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MOZART ÖSSZES  
ZONGORASZONÁTÁJA
Fazil Say – zongora
Warner Classics – Magneoton
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Mozartot nagyon jó zongoristának tartották – 
nemcsak a csodagyermekség éveiben, de később 
is. A zongorista szó nem véletlen, hiszen ő már a 
kalapácszongorát kedvelte, nem a csembalót. 
Utazásai során mindig vele volt egy kis clavichord. 
Mozart 18 zongoraszonátát írt, a hangszer és a 
műfaj végigkísérte életművét; zongorás kamara-
zenei művei (benne a négykezes darabok és a két-
zongorás szonáta), zongoraversenyei mutatják a 
hangszerhez fűződő szoros kapcsolatát. A korai 
zongoraszonáták még utalnak a régebbi billentyűs 
zenékre, szerzőkre: Haydnra, Johann Christian 
Bachra. A hat mannheimi vagy párizsi szonáta a 
mannheimi megoldások jegyében készült. Mozart 
e két hatos csoport utáni műveiben talált rá egye-
di hangjára. 
Mozart összes zongoraszonátája jelent meg, ez-
úttal a Warner gondozásában – a művek összki-
adását számos neves előadó lemezre vette már. 
Fazil Say is elérkezettnek látta az időt, hogy meg-

jelentesse a szonátákat és a c-moll fantáziát. A 
zongorista-zeneszerző-karmester (nem mellesleg 
a jazz kedvelője és művelője) szereti Mozartot, ez 
érződik is játékán, nálunk is műsorra tűzött néhá-
nyat darabjaiból. A török zongoraművész meg-
kerülhetetlen jelenség: kissé extravagáns – erről 
többször is meggyőződhettünk magyarországi 
koncertjei során –, de ez a tulajdonsága nem be-
gyakorolt, ahogy néhány, közönségsikerre törő 
előadónál véljük. Vitathatatlan, hogy a közönség-
gel könnyen teremt kapcsolatot, de a koncerteken 
rendre beledobog, belenyög a darabokba. Mozart-
interpretációja azonban nem meghökkentő, de 
nem is szokványos. Szeret rendkívüli hangsúlyo-
kat használni, de mindig csak a megfelelő helyen, 
így a lemezt indító A-dúr szonáta záró (Török 
induló) tételében. Say gyönyörű hangszíneket 
használ a lassú tételekben, dinamikai ívei mindig 
gömbölyűek. A művész egyik erőssége, hogy a 
szólamokat, sok esetben a belsőt is differenciáltan 
játssza, kiemeli a fontosabb anyagot. Say billen-
tésmódja remek, a staccatók gyöngyöznek, a 
futamok peregnek, a trillák az adott zenei sza-
kaszhoz illeszkednek, nem egy kaptafára játssza 
a díszítést. A zongorista formai tagolása segít a 
tételekben való tájékozódásban. A tempók min-
dig adekvátak, Say nem esik abba a hibába, hogy 
a zenei anyagnál a virtuozitást tartsa fontos(abb)
nak.
Több nagyon kifejezően, érdekesen játszott szo-
nátát, de inkább tételt is ki lehetne emelni – mind 
a lassan áradók, mind a virtuózak közül. A hallga-
tó biztosan megtalálja a kedvére valót. Say való-
ban „játssza” a szonátákat, sokszor az az érzé-
sünk, mintha az adott pillanat hangulatának 
engedve tolmácsolná a darabot – így lehetséges 
az, hogy néha megbillen az egyensúly egy-egy 
ütemben vagy a futam kicsit egyenetlen, a szünet 
hajszállal rövidebb. Say két részletben, mindössze 
nyolc nap alatt vette fel a darabokat – lehet, hogy 
ez is oka az említett kifogásoknak. Persze a szo-

náták közt is van, amelyik mozarti mércével talán 
nem a legjobbak közül való. Say nemcsak koncert-
jein, de a lemezfelvételen is beleénekel, -nyög 
egy-egy tételbe, de ez nem zavaró. A keménydo-
bozos kiadvány gondos kísérőfüzetében Say elő-
szavát olvashatjuk. Maga a zongorista elemzi is a 
darabokat – ami ritkaságszámba megy az előadó-
művészeknél. Különleges a szonáták csoportosí-
tása: nem időrend szerint sorjáznak a darabok, 
hanem egy lemezen (az utolsó kivételével) az 
azonos tonalitásúak hallhatók. Érdekes elgondo-
lás, nemcsak a hangnemek miatt, hanem a hallga-
tó össze tudja vetni a különböző években írt dara-
bokat, így Mozart stílusának tökéletesedésére is 
rálát. Mozart három fantáziát is írt zongorára, 
ebből csak az egyik c-moll hangzik el – a másik 
c-moll és a d-moll nem. Az összes szonáta kapott 
Saytól valamilyen melléknevet: egy-egy zeneszer-
zőét, vagy egy érzését. A „Hét” például arra utal, 
hogy Say élete első koncertjén, melyen csaknem 
ötezren voltak, belesült az 545-ös szonáta záró-
tételébe. Hétéves volt ekkor.
Talán nem véletlen, hogy a hatlemezes összki-
adás első darabjának Say a 331-es jegyzékszámú 
szonátát választotta. A darab a lemez egyik leg-
kifejezőbb tolmácsolása: a nyitó, variációs tétel 
mindent megmutat Say tehetségéről, Mozart-fel-
fogásáról. Helyenként megállítja az időt, a hallga-
tó belefeledkezik a tételbe.
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