fia ta lko ri művészi fejlődésére.

1954-ben Salzburgba került, itt bem utatták Igor Markevichnek, aki felvette őt karmesteri osztályába. Ugyanebben az évben
ta lá lk o z o tt W ilhelm Furtwänglerrel is, sőt já ts z o tt is neki.
Furtwängler ajánlólevelében egyszerűen csodagyereknek titu lá lta
a tizenegy éves Barenboimot. 1955-től a francia zenepedagógia
nagyasszonyához, Nadia Boulanger-hoz szegődött, akinél össz
hangzattant és zeneszerzést ta n u lt Párizsban. Boulanger jelentősége
kiemelkedő az ötvenes-hatvanas évek zenéjének, előadói és zene
szerzői körének kialakulásában egyaránt. Kurzusai messze túlm u
tattak a XIX-XX. században kialakult akadémikus kereteken. Olyan
személyes, baráti viszonyt alakított ki tanítványaival, amely meg
könnyítette a fiatal zenészek számára a tanulást. Ez a légkör egyben
rendkívüli nyitottságot n yú jto tt a művészeknek: nem véletlen, hogy
Boulanger tanítványai közül szinte mindenki valamilyen módon kí
sérletet te tt a műfaji keretek újragondolására, a szintézisre és arra,
hogy a klasszikus zene technikai módszereit átvigye egy rugalmas,
akár rögtönzött zenei közegbe.
Barenboim 1952-ben m utatkozott be koncertpódiumon a kö
zönség számára, Bécsben és Rómában, később Londonban. A te n 
gerentúlon, New Yorkban Leopold Stokowsky vezénylete alatt,
1957-ben debütált. Ezzel együtt módszeres alapossággal kezdte
GRAMOFON

Buenos A ire s -i em lékek
Barenboim hangszeres sokoldalúságára jellem ző, hogy több
olyan lem ezfelvétel kapcsán is talá lko zu n k a nevével, am e
lyek stílusa csupán közvetve érintkezik a klasszikus zenével.
Kiemelkedően gazdag lemeztermésének érdekes szín fo ltja i
ezek. Gyerekkori, Buenos Aires-i zenei em lékeit idézi fel azon
a lemezen, am ely 1996-ban je le n t meg, és amelyen kedvenc
tangói hallhatóak. Köztük számos Piazzolla-szerzem ényt is
rögzített elism ert argentin előadók, R odolfo Mederos (bandoneon) és H éctor Console (bőgő) társaságában (Mi Bueno
Aires querido - Tangos Among Friends). 1999-ben még m e
részebb lépéssel, Tribute to E llington címmel jazz-lem ezét
je le n te tte meg a big band koronázatlan királyának 100. szü
letési évfordulójára. Furcsa mód nem karmesterként, hanem
hangszeresként m űködik közre: olyan világszerte e lism ert
előadókkal já ts z o tta Duke E llington, B illy Strayhorn és
Antonio Carlos Jobim standardjeinek kamarazenei á tira ta it,
m in t a klarinétos Don Byron vagy az énekes Diane Reeves.

lemezre venni a zeneirodalom legfontosabb zongoraműveit, bele
értve Mozart és Beethoven teljes szonátaciklusait, illetve Mozart,
Beethoven, Brahms és Bartók versenyműveit. A Bartók-felvétel
v o lt az első alkalom , amikor Barenboim Pierre Boulezzel dolgozott
együtt, igya mostani közös fellépés Bartók-programja akár a nosz
talgia jegyében is telhet. Barenboim az ötvenes évek végén vált
aktív karmesterré. 1967-től, a Londoni Filharmonikusokkal való el
ső közös fellépésétől kedve a világ valamennyi nagy szim fonikus
zenekarának impresszáriója azért á llt sorba, hogy helyet kérjen
Barenboim naptárában. 1975-től az Orchestre de Paris zeneigaz
gatójaként csaknem tizenöt évet szentelt a kortárs zene tolmácsolá
sára, irányítása a la tt Lutoslawski, Berio, Boulez, Henze, Dutilleux,
Takemitsu darabjai csendültek föl. Barenboim jelentős operakar
mesterként is ism ert, 1992-ben a berlini Deutsche Staatsoper fő 
zeneigazgatója le tt. 1973-ban vezényelt először operát az
Edinburgh-i Fesztiválon, Mozart Don Giovanniját.
Barenboim jelentős zenei-művészi-emberi gesztusai közé ta rto 
zik, hogy 1999-ben a palesztin író és egyetemi professzor Edward
Saiddal közösen életre hívta a West-Eastern Divan Workshop nevű,
nyári zenei szakkollégiumot, amely a közel-keleti régióból hív ifjú
zenészeket intenzív továbbképzésre. Az egyetlen szempont a nö
vendékek kiválasztásánál a tehetség. Bár a kezdeményezésnek hi
vatalosan nincs politikai célja, mégsem lehet említés nélkül hagyni
jelentőségét, amelyhez fogható kevés van a zenei életben. Said a
közelmúltban hunyt el, fájóan őszinte nekrológját Barenboim saját
honlapján te tte közzé.
1991-ben, Sir Georg Solti utódaként foglalta el a Chicagói
Szimfonikusok zeneigazgatói posztját, ám tavaly tá vo zo tt a zene
kar éléről, így a mostani koncert furcsa pikantériája, hogy azt a
társulatot, am ely tizenhárom évig az irányítása a la tt működött,
ezúttal csupán vendégkarmesterként vezényli a fesztivál április 1-jei
koncertjén. Műsoron Mahler IX. szimfóniája. Barenboim lemondását
azzal indokolta, hogy túl sok m egterhelést jelent számára az a te
mérdek feladat, amely az amerikai zenekarok művészeti vezetőire
hárul, és amelyek legtöbbjének semmi köze a zenéhez.
H. Magyar Kornél
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S c h iff András és az Európai
Kamarazenekar
Schiff Andrást az utóbbi években időről
időre karmesteri szerepben is láthatjukhallhatjuk. Legutóbb, január végén éppen
saját együttesével, a Cappella Andrea Barcával lépett fel a Nemzeti Hangversenyte
remben, március 19-én, a Budapesti Tavaszi

sincs — rendszeresen dolgozik világhírű
karmesterekkel: Claudio Abbadóval két
G ram ophone-díjat (Az év lemeze) nyertek
— Rossini Reimsi utazás cím ű operájának,
illetve Schubert összes szimfóniájának fel
vételével - , Nikolaus H arnoncourt-ral pe
dig egyet, a Beethoven-szimfóniákat rög
zítő korongokkal. Ugyancsak Harnoncourt
vezényletével játszották el a Figaro há
zasságát a 75. Salzburgi Fesztivál nyitó
előadásán. Az idei szezonban turnéznak/
turnéztak még Németországban, Hollandiá
ban, Cipruson és Spanyolországban.
(M árcius 19., Zeneakadémia)

m ert föltételezhetően a dallamok földolgo
zását, a darabok komponálását sem ő (vagy
nem egyedül) végezte." A zeneszerzőként ily
módon megtépázott hírnevű családtag ze
néjén kívül Haydn, Mozart, Sári József, Sáry
László és T. Johnson műveiből is megszólal
ta t egy csokorra valót a két klarinét- és egy
fagottművészből álló Trio Lignum, vagyis
Klenyán Csaba, Rozmán Lajos és Lakatos
György. A szünetben pedig a főfogás term é
szetesen az Esterházy-torta lesz.
(M árcius 21., Katona József Színház)

Barbara Hendricks ja z z t énekel
Esterházy-koneert

Fotó: Budapest Fesztiválközpont Kht.

Fesztiválon pedig egy másik nagyszerű fo r
mációval, az Európai Kamarazenekarral ad
koncertet a Zeneakadémián. M árcius 15.
és 24. között hét európai várost érintő tu r
néjuk középső állomása lesz Budapest:
előtte Párizsban, Luzernben és Kölnben,
utána Milánóban, Vaduzban és Londonban
játsszák el ugyanazt a H aydn-m űsort,
amelyet a magyar közönség is m eghallgat
hat. A Medve-szimfónia és a Krisztus hét
utolsó szava a keresztfán zenekari változa
ta között S chiff a No.11-es, D-dúr zongo
raversenyt hangszere mellől vezényli.
S chiff egy interjúban azt fejtegette, a d iri
gálást komplementer tevékenységnek te 
kinti, ami semmilyen formában nem érinti,
legfeljebb árnyalja s ezáltal segíti a zongo
rázást. M in t mondta, a vezénylés iránti
igénye abból is fakadt, hogy sorra meghaltak
azok a karmesterek, akiket igazán szeretett.
Noha dirigensként is egyre több meghívást
kap, ezek közül évente csak néhányat fo 
gad el. Az Európai Kamarazenekart leg
utóbb tavaly júliusban, a düsseldorfi Schu
m annfesten vezényelte. Az együttessel
lemezt is készített: a Deccánál Bach-zongoraversenyeket vettek fel.
Az 1981-ben alapított, tizenöt ország
ötven szólistáját magában foglaló zenekar
— melynek tagjai között egyetlen m agyar
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Különlegesen érdekesnek ígérkezik a Katona
József Színházban március 21-én tartandó
zenei-irodalmi est, hiszen az Esterházy csa
lád egy régebbi tagja, a XVII. századi ma
gyar történelem és k u ltú rtö rté n e t jeles
alakja, Esterházy Pál és egyik ma élő leszár
mazottja, a kortárs magyar irodalom meg
határozó személyisége, Esterházy Péter
„találkozik" ekkor Máté Gábor rendezői/
ceremóniamesteri közreműködésével. Ester
házy Pálnak egyetlen zenei vonatkozású
műve maradt ránk, az 55 kantátát tartal
mazó Harmonia caelestis, amelynek címét
Esterházy Péter néhány éve megjelent, ha
talmas családregénye viszi tovább. Ebben
azt írja, hogy ősét - akit „édesapámnak"
nevez — „a magyar zenetörténet-írás ez
idáig kiemelkedő zeneszerzőként is számon
tartotta". Ám meglepő fordulattal így foly
tatja: „Az újabb kutatások azonban rávilágí
tottak arra, hogy ez a meghatározás vele
kapcsolatban csak korlátozott értelemben
használható. Nemcsak azért, m ert a kötet
dallamainak jó része bizonyítottan nem tőle
való (hiszen a kortárs zeneszerzők többsége
is felhasznált idegen dallamokat), hanem

Trio Lignum: Rozmán Lajos, Lakatos György,
Klenyán Csaba

M árcius 22-én, a N em zeti Hangversenyterem ben egy svéd jazzegyüttessel, a
M agnus Lindgren Q uartettel lép fel a v i
lágszerte ünnepelt operaénekesnő, Barbara
Hendricks. Pályája 1974-ben indult (abban
az évben született a jazzkvartett vezetője),
s azóta sikert sikerre halmoz. Bejárta a v i

lágot, a legnagyobb karmesterekkel (Karaja n tó l Bernsteinig, D orátitól Soltiig és
M ehtáig) és a legkitűnőbb zenekarokkal
dolgozott, a legfontosabb operaházakba
(M etropolitan, Covent Garden, Scala stb.)
hívták és hívják. Gyakran ad dalesteket, a
német dalirodalom m ellett szívesen énekel
francia, amerikai és skandináv szerzőktől
is. Bő tíz évvel ezelőtt, 1994-ben debütált
a M o n tre u x-i Jazzfesztiválon, s ettől kezd
ve rendszeresen feltűnik a m űfaj más ran
gos fesztiváljain is. Most Cole Porter, Duke
Ellington és Gershwin szerzeményeit ének
li. 1977 óta Svédországban él, ez magya
rázza, m ié rt éppen egy fia ta l svéd együt
tessel lá to g a t el Budapestre.
(M árcius 22., Nemzeti Hangversenyterem)
Aradi Péter

A csillagok nem ffvedtek
Zubin M e h ta és a M ag g io M usicale zenekar Budapesten
Amikor Zubin hatnapos lett, édesanyja egy hindu asztroló
gusért küldött, hogy készítse el újszülött kisfia horoszkópját.
„Ez a gyermek egyszer embercsoportok vezetője lesz" —
mondta a dzsotiszi. Jóslata valóra vált.
Az édesanya nem babonából kért horoszkópot, csupán a párszi szokáso
kat követte. A Mehta család is ehhez a — Zarathustra tanait követő, és
Perzsiából elüldözött - népcsoporthoz tartozott, amelynek hívői tagjai
az indiai társadalom felvilágosult szellemiségű és jólétben élő rétegét
alkották. A könyvelő szakma családi hagyományként öröklődött tovább
- a Mehta név is könyvelőt jelent —, így a zeneszerető és amatőr
hegedűs Mehli Mehta, Zubin édesapja is adófelügyelőként kereste ke
nyerét Bombayben. Mindaddig, amíg Európából egy balett-társulat
nem érkezett, és meg nem bízták, verbuváljon zenekart a zenei kíséret
biztosítására. A vendégjáték véget ért, a táncosok hazamentek, az
együttes pedig - Bombayi Szimfonikusok névvel — maradt. 1952-ben
aztán Yehudi Menuhin látogatására készülve kezdték próbálni a Mendelssohn-hegedűversenyt. A felkészülés során egyszer maga a koncert
mester, Mehli Mehta állt ki, hogy eljátssza a szólóhegedű szólamát. Lát
va a zenekaron egyre jobban felülkerekedő káoszt, a tizenhat éves,
orvosi tanulmányokat folytató Zubin felpattanta pódiumra és vezényel
ni kezdte az együttest. A másnapi anatómia órán már a hegedűverseny
dallamaitól megbűvölten állt a felboncolandó hal előtt.
Két évvel később már Bécsben, Hans Swarowsky karmester-osztályá
nak tagjaként veszi birtokba az európai zenei hagyomány értékeit, s
szívja magába bécsi erdők illatát. Itt hall először újévi koncertet - még
nem sejti, hogy később három ízben is (1990, 1995, 1998) ő áll majd
Willi Boskovsky helyén. Koncertekre jár, látja a karmester-óriásokat:
Furtwänglert, Klemperert, Reinert, Böhmöt. Beleszeret a mély szólamok
ba, nagybőgőzni tanul, a nagymúltú kórusban, a Wiener Singvereinben
pedig a basszus szólam tagja. Eb
ben a minőségben vesz részt élete
első lemezfelvételén: Beethoven
Kilencedik szimfóniájának kar
mestere Herbert von Karajan.
Zubin minden szabadidejében
falja a partitúrákat, mert úgy
gondolja, addig nem áll ki ko
moly zenekar elé, amíg nem tu d 
ja az alapműveket kívülről. 1956
nyarán Sienába utazik, Carlo
Zecchi mesterkurzusára, ahol
életre szóló barátságot köt a t i 
zenhárom éves csodagyerekkel,
Barenboim és M ehta 1956-ban,
Daniel Barenboimmal. És itt van
Olaszországban

Sokoldalú zenekar
A Firenzei Maggio Musicale a zenekari koncertek mellett operaés balettelőadásokon, szabadtéri fesztiválokon is rendszeresen
közreműködik. Zeneigazgatójuk 1985 óta Zubin Mehta, akinek a
vezetésével több, nagyszabású produkciót hoztak létre (Wagner:
A nibelung gyűrűje, Schönberg: Mózes és Áron). Puccini Turandotját Pekingben nyolc alkalommal adták elő a neves kínai ren
dező, Zhang Yimou elképzelése alapján. Az előadásokat csaknem
harmincezren látták.
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a nála három évvel idősebb Claudio Abbado is, akivel ősztől már
együtt járja a bécsi kávéházakat - no, meg a koncerteket. M ehta el
viszi őt a Singvereinbe, ahol egyetlen szezon leforgása a la tt együtt
énekelnek Josef Krips, Erich Kleiber, Reiner Frigyes és Bruno W alter
keze alatt. Igen ám, de egy idő múlva a két elkényeztetett jóbarát
már csak a „nagyokra" kíváncsi, a betanító kóruspróbákat mellőzik,
így nem nagyon lepődnek meg, amikor az egyik összpróba elején
Karajannal együtt a karnagy is bejön és eképpen rivall rájuk:
„Abbado, Mehta, kifelé!"
Az indiai karmester első nyilvános hangversenyének időpontja 1956
októbere. A helyszín egy burgenlandi menekülttábor étkezője, a közön
ség: magyar menekültek. Mehta itt fogalmazza meg először ars poeti
cáját: „Soha nem zárhatom el magamat a külvilágtól és problémáitól.
A zenének fontos szerepe van a történelem alakulásában, a politiká
ban és a háborúban." A karmesterek között, mint legfőbb zenei nagy
követet emlegetik azóta is. A vezetése a la tt álló zenekarok élén mindig
arra törekedett, hogy a politikai ellenfélként szemben álló országokat
közelebb vigye egymáshoz. így turnézott a New Yorki Filharmonikusok
kal 1988-ban a Szovjetunióban és 1994-ben az Izraeli Szimfonikusok
kal - egy harmincéves politikai vákuumnak véget vetve — Indiában.
Régóta az egyik legnépszerűbb karmester. Az első Három tenor
koncerteken (1990 és 1994) kívül ő vezényelte azokat a több milliós
nézettséget, és a szervezőknek valószínűleg szép profitot hozó pro
dukciókat is, m in t az 1992-ben rögzített, eredeti helyszínekről és
napszakokban sugárzott, illetve rögzített római Tosca-film, majd a
2000-ben Párizsból és környékéről közvetített Traviata.
Várkonyi Tamás
Március 29.
Zubin Mehta és a Maggio Musicale
Nemzeti Hangversenyterem
41

^

______ _

M ' - ~f

2 5 /i^íd'dp-g-/"

r v

j
r ^ v jy jj
SSSÉm fHf /
x f 'W

***

*¥m * M

j » im t~
j f/

/

|y|es;terrfíűveket fedezhetünk föl
O peraritkaságok a tavaszi fesztivál program jában

A Budapesti Tavaszi Fesztivál az utóbbi évek talán legszíne
sebb operai kínálatával rukkolt elő. A magyar ősbemutatón
(Orbán György: Bűvölet) kívül különleges színt ad a műsornak
egy százhatvan és egy kétszázhatvan éves alkotás magyarországi bemutatója is.
Bár többszáz éves művekről van szó, ez most mégsem a „mi min
dig mindenről lekésünk'' esete. Händel Semele című operája sehol
sem tartozik a gyakran előadott művek közé, kivéve persze NagyBritanniát, ahol repertoárdarab. Az álszent utókor sajnos komolyan
vette a zeneszerző egyik barátjának azt a kijelentését, amely sze
rint a Semele nem más, m int buja opera. Igaz ugyan, hogy a m ito
lógiai történetnek van pár érzékeny — sőt érzéki — pontja, Händel
rendkívül drámai zenéjébe öltöztetve azonban minden pillanat ne
messé válik. A Budapesti Kamaraopera XVIII. századi (!) angol nyel
ven, Halász Péter rendezésében tűzi műsorra, a prem iert és az első
előadásokat b rit karmester, Christian Curnyn vezényli, aki hazájá
ban számtalanszor dirigálta már a darabot. Ezen kívül Moldován
Domokos jó l összeszokott énekesgárdája - González Mónika,
Timothy Bentch, Fried Péter és Lehőcz Andrea - is azt ígéri: kifor
rott, értékes produkcióban lesz részünk.
A másik magyarországi bem utató kapcsán az utókor hiszékeny
ségéről beszélhetünk. Verdi egyik zsengéje, az Alzira még mindig
azért porosodik könyvtárak polcain, mert szerzője, visszatekintve
pályája kezdetére, azt találta rá m ondani: „Ez aztán csakugyan csú
nya!" A mostani, koncertszerű előadás karmestere és számos korai
Verdi-opera lelkes pártfogója, Pál Tamás azt javasolja, hogy „elő
ször nézzünk bele a kottába, és csak aztán mondjunk véleményt.
Akkor kiderül: Verdinek e kérdésben nem volt igaza. Azon kívül,
hogy a Voltaire színműve alapján készült zeneművön erősen érző
dik Donizetti stílusa, nagyon szép opera, és nem csupán történeti

González Mónika, a Semele főszereplője
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Fotó:Moldován Domokos

szempontból." Mindezek ellenére a
két-három legritkábban e lő a d o tt
Verdi-opera között tartják számon
világszerte, érthető tehát, ha a mos
tani előadás fontosságára hívjuk fel
a figyelmet. Közreműködik a Liszt
Ferenc Zenem űvészeti Egyetem
Zenekara, a fia ta l szólisták - Fodor
Beatrix, Kóbor Tamás, Rezsnyák Ró
bert, Bretz Gábor — csapatán kívül a
Nemzeti Énekkar vesz részt a pro
dukcióban.
A lakatlan sziget című Metastasiotörténethez egykoron legalább nyolc
kismester és egy-két jelentős kompo
nista is írt zenét. Természetesen Joseph Haydné a pálma. Az utóbbi
kétszáz évben Felix W eingartner mutatta be a darabot a bécsi Hofoperben, 1909-ben. Azóta is fel-feltűnik ugyan, sőt, Doráti harminc
évvel ezelőtti felvétele is közkézen forog, ám nem nagyon játsszák.
Éppen ezért örvendetes, hogy ezúttal olyan kezekbe kerül Haydn
munkája, mint a vérpezsdítő interpretációiról (is) híres Fischer Ádám
és együttese, az Osztrák—M agyar Haydn Zenekar. Ők, és a szólisták
- Lisa Larsson, Németh Judit, Lothar Odinius és Thomas Berau —
bizonyára mindent megtesznek azért, hogy a mostani, koncertszerű
előadáson a mű egyetlen erénye se maradjon rejtve.
A fesztiválon játszandó operák között az egyetlen ősbemutató
Orbán György tavaly befejezett, Bűvölet című, mintegy hetvenperces színpadi műve. „Baross Gábor rendelte, aki, m int valami igazi
mecénás, már az ötödik nagyszabású művet kéri tőlem. Am atőr
együttesével, az ELTE Bartók Béla Énekkarával és Egyetemi Koncert
zenekarával szenzációs produkciókat hoz létre" — mondja a zenesz
erző, aki a Zeneakadémián úgy tanítja, hogy bűn, ha a zeneszerző
maga írja a librettót. Ő mégis így tett. „Ennek egyik oka, hogy véle
ményem szerint ma Magyarországon egyetlen — egyébként fantasz
tikus adottságokkal rendelkező — librettista van, akinek munkabírá
sa véges. A másik pedig az, hogy több évtized után, am it színházi és
filmzenék írásával töltöttem , olyan jól esett végre hangjegyeimmel
a magam gondolatait követni." A római korba ágyazott történetet
nézve tanúi lehetünk, a m int egy lelketlen kereskedő több ezer vízi
orgonát ad el, a jó nép pedig — akár a plazákban - viszi, m int a
cukrot. Nem veszik észre, hogy otthon nem ők játszanak a hangsze
ren, hanem a szerkezet m agától szólal meg, ráadásul mindig
ugyanazt a dallamot nyöszörgi. „Tulajdonképpen Dürrenmatt A
nagy Romulus című, álrómai története rejlik a szövegkönyvben" —
mondja a zeneszerző. „Rövid operát írtam belőle azért is, mert nem
célom három felvonással bombázni a hallgatót. A zeneszerző örül
jön neki, ha legalább négykézláb, el tud ju tn i a közönséghez." A
koncertszerű produkcióban Cserna Ildikó, M eláth Andrea, Xavier
Rivadeneira, Ambrus Ákos és Gábor Géza kelti életre a Bűvölet gro
teszk alakjait.
VT
Händel: Semele
M árcius 26.
Fesztivál Színház

Haydn: Lakatlan sziget
Á p rilis 2.
Zeneakadémia

Verdi: A lzira
M árcius 20.
Zeneakadémia

Orbán G yörgy: Bűvölet
M árcius 19.
Fesztivál Színház

A Purcell Quartet Buxtehude-estje
Aki hallotta a b rit Purcell
Q uartet öt évvel ezelőtti
B ach-estjét a Zeneakadé
mián, bizonyára emlékszik
arra a könnyedségre, a pon
tosságnak és spontaneitás
nak arra az ötvözetére, ami
Catherine M ackintosh és
együttese játékát áthatotta.
Azóta is kevés olyan össze
szokott régizenei formáció
lépett fel nálunk, m int a
Purcell Vonósnégyes. A hu
szadik esztendőn és az ötve
nedik lemezen tú l, még ma is frissen és az olcsó ru tin tó l mentesen
prezentálják a barokk remekműveket. Ezt bizonyítja az is, hogy bár

2002-ben készítettek egy lem ezt Buxtehude egyházi
kantátáiból, most mégsem pontosan azokat a m ű
veket játsszák el nekünk. A felvételen szereplő éne
kesek közül ketten lépnek föl a koncerten: Peter
Harvey és Emma Kirkby, akiket szerencsére volt a l
kalmunk már élőben is megismerni. A brit szoprán —
noha akkor is túl volt már pályája csúcsán — kis
volumenű, de a cizelláltabb dallam ok megformálá
sára annál alkalmasabb énekhangját 2001-ben és
2002-ben is m egcsodálhattuk. A bariton, Peter
Harvey pedig nemrég, a Paul McCreesh féle M á té passió Jézusaként já rt nálunk. Akinek ennyi jó kevés,
annak fe lhívjuk a figyelm ét arra, hogy a tenor
Charles Daniels m ellett napjaink egyik legkeresettebb
kontratenorja, Michael Chance is az est közreműködői
között szerepel.
VT
Március 30.
MTA Roosevelt téri Díszterem

#

Izig-vérig posztmodern
Jön egy amerikai. Zeneszerző, csembalista, orgonista, karmester,
zeneszerző, s ki tudja, mi még. A neve: Anthony Newman. Több
m int félszáz eddig megírt kompozíciójában - köztük négy szimfó
nia és egy Requiem — a német barokk és a romantika elem eit ve
gyíti meglehetősen szabad szellemben. írt könyvet Bachról és a
barokkról, a zeneszerzés fortélyairól. Bachtól kezdve m indent já t
szik és a kritikák szerint nem is roszszul: interpretációi életerősek,
izgalmasak, energiadúsak, főként: sosem unalmasak. M ost az idén
húszéves Erkel Ferenc Kamarazenekarral lép fel, s Stravinsky Bá
zeli Concertója köré építette fel műsorát. Az est két fia ta l, min
denre n yito tt szólistája, Kelemen Barnabás (hegedű), valam int

Ittzés Gergely (fuvola) bizonyára tökéletesen követi majd N ew m ant azokon az izgalmas kalandokon keresztül, am it egy Bach amoll hármasverseny vagy egy d-m oll zongoraverseny hegedű-át
irata jelent. Ráadásul — bár a merészséget megszokhattuk tőle —
Ittzés arra is vállalkozott, hogy ősbem utatóként szólaltassa meg
az amerikai szerző Fuvolaversenyét. A háromtételes mű, ha hihe
tünk a leírásnak, izig-vérig posztmodern: form ája Bach-concertókra utal, középső, lassú tétele Stravinsky négy és fél perces zon
goradarabját, a T angót használja fel, míg az utolsó té te l
Beethoven Hegedűversenyének rondótém áját parafrazeálja.
VT
Á prilis 3.
Olasz Intézet

te k in te tte l az Európai Unióhoz fűződő egyre erősebb kötődésünkre
— az én javaslatomra neveztük el Eurofestivalehoir-nak. Akkor 70
fia ta lt fogadtunk Európa különböző országaiból, hozzájuk csatla
2000-ben, a fesztivál egyik legforróbb hangulatú koncertjén koztak a magyar kórusok. A műsor összeállításnál mindig arra tö 
amelyen Kodály Psalmus Hungaricusa és Beethoven IX. szimfó
rekszünk, hogy az énekelt mű nagyszabású legyen, hiszen ezeken
niája hangzott el — találkozhattunk először az elnevezéssel:
az alkalmakon a szokásosnál nagyobb létszámú kórus vesz részt.
Eurofestivalchor. Öt év elteltével újra hallhatjuk az Európa Fesz
A jubileum i fesztivál és a közelgő Bartók-jubileum (2006-ban
tiválkórust. M it takar ez a fogalom? A kérdésre Baross Gábor
Bartók-év lesz) m ia tt tűztük műsorra a Cantata Profanát és
karnagy válaszolt.
Stravinsky Zsoltárszim fóniáját, a két mű szinte azonos időben
keletkezett. A koncertre Belgiumból nyolcán, Olaszországból is
„Ez a kóruséneklés izgalmas és újszerű,
nyolcán, a német kórusszövetségtől öten érkeznek. A Bonni Tudo
Európában egyre népszerűbb formája. Ma
mányegyetemről tize n h a t fiatal jön. Szlovákiából, a felvidéki ma
már a rangos, nagy fesztiválok — szerte a
gyar kórusmozgalom tizenhat énekest delegál. Nagyon bízom ben
kontinensen — nemcsak megengedik ma
ne, hogy a Nagyváradi Református Egyetemről is jönnek fiatalok.
guknak, hanem kötelességüknek is érzik,
M agyar részről a pécsi ciszterci gim názium fé rfi- és vegyeskarát
hogy a hivatásos sztárok m e lle tt helyet ad
várom. A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium vegyeskara is
janak a nem hivatásos zenészek bem utat
olyan jó kórussá fe jlő d ö tt, hogy őket is meghívtam. Hozzájuk kap
kozásának is. A két nagy európai kórusszö
az általam vezetett ELTE Bartók Béla Énekkar. A Zsoltár
vetség (az Eropean Federation o f Young Choirs,csolódik
közismertebb
szimfóniához meghívtam még a pécsi Bartók Béla Leánykart is, ek
nevén az European Cantat, valam int AGCE - Arbeitsgemeinschaft
kor összesen 240 énekes áll pódiumra."
M5Z
Europäischer Chorverbände) tagországaiból hívunk fiatalokat egy
adott kórusmű vagy kórusprogram megszólaltatására. Ezt a közös
Á prilis 2.
éneklést a különböző fesztiválok programjában más-más név alatt
Nemzeti Hangversenyterem
találjuk. Az öt évvel ezelőtti budapesti koncerten éneklő kórust -

Európai hangok

a
GRAMOFON
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Tavaszi előadások a Magyar Állam i Operaházban
Kisvárosi Lady Macbeth az yb l-p a lctá b a n

Wagner ünnepi játéka két este

D m itrij Sosztakovics operáját, a Kisvárosi Lady Macbethet kettős szerep-

Richard Wagner Parsifal című, háromfelvonásos ünnepi játéka 2005.

osztásban, 2005. március 12-én és március 24-én mutatják be az Opera

március 25-én és 29-én kerül színre a dalszínházban. A

házban. Az előadás rendezője

V id n y á n s z k y A ttila ,

dezte produkció, amelynek díszletét

vezője

A karmester

A le k s z a n d r

szerepében
riszt

B e to z u b .

L u k á c s G y ö n g y in e k

B e r c z e lly Is tv á n

G u ly á s D é n e s

és C u rb á n

és

Kovács

B á to r i É vá nak

János,

a díszlet- és jelmezter
János.

Jekatyerina

tapsolhat a közönség, Bo-

Szergejt pedig

V a g y im Z a p le c s n y ij

alakítja. A főbb szerepekben színpadra lép még

és

M it ilin e o u

C le o , G r e g o r ló z s e f, Kiss P é te r, V á g h e ly i G á b o r , K e c s k é s S á n d o r , J e k l László,

F o rra y

jelm ezeit

G á b o r,

Kovács

János

S e re g i

dirigálásával

hangzik fel. A címszerepet
A n d rá s

énekli, Kundryként

M o ln á r
N é m e th

T ó th János, A l b e r t Tamás, Io n é i P a n te a és S z o ln o k i

J u d it

lép színpadra, Amfortast

P e re n c z

A p o lló n ia il le t v e L u k á c s Éva, K e n e s e y G á b o r , Va

B é la

alakítja. Gurnem anzot

R o b e rt

dász Z s o lt, M o ln á r Z s o lt D e re c s k é i Z s o l t H á b e tle r

H o ll,

Titurelt

pedig

B e rc z e lly Is tv á n

A n d rá s , G á r d a y G á b o r , Kiss P é te r, V a lt e r F e re n c

lamint

G á l E rik a .

va

V a lte r

ren

M a k a i P é te r

tervezte, koreográfusa pedig
L á s z ló ,

M ik ó A n d r á s

F e re n c

Klingsort

kelti életre.

A Sosztakovics-operát ebben a

szezonban még március 16-án, 19-én, 27-én és
30-án is láthatják-hallhatják az érdeklődők.

Ismét műsoron
A törpe és a Várakozás
Rigclettc négy Gildával
g i M á r ia

és

A két egyfelvonásos darab, Zemlinsky A tör

H a ra n 

pe és Schönberg Várakozás című alkotása

társrendezésé

2005. április 8-án és 14-én kerül ismét szín

S z in e tá r M ik ló s

ben kerül színre március

re az Ybl-palotában. A két művet

30-án Verdi Rigolettója

dor

az Erkel Színházban. Az

M á ria ,

előadás díszletét

C sikó s

jelm ezeit

V e lic h

A t t ila ,
R ita

készítette, a koreog

ráfus pedig

te r,

Ghitát

C sák

H e r c z e n ik A n n a

S z o ln o k i A p o lló n ia .

9-én, 13-án, 20-án, 22-én és 29-én tapsolhat a publikum. A címszerepet

kelti életre. Az estek dirigense

F o k a n o v A n a t o lij, G u rb á n Jáno s

és

K o v á c s h á z i Is tv á n é s F e k e te A t tila

Zsuzsanna

és

B á to r T a m á s
Az

C s e r h a lm i F e re n c , S z v é te k L á s z ló

kelti életre, Maddalénát pedig

előadásokat

M edveczky Á dám

és

Zemlinsky tragikus
W ie r d l Esz

B á tk i Faze kas Z o lt á n

M it il in e o u C le o , S im o n K ris z tin a

A Schönberg-monodrámában A nőt

és

Z e m p lé n i M á r ia

K o v á c s János.

alakítja. G ilda szerepé

K e r t e s i In g r id , P é te r C e c ília , B a z s in k a

Sparafucilét

R o s t A n d re a .

A m b ru s

készítette.

énekli, a mantuai

S ó ly o m - N a g y S á n d o r

ben négyen is színpadra lépnek:

T a m á s.

Lózsef kelti életre, Donna Clarát

lép színpadra, a három cseléd pedig

L ő c s e i Jenó .

B e n e d e k M a ri

alakítja. Hoppmesterként

A produkciónak a premiert követően még hat alkalommal, április 1-jén,

herceget pedig

a jelmezeket

Koreográfus Vatí
meséjében a címszerepet

Z s ó té r S á n 

állította színpadra, a díszleteket

és

G á l E rika és S z o ln o k i A p o lló n ia .

K e s s e ly á k G e rg e ly

vezényli.

Á p rilis i mesebalett-sorozat
K o c s á k T ib o r

muzsikájával

if j. H a ra n g o z ó G y u la

készített koreográfiát a

G rim m testvérek meséjére, a Hófehérke és a 7 törpére. A mesebalettet,
amelynek díszlete

K e n ta u r

alkotása, jelmezterveit pedig

V e lic h R ita

készí

tette, áprilisban négy alkalommal (24-én délelőtt és este, valamint 26-án
és 27-én) láthatják az érdeklődők az Erkel Színházban.

Gyöngyösi gclyakalijjája
Gyöngyösi Levente A gólyakalifa cím ű kétfelvonásos operáját kettős sze
reposztásban, 2005. május 28-án és június 4-én mutatja be az Operaház.

díszleteket
ráfus

P a ta k y K lá ra .

Sylviát
és

C s ik ó s A ttila ,

Tábory Elemért

S z o ln o k i A p o lló n ia

W ie r d l E s z te r

B á llá Z s ó f ia

írta, a rendező

a jelmezeket pedig

és B a k o s

F r ie d P é te r és V a lt e r F e re n c,

ka

és

R e z s n y á k R ó b e rt,

K o r n é lia ,

Etelkát pedig

A m b ru s Á ko s

az Anyát pedig

a

tervezte. Koreog

S ó ly o m - N a g y M á té

kelti életre. Az Inast

H a r a n g i M á ria ,

N a g y V ik tó ria

és

H e r c z e n ik A n n a

R é ti A t t ila ,

Z e m p lé n i M á ria

és

az Apát

C s a v le k E tel

alakítja. A z előadásban színpadra lép még

S z v é te k L á s z ló , S o m o g y i E szter, O c s o v a y János,
G a v o d i Z o lt á n , M it ilin e o u C le o
F e re n c

ille tv e

és G e r d e s its

T ó t h Jáno s, F e lb e r G a b r ie lla ,

Zorba az Erkel Színházban
K e v e h á z i G á b o r M ik is z T h e o d o r a k is z

zenéjére

D e re c s k é i Z s o lt, C s a p ó ló z s e f , P é t e r C e c ília

készített koreográfiája májusban négy este, 4-

valam int

én, 11-én, 19-én és 22-én kerül színre ismét

K ó b o r Tam ás.

A gólyakalifának a

két bemutató mellett még június 1 -jén és 8-án

az Erkel Színházban. A kétfelvonásos táncjá

is tapsolhat a közönség; az előadások dirigen

ték díszlettervezője

se

dig

V a s h e g y i G y ö rg y .

B u rd a A n n a

és

B o rs a M ik ló s ,

V a rg a K á lm á n

jelmezeit pe
készítette.

Fotók: Mezey Béla

A szöveget Babits nyomán

A gólyakalifa
A Millenniumi Operapályázat második
díját 2000-ben egy még egyetemista
zeneszerző, Gyöngyösi Levente nyerte
meg. Babits Mihály A gólyakalifa című
filozofikus alkotásából Bállá Zsófia
írta a librettót. A darabot félig
szcenírozva a Millenáris Teátrumban
adták elő, Vashegyi György vezény
letével. Most is ő irányítja a zenei
előkészületeket a május 28-ai opera
házi bemutatóra.
Az ifjú komponista tulajdonképpen véletlenül ismerkedett meg
mélyebben Babits írásával. „1999-ben egy barátom adta a kezembe
a kötetet azzal, hogy talán jó tém a lenne..." - meséli Gyöngyösi.
M egtetszett a történet, megkérte Bállá Zsófiát, hogy készítsen
belőle librettót. Bállá csak hosszas rábeszélés után vállalta a mun
kát, mert a történetben kevés a cselekmény. „Végül mégis elkészült
a szövegkönyv és elkezdhettem tervezni" - emlékszik a zeneszer
ző. A gólyakalifát eredetileg diplom adolgozatnak komponálta, de
fölfedezte az operapályázatot, jelentkezett.
A darab zenei stílusáról azt m ondja: öt év távlatából eklektikus
nak tűnik. M ozart, Bartók, helyenként az új bécsi iskola törekvései,
de a reneszánsz, barokk zene, sőt a könnyű műfaj hatása is kive
hető. Á llítja: igyekezett olyan m uzsikát komponálni, ami hallgat

Struktúraváltás, létszámleépítés
és új igazgatók az Operaházban
Január végén Szinetár Miklós, a Magyar Állami Operaház
intendáns-főigazgatója sajtótájékoztatón mutatta be az
intézmény új ügyvezető igazgatóját, Závecz Ferencet, vala
mint a balettigazgatói pályázat győztesét, Keveházi Gábort.
Závecz több kulturális intézménynél dolgozott pénzügyi vezető
ként, a dalszínház ügyvezetői székébe a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának pénzügyi tanácsadói posztjáról került. A Kossuthdíjas, balettművész, Keveházi Gábor pályafutása sokak számára jól
ismert. 2001-től a Pécsi Balett igazgatója, a társulat az elmúlt
négy év munkájának köszönhetően visszanyerte rangját az európai
mozgásművészetben.
Szinetár Miklós egyebek között beszámolt arról, hogy a dalszínház
együttese sikerrel vendégszerepeit Japánban, Angliában, Hollandiá
ban és Thaiföldön. A főigazgató az intézmény pénzügyi problémáiról
is beszélt. A költségvetés jelentős csökkentése m iatt több premier el
maradt. így Händel Xerxes című operáját csak a 2005/2006-os sze
zonban m utatják be, Rimszkij-Korszakov Az aranykakas című művé
ről, valamint Puccini A nyugat lánya című operájáról le kellett
mondania a színháznak. A szaktárcával folytatott tárgyalásokat köve
tően az év elején Szinetár Miklós és Hiller István megállapodást írt alá
a Magyar Állami Operaház működésével kapcsolatos változásokról és
az intézmény 2005. évi finanszírozásáról. A struktúraváltás tervének
kidolgozása és végrehajtása az új ügyvezető igazgató, Závecz Ferenc
feladata. Egyelőre költségvetési intézmény marad az Operaház, de
GRAMOFON

ható és élvezhető is a közön
ség számára.
Jövő októberig Gyöngyösi
Leventét a DLA-fokozat m eg
szerzése köti le. Ennek fe lté 
tele egy disszertáció m egírá
sa és hangversenyprogram
összeállítása saját darabok
ból. Kifejezetten erre az alka
lomra új művet is kell a lk o t
nia. Ez egy passió lesz, Lukács
evangélista latin nyelvű szö
vegére, 12 hangszerre, szólis
tákra és kórusra.
A Vashegyi György á ltal vezetett Orfeo Zenekarhoz több szál
fű zi a fiatal muzsikust: „A zeneszerzés szakon a zongorát válasz
to tta m hangszerként, de időközben megkedveltem a csembalót,
így m ár hat éve continuo-játékosa vagyok az Orfeónak. Az u tó b 
bi idők legizgalmasabb munkája szintén Vashegyi Györgyhöz köt.
A zt az izgalmas fe la d a to t kaptam, hogy M o za rt egyik késői, befe
jezetlen operája, A kairói lúd fennm aradt vázlata alapján k ita lá l
ja m a hegedűszólamokat. Az operából, ma sem tudni m iért, csak
hat ária zenekari basszusa és az énekszólamok készültek el. Ne
kem ju to tt az öröm, hogy néhány hónapra M ozart bőrébe bújhas
sam. Ezt a hat, nem összefüggő áriát m u ta ttu k be Salzburgban és
Béesben."
Herbert Veronika

nem kizárt, hogy a későbbiekben más gaz
dasági formában fog működni az Ybl-palota. Halaszthatatlan az Erkel Színház
felújítása. Az épület teljes körű rekonst
rukciója az előzetes becslések szerint
csaknem hárommilliárd forintba kerül. A
beruházást Public Private Partnership
(PPP) pénzügyi konstrukcióban, magán
tőke bevonásával valósítják meg. Az intéz
mény állami tulajdonban marad, próbákra,
előadásokra a fenntartó évi 120 napot biz
tosít az Operaháznak a korszerűsített Erkel
Színházban.
A következő szezonban a Xerxes mel
le tt — a Budapesti Tavaszi Fesztivál idején
— egy este mutatják be a három Bartókművet, A csodálatos mandarint, A fából
fa ra g o tt királyfit és A kékszakállú herceg
várát. A Mozart-évfordulóra rendhagyó
Don Giovanni-előadással készül a dalszín
ház. 2006 májusában felújítják Wagner
A nürnbergi mesterdalnokok című művét.
Keveházi Gábor balettigazgató fő célja
a társulat egyéni arculatának kialakítása,
Závecz Ferenc
és hosszú távon egy új alkotói generáció
kinevelése. Keveházi Aradi Máriát, a Holland Királyi Balett vezető
balettmesterét kérte fel művészeti vezetőnek. Tervei között szerepel
Seregi László Cédrusának felújítása, valam int Frederic Ashton Hamu
pipőkéjének bemutatója.
Gramofon
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-m Káosz helyett zene
Sosztakovics-bem utatóra készül az Operaház

Az előző tavasz nagy sikere, Leos Janacek Jenűfája
után újabb izgalmasnak ígérkező premierre készül
a Magyar Állami Operaház. Március 12-én Dmitrij
Sosztakovies Kisvárosi Lady Macbeth című operáját
mutatja be a társulat Kovács János vezényletével.
Lukács Gyöngyi főszereplésével, Vidnyánszky Attila
rendezésében.
Milyennek kell lennie egy „tisztességes" szovjet operának? Az 1930as évek második felében Sztálin három fő irányt szabott zene
szerzőinek: a témája legyen szocialista, a zenei nyelve realista (ne le
gyen benne disszonancia és az orosz nép muzsikájára épüljön),
továbbá a cselekmény legyen „pozitív", végződjék boldogan, és ma
gasztalja az államot... Érthető, hogy amikor Sztálin 1936-ban elment
a moszkvai Kis Színházba megnézni Sosztakovies Kisvárosi Lady
Macbeth című operáját - két évvel a darab sikeres leningrádi ősbe
mutatója után! —, már az első szünetben tajtékozva rohant ki páho
lyából és habzó szájjal szidta a szerinte degenerált, kaotikus zenét.
Sosztakovies zseniálisan modern alkotása egyik zsarnoki kritéri
umnak sem fe le lt meg. Megfelel azonban egy sokkal fontosabbnak:
olyan remekmű, amely túlélte S ztálint, a kommunizmust, bejárta a
világot, és amely nem hullik ki az idő rostáján. A Kisvárosi Lady
Macbeth ugyanis a XX. század operairodalmának egyik leghatáso
sabb darabja, az orosz verizmus megdöbbentő erejű zenedrámája.
Vadul szenvedélyes és megrázó, hangszerelése briliáns, vokális
nyelvezete csodálatosan logikus és természetes. Cselekménye oly
gyorsan halad, hogy a közönség gyakran fel sem tud ocsúdni. Alig
hogy átélte az egyik jelenetet, m áris rázuhan a másik. Kevés opera
létezik, amely hasonló érzelmi mélységeket érne el. Realisztikus
felfogású, ugyanakkor nagyon nem zeti: valódi orosz mű.

Fotók: Magyar Állami Operaház

Jelenet az 1965-ö s budapesti előadásból, elöl: Mátyás M ária
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Sosztakovies csaknem három évig
dolgozott a Lady Macbethen, életének
talán legboldogabb korszaka volt ez.
Témáját a XIX. század jeles orosz
elbeszélője, Nyikolaj Szemjonovics
Leszkov művéből merítette, aki hosszú
vidéki utazásai során alaposan megis
merte az orosz nép lelkivilágát, gon
dolkodásmódját. Az orosz Lady M acbeth-történet szokatlan elevenségével
és mélységével azonnal elbűvölte
Sosztakovicsot. A librettó elkészítésé
ben Alekszandr Germanovics Prejsz
fiatal leningrádi színműíró vo lt a
zeneszerző segítségére. A darab a te r
vek szerint egy trilógia első része lett
volna, amely az orosz nő életét, sorsát,
társadalmi szerepét járja körül.
Művét menyasszonyának (később
első feleségének), Nyina Vasziljevnának a já n lo tta . Hiszen a Kisváro
si Lady M acbeth - eredeti címén:
A mcenszki járás Lady Macbethje —
arról (is) szól, hogy milyen lehetne a
szerelem, ha a világ nem volna tele gonoszsággal. Az a szerelem,
am ely az élet legszebb és legnagyobb ajándéka, és amiért vétkezni
és halni érdemes. Sosztakovies Nyina iránt érzett heves szenvedé
lye világosan kitűnik az operából; erős személyiség, vonzó, rendkí
vüli nő lehetett. És persze szól a darab a szexualitásról is, no meg
a zsarnokságról, de leginkább a bűnről — s ilyen értelemben gon
dolatvilága kicsit rokonítható a fent e m líte tt Jenufával. (Amúgy
inkább Berg Wozzeckje a d o tt hozzá mintát.)
De mi köze Leszkov és Sosztakovies hősének, Katyerina Izm ajlovának Lady Macbeth-hez? „A Macbeth-párhuzam - miként a
szöveg magyar változatát készítő Romhányi Ágnes fogalmaz - a
két hősnő sorsa között feszülő ellentét m ia tt lényeges. Shakes
peare hatalomvágyó úrnője saját akaratából lép a bűn útjára, hogy
c é lja it elérje. A kupeevilágban megalázott Katyerina gyengeségből
követi el bűnét és kényszerből öl. Saját szabadságának, szerelmé
nek beteljesülése, majd végzetes csalódottsága kergeti gyilkossá
gokba és öngyilkosságba."
A XIX. század közepén járunk. Az orosz kisvárosi Lady Macbeth,
azaz Katyerina számára a gazdag kereskedőfeleség élete lesújtóan
unalmas, egészen addig, amíg hatalmába nem keríti Szergej, a
munkás iránti szexuális vágy és romantikus érzelem. Amikor apó
sa felfedezi a kapcsolatot és megkorbácsolja Szergejt, Katyerina
megmérgezi az öregembert. Amikor a férje is rájön mindenre,
Szergejjel őt is megölik. Lebuknak, és Szibériába kerülnek más fe gyencekkel együtt. Katyerina felbosszantja Szergejt, aki a fia ta l
rabnőt, Szonyetkát kezdi kerülgetni. Ezt m ár nem tudja elviselni, a
folyóba löki riválisát és ő is utána ugrik.
A mű sorsa alapvető hatással volt Sosztakovies pályájára. Kez
detben sikert hozott, két évig ment Leningrádban, majd újabb két
évig Moszkvában (sőt, 1935-ben még Clevelandbe is e lju to tt).
„N agy proletár operaként" ünnepelték. Ám a siker hirtelen a viszszájára fordult. Jött Sztálin említett színházlátogatása... Soszta
kovies így emlékezett azokra a napokra: „Elmentem... Arhangelszkbe V ikto r Kubackij gordonkaművésszel. A gordonkaszonátámat

játszottuk. 1936. január 28-án elm entünk a pályaudvarra, hogy
megvegyük az aznapi Pravdát. Á tlapoztam , és o tt találtam a Zene
helyett káosz című cikket. Sohasem felejtem el azt a napot, éle
tem minden bizonnyal legemlékezetesebb napját. Az a cikk a Prav
da 3. oldalán egész életemet m egváltoztatta. Aláírás nélkül jelent
meg, m int egy vezércikk - vagyis a Párt véleményét fejezte ki. Va
lójában Sztálinét, és ez sokkal fontosabb volt.1'
Az operát neurotikusnak, burzsoának és dekadensnek ítélték, és
azonnal levették a műsorról. Tíz nappal később újabb Sosztakovicsot
bíráló cikk jelent meg a Pravdában, „baloldali elfajzottsággal" és „kis
polgári formalizmussal" vádolták meg. A zeneszerző úgy érezte: el
pusztítják. Emlékirataiban arról számol be, hogy ez az érzés egész éle
té t végigkísérte. Közel állt az öngyilkossághoz. Nem véletlenül félt. Az
a szovjet muzsikus, akit hivatalosan elítéltek, elveszíthette egziszten
ciáját, börtönbe kerülhetett, akár ki is végezhették. Az V. szimfóniával
vezekelte le vétkét, de mint komponista soha többé nem írt azzal a
lendülettel és szabadsággal, szikrázó tehetséggel, mint addig.
Több m int huszonöt évig nem já ts z o ttá k a darabot. Sosztakovics
tovább dolgozhatott, de állandóan gyötörte a gondolat, hogy nem
láthatja színpadon kedvenc operáját. A hatvanas évek elején a
párt központi bizottságának agitációs és propagandaosztályán azt
m ondták neki, ha átdolgozza művét, megengedik a bemutatását.
Sosztakovics soha nem írt át semmit, de szeretett operájánál kivé
te lt te tt: végül kompromisszumot kö tö tt.
Az átdolgozott v á lto z a to t-jó v a l Sztálin halála után, 1963. ja 
nuár 8-án - Katyerina Izmajlova cím m el, a moszkvai Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko Zenés Színházban kedvezően
fogadták. A zeneszerzőt is „visszafogadta” a szovjet hatalom . De
Sosztakovics keserű maradt élete végéig, m int aki tudja, mi m in
denre lett volna még képes, ha hagyják. Memoárjában megmagya
rázza, hogy miért kellett úgy cselekednie és írnia, ahogy. Ham lettel von párhuzam ot: „Különösen megragad engem Ham let
beszélgetése Rosenkrantzcal és Guildensternnel, am ikor Hamlet
azt mondja, hogy ő nem síp, és nem tű ri, hogy az emberek játssza
nak rajta. Csodálatos részlet. Könnyű neki, végülis királyfi. Ha nem
volna az, úgy játszanának rajta, hogy belegebedne.”
A Kisvárosi Lady Macbeth közben külföldre is eljutott, sorra mutat
ták be a világ jelentős operaszínpadain. És most, az ezredforduló után
mintha reneszánsza lenne a darabnak - persze az eredeti változatnak
—, újra kezdik felfedezni Moszkvától a Metropolitanen át Barceloná
ig. Létezik belőle egy legendás lemezfelvétel, amelyen Galina Visnyevszkaja énekel, és férje, Msztyiszlav Rosztropovics dirigálja az
Ambrosian Kórust, valamint a Londoni Filharmonikusokat. Készült az
opera második változatából egy operafilm is - ugyancsak Visnyevszkajával. A Katyerina Izmajlova budapesti bemutatója 1965. december
21-én volt - orosz rendezésben, Mátyás Mária szopránnal és Kórodi
András karmesterrel - , a darab mintegy húsz előadást ért meg. (Ér
dekesség, hogy két évvel korábban Pécsett már színre került.) A kö
zönségnek szokatlan zenei stílus, és a magyar publikum - akkortájt
nagyon is érthető - szovjetellenes érzelmei útját állták a sikernek.
Most, negyven év múltán természetesen az eredeti változatot láthatjuk-hallhatjuk, úgy, ahogyan Vidnyánszky Attila megálmodja, Alexandr Belozub díszleteiben és jelmezeivel. A főbb szerepekben Lukács
Gyöngyi mellett Berczelly Istvánt és Vagyim Zaplecsnyijt hallhatjuk.
Sosztakovics életműve Magyarországon még sok szempontból
felfedezésre vár. így a Kisvárosi Lady M acbeth is, amely a kompo
nista legőszintébb arca.
Devich Márton
GRAMOFON

Lukács Gyöngyi Katyerinája
A Kisvárosi Lady Macbeth női fősze
repe, Katyerina Izmajlova egyike az
operairodalom énektechnikailag
legnehezebb, leggyilkosabb szóla
mainak. Ahogy m ondani szokták:
„be kell tenni a torokba", és a vas
tag zenekari szólamokat erőtelje
sen á t kell énekelni. Nem véletlen, hogy a márciusi premierre
Lukács Gyöngyit kérték fel, akit a szerepéről kérdeztük.
G ra m o fo n : A rendezés m egmarad a XIX. század közepén,
Oroszországban?
Lukács Gyöngyi: Igen, de ez a darab bárhol, bárm ikor já t 
szódhatna. Ma is. Izgalm as előadás lesz, egy pillanatig sem
fog a közönség unatkozni.
G.: L á to tt korábbi, k ü lfö ld i előadást?
L. Gy.: Nem, de nem is szeretnék, az a jó , ha a szerepet te l
jesen magamból építem fel. Meg kell ta n u ln i a figura fejével
gondolkodni, és ez Katyerina esetében kom oly feladat. H i
szen nehéz őt m egérteni. Hogy m iért nem veszi észre előbb:
egy csalóval áll szemben!
G.: M e rt a szerelem elveszi az eszét.
L. Gy.: Igen, de Szergej álságos viselkedése olyan nyilvánvaló!
Többször is elolvastam Leszkov elbeszélését, magyarul és
oroszul is, hogy belelássak Katyerina leikébe.
G.: M ily e n ez a nő?
L. Gy.: Boldogtalan, kielégítetlen. Sivár, szeretet nélküli éle
te t él. A szex erősen m o tivá lja : férfi kell neki. Verdi M acbethjé tő l (a m it gyakran énekelek) abban különbözik, hogy míg
M acbeth maga terrorizál, Sosztakovicsnál Katyerina az, a kit
terrorizálnak. És ő nem bűnnek fogja fel, a m it tesz, csak a
szerelm et látja.
G.: Nemcsak énektechn ikailag, hanem színészileg is k ih í
vás ez a szerep, ugye?
L. Gy.: Feltétlenül. De én nagyon szeretek játszani. És
Vidnyánszky jó sokat „p a ko l" rám. Lesznek it t rendes akció
je le n e te k! Sokszor horrorisztikus képek. Zseniális lesz a ren
dezés, m in t a Jenufa is vo lt.
G.: Ism eri a V isnyevszkaja-féle fe lv é te lt?
L. Gy.: Igen, de nem igazán tetszik. Visnyevszkaja akkor, am i
kor a felvétel készült, m ár tú l vo lt a pályája csúcsán. Amúgy
a lem ez zeneileg csodálatos.
G.: M it gondol, hogyan fogadja a m ai közönség Sosz
ta k o v ic s m uzsikáját?
L. Gy.: Nem félek tőle, hogy nem érti meg. Nem annyira mo
dern ez a zene, a szerep kantábilis, jó l énekelhető. Nagyon
élvezem, vele fekszem és ébredek.

DM
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Budapesti Szépségek és Szörnyetegek
' t

Broadw ay-m usical licensz helyett önálló rendezésben
Fotó: Budapesti Operettszinház

ä

Egy futballpálya is bevilágítható azzal a fénymennyiséggel,
amely a Budapesti Operettszínház új, nagyszabású pro
dukciójához, A Szépség és a Szörnyeteg című Broadway
musical egy-egy előadásához szükséges. A premiert
a Budapesti Tavaszi Fesztiválra időzítették, hiszen a Nagy
mező utcai szépen felújított épület igen népszerű helyszín,
előadásait szívesen látogatja a külföldi és a hazai publikum
egyaránt. Az előadás rendezője Böhm György.

A s ta tis z tik á t folytathatná nk, hány kiló hajat, m ennyi agyagot,
selymet, fá t és egyéb anyagot, mennyi lám pát és kábelt hasz
nálnak fö l ahhoz, hogy a lé legzetelá llító varázslat létrejöjjön.
Tim Rice és Linda W oolverton darabja mágikus vonzerejű, és a
tém ája is mesés. Családi darab A Szépség és a Szörnyeteg, hi
szen a tö rté n e t az európai m esehagyományban gyökerezik,
gyereknek és felnőttnek egyform án tanulságos h istó ria a szere
te t hata lm á ró l. Ki találta ki? M á r nem tudjuk, csak azt, hogy
szám talan irodalm i feldolgozása ismert, m egannyi gyűjtem é
nyes kötetben szerepel és ham ar m egjelent a mozivásznon is.
Hálás tém a a film számára, m e rt az átváltozások kitűnően meg
oldhatók film e s eszközökkel. Legutóbb az ism ert sztori anim á
ciós verziója a ra to tt nagyszerű sikert, ez v o lt az első rajzfilm ,
am elyet a Legjobb Film kategóriában neveztek az Oscar-díjra.
Hogy az alkotás zenéje elism erésre méltó, az egyáltalán nem
vo lt kétséges, a muzsika két O scar- és egy G ra m m y-d íja t el is
nyert.
Ilyen gazdag zenei anyagot kár le tt volna kizárólag a síkban
mozgó képhez kötni, az élő színház várta, hogy befogadhassa és
estéről estére eleven sikerre vigye A Szépség és a Szörnyeteg
magával ragadó dallamait. Nem egyszerűen a film e t ültették át
színpadra, új dalok is kerültek a m usical-változatba. A
cselekmény ismerős a mesekönyvekből: a csodás kastély
kissé nagyképű ifjú Hercegét próbára teszi egy rú t
koldusnő, aki valójában gyönyörű tündér. Ő v á lto z ta tja
szörnyeteggé a fiatalem bert, m ert nem n y ú jto tt szá
mára menedéket. Az átok az egész háznépet utoléri,
a házvezetőnőből például teáskanna lesz, a fő 
kom ornyikból óra. A közeli fa lu b a n élő
Bell édesapját éjjel a farkasok kergetik
be a Szörnyeteghez, a szépséges
lány m agát ajánlja fogolynak,
hogy apja megszabadulhasson.
Összezárva, egymástól rettegve, a
Szörnyeteg és a Szépség szerepéből
olykor kiesve, lassan vonzalom ébred
kettőjük között. A tündér rózsája her
vad, mire utolsó szirma is lehullik, vala
kinek szeretetével meg kell váltania az
elátkozott herceget, különben mindhalálig
szörny marad. A többit úgyis tudják, néhány drámai
fordulat után Bell elmegy, de visszatér a kastélyba,
és az utolsó pillanatban m egvallja: nem csupán
szánja, hanem szereti a Szörnyeteget. A boldog be
fejezésnek most már semmi sem állja útját, a rémes
alakból daliás Herceg lesz, a komód és a csorba bög
re, a toliseprű is mind visszaváltozik emberré: a sodró
lendületű finálé a szeretet és az öröm hangjait zengi.
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Kékkovács Mara és Szinetár Dóra — két magyar szépség

Az első, 1994-ben a New York-i Broadw ay-n színre v itt v á lto 
zat producere Robert W. McTyre volt. A koreográfus, a je lm e zte r
vező, a díszlettervező és a fővilágosító egyedülálló tündérmeséi
hangulatot te re m te tt, amelyet ma is élvezhet a publikum. A több
m in t tíz éve ta rtó New York-i sikerszériával párhuzamosan a m u
sical m eghódította London, Sydney, Tokyo, Szöul és Bécs közön
ségét is - ezeken a helyeken, am int szokás, a produkció precíz
m ásolatát lehetett csak reprodukálni. Először a világon a Buda
pesti Operettszínház kapott lehetőséget arra, hogy önálló rende
zésben, Böhm György elképzelései szerint mutathassa be A Szép
ség és a Szörnyeteget.
Irányításával m ár ja n u á r első napjai óta folynak a próbák a
Nagym ező u tcá b a n , ahol a S zörnyeteg-H erce g szerepét
Homonnay Zsolt és Szabó P. Szilveszter alakítja. Két Szépség,
vagyis két Bell készül a március 1 8 -i és 19-i kettős prem ier
re: Szinetár Dóra és Kékkovács Mara. „M inden tü n d é r
mese varázstükör, am ely belső világunk valam ely
aspektusát tükrözi'1 — idézi Bettelheim et az a tu 
catnyi oldalból álló — és igen érdekes - ta n á ri ú t
m utató, am elyet az am erikai bem utató után á llíto t
tak össze, s amelyre, m in t igen pozitív példára Böhm
György hívta fö l a figyelm ünket. A
gyerekek az útm utató alapján fo ly 
ta to tt beszélgetések eredmé
nyeképp nem m ennek/m entek
ké szü le tle n ü l a színházba.
M egism erhették és e lfo g a d 
h a ttá k a musical m űfaj sajá
to ssá g a it; azt például, hogy a
prózai szöveg után dalra fakad a
szereplő. E lsajátíthatták a színfa
ház, az irodalom eszközeivel kön
nyen befogadható, a társadalm i
életből olykor fá jó n hiányzó m orális értéke
ket. Ö sszehasonlíthatták a darabot e te k in 
tetben más, rokon tém ájú és m űfajú a lko tá 
sokkal. A példa adott, csak be kellene
vezetni a m ódszert a hazai pedagógiában is. Akkor nem
kellene aggódni, vajon lesz-e öt, tíz, tize n ö t év múlva is kö
zönség a m agyar színházakban.
Albert Mária

Melódiadömping Miskolcon
B artók+belcanto a Nem zetközi Operafesztiválon
(2 0 0 5 . június 1 1 —25.)

Fotók: Gramofon-archív

Másodszor rendez a Miskolci Operafesztivál Kht. olyan
koncertet, amelynek bevételét egy műemlék templom
felújítására ajánlja fel. Tavaly nyáron Jelena Obrazcova
— látva a Szentháromság ortodox templom ikonosztázának
rossz állapotát —, felajánlást tett. így kerül sor április
10-én az Avasi templomban a világhírű mezzoszoprán
jótékony célú dal- és áriaestjére.
Az eddig lezajlott négy
Miskolci Nemzetközi Ope
rafesztivál Bartók neve
m ellett egy-egy zeneszer
zőét viselte. Az idei ötlet,
a Bartók+belcanto nyil
ván nem azért született,
m ert véget ért volna a
szerzői névsor... 2000ben Verdi igazi bomba
volt. A következő évben
Puccini következett, m in
denki odafigyelt. 2003ban a különleges előadói
adottságokat, kiváló ze
Jelena Obrazcova
neiséget igénylő M ozartéletműre esett a választás.
Bár sokakban aggodalm at keltett a választás a tavalyi Csajkovszkij-fesztivál is sikertörténet lett.
A 2005-ös nyár Bartók mellett újra olasz
repertoárt ígér. „Választhattuk volna Doni
z e ttit vagy akár Rossinit - mondja a fesz
tivál igazgatója, Bátor Tamás - , de ki
szélesítettük a kört: így lett belcanto." A
nyitókoncertet Kocsis Zoltán vezényli a
Nemzeti Filharmonikusok élén. A Csodála
tos mandarin-szvit szokatlan, vetítéssel és
különböző fény-effektusokkal egybekötött
előadását lá tju k-h a llju k majd, a második
részben belcanto áriákkal lép fel a világhírű
szoprán, Rost Andrea. A színház fe lú jítja
Donizetti Don Pasquale című operáját a
címszerepben Enzo Capuanóval. N orina
Készéi Bori lesz, aki a bécsi Staatsoperben
nagy sikerrel énekli ezt a szerepet. Ernesto
az a macedón származású, Rómában élő
Blagoj Nagoski, akit 2003-ban Don O ttavióRost Andrea
ként ismerhettünk meg Miskolcon.
Nemcsak az eredmény, de már a kiválasztás is komoly vitákat
kavart: a kelet-európai országokból milyen rendezői irányvonala
kat mutasson be a fesztivál? Jó lenne kiszűrni a kopott, avítt elő
adásokat - ez A sevillai borbély esetében most biztosan sikerül.
A Kamaraszínházban a Lipcsei Zeneművészeti Főiskola fiatalos,
pergő, dinamikus vizsgaelőadása szórakoztatja majd a nagyér
dem űt. Rossini operájából akár egy külön kis fesztivál is ren
dezhető, hiszen szó van a szegedi, Kovalik-féle, igazán modern
előadásról és egy krakkói társulat vendégjátékáról is, de az biztos,
hogy a salzburgi M a rio n e tt Színház is Rossini zenéjére „kö té ltá n 
col". A Mesélő balettcipők című, gyerekeknek szóló sorozat is
amolyan „borbélyosra" kerekedik majd. Az előcsarnokban lehet
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nosztalgiázni: fenőszíjak,
borotvakések és habok, nyi
korgó, bőrhuzatú, kényel
mes forgószékek, nyakme
revítőnek is beillő mosótál
cák, egyszóval fodrászkel
lékek kiállítása várja a
publikum ot.
Fla Rossini, legyen Teli
Vilmos is! Az elmúlt években
nagy sikert arattak a kon
certszerű előadások (Manón
Lescaut, Don Giovanni, Pikk
Dáma), így nagy örömmel
tervezik az ötfelvonásos
olasz verziót, amelyet ReM arton Éva
nato Bruson külön kérésé
re adnak elő. Nemcsak a világhírű bariton kedvelte meg ezt a fesz
tivált, érzi magát otthonosan a miskolci közönség körében, de így
van ezzel Roberto Scandiuzzi, Roberto Frontali is, akik a záró gá
laesten énekelnek, és Ramon Vargas is, aki Bellini-D onizetti dal
esttel lép fel.
A Szlovák Nemzeti Színház - felbuzdulva tavalyi sikerén (Kéksza
kállú, Mandarin) —, idén két produkciót hoz a fesztiválra: Donizetti
Az ezred lánya, és Rossini Flamupipőke című operáját. Donizetti
Lammermoori Luciája is színre kerül, a Szentpétervári Mariinszkij
Színház vendégjátékában. Selmeczi György
Auris társulata és a Kolozsvári Magyar Ope
ra Rossini vígoperáját, az Ory grófját m u
tatja be a fesztiválon, Kesselyák Gergely
vezényletével.
Tavaly nagy érdeklődés kísérte a Bartók
vonósnégyes ötösben elnevezésű progra
mot, az Auer Vonósnégyes játéka és Batta
András kísérőszövege újra felfedeztette a
közönséggel Bartók vonósnégyeseit. Az idei
sorozatban Kodály muzsikája szólal meg.
Bartók kvartettjei sem hiányoznak a műsor
ból: a budapesti Zeneakadémián már nagy
sikerrel előadott koncertjét itt megismétli
Sebestyén Márta, a Muzsikás együttes és a
Bartók Vonósnégyes.
A záró gálaest is nagy meglepetéseket
ta rto g a t még - mondja Bátor Tamás, aki év
közben énekesként és fesztiváligazgatóként
is n y ito tt füllel járja a világot, ennek kö
szönhetően fiatal tehetségekkel ismertet meg minket. A Covent
Garden, a M etropolitan és a Scala közönsége már ünnepelte a grúz
mezzoszopránt: Nino Surguladzét. Mindössze huszonkét éves az a
francia származású koloratúrszoprán énekesnő, aki a Juilliard
Schoolban tanult, minden versenyt megnyer, és úgy hívják: Evrard
Manón Strauss.
Miskolci vállalkozók hozták létre a Múzsa díjat, amelyet három
éve annak a művésznek ítélnek oda, aki a legtöbbet tette a kultúra
terén városukért. Talán nem véletlen, hogy M üller Péter Sziámi,
Kovács László és az idei díjazott Marton Éva — mindannyian a
Nemzetközi Operafesztivál elkötelezett művészei.
Lőrincz Andrea
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Carelli Gábor:
száztíz szerep a Metropolitanben

Carelli Gábor évtizedekkel később úgy gondol vissza: ezzel a mon
dattal indult művészi karrierje. A 44 esztendős Gigli a pesti Hun
gária Szállóban meghallgatja, és csak annyit mond, „ez az én fia 
talkori hangom". A legendás tenor meghívja magához, hogy nála
képezze tovább a hangját. Vállalja, figyelemmel kíséri pályáját, be
ajánlja neves operaházak karmestereinek. A legendás olasz tenort
elgondolkoztatja az a sorsszerűség, hogy mindketten ugyanazon
a napon, március 20-án születtek, és éppen huszonöt év a korkü
lönbség köztük. A fia ta l magyar 1936-ban Gigli szülőhelyén, Porto
Recanatiban tö lt kisebb időt. 1937 tavaszán Tullio Serafin is meg
hallgatja, és a Római Operaházhoz kívánja szerződtetni. Mégsem
ebben az operában, hanem a firenzei Teatro Communaléban debü
tál 1938. november 1-jén Puccini Bohéméletében. Rodolphe sze
repét felváltva énekli a később világkarriert befutó Ferruccio
Tagliavinivel. De már tudja, hogy egy német befolyásra életbe lép
te te tt törvény értelmében, a nem kívánatos idegeneknek, így neki
„Nevem azért félig magyar és félig olasz, mert nagyon szeretek jól
is hamarosan el kell hagynia Itáliát, ezért hajójegyet vesz New
enni, és a gulyás, spagetti körítéssel igen finom étel" — ütötte el
Yorkba, ahová 1939. február 3-án érkezik
tré fá v a l a kíváncsiskodó kérdéseket
meg.
Carelli, am ikor keverék nevéről próbálták
Új fejezet kezdődik Carelli pályáján, amely
faggatni. Az ifjú Krausz m ár gim nazista
azonban korántsem a Metropolitan Operával
ként öröm ét leli az éneklésben, édesanyja
indul. Előbb még a hatalmas országot járó kis
el is cipeli a Budapesti Ének- és Zenekar
utazó társulatokkal tart, de kapcsolatba lép
egyesület karmesteréhez, Lichtenberg
az Amerikában élő Doráti Antallal is, aki Ko
Emilhez, aki meghallgatja, és az ő javasla
dály Psalmus Hungaricusát magyar nyelven
tára — „okvetlenül érdemes énekre ta n ít
kívánja bem utatni Dallasban. Carelli vállalja
ta tn i" - hamarosan már a szép magyar
a tenorszólót. A siker frenetikus, lemez is ké
éneklés és pontos magyar szövegkiejtés
szül a produkcióról. Aztán a M etropolitan
apostolának ta rto tt operaházi vezető te
főtitkára Toscanini figyelmébe ajánlja, aki
norista, Székelyhidy Ferenc veszi védő
több Falstaff rádióelőadásra invitálja, doktor
szárnyai alá. Aztán a fam ília 1934-ben
Caius szerepére. Ezek az előadások azután
úgy határoz: irány Bécs, o tt kell próbát
m egnyitják számára a Toscanini közbenjárá
énekelnie a tehetséges, operai pályára
sa nélkül bizonyára elérhetetlen, legendás
esélyes fiúnak.
MET kapuit. Rudolf Bing anyagilag nagyon
Háború utáni találkozás Giglivel, Kanadában
A Staatsoperben Carl A lw in karmester, a
kedvező ajánlatot tesz, 1951-től a világhírű
világhíres Elisabeth Schumann férje hall
operaházhoz szerződik. Ahol aztán több m int két évtizeden át
gatja meg, akit Nemorino, valam int Lyonéi áriájának tolm ácsolá
egyike a legtöbbet foglalkoztato tt lírai és comprimario tenorok
sával teljesen megnyer. A lw in indítványozza, énekeljen Giglinek.
nak. Rendkívüli terhelhetősége, kiváló memóriája, és nem utolsó
Elárulja azt is, hogy a sztár hamarosan Pesten lép fel, ami remek
sorban az a különleges képessége, hogy nagyon gyorsan tanulta az
alkalom arra, hogy felkeresse. Névjegyet ad egyetlen ajánló mon
új szerepeket, no meg, hogy szinte sosem jelentett beteget, a MET
dattal - „Ez az a fiatalember, akiről már beszéltem önnek..." - , erre
egyik oszlopává emelte. „A M etro-politanben tö ltö tt évek folya
mán több m int száztíz szerepért voltam felelős, a felét énekeltem,
a másik fele csak cover-szerep maradt. Az is előfordult, hogy
ugyanabban az operában a délutáni előadáson más szerepet éne
keltem, m int amibe este be kellett ugranom" - summázza a MET
időszakot a könyvében. Megesett az is, hogy beugrásként énekelt
először egy szerepet a MET színpadán, m int történt a Pillangókis
asszony Pinkertonjával, amikor Licia Albanese partnereként kellett
színpadra lépnie minden próba nélkül. (Pesten, a Margitszigeten is
fellépett ebben az operában, és lírai tenorja még ötvenévesen is
meggyőzően szólt.)
A nagyszerű énekes 1966-tól ta n íto tt is, méghozzá a New York-i
M anhattan School o f Musicban, ahol fia ta l tehetségeket igyekezett
megismertetni szakmájának fortélyaival, „az énekesi pályára fiz i
kailag és idegileg alaposan fel kell készülni" - hangsúlyozta. U tol
jára 1997-ben, nyolcvankét évesen lá to g a to tt Magyarországra. És
két évre rá, 1999 januárjában hunyt el.
Ünneplés a M etropolitanben, húszéves tagsága alkalm ával, 1971-ben
Lindner András
(Carelli Gábor: Utam a M etropolitanbe, Zeneműkiadó Budapest, 1979)

Világhírű magyar származású operaénekesekről indítunk
sorozatot. Olyanokról, akik művészi karrierjüket külföldön
futották be, magyarságukat soha nem tagadták. Elsőként
az 1915-ben Krausz Gáborként anyakönyvezett, majd
vezetéknevét patrónusa, Benjamino Gigli javaslatára
az olaszos Carellira változtató tenoristára emlékezünk.
A külhonban ragadt sztárok közül a leggyakrabban
látogatott Magyarországra. A hatvanas évektől kezdve
többször fellépett Pesten, a Magyar Rádióban sugárzott
operatörténeti és énekpedagógiai sorozataival emlékezetes
sikert aratott. Carelli Gábor Utam a Metropolitanbe cím
mel önéletrajzi könyvet is közreadott életútjáról, és mi
természetesen nagyban támaszkodunk az abban leírtakra.
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„Előttem van az W t, a figura és a hang"
Eötvös Péter alkotói módszereiről — k é t bem utató között
A párizsi Théatre dü Chátelet-ban 2004 végén mutatták
be Eötvös Péter legújabb operáját, az Angyalok Amerikában
című darabot. Április első napjaiban A balkon című műve
először hangzik el Budapesten, a Művészetek Palotája
Fesztivál Színházában. A zeneszerző az év felét itthon tölti,
ilyenkor szinte bezárkózik zeneszerzői műhelyébe, és csak
a munkának él.
Az Angyalok Amerikában című, csaknem hét óra játékidejű ikerdrá
ma számos irodalmi és színházi díjat hozott az amúgy is ünnepelt
New York-i szerzőnek, Tony Kushnernek. A monumentális darabból
Mezei Mari szerkesztett Eötvös számára librettót. A Théatre du Chátelet-beli előadás fantasztikus sikert
aratott, a mű angol nyelven hangzott
el. Az utolsó előadás másnapján
egyebek között arról kérdezhettük a
zeneszerzőt, hogy értékeli az elis
merést, amelynek csupán egyik ma
gyarázata a hangzás sokrétűsége. Az
énekes színészek nagyszerű játéka
egyenrangú tényezőnek bizonyult.
„Számomra egy opera csak akkor érde
kes, ha a színpad él, mozog, ha a kö
zönség a látványt követve jól értheti a
cselekményt. Szemnek és fülnek össze
kell kapcsolódnia. Nem tudnék olyan
operával, operában dolgozni, amelyben
egyszerűen odaállítják a művészeket,
énekeljék el a történetet. Az én ideá
lom szerint el is kell játszaniuk a szto
Eötvös Péter
rit. A Kushner darabban a szereplők
nagyrészt szürreális lények, angyalok, jelenések, hallucinációk, ál
mokban megjelenő képek. Minden, ami szürreális, nagyon jó l kife
jezhető zenével."
Zene, képzelet és nyelv tökéletes hármassága van jelen az ope
rában. „Gyönyörű a szöveg, ha a stílusát kell jellemeznem, azt mon
dom: polistílusú. Sokféle elem tűnik föl benne, a giccstől a drámai
megfogalmazásig. Ez a gazdagság is inspirált arra, hogy minél sok
félébb legyen a hangzás."
Az Angyalok Amerikában sikere elképesztő volt azért is, mert a
francia kultúra erősen ellenáll az anglomániának, az amerikanizálódásnak. Ennek ellenére befogadták az angol nyelvű előadást. M iért
fontos a nyelv? „Az artikuláció kérdése nemcsak a nyelvben, a zené
ben is fontos. Húszesztendősen elmentem a nagyvilágba, több nyel
vet megtanultam, ez nyitottá te tt arra, hogy észrevegyem, egy-egy
nemzet mentalitásbeli különbsége milyen erősen megjelenik a nyel
vében. Amikor a Három nővérrel kezdtem dolgozni, rögtön kiderült
számomra, hogy ezt az operát másként nem lehet, oroszul kell meg
csinálnom. Gyönyörű nyelv, de egészen más a ritmusa, a lendülete,
mások a vokális pozíciói, a mássalhangzóinak karaktere. A nyelv
megadja a zene stílusát is. A balkon (Le Balcon) című operámat Jean
Genet színművéből franciául írtam, ez a szöveg is hozta a zene ka
rakterét. Az Angyalok Amerikában esetében magától értetődő volt,
hogy angolul szólaljon meg. A zömmel amerikai szereplők kitűnőnek
tartották a prozódiát."
Eötvös igyekszik elérni, hogy az operáit mindenütt eredeti nyelven
játsszák. A Három nővér magyar verzióját elfogadhatónak tartja, de a
németet nem szereti: „mindenütt kérem, ne játsszák, térjenek vissza
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az orosz előadáshoz." A balkon áprilisban színre kerül Magyarorszá
gon, ezt sem lehetett egyszerűen lefordítani, egy magyar nyelvű ver
zióhoz át kellett volna dolgozni az egész darabot. „Akkor lett volna
értelme, ha egy míves fordítás tökéletesen viszszaadja a szöveg szel
lemességét, kabarészerűségét. így április 3-án és 4-én franciául
megy a Művészetek Palotájában, a Fesztivál Színházban."
Eötvös az énekesekkel már a munka elején megismerkedik.
Meghallgatásokat tart, aztán a librettót hangszalagra olvastatja.
„A munka során pontosan előttem van a figura, az arc és a hang.
Ez a módszer számomra kitűnően bevált, kiderült, ha egy konkrét
énekes számára elkészült a szólam, lehet másikat is találni, aki
ugyanúgy képes a szerepet életre kelteni. Egyébként a régi, XVIII.
századi szerzők is hasonlóan dolgoz
tak, az ismert szereplőre komponál
tak. A Théatre du Chátelet e te k in 
tetben is példás körülm ényeket
terem tett számomra, már három év
vel ezelőtt kiválasztottam a nyolc
énekest és nagyszerűen dolgoztunk
együtt a hathetes színházi próbafo
lyam at alatt. Tudtam , hogy Julia
Migenes remek komédiás, Barbara
Hendricks elsősorban csodálatos or
gánuma m iatt került a csapatba, szá
momra is meglepetés volt, hogy m i
lyen fantasztikus színésznő. Derek
Lee Ragin adottságaival ugyancsak
tisztában voltam, a két fiatal, Dániel
Belcher és Topi Lehtipuu figurate
remtő képessége kiváló, emellett per
Fotó: Felvégi Andrea
sze nagyszerű muzsikusok is.
Nem csak a premiert, az előadások első szériáját mind maga
Eötvös vezényelte. Budapesten A balkon prem ierjét viszi, csak a
második alkalommal á llh a t Kovács László a zenekar élére. „A pró
bák és az előadások során precízen fel tudok idézni minden zenei
mozzanatot, jól tudom, m elyik rész nehéz, hol kell segíteni a sze
replőket, melyik részen kell majd alakítanom. Az Angyalok elő
adásain is rájöttem, akad legalább két-három rész, amit egy kö
vetkező produkciónál meg kell igazítani. Szükségem van erre a
tapasztalatra." Orosz, francia, angol szövegű alkotásai után m ikor
komponál magyar nyelven? — kérdeztük. „Ha megrendelést kapok"
- hangzott a lakonikus válasz, majd Eötvös k ité rt arra, hogy a fö l
kérés milyen fontos tényező. A Chátelet-től szabad kezet kapott az
ideális szereposztás, a zenekar összeállítására, hiszen a színháznak
nincs társulata. A pesti Operában sajnos csak fordítva képzelhető
el: a d o tt énekesekhez, muzsikusokhoz kellene alkalmazkodnia.
Több tém a is foglalkoztatja, de a megrendelés kritérium ai erősen
determinálóak. Glyndebourne-ben vezényelte néhány évvel ezelőtt
Janácek A Makropulosz-ügy című operáját, ismeri a házat, a zené
szeket és a közönséget. Ezek mind nagyon speciálisak, tehát a
Glyndebourne-iek fölkérésére valami nagyon sajátságos darabot
kell elképzelnie. A Bajor Á lla m i Opera is kért új operát 2010-re, de
azt is kikötötték, hogy a ház nagy létszámú kórusát használja.
Eötvös élete most két részre oszlik, külföldön vezényel, koncertezik
és budapesti lakása a zeneszerzői műhelye. Itt születnek a művek,
amelyek azután a nagyvilágban találják meg helyüket. Az Angyalok
Amerikában például a Théatre du Chátelet után valószínűleg Velen
cében, a La Fenicében kerülhet a közönség elé.
AM
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Beszélgetés Rácz Zoltánnal kortárs zenéről,
ifjúsági koncertekről, törzsközönségről, tanításról
Gramofon: Szinte összenőtt az Amadindával, és
együttese képviseletében gyakran megnyilatkozik.
Saját magáról nem beszél annyit, ezért most az
Amadindával párhuzamosan fu tó egyéni muzsikusi pályájáról szeretném kérdezni.
Rácz Zoltán: Huszonéves korom óta időről időre
foglalkoztatnak különböző szóló kompozíciók, ame
lyekkel olykor elő is állok. Például 1999-ben a Nem
zeti Filharmonikus Zenekarral adtunk közös koncer
tet - bár o tt is fellépett az Amadinda, de én magam
is eljátszottam egy amerikai szerző, Paul Creston
marimbaversenyét a zenekarral. Létezik felvételem
Bach E-dúr hegedűversenyéből, természetesen nem
hegedűn, hanem vibrafonon adtam elő a művet. Néhány hete elér
hető az az új CD, amelyen a M ozart kortárs Georg Druschetzky öt,
timpani szólóra és zenekarra komponált művét játszom , de készítet
tem egy Eötvös szerzői lemezt is, igaz, azt még 1999-ben. Most is
elővettem három-négy darabot: Kagelnek van egy egészen különle
ges, humoros, körülbelül huszonöt perces műve, „Solo fü r zwei" cím
mel, amelynek előadása nagyon izgalmas feladat lenne. Lehet, hogy
sor is kerül rá, ugyanis - bár valóban ritkán foglalkozom magammal
— mostanában ju to tt eszembe, hogy közeleg művészi pályafutásom
huszonötödik évfordulója, amelynek kezdetét én napra pontosan on
nan számítom, amikor Kocsis Zoltánnal és Ránki Dezsővel először
játszhattam Bartók kétzongorás-ütőhangszeres szonátáját, 1981.
március 29-én. Már folynak az előzetes beszélgetések arról, hogy a
jövő évi Tavaszi Fesztiválon esetleg előállók egy szóló produkcióval,
természetesen meghívva közreműködőnek olyanokat, akik az elmúlt
negyedszázadban a legnagyobb hatással voltak rám. De amit minden
tevékenységem közül a legfontosabbnak érzek, azzal 1996-ban kezd
tem foglalkozni: az volt a célom, hogy megpróbáljak létrehozni Ma
gyarországon egy olyan kamaraegyüttest, amely világszínvonalon
szólaltatja meg a XX. század zenéjét. Wilheim András barátom ra
gyogó ötlete alapján ezt az együttest ÚMZE-nek neveztük el, a
Bartók és Kodály által 1911-ben elindított kezdeményezésre utalva.
Nagyszerű zenészek álltak mellém és értünk el szép eredményeket is,
de sajnos hervasztó kísérőjelenségek is járnak vele. Bár kaptunk ese
tenként támogatást egy-egy produkciónkhoz, mégis úgy látom, ez a
fajta tevékenység még azokat sem érdekli igazán, akiknek pedig ku
tya kötelességük lenne folyamatosan támogatni.
G.: Kikre gondol?
R. Z.: Mindenekelőtt a kulturális kormányzatra, másrészt fesztiválok
ra, koncertrendezőkre. Hogy konkrét példát is említsek: az idei Tava
szi Fesztivál programjának tervezésekor azzal az ötlettel álltam elő,
hogy Pierre Boulez budapesti hangversenye elé szervezzünk egy
Boulez-fókuszt. Itt három kompozícióját szerettem volna bemutatni,
és minden jel szerint maga a mester is szívesen megtisztelte volna je 
lenlétével a koncertet, de sajnos a koncert nem jö h e te tt létre. A Tava
szi Fesztivál részéről elsősorban anyagi jellegű problémákra hivatkoz
tak. Valóban drága produkciónak ígérkezett, hiszen előadtuk volna
Rituel című zenekari darabját, amely egyetlenegyszer szólalt meg Ma
gyarországon - a hetvenes évek végén, a szerző vezényletével az Er
kel Színházban —, de eljátszottuk volna a Sur Incises című, újabb
keletű kompozícióját, amely még soha nem hangzott el itthon, Nagy
Péter és Ittzés Gergely pedig a zongorára és fuvolára írott Szonatinát
adta volna elő. Nagyon fájdalmas számomra, hogy nem valósulhat
meg egy ilyen produkció, amely pedig megemelné a magyar zenei élet
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minőségét, hiszen ez a repertoár nemhogy a közönség, de jórészt a muzsikusok számára is teljességgel
ismeretlen, annak ellenére, hogy remekművekről beszélünk, amelyek tisztességes előadás esetén jelentős közönségsikert arathatnának.

G.: M uzsikusként ta lá lk o z o tt már Boulezzel?
R. Z.: Darabját játszottam már, de személyesen
sajnos sohasem találkoztam vele, zenekari m uzsi
kusként sem. Ezt azért is sajnálom, m ert 1981ben az első komolyabb külföldi koncertem gázsi
já t az utolsó pfennigig elköltöttem a kölni
Satum ban: vettem ötven fekete lemezt, amiből
30—32 Boulez-korong volt. Máig nagyon fontosnak tartom ő t m int
karmestert, m int zeneszerzőt, m int a XX. század második felének
megkerülhetetlen alakját.
G.: Az Amadinda m e lle tt tehát az Ú M Z E -t is saját „gyerm eké
nek" tekinti?
R. Z.: Igen. Ha van fontos tevékenységem az Amadindán kívül, az
ÚMZE az, ami egyébként kizárólag az Amadinda bázisán jö h e te tt lét
re, hiszen a XX. századi repertoárt komoly ütőhangszerpark nélkül
nem lehet előadni, ilyennel pedig Magyarországon egyedül mi ren
delkezünk. Ez tehát nagyon logikus kiterjesztése volt az Amadindával
való működésünknek, amivel hasznára szerettem volna lenni a hazai
kortárs zeneművészet egészének. 2004 októberében 17 alapítótaggal
létrehoztuk az Új M agyar Zene Egyesületét — köztük Ligeti György,
Kurtág György, Eötvös Péter, Szőllősy András, Dobszay László, Rados
Ferenc, Csalog Gábor, Keller András, Perényi Miklós, Batta András aztán írtunk egy levelet Hiller miniszternek, amelyben röviden ismer
tettük a terveinket, de ő sajnos nem ta lá lt módot a válaszra. Végül
három hónap elteltével a helyettes állam titkár asszonytól kaptunk
választ, remélhetőleg a közeljövőben le is ülhetünk vele egy kiinduló
beszélgetésre. Fontos volna megérteni, hogy a magyar előadói pra
xisból lényegében kim aradt az elmúlt hatvan év repertoárja. A poli
tikusok újabban előszeretettel említik Magyarországot, m int Bartók,
Ligeti és Kurtág hazáját. Remélem tudják, hogy Bartók távozni kény
szerült ebből az országból és Ligeti, de Kurtág sem él Magyarorszá
gon, főműveik némelyike pedig máig előadatlan Magyarországon. Az
elm últ hét esztendőben egyetlen kultuszminisztere volt csak az or
szágnak, aki egyáltalán értette miről is beszélünk. Úgyhogy PR he
lyett most már igazán itt lenne az ideje, hogy nekiláthassunk ledol
gozni az adósságot, különben nem tudom marad-e a XX. század
második feléből olyan tradíció, amelyet majd büszkén említhetnek az
utódaink. Egyenlőre azonban ott tartunk, hogy a Budapesti Őszi
Fesztivál, amely tavalyi PR-anyagában az UMZE-t, m int Magyaror
szág első számú kortárs zenét játszó együttesét aposztrofálta, idén
még csak egy kérdés erejéig sem keresett meg bennünket, vajon volna-e programjavaslatunk számukra. Elég jó?
G.: Visszatérve még egy kicsit egyéni pályájára: szólistaként
ugye többnyire ko rtá rs zenét játszik?
R. Z.: Nem feltétlenül. Mindig is szerettem olyan darabokkal foglal
kozni, amelyek ugyan nem ütőhangszerre íródtak, de mégis „megszó
lítják" ezeket a hangszereket. Ilyen például Mozart üvegharmonika
kvintettje, amelyet nagyon-nagyon ritkán játszanak üvegharmonikán
- magam is csak képen láttam ilyen hangszert - , inkább cselesztán
vagy hárfán adják elő, illetve a világon néhányan vibrafonon is meg

szólaltatjuk. Miután én zongorázni kezdtem 1967-ben, és az egész
zenei alapérzetem a klasszikus zenéből táplálkozik, nem is tudnék
meglenni nélküle. Szerencsére nem vagyok bezárva a XX. század ze
néjébe. Nem is hiszek semmiféle specializálódásban: fenntartással
kezelem a csak régi és a csak új zenét játszókat.
G.: Az üvegharmonika k v in te ttb ő l az Am adinda év elején in d u lt
családi koncertsorozatának első előadásán is elhangzott egy
részlet. Nagyon tetszett ezen a koncerten, ahogy a Mazsola ze
néjétől e lju to tta k a kom olyabb darabokig, így a gyerekek m in d 
já rt az elején otthon érezték magukat a Zeneakadémián.
R. Z.: Persze, ezt nagyon fontosnak tartom. Rengeteg ifjúsági kon
certet játszottunk az e lm ú lt húsz évben, nemegyszer igen rossz
körülmények között. A m ióta magam is apa lettem , még erősebb
indíttatást érzek erre. Szinte lubickolok ebben a közegben és há
lás vagyok a Matávnak, am iért tám ogatja erőfeszítéseinket.
Egyébként amiből a Mazsola zenéje lett, az egy Gosseck nevű
szerző gavotte-ja, csak ezt szinte senki nem tudja, úgyhogy o tt el
is mondtam. Ez a mű is pontosan úgy járt, m in t Schumann II.
szimfóniájából a Scherzo, am elyet nem lehetett a hetven es-nyolc
vanas években Magyarországon eljátszani, m ert az emberek öszszesúgtak, hogy ez a tévéhíradó zenéje.
G.: Ennyi ifjúsági koncerttel a háta m ögött nyilván kikristályo
sodott valam ilyen módszer, am elyet a leghatásosabbnak érez...
R. Z.: Életemben először nyílik lehetőségem arra, hogy — bérletről lé
vén szó — négyszer azonos közönség elé álljak ki. Ez lehetővé teszi az
építkezést: a második koncerttől kezdve vissza lehet utalni a koráb
biakra, és tematikusán lehet fölépíteni az egész sorozatot. Eddig
mindig egy-egy előadást ta rto ttu n k — ilyenkor az összekötő szöve
gemet soha nem találtam ki előre. Itt viszont nagyon pontosan vé
giggondoltam, hogy miről akarok beszélni és milyen terjedelemben,
a gyerekközönség ugyanis erre roppant érzékeny. A sorozat követke
ző koncertjén Varése-t, Ravelt, Debussyt, Bartókot és Cage-et já t
szunk, a XX. század legnagyobb klasszikusait. Egyébként ebben a so
rozatban sem csinálunk mást, m int az eddigi húsz év alatt és ha
valamit is elértünk ezen időszak alatt, az az, hogy van egy közönsé
günk, amely akkor is bejön a koncertjeinkre, ha a műsoron szereplő
szerzők közül egyet sem ismer. Vagyis miattunk jön be, mert hisz ne
künk. Ez nagyon jó érzés, egyben óriási felelősség. A kortárs zene
előadása terén rengeteg selejt keletkezett az elm últ évtizedekben. A
XX. század második fele az első olyan zenetörténeti korszak, amely
ben a hallgató egy kellemetlen vagy számára értelmezhetetlen kon
certélmény után automatikusan a szerzőben keresi a hibát és nem az
előadóban. Meggyőződésem, a m it tapasztalataim is megerősítenek,
hogy az igazság ennek pontosan a fordítottja.
G.: M it gondol, mennyire je lle m ző a komolyzenei koncertekre ál
talában, hogy a közönség inkább az előadó, m intsem a mű(vek)
m ia tt megy be a hangversenyre?
R. Z.: Az a véleményem, hogy a XX. század végére az előadó-művé
szetben egyfajta gladiátorvilág alakult ki. Az emberek a híres „gladiá
torok" küzdelmére kíváncsiak. Értük mennek el. Ha nem így lenne,
akkor is megtelne a Zeneakadémia nagyterme Bach Goldberg-variációira, ha nem Schiff András játszaná, hanem X. Y. De nem telik meg.
G.: Bizonyos népszerű művekre - egy Beethoven Kilencedikre vagy
egy Carmina Buranára - akkor is bemennek, ha akárki adja elő.
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R. Z.: Természetesen vannak kivételek, és ha már a Carmina Buranát
említette: éppen ez tartozik a bűnök közé. Meggyőződésem, hogy
Boulez Ritueljére, erre az igazi remekműre is ugyanannyian bemen
nének, ha annyiszor eljátszották volna, m int a Carmina Buranát, a
XX. század e teljesen jelentéktelen darabját. A felelősséggel gondol
kodó embereknek — a kultúrpolitikustól a zenészig és a fesztivál
igazgatóig - fel kellene mérniük, hogy ez nonszensz.
G.: A családi koncerten fe ltű n ő v o lt, hogy jó néhány ta n ítvá n yá t
is bevonta az előadásba. Tizenöt éve ta n ít az akadémián, emel
le tt rendszeresen ta rt külföldön mesterkurzusokat. Enélkül nem
érezné teljesnek muzsikusi pályáját?
R. Z.: Mára teljesen világossá v á lt számomra, hogy két okból na
gyon fontos nekem a tanítás: egyrészt, mert a tanítványoknak sok
szor olyan dolgokat kell megfogalmaznom, am it magamnak lusta
lennék, ezért aztán tanulok; másrészt csodálatos dolog, hogy én
öregszem, de m indig 18 és 23 évesek között vagyok, s ők frissen
tartanak engem. Örülök a sikereiknek, ugyanakkor aggódom is ér
tük, mert látom, mennyire nehéz ma zenésznek lenni.
G.: A növendékei többségéből zenekari zenész lesz?
R. Z.: A Zeneakadémiáról kikerülő hallgatók döntő többsége zenekar
ban helyezkedik el. Ez a realitás. Ezért nem értem, miért nincs a Ze
neakadémián rendes zenekari képzés. M iért nem tölti be legfőbb fel
adatát, vagyis hogy ragyogó zenekari muzsikusokat képezzen? Most
azt a hamis illúziót táplálja, hogy sokakból válhat szólista, holott jó,
ha egy százalékuknak sikerülhet. Ki merem mondani, hogy a Zeneakadémia rosszul működik. Egyáltalán nem arról szól, amiről kellene.
Természetesen az én tanítványaim nagy része is zenekarokba kerül
majd, mindegyiküknek sokszor elmondtam, olyan képzetteknek kell
lenniük, hogy jó eséllyel föl tudják venni a versenyt egy próbajátékon,
akár az Ensemble InterComtemporaine-nél, akár a Berlini Filharmo
nikusoknál. Csodálkozom, hogy a tanítványaim közül még senki nem
akarta utánozni a pályánkat. Talán azért, mert közelről látják a mű
ködésünket, s így a problémáinkat is. Most van egy kvartett, amely
ben nagy esélyt látok, hogy együtt maradnak. Drukkolok nekik, és na
gyon örülnék, ha meg tudnák örökölni a helyünket a világban, vagy
legalábbis megszorongatni minket. Ezt egészen komolyan mondom.
G.: A kvartett fo rm á ció itt adja m agát? Ez az ideális felállás?
R. Z.: Nem feltétlenül. A műfaj klasszikus formációja a hattagú
együttes. A Strasbourgi Ütőegyüttes is ilyen volt. Az induláskor,
1984-ben el kellett döntenünk, hányán leszünk. Hetekig gondolkod
tunk rajta. Az én koncepcióm mindig is az volt, hogy négyen legyünk,
mert úgy láttam, a kisebb együtteseké a jövő. Fontos példa v o lt az is,
nyilván nem véletlen, hogy nem vonóshatosok vagy -nyolcasok, ha
nem vonósnégyesek alakultak ki. A négy nagyon jó szám. Huszonegy
év után is úgy látom, tökéletesen döntöttünk; óriási hiba le tt volna
hatan lennünk. A vívódás időszakában azt mondtam a többieknek, ha
elég jók leszünk, mindig találunk majd ötödik és hatodik zenészt ah
hoz, hogy a repertoárnak azt a részét is játszhassuk. így is tö rté n t és
az eltelt huszonegy évben, talán részben miattunk is, az ütőhang
szeres repertoár látványosan elmozdult a kvartett irányába. Ha van
„Amadinda-iskola", annak az a lényege, hogy mi folyamatosan és azt
hiszem, megalkuvás nélkül, évtizedek óta arra törekszünk, hogy egyegy produkcióban minden hang a helyére kerüljön. Nincs elveszett
hang. És ezért képesek vagyunk sokat dolgozni, olykor szenvedni is.
Aradi Péter
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Simon Rattle fél évszázada
Hihetetlen, de igaz: Simon Rattle ötven éves.
A zenészvilág általában hatvannál kezd el ün
nepelni, hetvennél jön az életmű mérlegelése,
méricskélése, a „nagy ünneplési áttörés" pedig
hetvenötnél. Rattle-lel kapcsolatban - úgy tű
nik, hogy ő ebben is kivétel - már az ötven is
elegendő egy jó hangos és hivatalos Happy
Birthday eléneklésére (a karmesternek idén ja
nuárban volt a születésnapja). Az EMI Orff slá
gerdarabját, a Carmina Buranát jelentette meg
2005-re. De nem szabad bedőlni a lemez sugalmazásának: bár a világot Fortuna irányítja,
Simon Rattle nem a vak szerencse sodrásában
került az elmúlt két évtizedben az előadómű
vészet csúcsára, vagy ha tetszik, a szuperelitbe.
Nyilván voltak szerencsés mozzanatok Rattle
pályáján, de ezek lényegtelennek tűnnek ahhoz
képest, amit Rattle munkával, fanatizmussal és
állhatatossággal ért el. 0 egy igazi „self-mademan" egy olyan korban, amikor bizonytalanná
vált, hogy létezik-e egyáltalán ez a művész
típus. Egy olyan korban, amikor mindent gya
nússá tesz az általános PR-maszatolás és PRmachináció. Bizonyára sokan vannak, akik
Rattle szárnyalását is egy ilyen PR-maszatolás
eredményének látják, ők mostanság nem ének
lik a Happy Birthday-t. Én azért énekelem,
mert Rattle pályája a „talán" és a „mégis"
megnyugtató, optimizmusra okot adó üzenetét
hordozza. És ebből a szempontból mindegy,
hogy tetszik-e az, amit csinál. (Sok minden
nem tetszik, de ez most tényleg lényegtelen.)
Hihetetlen, de igaz: Simon Rattle ötven
éves. Nem tévedésből kezdem el „újra" ezt a
recenziót. Van ugyanis egy beszélgetés azon a
DVD-n, melyen Rattle Mahler V. szimfóniáját
és Thomas Adés Asyla című zenekari darabját
vezényli. A kérdező Nicholas Kenyon, a felvé
tel még 2002-ben készült és a Mahler-darab
előadásáról szól. A neves zenei szakíró mind
össze négy évvel idősebb Rattle-nél, a látszat
viszont minimum tizennégyet valószínűsít.
Rattle azóta sem sokat változott, azaz: egy
szerűen nem lehet elhinni, hogy ötven. És ez
csak a külső megjelenés. Ahogy beszél, geszti
kulál, ahogy villan a szeme és lelkesedik,
ahogy egyszerre pörög agy és szív, az inkább a
Bruckner szimfóniára előadókat toborzó ifjú
titánra emlékeztet, és nem a Berlinieket irá
nyító tekintélyre. Ha van titka Rattle-nek,
akkor nyilván ez az egyik. A konzerválódott fi
atalság. A másik pedig a gondolkodása. M i
közben egy kamasz lelkesültsége izzik min
den gesztusában és mondatában, beszédében
egyetlen zavaros pillanatot, egyetlen zavaros
gondolatot nem lehet elcsípni. Már-már ijesz
tő ez a józanság. Délelőtt még logikusan és
meggyőzően beszél arról, hogy miért fontos
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Mahler V. szimfóniája. Mit jelent az, hogy a
mű a zene XVIII—XIX. századi tradíciójának
végén és a XX. század kezdetén áll, mi az, ami
az V. szimfóniát végérvényesen a XX. század
hoz köti? Miért kell éppen ezt és éppen most
eljátszani a Berliniekkel? Miért gyorsabb az
Adagietto tempója? Aztán eljön az este, és
Rattle arckifejezése, mozdulatai, gesztusai
megváltoznak. Már-már ripacs, ahogy vonala
kat rajzol a légbe, ahogy összekuszálódik a
szemöldöke és nem létező arcizmok lépnek
működésbe. Irracionális látvány. Ám a vezény
léssel járó arcjátékot hitelesíti a hangzás tö
kéletessége, az esetlegességek hiánya, és az,
hogy a muzsikusok képesek minden arcizommozgást hangokká, ritmussá, tónussá transz
formálni.
Simon Rattle szeretetreméltó ember. Talán
azért, mert két, ellentmondásosnak tűnő ve
zérlő elvet - a hűvös józanságot és a szenve
délyt - természetesen és harmóniát tükröző
módon képes követni; nem kell aggódnunk,
hogy egyszer majd valamelyik pszichiátriai
szakrendelés állandó beutaltja lesz. Jelenléte,
közelsége nem nyugtalanító. Sőt, kifejezetten
kellemes egyéniség. Mindettől függetlenül
nekem nem ez a kedvenc Mahler-tolmácsolásom. Viszont örülök annak, hogy Thomas
Adéstől — napjaink egyik sztárkomponistájá
tól - olyan mű hallható ezen a DVD-n (nem
mellesleg elsőrangú előadásban), mely igazol
ja Adés sikerét. (Hab a születésnapi tortán,
hogy a darabot a Birminghami Szimfonikus
Zenekar rendelte, és természetesen Rattle
mutatta be 1997-ben.) Ez a kompozíció egész

jó. Persze tele van hatásvadász elemekkel, nagyon-nagyon eklektikus, itt egy kicsit ilyen,
ott meg amolyan. A hangszerelése is talán túl
látványos. Számomra mégis annyira vonzónak
tűnik, hogy ezekről a (vélt) hibákról hajlandó
vagyok megfeledkezni. És persze jelzi azt is,
hogy Abbadót olyan karmester követi Berlinben,
aki egyformán jó kapcsolatokat ápol Haydnnal,
Mahlerrel és a kortársakkal.
S ha már Haydnnál tartunk. Hogy Rattle ér
demes a XX. század nagy előadójának címére,
azt az EMI egy 1995-ös Haydn-felvételével
óhajtja bizonyítani. A zenekar ekkor még ter
mészetesen a birminghami együttes volt. Egy
korai, egy középső korszakbeli és egy kései
Haydn-szimfóniát hallhatunk erről a kiad
ványról. Azt hiszem, nincs olyan pillanata en
nek a lemeznek, ami ne lenne eltalálva. És
nincs egyetlen olyan pillanata sem, amit ne
hallottunk volna korábban. Az egyik pillanat
mintha Brüggené lenne, a másik Bernsteiné, a
harmadik Karajané, a negyedik pedig Harnoncourté. Most jöhetne az a mondat, hogy bár
mindenkiből van egy kicsi, de az egész teljesen
személyes és egyedi, hamisítatlan Rattle. De
nem tudom ezt mondani. Annyi viszont bizo
nyos, hogy ezek a Haydn-interpretációk soha
sem zavarnak. Akkor se, ha historikusokra
vagyok hangolva, és akkor se, ha netán ro
mantikus nagyzenekarra. Rattle már 1995ben is XXI. századi karmester volt, olyan, aki
nem sokat tapasztalt a historikusok körüli
hangzavarból. Rattle nem érzi magát meg
fosztva a Máté passiótól. (Volt idő, amikor
szóba se jöhetett, hogy Bachot játsszanak a

Gustav Mahler: V. szimfónia
Thomas Adós: Asyla - DVD
Berlini Filharmonikusok,
vezényel: Simon Rattle
EMI

George Gershwin: Porgy és Bess - DVD
Willard White — Porgy, Cynthia
Hymon — Bess, Gregg Baker - Crown,
Damon Evans — Sporting' Life
Londoni Filharmonikusok, Glyndebourne
Kórus, vezényel: Simon Rattle
EMI

Chicagói Szimfonikusok. „Ez az őskonzervatív
múltba fordulás legkárosabb hatása" — fakadt
ki Barenboim.) Rattle a legjobb meggyőződése
szerint muzsikál, mindent felhasznál, amit jó 
nak tart. Ez a fajta karmesterség - talán a
Rattle-rajongók most meghökkennek - tulaj
donképpen tanítható, másolható. Mivel nem
sok karakterisztikus vonása van, a másolás az
epigonizmus veszélye nélkül gyakorolható.
GRAMOFON

A Carmina Burana felvétel számomra egy
kísérletről szól. Rattle megpróbálja karakterizálni játékmódját. Meglévő tendenciákat erő
sít fel, hogy felismerhetővé váljon. Maradva a
arcizomjáték-hasonlatnál, úgy tűnik, hogy
Rattle tudatosan elmélyít magán néhány rán
cot, melyek eddig csak néha-néha jelentek
meg; mindezt azért, hogy arcvonásai (azaz
stílusa) markáns legyen. A rugalmas és hajlé
kony tempókezelés ezúttal szélsőséges gyorsí
tásokban, megtorpanásokban jelentkezik. Ve
szélyes út ez, hiszen pillanatok alatt manírrá,
modorossággá válik. Nem a partitúra friss ol
vasata ez, hanem a partitúra felülírása. Lassan
felül kell írni a partitúrákat - lehet, hogy ez
lesz a XXI. század meghatározó és évtizedes
vitákat kiváltó játékmódja —, de számomra nem
Rattle az a formátum, aki ezt hitelesen meg
tehetné. Ez a Carmina Burana-felvétel, min
den üdítő izgalma ellenére, ezt támasztja alá.
A Porgy és Bess DVD-változata (a két felvé
teli dátum: 1993 és 2001) zeneileg tökéletes.
Rattle a Londoni Szimfonikus Zenekar élén
teljes biztonsággal beszéli Gershwin nyelvét.
A filmváltozat az 1986/87-es Glyndebourne
Fesztivál produkciójából indul ki (ezt a rende
zést vitték aztán 1992-ben a Covent Gardenbe is), de a színpadi előadás rögzítése he
lyett az operát tévéstúdióban vették fel. Ettől
aztán olyan, mint a BBC Shakespeare-adaptációi. Stúdióba épített díszletek, parkettára
szórt homok, műfű és filodendron. Kell egy kis
idő, amíg megszokjuk, azután már nem zava
ró. Mivel a színpadi rendezést követi a film, vi
szonylag kevés filmes megoldással találko
zunk. Ezek közül egész jó az első felvonás
verekedése, még akkor is, amikor Bud Spencer
műpofonjai zuhognak. Furcsa viszont a har
madik felvonás viharjelenete, a stúdióban
ömlő műorkán és műszél. Ráadásul itt gyakran
vált a kép a kint és a bent között, amit a zene
„keverésével” is érzékeltetnek: Gershwin eb
ben a fontos dramaturgiai pillanatban film 
zeneszerzővé válik. Fantasztikusak viszont a
figurák. A dobóatléta méretű Crown (Gregg
Baker) maga az őserő. Willard White testi
nyomorultsága (Porgy) látványos, de nem túl
zó. Sporting' Life (Damon Evans) karakterében
kicsit erős a dealer vonal, de nem zavaró.
Egyedül Bess nem tűnik számomra jó válasz
tásnak, és igazából a karakterét sem találták
ki jól. (Igaz, maga Bess sem tudja, hogy mit
akar...) A kisebb szerepekben is igazi arcok
tűnnek fel. Az énekes teljesítmény pedig
egyenletesen jó.
Boldog születésnapot, Simon!
Molnár Szabolcs
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Csajkovszkij: IV. (f-m oll) szimfónia,
Rómeó és Júlia nyitányfantázia - SACD
Budapesti Fesztiválzenekar,
vezényel: Fischer Iván
Channel Classics — Karsay és Társa

Új kiadója gondozásában a Budapesti Feszti
válzenekar második CD-je került a világpiacra.
A független label aligha szánhat hatalmas őszszegeket felvételei promóciójára. Az a tény, hogy
a nemzetközi szaksajtó figyelme a megjelenéssel
egyidőben koncentráltan irányult a lemezre, az
együttes elismertségét jól illusztrálja. Izgalmas
kalandnak hallatszik ez a Csajkovszkij-feIvéteI.
A kiforrott zenei, formai eszközökkel dolgozó
komponista minden jelentős vonása fölfedezhető
a IV. szimfóniában: orosz kolorit, a fináléban egy
valódiként számon tartott népdal földolgozása,
lendület és melankólia romantikusan szélsőséges
áradása. Csupa bűvölet, s éppen ez a csapda; le
het túl szenvedélyesen és túl szikáran is megszó
laltatni. Nos, Fischer Iván e kettősség közötti cér
navékony mezsgyén halad, mindvégig töretlenül,
együttese pedig érzékenyen követi. A monstruózus nyitótétel rezei csodás ragyogással szólnak,
majd finom átmenettel lágyan kapcsolódik a vo
nós szekció. A dalszerűen befelé forduló második
tétel sokszínűségét kitűnően adja vissza a zene
kar, mintha az Anyegin Tatjanajának hajnali mo
nológját hallanánk. A scherzo tételben megannyi
hangszeres bravúrt hallunk, a finálé pedig a ba
lettzenék sodró lendületét idézi. A Fesztiválzene
kar itt is kerüli a megszokott sémákat, pontos ar
tikulációval hangzik föl Csajkovszkij muzsikája,
igazolva egy kétségekkel teli alkotó letisztult ön
értékelését: még itt van az én időm... A nyitány
fantázia 1880-as változata található még a CD-n.
Lélekkel szól a drámai fantázia, és törli minden
kínos emlékünket arról, hányszor koptatták alá
festő illusztrációként ezt az ökonomikusán
megkomponált, ízig-vérig romantikus darabot.
A felvétel visszaadja Csajkovszkij megtépázott
becsületét.
Albert Mária
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A Decca nemrégiben indított archív sorozatának
négy darabja került a hazai boltokba. Kathleen
Ferrier lemeze minden idők egyik legkülönösebb
felvétele. Az énekesnő 1952. október 7-én és
8-án énekelt lemezre Sir Adrian Boult vezényle
tével nyolc barokk áriát. 1953. október 8-án
meghalt. A napra pontosan egy évvel korábbi
felvétel volt az utolsó, amit készített. 1960 már
ciusában aztán különös dolog történt. A felvéte
len egykor közreműködő zenészek újra össze
gyűltek, hogy sztereóban felvegyék az áriák
zenekari kíséretét. Richard Strauss operájából, A
rózsalovagból Karajannal és Schwarzkopffal
egyszerre készített monó és sztereó felvételt az
EMI. Saint-Saéns Orgonaszimfóniájánál szokás
még az egyszerre hangzó részek másutt-máskor
történő felvétele; azért, hogy híres, neves orgo
nák - általában francia katedrálisokéi - szól
hassanak a másutt készített felvételekről.
A halált nehéz elfogadni. A sztereó felvétellel
mintha tovább élt volna a sajátosan szép és szép
hangú brit énekesnő. Az árialemez tematikája kí
sértetiesen kapcsolódik a rákövetkező szomorú
eseményekhez: All is fulfilled - ez a János-passió
Es ist vollbrachtjának angol változata. John Culshow producer visszaemlékezése szerint az éne
kesnőt éppen jó vizsgálati eredményről értesítet
ték az utolsó ária feléneklése előtt, így talán az
ugyancsak műsoron lévő „0 thou that teilest
good tidings to Zion" kezdetű ária hangulata élt
benne, amikor a Messiás tragikus színezetű mo
numentális áriájának részletét énekelte. Ferrier
valóban ritka tünemény volt. Mély, telt, mégsem
öblös hangjában meghatóan sok melegséggel. A
lemez csodálatos. A kíséret kicsit magasabb
hangszíne szépen veszi körül a korábban rögzí
tett énekhangot. Ennél intenzívebben nem lehet
előadni a négy Bach- és négy Flándel-áriát. Az az
érdekes, hogy Ferrier nem alkalmaz hatásos kül
sődleges megoldásokat, szinte az áriák puszta
eléneklésével ér el óriási hatást. Nagy kár, hogy
a Fie was despised-nak csak az első részét vették
fel. Milyen jó volna a gyors középrészt és a viszszatérést is hallani! Az előadás azonban olyan
szép, hogy nincs hiányérzetünk, ahogyan bizo
nyos antik torzók esetében sincs. A két nem latin
nyelvű Bach-részletnél sem zavaró az angol
nyelv, ilyen vokális teljesítmény mellett eszébe
sem jut az embernek efféle mellékes dolgokon
gondolkodni.
1962-ben készült Birgit Nilsson Verdi-lemeze.
A nagy Wagner-énekesnő Verdi és Puccini mű
veiben is szépen helytállt. A Lórin Maazel dirigál
ta Tosca mellett ideje volna Az álarcosbál Solti
György, valamint a lemezen három részlettel is
szereplő Macbeth Thomas Schippers vezényelte
felvételét is újból kiadni. Nilsson teljes mérték
ben megfelelt az olasz opera követelményeinek
56

Bach-Fländel Recital
Kathleen Ferrier,
Londoni Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Sir Adrian Boult
Decca — Universal

Nilsson sings Verdi
Birgit Nilsson, a Covent Garden
Operaház Ének- és Zenekara
Vezényel: Argeo Quadri
Decca — Universal

is. Technikai gondjai, stilisztikai problémái
nem akadtak. Pazar hangjával lenyűgöző telje
sítményt nyújt a lemez hét operarészletében.
Mindazonáltal ebben a repertoárban azt a pluszt
kevésbé tudta érvényesíteni, ami Wagnerelőadásaiban mindig jelen volt. A Macbeth, a
Nabucco, A végzet hatalma és a Don Carlos rész
leteiben elsősorban a nagy hang és a biztos
technika érvényesül, interpretációi inkább jók,
mint jelesek. Színpadon bizonnyal nagyobb ha
tása volt a hang vivőerejének köszönhetően.
Flányszor nem érezni elég megfelelőnek Lady
Macbeth, Abigaille, Leonora vagy Eboli alakító
ját! Innen nézve „a mínusz hiánya" önmagában
is jelentős ténynek minősül. És plusz nem is volt?
De igen. A Verdi-repertoár maga. A nagy
Wagner-énekesnők közül hányán énekeltek ilyen
sikerrel Verdit?
Luciano Pavarotti árialemezét 1968-ban rög
zítették. Flát ez nincs ma. Fiatal olasz tenorista,
aki a megelőző nagyok - élők és holtak - méltó
utóda. Négy Verdi- és négy Donizetti-részlet.
Pavarotti néhány mű teljes felvételét is elkészí
tette: Luisa Miller, Macbeth, Lammermoori Lucia,
A kegyencnő, továbbá Az álarcosbál nem is egy
szer. Pavarotti nem az a művész, akinél a külön
böző előadások kisebb-nagyobb különbségeit ér
demes sorra venni. Vannak különbségek, de a fő

élményt az jelenti, ami közös bennük: a hang
szépsége és ereje, az éneklés könnyedsége. Mac
duff bevezetése és áriája (0 figli; Ah, la paterna
manó) valamelyest szélesebb ívű a Gardelli diri
gálta lemezen, a lényeg tekintetében azonban
egyenrangú a bécsi előadás. Riccardo áriájával
Az álarcosbálból (Forse la soglia attinse, Ma se
m'é forza perderti) hasonló a helyzet. A tempó, a
hangsúlyozás terén észlelhető apróbb eltérések
nek nincs különösebb jelentősége, a kifejezés
ezektől meglehetősen független. A Bécsi Opera
zenekar élén álló Edward Downes szabályosan
kísér, a Donizetti-áriákban felszabadultabban,
mint a Verdi-operarészletekben.
Sass Sylvia árialemeze 1977-ben készült. Leg
főbb ideje volt hozzáférhetővé tenni. A Ferrieralbum mellett ez a legérdekesebb a négy közül.
Lady Macbeth Una macchia é qui tutt'ora kezde
tű jelenete Nilsson lemezén is szerepel, érdemes
összevetni őket. Lamberto Gardelli, e lemez kísé
rője sokkal izgalmasabban vezényel, mint Argeo
Quadri. És Sass sokkal izgalmasabban énekel,
mint Nilsson. Míg Nilssonnál a hibátlan éneklés
hez sablonos megformálás járul, Sassnál minden
egyes mondat, minden egyes szó kifejez valamit,
nem is akárhogyan. E lemez fényében érthető Sass
meredek felemelkedése, és nem érthető karrier
jének sajnálatos megtorpanása. Flány teljes ope-

Verdi és Donizetti áriák
Luciano Pavarotti,
Bécsi Operazenekar
Vezényel: Edward Downes
Decca - Universal

Presenting Sylvia Sass
Opera's Sensational New Star
Sass Sylvia,
Londoni Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Lamberto Gardelli
Decca - Universal

rafelvétel készült vele? Túlságosan kevés. Egy
időben Callas utódaként emlegették. Egy ilyen
személyiségnek persze nem lehet utóda, ugyan
akkor személyes kapcsolatukon túl joggal vonha
tó párhuzam művészetük között is. A magyar
énekesnőben megvolt Callas feszültsége, drámaisága, expresszivitása. Mindkét énekesnőről
megállapítható, hogy a kiemelt érzékenységgel
megélt tartalmakat oly módon tudták művé
szetté alakítani, hogy az mások számára is ki
emelten érzékelhetővé vált. Érdekes mozzanat: a
Macbeth-ária egy részlete kísértetiesen emlé
keztet is a primadonna assolutára, aki a lemez
felvételének évében hunyt el. A lemez az In
questa reggiával kezdődik. A Turandot híresen
nehéz áriájának egyik legkifejezőbb előadása ez.
Turandot belső viharai ebben az áriában ritkán
tükröződnek. A kegyetlen külső mögötti, kegye
lemre éhes nőt Sass ebben az egyetlen áriában is
meg tudta mutatni, s ezzel számomra legalább
annyit mondott, mint teljes felvételeikkel a leg
jobbak; beleértve Inge Borkhot, Birgit Nilssont és
Marton Évát - akik a hagyományos oldalról kö
zelítettek a szerephez - vagy Katia Ricciarellit,
aki alternatív módon viszonyult hozzá. A Vissi
d'arte szintén közvetlen átéléssel, mély megfele
léssel szólal meg. A Manón Lescaut két részlete
közül a Sola, perduta, abbandonata kifejezőbb,
GRAMOFON

mint az In quelle trine morbide, hiszen az éne
kesnőhöz közelebb álla negyedik felvonás tragikus
elhagyatottsága, mint a második felvonás felüle
tes csillogása. A Pillangókisasszony-részlet (Un
bel di, vedremo) interpretációja ugyancsak ki
emelkedő. Az érzelmek igen széles skálája jelenik
meg, a kislányos naivitástól az érett reflexióig.
Igazán sajnálatos, hogy Sasst később ennyire el
hanyagolták a lemeztársaságok. A lemezen sze
replő operákat egytől egyig fel kellett volna ven
ni vele.
A Messiás He was despised kezdetű áriája torzó.
Kathleen Ferrier élete, Maria Callas élete torzó. A
teljességet megjelenítő torzók. Ha a „határoltságban" nem a „határolatlanságot" jelenítenék
meg, eszünkbe sem jutna torzó formájában oly
sokra becsülni őket. Sass Sylvia karrierje is torzó
bizonyos tekintetben. A nagy karmesterek és a
nagy lemeztársaságok nem figyeltek fel rá elég
gé, vagy ha felfigyeltek is, ki tudja, miért, rendre
mást szerződtettek az operalemezek releváns fő
szerepeire. Hol a teljes Turandot? Hol a teljes
Tosca? Hol a teljes Manón Lescaut, Pillangókis
asszony és Aida? Szerencsére a Hungaroton fel
vette a Macbethet és A lombardokat, bár Sass
megérdemelt volna még előkelőbb énekesgárdát
is. Kivételes művészetét ez a lemez kitűnően
közvetíti.
lay Balázs

Mahler: Titán - szimfonikus költemény
Pannon Filharmonikusok - Pécs
Vezényel: Hamar Zsolt
Hungaroton Classic

Hamar Zsolt és a Pannon Filharmonikusok
Mahler 1. szimfóniájának érdekes korai verzió
ját vették lemezre. Az első formájában 1889ben, Budapesten, végleges alakjában pedig
1896-ban, Berlinben bemutatott mű keletke
zés-története ismert. Mahler 1892-ben Ham
burgban, majd 1894-ben Weimarban mutatta
be az aktuális változatot. A kép azonban nem
teljes, mivel a weimari előadást megelőző és a
végleges partitúra maradt csak fenn. A buda
pesti, hamburgi és weimari változatok eltérése
it tekintve nagy a bizonytalanság. A későbbitől
itt-ott eltérő korai változat zenekara kisebb, a
négy megtartott tételhez program és egy ötö
dik, a Mahler által valószínűleg szeretett
Blumine társul. Hamar Zsolt és ígéretesen
fejlődő zenekara dicséretes teljesítményt nyújt,
noha sem a műismertetés, sem az interpretáció
nem nevezhető igazán átütő erejűnek. A ritkán
felcsendülő korai verzió felelevenítése indokol
tabb, mint a Blumine tétel beillesztése a berlini
változatba, ami másrészről ugyancsak elfogad
ható megoldás. Utóbbi jó példája Zubin Mehta
jeles EMI-lemeze. Nem hiszem, hogy a Blumine
dramaturgiai szerepétől függött volna Mahler
műfaji meghatározása. Szimfónia, program és
szabad formaadás összeegyeztethetők voltak
számára. Inkább az inspiráló tematika és a kez
deti ötletek háttérbe szorulása, a végre kikristá
lyosodó zenéhez fűződő másféle elképzelés
játszhatott döntő szerepet a címmel és tételcí
mekkel ellátott szimfonikus költemény cím és
program nélküli szimfóniává válásában. Szépen
kivitelezett, igényes előadás, egyet azonban
nem lehet rá mondani: hogy titáni volna. Titáni
erők nem törnek át rajta, épp a drámaiság kerü
lése jellemzi. A Blumine-tételben Hamar siker
rel kerüli az érzelgősséget, a túlzott visszafo
gottságot.
Zay Balázs
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Andreas Rauch: Currus
Triumphalis Musicus
Ünnepi kantáták
Budapesti Tomkins Énekegyüttes,
művészeti vezető: Dobra János:
Ars Longa Kamarazenekar,
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Vezényel: Dobra János
Hungaroton Classic

Budapest Tomkins
I V ocal Ensemble
ars Lo n g a
C h a m b e r ensemble

JÁNOS DOBRA

Két kor, két stílus zenei világába ad betekintést
a Budapesti Tomkins Énekegyüttesnek a közel
múltban megjelent két felvétele. Rahmanyinov
Éjszakai virrasztásának (op. 37) hanganyaga a
2003. december 2-án, a budapesti Szent Ist
ván Bazilikában megtartott hangversenyen
készült. Az akkor fennállásának huszonötödik
évfordulóját ünneplő együttes egyik emléke
zetes fellépésének megörökítése akkor is indo
kolt, ha az élő felvétel bizonyos szempontból
nem vetekedhet a stúdióban készülttel. Két
ségkívül többletet jelenthet a helyszín és a
hallgatóság inspiráló jelenléte, s ezúttal (mint
általában a Dobra János által betanított-vezényelt produkciók esetében) nincs ok a felké
szültséggel kapcsolatos aggodalmakra sem.
A hangszórókon keresztül megváltozik zenehallgatásunk akusztikai közege; néha egészen
különös élményt ad a visszhangos tér — más
kor viszont úgy érezheti magát a hallgató,
m int aki a templomban éppen „rossz helyen
ül". Technikailag kivédhetetlen és megoldha
tatlan problematika ez, amit kizárólag hallga
tói toleranciával lehet orvosolni.
Tény, hogy a jubileumi koncert örök, tehát
archiválásra méltó emlék, mégis érdemes lett
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volna (amennyiben megvoltak a feltételek) a
stúdiófelvétel m ellett dönteni. Már korábban
is készített az együttes értékes Rahmanyinov-felvételt (Liturgia Aranyszájú Szent
János szerint), a mostani méltó folytatása
annak. A szuggesztivitás egyik titka minden
képp a hangzás „sűrűségében" keresendő.
Egyanyagúnak hat mindenkor; a homogenei
tás érzetét nem módosítja a pillanatnyi elő
adó-apparátus. A változások inkább szerke
zeti jelleggel tagoló hatásúak. Tömörnek
érezzük, bár sohasem nehézkes, masszaszerű;
a halk szakaszok is intenzívek, ugyanakkor a
csúcspontokon sem érezzük az erőltetés
kényszerességét. Tudatosnak hat az össze
függés a hangszín és a zenei anyag jellege
között; néha önmagában nem „szép" vala
mely (elsősorban) női szólam, ugyanakkor a
kifejezés ereje indokolttá (elhitető erejűen
igazzá) teszi.
A hatás másik titka mindenképp a meg
győző tempóválasztásban rejlik. A szólamok
apró, belső mozgásai is érvényesülnek, min
dig minden hallható, az időnkénti tempósabb előadás pedig a levegősség érzetét kel
ti. Különösen szépek a már-már egymásra

rímelő tételzárlatok, amikor a gondolatnyi
megnyugtatás csupán a megkomponált fak
túra sajátosságát helyezi előtérbe. Záróak
kordon statikusan áll meg, a közös hangon
történő befejezés pedig spirituális koncent
rációt éreztet. A szövegérthetőség ezúttal
periférikus jelentőségű - amikor nem tisztán
kivehetőek a szavak, akkor misztikus érzetű
az összhatás; máskor viszont egy-egy uniso
no kinyilatkoztató erejű.
Hangfelvétel készítésének többféle lehet az
elsődleges célja és haszna. A XVII. században,
Sopronban élt Andreas Rauch ünnepi kantá
tasorozatáé elsődlegesen tudományos-törté
neti, adatfeltáró jelentőségű. Rauch életének,
munkásságának megismertetése Jancsovics
Antal kutatómunkájának eredménye. Az ő ze
nei szöveggondozása (közreadása) tette lehe
tővé az 1648-ban, a Habsburg császároknak
ajánlott, 13 nagylélegzetű kompozíció soro
zata, a Currus triumphalis musicus megszólal
tatását. A Budapesti Tomkins Énekegyüttes
ezúttal viszonylag kis létszámmal szerepel, az
Ars Longa Kamarazenekar társaságában. Az
énekesek többsége szólista-szerepeket is ellát,
ami nem idegen a kora barokk előadói gya
korlattól. Más kérdés, hogy napjaink „elké
nyeztetett" hallgatójára időnként zavaróan
hat a különböző színvonalon kivitelezett dí
szes szólók egymásutánja. A korábbi improvi
zált díszítő-praxis emlékeit őrző, ám pontosan
lekottázott fordulatok ideális esetben gyakor
lott (tehát eredendően értékes hanganyaggal
rendelkező és technikailag is képzett) énekest
igényelnek, ők egykor csak egyetlen stílusban
voltak jártasak - ehhez képest a különböző
korszakok zenéjének megszólaltatását egy
aránt felvállaló, nem professzionista énekesek
számára e művek megszólaltatása nem több,
mint érdekes kirándulás. Olyan vállalkozás,
amelyre felkészültek, s amelyet sikeresen haj
tottak végre - mégsem mindig élvezetes-él
vezhető színvonalon. Egyben végighallgatni
már-már nyomasztó, ám tételenként vagy
rövidebb ciklusok formájában érdekes hallgatnivaló. A dirigens, Dobra János kísérő
szövegéből megtudjuk, hogy a partitúra uta
sításai, a hangszerelés logikája és a korabeli
ismert előadói gyakorlat alapján választották
ki az együtteseknek azt a lehető legkisebb lét
számát, amire a szerző is gondolhatott. Talán
ezzel függ össze az intenzitásnak az a felfokozottsága, amit - hosszabb ideig hallgatva
- fárasztónak érzünk. Ugyanakkor az értékes,
elfeledett szerző reflektorfénybe állításával
korszakos jelentőségűnek kell értékelnünk e
felvételt.
Fittler Katalin

József Balog
pion o

Hungaricum
Convention Budapest Classic

Liszt Ferenc zongoraművei
Balog József - zongora
Convention Budapest Classic

Stravinsky: Duo Concertant, Olasz szvit
Bach g-moll szólószonáta, h-moll hegedűpartita
Leonidas Kavakos (hegedű), Nagy Péter
(zongora)
ECM Records — MusiCDome

Mozart: g-m oll szimfónia K. 183, g-moll
szimfónia K. 550 (koncertfelvétel)
Nemzeti Filharmonikus Zenekar,
vezényel: Kocsis Zoltán
BMC Records
• HOO

Pályakezdő művész számára meghatározó je
lentőségű a bemutatkozó hangfelvétel, az első
szólólemez. Balog József korábban - 2003 nya
rán, 24 évesen - a hegedűművész Szalai Antal
kísérőjeként szerepelt CD-n. A Magyar Rádió 6os stúdiójában felvett szólóműsor ideálisnak te
kinthető: a gazdag Liszt-i oeuvre egyazon stílus
keretei között változatos program összeállítását
teszi lehetővé. A kiválasztott hét kompozíció és
két átirat lehetőséget kínál az előadónak sokol
dalú felkészültsége megcsillogtatására. A Faustkeringő, az E-dúr Petrarca-szonett és az f-moll
transzcendens etűd után - mintha képzeletbeli
nagyformában a lassú tételéhez érnénk - késői
kompozíciók következnek: az Álomban és a Szür
ke felhők. Utána éles kontraszttal a Funerailles
csendül fel, majd egy-egy Chopin-, illetve Schubert-átirat. A finálé természetesen magyar rap
szódia (a sorozat második darabja). Balog József
négyévesen kezdett zongorázni, természetesnek
tartjuk hát, hogy szinte összenőtt a hangszerével.
Az érzékeny pianista erénye, hogy a stúdió sajá
tos légkörében is „közvetlenül" muzsikál a képze
letbeli hallgatóságnak. Dinamikai skálája széles,
és mindig ízléses a szabadsága a tempó keretei
között. Fegyelmezett az előadás — ugyanakkor a
kontroll nem feszélyezi az átélt interpretációban.
Néha már-már puritán a pedálhasználata, ami
azzal a haszonnal jár, hogy mindent tisztán hal
lunk. Külön öröm a késői darabok megszólaltatá
sa - ebben a közegben is érződik „modern" vol
tuk, ugyanakkor a művész nem missziót teljesít,
hanem az egyszerű faktúrában is talál interpre
tációs feladatot. Az átiratok kiválasztása is
testreszabott; a zongorista keze alatt énekel a
hangszer. Kezdésnek több mint biztató.
Fittler Katalin

Fél évvel a kelet-európai színeket felvonultató
Enescu-Ravel CD után immár klasszikus mű
veket is rá mertek bízni a görög hegedűsre és
Nagy Péterre. Bach és Stravinsky - a lemez
meghallgatása után nyilvánvalóvá válik a kap
csolat közöttük. (Persze csak a felszínen, hiszen
az orosz mester Olasz szvitje és Duó Concertantja azért távol áll a hegedűpartiták és
-szonáták vonulatától.) A magyar zongorista já 
tékában érezni némi „megalázkodást" napjaink
egyik sztárhegedűse előtt: nem vállal kezde
ményező szerepet, és zongorájával legtöbbször
csak árnyékként kíséri Kavakost. Igaz, nincs könynyű dolga, hiszen az öttételes Duó Concertant
némely tétele rendkívüli nehézségek elé állítja
őt is. Nagy azonban jól veszi az akadályokat és
Kavakos-szal együtt remek kis kamarazenélés
ben részelteti a hallgatót. A Stravinsky-művekkel szemben a két Bach-mű előadását már
nem nevezném „remek kis" muzsikálásnak. Itt
már sokkal komolyabb dolgokról van szó. Olya
nokról, amelyek könnyen teszik ezt a negyvenpercnyi hegedülést az ember kedvenc felvé
telévé. Kavakos gyönyörű hangon játszik. A
nehézségek ellenére sosem forszíroz, mindig la
za marad és könnyed. Alapelve, hogy minden
egyes hangot meg kell énekelni: hangszeréből
olyan varázslatos hangokat ereget, hogy azzal
nem lehet betelni. Ebben nyilván része van a
felvétel fantasztikus akusztikájának is, ami se
gít az akadályok leküzdésében. A g-moll szóló
szonáta fúgájának polifóniája például szára
zabb közegben valószínűleg nem érvényesülne
ilyen jól, a gyors szakaszok egymás után meg
szólaló hangjai pedig akkordokként csengenek
össze. Nem ezt nevezik akusztikai csodának?
Várkonyi Tamás

2005. január 8. — a magyar koncertélet ünnep
napja. Fia nem is pirosbetűs, azért mindenki
emlékezni fog rá, aki ott volt a Nemzeti (Hang
versenyteremben tartott első esten. Bár most
már szabad az út a monumentális zeneművek
előtt, a Nemzeti Filharmonikusok mégis olyan
muzsikát vittek a Művészetek Palotájába, ami
hez nem feltétlenül lett volna szükség új hangversenyteremre. Ez a gesztus a hangerő szerel
meseit figyelmezteti: nem a fellépő apparátus,
hanem a megszólaló zene minősége a fontos.
Most itt van ez a lemez az első koncerten fel
hangzott két g-moll szimfóniával. Nincs megilletődés, nincsenek ünnepelt művészek. Csak
Mozart van és az interpretáció. Lassan Kocsis
stílusnak lehetne nevezni a gyors tételek sietős,
inkább a mű összefogására törekvő tempóit.
Sokszor azonban nincs tekintettel a zenei szö
vet sűrűségére és ezúttal is olyan gyors tempó
kat vesz, amelyekben a Mozart-zene gazdagsága
nem képes érvényesülni. Lehet, hogy a kezdő
téma a helyén van, de ha a második hegedű
szólamának valamelyik négy ütemében nincs
idejük megszólalni a hangoknak, akkor valami
nincs rendben. A hajszoltság nem tesz jó t a
hangképzésnek sem: nagyon kihallatszik példá
ul, hogy a hegedűk az első ütemekben mennyi
re piszkos hangon játszanak. Ugyanakkor az
előadás számos pontján ismét a reveláció erejé
vel hat Kocsis olvasata. Az ő stílusát már egé
szen jól érzi a zenekar - követik is mindenhová
- , Mozarté néhol még mindig kissé idegen ne
kik: súlyos forték, túlvibrált magas hangok,
brahmsos hangszínek. De igazságtalan lenne el
feledkezni azokról a pillanatokról, amikor úgy
érzi a hallgató, történik vele a zene.
Várkonyi Tamás
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Ponce: Gitárversenyek

Q uasthoff, Urmana, von Otter

Aim ard, Zehetm air, Hagen

Sharon Isbin, New Y ork-i Filharmonikusok,

Bécsi Filharm onikusok, vezényel: Pierre Boulez

Európai Kamarazenekar, Schönberg Kórus,

vezényel: Jósé Serebrier

Deutsche Grammophon — Universal

vezényel: Nikolaus Harnoncourt

W arner Classics

W arner Classics
A művek összekapcsolása ritka, de indokolt: t i 

Nem is oly régen kezembe került a Gyermek
gyászdalok egyik korábbi felvétele (vezényel:

Ha egy zongoristát felhív

Harnoncourt ügynöke,

zenkét éven belül keletkeztek, szerzőik együtt

Michael Gielen, Hänssler Classic). Nem álltam

m iszerint „egy Beethoven-CD anyagát kívánja

ta n u lta k Párizsban Paul Dukas-nál. Két másik

meg, így Boulez új Mahler CD-jének hallgatása

rögzíteni Önnel", s aztán kiderül, hogy a

Hár-

R odrigo-m ű és Castelnuovo-Tedesco első kon

e lő tt megkerestem Gielenét is. Mindkét karmes

masversenyrö\, egy alig ismert zenekari rondó-

certje m e lle tt ezek a XX. század legsikerültebb

ter a M ahler-interpretáció jelentős személyisége,

ról, s a mindig is oratorikus előképnek te kin te tt

gitárversenyei. Rodrigo alkotása

s bár repertoárjuk összetétele eltérő, mindketten

Karfantáziáról van szó, bizony, lebiggyed az az

műfaj csúcspontja, hanem az egyik par excel

a XX századi zene előadásának nagy egyéniségei,

örvendő ajak... Pedig ínycsiklandó műsor ez is,

lence spanyol kompozíció is. A mexikói Ponce

ráadásul mindössze két év van közöttük: Boulez

csak kevéssé zongoraközpontú.

Pierre Laurent

Déli koncertje hasonlóképpen a napfényes me

idén 80, Gielen 78 éves. A felvételeken Boulez

Aimard-ra\ ez a hangulatváltozás m ár meg nem

diterrán világ szépségét je le n íti meg, míg a

nemcsak a

egy puha, „m élybarna" tónusú zenekar élén áll,

eshet, hisz Nicolaus Harnoncourt előzőleg éppen

brazil V illa-Lobos versenye, melyben jobban

Gielen együttese (SWR Szimfonikusok) fényesen

vele rögzítette a bonni-bécsi mester ö t zongora-

összeolvad egymással a g itá r és a zenekar, a

szól. Boulez énekese kicsit száraz, egyenes és

versenyét. Érdekes körülmény, hogy nemcsak

flegma életélvezetet tárja elénk. Sharon Isbin

néha éles hangon énekel, Gielené (Cornelia

Aimard, de a hegedűs

Thomas Zehetmair is a

napjaink egyik legjobb gitárosa. Mindenekelőtt

Kallisch) a mélyebb regiszterben sötét altba vált,

kortárs muzsika felől érkezett a régizenei inter

játé kának tisztaságával tű n ik ki. Ilyen tiszta

finom vibrátóval, gazdag és magvas tónusban

pretáció forradalm a-fertőzte előadók közelébe.

sággal csak Pepe Romero já ts z ik rajta kívül, a

adja elő a dalokat. Leegyszerűsítve: énekes és

Márpedig Beethoven és saját oeuvre-jén belül e

hang jó értelemben ve tt élessége, a mellékzö

zenekar „szorzata" nagyjából egyenlő, a hangzás

három mű a legharmonikusabb, -egyszerűbb és

rejek kiküszöbölése terén

zam atát m indkét esetben az eltérő „klang" kö

-tisztább muzsikák közül való. A Hármasver

Eduardo Fernándezen és Ángel Romerón is.

z ö tti feszültség adja meg, és e feszültség ere

senyben a

Kraft nevű barátjának csellójára ál

Egyszerű vagy bonyolult zenék? Egyfelől egy

dője Bouleznél és Gielennél is kiegyenlített össz

m odott szólam viszi a „prímet", de akkordbontá

szerűek, ugyanakkora gitárszólam ok nem köny-

Isbin túltesz még

hatást eredményez. Nem könnyű választani,

saival az elegáns

Clemens Hagen 1698-as

nyűek, és a dirigens dolga sem könnyű, ha az

szerencsére nem is kell. A Gyermekgyászdalokat

Stradivariusát kísérő zongorista akkor is pótol

arányok valóban finom megtartására törekszik.

most Boulezzel hallgatom, nehéz betelni ezzel a

hatatlan, ha éppen csak e gordonkaszonátákat

Mind Isbin, mind a Jósé Serebrier vezette zene

fúvós hangzással, a kürtök valószínűtlen tá v o li-

idéző fa k tú rá t tám ogatja. A mű legváltozato-

kar igényesen játszik, minden szólam él és érvé

ságával, az oboa lemondó énekével, a fuvola sá

sabbja a polka-alapú rondótétel, am elyet Har

nyesül, a hangzás transzparens. Néha azonban

padt magányával. A lemez énekesei közül nekem

noncourt bombasztikus, de azonnal lecsengő ze

tú lz o tt a „variálás". Az Aranjuezi koncert lassú

Violeta Urmana tetszik a legjobban (A zenekar is

nekari tu ttik k a l kontúroz, széles dinam ikai és

tételének angolkürt-szólója a maga egyszerű

a Rückert-dalokban a legdöbbenetesebb.) Sok

színskálán mozgó zongorás trióállásokkal színez.

ségében hat igazán, felesleges mindennemű

mindent lehetett mondani eddig Boulez vezény

A csöpp énekszólókra is kiváló művészekkel erő

módosítás. Isbin is túlságosan különös megol

léséről, azt azonban nem, hogy ha az ember nem

síte tt Karfantázia anno alkalmi m űként zárta

dásokat alkalmaz a tétel kadenciájában. Úgy

vigyáz, meg is lehet könnyezni. M ostantól lehet.

Beethoven

tűnik, ez hol meggondoltan, hol a pillanat hatá

Urmana éneke fájdalmas, nosztalgikus, semmibe

mindahányszor jó rácsodálkozni, vajon mióta, s

tűnő. Q uasthoff Vándorlegény-figurája képszerű,

meddig hordozta még a dallamot, a struktúrát,

madik kim ért. Isbin előadásai a legjobbak közt

szépek k ita rto tt magas hangjai, ugrásai viszont

amely utolsó szimfóniájának utolsó

vannak, az ilyen tiszta és magabiztos gitárjáték

néha csúnyácskára sikerültek.

bontakozott csaknem húsz évvel később.

Molnár Szabolcs
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1808-as karácsonyi koncertjét -

tételévé

Ókovács Szilveszter

sára tö rté n ik. A darab első té te le sebes, a har

egészen ritka.

Zay Balázs

U

fflm m

J.S. Bach: Hegedűszonáták és partiták,
Csellószvitek
Christian Tetzlaff (hegedű),
Ralph Kirshbaum (cselló)
Virgin Classics - EMI

Satie-Cage: Socrate,
Liszt: Via Crucis
Ránki Dezső, Klukon Edit (zongora)
BMC Records

Négy lemez egy áráért. Remek kiadvány. Elsősor
ban a jeles előadások révén. Christian Tetzlaff
mindig meggondoltan hegedül, játéka ezúttal is
kimunkált koncepciót mutat. Mintha orgonán
váltana regisztert, pontosan érzékelhetők a nagy
váltások. Az egyes tételeknek, szakaszoknak
Tetzlaff külön-külön karaktert ad. A g-moll szo
nátát visszafogott határozottsággal indítja, ha
mar lezárja a hangokat. A Sicilianót nagyon las
san, líraian játssza, az ezt követő Prestót nagyon
sebesen, gyorsan cikázva is pontosan; a h-moll
partita Allemande tételét szaggatottan, a correntét gyorsan, a Sarabande kiegészítő tételét
nyugodtan, kimérten, a Bourrée-t kicsit nyugta
lanul, kiegészítő tételét sebesen. Tetzlaff játékát
végig visszavett dinamika jellemzi, hegedűhang
ja diszkréten fényes. Ralph Kirshbaum játéka ha
sonló is, eltérő is. Visszafogottak az érzelmek ki
fejezése terén, játékuk mégis expreszszív: precíz
keretben kevés érzelem, de kiegyensúlyozott já
ték és magalapozott kifejezés. Kirshbaumtól
nyugodt, kimért, alig-alig változatos előadást
hallunk. Nála nemigen érezhető tételek, részek
markáns regiszterezése. Hangja száraz, nyers, ve
retes. Kifejezetten szép, érezni, hogy fából ké
szült hangszer szól. Kirshbaum maradéktalanul
kijátszik mindent. A G-dúr szvit első két tételé
hez szinte nem tesz hozzá semmit, csak lejátssza,
aztán valamelyest „beélénkít", aztán a Sarabande
nagyon lassú és nyugodt, a két Menüett ismét a
maga egyszerűségében jelenik meg, végül a
Gigue megint elevenebb. Ha valaki azt képzeli,
nem izgalmas az előadás, téved. Nagyon izgal
mas. Nem külsődleges jegyek révén, hanem a
pontos, kimért, száraz, nyers, veretes játék magas
színvonalának köszönhetően, mellyel a kompozí
ciók mélységeit tárja fel.
lay Balázs

Satie egyik legjobbnak és egyben legkomolyabb
nak tartott műve nem tartozik az élvezetes hallgatnivalók közé: nincsenek éles kontrasztok, hir
telen dinamikai váltások. A Ránki-Klukon duó
viszont képes volt arra, hogy mindezek ellenére
érdekessé tegye a háromtételes, félórás, eredeti
leg kamarazenekarra és énekes szólistákra ké
szült remekművet. Mitől rettentő izgalmas ez az
előadás? Elsősorban attól, hogy a hallgató észre
sem veszi, hogy nem szokványos, kevés eszköz
zel operáló művet hall. Minden eljátszott ütem
újabb artikulációs lehetőséget fed fel, a mű így
a zongora hangszíneinek millió árnyalatában
játszik. Mi a művész-házaspár lenyűgöző elő
adásának titka? Egyszerűnek hangzik: minden
hangot átgondoltak, az egész valahogy „ki van
találva". És - ez már kevésbé egyszerű — meg
van rá az eszköztáruk. Harmonikus összjátékuk
akár akusztikai szemfényvesztésnek is tűnhet:
valóban ketten játszanak? Cage átiratának
egyébként semmi köze a zeneművészet alapjait
megrengető kompozícióhoz; „csupán" egy min
den árnyalatra érzékeny zeneszerző transzkripci
ója. Úgyhogy Ránkiék két légy helyett csak más
felet ütöttek egy csapásra. De már ez is óriási
szó! Eddig hány magyar Satie-lemez jelent meg?
A Via Crucis gyakori dinamikai egysíkúsága
szintén háttérbe szorul. Felváltja az a lebilin
cselő színesség és drámaiság, ami a sokszor
zavarba ejtően egyszerű dallamok megformálá
sából és a zenei időkkel való elképesztően kifi
nomult bánásmódból fakad. Első hallásra talán
kissé bizarrnak tűnhet: hogyan kerül egyáltalán
Satie és Cage társaságába az öreg Liszt? Erre
Dolinszky Miklós több szempontból is megvilá
gító erejű kísérőszövege mellett - az előadás
adja meg a választ.
Várkonyi Tamás

GRAMOFON
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Pietro Mascagni

M e s s a d i G lo r ia
S te fa n o S e c c o '
C o s im o O i a n o
r
T ö lz e r K n a b e n
C o ri d i S a n P ie t r o b u r g o
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C la u d io V S c
Brahms: I. szimfónia, Variációk egy
Haydn-témára
Az Észak-német Rádió Szimfonikus Zenekara,
vezényel: Wilhelm Furtwängler
EMI Classics

Mascagni: Messa di Gloria
Stefano Secco (tenor), Cosimo Diano (bariton)
I Solisti Veneti, vezényel: Claudio Scimone
Warner Fonit
M tO O

Lamento
Magdalena Kozená (mezzoszoprán),
Musica Antiqua Köln, Reinhard Goebel
Archiv Produktion - Universal

Az NDR Szimfonikus Zenekara sorozatot indí
to tt - az EMI német leányvállalatával - archí
vumuk kiadására. Wilhelm Furtwängler sűrűn
felbukkanó koncertfelvételei közt kiemelkedő
hely illeti meg az 1951. október 27-én készült
felvételt. A hozzá hasonló, kevés stúdiófelvételt
készítő, sok hangverseny rögzítéséről ismert
művészek kvalitása ritkán ragadható meg
egyetlen előadásban. Egyikben-másikban általá
ban részaspektusok érvényesülnek, s csak kevés
szer hatol át az illető teljes nagysága. Brahms I.
szimfóniájának és Haydn-variációinak a ham
burgi Musikhalléban rögzített előadásain átsüt
Furtwängler nagysága. Hihetetlen melegség és
intenzitás sugárzik az előadásból. Ugyanakkor
nyoma sincs összefolyásnak, ami Brahms szim
fóniáinál ritkaság. A melegség és intenzitás el
lenére világosan tagolt a folyamatosan dinami
kus interpretáció. Apró, ám jelentőségteljes
hangsúlyozások, elhúzások teszik különösen ér
dekessé a megszólaltatást. Az alapjában véve
megszokott mederben haladó zene lépten-nyomon meglep érzelmi telítettségével, kedves me
legségével. A negyedik tételben aztán - hason
lóan Beethoven IX. szimfóniájának 1935-ös
londoni előadásához - némiképp vált Furt
wängler, és egyre sűrítettebb, egyre drámaibb
lesz a zene. Ennek szép ellentéte a Haydn-variációk előadása. Itt a kedvességet, a melegséget
nem drámaisággal éri el Furtwängler. Hát ho
gyan? Valahogy többet hoz ki minden ütemből.
Ami máskor üresebben hat, itt tartalommal tel
jes. Mindkét mű egyik legjobb előadása hallha
tó a lemezről, meglepően jó hangminőségben.
A hamburgiak ugyan idővel sokat köhögnek, de
az átható élményből ez mit sem von le.
Zay Balázs

A zenetörténeti sztereotípia szerint van a sze
rény, „egyoperás" szerző, Pietro Mascagni és fu
ra, akaratlan ikre, az erőszakos, exhibicionista
Ruggiero Leoncavallo - aki minden nyomulása
ellenére úgyszintén egyoperás maradt. És mindkettejük lelke egyformán szép legbelül: két egyfelvonásosuk egy-egy közzenéje az öröklét ré
sze már. Vajon a lírikus, hosszú életű Mascagni
ifjúkori miséje milyen képet mutat? E műfajból
a mindkettejüket leköröző Puccini Messa di
Glóriáját ismerjük darab ideje; abban is tenor és
bariton hangon szól a magára maradt ember a
Teremtöhöz. A nagy pályatársnál inkább a kó
rus, Mascagni esetében a szólisták olaszos frá
zisai dominálnak. A jobb sorsra érdemes mű
hangulatát a könyörgő alapállás jellemzi, le
gyen franciás, mollszeptimekkel széppé tett
tétel (Kyrie) vagy pasztorális indítású, aztán
kérlelhetetlenül olasz, éneklő trombitaszólóba
hajló muzsika (Qui sedes). A szólisták kapcsán
beigazolódni látom gyanúmat, amely Fonitkiadványok kapcsán támad: csak a második vo
nal művészeire, szakembereire van pénzük. A
digitális felvétel hangminősége - nem koncert!
- meglehetősen gyatra, ütői a világ végéről
szólnak, a vágásokat hallani, hogy a „házi szövegszerkesztővel'' készült borítót ne is említ
sem. A tenorista reményteljes fiatalember,
Stefano Secco, lirico-spinto adottsággal, eny
hén darabos frazeálással, sok tűzzel. Említett
társa ugyancsak fiatal, róla mindössze ennyi jót
írhatok. A szebb napokat látott Claudio Scimone
és velencei szólistái lelkiismeretes előadásukkal
nem tehetnek róla, hogy a dobozhangon rögzí
tett Mascagni-ritkaság nem ugrik majd az el
adási listák élére.
Okovács Szilveszter

Vegyes műsor, a művek közös eleme a panaszos
tematika. Ez a zenében olykor szépen tükröző
dik, így Johann Christoph Bach Ach, dass ich
Wassers gnug hätte kezdetű lamentójában; Fran
cesco Bartolomeo Conto Languet anima mea
című kantátájában vagy Carl Philipp Emanuel
Bach Selma című, dalból lett kurta kantátájában.
Máskor szmte meg sem jelenik, így Johann Se
bastian Bach Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust
című kantátájában; Bekennen will ich seinen
Namen kezdetű áriájában; Johann Christoph
Friedrich Bach Die Amerikanerin nevezetű jele
netében. Előbbiek sajátossága, hogy a hitben
megnyugodott lélek már nem panaszkodik, külö
nös vidámság lesz úrrá rajta, utóbbiaknál pedig a
mű végén megfogalmazott halálkívánás alapja a
szerelmes kívánása. A nagy Bach műveiben tehát
a Szentlélek, legkisebb fia, a Haydnnal egy évben
született „bückeburgi Bach" darabjában a jungi
anima éri el az érzelemvilág megváltozását.
Conto műve is csatlakozik a Bach-családhoz,
Johann Sebastian leírta és előadta a darabot.
Magdalena Kozená megérdemelten tett szert
nagy hírére. Hangja szoprános mezzó, mely ide
ális a barokk és preklasszikus repertoárhoz.
Kozená éneklésének fő pozitívuma a hajlékony
ság, a diszkrét, ízléseses, finom expresszivitás.
A Reinhard Goebel hegedűs irányította Musica
Antiqua Köln azon historikus együttesek közé
tartozik, melyek tagjai nem óvatosan, feminin
finomkodással nyúlnak a hangszerekhez. Ezúttal
is dinamikusan muzsikálnak, a panaszos alap
hang és a kísérő szerep folytán azonban keve
sebb terük nyílik izgalmas fordulatok megvalósí
tására. A lemez példája annak, hogy ünnepelt
művészét lemezcége zenetörténeti érdekességű
összeállítással is sikerre viheti.
Zay Balázs
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Már M agyarországon is!

e te rn a m in ő s é g g a ra n c ia ______

Az előnyök egy pillantásra

Elegáns megjelenés
Harmonikus viselet
Gondtalan kezelés

Rózsadomb Center
Bp. II., Törökvész út 87-91.
Tel.: 36-20/399-8607
www.fehering.hu

eterna
E X C E L L E N T

finom svájci alapanyag
100% pam ut
az ÖKO-TEX STANDARD
100 PLUS szerinti előállítás
természetes és nem kell
vasalni
két év garancia

szárítógépben is szárítható

exclusive anyagok és
modellek
„a n ti sm ell" anyagok,
azaz megkötik a nem
kívánatos szagokat

gabiztos megjelenésért
A Gramofon magazinban
szereplő CD-k
megvásárolhatók,
megrendelhetők az

MCD Könyvés Zeneáruházban
Bp. V., Deák Ferenc u. 19.
Tel.: (06-1) 318-6691
ahol kiemelt klasszikus
és jazz választékkal várjuk
kedves Vásárlóinkat, továbbá
belehallgatási lehetőséget
biztosítunk a vásárlás
megkönnyítésére!

Újraélheti
a zenét!
Üzletünkben
a gregoriántól
a kortárs zenéig
hanglemezen
mindent megtalál
- ha mégsem, kívánságát
előjegyezzük,
számon tartjuk.

Jazz
N épzene
W o rld Music

A0

G y e re k z e n é k

Az MCD üzletlánc
további CD boltjai:

A D é li P u.-tc
e g y perc re
CD C e n tru m

MCD ZENEÁRUHÁZ,
VI., Jókai u. 40.
MCD ZENESAROK,
József körút és
Baross u. sarok
MCD CAMPONA, XXII.,
Nagytétényi út 35-37.

N y itv a :
H P : 12-19

Egyéb szolgáltatásainkról

S zó: 10-13

kérjen további

R e n d e lé s

felvilágosítást!

postai u tá n v é tte l Is

FRANQAIX
GRÜTZMACHER
OFFENBACH
i
PAQUF
RAVEI...................
RODRIGO
J
ROSSINI

Aubade
Francaix, Grützmacher, Offenbach, Paque,
Ravel, Rodrigo és Rossini művei
Budapesti Csellóegyüttes, művészeti vezető:
Boldoghy Kümmert Péter
Hungaroton Classic

Flautissimo
Mouquet, Francaix, Feld, Dohnányi,
Damase és Liebermann művei
Seres Dóra (fuvola), Mali Emese (zongora)
Hungaroton Classic

Túlparton
Bartók - művészi zene és népzenei gyökerek
Szabadi Vilmos (hegedű), Gulyás Márta
(zongora), Fonó Zenekar
Hungaroton Classic

Ismét tökéletesen kidolgozott, minden szem
pontból perfekt előadással szólaltatta meg új fel
vételének műsorát a Budapesti Csellóegyüttes.
A főváros vezető zenekarainak lelkes csellistái
egészen különleges hangzáskép létrehozására
vállalkoznak minden szereplésükkor. De míg lát
ványnak érdekes (és szokatlan) a tizenkét mély
vonós hangszer (néha egyikük helyét nagybőgő
foglalja el), a hangzás korántsem csupán szokatlansága miatt méltó az érdeklődésre. Amit
hallunk, mindig elsődlegesen muzsika, értékes
muzsika, legyen szó akár új művekről, akár át
iratokról. Pillanatkép, amelyből kiderül: a techni
kai nehézség kihívásnak tekinthető, s miközben
néha hangzó valósággá válik a korábban elkép
zelhetetlen, korántsem csak fizikai bravúrról van
szó, hanem adekvát zenei teljesítményről. Az
eredmény, a hangzás ugyanis legtöbbször mármár természetesnek hat, tehát nem valamiféle
legek könyvébe kívánkozó gesztusról van szó.
Rossini operanyitánya (A sevillai borbély),
Kántor Balázs átiratában hatásos kezdet. Aztán
fokozatosan haladunk a mind kevéssé ismert ze
nék birodalmába; Ravel, Francaix, Grützmacher,
Rodrigo, Paque, Offenbach tételei, illetve kompo
zíciói egyaránt tetszetős hallgatnivalót kínálnak.
Mégsem hallgatható el, hogy egy idő után elzsongító hatású az „óriástücskök" muzsikája.
Tarthatjuk akár relaxálónak, de tény: érdemes
részletekben hallgatni a korongot, hogy jusson
pihent fül és erős figyelem a záró műsorszámnak
is, az Ördög Róbert reminiszcenciáknak. Mert
megérdemli. És nagyobb műgondot érdemelne a
részletező adatközlés is a kísérőfüzetben - de
ezért nem az előadókat illeti bírálat.
Fittler Katalin

Szokás megkérdőjelezni a zenei versenyek létjo
gosultságát, felsorolva olyan győzteseket, akik
nek további pályája az ismeretlenség homályába
vész. Ugyanakkor nem tagadható, hogy a rangos
versenyek megkönnyítik egy-egy kiugró tehetség
érvényesülését. Remélhetőleg ilyen sors jut majd
Seres Dórának is, a közelmúltban megnyert nem
zetközi fuvolaversenyek után. Első szólólemezén
Mali Emesével XX. századi műveket szólaltat
meg. A szerzők (Jules Mouquet, Jean Francaix,
Jindrich Feld, Dohnányi Ernő, Jean-Michel Da
mase és Lowell Liebermann) többségének neve
ismeretlenül cseng a hazai zenebarátok számára,
tehát a művészi élményen túl ismeretterjesztő
tevékenységet is folytat a két fiatal művész.
Mouquet művében a hangulatok kifejező érzé
keltetése, Francaix Divertimentójában a neoklaszszicizáló tételek formai biztonsága, mindenütt a
technikai kidolgozottság, a gyakran kifejezetten
éneklő hang. Élő szereplés alkalmával bizonyára
többet „kockáztatna" - itt előszeretettel vá
lasztja az „üzembiztos" megoldást, akár annak
árán is, hogy ezáltal fegyelmezettebb (iskolásabb) lesz az előadás. Zongorista partnere, Mali
Emese érzékeny művész, jól megkülönbözteti a
kíséret-funkciót a szonátákban szükséges kamarapartner-kapcsolattól. Sohasem zongorázik
öncélúan, ugyanakkor kísérőként sem válik je
lentéktelenné. A fuvolaszólam behatárolja a zon
gora dinamikai lehetőségeit — árnyalt billentéssel, szólama artikulált megszólaltatásával hozzá
járul a kompozíciók élményszerűségéhez. Mind
ketten felfedezik a kottában rejlő humor-effek
tusok lehetőségét; épp ezért a gyors tételekben
nemcsak virtuóz, hanem szellemes is a játékuk.
Fittler Katalin

Egészen különleges élményt jelent a Fonó Zene
kar, Szabadi Vilmos és Gulyás Márta közremű
ködésével készült összeállítás. A felvételnek egy
szerre alcíme és mottója Bartók, programja a
művészi zene és a népzenei gyökerek együttes
bemutatása. Érdemes a koronggal való ismerke
dést a kísérőszöveg elolvasásával kezdeni. Az im
ponáló Goethe-mottó után rendkívül korrektül
elszámol a program-összeállítás szempontjaival
a Fonó Zenekar sokoldalú muzsikusa, Agócs
Gergely (akit hallunk énekelni, furulyán, dudán,
flótán és hosszúfuruglán játszani). Aki korábban
nem ismerte programjukat, repertoárjukat, meg
tudja: ők maguk is végeznek gyűjtőmunkát, és
saját gyűjtésüket integrálják a műsorba. Ha vala
mit, azt érdemes lett volna feltüntetni, hogy a
megszólaltatott népdalok, táncok milyen forrás
ból származnak (igaz, annak megkülönböztetése,
hogy mit vettek át az élő népzenei gyakorlatból,
s mit lejegyzésekből, hihetetlenül túlbonyolította
volna az adatközlést). A rövid írásban ígérteket
teljesíti a felvétel, az arányokkal, sorrendekkel
meddő dolog lenne kötözködni. Ez van. Ami
azonban egészen különleges élményt jelent: a 44
hegedűduó sorozatának valamennyi kiválasztott
darabja; ezeket ugyanis a Fonó Zenekar szólóhe
gedűsével, Gombai Tamással szólaltatja meg
Szabadi Vilmos. Bizonyára az ő számára is él
mény volt olyan partnerrel játszani e tételeket,
aki anyanyelvi szinten járatos a népi hegedülés
gyakorlatában. Lehet, hogy az ilyesfajta tapasz
talatok emléke módosítja játékát olyankor is,
amikor például Bartók rapszódiáit adja elő. Érde
kes hallgatnivaló, melyben mindenki talál magá
nak személyre szabott tanulságokat (is).
Fittler Katalin
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Pa u l

Újévi koncert 2005
Bécsi Filharmoni
kusok, vezényel:
Lórin Maazel

M cCa r t n e y ' s

MIDEM CLASSICAL AWARD

FOR LABEL OF THE YEAR
Deutsche Grammophon — Universal

Liverpool

oratorio
Paul

McCartney

& c arl

davis

Paul McCartney: Liverpool Oratorio — DVD
Kiri Te Kanawa, Sally Burgess, Jerry Hadley,
Willard White (ének)
Liverpooli Filharmonikus Zenekar és Énekkar,
vezényel: Carl Davis
EMI
• • OO O
Amikor Paul McCartney a Liverpooli Filharmo
nikusok vezetőjétől felkérést kap jubileumi mű
írására, a gondot nem a komponálás, inkább a
korrekt, nagy együttes számára érthető és illő
lejegyzés okozza. De Carl Davis ezt megoldja
maga. És megszületik a négykezes-kétfejes da
rabok újabb példája: ember szét nem válogatja,
a százhat percből mennyi a popsztáré, mennyi a
marketingvérű karmesteré. Gyanús, hogy Davis
nemcsak hangszerelte, hanem maga varrta is
össze mint zenekari effektusok rongyszőnyegét.
Az iskola-színben végre előbújik a McCartney-i
invenció: hol fiúszoprán, hol fénylő tenor szóla
ma által önti gyermekkorát csinos betétszámba.
Bár tisztán értenénk ezt a Broadway után kiál
tó jelenetet, de sajnos sem tételeim, sem szöveg
nem jelenik meg. A dal „klassz", ám receptjének
adalékai gyorsan kiismerhetők: próza, kottába
írt köhintés, három nyúlról mesét tanító veterán
tanárnő, unisono fiúkar, hipermagas tenorszóló,
igazgatói monstre-basszus, üstdob-felütések
garmadája, nyolcad-zakatoló vonóskar, szinkó
pa-eltolásokban tobzódó kürtök dús csoportja,
fák alig, de rézkar-permanencia. Hamisítatlan
gyermekmusical-zene szól az Eleanor Rugby
egykor merész stílusában.
A három doboló nyúl s a többi sláger való
ban bájos (ideillő nyelvezettel: „lovely"), de
amikor a kamera svenkjei a pazar neogót katedrálist szántják, e gyönyörűség ugyanúgy
csodálkozhat, mint mi: hogy kerül Paul vén fe
je, pacás kottafüzete, három nyula és kellemes
revüoratóriuma a szentelt falak közé?
Okovács Szilveszter
GRAMOFON

Az újévi koncertek egyik egyéni csúcstartójának
ez volt a tizenegyedik ilyen szereplése. Kettős
tiszteletadás ez a Bécsi Filharmonikusok részé
ről: az idén hetvenöt éves Maazel először éppen
negyedszázada állt ki, Willi Boskovsky utóda
ként, a zenekar elé. A bécsiek nyilván maguktól
is el tudják játszani ezeket a zenéket, itt tehát a
karmester vagy velük táncol vagy táncoltatja
őket. Fantasztikus az a rendkívüli gazdagság,
amivel a polkák, keringők megszólalnak. Egyik
másiknak a dallamíve, karaktervonulata már
szinte a vallomásos líra műfajába emeli a hoszszabb távon elviselhetetlen „umcaccát". És mi
csoda színeket kever ki Maazel a zenekari palet
táról! Gyönyörűen pompáznak a szokatlannál
szokatlanabb hangszerpárosítások és a Kék Du
na keringő is olyan őszinte és közvetlen tolmá
csolásban szólal meg, hogy még az is megsze
reti, aki már rég megunta.
VT

A Z ÉV K O M O LYZEN EI KIADÓJA
AZ ALPHA PRODUCTIONS ÚJDONSÁGAI

J.S. Bach-Six sonates for violin&harpsichord
Alpha 060
I.a T ar an t ella
Antidotum Tarantulae

Lucilla Galeazzi • M arco B easley

L’A rPBCGIATA - CHRISTINA PLUHAR
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Barokk
trombitaversenyek
Geiger György
(trombita)

La Tarantella
Alpha 503
J f.an -P h iu p p h Ram eau
te BergerFidéle, Thótis & pieces en concerts

Hungaroton Classic

A Magyar Rádió és a Hungaroton szép ünnepi
kiadványa a hű zenekari muzsikus és remek
szólista, Geiger György hatvanadik születés
napját köszönti. Trombitaversenyek régebbi
felvételei mellett néhány új bejátszás. A ver
senyművek sorát Altenburg- és Telemannduettek egy-egy tétele szakítja félbe öt alka
lommal. Ezek mindkét szólamát Geiger játssza,
míg Franceschini és Vivaldi kéttrombitás verse
nyeiben Kucsera Jenővel játszik együtt. A tech
nika mindenütt tökéletes. Geiger művészete a
szimfonikus megszólaltatást kamarazenekari
megközelítéssel felváltó középutas stílusban
bontakozott ki. Igazán készülhetne vele több
lemezfelvétel is, egy ilyen kiváló szólistával
mélyen lehetne meríteni a barokk koneertrepertoárból. A lemez anyaga mutatja, többféle
kíséret is illik e kivételes trombitáláshoz.
ZB

J.P.Rameau: Cantates&Pieces en concerts
Alpha 067

FORGALMAZZA: CD -B A R AUDIO KFT
1088 Budapest Krúdy Gyula u.6
Tel,Fax.:486-0572/486-0573
E-mail:g.gabor@cdbar,hu
www.cdbar.hu
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Günter Wand
felvételei
Sztravinszkij és
Prokofjev művei

J.S. Bach: Das
Wohltemperierte
Klavier — I. rész
Dániel Barenboim
(zongora)

Profil - Karsay és Társa

Warner Classics

Günter Hänssler a Günter Wand-hagyatékból ad
ki felvételeket a Profil nevű lábéinál. A késői kor
szakában az Észak-német Rádió Szimfonikus
Zenekarával főképpen Brucknerre specializáló
dott karmester remekül vezényli a modern orosz
darabokat. Sztravinsky A tűzmadár-szvitjének
1945-ös változata csodálatos zenekari hangzás
sal szólal meg, kirívó megoldásoktól mentesen,
mégis mindvégig izgalmasan. Az 1949-es válto
zatban felcsendülő Pulcinella-szvit természete
sen kevésbé színgazdag, ám éppen ezért ideális
középrésze a lemeznek, mely Prokofjev I. Hege
dűversenyével zárul. Edith Peinemann igazán di
cséretesen, tisztán, stílusosan játssza a szólót. A
hegedűs és a karmester modora megegyezik:
diszkrét expresszivitásra törekszenek mindket
ten, a darabok karakterét megrajzolják, de nem
hangsúlyozzák túl. Az előadás nem marad el ne
vesebb szólisták bejátszásaitól sem.
ZB

Barenboim a széllel szemben halad. Bach zon
gorán, sok pedállal, távol Gouldtól, távol a his
torikus iskolától. Kiváló lemez. Már az első pre
lúdiumnál világos, Barenboimnak van saját
mondanivalója, és ahogy jönnek a tételek, csak
erősödik ez az élmény. A romantikus előadás
nem jár együtt régies összemosódással, felesle
gesen súlyos hangzással. Kellemes könnyedség,
finomság járja át az előadást. Chopin érzelemvi
lágának felidézése mellett megmarad a zene
tiszta struktúrája. Leginkább kisebb barokk or
gona hangzását idézi a lemez. Barenboim a so
rozatban rejlő lehetőségek világából merít, Bach
munkáját az utódokéval köti össze. A barokkhoz
hozzátesz, ugyanakkor ezzel nem tesz a barokk
ellen. Amit Daniel Chorzempa négy különféle
hangszeren - csembaló, clavichord, fortepiano,
orgona - próbált megvalósítani Philips-lemezén,
Barenboim egyetlen felvétellel éri el.
ZB
Memories of Love
Jósé Maria Guerrero
(tenor), Richard
Pearce (zongora)

Wagner hősnők
Temesi Mária (ének),
a Magyar Rádió
Szimfonikus Zene
kara, vezényel: Jurij
Szimonov
Hungaroton Classic

•••oo

Temesi Mária, mint azt már máskor is tapasz
talhattuk, szépen mondja a szöveget és hangja
sem akkora amplitúdóval leng ki, mint a ma
gyar operaénekeseké általában. Amikor dalla
mot kell énekelnie (például Erzsébet imája a
Tannhäuserböl), nem igazán tud vele mit kez
deni, amikor viszont mesélnie kell (pl. Elza ál
ma a Lohengrinből), azt sokkal intenzívebben
és meggyőzőbben teszi. Temesinek nincs kön
nyű dolga: a zenekar mintha egy dobozból
szólna, és hihetetlenül lagymatagon is játszik.
Nyilván Szimonov is hibás, hogy nem képes
kellő hőfokra forralni a wagneri muzsikát. A
Budapesten Wagner-specialistaként számontartott dirigens unatkozik kissé, ha nem lát be
írva a kottába crescendót, tempóváltást vagy
fortissimót. A hangok, harmóniák önmagukban
- úgy látszik - nem sokat mondanak számára.
A zenekar példásan együtt van (a legtöbb he
lyen), csak hát ez édeskevés.
VT
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A műsor érdekes, ritkán lemezre kerülő olasz da
lok. Mascagni és Respighi mellett két kevésbé is
mert szerző, Martucci és Pizzetti szerzeményei.
Utóbbiak különösen érdekesek. Mintegy félórás
dalciklus Martuccitól, nem túl izgalmas előadás
ban; Pizzettitől három Petrarca-szonett. Guerrero
hangjában van szépség, erősen emlékeztet And
rea Bocelliére, csak keményebb, élesebb, érdesebb. Az énekes modorával és felkészültségével
azonban baj van. A hang remegése, a hangsú
lyozás direktsége zavaró. Guerrero hangja ígére
tesnek is nevezhető, ám a hangot képezni kelle
ne. Napjaink nem egy ünnepelt tenoristáját
jellemzi a megfelelő énektechnika elsajátításá
nak elmaradása. Ez Guerreróra fokozottan érvé
nyes. Éneke a Bajazzókra emlékeztet: vásári ko
média, játék és valóság között nincs átvezetés.
Pedig a művészet ott van. Guerrerónak techni
kát, habitust kellene váltania, hogy ne visszatet
szést, hanem tetszést keltsen.
ZB

Warner Classics

Mozart: G-dúr
hegedűverseny,
Brahms: Hegedűverseny
Julian Rachlin
(hegedű), a Bajor
Rádió Szimfonikus
Zenekara, vezényel:
Mariss Jansons

Rachlin és a Bajor Rádiózenekar CD-je Frank Peter
Zimmermann és Wolfgang Sawallisch lemezé
nek különös párosítása. Jansons remekül kísér.
A Mozart-koncert esetében különösen adekvát
a mozgékony, könnyű, de nem elsietett és súly
talan előadás. Korszerű megközelítés, a régi
szimfonikus közelítésmód ballasztjaiból semmi
sem maradt. A két művész egy stílusvilágban
mozog. Rachlin igazán kitűnő hegedűs, enyhén
vékony hegedűhangja kellemes. Ami Mozart
hegedűversenyéhez tökéletesen illett, Brahms
versenyműve esetében érdekes alternatívához
vezetett. Ez ugyanis eredetileg súlyos darab.
A két zenész megfelelően vett vissza a darab
súlyosságából, így „mérsékelten különleges"
előadás született. Sok jót el lehet mondani róla,
ugyanakkor számos lemezfelvétel nyújt ennél
maradandóbb élményt.
ZB
G LAZUN O V

Warner Classics

Glazunov: V. szim
fónia, Az évszakok
Királyi Skót Nemzeti
Zenekar, vezényel:
Jósé Serebrier

• •••o

Glazunov Az évszakok című balettje még csakcsak ismert, az V. szimfónia alig. Jósé Serebrier
felkészülten vezényli a Királyi Skót Nemzeti
Zenekart. Különösen a szimfóniában feltűnő
azonban a vonósok fénytelensége, háttérben
maradása. A fúvósok térnyerése romantikus
szimfóniák esetében nem a vonósok hátrébb
kerülését, hanem a hangzás tömörebbé válását,
legfeljebb a dominancia megosztását eredmé
nyezte. A szimfónia Scherzója, Andantéja, a IV.
tétel Allegrója és a balett határozottan jobban
fekszik a karmesternek. A kisebb formátumú
részek esetében szépen karakterizál, a monu
mentálisabb szakaszoknál viszont hiányzik a
formaadás. (gy a szimfónia I. tétele és befeje
zése hiányérzetet kelt. A balett előadása
ugyanakkor nem marad alul az Ernest Ansermet Decca-felvételével való összevetéskor.
Ha nem is kitűnő, de jó lemez.
ZB

Hungaroton Classic
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Goethe-versek
megzenésítései
Meláth Andrea
(ének), Virág Emese
(zongora), km.:
Anatolij Fokanov
(ének), Kokas Katalin
(hegedű), Schubert
Éva (narrátor)

Tizenegy Rémkirály-megzenésítés, négy Margit a
rokkánál - melyiket válasszam? Bár nagy való
színűség szerint a lemez meghallgatása után is
Schubertnél maradok, mégiscsak másképp figyel
az ember egy rendhagyó műre, ha tud mihez vi
szonyítani. Olyan zeneszerzők dalait is fölvették,
akikről bizonyára most hall először a zenehallga
tó. Az előadók - nagyon helyesen - nem tesznek
különbséget nagy mű és kis mű között: a hozzá
állással tehát nincs baj, viszont Meláth Andrea
többször hangsúlyoz olyan szótagokat, amelyeket
nem kellene, és gyakran mesterkélten formálja
meg szólamát. Nem elég plasztikusak a külön
böző karakterek, és ezt főleg a „no name” szerzők
sínylik meg, akiknek dalaiban gyakran sokkal több
van, mint amennyit a hallgató most kap. Óriási
ötlet - érdekes, hogy még senkinek nem jutott
eszébe - , de csak félsiker.
VT
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Bernstein: Mise
Vezényel:
Kent Nagano

Brahms: Hegedűés brácsaszonáták
Shlomo Mintz
(hegedű),
Itamar Golan
(zongora)

Harmonia Mundi - Karsay és Társa • • • O O

Avie Records - Karsay és Társa

• • • • O

A Mise kora (1971) és szerzője (Bernstein) jellem
ző darabja, megismerésre érdemes nagyszabású
mű. Eklekticizmusa miatt nehéz úgy előadni, hogy
minden stílus megfelelően érvényesüljön. Kent
Nagano felvételének erénye a kidolgozottság, gyen
géi vannak azonban az egységesség és a könnyedség
terén. A stílusok sokszínűségét kiemeli a hangerő
nem egységes beállítása. A Mise előadásához a
felidézett stílusokban - jazz, rock, blues stb. - já r 
tasabb, kiemelkedő hangú szólistákra volna szük
ség, valamint annak az aránynak a pontos megta
lálására és az előadókkal való elfogadtatására, mely
kellőképpen egységben, ugyanakkor elkülönülten
mutatja a mű különböző rétegeit. A főszereplő
Jerry Hadley előadása elég didaktikus, de nem
merevebb a többiekénél. Nem lélegzik, nem hul
lámzik eléggé a kétségkívül igényesen előkészített
előadás. Talán André Previnnek kellene eldirigál
nia válogatott társasággal.
ZB

Shlomo Mintztől kár volt megválnia a Deutsche
Grammophonnak. Az utána szerződtetett hegedű
sök egyike sem szárnyalja túl, sőt, legtöbbször úgy
tűnik, Mintztől jobb teljesítmény született volna.
Nincs egyedül, Andrej Gavrilov esetében ugyanez
mondható el. Az utóbbi években gyakran vezénylő
hegedűs saját produkcióban készülő felvételeit
újabban az Avie cég adja ki. Kevesen játsszák
Brahms hegedűszonátái mellett a brácsaszonátá
kat is. PinchasZukerman készített lemezt hajdanán
mindkét műcsoportból. Mintz telt, erős hangon
hegedül. Nem a darabok lendületére helyezi a
hangsúlyt, hanem mérsékelt tempók mellett fel
tárulni engedi a szonáták szerkezetét. A legtöbb
ször gyorsabb iramban, szélesebben megrajzolt
íveket részekre bontja, az előadások azonban nem
hűvösek. Monumentálisabban, statikusabban, az
érzelmi és a szerkezeti oldal kiegyensúlyozottsá
gával állnak előttünk a darabok.
ZB

MAKHTIN BEREZOVSKY■KNIAZEV;

Warner Classics

A hangszeres játék kiváló; ami az interpretációt
illeti, vegyesebb a kép. A Rahmanyinov-trió má
sodik és harmadik tétele és a Sosztakovics-trió
sikerült jobban, a Rahmanyinov-mű első tétele
kevésbé. Rahmanyinov minden kamaraműve
szinte zongoraverseny, csak más hangszerelés
ben: a bonyolult szólamszövésnek egységes fo
lyondárrá kell összeállnia. Az első tételben ez
nem történik meg, a hegedű nem olvad bele az
együttesbe, hanem kissé idegesen a két másik
instrumentum fölött szól. A további tételek nem
kívánnak ilyen sajátos egységet. A modernebb
darabhoz jobban illik a trió hangvétele. A csel
lista teljesítménye kiváló, hangja megragadó, a
pianista is a tőle megszokott igényességgel
játszik, bár Rahmanyinovhoz szenvedélyesebb
játék is illenék. Három kitűnő zenész ígéretes
triója, kis hibákkal.
ZB
Francois Couperin:
La Sultanne,
Préludes et Concert
royaux

A tondali látomás
középkori énekek
Dalmáciából
Dialogos Együttes

Kodály Emma: Dalok
és zongoradarabok
Cserna Ildikó (ének),
Prunyi Ilona (zongora),
Km.:
Gál Erika (ének)

Rahmanyinov: d-moll
trió, Sosztakovics:
e-moll trió — Dmitrij
Makhtin (hegedű),
Borisz Berezovszkij
(zongora), Alexander
Knjazev (gordonka)
• • • • O

Hungaroton Classic

Arcana — CD Bár

Alpha — CD Bár

Azt hiszem, bátran megállapíthatjuk: Cserna
Ildikó hangja ezekhez a dalokhoz túl operai. Túl
nagy, nem alkalmas a nüanszokra. Cserna más
dimenziókban mozog, itt nem elég érzékeny.
Kodály Emma dalaiban ugyanis inkább a Schu
bert- és Schumann-féle romantika-hang él
tovább, mint a wagneri. Nagy örömet szerez és
sajnos ritkán mondható el másokról: Cserna ér
zelemmel teli, átfűtött hangon énekel; átéli a
dalokat és ez megfogja azt is, aki hallgatja.
Prunyi Ilona úgy kísér, ahogyan az okos lány
abban a bizonyos mesében: jelen is van, meg
nem is - minden dalénekesnek ez az álma. A
zongoraműveket a tőle megszokott profizmus
sal adja elő, minden hangot magabiztosan tesz
oda, a kissé akadémikus Variációkban szintúgy,
mint a Bécsi keringők nosztalgikus sorozatá
ban. Vegyes élmények tehát, de az összkép - és
az, hogy végre lemezen is hallhatjuk Emma né
ni zenéit - jó.
VT

A XII. században élt ír szerzetes alkotása, A
tondali látomás számos liturgikus énekre utal;
ezeket gyűjtötte össze a horvát női együttes
vezetője, Katarina Livljanic. Glagolita és grego
rián énekek szólalnak meg, aminek áldásos ha
tása, hogy Isztriát és Dalmáciát ezúttal nem
m int turistaparadicsomot látjuk és halljuk, ha
nem mint többszáz éves zenei hagyományok
helyszínét. Szépek és különlegesek ezek az
ezeréves, egyházi szláv nyelven és latinul fel
hangzó dallamok. Néha többszólamúak és sok
szor meghökkentő hangzásokkal lepnek meg. A
héttagú kórus tökéletesen homogén hangzás
sal örvendeztet meg, végig meleg hangszínnel.
A tételek előadása kissé szögletes, lehetne
énekszerűbb, hajlékonyabb, mondhatni: szlávosan édesebb. Érezni azonban, hogy nemcsak
tudják, mit énekelnek, hanem szeretik is ezt a
muzsikát. Nem véletlenül ítélték oda nekik ta 
valy a Diapason d'Or díját.
VT

Kitűnő válogatás; egy órányi élvezetes hallgatnivaló. Van itt minden: a csembalódarabtól
kezdve az oboaversenyig és a kamarakoncerte
kig; tehát aki nem ismeri Couperin zenéjét, fel
tétlenül ezzel a koronggal kezdje. Nem kell félni,
akár elejétől a végéig, egyben is meghallgatha
tó, a tetszés garantált. A hét régizenész tökéle
tesen kidolgozott produkciót nyújt, a Couperin
Csembalóiskolájából való rövidke, egyperces
prelúdiumok gyöngysorként fonják át a műsort.
A kiadó házi billentyűse, Elisabeth Joyé (a
Goldberg-variációkat is bejátszotta nekik) ér
zékenyen - de sosem affektáltan - reagál eme
darabok finom hangulatváltozásaira. A Gouts
Réunis híres sorozatából kettő szerepel, melyek
közül a műsor végén megszólaló Kilencedik
koncert afféle emblémaként még utoljára em
lékeztet a lemez képeskönyv-szerű színességé
re. Ha elfelejtettük volna - de ez nem
valószínű.
VT
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Franz Tündér:
Egyházi művek
Vezényel:
Vashegyi György

Mondonville
kamarazenéje
Károly Edit (ének)
Bozzai Balázs
(hegedű)
Spányi Miklós
(csembaló)

Dreyfus Jazz

Flungaroton Classic
A XVII. században működött észak-német zeneszer
ző, Franz Tündér összesen mintegy harminc litur
gikus kompozíciója közül vettek fel Vashegyiék
kilencet, közülük többet elsőként a világon. Egy
nagyon jól összeszokott zenekart hallunk (Orefo),
érzik egymást, egyszerre lélegeznek anélkül, hogy
erre külön törekednének. A Purcell Kórus hangzása
már nem ennyire homogén, sokszor aránytalanul
szól, a tuttikban a belső szólamok nem élnek elég
gé. A műsor-összeállítást is kissé kiegyensúlyo
zatlannak érzem: nehézkesen indul a két nagy
szabású, tízperces zsoltárfeldolgozással, míg a
lemez legközvetlenebb, legőszintébb tolmácsolása,
a szopránra és vonósokra írt, mindössze négy per
ces korálfeldolgozás - Zádori Mária szólójával szinte elrejtve, az utolsó szám előtt szerepel. A
jobban átgondolt sorrend talán még élvezhetőbbé,
könnyebben hallgathatóvá tette volna ezt az ér
tékes kezdeményezésből született lemezt.
VT
Bolíviai barokk
Barokk zene
a Chiquitos
és Moxos indián
missziókból
Florilegium
Channel Classics — Karsay és Társa • • • O O
A Florilegium együttes zenetörténeti szem
pontból roppant érdekes lemezzel jelentkezett:
bolíviai jezsuita missziók fennmaradt hangsze
res és vokális zenéit vették lemezre; névtelen
és neves - Domenico Zipoli - szerzők darab
jait. Konkrét emlékek egy fantasztikus, rejté
lyes világból. A korhű megszólaltatásra való tö
rekvés itt egyértelműen pozitív. Az előadás
igényes, finom. Négy bolíviai énekest hívott a
felvételhez a hét hangszeres. Az énekes és
hangszeres darabok váltakozása kellemesen
változatossá teszi a műsort. A bolíviai tenoris
ta két Florilegium-tag kísérte pánsíp-improvi
zációját viszont ízléstelenség volt a lemez vé
gére tenni, egyszerűen nem illik az egyébként
koherens gyűjteménybe. A felvételeket bemu
tató DVD-nél is többet ért volna egy második
lemez: a felhasznált forrásokból még lehetett
volna meríteni.
ZB
GRAMOFON

Ismét izgalmas művekre bukkant Spányi Miklós:
a zongoraszonáta, hegedűszonáta és ária mű
fajok furcsa keverékei ezek a zsoltárszövegeket
megéneklő darabok. Ráadásul Mondonville
fontos személyiség, hiszen a XVIII. század köze
pe táján a párizsi zenei élet egyik fő szervező
je volt. Más kérdés, hogy a szélsőségeket kerülő
zenét, amilyen az övé is, tényleg csak az tudja
értékelni, aki jól ismeri ennek a kornak a szel
lemiségét. Érdekes belegondolni, hogy a trió az
1740 körüli első kiadás másolatából játszott,
viszont tévedés lenne azt hinni, hogy csupán
emiatt sikerül megidézniük a múltat. Ezúttal is
meggyőződhetünk róla, Károly Editnek milyen
gyönyörű hangja van. Puha, gyengéd, mégis
testes, ha néha-néha elbizonytalanodik is az
intonáció. Bozzai és Spányi pedig úgy veszik kö
rül szólamaikkal, hogy a végeredmény magas
VT
rendű kamaramuzsikálás lesz.

ECM RECORDS

Bara Faustus'
Dreame - angol
consort-zene
Les Witches

• MOO
Nagyon szép felvétel, bizonyára rengeteg mun
ka áll mögötte. Hegedűiskolák, billentyűs mű
vek, hangszerleírások tanulmányozása. Külön
elismerésre méltó, hogy a két énekes alázato
san megtanulta és alkalmazza is az Erzsébetkori angol kiejtést. Gyönyörű hangú extra
hangszereknek is örülhetünk: van pandora, az
angol eredetű lant, koboz és a claviorganum,
ami húrjaival csembalószerűen megpengetett
hangokat ad, ugyanakkor sípokkal is rendelke
zik. Minden együtt van tehát, s azt hinné az
ember, minden készen áll a tökéletes produkci
óhoz. És az előadás mégsem szólít meg. A több
év régizene-játék és -tanulás, drága hangsze
rek beszerzése, építtetése mind nem ér semmit,
ha hiányzik az alapvető zenész-magatartás:
megrendít, amit játszom. Nem rendülünk meg.
Hűvös, historikus játékot hallunk betanult manírokkal. Szerencsére Dowland, Byrd és Morley
dalai még így is szépek.
VT

Forgalmazza a MusiCDome Kft.
Cím: Budapest, XIV.,
Fogarasi út 5.
Telefon: 221 -5260 Fax: 383-8396
E-mail: ertekesites@musicdomekft.hu
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BMC Records

Alexander Knaifel:
Amicta Sole
Msztyiszlav Rosztropovics (cselló), Álla
mi Ermitázs Zenekar,
Vezényel:
Arkagyij Steinluht
ECM Records - MusiCDome
• • • OO

Hungaroton Classic

•••O O

Prunyi Ilona Volkmann-lemeze után most a Ze
neakadémia egykori nevezetes tanárának ma
gyarvonatkozású művei hallhatók, Kassai István
tolmácsolásában. Túlzás volna ezeket egyéni
hangú alkotásoknak tekintenünk, hiszen amolyan
„verbunkoskodó'' muzsika ez, csárdás-ritmusok
kal alaposan megborsozva-megpaprikázva. Ez
persze nem az előadó hibája. Kassai jó zongo
rista: sokszor sikerül lágy, puha hangszínt ki
kevernie; különösen a baszszusok zengenek
szépen. A Maróthi emlék és a tizenkét zeneköl
teményt magában foglaló Visegrád előadása
azonban nem vonja el figyelmünket a Volkmann-művek átlagosságától. Kassai nem tud
hidat verni a mű és a hallgató közé, aki kényel
mesen sétálhatna át azon, gyönyörködve - ha
nem is Visegrád, de legalább - Volkmann zenei
tájaiban. És ez elég nagy baj, mert így a muzsi
ka és ez a CD nem érte el fő célját.
VT

A meglepetéskoncertek között itt van Csalog újabb
meglepetéslemeze. Mit tud még kitalálni? Mi van
még a tarsolyában? Ezek a kérdések törnek fel az em
berből egy ilyen különös-enigmatikus műsor halla
tán. A három részre tagolt program akár három
szeánsz tárgyát is képezheti, és az előadáson halla
ni, hogy Csalog számára tényleg szeánszok voltak a
stúdióban töltött órák. A külvilág megszűnik és a
kétperces darabokon keresztül Szkrjabin szelleme
tölti be a teret. És a zongorahang. A gyors menetek
egyes rövid hangjainak árnyalata, karaktere épp
oly kidolgozott, mint a nagy, tömör akkordok zen
gése, arányai. Mindaddig legalábbis így gondol
tam, amíg egy fortissimo-szakasz nem következett.
Általános jellemzője az előadásnak, hogy amilyen
bódítóak a meditativ részek, ezek lendületes sza
kaszok annyira kijózanítóak. Itt Csalog billentése
nyerssé, erőszakossá válik: ütni kezdi a zongorát
ahelyett, hogy tovább beszéltetné.
VT

Ez nem az a fajta muzsika, amit beteszünk a le
játszóba, aztán „hadd szóljon!" Nem, erre rá
kell készülni, mert koncentrált odafigyelést kö
vetel. A Nyugaton ünnepelt zeneszerző, Knaifel
egy szál csellóra írt, húszperces darabja, mint
valami keleti szertartás, terül el az időben. Ha
ráhangolódtunk és jól figyelünk, a hangok visz
nek magukkal; Rosztropovics ezt is tudja. A há
romnegyed órás, gyerekkarra, nőikarra, szoprán
szólóra, és kiszenekarra írt másik kompozíció
ezt a stílust folytatja. Állóvíz-szerű akkordok,
üveghangok, angyali hangzás: lehetetlen nem
érezni ezek mögött a filmzenék hangvételét:
Knaifel eddig mintegy negyvenet írt. Szép ze
nét akart alkotni, de nem szerencsés, ha hallat
szik ez a görcsös akarás. Az előadással nincs
semmi baj, még ha túl is visszhangosították a
kórust. Nyilván ez is a hatás része.
VT

XX. századi
és kortárs magyar
szerzők csellóművei
Déri György
(gordonka)

Hungaroton Classic

••••O

Déri György válogatásának szempontjai a „vál
tozatosságra való törekvés és a személyes íz
lés" voltak. Valóban, sikerült igen színes műsort
összeállítania; értékes, érdekes darabokat hal
lunk, azt az egy-kettőt pedig, ami nem annyira
az, írjuk a személyes ízlés számlájára. Déri sze
mélyisége és csellóhangja - kaméleon módjá
ra - tökéletesen felveszi a környezet vagyis a
mű „színét" - attól teljesen függetlenül, hogy
Kurtág higany sűrűségű, 1999-es MessageConsolation-ját (Vigasztalás-üzenet Christian
Sutternek) vagy Melis László 2003-ban írt, „gáz
halmazállapotú" művét tolmácsolja. Figyelemre
méltó, miként ér el Déri változatosságot a vibrátóval. Ez az eszköz, mely - ha nem mérték
kel használják - annyi előadást tesz tönkre, az
ő kezében mindig a műveket szolgálja. így le
hetséges, hogy Eötvös Péter tízperces, 1998-ban
írt, Két vers Pollynak című darabja megrázó
erejű tolmácsolásban hangzik fel.
VT
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Robert Volkmann:
Zongoraművek
Kassai István
(zongora)

Szkrjabin:
Prelűdök és poémák
Csalog Gábor
(zongora)
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Giya Kancheli:
In l'istesso tempo

ECM Records - MusiCDome

•••OO

Hallgatható kortárs zene: kímélő tempóban
áramlik felénk az információ a Kancheli-muzsika
két avatott előadójától, Gidon Kremertől és Oleg
Maisenbergtől. Nem utolsó dolog: van időnk fel
fogni, mi történik. A két összeforrott zeneiségű
muzsikus elemi erővel tolmácsolja az idén hetven
éves grúz zeneszerző huszonöt perces duóját. És
mégsem olyan mély ez a zene, hogy az a néhány
megszólaló hang kitöltse, megteremtse maga
körül az időt és a világot. A szólóhegedűre, előre
felvett énekhangra és vonósokra 1994-ben készült
darabról nagyjából ugyanez mondható el. A fél
órás, 1997-es keltezésű Piano Quartet in l'istesso
tempo — vagyis Zongoranégyes azonos tempóban
- az előbbiekhez hasonlóan egybefüggő kompo
zíció. Elkezdődik valahol, megérkezik egy csúcs
pontra (itt jól kitombolja magát), majd visszatér
körülbelül oda, ahonnan elindult. Ismerős séma,
de - zseniális előadók ide vagy oda - nem törté
nik semmi különös.
VT

XX. századi
klarinéttriók
Trio Contrasts

Cybele Records — CD Bár

• • • • O

Az 1997-ben alakult, német fiatalokból álló trió
nak sikerült egy különleges lemezzel felhívni ma
gára a figyelmet, amivel kiválóan megfelelnek a
kuriózumokra szakosodott német kiadó elvárása
inak. A zeneirodalom klarinét-hegedű-zongora
összeállítású darabjait játsszák, és itt is ebből a
repertoárból nyújtanak át kisebb csokornyit. Az
ember, mivel Bartók Kontrasztok című remek
művén kívül nemigen szokott más az eszébe ju t
ni, a lemeznek köszönhetően meglepetéssel
konstatálja, bőven van mit játszaniuk. Berg Ka
marakoncertjének egyik tétele - a szerző átirata
- mellett Gottfried von Einem, valamint Friedrich
Scholz és Ernst Krenek darabjai szólalnak meg és nem is rosszul. Az egyetlen zavaró körülmény,
hogy a lemezt hallgatva a hangszerek túl távol
vannak egymástól, a szólamok így képtelenek sa
játos ötvözetet alkotni, ami a kamarazene tulaj
donképpeni lényege lenne.
VT
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Membran — H&H 92

Messiaen, Bartók,
Debussy kamaraművei
Bjarne Hansen (hege
dű), John Kruse (kla
rinét), Svend Winslov
(cselló) Rosalind Bevan (zongora)
• •OOO

Morricone:
Filmzenék
Yo-Yo Ma (cselló)
Roma Sinfonietta,
Vezényel:
Ennio Morricone
Sony - BMG

Muszáj egy kicsit elidőznünk a részleteknél.
A lemezborítóról idézem: Belá Bartók
(1881-1894). Hogy honnan vették ezt a '94-et,
nem tudom, de még az sem lehet, hogy vélet
lenül felcserélték a kilencest meg a négyest,
mert úgy sem stimmelne az évszám. A Kont
rasztokat játsszák, melynek második tétele ismét idézem
Pihenoe. Jó, rendben, nincs
ő-betűjük, de mégsem járja, hogy a kamarairo
dalom egyik nagy művének címét megváltozat
ják. Az említett igénytelenségek miatt kétszer
meggondolja az ember, feltegye-e a lemezt:
ezek után mi szólhat rajta? A dán muzsikusok
eljátsszák a leírt hangokat, ennél többet azon
ban nem nyújtanak. Az ilyen muzsikálás hát
térzenének megfelel, de az ember mégsem a
Messiaen-kvartett, vagy a Debussy-csellószonáta mellett olvas újságot. Esetleg Belá Bartók
muzsikáját szánták annak?
VT
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Somlói galuska, majd francia krémes, utána egy
tálka gesztenyepüré (jó sok tejszínhabbal), kis
adag gyümölcspuding, lezárásnak pedig máglya
rakás - nagyjából ehhez az étrendhez hasonlíta
nám ezt a műsort. A harmadik track után elég
volt, nem kérünk többet, mozdulni se bírunk. A
kínai származású sztárcsellistának tulajdonkép
pen nincs más feladata, mint csatlakozni néha a
(hakni?)zenekar elsőhegedűihez. Van egy kép a
CD-felvételről: Yo-Yo Ma a süketszobában, fején
fülhallgató, kezében egyik XVIII. századi, velencei
mesterhangszere. Nyilván most játssza rá a fel
vett anyagra a maga szólamát. Kimondottan mu
zikális hozzáállás, nem? Hát, körülbelül ez hallatszódik az előadáson is. Az együttmuzsikálás örö
mének, kreatív ösztönök szabadon engedésének
semmi nyoma. Enélkül azonban unalmassá válik
a Morricone-muzsika, amely - mondják - a szí
nes olasz zenéből táplálkozik.
VT
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A kifinomult játéktechnikájáról ismert gitáros és
invenciózus zeneszerző, Steve Hackett nagy utat
tett meg a Genesis progresszív rockmuzsikájától a
romantikus ihletettségű klasszikus zenéig. A
nyolcvanas évek elején fordult először a komoly
zene felé - egy olyan korszakban, amikor még álltak
a különböző zenei műfajokat egymástól hermeti
kusan elzáró kőfalak. Hackett megpróbált áttörni,
el is ért részeredményeket, de csak 1997-es Szentivánéji álom-parafrázisával lett igazán elfogadott
klasszikus szerző. Most egy könnyen befogadha
tó, élvezhető dallamokat kínáló, dramaturgiailag
kifogástalan ciklikus művet tett le az asztalra: a
tizenöt tételből álló Metamorpheus vérbeli prog
ramzene, Orfeusz és Euridiké sokszor megénekelt
mitológiai történetének XXI. századi adaptációja.
A sztorit „elmesélő1’ gitárszólót maga Hackett
játssza, míg a nyolctagú Underworld Orchestrában
fivére, a fuvolista John is felbukkan.
ReA
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Steve Hackett:
Metamorpheus

Sie»eHacken
C'THcCnderworldOtvho tra
Metamorpheus
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A m agyar jazz és a magyar ja z z k ritik a - 3.

Szembenálló felek?
A mostani három vélemény közlésével lezárjuk a magyar
jazzkritika helyzetéről szóló vitánkat.

Friedrich Károly:
Hiszem, hogy bárkinek természet adta joga, hogy akármilyen hallott
zenéről véleménye legyen, amelyet tiszteletben kell tartani. Ettől
persze még senki sem lesz kritikus. Úgy gondolom, nem a zenei ta
nulmányok megléte tesz valakit alkalmassá, hogy mások számára is
elfogadható véleményt alkothasson valamilyen zenei produkcióról.
Az azonban elengedhetetlen, hogy az illető tudja, hogy miről beszél.
Aki erre vállalkozik, annak Kodályt idézve kiművelt füllel, szívvel és
értelemmel kell rendelkeznie.
Azt hiszem, a magyar jazzkritika elsődleges feladata a közönség
ízlésének alakítása, és kevésbé a muzsikusok produkcióinak vagy ze
nei koncepcióinak bírálata. Még sohasem találkoztam olyan zenész
szel, aki ne akart volna jól játszani. Ha nem is futja világrengető
dolgokra, a jószándék mindig megvan. Azok pedig, akik akár egy le
mezzel vagy koncertprodukcióval a közönség elé állnak, amúgy sem
kezdők, úgyis tudják, hogy m it akarnak. De még az építő szándékú
bírálat is valószínűleg szerencsésebb, ha zárt körben hangzik el.
Munkahelyemen, a jazztanszakon tanévenként kétszer ta rtu n k ze
nekari bemutatót. Ezek az alkalmak az iskola legfontosabb esemé
nyei közé tartoznak. Ilyenkor a produkciókat egy-egy tanár megbí
rálja, a kollégák pedig hozzászólhatnak. Még itt, az intézet óvó falai
között is inkább csak a dicséret szokott nyilvánosan elhangzani, az
egyéb kritikák néhai tanártársunk, Kovács Gyula szavai szerint a
„szülőszobán," azaz szűk körben hangzanak el. A muzsikusok termé
szetesen jobban örülnek a dicséretnek. Arról pedig, hogy egy zenész
kinek a nem csak dicsérő kritikáját fogadja el, álljon itt egy anekdota:
Ben Webster hatalmas testalkatú figura volt, aki alkoholos állapot
ban nagyon csúnyán tudott viselkedni, ezért is volt az egyik bece
neve „a brutális". Egyetlen ember tudta őt tombolásában megfékezni,
a picike termetű Benny Carter: „Benjamin, most ülj le és hallgass!"
Webster pedig engedelmeskedett. Később megkérdezték, hogy lehet
ez? „Azért mert Benny hallja a hibáim at” - volt a válasz.

Túri Gábor:
Zene nélkül nincs kritika, a kritika pedig nélkülözhetetlen része a
zene szellemi környezetének. Köszönhetően több évtized oktatási
gyakorlatának, Magyarországon szép számban működnek jó l képzett
jazzmuzsikusok - de alig találhatók szaktudományi végzettséggel
rendelkező kritikusok. Az országos napilapok nem közölnek jazzkritikát, kis példányszámú orgánumokban többnyire szubjektív benyo
másokat rögzítő, leíró recenziók látnak napvilágot, amelyek nem
helyettesítik a szakszerű, elemző bírálatokat. Mérvadó kritikai és
szakmai közeg hiányában a jazz Magyarországon nem a zenei köz
beszéd tárgya, mellőzöttebb helyet foglal el a kultúra palettáján,
m int amire tényleges értékei jogosítanák. Ez a helyzet torz módon
befolyásolja a jazzmuzsikusok és a kritikusok viszonyát: a zenészek
jelentős része nem becsüli és nem is igényli a kritikát, ítéletalkotás
helyett a zene forgalmazását elősegítő méltatást és népszerűsítést
várja tőle (e felfogásnak éltető tá p ta la jt adnak a kereskedelmi mé
diumok). Vannak, akik a kritikát fölösleges rossznak tartják, és akad
nak olyanok is, akik a kritikusban ellenséget látnak, és a ttó l sem ri
adnak vissza - m int példa m utatja - , hogy az őket elmarasztaló írás
m iatt tettlegesen megfenyegessék a szerzőt.
Ami az ügy személyes vonatkozásait illeti, kritikus és muzsikus vi
szonyában kétségtelenül az utóbbi a védtelenebb: ki van szolgáltatva

a bíráló felkészültségének, ízlésének, hangulatának - amiben szélső
séges eltérések akadhatnak (lásd Down Beat, párhuzamos kritikák).
Elismerhetjük: nem könnyű tudomásul venni azt, hogy a szubjektivi
tás az ítéletalkotás elkerülhetetlen velejárója. M unkál-e elfogultság
a jazzkritikusban? Természetesen mindegyikük m eghatározott ízlés
és esztétikai érzékenység alapján közelít egy műalkotáshoz. De bi
zonyosak lehetünk abban, hogy a zenehallgatás a kritikus számára
nem a mazochista tobzódás terepe, hiszen mindenki szívesebben
tölti idejét remekmű, mint feledhető alkotás befogadásával. A kritikus
a minőség elkötelezettje, és ahogy a zene megteremti a maga mi
nőségét, ugyanúgy a kritikusnak is ki kell vívnia a tekintélyt muzsikus
és olvasó e lő tt egyaránt. Ez a tisztelet hiányzik a magyar jazzmu
zsikusok és a kritikusok viszonyából. Hiába fo ly ta t nagylelkű gya
korlatot az egyetlen szakfórumnak tekinthető Gramofon - csak úgy
röpködnek a csillagok -, ez kevés a bizalom megteremtéséhez. Kü
lönös módon a tartózkodó magatartás inkább a muzsikusok részéről
érzékelhető. Sok jel mutat arra, hogy egy - hangadó - részük nem
érdekelt az értékelvű kritikai gyakorlat meghonosodásában. Kicsi az
ország, szűk a felvevőpiac; életkor, ízlés és olykor származás szerint
szerveződő csoportosulások versengése folyik a támogatásért, a
koncert- és médiaszereplésekért. A jelenlét gyakran nem a minőség,
hanem a kapcsolatok és a médiaképesség függvénye. A kusza hely
zetben rejlő manipulativ lehetőségek kiaknázása az érvényesülés
hatékony eszköze.
Elemezni, értelmezni, értékelni - ez a kritika küldetése, függetlenül
attól, hogy mely művészeti ágról van szó. Különösen nagy szükség
volna erre a jazz esetében, ami az utóbbi másfél évtizedben jelentős
metamorfózison ment keresztül a poszt-szocialista országokban: el
veszítette misztifikáló politikai tartalmaktól sem mentes státuszát, és
egy le tt a piacon kapható, fogyasztható termékek közül. Miközben a
hanghordozók széles körű elterjedése soha nem lá to tt lehetőségeket
nyitott meg a jazz érvényesülése előtt, a róla való tudás és gondolko
dás ma is kevesek sajátja. A fiatalok figyelmének középpontjában a
kikapcsolódást, szórakozást nyújtó zenék állnak, a jazz számukra ide
genül hangzó, ismeretlen tartalm akat rejtő fogalom. Esztétikailag
megalapozott szakmai értékrend és értő kritikai közeg nélkül nem le
het számítani arra, hogy ezt a zenét a magyar kultúra szerves alkotó
elemeként, a jazzmuzsikusokat pedig a művészvilág megbecsült tag
jaiként tartsa számon a magyar társadalom. A muzsikusoknak fel kell
ismerniük: a magyar jazz jövője elválaszthatatlan a jazzkritika érték
őrző funkcióinak erősödésétől és színvonalának emelkedésétől.

M a tis z László:
Most záródó cikksorozatunkban készséggel adtunk volna teret
mindazoknak az általunk is jó l ismert muzsikusoknak, akik teljes
séggel elfogadhatatlannak ta rtjá k a magyar jazzkritikát, de a legin
kább érintettek közül sem éltek ezzel a lehetőséggel. Igaz, a Gramo
fonban rendszeresen publikáló szerzőink között nem egy kitűnő
muzsikus is van, akik igazán tiszteletreméltó módon érveltek mind
két oldal fontosságát hangsúlyozva - a „szembenálló felek" között.
A remélhetőleg így is tanulságos eszmefuttatások lezárása csak itt,
a lap oldalain történik meg, a vita folytatására a Gramofon honlap
ján továbbra is lesz lehetőség (www.gramofon.hu).
Addig is - mint egyszerű zenehallgató - emlékeztetnék rá, hogy a
magyar jazz esetében is egy olyan absztrakt m űfajról van szó, mely
mára bizonyítottan művészetté nemesült. Kollégáim érveivel is alá
támasztva meggyőződésem, hogy ennek az épphogy megszületett mű
vészetnek az óvása legfőbb motivációink egyike. A magyar jazzmű

vészek tehetségét, felkészültségét, világszínvonalú tudását már rég
nem kérdőjelezi meg senki. Ami hiányozhat olykor, az legfeljebb a
produkció, a mű, mely nem csupán kellemes kikapcsolódást ad vagy
szórakoztat, és nemcsak szakmai elismerést vált ki, hanem a mágiát,
a katarzist célozza. A jazz képes erre - nem szükséges példákat so
rolnom ezt bizonyítandó. A csak profi, vagy elkápráztató játék már nem
elég; őszinte, érzékeny, szívből jövő zenének van esélye arra, hogy
hosszú időn át is fontos legyen számunkra. A képzett jazzművész
tiszteletreméltó felkészüléssel ju t ahhoz az eszközhöz, a tudáshoz,
amellyel egy eddig ismeretlen nyelven, egy merőben új dimenzióban
gyönyörködtet, érzékeltet, elvarázsol, felemel, öröm öt okoz, energiát
ad át, vagy éppen megértet egy fontos felismerést a zenehallgatóval.

Voice

— Urszula Dudziak Budapesten

A lengyel Urszula Dudziak neve fogalom a jazz-éneklésben.
A hatvanegy éves énekesnő sodró lendületű koncertet
adott november 25-én az A38-as hajón, egyébként most
lépett fel először Budapesten. Harminc évig élt az Egyesült
Államokban, tagja lett a jazz éneklés legjobbjait - Jeanne
Lee-t, Bobby McFerrint, Lauren Newtont - tömörítő
Vocal Summit nevű formációnak. Amit Dudziak csinál, nem
is ének a szó hagyományos értelmében, hiszen hangszer
ként használja a hangját. Berkeken belül nem vocal-nak,
hanem voice-nak nevezik az ilyet.
G ram ofon: M ilyen ö tle t alapján té rt erre
az útra?
Urszula Dudziak: Semmilyen. Egyszerűen
felismertem magamban ezt a képességet.
Ennyi. És soha nem is hagytam el ezt az utat,
mert láttam és éreztem, hogy minden hang
szer közül az emberi hang a legizgalmasabb,
és ez nyújtja a legtöbb lehetőséget is.
G: Az 19 6 9 -e s Varsói Jazz Jamboree leme
zén még hagyományos módon énekelte Eroll Garner „M isty"
című számát. Aztán jö t t 1973, és a Michal Urbaniak Constel
lation híres koncertlemeze, am elyen megdöbbentő erővel ha to tt
az ön új énekstílusa; ez v o lt a lemez legnagyobb meglepetése.
U. D.: Eredetileg karácsonyi dalokkal, lengyel népdalokkal és műda
lokkal kezdtem az éneklést, majd jö tte k a jazz standard-ek, főként
Ella Fitzgerald és Sarah Vaughan számai. Nagyon sokat tanultam
tőlük, nagyon jó „tanítónők" voltak, de huszonhét évesen szinte
egyik napról a másikra megtaláltam a saját stílusomat.
G: A Constellation 1973-es lemezén különböző elektronikus
effekteket is használt. Most, az A 3 8 -o n adott koncertjén is ki
raktak a színpadra több elektronikus effekt-berendezést a tech
nikusok, de egy-két számtól elte kin tve mellőzte őket. Ráunt már
az effektekre?
U. D.: Mindig a pillanatnyi hangulatom tól, az adott koncert at
moszférájától függ, hogy használom-e ezeket a berendezéseket,
vagy sem. Éppenséggel nem untam rájuk, de az igaz, ahogy hala
dok előre az időben, egyre ritkábban alkalmazom őket.
G: Sohasem v o lt könnyű e lfo g a d ta tn ia magát egy Európából ér
kezett jazz-muzsikusnak az Egyesült Állam okban, legyen szó
bárkiről. Ön és akkori férje, M ichal Urbaniak viszont rövid idő
a la tt az am erikai zenei élet ism ert fig u rá i lettek...
GRAMOFON

Persze ezekre az elvárásokra is m ondhatja bárki, hogy magánügy;
legalábbis szubjektív megítélés kérdése, hogy ki m it vár a zenétől, s
hogy hogyan fogalmazza meg az élményét - vagy véleményét. Töb
ben leírtuk: a szubjektivitástól a kritikus sem mentes, de épp ettől
lesz hiteles, valódi, őszinte emberi vélemény a recenzió. Ez utóbbi
gondolat jegyében, a Gramofon jelen számától új - az amerikai
Down Beat-ből is ismert - kísérletet vezetünk be: egy produkcióról
két kritikát közlünk párhuzamosan, „parallel" címszó alatt. A kezde
ményezéstől azt reméljük, hogy bebizonyosodjék: olykor az egymás
nak homlokegyenest ellentmondó vélemények is lehetnek egyben
igazak - mert eleven, a jazzért lelkesedő emberek őszinte vélemé
nyét tükrözik.

U. D.: Úgy gondolom, hogy a legtöbb európai zenész eleve olyan
muzsikával lépett az amerikai pódiumokra, ami nagyon hasonlított
az ottani jazz főbb irányzataira. Mi viszont a Constellation muzsi
kájával érkeztünk Amerikába, ami itt, Európában, s odaát, az Egye
sült Államokban is kifejezetten egyedi, friss és eleven volt.
G: M it szóltak az am erikai énekesek az ön stílusához?
U. D.: Megtudtam, hogy egyszer, még az elején, a bőgős Stanley
Clarke elvitte az egyik felvételemet Flora Purimhoz és lejátszotta
neki. Purim csak annyit kérdezett: „ki ez a kurva? Hiszen épp azt
csinálja, amit én m indig is csinálni szerettem volna!"
G: Tehát rögtön felism erték a veszélyes konkurenciát...
U. D.: Konkurencia? Érdekes, harminc évig éltem az Egyesült Á lla
mokban, de sohasem éreztem semmiféle irigységet vagy rosszaka
ra to t irányomban.
G: Ahogy mondta, harm inc évig é lt od a kin t. De itt, ezen a kon
certen is feltűnően sok olyan számot énekelt, melyek a lengyel
fo lk alapjaira épülnek, a lengyel népzene világát idézik. Hogy le
het, hogy az a sok-sok amerikai hatás, a sok-sok kinti zenészba
rá t egy kicsit sem tu d ta átform álni?
U. D.: Én odakint is m indig lengyelnek éreztem magam, és az is ma
radtam. Magukat a zenei hatásokat persze nem tudja erővel tá v o l
ta rta n i magától az ember, de nem is kell. Minden érdekességre
n y ito tt vagyok; legutóbb például egy disc jockey-val készítettem
lemezt. Nincs bennem semmi félsz az újdonságokkal szemben, a lá
nyom is mondta, hogy am it csinálok, olyan, mintha ma találtam
volna ki.
G: Hogy látja, m ennyit és miben fe jlő d ö tt a jazz a pályakezdése
óta?
U. D.: Érdekes, de az Egyesült Államokban a szó szoros értelmében
visszajött, és óriási divat lett a hetvenes évek zenéje. Ami pedig a
mai lengyel jazz-t ille ti, lejárok egy varsói klubba, s amit o tt hallok,
a ttó l egyszerűen leesik az állam. Nagyon kitágultak a műfaj hatá
rai napjainkra, sok-sok érdekes zenei elem et olvasztott magába a
jazz, ettől pedig még izgalmasabb lett.
G: Ismerve a fia ta la b b lengyel énekesnők jelentős részét, úgy
tű n ik , nem követi ö n t senki. Talán túlságosan nehéz számukra,
a m it csinál?
U. D.: Sok tehetséges fia ta l énekesnőt ismerek. A volt férjem ,
M ichal Urbaniak azonban azt mondta egyszer: „olyan magasra te t
ted a mércét, am it képtelenség elérni". Lehet, hogy igaza volt?
Sinkovics Ferenc
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PAT METHENY GROUP
THE WAY UP
Pat Metheny — elektrom os
és akusztikus g itá r
Lyle Mays — zongora,
billentyű
Steve Rodby — bőgő,
basszusgitár, cselló
Cuong Vu — tro m b ita ,
vokál
Gregoire Marét — kromatikus
szájharmonika
A ntonio Sanchez — dobok

N onesuch — W a rn e r

Rejtélyes cím, talányos borító-grafika és egy
lemez, amely hatvannyolc percnyi zenét mind
össze négy sávra oszt. Metheny és Mays nem
először feszeget metafizikus témákat, az alko
tó páros legelső, korai szakaszát idézi ez az
irány. Az 1981 -es Metheny-Mays-duóIemez
címadó kompozíciója, az As Falls Wichita...
például közel félórányi egybefüggő, de megha

tározott részekre tagolt, hömpölygő, talányos
és gondolatébresztő alkotás.
Szóval Metheny újra nagy dobásra készült. A
The Way Up, szerkezetét tekintve, érdekes pa
rafrázisa a szonátaformának; olyan, mint egy
három részből álló, egyenként háromtételes
szimfónia-ciklus, amelyet egy kétrészes, szédü
letesen dinamikus nyitány-téma vezet be. Négy

BALÁZS ELEMÉR GROUP
REFRACTING SOUNDS
Balázs Elemér — dobok
Balázs József — billentyűs
hangszerek
Juhász Gábor — gitár
Glaser Péter — nagybőgő
Dés András — ütőhangszerek
Winand Gábor — ének
Hajdú Klára — ének
Km.:
Dés László — szopránszaxofon
Czvikovszky Gábor — trombita
Borbély M ihály — tárogató
Lukács M iklós — cimbalom
BMC Records
• •••o
A Balázs Elemér Group legújabb albumának
zenéje fülbemászó, a jazzhez nem szokott kö
zönség számára is értékelhető, de kommersznek nem nevezném, mert ez a muzsika nem
tömegben gyártott, nem kizárólag sikerre
törekvő, sőt az én fülemnek kifejezetten
művészi. Nem vádolható művészetének apró
pénzre váltásával az a zenész, aki időnként a
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szélesebb közönség felé is nyitni próbál. Attól
függ persze, hogy ezt milyen szinten teszi. Az
angol jazz-klarinétos és karikaturista, Wally
Fawkes mondta erről keserűen, hogy ha jazzzenész vagy, és tíznél több embernek tetszik,
amit játszol, akkor kommersznek számítasz.
Ezen az alapon az 1960-as Count Basie zene
kar repertoárja is kommersznek mondható, ha,

főtéma hallható, amelyek variációkban is viszszatérnek a lemez második felében - a harma
dik „szimfónia" már teljes egészében az előző
témákat variálja. A tételeket melléktémák és
közjátékok egész sora tagolja. Tematikus alko
tás, nagyon pontosan kigondolt vázzal, lírai ve
zérdallamokkal, nagyívű hangszereléssel. Teret
kap az összes közreműködő, bár éppenséggel
pont a rögtönzésekben nem vélem felfedezni
az invenciót. Metheny és Mays pályájuk har
mincadik évére kimerítették hatalmas improvi
zációs tartalékaik legjavát, ám válságtudat he
lyett a komponálás művészi matematikája felé
lépnek. Csak érdekesség, de ugyanezt figyelem
meg mostanában Michael Brecker pályáján,
ebből a szempontból párhuzamos ösvényen
haladnak. Persze kétségtelen élmény hallgatni
őket, ám sok újat nem mondanak azoknak, akik
behatóbban ismerik a zenekar sorlemezeit. Ter
mészetesen nem játsszák le mestereiket a fia
tal tagok sem - Cuong Vu trombitán, Antonio
Sanchez dobon nagyon pontosan behatárolt
keretek között mozognak. Talán Gregoire
Marét az, akinek poétikus harmonika-szólói ál
tal több szabadság jutott...
Ami egy-két kivétellel szinte minden eddigi
Metheny-produkció esetében működött: biztos

mondjuk, Ornette Coleman korabeli felvételei
vel vetjük össze. Ezzel csak azt akarom mon
dani, hogy nem csak nem baj, de egyenesen jó,
ha ez a lemez majd sokaknak tetszik.
A Balázs Elemér Group új albuma kiforrott
és egyedi hangzásról tanúskodik. Ez a formá
ció egyike annak a hazánkban eleddig sajnála
tosan kevés együttesnek, amely - alkalmi mu
zsika helyett - produkcióban gondolkodik. A
zene rögvest azonosítható soundjának megha
tározója végső soron négy ember: a gitáros Ju
hász Gábor, az énekes Winand Gábor, maga a
zenekarvezető, Balázs Elemér és billentyűs
öccse, Balázs József. Az album egyik nagy eré
nye, hogy Juhász Gábor gitárjátékából itt jó 
formán többet hallani, mint eddigi egyetlen,
saját neve alatt megjelent albumán - márpe
dig belőle nem lehet eleget hallani. Winand
Gábor Európa egyik legegyedibb vokalistája,
kinek énekművészete a „Refracting sounds"-on
gyönyörű, új hanggal párosul, Hajdú Kláráéval,
aki még nyilván nem eléggé tapasztalt ahhoz,
hogy az improvizatív részeken is egyenrangú
társa legyen partnerének, de reméljük, hogy
ami késik, az nem múlik. A ritmus-szekció ki
fogástalan. Balázs Elemér egyike azon kevés
dobosunknak, aki nemzetközi viszonylatban is

érzékkel jelöli ki az ösvényt azon a vékony
mezsgyén, amely konvencionális, már-már po
puláris zenei eszközökkel nagyszabású tartal
mak felé vezet - ezt aligha tudja bárki utána
csinálni. Ez nem csak zenei élmény, hanem
gondolati kaland, üveggyöngyjáték. Sorlemeze
it sohasem elég egyszer meghallgatni - a vir
tuális szférák között a zenei, hangulati élmé
nyek mind újabb rétegei tárulnak fel akár évek
múltán is. Ehhez az élményhez képest tulaj
donképpen mellékes a konkrétan megfogal
mazható tematika, jelen esetben akár egyfajta
égi lajtorja zenei leképezése, vagy a földi élet
három fő állomásának kibontása — hogy né
hány lehetséges megfejtést említsünk a cím
hez, a borítóhoz és a lemez logikátlan sáv
felosztásához. Végül is újra sikerült magas
művészi szintre emelni a jazzt, méghozzá na
gyon tudatos, pontosan megtervezett stratégi
ával. A rajongókat kétségtelenül újra elragadtatottságba keríti majd a lemez. Összegző
jellege révén pedig minden Best of...-nál alkal
masabb arra, hogy a világ egyik legismertebb
gitárosáról portrét kínáljon. Nem tartom ugyan
minden idők legjobb Metheny-zenéjének, de
persze a májusi budapesti koncertről nem aka
rok lemaradni.
H. Magyar Kornél

megállja a helyét, míg az ütős Dés András ra
finált zenei hőstettek forrása. A két ütős nem
hogy nem üti egymást, de a legnagyobb szak
mai alázattal rendeli alá magát a produkció
követelményeinek. A zongorista Balázs József
nagyszerű zenész, akinek oroszlánrésze van
ennek a homogén hangzásnak a kialakításá
ban, de belőle szívesebben hallottam volna
többet „előretolt" szerepben is. Ne feledjük
azonban, hogy öt számot ő szerzett az albu
mon, és további háromnak a társszerzője. A
bőgős Glaser Péter alig másfél év alatt nagy
szerű és megbízható horgonyává vált az
együttesnek. A vendégművészek közül az is
mét trombitán és gyönyörű tónusban játszó
Czvikovszky Gábor tökéletesen beleillik a csa
patba. Dés László szopránszaxofonja két, Bor
bély Mihály tárogatója, illetve Lukács Miklós
cimbalomjátéka pedig további egy-egy felvé
telt gazdagít.
Noha nem bántam volna néhány tempósabb
számot is a lemezen, sőt egyenesen kíváncsi
lennék, miként tudnák ezt párosítani a Balázs
Elemér Group meditativ alaphangulatával, de
az album - közérthetősége mellett - nagy mű
gondról tanúskodik.
Pallai Péter
GRAMOFON

BRANFORD MARSALIS

ETERNAL
Marsalis Music - Varga

Branford Marsalis — tenorés szopránszaxofon
Joey Caldorazzo — zongora
Eric Revis — nagybőgő
Jeff „Tain” Watts — dobok

Parallel
M á rto n A ttila

Túri Gábor

A legidősebb Marsalis fivér legújabb opuszát a
műfaj egyik mérföldkövének tartom, de leg
alábbis az utóbbi évek egyik kiemelkedő alko
tásának. Lelkesedésem egyik oka, hogy nagyon
szeretem a jazz-balladákat, ha pedig egy
komplett ballada albumra bukkanok ebben a
CD tengerben, az nekem a kincses sziget. Sze
rencsémre mostanában nem kell félni a
hajótöréstől, Michael Breckertől Joe Lovanóig
minden fontos zenész készít ballada-lemezt.
Balladát jól játszani azonban egyáltalán
nem olyan könnyű, mint azt a laikusok hiszik.
Nagyon kevesen vannak a zenei érettség és jó
ízlés birtokában ahhoz, hogy a technikai tudást
és képzelőerőt érzékeny és érzelemdús elő
adássá formálják. Nos, a 45 éves szaxofonos
ban mindezek együtt vannak, melynek eredmé
nye ez a szenvedélyes, időtlen szépségű album.
Az ifjúként mindenbe belekóstoló polihisztor
mára igazán letisztult, egyértelműen modern,
szuverén zenei világot alakított ki.
A hét track-ből csak a címadó darab Branford-szerzemény. Az örökzöldeket is tartalma
zó album örömteli meglepetése Seress Rezső
Szomorú vasárnap című kultikus dala. Szívetlelket gyönyörködtető, közel negyedórás mes
termű, amely felvonultatja a kvartett minden
erényét. Marsalis tenor soundja kifinomultabb,
játéka magabiztosabb, mint valaha. Ideális tár
sa a pianista Joey Calderazzo, aki nagyívű, a
végletekig fokozott szólói által egyenrangú
partnernek tekinthető.
Mindenkinek megvan a maga tíz CD-je, amit
a lakatlan szigetre magával vinne. Most aztán
törhetem a fejem, hogy melyiket is cseréljem le!

Tizenegy hozzá közelálló személy emlékének
ajánlja új lemezét a Marsalis család legidősebb
fia, köztük olyan muzsikusoknak, mint Malachi
Favors, Steve Lacy, Elvin Jones, Ray Charles. A
névsor egymástól nagyon különböző zenei vilá
got képviselő művészek nevét tartalmazza, az
album zenéje mégis egységes hatású: kizárólag
balladák sorakoznak rajta. Lassú tempójú,
szemlélődő karakterű, érzelemdús kompozíció
kat szólaltat meg az együttes csaknem hetven
percben; többnyire saját darabokat, illetve
Seress Rezső Szomorú vasárnap című örökzöld
jét. Meglepő hangütés ez a korábban radikális
gesztusoktól, kísérletező irányváltásoktól és
absztrakt fogalmazásmódtól sem visszariadó
Branford Marsalistól, de - hogy például Joe
Lovanóra utaljunk — nem egyedülálló kísérlet
tel állunk szemben.
Úgy tetszik, minden muzsikus életében eljön
az a pillanat, amikor valamilyen nagy élmény
— ez esetben az örökkévalóság kísértése — sze
mélyiségük rejtett dimenzióit nyitja meg. Az vi
szont ritka eset, amikor egy muzsikus a kül
sőségektől megszabadulva ilyen áttetsző
tisztasággal képes a kifejezés érzelmi tartalma
it a középpontba állítani. A közlés intenzitása
egyaránt feledtet technikát, stílust, modort:
egy mély érzésű ember szól hozzánk a jazz pu
ritán nyelvén. Marsalis tónusa tenor- és szop
ránszaxofonon egyaránt személyes, bensősé
ges, együttesének tagjai (Joey Calderazzo —
zongora, Eric Revis - bőgő, Jeff „Tain" Watts —
dob) nagyfokú empátiával és lenyűgöző muzi
kalitással szegődnek társául az érzelmi tarto
mányok bejárásában.
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Balogh Kálmán

DAVID MURRAY - BALOGH KÁLMÁN
GIPSY CIMBALOM BAND, FEATURING
KOVÁCS FERENC
Fonó Budai Zeneház
• • • • •

VIENNA ART ORCHESTRA
BIG BAND POESIE
EmAncy — Universal
• • • • •

GONZALO RUBALCABA
PASEO
Blue Note — EMI

Most nem figyeltem egy fél percre eléggé oda
a lemezre, és rögtön azon kaptam magam,
hogy a kisagyamban bekapcsolt egy lámpa, ami
a Dresch-lemezek hallgatásakor szokott. Ko
vács Feri persze most is itt van, meg jön a hi
hetetlen blues lüktetés a cimbalom felől, és a
Dreschnél szokásos hatalmas ívek is elringat
nak. Mire jobban odafülelek, már törlődik is ez
a furcsa déjá vu.
De ez a pillanat segített megválaszolni a nagy
kérdést a tavaly télen felvett lemezről, amire
már nagyon kíváncsi voltam: Mennyire sikerül
szervesülnie az anyagnak, mennyire lesz a hét
ember egy zenekar, a Murray-féle zuhatag és a
Balogh-féle szőttes hogyan kapcsolódnak össze,
mennyire nőnek közös rostjaik? Majdnem
tökéletesen. A kapcsolat a két világ között létre
jött, és magas szintű world jazzt eredményezett
- tehát mind improvizációit, mind stíluselemeit
tekintve erősen jazzes világzenét.
Ez azért egy magyar lemez. Először is a két
Murray-kompozíciót leszámítva a másik öt darab
(magyar és környékbeli) népdal-ihletésű, de en
nél fontosabb, hogy a felvételek a Fonóban ké
szültek, egy szám ráadásul koncertfelvétel. Ma
gyarországon Murray a Mediawave fesztiválon
adott először koncertet - erről részletesen be
számoltunk annak idején - , érzékeit, mind a hetet,
akkor kötötte le először Kálmán cimbalom
hangja. Persze ahhoz rengeteg ember munkájá
ra volt szükség, hogy Murray magyar lemezről
szólaljon meg. Néhány éve... - de ezt most hagy
juk, hozzászokhatnánk már. Az egy óra zenébe
talán olyan árnyalat is belefért volna, amit itt
nem hallok, de a vállalt témák kidolgozottak,
különösen Murray gyorsabbik száma és Kovács
Ferenc darabjai ütősek, izgalmasak, magával
ragadóak. Most már a szeptett koncertjére áhí
tozom.
Zipernovszky Kornél

Közhely, hogy a Vienna Art Orchestra minden
egyes új lemeze kellemes meglepetéseket tar
togat az ínyenceknek. A meglepetésfalatok pe
dig mindig a halálkomoly nagyzenekari jazz és
a kolbászillatú bécsi Heurigerek ablakából ki
szűrődő sramli elemeiből szőtt zenei csomago
lásból bukkannak elő. Számos példa hozható
arra, hogy a sziporkázó művészi ötletekből ki
fogyhatatlan Mathias Rüegg csapata bóvlit és
magas kultúrát játszat egybe, s a zenei trouvaille-ok tűzijátékában az ámuló hallgató már
azt se tudja, mit mennyire vegyen komolyan az
előadásból.
Legutóbb Ellington zenéin köszörülte hangszerelő-arranzsőri tudását a bécsi zenekarve
zető. Posztmodern, a hagyományokat dekonstruktívan kezelő felfogása sokat használt a
tradicionalista feldolgozók által csontig kopta
to tt kompozícióknak. Most - sokkal szokatla
nabb gesztussal - jazz-idézetek funkcionálnak
a VAO-lemez vezérelveként: a citátumok egytől-egyig nagyzenekar-vezető világnagyságok
tól származnak, s Rüeggék szándéka az volt,
hogy az idézetek egyben rávilágítsanak az ille
tő muzsikus (Don Ellistől Stan Kentonig) zené
hez való viszonyának lényegére. Ez talán a VAO
új projektjének egyetlen sebezhető pontja: az
idézetek bizony nagyrészt igencsak semmit
mondóak, de a világ legjobb big band irányítói
nak nem is az volt a feladata, hogy verbális
bölcsességben Montaigne és Chamfort nyomá
ba eredjenek.
A megszokottnál egy árnyalattal „mainstreamebb" témákat sorakoztató, de a remek
szólókban nem fukarkodó CD-nek mind a ti
zenkét felvételére igaz lehet, hogy a zene sok
kal élvezetesebb és szellemesebb, mint az
ihlető bölcsesség.
Máté J. György

Gonzalo Rubalcaba lényében és zenéjében mé
lyen benne élnek azok a hagyományok, melyeket
szűkebb és tágabb értelemben vett családjától
örökül kapott. A negyvenes évei elején járó kubai
zongorista most olyan sétát (ezt jelenti a 'paseo'
szó) tesz a múltban, mely új szerzeményei mel
lett érinti néhány korábbi kompozícióját
(Bottoms Up, Sea Change, Meanwhile és Santo
Canto), egyXX. századi kubai zeneszerző, Hilario
Gonzalez zenéjét és két darabot a kubai folklór
ból. Rubalcaba reménye, hogy mindezeket hallva
nem a nosztalgia érzése fogja el a hallgatót, nem
alaptalan.
A szopránszaxofon-zongora/szintetizátor-baszszusgitár-dob felállású New Cuban Quartet me
rész utakon jár, a nagy fehér nyilak pedig előre
mutatnak. Kubai, post-bop, kortárs és fusion ele
meket egyaránt tartalmazó, nem kimondottan
könnyen befogadható zene ez. A metrumok
mintha egy szigorúan titkos haditerv részét ké
peznék, melyet az átlagos hallgató aligha fejt
meg, ők négyen viszont kiválóan ismernek, a
tonalitás pedig látszólag ódivatú rendszer
Rubalcabáék számára. Lenyűgöző pontossággal
és összhangban játszanak; invenciógazdagságát
viszont inkább csak a főnöknek és Luis Felipe
Lamoglia szaxofonosnak van módja bemutatni,
az aszimmetrikus lüktetés állandó biztosítása
kissé megköti Jose Armando Gola bőgős és
Ignacio Berroa dobos amúgy rendkívül tehetsé
ges kezét. Minden szám figyelmet követel magá
nak, gyakran kihívást is jelent az áttekinthetőbb
építkezéshez szokott fülek számára, de az album
szerkezete az azt keretező népdalfeldolgozások
kal és a jól elhelyezett líraibb darabokkal a lehető
legszerencsésebb és legbarátságosabb.
Ha a 2001-es Supernovát Grammyre jelölték,
a Paseo sem biztos, hogy „megússza” azt.
Bércesi Barbara
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GLENN FERRIS PENTESSENCE QUINTET
SKIN ME!
Naive — MusicDome

GADÓ GÁBOR
THE SECOND COMING
BMC Records

MARCUS MILLER
SILVER RAIN
Dreyfus — MusicDome

• •••o
Találós kérdés: ki az, aki az alábbiakkal muzsi
kált? Stevie Wonder, Beach Boys, Brecker
Brothers, Harry James, Art Pepper, Average
White Band, James Taylor, Billy Cobham, Geor
ge Duke, Buddy Miles, Don Ellis, Frank Zappa.
Nyertek, ez Glenn Ferris, aki már 16 esztendő
sen Don Ellis zenekarával szerepelt. Ellis akko
riban, azaz a hatvanas évek végén, hetvenes
évek elején mindenféle komplikált metrumban
játszott, kivéve a 4/4-et. Később egy váratlan
telefonhívás Frank Zappa lemezfelvételére szó
lította. Zappa megkérte, mutassa meg, melyik a
legmélyebb és legmagasabb hang, amit el tud
játszani, hogy tudja, milyen szólamot írhat
neki. Innét származik az ismeretség George
Duke-kal, akinél a Brecker fivérek és John
Scofield voltak a társai, a többi pedig már szin
te jö tt magától. Persze jól is kellett játszani, de
ezt a fentiek alapján feltételezhetjük.
Ferris már jó régen Párizsban él, egy ottani
karibi zenét játszó együttes hívta oda eredeti
leg. A Skin Me! című albumon hagyományos
modern jazz hallható, erős Coltrane-hatásokkal, harsona, tenorszaxofon, zongora,
bőgő, dob összeállításban. A kvintett nagyon
kimunkált zenét játszik, valószínűleg saját
kompozíciókat: az egyetlen tradicionális St.
James Infirmary kivételével. Ferris nem vélet
lenül lehetett kedvenc stúdiózenész amerikai
éveiben. Hangszerét egészen magas mesteri
fokon kezeli, hangindításai, hangszínei, frazeálása a tökéletességet súrolja. Kevesen van
nak, akik ilyen szinten kezelik ezt a hálátlan
hangszert.
Mikor az ifjú Ferris bemutatkozott Freddie
Hubbardnak és elmondta, hogy harsonázik,
Hubbard száján önként a következő szaladt ki:
„nehéz élet".
Friedrich Károly
GRAMOFON

Gadó Gábor szólólemeze. Ez lázba hoz, mert is
merem Gadó egyéniségét, intuitív művészi vi
lágát. S azt a fajta perfekcionizmust, amellyel
színpadon és stúdióban egyaránt tolmácsolja
vízióit. Határozott és szigorú szavakkal, türel
metlenül instruálja zenésztársait, és ugyan
ilyen kemény elvárásokat állít saját magával
szemben is. Gadó átlagon felül művelt, olvasott
zenész. Ám olvasmányélménye nem csak ihle
tet ad - a hallgatónak fontos észben tartania,
hogy a művész az, aki személyes kapcsolatot
ápol különösen az orosz nagyrealisták szövege
ivel. Ennek lehet szép metaforája szellemének
szárnyaló, belső sirálya - persze megint irodal
mi ötlet alapján. A Jonathan Livingston című
szerzemény - ennek a viszonynak a közvetlen
tükre - nem most először kerül korongra, s
most is jó hallgatni. Minél tovább halad a fény
lencse a CD barázdáin, annál magasabb lelki
szférákba ragad minket a kompozíció, míg vé
gül eljutunk a címadó témáig. A Second
Corning fantasztikus horizontot tár elénk, ami
nek kétségtelen része a gitár különleges hangerőeffektezése (Bili Frisell használja még többek
között előszeretettel), vagy a teres hangzás, a
zengetés arányainak tökéletes kidolgozása
(hangmérnök: Kölcsényi Attila). Gadó újra kivé
teles szellemi lépcsősoron vezérli hallgatóit jól ismeri a katedrálisok vagy a buddhista
sztúpák felfelé meredő tornyainak titkát. Kár,
hogy a borító, Meral Yasar és Bachman Gábor
színes, előemésztett menüje gusztustalan és
fantáziátlan, csúf fügét mutat a zenének. Ez a
bődületes „egyéniség" szép lassan beleolvad a
BMC-lemezek sémájába - bravó. Nem ez az
első kiadvány, amelynek a tokját sutba vágom,
mielőtt az arcomba virít, és elmegy a kedvem
az egyébként remek lemeztől is.
H. Magyar Kornél

Régen találkoztam ennyire tiszta értelemben
vett fusion albummal, mint Marcus Miller hato
dik stúdiófelvétele, a Silver Rain. Aki - velem
együtt - kedvenc lemezei között tartja nyilván
a muzsikus Tales vagy a The Sun Don't Lie albu
mait, megjósolhatóan betege lesz a Silver
Rainnek is. Marcus ezúttal (is) jellemzően a
klasszikus zenéhez nyúl vissza ihletért, amit
Beethowen Holdfényszonátájának fantasztikus
R'n'B és gospel hatásokkal operáló lassú blues
átdolgozása jelenít meg legmarkánsabban. Kü
lönleges zenei csemege Edgar Winter Franken
stein című kompozíciójának feldolgozása is,
amely csak a címe alapján tűnik szokatlan vá
lasztásnak. Nem úgy Jimi Hendrix Power Of
Soul mesterműve, az album legütősebb felvéte
leinek egyike. Érdekes zenei kaland Stevie
Wonder Boogie On Reggae Woman felvétele,
amely „a legfantasztikusabb basszus téma, amit
valaha hallottam, és nem basszusgitár játssza,
úgy döntöttem, átültettem basszusgitárra, mert
így még nem hallottam senkitől." A címadó dal
Langston Hughes azonos című verséből ered. A
dallam komponálásában Eric Clapton, Bill
Withers, Kern és Joey Kibble, a Take 6 tagja vett
részt, akik közreműködnek is a felvételen.
Az albumon Miller zenésztársai a közelmúlt
ban lezajlott turnéból ismerősek — Poogie Bell
dob, Bruce Flowers billentyű, Patches Stewart
trombita, Dean Brown gitár és Mocean Worker
DJ - , és remek groove-ot „tolnak" a mester alá.
A hét eredeti Marcus Miller szerzemény tol
mácsolásában olyan nagy nevek bukkannak fel
még az albumon, mint Gerald Albright és
Kenny Garrett szaxofonos, Gregoire Marét harmonikás és Kirk Whalum, valamint Macy Gray
énekes, akinek talán a pop helyett érdemesebb
lenne a jazz-érában többet vállalnia.
Dudás Viktor
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BINDER / BORBÉLY
7 DUETS - HOMMAGE A BÉLA BARTÓK
BMM

TÖRD GUSTAVSEN TRIO
THE GROUND
ECM — MusicDome

SZABADOS-MÁKÓ
A SZÉPSÉG SZÍVE
Fonó Budai Zeneház

A két művész közös produkciója a legcseké
lyebb mértékben sem nevezhető konvencioná
lisnak — méghozzá több okból. Bár különböző
karakterek, mégis csaknem egy évtizedre viszszanyúló munkakapcsolatuk folyamán egyetlen
pillanatra sem adtak lejjebb abból, amit nagyon
hasonló művészi meggyőződésük diktál: a ze
nei gyökerek fontosságáról, a klasszikus és kor
társ kompozíciós formákról, az ismeretlen zenei
utak felfedezéséről, valamint az előbbiekhez
szervesen kötődő improvizációról. Mindezt
külön-külön is hajlíthatatlan következetesség
gel művelik, minek következményeképpen a
kortárs-jazz és más útkereső, improvizatív
irányzatok meghatározó jelentőségű muzsiku
sainak számítanak - egyre inkább Európa-szerte
is. A duó zenéje rögzített, vagy inkább kikristá
lyosodott kompozíciós keretekkel, közjáté
kokkal, és a rögtönzésekhez tökéletesen simuló
zenei pillérekből építkezik. A megírt formák
vállaltan a közép-európai gyökerekhez és Bar
tók zenei világához kötődnek. Binder Károly
(zongora) és Borbély Mihály (szaxofon/klarinét/tárogató) hét duettje olyannyira letisztult
zene, hogy akár hangról-hangra megírt dara
boknak is vélhetnénk. Valójában azért lehet ez
a benyomásunk, mert nem beidegződések vagy
sémák, de még csak nem is ösztönös rögtönzé
sek vannak a dallamok, harmóniák, vagy éppen
cizellált motívumok hátterében, hanem világos
gondolatok. Tudniillik két olyan muzsikusról
van szó, akiknél az improvizáció már jó ideje nem
csupán esetleges, pillanatnyi állapotok kivetítődése, hanem egy folyamat, egy hosszú felfedezőút élményeinek biztos kézzel (és fejjel) megfor
mált, tudatos leképzése. A rögtönzés ezúttal a
spontán komponálás technikája és a tapaszta
latok magabiztos összegzése.
Matisz László

A zongora trió mára szinte külön kategóriát al
kot a jazz-zenén belül. Köszönhető ez azoknak
a kiemelkedő művészeknek, akik trió formáció
ban maradandót alkottak, mint Bili Evans,
Keith Jarrett vagy Brad Mehldau. Óhatatlan
volt tehát számomra a fent említett zenészek
kel való összevetés, amikor a norvég Törd
Gustavsen zongorista, Harald Johnsen bőgős és
Jarle Vespestad dobos második közös lemezét
hallgatni kezdtem. Hasonlóan Evans-hoz,
Mehldau-hoz vagy Jarrett-hez, ennek a triónak
is van saját karaktere, annak ellenére, hogy
szervesen illeszkedik az ECM-től megszokott
borongós és romantikus zenei világba. Az al
bum egy lassú számmal indul, és a folytatást
sem lehetne az élénk vagy vitális jelzővel illet
ni, mégis a zene szinte észrevétlenül ragadott
magával, folyamatos figyelemre sarkallva. Bár
az előadóknak semmiképpen sem kell szégyen
kezniük a nagy elődökhöz képest, számomra
mégis hiányzik valami, amit a tempók egysíkú
sága legalább annyira okozhat, mint a dinamikák
szándékolt korlátok közé szorítása. A ritmus
szekció magas színvonalon végzi feladatát, de
a dob véleményem szerint több teret kaphatott
volna anélkül, hogy az a zene rovására váljék.
A világhálón kutakodva a zenekarvezetőről
megtudhatjuk, hogy jelen trió mellett legin
kább Norvégia ismertebb énekesnőinek
kísérőzenekaraiban szokott feltűnni, valamint
szereti a népzenét, azon belül is elsősorban a
norvég és karibi dallamokat. Ezt a vonzódást
legkevésbé sem tükrözi a CD, igaz, az általam
olvasottak nem erre, hanem az előző, Changing
Places című albumra vonatkoztak. Tizenkét
kompozíciója szerepel Gustavsennek ezen az
albumon, amelyek közül számomra a Curtain's
Aside volt a legemlékezetesebb.
Párniczky András

„A zeneiség, amelyben ez a zenei anyag fogant,
természetére, stílusára és használhatóságára
nézve, valójában kívül áll a ma népszerű műfa
jokon. Vallomásos, szemlélődő, benső utakat
járó és kivetítő, mindazonáltal direkt és expreszszív hangi világ, amely mégis talán a jazzhez...
áll a legközelebb." - írja Szabados György új le
mezének kísérőfüzetben. Plasztikus megfogal
mazás, de hozzá kell tennünk: ez a közelség vi
szonylagos. Szabados zenei világa legközelebb
- hogy tautológiával éljünk - önmagához áll:
önmaga mértéke. A „Mennyei utazás" alcímű,
csaknem nyolcvan percnyi anyag sem a jazz,
sem a klasszikus zene koordinátáiba nem
illeszthető. Hiányzik belőle a jazzre jellemző
szvinges lüktetés és harmóniavilág, ugyanakkor
bő teret kapnak a klasszikus zenétől idegen,
szabad rögtönzések. Legközelibb meghatározá
sa talán: kortárs improvizatív zene, a sajátos
szabadosi filozófia zenei kivetülése.
Szabados jó két évtizeddel ezelőtt készítette
első duólemezét Anthony Braxton chicagói
szaxofonossal. Partnere most zenekarának
tagja, a klasszikus képzettségű Mákó Miklós,
aki nem csupán értő közvetítője a szabadosi
zenei világnak, hanem egyenrangú alkotója is.
A tizenhárom kompozíció kettejük zeneiségé
nek harmonikus, magas rendű összegződése.
Idő és tér kozmikus távlatai nyílnak meg a be
szédes című - Átkelés az időn, A mindentudó
álma, A mennyei szív békéje, Égi Promenád stb.
- darabok által teremtett égi világban. A kép
zelet szabad játékából formálódó érzetek, han
gulatok, karakterek, viszonylatok azonban csak
akkor tárulnak fel a maguk gazdagságában a
hallgató előtt, ha nem konvencionális befo
gadói magatartással közelít ehhez a zenéhez. A
szépség szíve rejtve van - meg kell küzdeni
érte.
Túri Gábor
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GRUPA PALOTAI
STOMPY TRASHY
BMC Records

Egy évvel az első után, íme itt a második CD.
Ha ilyen ütemben kapjuk a folytatást, bizto
sítva van az évi friss, üde, életörömöt sugárzó
jazzélményünk; félig hazai, félig importforrásból.
A Stompy Trashy számcím (egyben címadó darab)
jelentéséből talán arra asszociálhatunk, hogy
ez az archaikus reminiszcenciákat tükröző
szám egyúttal magában hordoz egy-egy kis
darabkát a lemez többi zenei összetevőjéből.

Modern bop, szabad zene, rock, tangó, sanzon,
városi népzenék, tánczenék utalnak arra az
egészségesen eklektikus, ösztönösen nyitott,
kollektív intellektusból fakadó szemléletre,
melyet a Grupa Palotai és Csaba zenei világa
áraszt. Mint amikor elménk feljegyzéseiből
igyekszünk minden közlendőnket összeszedni,
nehogy valami fontos veszendőbe menjen. A
kompozíciók egy része bonyolult, fegyelmezet
ten felépített, mégis könnyed bop karakter, de
különböző groove-okra épül, míg mások Nino
Rotás, Carla Bley-s hangulatúak, de van „monkosan" sarkos motívumokból építkező is.
Palotai Csaba a jazztanszaki diplomázás után
szinte azonnal — legnagyobb sajnálatunkra Franciaországba távozott ösztöndíjjal, még
mielőtt a hazai zenei élet szűkítő, kategóriákba
záró mentalitása korlátozta volna szemléletét.
Franciaországban, ahol a globális és a lokális
kényes egyensúlya nemzeti kérdés, egy sor men
tális modell kínálta magát a minden figyelem
reméltót szivacsként magába szívó fiatal mu
zsikusszámára; olyanok, mint Henri Texier, Michel
Portai vagy különösen az ugyancsak mindent
integráló Louis Sclavis. A francia barátaival lét
rehozott formáció azonban az ő közös és egye
di modelljük, amely Európában bárhol kedvező
fogadtatásra számíthat.
Szigeti Péter
BLUE NOTE
PLAYS-

ÍLUE NOTE PLAYS
RAY CHARLES

RAY CHARLES

PRINCE

• •ooo
Blue Note — EMI

A kiadók mindig is riogatták a kényesebb ízlésű
gyűjtőket a különféle vélt és valódi logika men
tén kivitelezett válogatásokkal, sorozatokkal,
gyűjteményes kiadásokkal. A tengernyi Best of
.... Greatest Hits, Finest Hour, ... for Lovers és
még ki tudja, milyen címen újra és újra eladott
felvételek sorában a reneszánszát élő Blue
Note most érdekes ötlettel jelentkezett. A hat
vanas évek egy-egy divatos zeneszerzőjének si
kerszámait gyűjtötték össze egy-egy albumra,
a Blue Note sztárművészeinek előadásában,
korábbi lemezeikről. A spektrum Ray Charlestól a Beatles-ig, Búrt Bacharach-tól Antonio
Carlos Jobim-ig terjed. Az előadók pedig a „label"
legjobbjai, pl. Stanley Turrentine, Grant Green,
Lou
Rawls, Jimmy Smith vagy Cassandra
Wilson. Utóbbi jól mutatja, hogy az új generá
ció is szívesen adja elő ezeket az örökzöldeket..
GRAMOFON

A válogatások jogi okokból csak a Blue Note
saját albumairól történhettek, s ez kihatott a
kompilációk színvonalára. Kitűnő például a Ray
Charles szerzeményeit és kedvenc repertoárda
rabjait felölelő album, amin a tizenegy track
ugyanannyi LP-ről származik, kilenc előadó tol
mácsolásában. Michael Cuscuna, a BN „reissueprogram" vezére avatott kézzel dolgozott. Ellen
példa viszont az igen vérszegény Prince album,
amelyen a tíz felvételt mindössze két saját,
1993-as CD-jéről szedte le Bob Beiden, egy
kevésbé ismert szaxofonos. Ez bizony nem több,
mint két fél sorlemez. Ezzel együtt a sorozat
darabjainak többsége kellemes hallgatnivaló,
különösen azok számára, akik szeretik a válto
zatosságot, az albumok jó eséllyel keltik fel az
érdeklődést a szereplő művészek teljes életmű
vének megismerése iránt.
Márton Attila

DAVID SANBORN
CLOSER
Verve — Universal

• •ooo
David Sanborn stílusának meghatározására
már nagyon régóta a „liftzene" kifejezést hasz
nálom. Intelligens, nem túlságosan tolakodó,
amit képvisel, bármilyen körülmények mellett
tökéletes háttérmuzsika, semmi igazán figye
lemreméltót, újszerűén előremutatót nem tu
dok benne felfedezni. Rá tökéletesen igaz a
megállapítás, mely szerint: mindig ugyanaz,
csak kicsit másképpen - igaz, profizmusa elvi
tathatatlan.
Aktuális albumának felütését meghallva hir
telen azt hittem, Sanborn rácáfol korábbi ön
magára, a latinos íz és a sound design George
Benson Absolute Benson albumának hangula
tá tju tta tta eszembe. Sajnos kezdeti lelkesedé
sem a dalok előrehaladtával egyre inkább
alábbhagyott, sőt. A Closer felvételei alatt melyek közül csupán kettőt jegyez Sanborn - az
volt az érzésem, mintha megfáradt muzsikuso
kat hallgatnánk egy csendes bárban a záróra
előtt. Bekezdenek egy üdítő latin dallammal,
amit rutinból is „lenyomnak" bármikor, majd a
kezdeti lendület egyre inkább alábbhagy, és
nagyívű melankolikus kompozíciókba fullad az
előadás, ahol egymást érik a lassabbnál lassabb
blues-körök.
Az elégikus hangnem megteremtésében
Sanbornnak olyan segítői vannak, mint Larry
Goldings billentyűn, Mike Mainieri vibrafonon,
Russell Malone gitáron, Christian McBride bő
gőn és Steve Gadd dobon, tehát minden adott
lenne ahhoz, hogy első osztályú minőséget
kapjunk. Azonban a kiváló muzsikusok és a re
mek feldolgozások ellenére is a Closer, sajnos,
nem más, mint egy újabb, az átlagba szinte
észrevétlenül simuló album, amelyet, ha vélet
lenül egy másik Sanborn tokba helyezünk
vissza, legközelebb fel sem fedezzük a cserét.
Dudás Viktor
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JAY GEILS-DUKE ROBILLARD-GERRY
BEAUDOIN
NEW GUITAR SUMMIT
Stony Plain — Varga
• M O O

A három gitáros közös lemezét hallgatva meg
kellett állapítanom: ez nem az én zeném. Hogy
mégis viszonylag előítélet-mentesen írjak a ti
zenegy számot és egy „ráadás" videót tartalma
zó korongról, összehasonlításul felraktam Herb
Ellis és Joe Pass albumát, a Seven Come Elevent. Nemcsak a stílusbeli hasonlóság folytán vet
hető össze a két album, de azért is, mert a eím-

adó dal mellett a Perdido is szerepel mindkettőn.
Álljon itt egy tárgyilagos felsorolás: Pass és Ellis
játéka csupa élet. Nemcsak egymás utáni vége
érhetetlen gitárszólókat hallunk, de teret kap a
többi hangszer is. A közös improvizáció is meg
jelenik színfoltként, s a számok tempója és dina
mikája igen változatos. Az Új Gitár Csúcstalálko
zó cím nélküli lemezéből éppen ezek a dolgok
hiányoznak, s hasonló eredményt hozna a másik
nagy előd Great Guitars (B. Kessel, C. Byrd, H.
Ellis) valamelyik felvételével való összevetés is.
A borítón három gitárt látunk, s a leírásból
megtudjuk, melyik felvételen hallható egy
1950-es Gibson ES-5 vagy éppen egy '47-ből
származó L-7-es. A Minden reggel című film
egyik jelenetében a mester széttöri tanítványa
hangszerét, mondván, „ez csak egy darab fa".
Bár ez is sarkított hozzáállás, a magam részéről
a hangszert a középpontba helyező, azt a zené
nél fontosabbnak tekintő alapállással én sem
tudok azonosulni. Mindezzel együtt a lemez ge
rincét adó standard-ek korhűen szólalnak meg
mind a rögtönzések, mind a hangszerelések te
kintetében. A hangminőség is tökéletes, ami az
eredeti felvételek közül nem mindegyikről
mondható el. A jazzgitár meleg tónusának sze
relmesei számára biztosan eltörpülnek majd az
általam sorolt aggályok.
Párniczky András
PUTUMAYO
PRESENTS
NEW ORLEANS

• •too
KERMIT RUFFINS

• ••oo
Putumayo —
Indiego
A New Orleans-i jazzstílus veszített jelentőségé
ből, miután 1917-től a nagy egyéniségek észak
ra mentek - mondja a jazztörténészek nagy ré
sze. Az igazi „New Orleans-i feeling" viszont a
városban maradt, a maiak pedig gyakorlatilag a
„múltszázadelő" elevenségét őrzik, hitelesen mondja a kritikusok más része, s persze a nem
kevés pénzért a jazz szülővárosába látogató tu
risták is. Ez utóbbiak igazát próbálja bizonyítani
a két szóban forgó válogatás CD - több-keve
sebb sikerrel. A New Orleans című válogatás na
gyobb nevei (Doc Cheatham, Nicholas Payton,
vagy az ezúttal a tőle megszokottnál azért gyen
gébb felvétellel reprezentált Louis Armstrong)
nem okoznak csalódást, a jazz szülővárosának
mai zenészei-zenekarai viszont (Deacon John és
Gregg Stafford kivételével) egyszerűen gyengék.
A feeling általában megvan, a tempók jók, nyu80

godtak, a szólók többsége viszont ötlettelen. A
kiadó által futtatott, a válogatást nyitó Kermit
Ruffins trombitás a jobbak közé tartozik. Ruffins
önálló albuma ennek megfelelően jobb, leg
alábbis egységesebb hallgatnivalót kínál. Szá
momra zavarólag hat a zydeco, cajun, rhythm
and blues, mainstream jazz hatások állandó ke
veredése és a hangszeres tudás itt-ott fellelhető
hiányossága. Nem akarok vegytiszta stílust hal
lani, hiszen akkor New Orleans lényege veszne
el, de amikor a stilisztikai és kreativitásbéli káoszt
próbálják a feelinggel eltakarni, azt kevésnek ta
lálom. Ruffins csak azt tudja, amit bármelyik,
némi jó értelemben vett gátlástalansággal ren
delkező mezítlábas step-táncos New Orleans-i
fiúcska - azt viszont nagyon jól. Más kérdés,
hogy ez egy egész CD esetében (legalábbis szá
momra) kevés.
Ittzés Tamás

MARIA MULDAUR
LOVE WANTS TO DANCE
Telarc — Karsay és Társa

• •••o
Csinos, fiatal énekesnő látható a CD borítón.
Maria Muldaur neve ismerős ugyan, de hangjá
val csak most ismerkedem közelebbről. Kelle
mes hallgatni, soft, vagy smooth jazznek neve
zik az ilyesmit, s talán a véletlen műve, de
mostanában egyre több hasonló stílusú pro
dukció lát napvilágot. Lármás korunkban mint
ha fokozódna az igény a nyugalmasabb zenék
iránt a sok fortissimo, disszonancia közepette.
Szép dalokkal indul a program, ritkán hall
ható örökzöldeket választott a lágy hangú éne
kesnő, és egy igen jó zenészekből álló kísérő
együttest. Nem sztár-zenészek, feltehetően fi
atalok, nevük felsorolása nem sokat mond, de
valamennyien mesterei a hangszerüknek. Még
is kiemelném a hegedűs Joe Craven és a gitá
ros Danny Caron nevét, figyelemre méltó egyé
niségek! Nem csak a rövid szólókban, de a
háttérben is kiválóan működnek. Jóízűen swingelnek például az If Dreams Come True-ban (2.
track), amelyet a lemez legjobb számának tar
tok. A műsor főleg lassú tempójú darabokból
áll, amint azt már az album címe is sejteti. A
Love Dance (3. track) egyetlen szépséghibája,
hogy aki e dalt George Benson etalonnak szá
mító előadásában már ismeri, óhatatlanul ah
hoz hasonlítja Muldaur interpretációját, s ilyen
megvilágításban az énekesnő kissé halvá
nyabbnak tűnik. A lemez második felében a ze
ne kezd eltávolodni a jazztől, a Moonlight pél
dául Bob Dylan szerzemény. De ne feledjük,
hogy a kiadvány „TELARC BLUES" emblémával
jelent meg, így alapvetően nem lettünk be
csapva. Innentől felváltva hallhatunk Táj Mahal
kompozíciót (Baby You Are My Destiny), Harold
Arien örökzöldet (I Gotta Right To Sing The
Blues) és hasonlókat. Bluesok, némi jazzes be
ütéssel.
Deseő Csaba

CZIRJÁK CSABA
QUARTET
WORK IN
PROGRESS
Szerzői kiadás

REGINA BELLE
LAZY
AFTERNOON

M ARCUS MILLER

Peak Records —
Karsay és Társa

• ••oo
A fiatal gitáros három kortársával: Zana Zoltán
nal (szaxofon), Szandai Mátyással (bőgő) és
Mohay Andrással (dob) készítette el Work In
Progress, azaz magyarul „Munka közben" című
gyűjteményét. Saját szerzemények helyett ki
lenc olyan kompozíciót szólaltat meg a kvartett
nagy biztonsággal, melyek szinte mindegyikét
egykor a szüleik generációjának jazz-rajongói
hallgatták áhítattal. A CD zeneanyagának javát
a hatvanas évek Blue Note-jánál nagy muzsi
kussá ért sztárok darabjai alkotják. A lemezkom
pozíciónak szinte keretet ad Wayne Shorter két
alapfelvételének (Speak No Evil, Ju-Ju) újszerű
tolmácsolása (utóbbiban egy remek gitárszóló
val). A Czirják Quartet Coltrane- és Monk-interpretációi is figyelemre méltóak, a Four In One a
CD egyik legjobban sikerült felvétele. A „Work In
Progress" címet talán úgy értelmezhetjük, mint
készülődést egy saját szerzeményeket felvonul
tató újabb lemezre. Kíváncsian várjuk.
MJGy

Regina Belle nem vett még fel korábban kimon
dottan jazzlemezt, R'n'B énekesnőként viszont
már a nyolcvanas évek óta készít felvételeket.
Szigorúan tekintve a Lazy Afternoon sem jazzlemez, noha anyagát részben olyan jazz standard-ek
képezik, mint a Fly Me to the Moon, a Moanin' vagy
a címadó darab. A számokat George Duke hang
szerelte - ő közreműködik billentyűs hangszere
ken is —, neve hallatán pedig kinek ne ugrana be a
dögös basszusgitársound, a jellegzetes lüktetés és
persze a rá jellemző szintetizátorjáték. Belle tehát
nem tesz nagy stiláris kiruccanást. Ugyan hangi
adottságait tekintve igen figyelemreméltó éne
kesnő, nem látszik veszélyeztetni a nagy, de még
a közepes jazzdívák pozícióját sem, és nem csak
azért, mert nem improvizál. Erőteljes, pontos,
rendkívül muzikális, széles dinamikai skálát jár
be, de annak ellenére, hogy sok érzelemmel éne
kel, mégsem elég mély; a hajlításai pedig a lemez
végére sajnos fárasztóvá válnak.
BB
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MELLETT FELKERÜLT A LEMEZRE EGY

Szerzői kiadás
• MOO
A hangzatos név mögött magyar zenekar rejtő
zik, melynek élén egy titokzatos gitárvirtuóz,
Cornelio Tutu áll. A George Benson nyomdokain
haladó együttes színvonalas, ám könnyen
emészthető populáris jazzt játszik (bár a műfaj
bizonyos szempontból határeset). A kisebb
ellenállás irányába mutató mozgás oka talán az
lehet, hogy így van esély a fennmaradásra - némi
kompromisszum árán. Ugyanis zenéjük egyér
telműen egy felsőbb társadalmi réteget céloz
meg. A zenészek tudása, a produkció profizmusa
megkérdőjelezhetetlen, de a zenekarvezető-zeneszerző-producer Cornelio Tutu(?) köré kiala
kított személyi kultusz és a kiadványból átütő
üzleti szemlélet már túlzás. A fehér háttér előtt
vajszínű díványon látható elegáns fiatalember
neve szám szerint huszonkétszer szerepel a
borítón. (A dívány az együttes honlapja szerint
megvásárolható.) Egy hangsúlyos szöveg pedig
figyelmezteti az érdeklődőt: ha le meri másolni
a lemezt, nem adnak ki következőt.
NM
GRAMOFON

Verve Universal

Ji m
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Joe Sample jó zongorista. A szóban forgó CD a
huszonhetedik lemeze, viszont az első szólóal
buma. Hallhatóan kényelmetlenül is érzi magát
kíséret nélkül. Nem mintha nem lenne meg a
technikai felkészültsége a feladat megoldásához
- ötlete nincsen elég. Talán ezért is választott
csupa régi örökzöldet (sőt ragtime-ot), ismert
dallamokat a CD anyagába. Az ingabasszus-játékban meggyőzőbbnek kellene lennie, hogy hír
nevéhez méltóan tudjon szólóban produkálni merthogy Joe Sample meglehetősen hű szeretne
maradni az eredeti interpretációs felfogáshoz.
Kár, mert ez nem az ő területe. Intő jel, ha za
varnak a melléütések, mert akkor valami fontos
dolog hiányzik. A lassú, balladaszerű számok
szépek, de Sample ott sem tud elég érdekfeszítő
lenni. Pedig vannak kifejezetten érdekfeszítő és
átgondolt pillanatok, de ez szólóban kevés. Vi
szont biztos vagyok benne, hogy a másik hu
szonhat lemezén sokkal jobban teljesít. Hja, a
szólózongora nehéz műfaj...
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MÁRKUS TIBOR EQUINOX
ECLECTIC

BERKI TAMÁS
A HÍD

BMM

Tom-Tom Records

KÍN TRADE MUSIC
MINDEN, AMI A FÚJÁSHOZ KELL!
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A gyűjtőcím pontos. A szerző-zenekarvezető saját
bevallása szerint maga is eklektikus zenész, s ilyen
nek szánta új produkcióját. Hallhatunk a CD-n soul,
funky és fúziós vokál-felvételeket Király Martina
és Kovács Linda jóvoltából, de ezek - saját műfajuk
mércéjével mérve - nem túl meggyőzőek; az egyéb
ként profi énekesnők sokkal jobban érvényesülnek
a nyolc énekszólamra írt kórusmű, a „Timeless
silence" keretében. A zenekari számok kiválóak. A
billentyűs-szerző és hangszerelő Márkus Tibor
mindegyik szerepében helytáll, s nagyszerű gár
dát sorakoztatott fel az alt-szaxofonos Tóth Vik
tor, a tenoros Zana Zoltán, a dobos Jeszenszky
György, valamint a basszusgitáros-bőgős Csuhaj
Barna Tibor személyében. A leginkább „cool"-nak
mondható zeneszámok koncepciózusán építkező,
intelligens, modern, de nem avantgárd stílust je
lentenek. Az album egészét tekintve kérdés, hogy
az értékelőt zavarja-e a válogatás eklekticizmusa.
Engem egy kicsit zavart.
PP
HUNGARIAN JAZZ
HISTORY NO. 1 4 TONY LAKATOS
AND HIS FRIENDS
SING SING SONG
Hungaroton

Az archívumok mélyén fellelhető kincsek bemu
tatását felvállaló sorozat legújabb darabja érdekes
kivétel, hiszen ezúttal egy ragyogó - ma is tartó
— zenészpálya indulását kívánta illusztrálni a
szerkesztő Simon Géza Gábor. Az eddigi albumok
ugyanis olyan zenészeket idéztek, akiknek pályá
ja már véglegesen befejeződött, vagy - koruk mi
att - már gyakorlatilag lezártnak tekinthető.
Lakatos Tóni vitathatatlanul napjaink legsike
resebb magyar jazz zenésze a világszínpadon; és
a legfiatalabb, aki önálló albumot kap e sorozat
ban. Hallható a 18 éves ifjonc a legendás Füsti
Balogh Gábor Kis Rákfogó együttesében, majd
szólóban, illetve a Vukán trióval, végül pedig há
rom track 1982-ből, ahol már teljesen érett
művészként játszik különböző formációkban.
Ezek egyike a Toto Biankóval készült első felvé
tel. Nos, ezen a koncerten határozta el Blanke,
hogy meghívja Tónit saját együttesébe. A többi
már a magyar jazztörténet legfényesebb lapjaira
tartozik...
MA

„Egy, csak egy legény van talpon a vidéken / Én
vagyok az..." állítja Berki Tamás új lemezének fel
ütéseként is. Tudja ő, ahogy sokan hallgatósá
gából is, hogy nem beszél a levegőbe. A szerzői
lemeznek is tekinthető produkció főhőse az
egyetlen, aki hosszú idő óta magyarul énekel, illet
ve írja szerzeményeinek szövegét és (a CD-n csu
pán két kivételtől eltekintve) zenéjét is. A szöveg
tekintetében ennek jelentősége sokkal nagyobb,
mint az a nagyon könnyed, vitalitást sugárzó
végeredményből sejthető, viszont a zene, vagy da
lok vonatkozásában már nem merném állítani,
hogy az is színmagyarul íródott. Mert ami itt iga
zán felszabadultan szól, az inkább swing, rap,
bossa nova, blues és egyéb... vagyis amerikai
műfajok, melyeknek évtizedek óta elkötelezett
híve a kitűnő énekes. A produkció hangszeres ré
sze biztos kezű és remek stílusérzékű fiatal mu
zsikusok tehetségét dicséri. A lemez a lendületes,
fiatalos hangvétel alapélményét kínálja.
ML
WOMEN IN LOVE
(VÁLOGATÁS)

Nova Records —
MusicDome

A francia kiadó lemeze eklektikus válogatás a női
jazzéneklés kiemelkedő pillanataiból. A dalok
változatos zenekari keretek között szólalnak meg.
Éppúgy felbukkannak közöttük jól ismert standard-ek ötvenes, hatvanas évekbeli klasszikus
felvételei, mint mai modern darabok. Az elő
adók közt szerepelnek a legnagyobbak: Billie
Holiday, Sarah Vaughan, Shirley Horn vagy Carmen
McRae, és hallhatunk olyan, talán kevéssé is
mert, ám annál izgalmasabb énekeseket is, mint
Jeanne Lee vagy Dana Bryant. A válogatás igen
sokszínű. Ami viszont mégis egységessé teszi a
lemezt, amit minden dalban felfedezhetünk, az
a női ének egyedülálló kifejezőereje. Kevés kivé
teltől eltekintve a hangszeres jazz a férfiaké, a
nők szerepe pedig egyértelműen az énekléshez
kötődik ebben a műfajban. A válogatás meg
győzően mutatja be, milyen változatos és erős
érzelmi hatásokra képes a női hang; virtuóz
technika vagy szárnyaló improvizációk nélkül, a
maga egyszerűségében is.
HV

STEFANIE
SCHLESINGER
ANGEL EYES

Enja — Varga

LEE KONITZ
Subconscious Lee

Documents —
H&H 92
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Még nem volt szerencsém a fiatal, huszonhét
éves művésznő bemutatkozó, ugyancsak Német
országban megjelent lemezéhez, így most csak
arról tudok beszámolni, hogy az Angel Eyes
alapján úgy érzem, még nyílik Stefanie előtt fej
lődésre lehetőség. Talán nem csak a hangszere
lések teszik, amelyek helyenként kicsit nehézke
sek, vagy talán szövevényesek - főleg a vibrafon
(Wolfgang Lackerschmid mester) és a kisegyüt
tes (Slide Hampton és Hendrik Meurkens nagy
mesterek szólóival megspékelve) együtt nyomják
a vokált, ahelyett, hogy rendesen alátámaszta
nák. Minden egyes végighallgatásnál valamifé
le nyerseség lep meg néhány számban, hiszen a
hang magasan iskolázott. Kínosan ügyelek,
hogy ne legyek igazságtalan, mert az új (német)
hullám óta, a hip-hoppal meg végképp, sok né
met nyelvű éneklés nagyon tetszik, de Schlesingeré nem. A standard-ek is csak felejthető fel
csillanásokat mutatnak.
ZK
STAN KENTON
CLASSIC JAZZ
ARCHIVE

GERRY
MULLIGAN
MODERN
JAZZ ARCHIVE

Documents —
H &H 92
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Nem tudom megkerülni az ötvenes évekkel és
Stan Kenton lemezeivel kapcsolatos a személyes
emlékeimet. A jazz akkoriban itthon a „tiltott"
listán szerepelt, egy-egy amerikai LP a feketepia
con kisebb vagyont ért. Kenton neve fogalom volt,
a progresszív jazz egyik legnagyobb alakját tisz
telték benne. A mai hallgatóknak kevésbé okoz
hatnak izgalmat a hajdani felvételek, ugyanakkor
jó szívvel rábeszélek mindenkit a „múzeumlátoga
tásra". Kenton zenéje mégiscsak a jazztörténet
szerves része. A kiadvány negyvenhat felvételét
tartalmazza az 1940-47 közötti korszakból, és egy
tizennyolc oldalas, fotókkal gazdagon illusztrált
füzetet. A szerkesztők egyébként kissé elfogultan
válogattak a vokális, illetve a populáris hangzású
zenekari felvételek javára, szemben a legendás,
anno progresszívnek nevezett Kenton darabokkal.
De az is lehet, hogy sokan épp a korabeli slágerek
miatt veszik meg a lemezt, nosztalgiából. DCs
GRAMOFON

A Documents Silver Line sorozat egyes darabjairól
már sok jót írtak e lap hasábjain. A Lee Konitzopuszt túlnyomórészt az 1954-es Boston-i
kvartett felvételek teszik ki. Ebben az időszakban
Konitznak, ha nem is állandó, de saját zenekara
volt. Az ismert, visszafogott tónussal „parkeriánus" megszólalást hallunk; a fogalommá vált
zenei történetmesélő, motívumfejlesztő elő
adásban, és nem az akkordbontások mindenha
tósága alá rekesztett improvizáció zuhatagokkal. Ma már tudjuk - tőle magától - , hogy nem
neki való a blues, és nincs is a lemezen egy blues
darab sem, mégis rikoltanak a blues hangok a
kitüntetett helyeken (mi lenne, ha neki való len
ne!?). Zongorista partnere ezeken a felvételeken
az egyik kedvenc „tristanoita", az angol Ronnie
Ball. Néhány 1953-as párizsi felvétel egészíti ki a
repertoárt. Az itt hallható darabok után a gyűjtők
térdig lejárták volna a lábukat, most szép kiállí
tásban fillérekért bárhol megvehetik.
SzP

A két CD-s, szép kiállítású album Gerry Mulliagan
két korai, és egy viszonylag késői felvételsoroza
tát tartalmazza. Az 1927-ben született bariton
szaxofonos valószínűleg hangszere legismertebb
reprezentánsa még ma is. Ez annak is köszönhető,
hogy komponista és hangszerelő is volt, továbbá,
hogy együttesei nagyon karakteresen szólaltak
meg. A legelső felvételek Chubby Jackson együt
tesével készültek 1950-ben. A baritonos később
Los Angelesben hozta létre zongora nélküli, bizo
nyosan legsikeresebb kvartettjét, melyben Chet
Baker trombitált. Közös felvételeik alapozták meg
a west coast stílus legfontosabb lemezcégét, a
Pacific Jazz-t. A második CD első tizennégy felvéte
le 1953-as Gerry Mulligan Tentet darabokat tartal
maz. Az eddig szinte hozzáférhetetlen anyag talán
nem véletlenül volt rejtve a nagyközönség elől,
de most épp emiatt érdemes beszerezni. A CD-k
mellett egy alapos életrajz is található.
FK
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fejből meg érzésből

,„

„Soha nem tartottam magam zeneszerzőnek" - Beszélgetés Cseh Tamással

G ram ofon: M it gondolsz arról, a m it úgy neveznek manapság,
hogy világzene? Nem valam i d e fin íció t várok tőled, inkább egy
á tfo g ó vélem ényt azokról a zenei m űfajokról, melyeket nem le
het ism ert kategóriákba sorolni.
Cseh Tamás: Felháborít a „világzene" kifejezés. Arra a salátára
mondják ezt, am it ma a világ termel. Lehet, hogy kétszáz év m ú l
va önnön törvényei útján létrejön a kazah népzene afrikaiba o lto tt
természetes elegye, de amíg ezt gyártják, addig csak rossz érte
lemben vett kuriózumról beszélhetünk.
G: Az egyéniségnek sincs esélye ezek
ben a bizonytalan kim enetelő form ai
kísérletekben?
Cs.T.: Mióta nemcsak hangszeres zene
van, hanem énekelt muzsika is, az m in
dig egyéniséghez ta rto z o tt; a szó nemes
értelmében. Egy dal, a kicsiktől a nagyo
kig mindig személyes szándék és meg
nyilvánulás az énekes és az őt kísérő ze
nész részéről is. Utóbbiakat persze egy
kicsit nehezebb személyes szándékukban
rajtakapni, mert a hangszer már külön
tartom ány. Az énekesi magatartás v i
szont követhetőbb. Amíg az emberek
nem világzenét hallgatnak, addig a mu
zsikusok és énekesek belső szándékának
hatását tudjuk magunkon lemérni. Eb
ben az értelemben nem a technikai tu 
dáson múlik a zene jelentősége, hanem
az előadói egyéniség auráján, vagy - ki
mondom - varázserején.
G: Dalokat írsz, pontosabban a dalok
dallam át, zenéjét. Tehát nemcsak éne
kes, hanem zeneszerző is vagy. Ennek puszta ténye is izgalmas
és titokzatos - a te esetedben pedig különösen az; hiszen egy
semmihez sem hasonlítha tó zenei világ megteremtése van a há
tad m ögött. Benned hogyan képződik, hogyan jön létre a zene?
Cs.T.: Én soha nem ta rto tta m magam zeneszerzőnek, és nem is le
hetek az. Azt sem értem, hogy a könnyűzenében egyáltalán hogyan
tarthatja magát annak bárki is. Ami eszembe ju t, vagy a szívem bőllelkemből előjön, az nem zene, az egy motívum, am it soha nem
dolgozok ki. A mai napig nem szeretem lekottázni a dalokat, mert
abban a pillanatban bekövül, lelkét veszti. De úgy tudom, akik na
gyon szeretnek muzsikálni, azok fejből meg érzésből csinálják; hogy
minden pillanatban változhasson. Én mindig csak egy dalhoz aka
rok zenei alapot terem teni. És ez a műfaj nem is tűri a rögzített ki
dolgozottságot, m ert ha a zenét próbálnám meg kiteljesíteni, akkor
a dalt ütném agyon. Álmodtam én arról, hogy egyszer majd nagy
zenét csinálok, de ahhoz nagyon alapos szakmai felkészültség kell,
ami nekem nincs meg. Nekem szólnak a fuvolák, hegedűk, oboák,
angolkürtök a fülemben, de én a Képzőművészeti Főiskolát végez
tem el, mert festő akartam lenni. A m it általában művelek, azt nem
tanultam , és ezt ma már gyakran sajnálom. De ha zeneszerző sza
kon végeztem volna a konziban, akkor sem mondanám, hogy
zeneszerző vagyok, mert dalt, illetve egy jó dallamot m indeni tud
szerezni; csak nagyon erős, vagy mély, vagy furcsa, vagy borongós
szív kell hozzá és nagy szeretet - meg persze érzék is.
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G: Úgy tu d o m , a ti esetetekben a dallam van meg először, és ezt
követően a szöveg. Viszont egy röpke zenei m otívum m ögött is
van valahol rejtve egy gondola t. Előfordul-e, hogy Bereményi
Géza a te zenei gondola todtól eltérő, meglepő, vagy akár
ellenkező ta rta lm ú szöveget ír?
Cs.T.: Nagyon sokszor volt ilyen, de ezt Géza szinte szándékosan
teszi. Gyakran vizionálok valam ilyen képi világot a kibontakozó
dalhoz, melyhez nem egyszer abszurd, sőt, megdöbbentően más
világot és hangulatot hoz a Bereményi-szöveg. Például egy fensé
ges vagy tragikus dallamhoz kapok egy
hiper-realista szöveget. Géza így kerüli el
a banalitást.
G: Nem egy híres dalszerzőt uto lé rt a
feldolgozás végzete, például Bob Dylant
vagy Paul Simont... Az a gyanúm, hogy
ezt te sem úszód meg; fo g o d még hal
lani a saját, szerényen motívum nak
m o n d o tt dallam aidat valam ilyen erős,
hangszeres feldolgozásban. Tartasz
e ttő l?
Cs.T.: Igen, ezt én nem akarom. Egyrészt
hatvankét éves vagyok, és már remél
hetőleg nem érem meg a saját kultuszo
mat. Másrészt elébe megyek a dolognak,
m ert én fogom az általad e m líte tt feldol
gozáshoz hasonló verziót megcsinálni. Ez
év őszén a Debreceni Filharmonikusokkal
és egy rock-zenekarral, vagyis bőséges
zenével fogjuk megszólaltatni a dalokat.
Úgy érzem, adósa vagyok magamnak, il
letve a daloknak azzal, hogy egyszer úgy
igazán megszólaljanak. Bereményivel mi
nagyon sokféle muzsikát hívtunk elő,
melyeket néhány akkorddal nagyon könnyen használtunk arra,
hogy terem tsünk egyfajta hangulatot. Most pedig várom a szem
besülést, hogy az általunk írt, több mint ezer dal közül, mondjuk
harminc megszólaljon igazi tangóként, keringőként vagy rock'n
raliként.
Furcsa; a beszélgetésünket épp a világzenével kezdtük, és félek,
hogy ennek ürügyén mindenhez hozzá lehet nyúlni... A világzene
egy kicsit rossz értelemben ezt is jelenti. Azon leszek, hogy a deb
receni koncerten megkérdőjelezhetetlenné tegyem a saját stíluso
mat — mely valójában azért van nekem, mert harm incöt éve éne
kelek. A dal visszhangzik az emberek szívében, a szavakkal, a
gondolatokkal együtt, melyek Bereményi zseniális dalszövegeiben
vannak. És ebben az egészben, vagyis a stílusban, a dalok világá
ban, a gondolatokban stb. csupán egyetlen különlegesség van,
hogy két ember véletlenül ta lá lko zo tt: az egyiknek vo lt érzéke a
muzikális formákhoz, a másiknak pedig a verbális és tartalm i meg
fogalmazáshoz. Tényleg a véletlen szerencse fiai vagyunk. Már ön
magában ennyi is elég, hogy az — esetünkben — évtizedeken ke
resztül létrehozott közös produktum megismételhetetlenné váljon.
Egyébként harmincéves korom óta énekelek, és m indig nagyon ko
molyan gondoltam, de hogy miben hittem, arra a mai napig nem
tudok válaszolni. Egy biztos: nagyon jó volt csinálni.
Matisz László

MAKÁM - BOGNÁR SZILVIA
ALMANACH
FolkEurópa — Hangvető

Bár több mint két évtizedet tudhat maga mö
gött a Makám, újra és újra bizonyítja, hogy
mindig képes megújulni, s ezért ma is életképes
a mondanivalója. Egy évvel az Anzix megjele
nése után, annak hasonlóan magas színvonalú
és méltán népszerű folytatása látott napvilá
got, Almanach címmel. Ezúttal a gyermekkor
mesés-rejtelmes, titkos, nosztalgikus és álom
szerű világába kalauzol minket Krulik Zoltán.

THE ROUGH
GUIDE TO FADO

KOVÁCS FERENC
TRANZIT

World Music
Network — Indiego

Gramy Records

Rough Guide-nak vagyis (szabad fordításban)
első közelítésnek, felületes áttekintésnek hívja
magát az a világzenei CD-sorozat, mely a world
music stílusáramlatait azok legsikeresebb elő
adóinak egy-egy felvételével illusztrálja. Nos, a
portugál fado világába kalauzoló lemez pon
tosan annyit nyújt, amennyit a sorozat címe
alapján várhatunk tőle. Akik még sosem hall
gattak lisszaboni vagy coimbrai fado-muzsikát,
azok valamit megérezhetnek ennek az évszáza
dok óta virágzó, sajátos atmoszférájú reper
toárnak a történeti-filozófiai hátteréből, és persze
rácsodálkozhatnak a szebbnél szebb dallamok
ra. Megszólalnak a műfaj nagy klasszikusai mindenekelőtt Amália Rodrigues és Artur
Paredes —, éppúgy, mint a mai fiatal városi elő
adók, akik számára ez ugyanúgy zenei anya
nyelv, mint mondjuk a Muzsikásnak a Kárpát
medencei népzene. A beavatottak viszont
csodálkozhatnak: miért maradt ki az összeállí
tásból a Madredeus és Mísia?
ReA
GRAMOFON

A lemezen tizenhat karakterdarabot hallunk,
az utolsót kivéve Bognár Szilvia énekével, aki
hangjával tökéletesen megtestesíti a gyermek
leiket, a gyermekkor biztonsága után sóvárgó
felnőttet. A dalok egy része az elérhetetlenről,
az elszalasztottról szól, örökre eltűnt boldog
időkről, s ezt a keserédes hangulatot a hangszerelés is követi; míg más részük földöntúli,
örök igazságokat fogalmaz meg. A dallamok
ban és a szövegekben egyaránt keveredik a
népdal és a modern világ, egyfajta egyvelegét
adva a falu és a nagyváros, a régi és az új, a ha
gyomány és az újítás nagyon is öszszepárosítható életérzésének. Még az aprólékosan kidol
gozott CD-tok is ezt sugallja.
A szövegeket hallva leginkább Weöres Sán
dor juthat az eszünkbe, természetesen pergő
rímeivel, népdalszerű egyszerűségével, a ter
mészetből vett képsoraival és legalább két pár
huzamos síkon mozgó mondanivalójával,
amely egyszerre kézzelfogható és elvont. Va
gyis afféle „gyermekversek", amelyek leginkább
azoknak a felnőtteknek szólnak, akik már elér
ték azt a fajta szellemi szférát, ahol ismét gyer
mekien egyszerűek és tiszták lehetnek gondo
lataik. Ezt a párhuzamot erősíti Weöres Sándor
Holdfényt vetettem kezdetű verse is a Rongy

Itt az ideje, hogy a legszűkebb szakmai közön
ségen kívül mások is felfedezzék Kovács Ferenc
eredeti zeneszerzői és előadóművészi tehet
ségét. Tranzit című lemezén voltaképp alkal
mazott zenét rögzített: ezek a darabok Kovács
Gerzson Péter Tranzdanz nevű, underground
körökben régóta jegyzett táncegyüttesének új
előadásához készültek. A CD-t hallgatva azon
ban nem hiányzik a tánc, a mozdulat, a látvány:
minden kompozíció autonóm, teljes értékű,
gondolatilag, érzelmileg és dramaturgiailag is
kifejezetten erős. Még az sem zavar, hogy az
album óhatatlanul heterogén, hiszen csaknem
negyed század zeneszerzői terméséből válogat.
A megszokott hangszerei (hegedű, trombita,
szárnykürt) mellett Kovács ezúttal zongorázik
és ütőhangszereken is játszik, a ritmusszekciót
Szandai Mátyás (nagybőgő) és Banai Szilárd
(dob) alkotja, főszereplővé lép elő a zongorista
Kovács Zoltán, Dresch Mihály és szaxofonja
pedig önálló fejezet. Kihagyhatatlan.
ReA

szőnyegből, amely csöppet sem kakukktojás
Krulik Zoltán strófái között.
Ez az album nem annyira a klasszikus világ
zene kötelékébe tartozik. Sokkal inkább a sajá
tosan magyar énekelt versek megszokott stílu
sában mozog, erősen kötődik a műfaj nagy
előadóinak és kedvelt költőinek népszerű ver
seihez, dalaihoz, szorosan ráépülve azokra. Ap
ró szépséghibái is ebből adódnak, nehéz
ugyanis újszerű karakterekkel, színekkel kitörni
ebből a jól bejáratott és néha kissé be is szűkült
zenei körből. Akad sajnos néhány áthallás, pél
dául a Sárga a repce virága Sebőék örökzöld
Bóbitáját idézi, akár a dallamát, akár a hangszerelését nézzük, s nemcsak a szöveg ritmusa
követi Weöres Sándor versét, hanem annak a
képi világa is megjelenik. A záró, férfihangokra
készült dal pedig a Kaláka 25 című lemez
Mulátájára emlékeztet hangvételével és fordu
lataival.
Az Almanach azonban ettől még egyedi ma
rad. Sajátos világot képvisel, olyat, ahová min
dig hazavágyik az ember. Hasonlóan a valóban
jó versekhez és dalokhoz, életkortól függetle
nül mindenkihez szól, a kisgyermekektől az ag
gastyánokig.
Pál Eszter

RENÉ
LACA1LLE

RENÉ LACAILLE
MAPOU

Riverboat-WMN
— Indiego

Réunion szigete az Indiai-óceán Afrika felőli
részén található. Napjainkban a szegénység és
az elzártságából fakadó elmaradottság jellemzi.
Egy történet szerint 1663-ban két francia ten
gerész és hét madagaszkári rabszolga lépett a
szigetre, utóbbiakból három nő. Az ő utódaik
alkotják a sziget mai kreol lakosságának nagy
részét. Az európaiak kulturális öröksége, összhangzatos gondolkodása (Dúr-moll), dallam
hangszereik (gitár, harmonika) pikáns zenei
„fűszerkeveréket" alkottak az afrikaiak dobze
nére, ritmusokra épülő világával. René Lacaille
nemcsak e hangszereken játszik magas fokon,
hanem énekesi, énekmondói képessége is
nagyszerű. Dörmögő hangja, őszinte, banálisán
egyszerű előadásmódja olyan könnyed, annyira
természetes, mintha a konyhában dudorászna.
A húsz rövid zeneszám kedves lehet mindazok
nak, akik szeretik a Zöld-foki Szigetek (Cesaria
Evora) hasonló muzsikáját, a brazil vagy a sajá
tos madagaszkári zenét.
PB
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CSÍK ZENEKAR
BE SOK ESŐ, BE SOK SÁR...
Fonó Budai Zeneház

LAJKÓ FÉLIX
HETEDIK
Tilos az Á

BESH 0 DROM
GYÍ!
Szerzői kiadás

Két éwel ezelőtt, amikor Csík János súlyos autó
balesetben összetörte a bal kezét, kevesen
gondolták volna, hogy ilyen hamar talpra áll, és
a maradandó sérülések ellenére visszanyeri ré
gi virtuozitását. A Csík zenekar most megjelent
Be sok eső, be sok sár... című lemeze, amely egy
évvel a baleset után, a fennállásuk 15. évfordu
lójára rendezett koncert felvételeiből válogat,
ékes bizonyítéka ennek.
Bár a CD a számok tekintetében nem hoz
újat (főként a két utolsó album, a Boldog, szo
morú dal és A kor falára lemezek anyagát talál
juk rajta), azok számára is tartogat meglepeté
seket, akik rongyosra hallgatták a két említett
korongot. Elsősorban hangvételében más ez a
lemez. Elmélyültebb, átgondoltabb és érettebb
az előadás; mint amikor a kopott freskót fel
újítják, és előjönnek az élénk színek. Pedig a
korábbi albumokra sem panaszkodhatunk, Csík
János mindig is mélyen átélt előadói stílusáról
volt híres.
Jót tesz az élő zene, a koncerthangulat,
időnként már-már eufórikussá téve a hangzást.
Néha azonban éppen ez hozza elő az apróbb
bakikat, amiket egy stúdiófelvételnél bizonyo
san kijavítottak volna: az időnként leharapott
szóvégeket, az ének és a hangszerek arányát.
Az utóbbi elsősorban az egyébként varázslato
san hangzó Én vagyok az, aki nem jó... kezdetű
dalnál zavaró, ahol a cimbalom a halkabb
énekhanghoz képest kissé tolakodó, s túl sok a
felesleges összezúgatás az akkordváltásoknál.
Az ádámosi rend valamivel erőtlenebb, a bo
gyiszlói ugrás pedig kevésbé összeszedett, mint
a korábbi „steril" stúdióverzió, ennek ellenére a
zenekar annyira letisztultán muzsikál, s Csík
János olyan szívhez szólóan hegedül, hogy való
ban kár lett volna kiadatlanul hagyni ezeket a
remek felvételeket.
Pál Eszter

Lajkó Félix 19 éves volt, amikor először lemezfelvételt készített Dresch Mihállyal. 2001-ben
jelent meg utolsó stúdiólemeze, ezt sok zenész
szel közösen a palicsi erdőben rögzítette. Az
óta, szintén a Tilos az Á produkciónál, kijött egy
válogatás-lemez, koncertfelvételekből, színhá
zi- és egyéb kísérőzenékből. A most megjelent
„hetedik" tizenhárom új darabot tartalmaz. A
lemezen két régi zenésztárs működik közre,
Brasnyó Antal brácsás és Kurina „Vörös" Ferenc
bőgős, valamint vendégként, szintén nem
először Michael Babinchak (USA/H) csellista. A
hangszerelés és a keverés is általában a meg
szokott népzenei normákat követi, tehát a prí
más játssza a dallamokat, illetve néhány kevésbé
dallamos, kissé absztrakt, a hegedű technikájá
ból inkább adódó virtuóz hangszeres szólót.
Ezek mindegyike abból az első hallásra is meg
kapó zeneiségből táplálkozik, ami áthatja
szerzőjük és előadójuk egész életét és eddigi
életművét. A trió teljes daliami és ritmikai össze
hangoltságban működik, a magyar népi hagyo
mány prímás, kontrás és bőgős egységében, még
akkor is, ha a zene, amit játszanak, nem minden
kidolgozott részletében ilyen. Az energikusan
áradó, harsányan sűrű zenekari számok mellett
maradt hely egy gyönyörű hegedű-cselló duó
nak, Kérés (Laurának) címmel.
A felvételeket Lajkó Félix rögzítette, a keve
rést Drobek Attilával közösen végezte. A lemez
hangzóanyaga így valóban minden rárakódott,
illetve ráépített koncepciótól mentesen, őszin
tén hordozhatja és mutathatja egy mostanra
harminc éves zenész zeneiségét, gondolatait,
amelyekben a határtalanság és a kommuniká
ció-készség még mindig ösztönös erővel képes
arra, hogy megkerülje a hangszer és a műfaj
néha öncélúan merev hagyományait.
Grillusz Sámuel

Újra dübörög, elsodor, „besodor" a balkáni és
kárpáti népzenét játszó banda! A Macsó hím
zés és a Nekemtenemmutogatol után elkészítet
ték harmadik lemezüket. Egyszerűen tökéletes!
A tíz zeneszám makedón, román, szerb, bol
gár, cigány dalok feldolgozása, valamint ismét
elkápráztat egy saját számmal a virtuóz gitá
ros, Sidó Attila. Az együttes motorja továbbra
is Barcza Gergely (szaxofonok) és Pettik Ádám
(ütőhangszerek). Öt instrumentális és öt voká
lis szám kapott helyet az albumon, hármat
Szalóky Ági, kettőt Juhász Miczura Mónika
énekel. Pettik Ádámot is halljuk énekelni, azon
ban az ő énekesi adottságai nem mérhetőek az
előbbiekéhez. Hangmérnökként Moldvai Márk
jegyzi a lemezt, akit más elektronikus zenei
produkciókból ismerhetünk. Érdekesség, hogy
ezen a lemezen dob-programokat is használ
tak; egyébként kívánkozott is egy dobfelszere
lés hangja a komplex hangzás eléréséhez.
Élethűen és stílusosan jön át a szólam, kár,
hogy nem egy igazi, eleven dobost kértek fel a
feladat megoldására. Elhagyták viszont az
előző albumon szereplő speciális effekteket,
szkreccseket, rappeket, így az eredmény sokkal
letisztultabb, egységesebb stílus. A bandának
nincs kimondott frontembere, ugyanakkora fiúk
mintha attól félnének, hogy a közönség vala
melyik énekesnő kísérőzenekaraként azonosítja
őket. Ez a tartózkodás, ahogyan az énekléshez
viszonyulnak, némiképp csökkenti a lendületü
ket - szerintem. Hazai népszerűségük mellett
az utóbbi évben nemzetközi sikereket is elér
tek, elsősorban nyári kanadai turnéjukra lehet
nek büszkék, amelynek tetőpontját a rangos
montreali jazzfesztiválon, 35 ezer néző előtt
adott koncertjeik jelentették.
Gratulálunk!
Pödör Bálint
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THE KLEZMATICS
BROTHER MOSES SMOTE
THE WATER
Piranha — Varga

THE SONS OF CUBA
MUSICA CUBANA (THE ORIGINAL SOUNDTRACK)
Timba Records — Varga
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A New York-i illetőségű, idehaza is népszerű The
Klezmatics együttes hosszú évek kitartó munká
jával vitathatatlan érdemeket vívott ki magának.
A klezmer képviselői közül elsősorban az ő ne
vükhöz fűződik az az áttörés, amikor a műfaj szé
lesebb rétegekhez is eljutott, olyan koncertter
meket is megtöltött, amilyeneket korábban soha.
A Klezmatics tagjai New York-ban élő, nagy
részt ismeretlen idős mesterektől tanulták a
stílust, zenéjükben fontos a tipikus klezmer
hangszerek (például klarinét, hegedű, tangóhar
monika) használata, és az eredeti jiddis dalszö
vegek hű visszaidézése.
A trombitás Frank London által vezetett ze
nekar a műfajon belül több irányt is megjárt,
mostani kiadványuk azonban minden eddigitől
különbözik. Meglepő, de számtalan stúdiólemez
után ez a Klezmatics első koncertalbuma,
ráadásul vendégekkel. A felvétel egy berlini
fesztiválon készült, a vendégművészek pedig
Joshua Nelson és Kathryn Farmer gospel-énekesek. A Klezmatics persze nem először kezd
másokkal közös munkába, korábban készítettek
felvételeket például Itzhak Perlman, Chava
Alberstein és Neil Sekada társaságában is.
A lemez nem titkolt célja, hogy a klezmer és
gospel zenét közelebb hozza egymáshoz. Ez szép
és nemes feladat, ám mind harmónia, mind dal
lam és ritmus tekintetében elenyésző a közös
pontok száma. Emiatt inkább különválik a klez
mer és a fekete templomi énekek, a Klezmatics
kvázi gospel zenekarrá változik vendégei ked
véért. Kathryn Farmer hangja és orgonajátéka
magával ragadó, az angolul és héberül is éneklő
J. Nelson a tipikus gospel ceremóniamestert idé
zi, inkább szokásos, mint kiemelkedő, de erős
hangja és magabiztos színpadi kisugárzása
szuggesztíven hat.
Kardos Dániel

Arról a bizonyos koncertfilmről (Buena Vista
Social Club) és zenéjéről szinte mindent megír
tak már. Jelentősége (az üzleti mellett) abban
áll, hogy megismertette a világgal az embargó
miatt elzárt ország páratlan kulturális értékeit.
Most itt a következő generáció: egy Wim
Wenders tanítvány, German Kral rendezésében
újabb film készült a kubai forró vérről - német
objektiven keresztül. Az előadó együttes való
jában alkalmi társulás. Nevük, The sons of Cuba
(Kuba fiai) a hagyományos kubai zenére, a sonra utal. Csak szóvicc, vagy valóban son hallha
tó a film kísérőlemezén? Illúziókban ringatja
magát, aki a mai kubai zenét a BVSC veterán
jainak muzsikálásával azonosítja. A son, ez a
lassú-közepes tempójú, intim hangzású, tipiku
san vidéki stílus ugyanis kihalóban van! A
négy-öt akusztikus hangszerre (trés, bőgő,
zongora, bongó) és énekre épülő, romantikus
szövegű sont a nyolcvanas-kilencvenes évek
ben először a harsányabb salsa és timba kezd
te kiszorítani (basszusgitár, dobfelszerelés,
szintetizátor, rézfúvós szekció), míg napjaink
fiatal, városi generációja mindinkább az elekt
ronikus eszközöket veszi igénybe az új táncze
nei stílusokhoz. A globalizáció hatására amelyben a földrajzi közelség miatt különösen
jellemző a nagyfokú Amerika-majmolás - beszüremlik a techno, a hip-hop, a rap, és keve
rék műfajok jönnek létre. Ezzel egyidejűleg el
lentétes irányú, pozitív hatása is van a
kifinomult kubai muzsikának, mert katalizátor
ként hat más, globális műfajokra, elsősorban
változatos ritmikájával. A tizenöt szám stílusá
ban és színvonalában teljesen eltérő, ezért csak
egyenként vagy a film kísérőzenéjeként ítél
hetők meg.
Pödör Bálint
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ASTOR PIAZZOLLA
THE ROUGH GUIDE TO ASTOR
PIAZZOLLA
World Music Network — Indiego

A lemezsorozat színvonalas válogatásaihoz képest
is meglepően tömény a Piazzolla-gyűjtemény.
Persze csak azoknak, akiket már megfogott a bő
évtizede kultikus és misztikus hősként ismert
argentin muzsikus-komponista. Astor Piazzolla
1992-ben bekövetkezett halála után nem sokkal
lett igazán világhírű; de akkor annyira, hogy már
szinte divat-gyanúsnak tűnt. Néhány éve m int
ha kicsit alábbhagyott volna a kultusz-jelenség;
vagyis kevésbé zajos, de méltányos helyen, a
fontos XX. századi zeneszerzők Parnasszusán
talán megállapodhat végre Piazzolla is. A vájtfülűek között megoszlanak a vélemények
Piazzolla sajátos tangó-szerű kompozícióinak
megítélését illetően: vannak, akik könnyed,
érzelgős tánczenének tartják (főleg, hogy diva
tos is), és olyanok is, akik valódi érzelmeket,
igazi mélységet fedeznek fel a karakteres zene
darabokban. Szakmai berkekben elsősorban a
harmonikások rajonganak az egyébként bandoneónon - a harmonika nyomógombos változa
tán — virtuózán, de nem öncélúan játszó néhai
mesterért. Jelen válogatás azokat látszik igazol
ni, akik meg vannak győződve arról, hogy Astor
Piazzolla simán zseni volt. Sok világhírű mu
zsikus - a klasszikus zene és a jazz területéről
egyaránt - komoly tisztelője és gyakori partnere
volt az argentin mesternek. Jelen CD-t hallgat
va nem is csodálkozhatunk ezen: bizony, a lené
zett tánczenék olyan brilliáns formákban és
hangszerelésekben szólalnak meg Piazzolla és
különböző összetételű zenekarai által, hogy
könnyen rabul ejthetik a hallgatót; ugyanis ez a
zene nem engedi el a figyelmet egy pillanatra
sem. Hol a különleges temperamentum, hol a
sziporkázó hangszerszólók, hol pedig az
expresszivitás ragadhatja magával a nyíltszívű
Matisz László
érdeklődőt.
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CENTRAL ASIA - UZBEKISTAN TO
KAZAKHSTAN
SOUNDS OF THE SILK ROAD
World Music Network — Indiego
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Őszintén szólva, nem szeretem az olyan zenei
válogatásokat, amelyek túlmutatnak egy or
szág vagy legalábbis egy egységes kulturális
régió határain. Közép-Azsiáról zenei kereszt
metszetet adni legalább annyira reménytelen,
mint amennyire kártékony, a sematizálás irá
nyába mutató vállalkozás. Aki ezen csodálko
zik, gondolja el, hogyan tudnánk a Kárpát-me
dence zenei identitását egy CD-n bemutatni

BREAKING
THE SILENCE
MUSIC IN
AFGHANISTAN

BBC/ADITI Varga
(DVD Video)

A forrásértékű dokumentumfilm betekintést
kínál Afganisztán tradicionális hangszeres ze
néjébe. A vállalkozás jelentősége nyilvánvaló,
ha az ország viharvert közelmúltját tekintjük.
A háborús évtizedek nem egyszerűen háttér
be szorították a művészetet a térségben - a
szélsőséges iszlámista politika szisztematiku
san igyekezett felszámolni az afgán önértéke
lés legfontosabb kellékeit: a történelemtudatot
és a kultúrát. A film könyv- és hangszerége
tésekről, műemlékrombolásokról számol be.
Mindez megdöbbentő, ha figyelembe vesszük,
mennyit köszönhet az egyetemes kultúra az
iszlámnak - gondoljunk az európai orvoslás,
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mondjuk a norvég vagy a baszk népzenével. Bár
tény, hogy a CD bőséges szöveges ismertetőt
nyújt, összefoglalva a térség földrajzi, gazdasági,
politikai, kulturális státuszát, és a lemez egyes
felvételeit is tömören kommentálva. Nagyon
zavaró az öt országban (Üzbegisztán, Kazahsz
tán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Kirgízisztán) készült felvételek látszólag teljesen át
gondolatlan és esetleges sorrendje. Az sem
szerencsés egy bemutató válogatásnál, hogy az
olykor több száz éves hagyományban gyöke
rező darabok után torzított gitárral és dobsze
reléssel feldolgozott népdalok következnek, vagyis
teljesen egy kalap alá kerülnek a tradicionális
előadásmódok a progresszív etnorock - több
nyire félresikerült, kommersz — kísérleteivel. A
válogatásnak vannak értékes darabjai is, példá
ul a nomád zenekultúrák „nemzeti" hangszereit
bemutató, vagy a sámánhangszerek repertoár
jából ízelítőt nyújtó felvételek - utóbbiakban a
bensőséges állapot megidézése nagyfokú
művészi beleéléssel párosul. A World Music
Network kiadó új, Rough Guides sorozatának
vannak érdekesebb darabjai; internetes kataló
gusuk alapján szívesen belehallgatnék a kubai
részekbe (érdekes, ezekből négy is van), a thai
földi, az indonéziai válogatásba, a Youssou
N'Dour vagy Ravi Shankar életművét összefog
laló korongokba.
H. Magyar Kornél

történetírás, természettudományok terén be
tö ltö tt szerepére, de részben az iszlám tole
ráns szemléletének köszönheti virágzását az
indiai klasszika vagy a jávai és szundai gamelán is.
A film persze nem elsősorban a pusztítást
hivatott bemutatni, hanem az utána követ
kező újjászületés esélyeit, elsősorban az or
szág zenekultúrájára fókuszálva. Megismer
hetjük Kabul egykor virágzó zenei életének
szereplőit, akik nemrég jö tte k haza száműze
tésükből. A jellegzetes hangszertárat, amely
nek egy-két darabja egyenes ági rokona az
észak-indiai és perzsa pengetős és ütőhang
szereknek. Ilyen a tabla, a vonós szárinda
vagy az indiai pengetős száród mutációjának
tekinthető rubab. Az afgán zene dallam- és
ritmusszerkezete is szoros rokonságban van a
közeli zenei magaskultúrákéval. Az énekelt
dallam-repertoárról a pakisztáni szufi zene
világa, Nusrat Fateh Ali Khan művészete ju t
hat eszünkbe. Az egyórás filmen és az extrák
klipjein egyaránt közeli képeken lehet megfi
gyelni a különböző hangszeres technikákat,
így a kiadvány igazi csemege a közép-keleti
zenei dialektusok elkötelezettjeinek.
H. Magyar Kornél

ISSA BAGAYOGO
TASSOUMAKAN
Six Degrees — Varga

Issa Bagayogo, a Maliban élő, de világszerte
egyre ismertebb muzsikus rácáfol minden
olyan szkeptikus vélekedésre, mely szerint a vi
lágzene címszó alatt kotyvasztott pop-folkrock-jazz fusion kísérletek halva született ötle
tek. Új, szám szerint ötödik lemezén olyan
egységes és kiforrott stílusban szólal meg ze
néje, mintha más forma soha nem is létezett
volna - legalábbis Afrikában. Ezzel egyben azt
is bizonyítja, hogy a zene, sőt, a zenei kísérletek
hitelessége (őszintesége) nem ismert és elfoga
dott műfajok vagy irányzatok, hanem inkább
alkotó-előadó egyéniség kérdése.
Nos, nem könnyű leírni Bagayogo zenéjét.
Az „afro-techno" megjelölés, melyet leginkább
használnak a fekete muzsikus stílusát illetően,
meglehetősen riasztó. Pedig röviden nemigen
létezik találóbb. Ebből talán arra lehet követ
keztetni, hogy valami ősi afrikai, talán nép
zenei ihletésű dal kerül új, modern, a bőséges
elektronikát sem nélkülöző monoton formába.
Hellyel-közel ez a helyzet. Csakhogy... Issa Ba
gayogo feltehetően birtokában van egy olyan
mélységes tudásnak, mely ősidőktől induló lán
colaton keresztül öröklődött rá: ez az eredeti
afrikai spirituális és szertartási zenékből, vala
mint ritmusokból áradó szellemiség. Ezeknek
egyik legfontosabb jele Bagayogo delejező ének
hangja és kamélé n'goni nevű hangszere. Már
ennyitől is avatott lenne a produkció. Azonban
meglepő képességű modern-hangszeresek is
szerepelnek a felvételen, akik a nyugati világot
megszégyenítő eleganciával szólaltatnak meg
bármit. Főleg Madou Diallo varázslatos fuvola
hangja okoz némi lelkesedést. Ami pedig talán
ettől többet is okozhat a gyanútlan hallgató
ban, az a női kórus... erre nem is mondanék
semmit. Meg kell hallgatni.
Matisz László
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er holnap?
eixner M ihály fé l évszázados pályájáról, zenehallgatási
szokásokról és a technika vívm ányairól
Meixner Mihály zenetörténész, a Magyar Rádió zenei
szerkesztője bízik benne, hogy a jövőben is lesznek, akik
a művészi értékek, a nagy zeneszerzők és előadók mester
művei iránt fogékonyak maradnak, mert hiszi, hogy aki
zenei nevelésben részesül, az — Platón szavaival élve —
„rendezett lelkű ember lesz". Ezért dolgozik fél évszázada
töretlen lelkesedéssel.

Gramofon: A Nemzeti Zenedében, m ajd az Állam i Zenekonzer
vatórium ban ta n u lt többek közt Szervánszky Endre irányítása
ala tt. Mi v o lt az a m omentum, am ely még gyerekként a zene fe 
lé irányította?
Meixner M ihály: Az otthoni légkör. V o lt egy gramofonunk és sok
lemezünk is, amelyek közül ha tehettem , feltetettem szüleimmel
Wagnertől A w alkürt, mert azt nagyon szerettem. Nyolcévesen
láttam egy film e t, amelyben operarészletek szerepeltek, ez is nagy
hatással volt rám. Nem sokkal később már operába és koncertek
re jártam , majd Pikéthy Tibor ki
tűnő váci orgonaművész és zene
szerző irányításával zongorázni
kezdtem. Ezután jö tte k az iskolák,
de Szervánszky csak rövid ideig
ta n íto tt a Zenekonzervatóriumban,
utána Major Ervinhez kerültem.
G.: Úgy tudom , Vaszy V iktornál
karmesterséget is tanult...
M.M.: Jól tudja. Az ő óráin, amelye
ket az otthonában ta rto tt, elsősor
ban azt tanultam meg, mennyire
fontos a jó tempóérzék. A megfe
lelő tempó megválasztásához pe
dig elengedhetetlen, hogy ismerjük
a zenében m egjelenített történése
ket és azok lélektanát. Amikor ké
sőbb módom nyílt rá, hogy én is be
széljek a zenéről a Rádióban, illetve
idestova 30 éve a TIT szabadegyete
mén, magam is sokat foglalkoztam
a tempó kérdésével. Manapság sok
karmester tú lzo tta n gyors tem póban dirigál, m ert az talán hatásos,
de meggyőződésem, hogy a zene
kárára válik.
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G.: Végül mégsem vá lt aktív muzsikussá, hanem a Rádió zenei
szerkesztője le tt.
M.M.: A Rádióban 1955-től kezdtem dolgozni, először külső m un
katársként, majd forgató lettem: én készítettem elő és cseréltem
az akkor még javarészt 78-as lemezeket a felvételek bejátszásánál.
Elődeim ezen a poszton nem kisebb személyiségek voltak, m int
Lehel György karmester vagy Várnai Péter zenetörténész. 1957ben alakult meg a nemzetközi zenei műsorcsere program, amely
arra volt hivatva, hogy a külfölddel szorosabb kapcsolatot építsen
ki olyan módon, hogy tekercseket küld más rádiókhoz. I t t Kun
Imre programfőnök munkatársa lettem , akitől szintén rengeteget
tanultam . A hozzánk érkező külföldi művészek fogadása, kalauzo90

lása is a mi feladatunk volt, így számtalan legendás előadót, kar
m estert ismerhettem meg személyesen Leopold Stokowskytól
A rthur Rubinsteinen át Pablo Casalsig vagy Szigeti Józsefig. Kun
Imre nyugdíjba vonulása után én vettem át a program irányítását,
és még évekig vezettem azt. Ezzel egy időben tö rté n t, hogy a m ik
rofon elé ültem, ugyanis a Rádió vezetése szerencsésebbnek ta r
to tta , ha zenei képzettségű munkatárs vezeti a közvetítéseket, így
az esetlegesen adódó „üresjáratokat" - például ha a vártnál
tovább ta rt az átrendezés — felkészültségének köszönhetően ki
tudja tölteni. Ily módon találkozhattam Ernest Ansermet-vel, Charles
M ünchhel, Herbert von Karajannal, Sir Adrian Boulttal és még so
kakkal.
G.: A Ki nyer ma? című m űsort, amelyet több évtizede vezet,
szinte m indenki ismeri. M ilyen más műsorokban hallhatjuk még?
M.M.: A Ki nyer mát Czigány György indította útjára, én pár év
vel később léptem a m űsorvezetők sorába. Ezen kívül több m int
harm inc éve megy már a M i a titka? című műsor, amelyben híres
előadóművészeket mutatok be, és
megpróbálom elemezni, mi teszi
őket egyedülállóvá. Egy másik
kedves műsorom pedig az Archívu
mok mélyéről cím et viseli, amely
olyan régi nagy muzsikusok felvé
te le it ismerteti meg a hallgatók
kal, amelyek ritkaságszámba men
nek, sőt olyan is van köztük,
amelyeket korábban nem já tszo t
tak le.
G.: Visszatérve a Ki nyer mához:
m it gondol, mi a titk a , hogyhogy
ilyen hosszú ideje töretlen a sike
re?
M.M.: Az emberek nagy része sze
ret játszani, am inek én nagyon
örülök. Hihetetlenül jólesik, amikor
a játékosok - akiknek nem a zene
a hivatása - pontos válaszokat ad
nak, és olyan részletekkel is tisztá
ban vannak, hogy egy művet hol
m utattak be, Mozart-műveknél is
merik a Köchel-jegyzék számot,
stb. Többeket már régi ismerősként
üdvözlök a műsorban.
G.: G ondolom , voltak olyan adások, amelyek va la m ié rt emléke
zetesek maradtak.
M.M.: Egyszer Ernster Dezső, a M etropolitan Opera basszistája vo lt
a műsor vendége. Az adás e lő tt megbeszéltük, hogy egy Schubertdal lesz a feladvány az ő előadásában, s kértem, hogy ő tegye fel
a kérdést. Mire Ernster művész úr a megfelelő helyen így szólalt
meg: „A zt kérdezném a kedves játékostól: ki írta a most következő
S chubert-dalt?" Mind jó t nevettünk, majd kijavítottam : „A művész
úr arra gondolt, melyik ciklusban szerepel ez a dal." Előfordult
olyan is, hogy a technika m e g tré fá lt minket, és egy vidékről sugár
zott adás kezdete előtt 2 perccel még nem vo lt közvetítővonalunk.
Ilyesmire mindig fel kell készülni.

G,; Az évek során rengeteg hangtechnikai újdonság született, a
monó felvételeket fe lvá lto tta a sztereó hangzás, a norm ál leme
zeket kiszorította az LP, azt pedig a CD...
M.M.: Igen, kezdetben 78-as fordulatú lemezekkel dolgoztunk,
majd jö tte k a 33-as fordulatszámúak, sok fordulatot megéltünk...
Ma pedig már a műsorok egy része teljesen digitálisan készül.
G.: Ön folyam atos fejlődésnek érzi a technikai változásokat,
vagy talán vannak benne állom ások, ahol el is vesztettünk va
lam it?
M.M.: Azt hiszem, is-is. Tagadhatatlan, hogy rohamléptekkel hala
dunk előre, és rendkívül szép hangzású felvételek készülnek ma
napság, de alkalmanként a kezembe kerül egy-egy, a hatvanas
évek elejéről származó rádiós felvétel, amelynek hallatán elámulok, és arra gondolok, bizony, ez ma sem szólhatna jobban. A
hangmérnökök szakértelme gyakran a siker záloga.
G.: Azt ha llo tta m , tekintélyes a lemezgyűjteménye. Csak LP-t
g yű jt vagy C D -t is?
M.M.: A 78-as lemezeknek már nem tudok helyet szorítani, de a
33-asoktól nem válók meg, a CD-gyűjteményem pedig egyre nő.
Különösen a régi felvételek fe lú jíto tt kiadásaira vadászom. Folya
matosan figyelemmel kísérem a magyar lemezpiacot. Sajnálom,
hogy egyre ritkábbak a teljes operafelvételek, de tudom , hogy ezek
igen sokba kerülnek.
G.: Biztosan vannak fé lte tt kincsei...
M.M.: Van egy pár számomra különösen kedves karmester vagy
előadó, akiktől igyekszem minél több felvételt beszerezni. Közéjük
tartozik W ilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Flans Knappertsbusch és Thomas Beecham.
G.: Inkább az analóg hang hívője vagy meggyőzte a digitális
technika?
M.M.: M egint azt kell mondanom, is-is. Fia egy felvétel a zenei mi
nőségében tökéletes, nem bánom, hogy nem szól olyan jól. Termé
szetesen a szép hangzás gyönyörködtet, de a jó előadás előbbre való
számomra. Beethoven V. szimfóniájának első teljes felvétele Nikisch
Artúr vezényletével, 1913-ból nyilvánvaló, hogy nem szól olyan szé
pen, m int egy mai felvétel, de ezzel együtt érezhető, hogy egy óriási
karmester-egyéniség áll a zenekar előtt. Fontosnak tartom, hogy a
hangrögzítés hajnalán keletkezett felvételeket is megismerje az em
ber, mert csak ezekhez képest tudja igazán értékelni a hangtechnika
új keletű vívmányait. Nem akarok abba a hibába esni, ami a hozzám
hasonló korú embereknél jellemzőbb, hogy csak a m últat látják szép
nek. Nem. Nagyon sok szépet várhatunk a jövőtől is.
G.: Beszéltünk már zenei ism eretterjesztői m unkájáról: számta
lan zenei tém ájú előadást ta r to tt és ta n u lm á n yt írt. M ikor érez
te úgy, hogy célt értek a szavai, milyen visszajelzéseket kapott?
M.M.: Nagy öröm számomra, hogy a TIT-ben állandóan vannak
visszatérő hallgatók. Akad, aki tíz-tizenöt éve visszajár. Az idősebb
érdeklődők m ellett pedig m indig megjelennek fia ta lo k is, ami azért
örvendetes, mert tíz-húsz év múlva is kellenek majd előadók, és
talán közülük kerül ki, aki a jö vő ifjúságát tanítja majd a zene sze
rzetére. (A harminc év a la tt, amíg Földes Imre kollégámmal az á l
landó sorozatokat ta rto ttu k , nem nagyon tolo n g ta k a fiatalok,
hogy hasonló feladatra vállalkozzanak.) „Törzstagok" a Ki nyer máGRAMOFON

Pablo Casalsszal Meixner Mihály beszélget, a kép bal oldalán Bónis Ferenc
zenetörténész, rádiós szerkesztő látható
Fotó: Meixner Mihály archívumából
ban is vannak, és jó látni, hogy míg régebben egy-egy feladvány
gondot okozott nekik, idővel már könnyűszerrel felismernek ad o tt
műveket. Fia pedig egy zenei közvetítés során akár csak tíz ember
azt mondja magában, hogy ha legközelebb látja az általam bem u
ta to tt művet a rádióműsorban, ismét m eghallgatja, akkor nem vo lt
hiábavaló ez a jó néhány évtizednyi munka.
G.: Az évek során az emberek viszonya jelentősen m e gváltozott
a rádiózáshoz és a komolyzenéhez: sokkal többen néznek tévét,
a rádiózás pedig gyakran háttér foglalatosság, amióta az a u tó 
ban és sok üzletben is elsősorban a kereskedelmi csatornák
műsora szól. Ön hogy érez ezzel a jelenséggel kapcsolatban?
M .M.: Való igaz, hogy egyre inkább visszaszorul a komolyzene. Aki
viszont szereti, az elkötelezett híve marad. Őket nem lehet e ltán
torítani attól, hogy a Bartók adóra hangolják a készüléküket. Még
mindig sok visszajelzést kapunk a hallgatóktól, akik bátorítanak
minket, de persze senki se tudja, m eddig marad ez így. Természe
tesen minden műsor, minden adó akkor maradhat életben, ha ele
gen hallgatják. Én nagyon remélem, hogy Bach, Mozart, Beetho
ven, Schubert vagy Wagner olyan elévülhetetlen értéket képvisel,
ami által az emberek gazdagabbak lesznek. Ezért is kötelességem
nek érzem fo ly ta tn i azt az utat, amelyen kollégáimmal e g yü tt sok
sok éve járunk.
Bércest Barbara
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Kismartontól a Nemzeti Hangversenyteremig
M ásodik rész: a XX. század akusztikai törekvései
Előző számunkban az európai hangversenytermek történetét
a kezdetektől 1900-ig tekintettük át. Ez az évszám fontos
választóvonal, hiszen ekkor épült fel a Boston Symphony
Hall, az első olyan koncertterem, amely már akusztikai ter
vezéssel készült. A terem akusztikai terveit Wallace Clement
Sabine készítette, akjben a modern teremakusztika meg
teremtőjét tiszteljük.
Már Sabine e lő tt is történtek ugyan kísérletek egyes teremakusz
tikai jelenségek leírására, építészeknek szóló praktikus tanácsok
összefoglalására, ám ezek között még nagyon sok v o lt a dilettáns
tévtan. Hogy ezek közül csupán egyet említsünk: a tú l zengő ter
mek mennyezete alá acélhuzalok kifeszítését javasolták, hogy a
kellemetlen zengő energiát magukba gyűjtsék, s a hegedűhúrok
hoz hasonlóan egyre csillapodó rezgésükkel azt felemésszék. Ebből
is kitűnik, hogy a századforduló szinte az utolsó pilla n a t volt a te
remakusztikai kérdések m egnyugtató, tudományos rendezésére,
hiszen a hangversenytermek m éretei a romantikának köszönhe
tően már a húszezer köbmétert ostrom olták, márpedig ilyen nagy
légterekben csak az akusztikai tervezés gátolhatja meg a káros
visszhangok kialakulását, s te re m th e ti meg a közönség egyenlete
sen jó hangellátását. A hangversenytermek története is bizonyítja,
hogy ha akusztikai tervezés nélkül mégis minden jónak m utatko
zott, az csupán a véletlennek v o lt köszönhető.

A Boston Symphony Hall (1900)
A századfordulón — szinte azonos időben a minél díszesebb és a
zene hangulati kisugárzásának m indjobban megfelelő „szim fóniatermek'' ideáljával — egy másik, ellentétes felfogás is megjelent.
Felfrissítve egy, már 1806-ban m egjelent vélekedést, m ely szerint
a zene kizárólag a „fül művészete", s hogy a látvány el ne terelje
arról a hallgatóság figyelmét, a hangversenytermekből „m indent
száműzni kell, ami zavarja a zene élvezetét". Legszívesebben a ze
nekart és a kórust is távol ta rto ttá k volna, ám mert szerencsére ez
nem volt lehetséges, a pódiumot hatalm as drapériákkal takarták
el. Több városban: Dessauban, Rostockban, Heidelbergben épültek
ilyen takart pódium ú termek, melyek természetesen nem váltották
valóra a hozzájuk fűzött reményeket. Ugyanis a koncertélmény
egyik fontos összetevője az előadó és a hallgatóság vizuális kap
csolata, ami nem csupán „lelki" kapcsolat, nem csupán az emberi
kíváncsiság: kik játszanak a pódiumon, hanem a zene megértésé
nek, a zene szövetébe való betekintésnek fontos alkotóeleme. A
nem látható együttest, a félhomályban (olykor félálomban) tö rté 
nő zenehallgatást a hangfelvétel te re m te tte meg, s bár ez is egy
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Takart pódiumú hangversenyterem Heidelbergben (1903)
fo n to s hallgatási mód, a kettő hosszú távon nem helyettesítheti
egymást. A takart pódiumos termekben nehézséget je le n te tt a
drapériák hangelnyelése, amely lényegesen nagyobb volt, m int a
mai, légiesen áttetsző hangszóróselymeké.
A századforduló után, 1907-ben megnyílt a nemzetközi szakiro
dalom ban sajnos alig em lített, számunkra oly kedves hangver
senyterem: a Zeneakadémia nagyterme. Légtere 9400 m3, s még
nem akusztikai tervezéssel készült, így azután középvonalában jó l
h allható csörgő-visszhang jön létre, ami azonban sem a koncerte
ket, sem a hangfelvételeket nem zavarja. M ozartig kitűnő, m eghitt
légkörű helyszín, Beethovennél már kezdődnek a nehézségek,
Csajkovszkij vagy Mahler pedig egyszerűen túlvezérli a kis légte
ret. M indez természetesen jelentéktelenné válik, ha meggondoljuk,
hogy története során falai között kik fo rd u lta k meg, s ez olyan
„erkölcsi" értékkel ruházza fel, amely m ellett akusztikai problémái
eltörpülnek, s melyhez a magyar zenei életben talán csak a Rádió
6-os stúdiója és az Operaház hasonlítható.
A term ek zengésére épülő — és azt számításokkal szabályozó —
Sabine-féle felfogás m e lle tt a húszas években egy másik „stílus" is
kialakult. Hasonlóan a gramofontölcsérekhez, melyek a szinte
mikroszkopikusan kicsiny tűmozgást köztudottan nagy hangerővel
képesek kisugározni, számos olyan terem épült, melyek metszete
tölcsérform ájú volt, „torkában" a pódiummal. E kialakítások a né
zőtér szinte valamennyi pontja felé m egvalósították a pódiumon
elhangzottak közvetlen sugárzását. A közvetlenség a hangzásban
szó szerint megnyilvánult, m ert e kialakításra a hangtérben való
oldódás helyett inkább az analitikus megszólalás vo lt a jellemző.
Ilyen elvek szerint épült a híres Pleyel Terem Párizsban (1927).
E termekben ugyanakkor erős a veszélye annak, hogy a tölcsér
„visszafelé" is működik, s a közönség által k e lte tt zajokat, a távoli
visszaverődéseket nagy erővel - esetleg bántóan késleltetve —
ju tta tja vissza a pódiumra. (Gondoljunk a régi akusztikus felvéte
lekre, melyeknél a tölcsér felvételkor m ikrofont, lejátszáskor hang
szórót helyettesített, tehát két irányban m űködött.)
A második világháború a hangversenytermekben is óriási pusz
títá st végzett, olyannyira, hogy több híres épület már nem is volt
újjáépíthető. Ám az ötvenes-hatvanas években m egindult a fellen
dülés: szebbnél-szebb hangversenytermek épültek, egyre finomabb,
mélyrehatóbb akusztikai tervezéssel. Ekkortájt épült fel a Royal
Festival Hall (22000 m3), az (Új) Filharmónia Berlinben (24 500 m3),
a M üncheni Filharmónia (27 000 m3). E term ek között talán a
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legkülönlegesebb a berlini elrendezése. Itt ugyanis a pódium ot a
hallgatóság körbefogja, így a hagyományos termek kissé hivatalos
előadó-közönség szétválasztása helyett a hatalmas méretek elle
nére megjelenik az intim itás, a művész és hallgató együvé ta rto 
zásának érzése. Itt „a zene van a középpontban", ahogyan azt annak
idején a tervező ajánlatában leírta. Ez a terem — természetesen
már XX. századi léptékben és gondosan tervezett, csodálatos
akusztikával - lényegében Thomas Mace 1676-ban lefektetett,
korábbi cikkünkben ism ertetett elveit valósítja meg.

lommal — ille tt az előadáshoz: 1912 márciusában több hivatásos
zenekarból és kórusból álló, m integy 500 főnyi együttes itt em
lékezett a Titanic tragédiájára, többek között Elgar és Thomas
Beecham vezényletével. Feljegyezték, hogy a csodálatos, szinte
földöntúli hangzás mélyen m egindította a jelenlévő, könnyeivel
küszködő hallgatóságot. A terem akusztikai javítását illetően több
javaslat is született, míg végül 1971-ben 135, üvegszállal erősített
poliészter „akusztikus felhő" befüggesztésével helyezték akuszti
kai szempontból alacsonyabbra az egyébként távoli visszaverő
m ennyezet-felületet, megrövidítve ezzel a visszavert hangok útját,
csökkentve azok késését, megszüntetve a visszhangot.
Az utóbbi évtizedekben megjelentek az úgynevezett többcélú
termek, melyek a hangversenyek m ellett prózai előadásokat, kon
ferenciákat, bálokat is befogadnak. Mivel igen szélsőséges akusz
tikai igények kielégítéséről van szó (gondoljunk csak a zene és a
próza igencsak eltérő utózengési-idő követelményére), e termeket
akusztikai szempontból vá ltoztatható és olykor mozgatható hatá
roló felületekkel építik, s üzemeltetésük során erőteljesen veszik
igénybe a korszerű elektroakusztika lehetőségeit. Gazdasági szem
pontból e célkitűzés indokolt, hiszen az építési és fenntartási költ
ségeknek meg kell térülniük, ám e termekben legtöbbször a zenei
hangzás sérül a legjobban, a m in t azt a Budapest Kongreszszusi
Központ Pátria terme is bizonyítja.

A párizsi Pleyel Terem tölcséres m etszete (1 9 2 7 )

E nagy termekben — követve a méreteket — a zenekari pódiu
mok is nagyok, ám méretük nem növelhető minden határon túl.
Ugyanis a zenekari összjáték egyik fontos összetevőjeként a m ű
vészeknek jó l kell hallaniuk egymást, s ez a hang „időbeliségére"
és energiájára egyaránt érvényes. Az időbeliség azt jelenti, hogy a
pódiumon nem léphetnek fel zavaró időkésések. Ezért is figyelhető
meg, hogy a nagyméretű pódiumokon az együttesek - ha csak te 
hetik — nem használják ki a teljes alapterületet, s a hasznos pó
diumszélességek is ritkán haladják meg a már kritikusnak te k in t
hető 25 métert. Ugyanakkor a szellősebb ültetés előnyös a
hangszerek sugárzása szempontjából, hiszen nem közömbös, hogy
pl. a klarinét hangja zavartalanul ju t-e ki a nézőtérre, vagy már a
túl közeli fuvolista hátán fennakad.
Az együttjáték energia-feltételét pedig jó l jellem zi a következő
eset: egy szakmai konferencián az akusztikus tervezők elmondták,
hogy a nagy hangversenytermekben milyen hangvető eszközökkel
valósítják meg, hogy minél több hangenergia jusson ki a pódium 
ról a közönséghez. Ezt hallva egy jelen lévő zeneművész — türelm ét
vesztve — joggal kérdezte meg: jó, de akkor mennyi hangenergia
marad a pódiumon a zenészeknek, hogy egymás játékát követhes
sék?
Az elm ondottak is bizonyítják, hogy milyen sok összetevőből
form álódik egy hangversenyterem akusztikai megítélése, s az íté
letek csak akkor felelnek meg a valóságnak, ha azok kialakításá
ban az előadók véleménye is hangsúlyosan megjelenik. A művész
akusztikai közérzete az elsődleges, mert a közönség akusztikai él
ménye is ebből táplálkozik.
A XX. század akusztikai tervezése a m últról sem feledkezett
meg. Korábban már ugyancsak em lítettük a hatalmas és kezelhe
tetlen akusztikájú Royal Albert H all-t, melynek visszhangossága
m indenkor kemény próba elé állította az előadókat. Ez a m onu
m entális hangtér talán csak egyszer — egy nagyon szomorú alka
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B erlini (Ú j) F ilh a rm ó n ia han g ve rsen yte rm e (1 9 6 3 )

A XX. század második felének zenei élete meglehetősen kitágí
totta a hangversenyterem fogalm át. Különösen Stockhausen mun
kássága á ltal, kinek gondolkodása annyira szorosan kapcsolódott
a hangtér fogalmához, hogy — érthetően - már nem elégítette ki
a hagyományos teremforma. Gyakran eleve nem is egyetlen
együttesben gondolkodott, hanem visszatért a velencei iskola tér
ben szétosztott kórusaihoz. Az általa megálmodott „zeneházban"
több terem van, amelyek egy-egy korszakot képviselnek: kortárs
zene, régi zene, meditativ zene stb. A házban a hallgatók úgy sé
tálnak, m int egy kiállításon, ahol a különböző korok ugyancsak kü
lön termekben találhatók. Csakhogy az áthallások révén itt egy
csodálatos polifónia jön létre, mégpedig a stílusok között. Ideális
terme nem tartalm az szögletes sarkokat, hanem lóhere formájú,
melynek valamennyi ágában egyidejűleg szól a zene. Stockhausen
munkássága is azt bizonyítja, hogy a kortárs zene igazi otthona
nem a rom antikán alapuló hangversenyterem, hanem ennek a ze
nének is meg kell teremtenie a maga sajátságos helyszíneit. A ha
gyományos elrendezés például nem helyezheti a zene középpont
jába a hallgatóságot, amely ily módon egy kicsit kívülállóként
szemléli és hallgatja az előadást. Valószínű tehát, hogy a jövőben
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A Nemzeti Hangversenyterem megépülése sok-sok évtized felelőtlen mulasztását pótolja
a hangversenyterem fogalma tovább bővül, illetve a hagyományos
terem nem kizárólagos otthona lesz a nyilvános zenei események
nek — ahogyan ezt már napjainkban is tapasztaljuk.
Több szép hangzású régi és új hangversenyterem működik egy
ben hangfelvételi stúdióként is, ami bizonyos szempontból a ter
mek hangfelvételekre gyakorolt hatását jelzi. M indenkor nagy él
ményt jelentenek pl. a Coneertgebouw, a Musikvereinsaal vagy a
Berlini Új Filharmónia felvételei, ám a modern felvételek által „h ir
de te tt" hangzásvilág ugyanakkor a termekre gyakorol hatást, első
sorban azzal, hogy a felvételek nemes zengése, hangtisztasága is
meghatározza korunk hangkultúráját. Hiszen az átlag zenehallga
tó ma már legalább annyi hangfelvételt hallgat, m in t élő előadást.
Hosszú távon tehát a hangfelvételek és hangversenytermek között
egy gyümölcsöző, kétirányú kapcsolatnak lehetünk tanúi. Ebből
következik, hogy korunk „ideális" hangversenyterme már nemcsak
a közönséget, hanem a hangfelvételeket is m axim ális mértékben
szolgálja: a pódium közelében épített, könnyen megközelíthető
technikai helyiséggel, rugalmasan mozgatható mikrofonrendsze
rekkel, s m indezt a mindenkori legmagasabb hangtechnikai szin
ten. S a jó termek felvételein nem külön-külön vonósokat, hanem
vonóskarokat hallunk, a felvétel terem hatását döntően maga a te
rem és nem a mesterséges terem szim uláció szolgáltatja, a szellős
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ültetés révén a hangszercsoportok jó l mikrofonozhatók, a felvéte
li arányok könnyedén beállíthatók.
Most, hogy 300 év hangversenytermeiből szemezgettünk, tér
jü n k vissza Budapestre. A Zeneakadémia nagytermét, a Budapest
Kongresszusi Központ Pátria term ét m ár em lítettük, s ha a főváros
további lehetőségeit tekintjük, a kép rendkívül elszomorító: a Pes
ti Vigadó műemléki környezet, melyben az akusztikai tervezés
lehetőségei eléggé korlátozottak, az Erkel Színház operai szem
pontból nagyon jó, de nem koncertterem. A Magyar Rádió évtize
dek óta meg akarta építeni saját hangversenystúdióját a város szí
vében, de a tervek megvalósulása részben az anyagi lehetőségek
hiánya, részben a külső szakmai féltékenységek következtében
sorra meghiúsult. M ost tehát „történelm i időket élünk", hiszen a
Nemzeti Hangversenyterem megépülése sok-sok évtized felelőtlen
mulasztását pótolja, s e cikk megjelenésekor már tudjuk, hogy
olyan akusztikai minőségben, amely mindenkor méltó lesz a ma
gyar zeneművészet rangjához.
Ujházy László
A képek forrásai:
M. Forsyth: Bauwerke für Musik (München, 1992.)
H. 7J. Schwab: Konzert (Lipcse, 1971.)
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B e m u ta tó te re m : 1137 B u d a p e s t, S ze n t Istvá n k rt. 12., I.em . 4 /a .
T e leton: 3 2 9 -2 9 8 0 , 3 5 9 -3 1 3 6 , 3 5 9 -3 1 3 7 | e -m a il: ja m b o r@ lim a r.h u

Limar Audio
w w w ’. U m ar.hu

/

Az 1996-ban alapított Gramofon — Klasszikus és Jazz című folyóirat nemcsak a szakmát,
a magyar zenei élet szereplőit, illetve hűséges előfizetőit szeretné megszólítani, hanem a
zenekedvelők, a klasszikus zene és a jazz iránt érdeklődök lehető legszélesebb táborát.
Szándékunk szerint folyamatosan bővítjük a Gramofon terjesztőinek körét, s ennek
érdekében az elmúlt időszakban jó néhány új megállapodást kötöttünk. Az alábbiakban fel
soroljuk azokat a helyeket, ahol a Gramofon már jelenleg is biztosan megvásárolható.

1 9 9 6 -b a n

a la p íto tta :

llv á n y i M a rgói
Bősze Á dám , Retkes A ttila
és Z ipernovszky Kornél

BUDAPEST
Akadémia Zenem űbolt - Bp. VI., Király utca 28. Telefon: (06-1) 351-1942
Budapest M usic Center - Bp. IX., Lónyay utca 41. Telefon: (06-1) 216-7894

Ig a z g a tó -fő s z e rk e s z tő :
Retkes A ttila

CD Bár - Bp. V ili., Krúdy Gyula utca 6. Telefon: (06-1) 48 6-0572
CD Bár Buda - Bp. XII., Kékgolyó utca 28. Telefon: (06-1) 202-2371
CD Centrum - Bp. XII., Magyar jakobinusok tere 4. Telefon: (06-1) 355-3808

F ő s z e r k e s z tő - h e ly e tte s :
A lb e rt Mária

Concerto Hanglemezbolt - Bp. VII., Dob utca 33. Telefon: (06-1) 268-9631
Fonó Budai Zeneház - Bp. XI., Sztregova utca 3. Telefon: (06-1) 203-1751

R o v a ts z e r k e s z tő k :

írók Boltja - Bp. VI., Andrássy ú t 45. Telefon: (06-1) 32 2-1645
Kodály Zoltán Zeneműbolt - Bp. V., Múzeum krt. 21. Telefon: (06-1) 317-3347
Matáv S zim fonikus Zenekar Jegyiroda - Bp. VI., Nagymező utca 19. Telefon: (06-1) 302-3841
MCD Könyv- és Zeneáruház - Bp. V., Deák Ferenc utca 19. Telefon: (06-1) 318-6691

A lb e rt M á ria (zenés színház)
M atisz László (jazz, w orld music)
Retkes A ttila (klasszikus)
Ujházy László (G ram ofon-H ang)

Óbudai Társaskör - Bp. III., Kiskorona utca 7. Telefon: (06-1) 250-0288
Rózsavölgyi Zenem űbolt - Bp. V., Szervita tér 5. Telefon: (06-1) 318-3312
Zeneakadémia aula (koncertek napján) - Bp. VI., Liszt Ferenc tér 8. Telefon: (06-1) 342-0179

Címlapfotó:
W a rn e r Music

VIDÉK
A s z e r k e s z tő s é g c ím e :

CD Café — 20 00 Szentendre, A lk o tm á n y u. 5. Telefon: 2 6 /3 1 8 -5 7 9
Corvina K iadó K ö n yv- és Z e n e b o lt — 7621 Pécs, Széchenyi té r 8. Telefon: 7 2 /3 1 0 -4 2 7
Deák Könyvesház - 8800 Nagykanizsa, Deák tér 2. Telefon: 93/311-143
G ram ofon H anglem ezbolt - 80 00 Székesfehérvár, Ősz u. Telefon: 2 2 /3 1 4 -4 4 4
Hold A n tik v á riu m és H anglem ezbolt — 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 2.
K önyvpavilon — 7100 Szekszárd, S zent István tér 1 - 3 . Telefon: 74/413 -86 0
ko Könyv -

Zene

- Film

ko Könyv -

Zene

- Film

H -1 0 3 7 Budapest,
S zépvölgyi ú t 99.
Telefon: (0 6 -1 ) 43 0 -2 8 7 0
Fax: (0 6 -1 ) 436-0101
E -m ail: in fo @ g ra m o fo n .h u

Á ruház — 8 9 0 0 Zalaegerszeg, Kossuth u. 22. Telefon: 92 /599 -15 0
Kiadja a Klasszikus és Jazz Lap-,
Á ruház — 9 7 0 0 Szombathely, Kossuth L. u. 8/3. Telefon: 94/505-855
Könyv- és H anglem ezkiadó Kft.
ko Könyv Zene
- Film
Á ruház — 9 7 0 0 Kőszeg, Városház u. 1. Telefon: 9 4 /5 0 5 -8 5 5
H -1037 Budapest, Szépvölgyi ú t 99.
Könyvjelző Kkt. Babó Könyvesbolt — 44 00 Nyíregyháza, Dózsa György u. 8. Telefon: 42/313-302
Petőfi S ándor K ö n y v - és Z e n e m ű b o lt - 9022 Győr, Árpád u. 44. Telefon: 9 6 /3 2 7 -4 6 6
Record Z e n e b o lt - 3100 Eger, Dózsa György tér 2. Telefon: 36 /5 1 7 -7 5 6
N y o m d a i k iv ite le z é s :

Rivalda A n tik v á riu m - 9021 Győr, Kazinczy u. 6. Telefon: 96 /3 2 2 -6 8 7

P ublicitás A rt-M e d ia Kft.

Roger's - 4 0 2 4 Debrecen, B a tth y á n y u. 22. Telefon: 5 2 /4 5 4 -7 6 8
Unicus A n tik v á riu m - 9400 Sopron, Szt. György u. 14. Telefon: 99 /3 4 0 -1 3 4
VICTOR AUDIO Hanglemez és CD szaküzlet - 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 6. Telefon: 76/417-672
V io lin V ideo és Zene Shop — 8 8 0 0 Nagykanizsa, Zrínyi M ik ló s u. 15. Telefon: 9 3 /3 1 3 -3 7 6
Vörös Cédrus — 9400 Sopron, M á ty á s király u. 3 4 /f Telefon: 99/506 -11 5

H-1021 B udapest, Tárogató ú t 26.
Honlap: w w w .p u b licita s.h u
M e gjelen ik évszakonként.
E lő fize th e tő a kiadó
címén, te le fo n o n , faxo n, e-m ailben.

A Gramofon megvásárolható továbbá a RELAY és a CITYPRESS hálózat k ije lö lt hírlapüzleteiben, az
alábbi városokban: Ajka, Budapest, Debrecen, Dombóvár, Dunakeszi, Eger, Kaposvár, Miskolc,

Az éves előfize tés ára
3 0 0 0 fo r in t

Nagykanizsa, Nyíregyháza, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Törökbálint, Veszprém, Zalaegerszeg

www.gramofon.hu

A Gramofon kiemelt támogatói
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NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
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Klasszikus és Jazz
az interneten
Hírek, interjúk,^
archívum

