„Fontos,
hogy az embernek
legyen víziója”
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A fiatal muzsikus
házaspár mindkét tagja sor
ra hódítja meg a nemzetközi zenei
élet legfontosabb fellegvárait. Verseny
gyôzelmek, díjak és ösztöndíjak jelzik útjuk
állomásait. Fuvolamûvészek, de Gergô idejé
nek nagyobb részében már inkább karmester
ként mûködik. Elismertségük egyik objektív fok
mérôje, hogy mindenhova visszahívják ôket.
Munkájuk miatt jelenleg Manchesterben élnek –
nem könnyû ôket egy idôben Budapesten meg
találni. Egy ilyen ritka alkalmat kihasznál
va ültünk le beszélgetni január elején.
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Gramofon: Kezdjük beszélgetésünket egy szomorú aktualitással: december végén balesetben meghalt Gyöngyössy Zoltán
fuvolamûvész, aki tanárotok volt a Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskolában, vagyis a konziban.
Gyôri Noémi: Az egyik legmeghatározóbb személyiség
volt számunkra a tanulmányaink során, és részben neki
köszönhetjük, hogy összeismerkedtünk: amikor másodikos
voltam, ô kérte, hogy foglalkozzam egy kicsit ezzel az elsôs
fiúval, mondjam el neki, milyen a külsôs lét – én ugyanis a
konzi mellett a Radnóti Gimnáziumba jártam…
Madaras Gergely: …én pedig a hidegkúti Waldorf
Gimnáziumba, ott tanultam a közismereti tárgyakat, és
valóban Gyöngyössy tanár úr próbált minket elôször össze
boronálni, mondván, hogy rokonlelkek vagyunk. Kérte
Noémit, hogy segítsen nekem eligazodni a konzi szociális
életében, aztán biztatott bennünket, hogy kezdjünk el
együtt játszani, néhány évvel késôbb pedig ô ösztökélt
elsôként arra, hogy Bécsben vágjak bele a karmesteri
tanulmányaimba. Engem csak két évig tanított a konziban,
de a Zeneakadémián újra találkoztunk, amikor utolsó éves
voltam, és akkor is rengeteget segített nekem tanszékvezetôhelyettesként, hogy a kétlaki életemmel járó sok-sok papír
munkát és adminisztratív nehézséget le tudjam küzdeni.
Olyan embert vesztettünk el, aki mindig mellettünk állt
– nemcsak szellemileg és szakmailag, hanem emberileg is.
Gy. N.: Abban, hogy mi most ennyi mindent csinálunk
ilyen nagy örömmel, a személyiségünkön kívül Gyöngyössy
Zoltánnak is nagy része van. Talán elsôs voltam a konzi
ban, amikor kezembe adta az elsô olyan fuvoladarabot,
amely csupa szokatlan, számomra addig ismeretlen techni
kát (kettôsfogást, zajokat, effektusokat) alkalmazott. Óri
ási élményt jelentett nekem, amikor hetekig tartó próbál
kozás, gyakorlás után végre a tanár úr segítségével megér
tettem, megfejtettem, hogyan állnak össze ezek az elemek
darabbá. Az ô példája nagy hatással volt rám a kortárs
zenéhez való viszonyomban, illetve abban, hogy fuvolis
taként én is sokat kamarazenélek, zenekarozom, tanítok,
vagyis sokoldalúan közelítek a zenéhez.
M. G.: Minden újításra, újdonságra elképesztôen nyitott,
nagyon haladó gondolkodású ember volt, aki nyomon kö
vette a világban zajló változásokat, tendenciákat, és ezzel a
mi horizontunkat is folyamatosan tágította.
Gy. N.: Már akkor noszogatott minket, hogy jelentkez
zünk nemzetközi versenyekre, kurzusokra…
M. G.: …nagyon motivált személyiség volt, ami átragadt a
tanítványaira is. Ha tehette, eljött a koncertjeinkre, min
dig tudta, mi történt velünk, és jólesô érzéssel büszkélked
hettünk el neki az eredményeinkkel, mert ô igazán tudta
ezeket értékelni.
Gy. N.: Amikor elôször kértek fel, hogy tartsak egy kur
zust a posztgraduális diákoknak a manchesteri Royal
Northern College of Music-ban, és kaptam egy egész osz
tályt is a fiatal tehetségeknél, leültünk beszélgetni a taní
tásról. A konzis és egyetemista korosztállyal való munka
különbségeirôl kérdeztem a véleményét. Rengeteg hasznos
tanácsot adott, és visszatekintve sok mindent megértet
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tem, hogy annak idején, amikor minket tanított, mit mi
ért csinált.
G.: Tudtok említeni rajta kívül még olyan tanárokat, mestereket, akik mély nyomot hagytak bennetek?
M. G.: Közös életünkre is nagy hatással voltak azok a ta
nárok, akik végigkísérték zeneakadémiai éveinket – elsô
sorban Prôhle Henrik vagy Devich Sándor, akikkel ma is
tartjuk a kapcsolatot, és mindig felkeressük ôket, amikor
Magyarországon vagyunk. Sokat jelentett számomra, hogy
öt éven keresztül, heti hat órában Fekete Gyôr István
zeneszerzés óráit hallgattam a konziban: nemcsak késôbbi
karmesteri tanulmányaimhoz nyújtott fontos elôképesítést,
de dirigensként mind a mai napig hasznát veszem, ha kor
társ zenével foglalkozom, mert zeneszerzôi szemmel is tu
dom analizálni és értékelni az adott mûvet.
Gy. N.: Én két tanárt szeretnék még megemlíteni zeneaka
démiai éveimbôl: Kemenes Andrást és Gulyás Mártát. Ná
luk tanultam kamarazenét, és Kemenes tanár úr igencsak
megizzasztott, amikor a Prokofjev-szonáta egy részletét el
kellett játszanom neki zongorán; hiszen én csak a konziban
kezdtem zongorázni, mert elôtte sokat éltünk külföldön, és
nem volt rá lehetôségem.
M. G.: Emlékszem, Noémi azért vett fel elôször diákhitelt,
hogy vásárolhasson magának egy pianínót…
Gy. N.: Igen, és szorgalmasan gyakoroltam, de nem jutot
tam benne magas szintre. Viszont ezeknek a nagyszerû
mentoroknak köszönhetôen elsajátítottam a mûvek komp
lex megközelítésének módját, legyen szó akár egy triószo
nátáról vagy kvartettrôl – az az alap, hogy mindenkinek
tudom a szólamát, hogy hol mi történik, mire kell figyelni,
megtanultam, hogyan kell „áthallani” a szólamokat.
M. G.: Én a konziban három évig Dénes Lászlóhoz jártam
hegedülni, aki kitartott mellettem annak ellenére, hogy

klasszikus

gyakorlásra nem jutott sok idôm. Karmesterként mind
máig óriási hasznát veszem, hogy egy vonós hangszerhez is
értek. A kiemelkedô tanárok mellett Noémival mindket
ten büszkék vagyunk arra, hogy mindig egymásra talál
tunk azokkal a kortársainkkal, akik nyitottak voltak arra,
hogy minél több mindent átadjanak nekünk a tudásukból.
Gy. N.: Nehezen tudjuk kívülrôl megítélni, jelenleg mi a
helyzet a konziban – bár Gergô öccsétôl, Jánostól, aki most
ott harmadikos csellista, kapunk némi információt –, de
nekünk annak idején fontos volt, hogy a kortársaink közül
összeszedjünk hozzánk hasonló fanatikus zenészeket, akik
kel napi sok-sok órát gyakoroltunk, játszottunk együtt, és
ez olyan tudásbeli alapot adott, ami a késôbbiekben elen
gedhetetlennek bizonyult.
M. G.: Ezért is volt egyértelmû, hogy ebbôl a generációból
építhetjük fel azt a fesztivált, az IKZE-t, amelyre a többiek
is nagyon vágytak.
G.: Az Ifjúsági Kortárs Zenei Esteknek ti voltatok a motorjai?
M. G.: Igen, tôlünk származott az ötlet, és minden a mi ke
zünkben futott össze, az elsô gondolatok papírra vetésétôl
az utolsó elszámolás leírásáig, a székek hurcolásától és a
kottatartók kicsomagolásától a fuvolás mûvek megszólalta
tásáig, a zeneszerzôkkel való egyezkedésig, illetve nekem a
kamaradarabok vezényléséig. Amikor az IKZE hat év alatt
nagy fesztivállá nôtte ki magát, és már rengeteg teljesít
mény volt a hátunk mögött, tulajdonképpen abba roppan
tunk bele, hogy nem álltak rendelkezésünkre a szükséges
adminisztratív háttér anyagi és személyi feltételei. Végül is
azért hagytuk abba, mert úgy gondoltuk, hogy most pár
évig ezt az energiát a saját karrierünk építésére fordítjuk.
Gy. N.: Ha találtunk volna egy biztos pontot, egy mûhelyt,
ahol lehetett volna folytatni, akkor talán nem álltunk vol
na le vele…
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M. G.: …de 2009-ben minden támogatónk, aki elôtte hat
évig legalább annyi pénzt adott, hogy mindig ki tudtuk
hozni nullszaldósra a költségvetést, visszalépett, így a saját
zsebünkbôl kellett kipótolnunk a hiányzó összeget, ami,
úgy éreztük, nem tartható.
Gy. N.: Az, hogy most ennyi fórumon sikerül megállni a
helyünket, nagymértékben ennek a fesztiválnak is köszön
hetô, mert ez olyan iskola volt, ahol saját bôrünkön tapasz
taltuk és tanultuk meg, hogy a hangszeres felkészülés mel
lett hogyan is kell egy koncertet megszervezni, szerzôdést
kötni és az idônket beosztani. Így ma már profi módon tu
dunk a fesztiválokkal, koncerthelyszínekkel vagy kamara
partnerekkel együtt dolgozni, mert pontosan értjük, mi
hogyan mûködik.
M. G.: Tulajdonképpen azért is hagytuk abba az IKZE-t,
mert rájöttünk, hogy mi nem szervezôk, hanem zenészek
vagyunk, és nem engedhetjük, hogy a kettô közötti ará
nyok felboruljanak.
Gy. N.: Nem szabad beleragadni a dolgokba. Mint egy üz
letembernek, nekünk is racionálisan végig kellett gondol
nunk, mikor jön el a pillanat, amikor tovább kell lépni.
Végül is az IKZE-vel kapcsolatban a számos nehézség elle
nére nem igazán maradt bennünk negatív élmény, a pozi
tívumokat pedig sikerült jól kamatoztatnunk.
G.: Úgy érzem, nagyon tudatosan, lépésrôl lépésre haladtok
elôre – van egy víziótok arról, hogyan és merre menjetek.
M. G.: Szerintem nagyon fontos, hogy az embernek le
gyen egy víziója, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy
a legnagyobb dolgokról nem mi döntünk, hanem azok,
akik bíznak bennünk, és kiválasztanak minket. Nincs
olyan hátszelünk, ami bárkit arra bírna, hogy akarata el
lenére mellettünk döntsön. Mégis mindkettônk háta
mögött és szeme elôtt egy organikus lépcsô van: az
elôttünk álló feladatok szervesen következnek eddigi
tevékenységünkbôl.
Gy. N.: Ahogy az ember egyre tapasztaltabb lesz, általá
ban nônek az esélyei, bôvülnek a lehetôségei. Amellett,
hogy a játékunkkal sikerül meggyôznünk a döntési hely
zetben lévô embereket, egyre több referenciát is fel tudunk
mutatni, amelyek megerôsítik ôket abban, hogy jól válasz
tanak. Olyan lépcsôrôl van szó, amelynek minden fokáért
eszméletlenül sokat dolgoztunk; ennek az az elônye, hogy
mire odaérünk a következô, még magasabb szintû kihívá
sokhoz, már nem kell kételkednünk abban, hogy képesek
leszünk a ránk bízott feladatot megvalósítani.
M. G.: Néha persze elôfordul, hogy kénytelenek vagyunk
átugrani egy-két lépcsôfokot – az nagyon izgalmas tud len
ni. Ilyen volt például az az eset, amikor Noémi jött vissza
Grúziából, és életében elôször kellett beülnie a Bécsi Fil
harmonikusokhoz pikolózni egy kortárs operában. A re
pülô elromlott, így Noémi nagy késéssel, a próba elôtt há
romnegyed órával érkezett meg a bécsi reptérre, ahová én
mentem elé autóval. Akkor látta életében elôször azt az
aktuális hangszert, és útközben, a reptértôl az operáig kel
lett gyorsan bejátszania magát.
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Gy. N.: Itt volt még egy „halálugrásom”. Késôbb, a telt há
zas fôpróbán már az elsô felvonásban éreztem, hogy valami
nem stimmel a hangszerrel. A szünetben szóltam a többi
fuvolásnak, hogy próbálják ki ôk is – akkor vettük észre,
hogy elrepedt a feje, a billentyûk pedig bevizesedtek, va
gyis, ahogy mondják, „beállt” a pikoló, és tizenöt perc múl
va már egy hang sem jött ki belôle. Öt perc volt hátra a
szünetbôl, az összes fuvolás pikoló után kajtatott, míg vég
re az egyikük a kezembe nyomott egy póthangszert, szó
szerint egy percem maradt kipróbálni – a második felvonás
pedig tele pikolószólóval. Azt hiszem, életemben soha, se
hol nem izgultam annyira, mint akkor és ott. Volt olyan
rész, ahol háromszáz ütem szünet után egy háromvonalas

Madaras Gergely 1984-ben született Budapesten. Diplomáit a
Zeneakadémia fuvola szakán, valamint a bécsi Universität für
Musik karmesterképzôjén szerezte. Egyetemi tanulmányai mellett
elvégezte a Tanglewood, Lucerne és Aspen fesztiválok világhírû
karmester-akadémiáit, és olyan mesterektôl tanult, mint Pierre
Boulez, James Levine, Sir Mark Elder, Herbert Blomstedt és David
Zinman. 2012-ben Sir Colin Davis workshopján a Londoni Szimfonikus Zenekart fogja vezényelni. Jelenleg a manchesteri Royal
Northern College of Music karmestere. 2010 óta a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekarának állandó vendégkarmestere, valamint 2011 és 2013 között Pierre Boulez asszisztense a
Lucerne Festival Academy-n. Vendégkarmesterként fellépett a Bécsi Rádió Szimfonikus Zenekarával, a Brüsszeli és a Wroclawi Filharmonikusokkal, a Manchester Cameratával, valamint a MÁV
Szimfonikusokkal és a Concerto Budapesttel. 2011-ben az 52.
Besançoni Nemzetközi Karmesterversenyen bejutott a három legjobb versenyzô közé, és megnyerte az ARTE Live Web Különdíjat.
Szintén 2011-ben elnyerte a Junior Príma Díjat, valamint a
Hungarofest Klassz Zenei Ösztöndíját. Kétszer jutalmazták
Artisjus-díjjal. Honlapja: www.gergelymadaras.com
Gyôri Noémi (1983) a Miyazawa fuvolacég Európában egyedüli
„Fiatal Ígéret” mûvésze. 2011-ben a Pro Europa Alapítvány az
Európai Ifjúsági Mûvészeti Díjjal tüntette ki, 2006-ban és 2009ben Artisjus-díjjal jutalmazták, valamint háromszor nyerte el a
Fischer Annie-ösztöndíjat. Kamarazenei és szólóhangversenyei
mellett (Carnegie Hall, Wiener Konzerthaus stb.) aktív zenekari
zenész: a müncheni Orchester Jakobsplatz szólófuvolása. Vendég-szólófuvolistaként fellépett a Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Grazioso Kamarazenekarával és a Georgian Sinfoniettával, ven
dégmûvészként rendszeresen koncertezik a Bécsi Állami Operaház Zenekarában, valamint a BBC Filharmonikusokkal. 2012-tôl a
Royal Northern College of Music tanársegédje, emellett számos
mesterkurzust vezetett Angliában, Grúziában, Németországban,
Svájcban és Tajvanon. Noémi 2007-ben kitüntetéssel diplomázott a
Zeneakadémián Prôhle Henrik tanítványaként, majd posztgraduális
tanulmányokat folytatott a bécsi Universität für Musik und dar
stellende Kunst-on Barbara Gisler-Haase osztályában, valamint ez
zel párhuzamosan Adorján Andrásnál a müncheni Hochschule für
Musik und Theater hallgatójaként. Honlapja: www.noemigyori.com

fiszt kellett megfújnom unisonóban az elsô hegedûvel – de
sikerült. Utána odajöttek gratulálni – éreztem, hogy ezzel
befogadtak a csapatba.
G.: Közöttük ülve, velük játszva meg tudtad-e fejteni, mitôl
jobbak ôk, mint a legtöbb zenekar?
Gy. N.: Csodálatra méltóan és ijesztôen sokat dolgoznak.
Folyamatosan játszanak, állandó tréningben vannak. Hi
hetetlen. Persze nagy ritkán ôk is hibáznak, de ez rendben
van, hiszen emberek. Más a hozzáállásuk a munkához és a
zenéhez, mint akár a jó zenekarok nagy részének.
G.: Szólista létetekre mindketten fontosnak tartjátok, hogy zenekarban is játsszatok, zenekari tapasztalatot is szerezzetek
– ez jótékonyan hat a szólista teljesítményetekre is? Gergônek
2008-ban dirigensként, az aspeni Amerikai Karmesterakadémia
hallgatójaként is rendszeresen be kellett ülnie a zenekarba.
M. G.: Hatalmas rekreációs élmény volt számomra, ami
kor néhány hónappal ezelôtt, egy nagy karmesterverseny
után Noémit helyettesítettem a müncheni Jakobsplatz Ka
marazenekarban, aminek ô a szólófuvolása. El is határoz
tam, hogy legalább évente egyszer vissza kell ülnöm a ze
nekarba, hogy a zenészek szemszögébôl is lássam, hogyan
mûködik – például melyek azok a karmesteri mechaniz
musok, amelyek felbosszantanak egy együttest, és melyek
azok, amelyek erôn felüli teljesítményre tudják ösztönözni
ôket. Régebben sokat zenekaroztam mind fuvolával, mind
hegedûvel: ezek révén olyan tapasztalatokra lehet szert
tenni, amelyeket minden karmesternek kötelezôen meg
kellene élnie, különben azt sem tudja, mit csinál.
Gy. N.: Zenekarban ülve tényleg nagyon pontosan érzi az
ember, melyik karmester tud valóban azonosulni a zené
szekkel is. Úgy gondolom, egy fúvósnak mindenképpen
kell zenekarban játszania. Szólistaként pedig úgy kell mo
tiválnia a zenészeket, hogy nekik is örömet okozzon, ha ô
jól játszik. Ezt a fajta együttmûködést igazán egymás mel
lett ülve, a zenekarban lehet megtanulni.
M. G.: Teljesen más készségek és intuitív képességek
szükségesek ahhoz, hogy valaki egy csapat részeként ül
jön be egy zenekarba. Amikor a Tanglewood Music Cen
terben tanultam, érdekes volt látni, hogy Yo-Yo Ma a
koncertek elsô részében eljátszott versenymû után, a má
sodik részben szeretett beülni a Bostoni Szimfonikusok
cselló szólamába, akik ennek cseppet sem örültek, mert
hiába próbált belesimulni, mindig elvitte a megszokott
hangzásukat egy olyan irányba, amivel a többiek nem
tudtak kooperálni. Egy karmesternek – hogy visszatérjek
ide – tisztában kell lennie azzal, hogy egy zenekar az elsô
három-négy percben dönti el, érdemes-e rábíznia magát
az adott dirigensre, vagy bekapcsolja inkább a „robotpi
lótát”, és a maga feje után megy – ahonnan pedig nagyon
nehéz visszavenni az irányítást. Dirigensként tudnom
kell, melyek azok a pillanatok, amikor vinni kell ôket,
melyek azok, amikor hagyni lehet ôket, és melyek azok,
amikor nem szabad az útjukba állni.
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ICMA 2012:

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

2 Gramofon

Fotó: Peter Andersen – Schott

Krzysztof Penderecki
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Fotó: Paul Mitchell

la is. Különdíjban részesül
a nagyszerû zenei rendezô
és hangmérnök, Ward
Marston, akinek nevéhez
díjnyertes hangfelvételek
százai fûzôdnek. Az év leg
jobb CD- és DVD-pro
dukcióit összesen 14 kate
góriában díjazták. A ma
gyar zenebarátok számára
nagy öröm lehet, hogy
Schiff Andrásnak a német
ECM gondozásában meg
jelent Schumann-albuma
Jean-Efflam Bavouzet
nemcsak a szólóhangszeres
kategóriában gyôzött, de
Az év legjobb hangfelvé
telének (Recording of the
Year) is megválasztották.
Az idei díjkiosztó gálakon
certet május 15-én, a fran
ciaországi Nantes-ban, a
La Cité hangversenyte
remben rendezik, ahol az
Orchestre National des
Pays de la Loire együttesét
a világhírû John Axelrod
vezényli. A koncertet
élôben közvetíti a France
Joseph Moog
Musique, és a European
Broadcasting Union (EBU) hálózatán keresztül számos
más rádióállomás is átveszi.
Fotó: Tommy Mardo

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

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

klasszikus
Különdíjak

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

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

CD és DVD kategóriák
EARLY MUSIC
Palestrina Vol. 1
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa Assumpta est
Maria - Salve Regina - Ave Maria
The Sixteen, Harry Christophers
Coro COR16091
BAROQUE INSTRUMENTAL
Rameau: L’Orchestre de Louis XV
Jean-Philippe Rameau: Les Indes galantes, Naïs, Zoroastre,
Les Boréades (Orchestral Suites)
Le Concert des Nations, Jordi Savall
Alia Vox AVSA9882
BAROQUE VOCAL
Heinrich Schütz: Musicalische Exequien
Vox Luminis, Lionel Meunier
Ricercar RIC 311
VOCAL RECITAL
Slavic Opera Arias
Piotr I. Tchaikovsky - Parachkev Hadjiev - Alexander
Borodin - Antonin Dvorak - Bedrich Smetana - Nicolai
Rimski-Korsakov - Veselin Stoyanova
Krassimira Stoyanova, Münchner Rundfunkorchester,
Pavel Baleff
Orfeo C 830 111 A
Tragédiennes 3
Etienne Nicolas Méhul - Rodolphe Kreutzer - Antonio
Salieri - Christoph Willibald Gluck - François Joseph
Gossec - Hector Berlioz e.a.
Véronique Gens, Les Talens Lyriques, Christophe Rousset
Virgin 50999 070927 2 5
CHORAL WORKS
Gabriel Fauré: Messe de Requiem
Philippe Jaroussky, Matthias Goerne,
l’Orchestre de Paris
Orchestre de Paris, Paavo Järvi
Virgin 5099908847027

Chœur

de

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

CHAMBER MUSIC
Ludwig van Beethoven: Septet op. 20 - Sextet op. 71
Scharoun Ensemble Berlin
Tudor 7146
CONCERTOS
French Impressions
Camille Saint-Saëns - Eugene Ysaÿe - Ernest Chausson Maurice Ravel
Rachel Kolly d’Alba
Orchestre Symphonique de Bienne, Jean-Jacques
Kantorow
Orchestre National des Pays de la Loire, John Axelrod
Warner Classics 2564671814
SYMPHONIC
Gustav Mahler: Symphony No. 4
Sunhae Im, Pittsburgh Symphony Orchestra, Manfred
Honeck
Exton EXCL00048
CONTEMPORARY
Krzysztof Penderecki: Viola Concerto - Cello Concerto
No. 2
Grigory Zhislin, Tatjana Vassiljeva, Warsaw Philharmonic,
Antoni Wit
Naxos 8.572 211
HISTORICAL RECORDING
Bela Bartók: Concerti, Cantata profana, Divertimento,
etc
Tibor Varga, Andor Foldes, Géza Anda, Louis Kentner,
Dietrich Fischer-Dieskau, RIAS Berlin, Ferenc Fricsay
Audite 21 407
DVD PERFORMANCE
Gustav Mahler: Symphony No. 9
Lucerne Festival Orchestra, Claudio Abbado
Accentus Music ACC 20214
DVD DOCUMENTARIES
Carlos Kleiber – Traces to Nowhere
Film by Eric Schulz. With Placido Domingo, Brigitte
Fassbaender, Otto Schenk, Veronika Kleiber
Arthaus Musik 101553

Bôvebb információ az International Classical Music
Awards hivatalos honlapján:
www.icma-info.com
2012. tavasz GRAMOFON
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Mutter, Chailly, Kavakos
Tavaszi szüret
a Mûvészetek Palotájában
Tavasz: aligha van még egy olyan idôszaka az
évnek, amikor ennyi világsztárt hallhat a hazai
nagyérdemû. A Budapesti Tavaszi Fesztivál két
hetén kívül (amelynek programjaival a 24–26. és
az 55. oldalon foglalkozunk) is helyet ad a
Mûvészetek Palotája olyan produkcióknak, ame
lyeken részt venni ünnepi alkalom, életre szóló
élmény lehet. Ezekbôl emelünk ki néhányat.

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

Fotó: Harald Hoffmann/Deutsche Grammophon

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

azonban nemcsak Mozart, hanem évtizedek óta a kortárs
zene elkötelezett híve is; eddig többek között Dutilleux,
Gubaidulina, Penderecki, Lutosławski és Rihm komponált
számára zenét. A tavalyi évfordulóra megjelent lemezen
négy új alkotás is helyet kapott: például napjaink egyik
legjelentôsebb német zeneszerzôjének, Wolfgang Rihmnek
a hegedûversenye. A Lichtes Spiel – Ein Sommerstück
(Fényes játék – egy nyári darab) címû opus Mutternek készült, és ô is mutatta be 2010-ben, a New York-i Filharmonikusokkal. A mû a számos Grammy-díjat begyûjtött mû
vésznô kérésére mozarti zenekarra íródott – kifejezetten
abból a célból, hogy Mozart-alkotások között hangozhassék
20
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Fotó: Gert Mothes

2 Várkonyi Tamás

olasz maestro azelôtt több mint másfél évtizedet töltött el
az amszterdami Concertgebouw Zenekarnál; a lipcsei együt
tesnek Karajan mutatta be a nyolcvanas években, a Salzburgi Ünnepi Játékokon. A MüPában Brahms III. szimfóniáját vezényli, valamint Sosztakovics I. hegedûversenyét,
amelyet a zeneszerzô David Ojsztrahnak ajánlott. A koncert szólistája, Leonidas Kavakos – Chaillyval ellentétben
– igen jól ismert a hazai publikum számára, hiszen számos
alkalommal lépett fel Magyarországon. A görög mûvész
egyike a legjobbaknak, és Abergavenny becenévre hallgató, 1724 körül épített Stradivariusával minden bizonnyal
ezúttal is szép élménnyel ajándékoz meg bennünket.
Március 27-én látogat a MüPába a Tokyo College of Music
Zenekara, amelyet több mint száz éve alapítottak. A mintegy kétezer diákot magában foglaló intézmény zenekara
komoly hangverseny-körutakat tesz a Föld országaiban, a
legnevesebb koncerthelyszíneken. Ezúttal az itthon még
ma is népszerû Kobayashi Ken-Ichiro vezeti az együttest,
Liszt Esz-dúr zongoraversenyének szólistája pedig a 2008as Bartók Béla Zongoraverseny gyôztese, a hatévesen Magyarországon letelepedett, de jelenleg a tokiói College of
Music növendékei közé tartozó Kaneko Miyuji lesz.
n
További információ a Mûvészetek Palotája tavaszi koncertjeirôl:
www.mupa.hu
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„Szemléletváltásra van szükség”

Forrás: Hungarofest

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

„Újra kell gondolnia a Hungarofestnek is, hogy a mai kulturális közegben hogyan tud hatékonyan dolgozni. Az állam idén már nem biztosít több százmilliót tematikus esz
tendôk rendezésére, szervezô szerepünk azonban továbbra
is fontos. Sokszor elég összekötni egymással mûvészeti csoportokat, hogy a produkciók megvalósuljanak, hiszen számos esetben nincs saját infrastruktúrájuk, mozgásterük,
hogy megszervezzék az együttmûködést. Pedig ez a túlélés
útja. Társaságunk kapcsolati tôkéjét, eddigi szakmai tapasztalatait a kulturális élet élénkítésére használja. Szerepvállalásunknak továbbra is lényeges eleme az ifjúságnevelés, a fiatal tehetségek felkarolása, s bár idén megváltoznak
a feladataink, Kodály szellemi örökségét mindenképpen
ápolnunk kell” – teszi hozzá Balatoni Monika.
Ettôl az esztendôtôl átalakul a jövô muzsikusainak támogatási programja, s a Klassz tehetségek most már nem féléves, külföldi ösztöndíjat kapnak, hanem segítséget kar
rierjük elindításához. „Kulturális területen egyre kevesebb
pénz jut marketingre, promócióra, pedig erre szükség van,
ha valaki pályakezdô. Ezért a szakmai grémium által kiválasztott öt tehetségrôl – idén ifj. Balázs János, P. Szabó
Dániel, Baráth Emôke, Szegedi Csaba és az In Medias
Brass Quintet – kiadvány készül magyar és angol nyelven,
CD-melléklettel, s közös gálakoncerten mutathatják be
tudásukat, április 13-án, a Millenáris Teátrumban. A bemutatkozó füzetbôl 2000 példány áll rendelkezésre, s arra
is van lehetôség, hogy egy része francia vagy német nyelvû
legyen. A Balassi Intézettel szakmai együttmûködést folyta
tunk, ezért a tehetségek külföldön, a magyar intézetek
programjain is felhívhatják magukra a figyelmet. A nemzet
közi tapasztalatukat itthon kamatoztathatják, s így a hazai
publikum is meg tudja ismerni, szeretni ezeket a mûvésze
ket.” (A Klassz tehetségekrôl cikkünk a 23. oldalon.)
Balatoni Monika fontosnak tartja, hogy folytatják a nagy
sikerû, ingyenes Csokikoncert sorozatukat a Millenárison
és az Allee-ban. S ha nincs is forrás a tematikus esztendôre,
legalább ezeken a rendezvényeken középpontba állítják

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

Bôvebb információ a programokról:
www.hungarofest.hu
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Vendégségben

Hubaynál

„Itt áll ez a terem. Felújítottuk. Használni
kellene most már.” Pálmai Zoltán, a Dunaparti Victoria Szálló tulajdonosa 2009 tava
szán ezekkel a szavakkal vezette be a Hubay
Jenô hajdani otthonában lévô Fehér Zene
terembe a Budapesti Vonósok két muzsiku
sát, Beke Ágnest és Csuti Zsófiát. Az elmúlt
három évben egyre több és színvonalasabb
kamarazenei koncertet rendeznek a Bem
rakparton.
2 Csák P. Judit
A kettôs telken épült Hubay-palota Margit (ma Bem) rakparti részét lebombázták, a Fô utca felôli épületrészben a
híres zeneterem szerencsére csak lepusztult, de helyre lehetett állítani. A bombázások elôtt valaki kinyitotta a Róth
Miksa mûhelyében készült színes üvegablakokat, s ezek így
megmaradtak. Ebben az intim hangulatú, nemes arányú,
elegáns kis teremben az 1920-tól bevezetett zenedélutáno
kon Hubay Jenô hírneves muzsikus-barátainak sora hang
versenyezett. A koncerteket rendre közvetítette a Magyar
Rádió. A Zeneakadémia hegedû tanszékének professzora
növendékeinek is lehetôvé tette itt a bemutatkozást.
Hubay maga nemcsak vendégeivel, s volt tanítványaival
muzsikált együtt, de tanított is a régi fényképeken látható
fehér zongora mellett, melyet a Bösendorfer cég ajándékozott a hírneves hegedûmûvész-zeneszerzônek.
A Victoria Szálló két váratlan vendége elragadtatva csodálta a kamarazenéléshez ideális adottságú termet. A Buda
pesti Vonósok akkoriban éppen alkalmas helyszínt kerestek kamarakoncertekhez. Pálmai Zoltán szívesen fogadta
a gondolatot, s a 2009 májusában megrendezett elsô koncert után máris a folytatást kérte. A Budapesti Vonósok
hallgató-tábora elsô kézbôl értesült a pompás kis teremben
átélhetô mûvészi élményekrôl, a fôvárosi közönség azóta
fokozatosan fedezi fel magának. Ma már az Operaház,
illetve a Filharmóniai Társaság zenekarának tagjai is itt
adnak elô kamaramûveket, élvezve a nagyzenekari muzsikálásból való csodálatos kirándulást. Beke Ágnes hegedû
mûvész egykor tanára, Deák Ágnes révén részesült Hubay
22
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Szecsôdi Ferenc hegedûmûvész, a Hubay Társaság elnökének koncertje

szellemi örökségébôl. Muzsikusi elhivatottsága újabb
megnyilvánulásként – az Operazenekar és a Budapesti
Vonósok mellett – Beke Ágnes az utóbbi években a Hubay
Zeneterem mûvészi hagyományának felélesztésére törekszik. „Valamikor ez egy virágzó központja volt a zenének.
Ha nem is lesz újra központ, de váljék a kamarazene fontos helyszínévé” – határozta el.
A Hubay-zenedélutánokon a hegedû mellett megszólaltak
más hangszerek és ének is, de szóhoz jutott az irodalom is,
nagy magyar elôadómûvészek, neves írók, költôk közremû
ködésével. Ma tehát szélesre kell ismét tárni a kaput, be
fogadni, hívni más mûvészeti ágak képviselôit, teret adni
fiatal tehetségeknek, találkozni a pálya csúcsán lévô
mûvészekkel, s közelébe kerülni idôs mestereknek – pél
dául, zenés beszélgetések útján. Ideális a helyszín kurzusok tartására is. Sok jó ötlet, gondolat vár megvalósulásra,
közöttük már jó néhányat vittek eddig is sikerre. Az
anyagi feltételek megteremtéséhez pályázatokkal vezet az
út. A Tiszta Formák Alapítványra mindig számíthatnak,
legutóbb pedig a Visegrádi Négyek pozsonyi kulturális
központjának támogatása tette lehetôvé, hogy útjára in
duljon a Vendégségben Hubaynál címet viselô hangverseny-sorozat. A hét koncert programja Hubayt, a zeneszer
zôt idézi elénk, akinek mûveire kezd újra felfigyelni a világ.
A projektet szívesen fogadták a „visegrádiak”: a magyar
hegedûmûvészek partnereként a környezô országokból ér
kezô muzsikusok lépnek fel, s az elôadások programjában
cseh, lengyel, szlovák és magyar mûvek egyaránt szerepelnek. Tavasszal a prágai Vlach Kvartett játszik a Fehér Zeneteremben. Szecsôdi Ferenc hegedûmûvész, a Hubay
Társaság elnöke és kollégái, a magyar hegedûs-társadalom
színe-java lelkesen csatlakozik a hagyomány-folytató kezdeményezéshez, amelynek sikeréhez lapunk is szerencsét
kíván.
n
Bôvebb információ a koncertekrôl:
www.hubayzeneterem.hu
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KLASSZ Tehetségek
Ismerjük meg a jövô géniuszait!
A Hungarofest és a Nemzeti Erôforrás Miniszté
rium idén negyedik alkalommal hirdette meg tá
mogatási programját friss diplomás muzsiku
sok számára, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetemmel szakmai együttmûködésben. A
KLASSZ Tehetségek program hosszú távú célja,
hogy megkönnyítse a pályakezdôknek a bekap
csolódást a hazai és nemzetközi zenei életbe.
2 Várkonyi Tamás

Államokba, lemezeket is készítettem külföldön, de csak
néhány magyar zenekarral dolgoztam eddig együtt. Pedig
ha választanom kellene, hol szeretnék fényes karriert befutni, az Egyesült Államokban vagy Magyarországon, egy
értelmûen az utóbbit választanám.” (Ifj. Balázs János
Cziffra-emlékkoncertjérôl a 25. oldalon olvashatnak.)
Az In Medias Brass rézfúvós együttes már felhívta magára
a figyelmet külföldön és Magyarországon egyaránt, hiszen
2010. januári megalakulása óta számos versenyen diadalmaskodott. Vezetôje, ifj. Bazsinka József tubamûvész úgy
látja, a sikeres figyelemfelkeltéshez képest a koncertélet
aktív részesévé válni jóval nehezebb. „Az áprilisi gálakoncert közönségében biztosan lesznek koncertszervezôk,
akiknek esetleg megtetszik, amit csinálunk. Arra számítok, hogy a Hungarofest által összeállítandó professzionális promóciós anyag sok-sok helyre eljut belföldön és külföldön egyaránt.”
Az eredetileg az ELTE néprajz szakán végzett, zeneakadémiai népzenész diplomáját e tanév végén átvevô P. Szabó
Dániel helyzete némileg nehezebb társaiénál, hiszen ô a
cimbalom mestere, és ez a hangszer legfeljebb kuriózumként szokott szerepelni külföldi esteken. Optimizmusát az
táplálja, hogy Magyarországon egyre népszerûbb a cimbalom, és többször van rá szükség olyan mûsorokban is – erre
a tavalyi Liszt-évben volt néhány példa –, amelyekben a
klasszikus zenei alkotásokat megihletô népzenéket kell
megszólaltatnia. A Honvéd Táncszínház produkcióit kísé
rô Hegedôs együttesben dolgozó mûvész célja: komolyzenei minôségben elôadni a népzenét.
A tehetségeket támogató program mellett – mint Balatoni
Monika kreatív és stratégiai igazgató a 21. oldalon olvasható cikkünkben is elmondta – az Európai Unió Ifjúsági
Zenekarának magyarországi válogatóját is a Hungarofest
KultúrPont Irodája rendezi, de tavasszal is folytatódik a
nagy sikerû Csokikoncertek sorozat, amely a Millenárison
tehetséges fellépôket és különféle zenei mûfajokat ismertet
meg a legifjabb korosztályokkal, játékos formában.
n
További információ:
www.hungarofest.hu
Forrás: Hungarofest

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

klasszikus

Baráth Emôke	Szegedi Csaba

In Medias Brass Quintet
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tavaszi fesztivál

Gyönyörködtetô
változatosság
Az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválon (március
16–26.) a pénzhiány, a sok-sok bizonytalansági
tényezô megnehezítette a mûsorszerkesztést,
de végül igen színes, gazdag, változatos prog
ram született, melybôl a világsztárok sem hiá
nyoznak. A Gramofon szubjektív ajánlója kö
vetkezik.
2 Retkes Attila

120 éve született Lajtha László, a Hortobágy komponistája

A nyitókoncerten a fesztivál újonnan kinevezett zenei
igazgatója, Kocsár Balázs dirigálja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát; a mûsoron 20. századi magyar kompozí
ciók – Bartók: Brácsaverseny, Kodály: Páva-variációk,
Lajtha: Hortobágy-szvit – szerepelnek. Ez utóbbi ígérkezik
a legizgalmasabbnak: a zenemû elhangzása közben Georg
Höllering 1936-ban készült film-szociográfiája, a Hortobágy
részleteit vetítik. A Móricz Zsigmond egyik elbeszélése
(Komor ló) nyomán készült film – amelyhez Lajtha László eredetileg kísérôzenét írt, s ebbôl született késôbb a szvit – a
letûnôben lévô pusztai életforma rendkívül árnyalt és élet
hû bemutatása, a Cinege-család hétköznapjainak krónikája.
(Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, március 16.)
Koppenhágában, a legutóbbi Womex-seregszemlén is nagy
sikert aratott az az autentikus népzenei, világzenei és jazzelemeket mesterien kombináló produkció, amelyet
Hungarian HeartBeats (azaz Magyar szívdobbanások)
címmel mutatnak be a fesztiválon. A Tükrös Zenekar hagyományos parasztzenéje, a Söndörgô elementáris erejû
délszláv muzsikája, Balogh Kálmán és Lukács Miklós cimbalomduója, Dresch Mihály szívhez szóló szaxofonhangja,
Szokolay Dongó Balázs furulyája, Szalóki Ági és az elsô
sorban színészként ismert Tompos Kátya énekhangja,
Baranyai Barbara és Kádár Ignác tánca, Both Miklós
elektromos gitárja. Ezekbôl a komponensekbôl épül fel az
innovatív elôadás, amely egyszerre tiszteleg a negyvenéves
táncházmozgalom, a csodálatosan gazdag kárpát-medencei cigány zenekultúra és az improvizáció korlátlan szabadsága elôtt. (Uránia Nemzeti Filmszínház, március 16.)
A Mûvészetek Palotája és a tavaszi fesztivál közös rendezésû
Ütôs napja – délelôttôl késô estig, interaktív családi kon
certektôl a nagytermi hangversenyekig – arra hívja fel a
zenebarátok és a zenét tanuló gyerekek figyelmét, hogy az
üstdob méltóságteljes pergése, a vibrafon csilingelése vagy
a jazz-dobosok olykor elképesztô virtuozitása csak a jéghegy csúcsa: napjaink ütôhangszeres kultúrája valójában a
korlátlan lehetôségek tárháza. A program fénypontja két
jazz-világsztár, a több mint harminc éve együtt játszó
Chick Corea zongorista és Gary Burton vibrafonos duókoncertje. (Mûvészetek Palotája, március 18.)

Fotók: BTF

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

Szakcsi Lakatos Béla a Gypsy Jazz produkció után a cigány zenekultúra ôshazája, India felé kalandozik

Tükrös Zenekar: autentikus parasztzene

Ikhlaq Hussain indiai szitármûvész

A szimpatikus, gyakran jótékonykodó sztárokat kedvelô,
és népszerû hegedûversenyeket is szívesen hallgató közönség az elmúlt években sokat aggódott Maxim Vengerovért.
Az egykori csodagyerek ugyanis (jobb kezének betegsége
miatt) évekre abbahagyta a hegedülést, karmesterként pedig – valljuk meg ôszintén – árnyéka volt önmagának.
Mostanra azonban felgyógyult, és – Özcan Ulucan, bulgáriai török hegedû- és brácsamûvész társaságában – Venge
rov lesz a vendégszólistája a Liszt Ferenc Kamarazenekar

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

Maxim Vengerov

Ifj. Balázs János
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Fotó: Lukas Beck
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Ha az I Musici di Roma kamarazenekar nevét hallom, a kiszámíthatóság, a makulátlanul tiszta hangkép, a zene iránti alázat jut eszembe. Az együttes 1951-ben jött létre, így az
alapítók közül már senki sem játszik benne, de a jelenlegi
tagok is megérdemelnének egy-egy törzsgárda jelvényt. A
több évtizedes közös munka monotonitása, a próbák és
koncertek sûrû menetrendje, a turnék fárasztó utazásai
nem szegték kedvüket. Minden koncertjük örömzene, s
ezért akkor sem lehet megunni, ha már sokadszor halljuk
elôadásukban a barokk és klasszikus irodalom gyöngyszemeit. Budapesti hangversenyükön sem okoznak meglepetést: Vivaldi vonós versenymûveit, köztük a kihagyhatatlan Négy évszakot szólaltatják meg. (Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, március 24.)
A Wiener Sängkerknaben koncertjén sem várható meglepetés: a több mint ötszáz éve, 1498-ban alapított bécsi fiúkórus mostanra igazi zenei nagyüzemmé nôtte ki magát.
Egyszerre négy csoportja járja rendületlenül a világot, s a
matrózruhás kisfiúk annyira profik, hogy mindig elkápráztatják a publikumot – azokat is, akik (mint e cikk szerzôje)
általában idegenkednek a hatásvadász zenei produkcióktól. (Olasz Kultúrintézet, március 24.)
Charles Dutoit

Baráti Kristóf

Fotó: Corine Veysellier

Wiener Sängerknaben: a matrózruhás bécsi kisfiúk rendületlenül járják a világot

I Musici di Roma kamarazenekar

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

Az összeállítást készítette: Várkonyi Tamás

Sokoldalú tenor
A Nemzeti Filharmonikusok titkos
szavazással idén is megválasztot
ták az Év mûvészét és az Év éneke
sét. Míg Koó Tamás csellómûvész a
nagy sikerû spanyolországi turnén
járt a zenekarral – hogy Liszt, Ko
dály, Debussy, Dukas és Ravel
mûveit szólaltassa meg Kocsis Zol
tán vezényletével –, addig a másik
díjazott, Gavodi Zoltán, a Nemzeti
Énekkar tagja nyilatkozott a Gra
mofonnak.

Forrás: Nemzeti Filharmonikusok

Gavodi Zoltán, a Nemzeti Énekkar idei díjazottja

Koncert közben a Nemzeti Énekkar – a középsô sorban jobbról az elsô Gavodi Zoltán

Nemrég a Gramofon hasábjain Antal Mátyás, a Nemzeti
Énekkar karigazgatója arról számolt be, hogy az együttes
ma már képes bármely produkcióra szólistákat is kiállítani.
Gavodi Zoltán huszonkilenc éves kora, 1998 novembere
óta tagja a Nemzeti Énekkarnak, s azóta számos alkalommal énekelt szóló szerepet az énekkar koncertjein vagy a
Nemzeti Filharmonikusokkal közösen jegyzett produk
ciókban. Mivel nemcsak tenor, hanem különleges módon
az ennél magasabb kontratenor hangfaj is a sajátja, Bach
h-moll miséjének mezzoszoprán szólóját énekelhette a Mátyás-templomban, 2004-ben. Öt évvel késôbb, Schönberg
Mózes és Áron címû operájában a Hat hang tenorszólóját
énekelte Kocsis Zoltán vezényletével, a Nemzeti Filharmonikusokkal, a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon. Ezeken kívül számos alkalommal lépett fel ifjúsági koncerteken; például a Nemzeti Énekkar szólistáival mutatták be
Ránki György Muzsikus Péter Hangszerországban címû
meseoperáját, amelyben Cselló papa szerepét alakította.
Ezt követte Ravel operája, A gyermek és a varázslatok,
amelyet magyarul énekeltek, fôként általános iskolás korú
gyerekeknek. Ezt az alkotást röviddel lapunk megjelenése
után, 2012. március 11-én délelôtt 11 és délután 3 órakor,
ifjúsági elôadás keretében adják elô a Filharmonikusok, de
februárban nagy, bérleti koncerten is megszólaltatták a
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben – igaz, akkor
koncertszerûen, francia nyelven. Gavodi Zoltán a tenorra
írt szólószerepeket formálja meg: a brit akcentusú Teáskannát, a matematikatanár Kis öreget és a dadogó Levelibékát.
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Vonzó negatív figurák
„Szcenírozott elôadások esetében – mint amilyen a két
ifjúsági elôadás is volt – másként készülök egy-egy fellépésre, hiszen a mimika, a testtartások vagy egy-egy odaillô
mozdulat segítheti a karaktereket, de az éneklésben nincs
jelentôs különbség. Mindig minden nyelven törekszem az
érthetô szövegmondásra, de természetesen az ifjúsági koncerteken, ahol magyarul hangzik el a mû, még artikuláltabb és letisztultabb énekelt szövegre lesz szükség a sikerhez. A gyerekek tiszta ôszintesége mindig fontos visszajelzés számomra, többet ér bármely zenekritika trendi vagy
akár objektív véleményénél” – mondja a mûvész.
Gavodi Zoltán számos más produkcióban is vállal szólista
szerepet. Játszott például Eötvös Péter Radames címû kamaraoperájában, a Szombathelyi Bartók Fesztiválon;
Purcell Dido és Aeneas címû operájában, közremûködött
Szabó Csaba Miséjének posztumusz bemutatóján vagy
Bernstein Chichester Psalms oratóriumában a 2007-es Budapesti Tavaszi Fesztiválon. Jean Genet Négerek címû drámájának Sáry László által megzenésített magyarországi
ôsbemutatójában kontratenorként szerepelt a Bárka Színházban, és évek óta az A:N:S Chorus, a Purcell Kórus, a
Szent Efrém Férfikar és a Voces Aequales koncertjeinek
állandó közremûködôje. Elsôsorban kontratenor szólókat
vállal szívesen: ez a hangfaj az érzékeny, lírai oldalát emeli
ki, míg tenorként a hôsies, drámaibb karakterek állnak közel hozzá. A negatív figurák megformálása különösen vonzó számára.

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

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

A Nemzeti Filharmonikusok honlapja és tavaszi koncertjei:
www.filharmonikusok.hu
2012. tavasz GRAMOFON
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Rugalmas zenekaroké

a jövô

Új ügyvezetô igazgató a BFZ-nél

Stefan Englert elsôsorban a zenekar stratégiai tervének
megvalósításáért, valamint a szervezet mûködtetéséért
lesz felelôs. Helyettese, a korábban a Hungarofest Non
profit Kft. alá tartozó Klassz Zenei Iroda vezetôjeként komoly érdemeket szerzett Erdôdy Orsolya pedig a zenekar
hazai tevékenységét és kapcsolatait gondozza. Stefan
Englert a Hamburgi Egyetem filozófiai karán végezte tanulmányait; 1999-tôl dolgozott a Schleswig-Holstein-i
Zenei Fesztiválnál – 2002-tôl az ott mûködô Zenekari
Akadémia vezetôjeként –, 2009-ben pedig a Bambergi
Szimfonikusok menedzserének nevezték ki. A Budapesti
Fesztiválzenekar nevét természetesen régóta ismeri, s úgy
fogalmaz, „ez a világ egyik élvonalbeli szimfonikus együttese.” Fischer Ivánnal akkor ismerték meg egymást személyesen, amikor 2007-ben a Schleswig-Holstein-i Zenei
Fesztiválon magyar témájú programsorozatot szerveztek,
és Fischer Iván is vezényelte a fesztivál zenekarát. Amikor
elkezdték keresni Körner Tamás utódját, telefonon felhívta ôt Fischer Iván. Éppen mindketten Rio de Janeiróban
tartózkodtak – Englert a bambergi zenekar színeiben –, s
ott találkoztak. „Egyedülálló sikertörténet a Fesztiválzenekaré, amely az egyik legkeresettebb együttes a világon
– mondja –, ezért is örültem a felkérésnek. Ugyanakkor
tudom, hogy állandó veszélyt jelent a zenekar mûködésére
a gazdasági helyzetbôl adódó bizonytalanság, de engem a
világszínvonal vonzott ide. Fô célom, hogy azokban a külföldi országokban, városokban, amelyekben a zenekar ismert és jegyzett, baráti köröket hozzunk létre, és azok révén bôvítsük támogatóink körét. Körner Tamás kiterjedt
hálózatot hozott létre külföldön – például az Egyesült
Államokban, Nagy-Britanniában, Ausztriában léteznek
már baráti körök. A külföldi vendégszereplések nagysze
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Január 1-jétôl Stefan Englert váltotta Körner Ta
mást a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) ügy
vezetô igazgatói székében. A német szakember
a Schleswig-Holstein-i Ünnepi Játékoknál és a
Bambergi Szimfonikusoknál szerzett tapaszta
latait kamatoztatja a magyar együttesnél.
Stefan Englert terveirôl, feladatairól, vállalásai
ról, valamint a zenekar különleges Bach–
Bruckner programjáról is nyilatkozott lapunk
nak.

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

A Budapesti Fesztiválzenekar honlapja, a próbákat élôben
közvetítô videócsatornával: www.bfz.hu
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Az orosz zene

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

Fotó: Marco Borggreve

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

A Concerto Budapest elsô tavaszi vendégszólistája, Kirill Gerstein

legnagyobbját, Vadim Repint hívták meg, februárban pedig egy nagy tehetségû fiatal zongoramûvésznôt, Anna
Vinnitskayát mutatták be a közönségnek. (Tavaly Khatia
Buniatishvilit fedezték fel, aki máris nemzetközi karriert
futott be.)
Az együttes tavaszi elsô koncertjét (március 6.) Kocsis Zoltán, a zenekar elsô vendégkarmestere dirigálta; ezen egy
kuriózum, Csajkovszkij Manfréd-szimfóniája is elhangzott.
„Kocsis Zoltántól általában olyan mûsort kérek – mondja
Keller András –, ami izgalmas, és számára is kihívást jelent. Ôsszel például Schumann nagyon ritkán játszott
kantátáját, Az éden és a périt vezényelte a Karajan-bérle
tünkben, amelynek mûsoraiban a német zene a domináns.
A márciusi 6-ai koncerten szintén egy különleges tehetség,
Kirill Gerstein játszott velünk, Rahmanyinov monumentális d-moll zongoraversenyében. A harmadik koncerten
(április 28.) Baráti Kristóf a vendégünk, Prokofjev D-dúr
hegedûversenyében, a Mûvészetek Palotája Szimfonikus
Felfedezések címû sorozatában. Lesz egy bemutató is:
Zombola Péter Sosztakovics elôtt tisztelgô Kamaraszimfóniáját szólaltatjuk meg, a második részben pedig Soszta
kovics Tizedik szimfóniáját. Ez számomra azért kedves mû,
mert amikor fôiskolásként az ÁHZ fiatal koncertmestere
lettem, valamennyi mûsorra tûzött Sosztakovics-szimfónia
elôadásában részt vehettem. Ezek között is emlékezetes
számomra az egyik elsô koncertemen az akkor még teljesen ismeretlen Mariss Jansonsszal való találkozás.” A
Richter-bérlet utolsó estjén, május 10-én Medveczky
Ádám, a zenekar egykori mûvészeti vezetôje dirigál; a zenekarból sokan vele kezdték a pályájukat. A második fél
idôben Csajkovszkij VI. szimfóniáját hallhatjuk, az elsôben
pedig Sosztakovics I. hegedûversenyét Maxim Fedotovval.
Nemrégiben Krzysztof Penderecki vezényletével szerepelt a
Concerto Budapest a moszkvai Kremlben, ahol a szerzô
hegedûversenyét is Fedotovval adták elô.
A zeneigazgató szól még a Szereti ön Beethovent? sorozatról, ami kísérleti koncertmûfaj, és amelynek tavasszal két
estjét tartják. „Nagyon örülök a közös vállalkozásnak, ami
a Mûvészetek Palotája, a Zeneakadémia és a Concerto Budapest együttmûködésében valósul meg – folytatja a zeneigazgató. – Nagyszerû házigazda, közönség- és zenekalauz,
Batta András vezeti a mûsort, aki olyan elôadói készséggel
és könnyedséggel rendelkezik, ami párját ritkítja. Az eddigi két koncert nagyon hosszú, háromórás volt, de a közönség pisszenés nélkül figyelte, hogyan boncolgatjuk a zene
mûveket. Április 6-i, nagypénteki mûsorunk a Szenvedés
és megváltás címet viseli, a májusi 5-i idei utolsó est középpontjában Beethoven kései vonósnégyesei állnak. A koncerteken mindig szerepeltetünk fiatal zeneakadémista tehetségeket, mert az egyedülálló sorozatnak egyszerre célja
az ismeretterjesztés és a tehetségkutatás. Közös álmunk,
hogy a Szereti Ön… sorozat klasszikus zenei mozgalommá
nôje ki magát.”
n
A Concerto Budapest honlapja:
www.concertobudapest.hu
2012. tavasz GRAMOFON
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Prekoncepciók nélkül
A Budafoki Dohnányi Zenekar
kortárs zenei missziója

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

Bemutatók sûrûjében
Az idei évad különösen sok ôsbemutatót hozott a Budafoki
Dohnányi Zenekar számára. Aharon Harlap Concertóját az Olasz
Intézetben adták elô januárban. A nagy feltûnést keltett színházi
munkáiról és népszerû ifjúsági mûveirôl is ismert Tallér Zsófia Harsonaversenyét szintén a BDZ mutatta be tavaly októberben. A zenekar nyitottságára jellemzô, hogy a befutott zeneszerzôk mellett
például az építészmérnökbôl lett komponista, Orbán György és
Vajda János tanítványa, Tiszai Péter darabját is bemutatta 2011
novemberében – nagy sikerrel. Szintén ebben az évadban tûzték
mûsorra Orbán György Rorate coeli címû nagyszabású oratóriumát, illetve Veronai variációit. Fontos közremûködôi voltak a tavaly elhunyt zeneszerzô-zongoramûvész, Szabados György emlékére rendezett októberi estnek is.
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Aharon Harlap, Orbán György, Selmeczi György,
Szabados György, Tallér Zsófia, Tiszai Péter,
Vajda János – csak néhány név azon kortárs
zeneszerzôk közül, akiknek mûveit a közel
múltban mûsorra tûzte a Budafoki Dohnányi
Zenekar (BDZ). Az együttes olykor szerzôi le
mezt, szerzôi estet is szentel egy-egy alkotónak
– aligha van még egy magyar szimfonikus ze
nekar, amely ilyen nagy energiákat fordítana a
mai zene és a közönség közötti szakadék áthi
dalására.
kon.… Ahogyan a mûveimet játsszák, kifinomult ízlésre
vall, s fontos, hogy pályájuk elején álló szerzôk alkotásait
is mûsorra tûzik, nem csak ilyen kopott szôrûekét, mint
amilyen én vagyok. Nem hiszem, hogy van még egy hazai
zenekar, amely a BDZ-nél többet tesz a kortárs zene életben tartásáért. Óriásit fejlôdtek a kilencvenes évek óta.
Ha csak a saját darabjaim elôadására gondolok, döbbenetes a különbség, hogy most hogyan szólal meg egy kompozícióm, és hogyan szólalt meg tizenöt évvel ezelôtt. Nem
csak én mondom ezt; kollegáim, akiknek darabját játszották, áradoztak, milyen magas színvonalú interpretációt
hallottak.”
Selmeczi György februári – hatvanadik születésnapja alkalmából rendezett – szerzôi estjébôl is kivette a részét a
BDZ. A Mûvészetek Palotájában a Kodály Zoltán kalandjait, az Operetkát és A függô várost szólaltatták meg. „Lett
volna más választásom is zenekarok terén – mondja
Selmeczi György –, de két okból is a Dohnányi mellett
döntöttem. Az egyik a magas technikai színvonal, amel�lyel képesek a legbonyolultabb zenei struktúrákat is megszólaltatni. A másik a nyitottság, amelynek köszönhetôen
prekoncepciók nélkül közelítenek az újabb zenékhez is. És
mivel a zenei jelen legalább annyira a zenetörténet része,
mint a zenei múlt – a jelen alatt a 20. század második felét
és a 21. század zenéjét értem –, ezért az újabb zenékben
szerzett tapasztalataik jótékonyan hatnak a hagyományos
repertoár elôadói gyakorlatára is. Ennek a jelentôségét felismerték, és szakbarbárságtól mentesen képesek a zenetörténet bármely korszakában keletkezett alkotásokat frissességgel megjeleníteni, életre kelteni.”
n

A Budafoki Dohnányi Zenekar honlapja
www.bdz.hu

Az év legkedvesebb

muzsikusai

A hagyományoknak megfelelôen, a közönség
szavazatai alapján 2011-ben is egy nô és egy
férfi muzsikusnak adták át a Pannon Filharmo
nikusok a közönségdíjat. Ezúttal a fuvolamûvész
Miller Gárdai Viktória és a brácsamûvész Mu
rin Jaroszláv kapta az Év legkedvesebb muzsi
kusa címet.
Miller Gárdai Viktória Kecskeméten, a Kodály Zoltán
Zenemûvészeti Szakközépiskolában szerezte meg a szakmai
alapokat, onnan került a pécsi fôiskolára, Barth Istvánhoz, aki már akkor emblematikus személyisége volt a zenekarnak. Amikor Barth 1998-ban nyugdíjba ment, Viktória
az ô helyét foglalta el. Mint mondja, tapasztalt és széles
körben tisztelt muzsikus után keletkezett ûrt kellett betöltenie, ô pedig akkor még fiatal pályakezdô volt. Annyira,
hogy ekkor végezte el a Zeneakadémia kiegészítô tagozatát, megszerezve az egyetemi diplomát. „2001-ben hat évre
külföldre mentem, és ott képeztem magam tovább – folytatja a szólófuvolás –, közben két gyereket neveltem. A hágai királyi konzervatórium mesterképzésében vettem részt,
amelynek keretében a Concertgebouw
Zenekar, illetve a hágai Residentie
Orkest elsô fuvolistájától tanulhattam. Hat év után jöttem haza – jó
döntés volt, és hálás vagyok, hogy
visszafogadott a zenekar. A díj,
amely nem szakmai, hanem inkább szimpátiadíj, nagy megtiszteltetés. Azért is örültem neki,
mert ôszinte gesztus a közön
ségtôl, és mert nô lévén szép
nyakékkel jár együtt. Amikor az ember viseli, büszke
rá, és nem felejti el soha,
milyen alkalomból kapta.”
A zenekar tavaszi programjáról Miller Gárdai
Viktória elmondta: nagyon
szereti a zenekari repertoár
franciás vonulatát. A májusi
MüPa-beli francia esten
akad számára bôven tennivaló, de ez a zenei világ
Miller Gárdai Viktória
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Miller Gárdai Viktória
és Murin Jaroszláv elismerése
Murin Jaroszláv

nem ismeretlen számára: Dutilleux, akinek két alkotását is
megszólaltatják, ismert fuvolás szerzô, Debussy A tenger
címen ismert három szimfonikus vázlata pedig egyik kedvence. Üdvözli Bogányi Tibor személyét, mert „nagy húzóereje van, igényesebb munkára kényszerít, mint ami eddig
volt – mondja. – Pár évig egy osztályba jártunk Kecskeméten. Nagy a várakozás – három évre választottuk meg
vezetô karmesterünknek.”
A férfi díjazott, Murin Jaroszláv az ukrajnai Lembergben
született. Felesége kárpátaljai magyar; elôször Debrecenbe
költöztek, és az ottani zenekarban találtak maguknak helyet. Jaroszláv viszont már akkor is gyakran lépett fel szólistaként: a pécsi zenekarral és egy német karmesterrel
1998-ban több hangversenyt adott. Akkor ismerkedett
meg a pécsi együttessel; nagyon megtetszett neki a légkör
és a magas mûvészi színvonal, ezért feleségével úgy döntöttek, hogy átköltöznek a baranyai megyeszékhelyre. A zenekar a próbajáték után szívesen vette fel a muzsikust, aki
ma már szólamvezetô szólóbrácsás, felesége pedig a második hegedû szólamban játszik. „Nagy élmény volt a
Mûvészetek Palotájában és a pécsi Nemzeti Színházban
Bartók Brácsaversenyét szólistaként eljátszani – mondja.
– Nem a hagyományos, Serly Tibor-féle verzióban játszottuk a mûvet, hanem a Bartók Péter és Nelson Dellamaggiore
kiadásában megjelent kottából. A zenekari munka mellett
fontos számomra a szólista tevékenység is: tavaly, ötvenedik születésnapom alkalmából orgonakíséretes estet adtam a Pécsi Bazilikában Szamosi Szabolccsal. A gyárvárosi
templomban pedig a Pannon Filharmonikusok kísértek,
Vass András vezényelt, és a mûsoron Johann Christian
Bach c-moll brácsaversenye is szerepelt, amelyet még tizenhat évesen tanultam Ukrajnában, és azóta is kedves
darabom.” Szólamvezetôi feladatáról elmondja: fontos a
gyors reagáló képesség, hiszen egy koncerten sokszor gyorsan kell dönteni, a háta mögött ülôket pedig „egyben kell
tartani”. Bogányi Tibor szerzôdtetését ô is támogatta,
mondván „jó karmester és jó ember; pozitív hozzáállása
pedig csak a zenekar javára válik.”
n

A Pannon Filharmonikusok honlapja:
www.pfz.hu
2012. tavasz GRAMOFON

33

Mozart remekmûve, A varázsfuvola elôadása a 2011-es
Iseumi Nyári Játékokon

Nyugaton

esett egymilliárd forintot. Így jutottunk el oda, hogy a megyei önkormányzatnak – habár joga lehetett volna – nem volt lehetôsége minket fenntartani, és nem is tud pályázni erre a
keretre. A költségvetési törvény 6. számú melléklete kimondja, hogy azon
megyei jogú városok pályázhatnak egy
1,7 milliárdos összegre, amelyek átvállalnak olyan könyvtárat vagy elôadóegyüttest, amely 2011-ben még megyei
fenntartású volt. Szombathely város
vezetése reméli, hogy a kiesett megyei
támogatást pótolni tudja – ebben a reményben vállalta át január 18-i köz
gyûlésén a szimfonikus zenekar fenntartását, január 1-jétôl, visszamenôleges
hatállyal.”
A mai zenekar jogelôde pontosan fél
évszázada, 1962-ben alakult. A Savaria
Szimfonikusok fontos szereplôi az Európában egyedülálló Bartók Fesztiválnak
és Szemináriumnak, az Iseumi Nyári
Játékok sorozatának – amely 1964 óta a
Az utóbbi évtizedek legnagyobb szervezeti változását élte – és
város egyik védjegye –, de Szombat
éli – át a Savaria Szimfonikus Zenekar: januártól megyei
helyrôl indult a Magyar Televízió Karmesterversenye is, illetve ma már évi
fenntartású intézménybôl városi fenntartásúvá vált. A rész
ötven ifjúsági hangversenyt ad a zeneletekrôl Mérei Tamás igazgatót, mûvészeti vezetôt kérdez
kar a régióban, bérleti sorozatai meltük. Bár cikkünk ezúttal nem elsôsorban zenérôl, hanem
lett. „Olyan kényszerhelyzet alakult teközigazgatási és gazdasági intézkedésekrôl szól, biztosak
hát ki – folytatja az igazgató –, amelyben vagy meghozza a város ezt a dönvagyunk benne, hogy a téma a Gramofont olvasó, hangver
tést, vagy veszélybe kerül a létünk, és az
senyre járó zenebarátok számára is fontos.
eddig létrehozott számos érték. Tudni
kell ugyanakkor, hogy az ország egyik
„A közelmúltban született konszolidációs törvény értelmé- legnehezebb anyagi helyzetben levô városa Szombathely,
ben a megyei önkormányzatok által mûködtetett intézmé- tehát az, hogy ebben a helyzetben átvállalt minket, minnyek fenntartását a kormányhivatalok alá delegálja az den bizonnyal azt jelzi, hogy folytatni tudjuk az eddig végállamigazgatás – mondja Mérei Tamás. – A Vas Megyei zett komoly szakmai munkát.”
Önkormányzat huszonkilenc intézményt tartott fent, 2013-tól változik az elôadó-mûvészeti törvény is. Új besoebbôl kettô elôadó-mûvészeti együttes: egy bábszínház és a rolások jönnek: lesz nemzeti és lesz kiemelt elôadó-mû
zenekar. (A Savaria Szimfonikus Zenekar egyébként az vészeti együttes kategória. Mérei Tamás bízik abban, hogy
egyetlen vidéki együttes az országban, amely megyei fenn- azon hat vidéki zenekar egyikeként, amelyek évtizedek óta
tartásúként mûködött.) A törvény elfogadása elôtti utolsó regionális szerepkört is betöltenek, nemzeti kategóriába
pillanatokban azonban kiderült, hogy elôadómûvészeti sorolják a Savariát is. „2013-tól a nominális fenntartói táegyüttesekre nem terjed ki a hatálya, illetve az is kiderült, mogatás helyett várhatóan a létszám határozza majd meg
hogy összesen kilenc intézmény van az országban, amely legnagyobb mértékben a minisztériumi támogatás mértémegyei fenntartású, ezek között az egyetlen szimfonikus két – mondja. – Ezért szeretném a zenekart tíz fôvel bôví
zenekar a Savaria. Réthelyi Miklós miniszter úr Fekete Pé- teni. A tavaly újraindult iseumi opera-elôadásokra alapoztert, a Békés Megyei Jókai Színház igazgatóját bízta meg va is szeretnénk, ha Szombathely – vagy ahogyan nevezni
azzal, hogy szervezze meg ennek a kilenc intézménynek a szokták: a Nyugat királynôje – arculatának hosszú távon
megyei jogú városokhoz átkerülését. Átvállalási szándékát meghatározója lenne a zenekar.
n
valamennyi város vezetése kinyilvánította – hozzátéve,
hogy egyedül nem tudja vállalni a kiesett támogatás pótlását. A miniszteri biztosnak ezért az is feladata lett, hogy A Savaria Szimfonikus Zenekar honlapja:
megpróbálja elôteremteni a megyéktôl származó, most ki- www.sso.hu
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Forrás: Kodály Filharmónia Debrecen

kaleidoszkóp

Izgalmas kombinációk

a Kodály Filharmóniánál

A megújult honlap csak a felszín – a jól
mûködô bérletezési rendszer, a telt házas
koncertek, a kortárs és klasszikus szerzôk
mûveibôl összeállított, színvonalas mûsorok
mind azt mutatják: a Kodály Filharmónia né
ven mûködô két együttes, a Kodály Filharmo
nikusok és a Kodály Kórus Debrecen dinami
kusan fejlôdik. A pénz sajnos itt is kevesebb,
de az utóbbi években kidolgozott magasabb
minôségi igényeket nem kell alábbadni. Sôt.
Debrecenben most már kiválóan mûködik a bérletezési
rendszer: a Somogyi-Tóth Dániel által vezetett Kodály Filharmónia egyedül végzi ezt a munkát, az eddigi párhuzamosságokat kiiktatták. A Filharmónia Kelet-Magyarországgal sikerült olyan együttmûködést kötni, amely felszámolta az eddigi rossz rendszert; egy 250 ezres város nem bír
el hat bérletet egymás mellett. Elôfordult például, hogy
egyik nap Vásáry Tamás, másnap Kocsis Zoltán, harmadik
nap Bogányi Gergely zongorázott Debrecenben – tudjuk
meg Pad Zoltántól, a Debreceni Kodály Kórus karnagyától. Ma már minden koncert telt házas, holott a koncertek
száma nem változott a korábbiakhoz képest; csak logikusabban építettük fel az évadot – mondja.
„Változatos repertoárt lehet játszani. Megpróbáljuk azt az
elvet követni, hogy kortárs mûvek is elhangozzanak, és
úgy tûnik, ezt meg is tudjuk valósítani. Ugyanakkor
mûsorra kell tûzni olyan alkotásokat is, amelyeket a közönség ismer és vár. Jó példa e mûsorszerkesztési elvre karácsonyi koncertünk, amelyen egy Telemann-trombita
verseny után Vajda János Magnificatja hangzott el, majd
karácsonyi énekek feldolgozásai következtek.” A kórus a
tavalyi Liszt-évhez igazítva alakította a cappella mûsorát,
amelyekbôl januártól decemberig három koncertet adott
– Liszt és kortársai, Liszt és mesterei, Liszt és tanítványai
címmel –, két külföldi karnaggyal, Liszt szinte minden a
cappella és orgonakíséretes mûvét megszólaltatva. Ebbôl a
sorozatból szeretnének hagyományt teremteni. A prog-

Pad Zoltán és a Kodály Kórus – tavaly hatvannégy koncerten léptek színpadra

ramban 2012-ben hangsúlyosan lesznek jelen a Kodálymûvek, hiszen névadójuk 130 éve született. Az alapító okirat azonban kimondja, a mindenkori kortárs zenemûvek
elôadása, bemutatása is a Kodály Kórus feladata kell hogy
legyen. Ennek szellemében ötvözik mûsoraikban a klas�szikus szerzôk muzsikáit a kortársakéval vagy a 20. századiakéval, izgalmas kombinációkban. A kétévente megrendezett debreceni Bartók Nemzetközi Kórusverseny rezidens együtteseként idén is ôk jegyzik a nyitókoncertet.
A város ezúttal is rendelt új mûveket négy-öt magyar
szerzôtôl, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben óriási fegyvertény. Több évtizedes hagyomány, hogy ezeket a Kodály
Kórus mutatja be a kórusverseny nyitóestjén, amelyet internetes és rádióközvetítésen keresztül is több ezer érdek
lôdô kísér figyelemmel világszerte.
„A kórus országos tényezô: az infrastrukturális és logisztikai nehézségek ellenére az egész országban jelen vagyunk
– folytatja Pad Zoltán karnagy. Tavaly hatvannégy hangversenyt adtunk, ami óriási szám, hiszen ez több mint egy
fellépést jelent hetente; koncertjeink hatvan százaléka a
cappella, azaz hangszerkíséret nélküli mûsor. Keresett a
kórus, sok helyre hívnak bennünket. Az idei év azért
némi aggodalomra ad okot: tavaly januárban már alig
tudtunk betervezni több koncertet, most viszont szellô
sebb a naptárunk – úgy érzem, most fogyott el a pénz a
kultúrára. Tavaly szlovéniai turnén jártunk – külföldi fellépéseinken elsôsorban magyar mûveket éneklünk, hiszen
ezek a mieink, ezeket beszéljük anyanyelvi szinten. A kórus 48 tagú; státuszcsökkentésrôl nincs szó, de a támogatás minden évben változik. Eddig mindig tudtunk úgy
gazdálkodni, hogy senkit ne kelljen elküldeni. Ez az a létszám, ami alatt már lehetetlen vállalásunkat teljesíteni: az
ország egyetlen vidéki hivatásos énekkaraként biztosítani
az oratorikus és a cappella mûvek színvonalas jelenlétét
Debrecenben és a régióban.
n
A Kodály Filharmónia megújult honlapja és tavaszi koncertjei:
www.kodalyfilharmonia.hu
2012. tavasz GRAMOFON
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Fodor Géza: Mi szól a lemezen?
Operafelvételek Monteverditôl Mozartig
Typotex Kiadó, 332 oldal
Miért revelatív Harnoncourt 1970-es években felvett Monteverdi-ciklusa? Mitôl oly érzéki és csábító Maria Ewing amerikai származású énekesnô
Poppea-alakítása? Érdemes-e a hatalmas operarepertoár megismeréséhez szükséges végtelen idô és
életünk végességének feloldhatatlan ellentéte ismeretében Liszt fiatalkori Don Sanche címû operafelvételére mégis idôt szánni, s ha igen, miért? Ehhez hasonló kérdéseket is felvet és megválaszol az a
Typotex Kiadó gondozásában három kötetre tervezett gyûjteményes kiadás, amely a 2008-ban elhunyt
Fodor Géza operakritikáit adja közre. Várady Szabolcs
szerkesztô körültekintô és gondos rendezési elve szerint a recenziók az operák keletkezési sorrendjét követik, tehát az elsô kötetben a Monteverdi-operáktól
Liszt fentebb említett egyetlen operájáig ível az írások
sora; a harmadik kötetben lesz majd olvasható a Puccini- és Richard Strauss-operák felvételeinek elemzése.
Az elsô rész Fodor 1986–2008 között – a Hifi Magazinban (a késôbbi Hifi Mozaikban), a Muzsikában, az Élet
és Irodalomban, valamint a Beszélôben – megjelent kritikáit tartalmazzák.
Fodor eszmefuttatásai mindenekelôtt a zenébôl, a pillanattal elszálló, éppen ezért szavakkal nehezen körülírható és meglehetôsen szubjektív zenei

Erik Satie: 
Egy ütôdött (én) megfigyelései
Typotex Kiadó, 208 oldal
A belsô címlapon olvasható, hogy fordította
és az elôszót írta: Várkonyi Benedek. Tovább
lapozva megtudjuk, hogy mely kiadás alapján
készült – a válogatás. Válogatást kapunk tehát kézhez, de a válogatónak sem személye,
sem szempontjai nem ismeretesek. Aligha várható el attól, aki az érdeklôdést felkeltô cím hatására elolvassa a könyvet, hogy fáradságot
nem kímélôen utánajárjon az „elôzményeknek”.
Márpedig korántsem mindegy, hogy Satie ezeket a töredékeket milyen szándékkal vetette
papírra: magamagának vagy gondolatait megosztandó, rendszeresen kommentálta-e élete
tapasztalatait vagy alkalomszerûen, s fôképp, lehet-e tudni, mikorról származnak a zsörtölôdé
sek, fullánkok. Azért lenne fontos ez, hogy jelen
tôségüket tekintve „nagyságrendileg” el tudjuk
helyezni a rövid írásokat. Mert ha nem többrôl
van szó, mint hogy így adta ki magából a mérget,
bosszankodást, sokkal kisebb jelentôséget kell tulajdonítanunk nekik, mint ha kényszeresen fordult a türelmes papírhoz.
Beszámozott csillagok emelkedô számsorrendben való összekötésével megjelenik valamilyen alak (tárgy) kontúrja. Minél több pontot kötünk össze, an-
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teljesítmények értékelésébôl indulnak
ki. Rajongását meggyôzôen magyarázza, világosan megfogalmazza, hogy
számára mitôl jó az adott elôadás, de
felvállalja azt is, hogy ráirányítsa az
olvasó figyelmét a kevésbé sikerült
teljesítményekre – úgy, hogy tanulni
lehessen belôle. A kiadvány azonban
korántsem csupán operakritikák sorozata. Fodor – mint az operák olykor igencsak szövevényes világának
idegenvezetôje – nemcsak rámutat
a fontos dolgokra, hanem értelmez,
magyaráz és indokol is, mit érdemes, hogyan érdemes hallgatni.
Lenyûgözô lexikai tudással hozza
közelebb az olvasóhoz az adott
opera korképét; rávilágít a zene és
színpad dramaturgiájának elsô látásra bonyolult – ám érvelését
megismerve mégis kézenfekvô –
összefüggéseire is. Részletes
diszkográfia és jól szerkesztett,
informatív név- és tárgymutató teszi a kötetet még
áttekinthetôbbé és praktikusabbá. Hasznos útmutató azoknak, akik az opera-CD-k és -DVD-k dömpingjében a legértékesebbeket keresik.
Kovács Ilona

nál részletezôbben rajzolódik ki a figura. Satie
különcségéhez szép számmal kapunk adalékokat, de továbbra is rejtôzködô marad az „én”,
aki tudatosan épített csigaházat külsôségekbôl.
Aki ismert már különcöt vagy akár csak fura figurát életében, megtapasztalta, hogy szinte lehetetlen adekvát megfejtését adni egyéniségének, érzés- és gondolatvilágának. A töredékes,
odavetett, elhallgatásoktól súlyos megjegyzések önmagukban könnyen félreérthetôek – fô
leg a környezet ismerete nélkül. A leggondosabb fordítás sem tud abban segíteni, hogy
mindig biztosan tudjuk, Satie mikor gondol
komolyan valamit, s mikor ironikus. Egy
gyakran visszatérô megállapításáról azonban bízvást állíthatjuk, hogy fontosnak tartotta: a Mûvészetben nincs Igazság. Az
elôszó afféle stiláris bevezetô, elôkészíti az
olvasót Satie stílusára. Olyan nyitányra emlékeztet, amely elôlegezi a következô opera fôbb motívumait, olyannyira elôrevetítve
az eseményeket, hogy már-már felesleges
az egész mû meghallgatása. Várkonyi Benedek tanulmánya azt a tanulságot eredményezi,
amelyhez a könyvecske elolvasását követôen is eljutnánk – frappánsan megfogalmazva, informatív adatokkal gazdagítva.
Fittler Katalin
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Stravinsky zenekari mûvei
Tavaszi áldozat, A tûzmadár – szvit,
Scherzo a la Russe, Tango No. 72
Budapesti Fesztiválzenekar, Fischer Iván
HHHHH

Liszt bicentenáriumi album
Rohmann Imre, Fejérvári Zoltán,
Schöck Atala,
Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok

Schumann:
III. (Rajnai) és I. szimfónia
Norddeutsche Kammerphilharmonie Bremen,
Paavo Järvi





A Budapesti Fesztiválzenekar töretlenül ôrzi elért
magas színvonalát, és csiszol, fínomít teljesítményén. Ennek tanúsága új Stravinsky-lemezük is. Lehet
meglepni a sokszor lemezre vett Tavaszi áldozattal?
Úgy, hogy az elôadás inkább alapos, semmint szakadár? A CD szerint lehet. Épp Fischer Ivánnak és
együttesének való darab ez, hiszen csak nagyon
alapos felkészüléssel adható elô megfelelôképpen –
amikor az egyes zenekari tagok szólista-szinten teljesítenek. Fischer interpretációja finom felbontású:
sikerült megragadnia a mû sejtelmes, archetípusos
világát, az erôk mélységben mozgását, így a bontakozó alaphang-részek lassú morajlásukban is izgalmasak, látszat-egyensúlyukban is feszültséggel teljes
haladásúak. A hangzás kerüli az élességet, a zenekartól megszokott puhaság e mû elôadásában is
megjelenik; persze a sikolyszerû, kemény, durva részek megfelelôen kiemelkednek. Hogy ez objektív
vagy szubjektív elôadás-e, nem tudnám megmondani, mert mindkettô. Mindenesetre nem boulezi
hûvösséggel objektív. Azt is hallani vélem benne,
ami Fischer Iván Schubert-elôadásait teszi naggyá:
hogy jól megérzi a dallamok szépségét. Schubert és
Stravinsky? Ráadásul a Tavaszi áldozat? Ebben a tekintetben igen, hiszen a Sacre tele van jól kibont
ható dallammal, harmóniával. A tûzmadár-szvit jó
példa a romantikusabb hangzás keretek közt tartott,
kontrollált kifejezésére. A lemezt a Scherzo a la
Russe szerzôi zenekari letétje és a Tango No. 72 Felix
Guenther hangszerelte, a szerzô által jóváhagyott
verziója követi. Más világ, mint a balettek, ugyanakkor érdekes, hiszen orosz és amerikai tánc egymás
után – és mennyire más táncok, mint a hajdani pogány rítus.
Zay Balázs

A Rohmann Imre vezényelte Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok CD-jével a Liszt-bicentenárium egyik
legizgalmasabb korongját veheti kézbe az életmû
különlegességei iránt érdeklôdô. Az elôadók a Lisztéletmû olyan sötét zugaiba világítottak be, ahol nem
csak a port és a pókhálókat kellett letörölgetni, hanem alkalmasint restaurálni is kellett. A restaurátor
Rohmann Imre volt, aki egy, a mester életében nyilvánosan soha elô nem adott hangszeres zsoltárt, a
befejezetlenül hagyott De profundist varázsolta
újjá, s ebben a formában világpremierként hallható a
lemezen. A többi mû sem tartozik a Liszt-oeuvre
gyakran játszott repertoárdarabjai közé. Pedig tanulságos és hasznos végigjárni azt a lemez kínálta képzeletbeli idôutazást, ami Liszt Ferenc minden fontos
korszakából felidéz egy-egy kompozíciót. Ámulatba
ejtô például az 1833–1840 között érlelôdô, zongorára és vonószenekarra írott Malediction szenvedélyessége, lélektani eredetisége, Fejérvári Zoltán ihletett elôadásában. Az idôsebbik Dumas Johanna a
máglyán címû költeményének zenekari dalként feldolgozott változatában megragadó a mû drámaisága, az egyszerû leány elhivatottságának ábrázolása,
melyhez nagyban hozzájárul Schöck Atala érzékletes, szuggesztív tolmácsolása. Azzal is szembesülhetünk, hogy mennyire más arcát mutatja egy
zongoramûként ismert kompozíció zenekari átiratban: ezúttal a szerzô által készített 5. magyar rapszódia és a kései korszakot reprezentáló, Liszt által
jóváhagyott átirat, az Angelus a Zarándokévek-sorozat harmadik kötetébôl. Az eddigi Liszt-kép a CD-t
meghallgatva jóval árnyaltabb lesz, amiben e mûvek
közkinccsé tételével Rohmann és a zenekar elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Kovács Ilona

A Norddeutsche Kammerphilharmonie Bremen élen
járó zenekarrá avanzsált az utóbbi években – ezt
mutatja korábbi példák után ez a lemez is. Paavo
Järvi Schumann III. és I. szimfóniáját – ez a sorrend
a korongon – vette fel. Stílusa elsôre szikár, aztán
azt látjuk, hogy tökélyre törekvô, majd azt, hogy
igen érdekes. Järvi erénye a térben és idôben arányos összkép megteremtése. A hangzás modern,
mivel minden túlzottan romantikus ballaszttól
mentes. S ez Schumann gyakran – szerintem tévesen – kritizált, ám kétségkívül sajátos hangszerelése
mellett külön érdem, hiszen szépen regiszterezett,
inkább puhára állított orgona hangjára emlékeztetô
interpretációt eredményez. Ez némiképp Franck
d-moll szimfóniáját idézi fel, amely nagyon orgona
szerû. Az alapvetô dimenziók harmóniájára való
törekvés közepette olykor egyéni megoldást is hallunk. Ilyen az I. szimfónia I. tételének eleje, mely vetekszik Bernstein tüzes bécsi olvasatával. Kiegyensúlyozottabb annál, de drámai töltésû, és a kezdet
utáni kibontakozáskor a leesô véghangok kiemelése
egészen egyéni jelleget kölcsönöz a zenének. Ehhez
hasonló, mikor a harmónián belül maradva ugyan,
de kiemelkedik egy-egy mellékes szólam. Paavo Järvi
remekül fogja össze az együttest, s az eredmény
azért is becsülendô, mert a schumanni hangszerelés
erényeit mutatja fel – jelesül a harmonikusságot, ami
visszamegy Mendelssohnra, onnan Beethovenre,
onnan pedig Mozartra. Ez a schumanni, Paavo Järviféle romantika nem túláradó, hanem határig menô,
de azon belül egyenletesen elosztva telített és inten
zív. Reméljük, hogy követi a másik két szimfónia bejátszása is.

Zay Balázs
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II. „Nagy” Frigyes:
Hét fuvolaszonáta
Mary Oleskiewicz, David Schulenberg,
Máté Balázs
l l l
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Druschetzky: Divertimentók
Varga Gábor, Csalló Roland, Salamon György,
Rolla János, Szûcs Máté, Várdai István

J. Chr. Bach: Missa da Requiem
RIAS Kammerchor,
Akademie für Alte Musik Berlin,
Hans-Christoph Rademann
l l

l l

l l l l l

Képzeljünk el egy barokk-kori királyi udvartartást,
ahol olyan mesterek fordulnak meg idôrôl idôre, mint
J. S. és C. P. E. Bach, Agricola, Hasse. Ahol az uralkodó maga is kiváló muzsikus, Quantz mester hathatós közremûködésével fejleszti fuvolajátékát és
zeneszerzôi képességeit. Képzeljük el, hogy Frigyes
király a saját zenetermében ad családtagjainak és
barátainak házi koncerteket, amelyeken saját fuvolaszonátái közül is felhangzik néhány. A kiadvány
készítôi arra vállalkoztak, hogy a nagytiszteletû
uralkodóhoz méltóan, historikus szemlélettel készítik el felvételüket. Így tehát a Quantz által, Frigyes
király számára készített fuvola egy másolatán játszik a kiváló virtuóz, nemzetközi barokk-zenei versenyeken diadalmaskodó Mary Oleskiewicz. A királyi Sanssouci zeneteremben akkoriban használt
Silbermann fortepiano másolatán David Schulen
berg, egy Stradivari nyomán készült csellón Máté
Balázs játssza a continuo-szólamot. A három kiváló
muzsikus a hangszereken és a játékmódon, hangoláson túl a helyszínben is autentikus kívánt lenni –
olyannyira, hogy a magát Sanssoucit választották
helyszínül. Zeneszerzôként Frigyes király stílusa
igen megkapó; akkordkezelése kifinomult, érzékeny,
gyakran direkt váltásokkal tûzdelt, fuvola-szólamai
változatosak, hiszen az egyik pillanatban bársonyos,
érzéki, légies melódiákkal kényeztet, a következôben
pedig már bonyolult technikai megoldásokban bô
velkedô frázisokat mutat be. A trió kiválóan játszik,
hangzásképük harmonikus, kiegyensúlyozott, a
continuo finom színekkel egészíti ki a játékosan
könnyed fuvola-szólamot. Az improvizatív megoldások kidolgozottsága tekintetében is mindhárman
tanúbizonyságát adják zenei intelligenciájuknak.
Kozma Gábor

Változnak az idôk, változnak az emberek – nap
jainkban igencsak érezteti hatását a gyorsuló idô.
Türelmetlenebbek vagyunk, legalábbis másként
bánunk az idôvel, mint a régi korok embere. Az ingerküszöb is megváltozott, ami a kedvelt mûfajok
terjedelmén is megfigyelhetô, s azon is, hogy
mennyi ideig köti le a figyelmünket valami – jelen
esetben a három basszetkürt által létrehozható
hangzásvilág. Fôként az úgynevezett kismesterek
mûfaji összkiadás-jellegû (vagyis azonos apparátusra szánt) felvételei azok, amelyek nem kedveznek a végighallgatásnak. Az ilyen jellegû fel
vételekbôl mazsolázni érdemes, egy-egy darabot
kiválasztani – cseppet a tengerbôl. Mert a figyelmi
grafikon hamar leesik, s az érdeklôdô azon veszi
észre magát, hogy már régóta nem követi a zenét.
Ugyanakkor nem tagadható, hogy háttérzenének
kellemesek az olyan tételfüzérek, amelyeknél nem
kell attól félni, hogy hirtelen valami váratlan fordulat következik be. (A finom nüanszok észrevételére
kisebb mennyiség az ideális.) Elemzô hallgatással
sok apró, érdekes felfedezés tehetô ezekben a darabokban – nagy mennyiségben való alkalmazásuk
viszont zsongító hatást eredményez. A hangszínkülönlegesség tetszetôs, az elôadók mesterei
hangszerüknek. De nem tagadható: belezsibbadva
e hangkulisszába, igazi felüdülést jelent a Klari
nétkvartett. Nem azért, mert értékesebb vagy jobb
darab, hanem mert hangzását tekintve „valami
más”. Aki végighallgatta a három divertimentóba
sorolt 24 triót, mindenképp megérdemli ezt a kissé
eltérô hangzásképet. De ismerve a mondást, miszerint jóból is megárt a sok – érdemes részletekben hallgatni a korongot.

Fittler Katalin

Johann Sebastian Bach fiai közül egyedül a legfiatalabbnak, Johann Christiannak adódott lehetôsége
arra, hogy Itáliában képezhesse tovább magát. Az
ott töltött idôt jól kihasználta (vélhetôen Padre Mar
tininél is tanult Bolognában), és sok tekintetben olaszabbá vált maguknál az olaszoknál. Az ifjú német
komponista 1757-ben katolizált, ugyanebben az évben komponált Requiemje és Misereréje pedig
kvintesszenciáját adja annak, amit a korabeli itáliai
eszményképekbôl elsajátított és beolvasztott saját
zeneszerzôi eszköztárába. A 22 éves Bach-fiú
gyászmiséjében nem a teljes Requiem-szöveget zenésítette meg, hanem csak az Introitust, a Kyriét és
a Dies irae-t. Minden bizonnyal Padre Martini hatását mutatja a Kyrie szigorú polifóniája; az új lakóhelynek, Milánónak szól a hódolat a mû elején, a
basszusban felhangzó ambrózián dallammal – és a
velenceiektôl származhat a Dies irae kétkórusos, fe
lelgetô írásmódja. A szerzô nem tagadta meg az
apai örökséget sem: az elsô két tételhez képest modernebb hangvételû Dies irae kettôsfúgája Johann
Sebastian szellemében fogant, és e mû rangját emeli, hogy az egyházi alkotásokat tekintve a Dies irae
négy nagy kórusoszlopa között hallható az ifjú
Bach egyetlen énekkvartett-tétele. A CD-n felhangzó másik kompozíció, a Miserere áriáinak hangvétele a pár évvel késôbb Londonban sikeressé váló
operaszerzô-Bachot is megsejteti. A különbözô ze
neszerzôi technikák együttélése miatt mind a
Requiem, mind a Miserere magas követelményeket
támaszt a szólistákkal, együttesekkel szemben, ám
a lemez valamennyi muzsikusa magabiztosan veszi
az akadályokat. Ilyen elôadást hallva érthetôvé válik,
miért lelkesedett annyira a milánói közönség Johann
Christian Bach mûveiért. 
Kovács Ilona
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Az itáliai zene reneszánsza
Claire College, Kings College, Gabrieli
Consort & Players, Taverner Consort,
Choir & Players
l l l

Something almost being said
Simone Dinnerstein – zongora
l l

l l l l l

Nem szeretem különösebben a részletekbôl készített
kompilációkat, de ez igazán szép bevezetés az itáliai
reneszánsz zenébe, a londoni National Gallery képei
vel illusztrálva. A címe persze csalóka. Minek is a re
neszánsza? Leonardóhoz illik a talány; a borító Sziklás madonnáról való angyal-elôzményeit Verocchio
képein látjuk. A lemez a hajdani itáliai zene elô
adásának reneszánszát is mutatja, hiszen Sir David
Willcocks, Timothy Brown, Paul McCreesh és Andrew Parrott a karmesterek. Így felsejlik az interpretáció fejlôdése, ami könnyen párhuzamba vonható a
reneszánsz festészet és zene bontakozásának útjával. A késôbbi képek Bronzinóval már a manierizmust, Tintorettóval a barokk elôszelét idézik. Mon
teverdi Vesperása az utóbbihoz közelít, s míg
Willcocks és Brown interpretációi a sémák tökéletes
megvalósítására összpontosítanak, modoruk a korábbi kompozíciós gyakorlathoz illik, Parrott gyakorta él az egyéni megformálás lehetôségével is. Ez a
különbség a reneszánsz lényege, az individuális elô
térbe lépése, ahogyan egykor kezdetét vette Giottó
val. Ám az album nyújtotta kép nem teljes: a szakrálisra, a vokálisra összpontosít, nem tér ki a világira,
a hangszeresre. Egy tripla albumban a brit Nemzeti
Galéria képeihez teljes mûvek sorát is hozzá lehetett
volna rendelni; bôvebb szöveggel, kitérve piktúra,
muzsika, valamint – ha egyszer már ez a cím – a rene
szánsz zenei elôadásmód párhuzamos útjaira. Továbbá el lehetett volna kerülni egy problémás faktort,
az idôbeli elcsúszást, ugyanis a reprodukált képek
és zenék keletkezési ideje csak részben esik egybe.
E problémák ellenére is szép összeállítás, mely kimagaslik a pusztán piaci szempontok alapján létrehozott kompilációk sorából.
Zay Balázs

Úgy, mint Gould. Nem úgy, mint Gould. Öt éve a
Goldberg-variációkból készített, maga finanszírozta
felvételét elküldte a Telarcnak, akik kiadták, és Simone
Dinnerstein egy csapásra ismert lett vele, akárcsak
fél évszázaddal elôbb nagy kanadai elôdje. Most a
Sony-nál készített lemezt, részben ugyancsak a lipcsei mester mûveibôl. A címe: Valami majdnem kimondva. A II. és az I. partita, köztük pedig Schubert,
az op. 90-es impromptu-széria. Nagyon jó lemez, le
a kalappal. Finom játék, általában mérsékelt tempók,
nyugodt, decensen éneklô megközelítés. Nem
„gouldias” semmi. A szólamok erôs egymásra vonatkoztatása helyett általában a jobb kéz szólama
élvez elsôbbséget. Én inkább a Schubert-dalok liszti
átirataiból válogattam volna a két Bach-mû közé,
mert az impromptuk nagyobb lélegzetûek és nagyobb kiemelkedésûek, de így legalább élesen eltér
a középrész. A tuttiknál Dinnerstein kicsit semati
kusabb, ezzel viszont meghagyja a tiszta formákat a
sodrás ellenében. A divatos tematikus albumok közül
messze kimagaslik ez, hiszen végig csodásan hozza
azt, amit a szerzôk majdnem kimondanak, finoman
megénekelnek, ami egyszerre kristálytiszta, ugyanakkor mûvészi és tündén illanó, szavakkal ki nem
mondható, csak a mûvészet eszközeivel közelíthe
tô. Vannak az I. partitának és Schubert darabjainak
talán kevésbé megnyerô kis szakaszai is, de ezekért
bôven kárpótolnak a következô pillanatok, melyekhez elvezettek. A hangzás is kiváló, egészen közel
rôl halljuk a hangszert, s megéri: közel vagyunk ahhoz, amit Bach, Schubert és Dinnerstein majdnem
kimond. A Bach-elôadás közelebb van Samuil Fein
berg stílusához, jelentôsége pedig Gouldéhoz. Tán
még tetszene is Gouldnak, végtére is jól kimunkált
stúdiófelvétel. 
Zay Balázs
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Francia impressziók
Saint-Saëns, Franck és Ravel mûvei
Joshua Bell – hegedû,
Jeremy Denk – zongora
l l

42

l l l

DvoŘák:
Csellóverseny, szimfonikus mûvek
Zuill Bailey, Indianapolis Symphony
Orchestra, Jun Märkl
l l l l l

DvoŘák: IX. szimfónia, Cseh szvit,
Két szláv tánc
Bournemouth-i Szimfonikus Zenekar, 
José Serebrier 
l l l l l

Francia impressziók helyett én a La Belle Epoque címet adtam volna Joshua Bell és Jeremy Denk lemezének. Par excellence impresszionista zene nincs
rajta, viszont átfogja a korszak francia zenéjét.
Saint-Saëns I. szonátája az igazán nagy ihlet távollétében született: kissé klisészerû, de pazar alkotás,
így igazi belle epoque zene. Ezt César Franck részben azonos, részben ellentétes jellegû Szonátája
követi: abszolút nagyromantika, ezúttal nagy ih
lettel. Végül Ravel Szonátája zárja a lemezt, mely
csodálatos folytatás, hiszen szoros tematikus kap
csolat fûzi I. tételét Franck Szonátájának záróté
teléhez. Ravel darabjának könnyed textúrája az
impresszionizmusé, feldolgozásmódja azonban
modern. A szép korszak múlását reprezentálja, a
modern örvendetes felülkerekedését, az impresszio
nizmus, az expresszionizmus térhódítását, ám
együtt mindazzal a széteséssel, tragikummal, ami
mögöttük van. Ravel mástól is idéz: a II. tételben
Gershwin Summertime-jára épít, à la La Valse. Formai tökély, s az eredeti lazaság helyett merev szerkesztettség, bár igazi hangulatfestés is egyben. Bell
és Denk játéka abszolút belle epoque-szerû: kicsit
édeskés, feszültség helyett harmóniát sugárzó,
sima, fényes, egyáltalán nem drámai. Joshua Bell
olyan jó hegedûs, hogy ez pusztán sajátosság nála,
nem pedig hátrány. Denk precízen, lágyan, kicsit
pianínószerûen, némiképp alárendelt pozícióban
zongorázik, ami a szalonok világához ugyancsak
jól illik. Bell játéka sem impresszionisztikus: nincs
benne illó, hanem inkább illô, nincs benne fuvallat,
hanem nyugodt, egyforma szél. Keresetlen egy
szerûség, egyértelmûség: így gondolták hajdanán.
Technikailag is kiválóan sikerült lemez.
Zay Balázs

Aki szereti a meséket, az érdekes történeteket, és
szeretné mindezeket jó adag nemzeti romantikával
fûszerezett programzeneként meghallgatni, annak
feltétlenül ajánlott az Indianapolisi Szimfonikus Zenekar legújabb lemeze. A kissé fantáziátlan külsejû
CD-borító mögött ugyanis igazi kincsekre bukkan a
hallgató: majdnem másfél órán keresztül maga
Antonín Dvořák, a csehek nagy romantikusa mesél
1891–1896 között keletkezett kompozícióival. Mind
járt a nyitódarab, a h-moll gordonkaverseny (op. 104)
a zeneszerzô életének legféltettebb titkaiba enged
betekintést. Dvořák hároméves amerikai tartózkodása vége felé – Csellóversenyén dolgozva – értesült
sógornôje súlyos betegségérôl. A hír annál is inkább
felkavarta, mert – még házassága elôtt – késôbbi felesége nôvérébe volt elôször szerelmes (úgy, mint
egykor Mozart). Az évek során eltemetett régi érzelmek a hír hallatán utat törtek maguknak. Ez magyarázza a lassú tétel zokogását, ugyanitt a sógornô
kedvenc Dvořák-dalának idézetét és a versenymû
rendhagyó befejezését is. Az általában szokásos,
látványos cadenza helyett a szólóhangszer és a he
gedû elhaló párbeszéde zárja a kompozíciót. A lemezen két zenekari darab is hallható: A víziember
(op. 107) címû, sötét hangulatú szimfonikus költemény története a cseh népmesék világába kalauzol,
A természetben (op. 91) címû nyitány pedig a komponista mérhetetlen természet-szeretetének zenei
megfogalmazása. Zuill Baley nagyszerû csellista, játéka érzéki szépségû, könnyed és hajlékony, hû ki
fejezôje a kompozíció bensôséges költôiségének. A
lemez élô hangverseny rögzítése, ami – s ez sok
mindent elárul Jun Märkl és zenekara professzionizmusáról – csak a lemezkísérô füzetet olvasva válik
ismertté a hallgató számára.
Kovács Ilona

Öröm ilyen ínséges idôkben új teljes szimfónia-sorozat indulásáról hallani. A zeneszerzô és karmester
José Serebrier az Új világ szimfóniával nyitja Dvořáksorozatát a Bournemouth-i Szimfonikus Zenekar
élén. A mû elôadása kezdetben nem túl meggyôzô,
nem különösebben finomak a hangsúlyok, a vonósok után durva a fúvósbelépés – bár nem annyira,
mint James Levine bejátszásán a Drezdai Állami Zenekarral. A lassú tételbôl is hiányolom az egyéni
hangulatfestést. Ám idôvel javul a kép, fordul a kocka. A harmadik tételre Serebrier nemcsak lassult, hanem mélyült is. A tétel elôadása átlagon felüli, szépen domborítja a szólamíveket. A negyedik tétel interpretációja ugyancsak jeles. A mû számos közkedvelt elôadása igen gyors irammal nyitja a tételt, ami
a fôtémának nem tesz jót. Serebrier szépen kijátssza
ezt a részt, s késôbb is tartja az interpretáció intenzitását. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a
Bournemouth-i Szimfonikus Zenekar játéka nem
kristálytiszta, olyan „meglehetôsen jónak” mondható csak, ami a felvétel tisztasága mellett zavaró,
hiszen kiütköznek a gyengeségek. A Cseh szvit elô
adása kiváló, ezt a mûvet Serebrier nagyon jól érzi,
adekvátan ragadja meg az egyes tételek karakterét.
A korong elsô és utolsó helyén egy-egy Szláv tánc
csendül fel, melyekben bizony erôsen érzôdik a kevésbé differenciált zenekari hangzás. Serebrier a
színek mestere, ám zenekara e pillanatban nem elég
finom e téren. Mihez is mérjük a lemezt? Az Új világ
szimfóniáról vannak egészében jobb és fôképpen
szebb zenekari hangzású bejátszások, ám a komplett sorozatokat tekintve Serebrier még mindig jó
eséllyel indul, hiszen a lemez javarészt a cseh
zeneszerzô alkotásainak finom érzékelésérôl tanúskodik. 
Zay Balázs
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Bohuslav Martinů:
Zongoradarabok
Michal Mašek 

Homage to Paderewski
Jonathan Plowright – zongora

Vivaldi: Il cimento dell’armonia
e dell’inventione op. 8
The Avison Ensemble, Pavlo Beznosiuk

l l l l l

l l l l l

l l l l l

A Dohnányi-kortárs cseh Martinů zenéje (szemben
a lengyel Szymanowskival) a szórványosan megje
lengetô felvételek ellenére valamiért máig nem képes
divatba jönni. Az egyszeri elôadások felfedezésein
túl továbbra is az érdeklôdés hátterében maradt,
dacára az életmû szép számú olyan darabjának,
amelyek hálás Konzertstückké válhatnának. Jelen album különbözô zongoradarabokból ad válogatást.
A húszas években írt etûdök remek miniatûrök, karakterdarabok, zavarbaejtôen sokféle intonációban.
Debussyt vastagon, Ravelt, Lisztet a második hullámban, Faurét, Albénizt, Satie-t pedig csak lenyelve, az ízek lecsengésekor érezzük ki ebbôl a zenei
cuvée-bôl, mely eképp kellemesen fogyasztható,
bár többnyire nélkülözi azt a valamit, amit bornyelven szólva testesnek mondanánk. Hogy Martinů nem
volt gyakorló pianista, hamar észrevesszük; textúrái
annál egyszerûbbek, mechanikusabbak, iskolásabbak. Mégis, van bennük valami igazán jó érzék a színek kikeveréséhez, ahhoz, ahogyan a figurációk közö
sen kiadnak vagy épp a hiányt körülrajzolva mutatnak fel egy harmóniát. Más világ az 1950-es években írt, Rudolf Serkinnek ajánlott Szonáta, melyben
inkább Szkrjabin hatása érvényesül – abban a tekintetben legalábbis, ahogyan a hasonló fantáziával
megírt, s hasonló terjedelmû forma elemei a tételben összeadódnak. Aggregált zene, a részek összege
nem több önmagánál, s ezen az amúgy kiváló Michal
Mašek sem tud segíteni. Hibátlan játékából talán épp
azt hiányoljuk, ami nincs benne a partitúrában. Nagyobb bátorsággal, helyenként nagyobb agogikai és
tempóbeli szabadságot megengedve talán nagyobb
élményt jelentene ez a hiánypótló, tisztes kiadvány.
Az igényes kísérôfüzetet Martinů saját kezû rajzai
teszik izgalmassá.
Szabó Barna

Feltehetôen Ignacy Jan Paderewski halálának hetvenedik évfordulója adott apropót e felvételhez, amely
egy másik jubileumi kiadványon alapul. 1891-ben
került sor a jeles zongoramûvész elsô amerikai koncertturnéjára – ennek fél évszázados évfordulója alkalmából szándékoztak megjelentetni egy albumot. A terv meg is valósult, de a mûvész 1941
júniusában bekövetkezett halála miatt módosult: in
memoriam antológia lett. A magyar hallgató számára külön érdekesség, hogy Bartók-mû is szerepel
benne: a Három magyar népdal (Sz. 66). Az 1942ben megjelent kotta anyagát tartalmazza a felvétel,
valamint Józef Wieniawski és Ernest Schelling egyegy darabját. Joseph A. Herter informatív kísérôszö
vege értékes adatokat tartalmaz a szerzôkrôl, akik
legtöbbjét névrôl is alig ismeri az európai. Kiderül,
közülük kik ismerték személyesen a sokak által politikai munkássága miatt is becsült Paderewskit.
Akinek – bár zeneszerzôi tevékenysége meg sem
közelíti elôadómûvészetét –G-dúr menüettje rendkívüli népszerûségnek örvendett. Az elsôsorban romantikus mûvek elôadójaként elismert Jonathan
Plowright tolmácsolásában a zongorairodalom kis
fejezete kel hangzó életre: pillanatképek Amerikából, 1941-bôl. A rövid karakterdarabok egyvégtében is hallgatható mûsorrá állnak össze. Plowright
zsánerképeket formál hangulatos elôadásukkal;
mindegyikükben talál valami specifikusat. Játéka árnyalt, s amikor lehetôsége van virtuozitása megcsillogtatására, alaposan kiaknázza a lehetôségeket. A
hallgató, ha maga is zongorázik, azon veszi észre
magát, hogy olyan szempontból is „osztályozza” a
korong hallgatása során a darabokat, hogy melyikek eljátszásához lenne kedve.

Fittler Katalin

A 18. század egyik legnagyszerûbb – mára teljesen
elfeledett – brit zeneszerzôjérôl, Charles Avisonról
elnevezett historikus kamarazenekar hosszú ideje
fontos szereplôje az európai régizenei szcénának.
Sikert arattak névadójuk teljes életmûvének lemezfelvételével, illetve az Avison-kortárs durhami komponista, John Garth csellóversenyeinek világpremierként való megjelentetésével. A skót audiofil kiadó,
a Linn Records felkérésére ennél sokkal konvencionálisabb repertoárt vesznek CD-re: a sort Händel
op. 6 jelzésû concerto grossói nyitották, most pedig
Vivaldi tizenkét hegedûversenyt tartalmazó ciklusa,
az Il cimento dell’armonia e dell’inventione (op. 8)
jelent meg egy dupla albumon; Pavlo Beznosiuk
szólójával és mûvészeti vezetésével. A Négy évszakot is magában foglaló tizenkét versenymû igazán
pompás muzsika, de már rengeteg kiváló lemezfelvétel készült belôle, ami akár is meg is kérdôjelez
hetné a vállalkozás létjogosultságát. A Linn azonban megengedheti magának, hogy standard repertoárt dobjon piacra, mert a prémium kategóriás lemezjátszót vásárló, high end-megszállott közönséget a mûvészi minôség, a hangzás szépsége érdekli;
nem akar feltétlenül valami ismeretlent hallani. Az
Avison Ensemble projektje így kiszámítható siker,
mert jól eltalált tempóival, plasztikus szólamvezetésével tökéletesen megfelel a célközönség elvárásainak.
Retkes Attila

EMI Classics
5099902691626

Hyperion – Karsay és Társa
CDA 67903

Linn Records – Karsay és Társa
CKD 365

Jelmagyarázat
a kritikai rovathoz
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Remekmû
Kiváló
Jó
Átlagos
Elfogadható
Gyenge

harmonia mundi

Magyarországon forgalmazza a Karsay és Társa Kft.
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Schubert: A pisztráng
Moritzburg Festival Ensemble
l l l l l
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Mosonyi Mihály:
Három vonósnégyes
Festetics Vonósnégyes

The Liszt Experience
l l l l l

l l l l l

Minden év augusztusában a nemzetközi zenei élet
csillagai közül huszonöten gyûlnek össze a Drezda
közelében lévô Moritzburgban, kamaramuzsikálni.
A csellómûvész Jan Vogler által életre hívott kamarazenei fesztivál sajátos atmoszféráját az adja,
hogy mindig van, ami „csak ott, csak akkor” hallható – no meg késôbb hangfelvételen. Schubert híres Pisztrángötöse több muzsikus fantáziáját megmozgatta – ennek eredménye is a korongra került.
A kvintettet követôen a dal sajátos apparátuson
csendül fel (Jan Vogler – cselló, Janne Saksala –
nagybôgô, Antti Siirala – zongora), majd az
elôadók (Lars Anders Tomter és Erik Sollíd) speciális norvég pisztrángja következik brácsán és
hardanger fidulán. Matthew Whittall Elôételét
Antti Siirala zongorán tálalja, az utolsó ráadás pedig a Kékpisztráng, mely az elôadók (Benjamin
Schmid – hegedû, Stian Carstensen – harmonika)
szerzeménye. E fajsúlyuk alapján ráadásszámoknak minôsülô darabok többsége a világzenei repertoárt is gazdagíthatja, mindegyikük virtuóz hangszertudást igényel, az eredeti dal ismerete nélkül is
élvezhetô, önmagában is szórakoztató. Ami a fô
mûsorszámot illeti: elhitetô erejû produkciónak
tûnne – amennyiben koncertfelvétel lenne. Mivel
jóval késôbb (2011 márciusában) rögzítették a berlini Siemens Villában, elvárható lenne a Schubertmûnek méltán kijáró intonációs tisztaság. A lendület, a dinamizmus nem váltópénze a kontrollált és
korrekt játéknak – akkor sem, ha a virtuozitás rendkívül imponáló. Megvan a veszélye annak, ha alkalmi társulásként állnak össze muzsikusok – bármennyire kiválóak is legyenek! Úgy tûnik, az ös�szeszokott együttesek úgynevezett „kamarazenei
érzékenysége” semmivel sem pótolható kategória.
Fittler Katalin

Annak ellenére, hogy a zenetudomány a 19. századi magyar zeneszerzés egyik jeles képviselôjeként
tartja számon Mosonyi Mihályt, a hazai elôadói
közélet szinte ismeretlenként kezeli a komponistát.
Éppen ezért igen üdvözlendô a Festetics Vonósnégyes legújabb kiadványa, amely a mester kvartett
jeibôl csemegéz. A zeneszerzô hat vonósnégyest
írt, melyek közül az elsô, második és ötödik szerepel a felvételen. Reméljük, hogy az elôadók hamarosan teljessé teszik az elkezdett sorozatot, mely
így a világon elsôként mutatná be Mosonyi kvartett-repertoárját. A komponista stílusa igen izgalmas, mert egyfajta keveréke két korszaknak: formai
szerkezetek és karakterek szempontjából még a
klasszika irányelveit követi, dallami, strukturális,
harmóniai kidolgozás szempontjából azonban a
romantika felé hajlik. A stílus-fejlôdés is nyomon
követhetô a lemezt hallgatva; az ötödik vonósnégyes egyszerre érettebb és letisztultabb elôdeinél,
az elôadók is jobban érzik magukat ebben a közegben. A korai kvartettek apróbb hangszerelési nehézségei eltûnnek, helyettük lendületes, elegáns,
invenciózus szövésmód válik jellemzôvé, a mármár túlzottan klasszicizáló megoldások helyébe
igazi romantikus témák lépnek. A Festetics Vonósnégyes játékmódja összeszokottságról, jó stílusér
zékrôl és magas technikai felkészültségrôl árulkodik; a korhû hangszerek azonban a felvételen nem
mindig kiegyenlítettek, nem eléggé harmonikusak.
A hangzásképet a szélsô szólamok uralják, s a bel
sô szólamok a tutti állásokban is gyakran elsikkadnak. A hangszerek zengô tere nem elég gazdag,
nem igazán felhangdús. Ezek a problémák azonban leginkább a felvétel körülményeinek tudhatóak
be, az interpretáció minôségét csak kis mértékben
befolyásolják. 
Kozma Gábor

A hanglemezkiadói „összeállítás-készítésnek”
nincsenek kritériumai, szabályai – alkatától, rá
hangoltságától függôen ki-ki találhat a legátgondoltabb munkában is kifogásolnivalót. Az
Experience-sorozat egy-egy szerzônek a Warner
nél már megjelent felvételeibôl általában a populáris mûveit/mûrészleteit népszerûsíti tovább. Maximum köznapi katarzist elôidézô, különösebb odafigyelés nélkül élvezhetô muzsikák sorjáznak a kétlemezes albumokban. Ha ehhez képest sikerül
meglepetést, örömet okozni, csak hálásak lehetünk. Ez történt a Liszt-album esetében, amelynek
elsô korongján boldogan fedezhettük fel Sebôk
György két felvételét: 1960-ban játszotta lemezre a
Funérailles-t és a Spanyol rapszódiát is. A második
korong különleges élményét – a Bénédiction de
Dieu dans la solitude bensôséges elôadásáért – a
nálunk kevésbé ismert François-René Duchâblenak köszönhetjük. Az elsô CD afféle zongoristaparádé lehetne, ha több elôadót vonultatna fel; így
viszont Boris Berezovsky rajongói örülhetnek, amiért kedvencükkel több darabot is hallhatnak. A második rész programjában vokális mûrészletek is helyet kaptak (a Missa choralis egy, illetve a Via
crucis két tétele) – kiváltképp itt zavaró, hogy túl
sûrûn sorjáznak a muzsikák. Az egyik hangulat
még le sem cseng, s máris egy másik veszi át a helyét. Ezúttal tehát „technikai okból” érdemes a készülék (vagyis a távirányító) közelében lenni, és
személyre szabottan irányítani a hallgatnivalók sorát. A válogatás csaknem fél évszázad felvételeit
öleli fel; a legkésôbbi 2008-ban készült, s ezen Farkas Gábor, az utóbbi évek Liszt-interpretátor felfedezettje játszik. Remélhetôleg az album tulajdonosai nemcsak a korongokat fogják hallgatni, hanem
„beazonosítják” az elôadókat is. Fittler Katalin
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Az új zene iránytûje
Ötven éves a WERGO hanglemezkiadó

Az elmúlt ötven évben a WERGO hûséges maradt mottójához: „mennyiség helyett minôség”.
Ezáltal vált lehetségessé, hogy a német hanglemezmárka – amely alapítójáról, WERner
GOldschmidtrôl kapta nevét – komoly elismerést vívott ki magának a modern zene területén.
Elsô LP-jük (WER 60001 katalógusszámmal) 1962-ben jelent meg, és Arnold Schönberg kompozíciója, a Pierrot lunaire felvételét tartalmazta, Helga Pilarczyk és a párizsi Domaine musical együttes elôadásában, Pierre Boulez vezényletével. Csaknem két évtizeddel a nemzetiszocializmus és a II. világháború korszaka után ez a mûsorválasztás új és markáns eszétikai
szándékok világos deklarációja volt. „A studio-reihe neuer Musik” elnevezésû – zenetudományi tanulmányokkal kísért –
lemezsorozatnak is az volt a célja, hogy reflektorfénybe állítsa a náci Németországban betiltott modern szerzôk –
Schönberg, Stravinsky, Bartók és Hindemith – mûvészetét, illetve megismertesse a szélesebb közönséggel az újabb generációt: Boulez, Nono, Stockhausen, Ligeti, Kagel és Schnebel akotásait, amelyeket korábban csak avantgárd fesztiválok,
speciális koncertsorozatok hallgatói ismerhettek. Bár a kiadó alapítói tudták, hogy a kortárs zene csak viszonylag szûk közönséghez juthat el, és üzletileg sohasem lesz nyereséges, mégis az volt a céljuk, hogy minél több kortárs kompozíciót
hanglemezen is megörökítsenek. Ugyanez a cél vezérelte a nagymúltú német zenemûkiadó, a Schott vezetôit is, amikor
1967-ben a „stuido-reihe” szakmai partnerei lettek, majd három évvel késôbb megvásárolták a hanglemezkiadót.
Nehéz lenne felsorolni a WERGO elmúlt fél évszázadának sikeres kiadványait és projektjeit, így csupán ízelítôként következzék néhány. 1964-ben jelent meg, s azóta folyamatosan forgalomban van Karlheinz Stockhausen Kontakte címû mûve,
az ôsbemutatón is játszó David Tudor és Christoph Caskel elôadásában. Röviddel a kölni ôsbemutató után a WERGO megjelentette Bernd Alois Zimmermann remekmûvét, A katonák címû operát, amelyet Luigi Nono és Hans Werner Henze operái vagy éppen Terry Riley és Steve Reich korai minimalista mûvei követtek. A további WERGO-premierek között említést
érdemel Karl Amadeus Hartmann nyolc szimfóniája; John Cage, Conlon Nancarrow vagy éppen Ligeti György számos alkotása. 2012-ben, a jubileum alkalmából Earle Brown legendás sorozata, a Contemporary Sound Series jelenik meg újra, 18
CD-n. A WERGO által megjelentetett kiadványok száma mára meghaladja a hatszázat, s ezzel jelentôsen hozzájárul a kortárszenei repertoár fejlôdéséhez; túlzás nélkül nevezhetô a modern zene iránytûjének.
Az eddig említettek mellett a WERGO korunk speciális zenei áramlataihoz kapcsolódó sorozatokat is indított. Az ARS
ACUSTICA kifejezetten rádióban való sugárzásra komponált zenemûveket tartalmaz; a DIGITAL MUSIC DIGITAL a komputeres zeneszerzés különbözô irányzataival foglalkozik; az EDITION ZKM a Karlsruhéban mûködô Mûvészeti és Médiatechnológiai Központ elektronikus zenei és multimédia-kiadványait mutatja be. A NATURAL SOUND természeti környezetünk hangjait és különbözô állathangokat rögzít, míg a WELTMUSIK Afrika, Latin-Amerika és Ázsia zenekultúrájára fókuszál. Az 1986-ban, a Német Zenei Tanács közremûködésével indított Edition Zeitgenössische Musik keretében eddig
több mint 80 CD-n dokumentálták fiatal német, illetve Németországban mûködô zeneszerzôk tevékenységét.
A WERGO célja ma is változatlan: minél több minôségi kortárszenei kompozícióit szeretne lemezre venni. E cél elérését
nem befolyásolja, hogy a különbözô poszt-digitális technológiák hogyan változtatják meg a jövôben a zenehallgatási szokásokat és a fizikai hanghordozókat.
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Concert for New York
Mahler: II. szimfónia
New York-i Filharmonikusok, New York
Choral Artists, Alan Gilbert
l l l l
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Martha Argerich & Mischa Maisky
Scsedrin, Franck, Dvořák és Sosztakovics
mûvei

Mahler: IX. szimfónia
Luzerni Fesztiválzenekar,
Claudio Abbado

l l l l l
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New York városában tavaly szeptember 11-én tragikus évforduló volt. Izgalmas, s egyszersmind találó
darabot választott erre az alkalomra Alan Gilbert, hiszen Mahler II. szimfóniája – hol kimondva, hol kimondatlanul – a halál és feltámadás kérdésével foglalkozik. Komor kezdése, hol groteszk, hol lírai szakaszai után a feltámadásban teljesül be a mû koncepciója, mely így egyszerre drámai és dicsôséges.
Mahler nyelvezetét, burkolt üzenetét általában nem
könnyû értelmezni. Ezúttal azonban nyilvánvaló,
hogy Mahler zenéje – akármennyire is érzelmileg
megterhelô élmény – a tragédia feldolgozását segíti.
A
koncertfelvétel
mindenféle
látványos
megemlékezô ceremóniától mentes, mindössze a
karmester mond néhány szót a tíz évvel korábbi terrortámadásról, és a zenével kíván inkább kommunikálni; a DVD a bónusz-jelenetei között is csak két rövid interjút találunk. A koncert-produkció maga, illetve a felvétel minôsége kiemelkedô, minden várakozást felülmúl. A zenekar kiváló játékát úgy rögzítették, hogy minden egyes pillanatban tökéletesen
értsük a szólamokat, és a legapróbb szólisztikus pillanatokat is azonnal láthassuk. A távoli, teljes zenekart mutató képeken nem látunk a zenészek között
kamerákat, mégis olyan kiválóak a közeli felvételek,
hogy ott érezzük magunkat a színpadon. A zenekar
játéka professzionális, a kórus produkciója is kiváló.
Az énekes szólisták (Dorothea Röschmann szoprán
és Michelle DeYoung mezzoszoprán) ettôl egy fokkal elmaradnak, de a darab ívét, megkapó érzékenységét nem törik meg. A dirigens heves, látványos és
kifejezô gesztusai az Avery Fisher Hall hallgatóságra, valamint az elôadást az épület elôtt felállított
kivetítôn követô ezrekre is nagy hatást gyakoroltak.
Kozma Gábor

Ôsbemutatót örökít meg a DVD: Rogyion Scsedrin
Romantic Offering címû kettôsversenyének premier
jét. A kompozíció a Luzerni Szimfonikus Zenekar
felkérésére készült, s 2011-ben mutatták be Neeme
Järvi vezényletével, Martha Argerich és Mischa
Maisky szólójával. Ez volt a program súlypontja, de
különlegességet ígért César Franck népszerû A-dúr
szonátája is a két szólista tolmácsolásában. A foglalatot Dvorák Scherzo capricciosója és Sosztakovics
IX. szimfóniája jelentette. Koncertfelvételek láttán
mindegyre bebizonyosodik Pernye András egykor
eretneknek ható állítása, miszerint a zene vizuális mû
vészet. Ezen a DVD-n remekeltek a felvételkészítôk,
segítve a hallgató tájékozódását a zenekari szólis
tákra való ráközelítéssel. A karmesteri mûhelytit
kokba is bepillantást engedtek, azokkal a pillanatokkal, amikor Järvi mozdulattal, gesztussal vagy épp
arckifejezéssel készíti elô az új karaktert. Instrukciói
olyannyira láttatóak, hogy önmagukban is megg yô
zô magyarázatát adják, miért oly nagyhatású a dirigens – vendégkarmesterként. A zenekari hangzás
nem mindig felelt meg elvárásainak – nyilvánvaló,
hogy az új mû alaposabb elôkészítést igényelt, több
energiát fektetett bele az együttes. Scsedrin – maga
is képzett zongorista – igényes szólamot komponált
mindkét szólistának. A kölcsönös megbecsülés is
hozzájárulhatott az etalon-értékû interpretációhoz;
a zeneszerzô konkrétan Argerich és Maisky „testére”
szabta a szólamokat – a világklasszisok pedig értékelték e gesztust. A premier nívós dokumentálása
önmagában is megóvja a mûvet megannyi kortárs
darab rémétôl, az elfeledettségtôl. Vélhetôleg sokan
tudják a felvétel jóvoltából átélni a koncerttermi légkört, azt a szeretetteljes közeget, amely biztosította
a mû kedvezô fogadtatását.
Fittler Katalin

A technika áldásai közé tartozik, hogy a 2010-es Luzerni Fesztiválnak ez az estje rögzítésre kerülhetett.
Claudio Abbado az általa 2003-ban életre hívott
együttes élén felejthetetlen élményben részesíti hall
gatóit. A dirigens a németalföldi festmények befelé
forduló tekintetével az elképzelt hangzásra koncentrál, s valami hasonlóra készteti közönségét. Így a legnagyobb az élmény, mivel a tényleges látvány a részletekre terelné a figyelmet. Sok a közelkép – ám a
hirtelen váltásoknál a titok nyitja épp abban rejlene,
hogy a dirigens milyen gesztussal érte el a különleges
színû hangzásokat. Felbecsülhetetlen értékû viszont
a bónusz track, amelyben a nyitótétel folyamán a
karmesterre irányul a kamera, s így még közvetle
nebbül, felerôsödve érzôdik kisugárzása. A kísérô
szövegben a Keserédes szépség címet viselô írás azt
az élményt is megosztja az olvasókkal, amelyet a
próbafolyamat végigkísérése jelentett, s olvashatunk
a Mahler zenéjéért, annak reneszánszáért oly inten
zíven küzdô Willem Mengelbergrôl, akinek értô
partitúraolvasása Abbadóra is inspiráló hatással volt.
Azért érdemel ez külön említést, mert része annak a
szeretetteljes mûgondnak, amellyel a Luzerni Fesztivál rangos eseményét – nemcsak dokumentáló szán
dékkal, hanem az élményt mind többekkel megosztandó – megörökítették. Felejthetetlen, ahogyan véget ér a mû – a felvétel nézôje-hallgatója számára
megszûnt a tér és az idô különbsége; olyan tudatállapotba kerül, hogy jelenidejûként, itt és most szüle
tôként éli végig a folyamatokat. És együtt marad
mozdulatlanul sokáig a közönséggel, csendben, a fo
kozatosan kihunyó fényben. Lelkében még akkor is a
kicsengés hatása alatt van, amikor a terem immár felszabadultan utat engedett a tetszésnyilvánításnak.
Vagy inkább hálája kifejezésének?  Fittler Katalin

Accentus Music
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Late Night Liszt
Horowitz, Barenboim,
Arrau, Kempff,
Clidat, Berman

Liszt:
Zenekari mûvek
Rotterdami
Filharmonikusok,
James Conlon

Liszt: Missa
Choralis, Via Crucis
Ensemble Vocal
Audite Nova de Paris,
Jean Sourisse

l l l l l

l l l l l

l l l l l

A Liszt-évforduló alkalmából számtalan kiadvány
látott napvilágot, a legváltozatosabb összeállításban. A Deutsche Grammophon lemeze az 1970-es
és 1980-as évekbôl válogat felvételeket, az akkor
épp pályájuk csúcsán járó mûvészektôl. Meglepô
viszont, hogy e kiváló elôadóktól nem a nagyszabású, drámai, súlyos mûveket preferálja, hanem a
lágyan andalító, légies és igen népszerû opusokat.
A kiadvány eklektikus volta a hallgatói élményt
nem befolyásolja – még akkor sem, hogy a mûvek
mindenféle rendezettséget mellôzve sorakoznak
rajta. Consolationokat és Szerelmi álmokat adnak
egymás kezébe olyan kiválóságok, mint Horowitz,
Barenboim és Arrau, s az egyetlen szervezô elvvé
maga a zeneszerzô válik. A patinás elôadói névsor
garancia arra, hogy a legmagasabb színvonalú muzsikát kapjuk. 
KG

Ritkaságok, szokatlan párosítás, nagyon beszédes
összeállítás. Egyénien megragadott és a folytatáshoz jól illô Les Préludes, amely még csúcspontján
sem hangos, erôs, kontúros, hanem inkább lágy, a
folyamatosságra, a többszólamúságra, a hangszerek zengésére figyelô. Aztán kontrasztáló pár következik: a Két epizód, majd a Két legenda. Utóbbi zongora-változata ismert csak, zenekari letétje
alig csendül fel. Conlon ezekben is sikerrel bontja
ki a zenekar színeit. A két kettôs illusztrációja a
Lamartine-, illetve Liszt-féle bevezetésnek, miszerint az élet elôjátékok sora az eljövendô élethez.
Bûn, bûntudat, útkeresés és rátalálás zenéje ez. A
Rotterdami Filharmonikus Zenekar is derekasan
teljesít. Összmûvészeti alkotás ez a lemez, a jó zenei interpretáció csak egy fontos rész.
ZB

Hiánypótló összeállítás két jelentôs, de alig-alig
játszott vallásos Liszt-mûrôl. A Missa Choralis
csodásan ötvözi a gregorián, a reneszánsz zenei
világát és Liszt Berlioz-szerûen korszerû, a kereteket olykor feszegetô stílusát. Csodás mû, ma már
könnyebb elôadni, mint Liszt-idejében, aki nem
lelt nagy megértésre vele. Még kevésbé a Via
Crucisszal, mely kicsit késôbbi és sokkal elôre
mutatóbb, sôt abszolút modern. A Jean Sourisse
vezette Ensemble Vocal Audite Nova de Paris
szépen, éteri tisztasággal, tiszta formakövetéssel
énekel, míg Marie-Claire Alain orgonajátéka változatos, de sok színe ellenére egyfajta egységes,
mondhatni franciás harmónián belül marad – ami
jó, mert a mû maga határokat feszegetô. A szólisták, kiknek ezúttal csekélyebb szerep jut, nem kimagaslók, de igényesek.
ZB

Deutsche Grammophon – Universal
477 9842

Warner – Magneoton
2564 66586-1

Warner – Magneoton
2564 66585-8
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Kronos Quartet:
Vladimir Martynov mûvei

50

David Greilsammer:
Baroque Conversations

James MacMillan: Miserere és más
egyházi kompozíciók
The Sixteen, Harry Christophers l l l l

l l l l l

l l l l l

A „nagy felfedezésekre” szakosodott Kronos Quartet
évtizedek óta követi a maga választotta, mûvészileg
gyakran rizikós, üzletileg azonban szinte mindig
megtérülô utat, amelyet a legkülönfélébb crossover, mixed-media és hasonló „kísérleti” produkciók
megvalósítása jellemez. Nagy történeti távolságok,
nagy stilisztikai differenciák, egzotikus kultúrák zenéivel való találkozások, egykori és mai politikai ellenpólusok kultúráinak szembesítései, valamint a
kortárs zenei termelés vitákat keltô és/vagy periferikus mestereinek propagálása. Az eredmény hol korszakalkotó, hol gyorsan felejthetô – ám az biztos,
hogy a Kronos nélkül a 20/21. század fordulójának
egy figyelemre méltó szelete hiányozna a palettáról.
A friss Polar-díjas kvartett ezúttal a keleti blokk ös�szeomlása idején ismertté vált nagy ex-szovjet nemzedéknél (Schnittke, Gubaidulina, Pärt stb.) kicsivel
fiatalabb Vladimir Martynov zenéjét fedezte fel a
maga számára. Akit azonban Európa már két évtizede
megismert, miután egy ortodox kolostorba történt
elvonulása nyomán az egyházi ének és a repetitív
minimalizmus sajátos keverékeként jellemezhetô
kompozíciókkal és figyelemre méltó zenefilozófiai
esszékkel tért vissza a koncertközönség körébe. Az
együttes felkérésére, a közelmúltban komponált öt mû
közül a lemezen három hallható. A szótlan himnusz
ként megszólaló Boldogmondások és a zeneszerzô
édesapjának emlékére komponált Búcsú veszi közre
a szerzô világát talán legmélyebben reprezentáló
Schubert-Quintet (Unfinished) címû alkotást,
amelyben a mantra-szerû, extatikusan repetitív
szerkesztés Schubert utolsó kamaramûvének hangjaiból bomlik ki. A kvintett, a schuberti mintát követve, a csellót kettôzi meg, így több mint egy évtized után a nagyszerû Joan Jeanrenaud is visszatért
az együttesbe.
Veres Bálint

Az Izraelben született és a Juilliardon nevelkedett,
kitûnô fiatal zongorista bemutatkozó lemeze egyszerre kívánja demonstrálni a mûvész pianisztikus
érzékenységét, stiláris sokoldalúságát és koncepcionális érettségét. Greilsammer lemeze négy etapra tagolódik: mindegyikben két-két 17–18. századi billen
t yûs kompozíció fog közre egy-egy 20-21. századi
alkotást. Két-háromszáz éves távolságokból kezdeményez tehát dialógust összehasonlíthatatlanul kü
lönbözô zenekultúrákhoz tartozó mûvek között.
Morton Feldman és Helmut Lachenmann hatvanas
évekbeli munkáit Rameau, Soler, Frescobaldi és
Sweelinck kompozícióival állítja összefüggésbe, a
legfiatalabb generációhoz tartozó izraeli Matan
Porat és Nimrod Sahar vadonatúj alkotásait pedig
Couperin, Händel, Froberger és Gibbons remekmû
veivel szembesíti. Bármit is gondoljunk a lemez koncepcionális igényeit, mûvészi szándékait illetôen, a
kritikusnak meg kell állapítania, hogy az eredmény
inkább ígéret, mint valódi siker. Ha Greilsammer játékát vesszük tekintetbe, akkor észre kell vegyük,
hogy az átfogó koncepció keretében elôadott mû
vek valójában hullámzó színvonalon szólalnak meg
– Feldman például puszta absztrakció marad a
Couperin-interpretáció evidens erejéhez képest. A
fiatal izraeli komponisták munkáinak beválogatása
pedig – különösen Porat WHAAM! címû mûve eseté
ben – némileg olyan benyomást kelt, hogy itt a honfi
társi mûpártolás szempontja fölébe kerekedett a meg
kérdôjelezhetetlen minôségérzéknek. Végül maga a
cím – Baroque Conversations – is meglehetôsen sem
mitmondóvá foszlik vagy félrevezetônek bizonyul,
ha figyelembe vesszük: mennyire elképzelhetetlen
lett volna a 17–18. század konverzációs kultúrája
számára egy ennyire egydimenziós, pusztán a zongorajátékra fixált kommunikáció. 
Veres Bálint

Túlzás nélkül állítható, hogy James MacMillan
(1959–) skót komponista és karmester napjaink
egyik elsô számú egyházi zeneszerzôje. A katolikus
vallását gyerekkora óta az egyház tanítása szerint
gyakorló, feleségével együtt egy domonkos rendi
világi közösséghez tartozó MacMillan különös érzékkel ötvözi a keresztény zene sok évszázados,
gazdag hagyományát, a legtágabb értelemben vett
gregorián örökségét a modern hangzás- és harmóniavilággal, olykor kiismerhetetlenül bonyolult ritmusképletekkel, meghökkentô – de a választott
szöveghez tökéletesen illeszkedô – dallamfordulatokkal. A 2009-ben bemutatott, Harry Chris
tophersnek és a The Sixteennek ajánlott Miserere
az 51. zsoltár jól ismert szövegét (amely egykor
Josquint, Palestrinát, Gesualdót és Lassust is megihlette) döbbenetes erôvel zenésíti meg. A szûk
negyedórás kompozíció a hatalmas érzelmi-dramaturgiai kitörések, illetve a süket csönd és a halk
zsolozsmázás éles kontrasztjára épül; mesterien
megkomponált énekszólókkal és kórustömbökkel.
Az album másik csúcspontja az O bone Jesu, amely
egy csaknem ötszáz évvel ezelôtt keletkezett skót
motettára, Robert Carver alkotására reflektál. Úgy
tiszteleg a nagy elôd tizenkilenc szólamú motettája
elôtt, hogy ugyanazt a dallamfordulatot (amit akár
fôtémának is nevezhetünk) tizenkilenc különbözô
harmóniai kontextusba helyezi. A Strathclyde
University Choir-rel kialakított termékeny szakmai
kapcsolat gyümölcse MacMillan tizennégy
Strathclyde motettája, amelyek közül a felvételen
nyolc hallható – a miniatûr remekmûvektôl a terjedelmes In splendoribus sanctorumig. A befejezés
pedig a Tenebrae Responsories címû háromtételes
ciklus, amely ugyancsak szuggesztív erejû, szívhez és lélekhez szóló muzsika.
Retkes Attila

Nonesuch – Magneoton
529776

Sony Classical
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Coro – The Sixteens Productions
COR16096
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Kreuzchor
vespern
Dresdner Kreuzchor,
Roderich Kreile
l l l l l

Bánkövi Gyula: Towards Light
HEAR V4, MR Szimf., MR Énekkar, Pál T.,
Strausz K., Tihanyi L. 
l l l l l

Punch Brothers:
Who’s Feeling You Now?

Hogy ezek a 2000-es évekbeli mûvek mennyire
nemcsak terjedelmes, de egyszerre fajsúlyos alkotások is, a lemezt végighallgatva rögtön nyilván
való. A legrövidebb szûk negyed-, a leghosszabb
majd félóra hosszú; az izgalmas és jól tagolt zenei
anyag mégis végig érdekes marad. A Kiáltások
címû, vonószenekart és marimbákat foglalkoztató
darabban az érdes gesztusok a meleg felületeken
elhelyezett diatonikus foszlányokkal szervesen illeszkednek egymáshoz, vagy méginkább folyamatosan transzformálódnak egymásba. Ligetis, ahogy
a fokozatosság a csúcson hirtelen katasztrófába
torkollik, majd újraindul valami egészen más
(Herman Sabbe terminusa), s hasonló az a kiszámíthatatlanság is, ahogy egy kifáradt anyag viselkedik: nem tudjuk, mikor rúgja az utolsót, mégis
mindig jókor, s jól „hal meg”, vagy akár támad fel
újra. Bánkövi zenéjének ezt az általános tulajdonságát a mû egyik nagy erényének kell tekintenünk.
Az elektronikára és vonósnégyesre készült, A sötétség folyói címû nagyszabású darab a dantei és
mitikus görög alvilág vizein vezet minket keresztül.
Igazi programzene: a mûsorfüzetben ismertetett
tartalmak jól nyomon követhetôek – a vízcsobogás
és -csepegés, a mocsár hangjai éppúgy, mint az elvontabb képek: a megfagyott könnyek vize, a lángfolyó, a gyûlölet és harag vize. Ezek, bár zeneileg
kevéssé változatosak, a képzelt utazás fantasztikumát jól közvetítik. Különös, de a lemez súlypontjának szánt, A szél virágai címû, masszív nagyzenekari surround-darab mintha összeroskadna saját
súlya alatt; ám annál szebb a lemez záródarabja, a
Bartókot és itt-ott Pongrácz Zoltán híres Madrigálját idézô, elektronikára és kórusra álmodott Lux
aeterna. Komoly darabok, meggyôzô elôadásban.

Szabó Barna

A Grammy-díjas Jacquire King produceri közremû
ködésével felvett új Punch Brothers album tíz saját
számot és két átdolgozást tartalmaz (Radiohead:
Kid A, Väsen: Flippen). A bendzsó, gitár és mandolin által dominált akusztikus hangkép, amit gördülékenyen tesz teljessé a bôgô és a hegedû, nemcsak a
hagyományos countryval, az ír folk gyökerekkel, a
Jack Johnson-féle bermudanadrágos dalnoksággal
(Clara) és a Tom Waits-féle varieté hangütéssel
(Patchwork Girlfriend) teszi könnyen összekapcsolhatóvá és összemérhetôvé az alapvetôen indie rock
és folk rock dalokat, de a térbeli, idôbeli és stílusbeli
kalandok ellenére mégis egységként megszólaló lemez végül is a vintage stílus zenei megvalósításának
iskolapéldájává válik. Emléknyomok, reminiszcen
ciák mindenhol; földszag, simogató légáramlatok,
meleg délutáni fények – másfelôl az album mégsem
egyszerû retro, és fôként nem fáradt melankólia. Az
egyik legerôsebb szám a fenségesen energikus kezdô
nóta, a Movement and Location, de a befelé figyelô,
relaxált pillanatokra is bôven akad példa (pl. Soon or
Never). A különbözô karakterek kevergetése végig
fenntartja a hallgató érdeklôdését, mindazonáltal
túlzás lenne azt állítani, hogy végletekig kifinomult
concept-albumról lenne szó. Ez pedig azért róható
fel hiányként, mert az egyébként feltétlenül rokonszenves, messze nem nyeretlen kamaszokból álló
csapat annak ellenére is nélkülöz egy igazán markáns és a stílusuk esszenciáját hordozni képes énekhangot, hogy mind az öt tagja vokalistaként is szerepel a lemezen, méghozzá kifogástalan színvonalon. A lead vokalista, Chris Thile orgánuma azonban
sajnos nem képes azt a feszültséget fenntartani,
amit a csapat kifinomult hangszeres játéka alapján
várhatnánk, és ezért a hiányért a lemez dramatur
giája sem kárpótol. 
Veres Bálint

Hungaroton
HSACD 32686

Nonesuch – Magneoton
530238
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A drezdai fiúkórus azon kevesek közé tartozik,
akik meg tudnak felelni a több száz éves hagyomány elvárásainak. Repertoárjuk törzsét a kora barokk egyházi kórusirodalom teszi ki, elsôsorban
Schütz, Schein, Hassler és Walter alkotásai, melyek ez esetben az egyházi év végérôl választott
vesperások. Ezt a stílust az együttes kiválóan ismeri; hangzásvilága tiszta, fényesen csengô,
gesztusai muzikálisak. Hangképzésük annyira pedáns, hogy idônként attól válik egy-egy hang –
elsôsorban a szoprán szólamban – nyerssé, kevésbé kifejezôvé. A kiadvány késôbbi korok szerzôi
felé is kitekint. E darabok az elôadói minôség tekintetében ugyanolyan színvonalasak, Huyssen
modern mûve azonban kissé szétzilálja a lemez
zenei programját. Jobb választás Mendelssohn barokk ihletésû darabja, mely beleolvad a folyamatba. 
KG
Berlin Classics – Karsay és Társa
0300062 BC
Újévi koncert
Bécsi Fiharmonikusok,
Bécsi Fiúkórus,
Mariss Jansons
l l l l l

Az újévi hangversenyeken szereplô muzsikusok
feladata egyszerre hálás és felelôsségteljes, hiszen
olyan mûveket játszanak, melyek egytôl egyig
könnyed, táncos sláger-darabok – keringôk, polkák,
indulók –, viszont az elôadói profizmust ugyanúgy megkövetelik. A minden évben kötelezô, a
Strauss-család teljes névsorát felsorakoztató mû
soron a Kék Duna keringô és Tik-Tak polka mellett
a karmester olyan mûveket választott, melyek felfrissítik a sematikus programot. Így például a Koppenhágai Vonatfüst galopp a dán EU-elnökség
tiszteletére hangzott fel, továbbá olyan darabokat
hallhatunk, melyek nem annyira ismertek, viszont
motívumokat idéznek jól ismert mûvekbôl. Ilyen a
Carmen-Quadrille vagy a Haza címû induló. Az élô
felvétel ellenére remek a hangzáskép: a zenekar jól
összefogott, kiegyenlített, fényesen zengô.  KG
Sony Classical
88697927102
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