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Az Eötvös Péter három művét tartalmazó CD  
lemezkísérőjében Tihanyi László azt írja, hogy ha valaki 
megkérdezné tőle, mely művekkel kezdje a zeneszerző 
œuvrejének megismerését, akkor ezt a lemezt biztosan 
ajánlaná. Valóban: az Atlantis (1995), a Psychokosmos  
(1993) és a Shadows (1996) jellemző képet ad az Eötvöst 
gyakran foglalkoztató témákról – például olvasatában 
tárul elénk a víz alatti elsüllyedt világ mítosza.  
A kiadvány darabjai alkalmat adnak a végtelen világűr 
vagy éppen a lélek belső világának ábrázolására is.  
Érzékletes képet kapunk a zeneszerző jellegzetes  
hangszereléséről is, hallhatjuk gyakran használt, kedves 
hangszereit, például a cimbalmot, mely talán magyar 
gyökereit is szimbolizálja alkotásaiban.  
A kilencvenes években keletkezett darabok Eötvös egyik 
legtermékenyebb alkotói korszakának reprezentánsai, 
melyekkel a szerző joggal írta be magát korunk legjobbjai 
közé. A CD újrakiadása az idén 75 éves Eötvös Pétert 
köszönti.
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1984es halálát megelőző negyedszázadban Ferencsik 
János volt a magyarországi komolyzenei élet pápája. 
Miután csaknem futballcsapatnyi nagy tehetségű dirigens 
kényszerült elhagyni az országot részint a nagyobb 
szakmai és anyagi megbecsülés reményében, részint 
a Horthyrendszer fajüldöző politikája miatt, vagy 
az 1956os forradalom leverése nyomán, alig maradt 
a hazában hadra fogható karmester. Egy olyan országban, 
melynek nélkülöznie kellett Dorátit, Ormándyt, Reinert, 
Fricsayt, Soltit, Somogyit és Kertészt, Ferencsik megtartása 
szinte létkérdéssé vált. És ő nem akart külföldre menni, 
noha bizonyosan megtehette volna. A Hungaroton most 
egy három lemezt tartalmazó kiadvánnyal tiszteleg  
Ferencsik munkássága előtt, felelevenítve legnagyobb 
hanglemezsikereit. Művészileg minden bizonnyal a magyar 
témájú felvételek képviselnek maradandóbb értéket: 
az „arany” Bánk bán a honi hanglemezipar egyik leg
emlékezetesebb produkciója, a hatvanas évek derekán 
született Kodálylemez mára ugyancsak legendássá 
nemesedett, csakúgy, mint a Cantata profana múlhatatlan 
bejátszása.
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A kétkorongos album értékes csemege! Hármas minőségben 
ad – korábban felvételen nem szereplő – hangképeket 
Végh Sándorról: versenymű szólistájaként, vonósnégyes 
primáriusaként és zenei neveltjeiből alapított zenekar 
dirigenseként. Ennél is izgalmasabb a műsor, amely Kodály 
és Bartók egyegy vonósnégyese és Volkmann II. (Fdúr) 
vonósszerenádja mellett a Végh által személyesen ismert 
szerzők darabjait tartalmazza. Felfedezést jelenthet a 
hallgatónak Veress vonósnégyesre és zenekarra komponált 
Concertója csakúgy, mint Hegedűversenye. A Camerata 
felvételei azt bizonyítják, hogy a zenei anyanyelv – anya
nyelvi szinten tanítható. A manapság ritkaságszámba menő 
passacagliából kettőt is hallhatunk (Losonczy Andor és 
Takács Jenő egyegy szerzeményét). Érdekes megfigyelni, 
hogy milyen mélyen gyökerezik az egyébként nehezen 
definiálható „magyarság” a hazájuktól távol élő és alkotó 
szerzők zenei szókincsében. Végh Sándor hegedűs 
felvételei 1954 és ’62 közötti előadásokat örökítenek meg, 
a kitűnő Camerataprodukciók 1983 és 1993 között 
készültek.
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1995ben készült az a felvételsorozat, amelyen 
Zsigmondy Dénes Bach szólóhegedűre írt darabjait játssza. 
A művész 73 éves korában rögzítette a darabokat, szeretett 
felesége és kamarapartnere halála után. Több mint  
50 órányi felvételt készített Zsigmondy úgy, hogy egyedül 
volt abban a templomban, ahol számos koncertet adott 
feleségével. A technikai berendezéseket Zsigmondy kezelte, 
a maga örömére játszott darabok, tételek vagy csak  
részletek között Bachművek is szerepeltek. Ne a technikai 
perfekciót keressük az előadásban, hiszen Zsigmondy nem 
kiadásra szánta a felvételeket, nem tervezte meg, hogy mit 
és milyen sorrendben játszik. Talán nem ideális a helyszín 
sem, hiszen a megszokottnál nagyobb a visszhang 
és a munkazaj. A művész Stradivarijának hangja szárnyal, 
remek zenei megoldásokat hallunk, de nem minden hang 
vagy frázis szólal meg tökéletes kivitelezésben. 
Azonban Zsigmondy belső zenei világába bepillantást 
nyerhetünk. Egyetlen szóval jellemezhetjük a felvételeket: 
intimitás. A lemez Zsigmondy Dénes születésének  
95. évfordulójára jelent meg.
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