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Chopin: Balladák és Impromptuk 
Farkas Gábor – zongora

Goethe úgy írja le a balladát, mint őstojást, amiből meg
született a három műnem, a líra, az epika és a dráma, 
melyek képesek akár egyetlen műfajban egyesülni. Ha van 
abszolút irodalmi műfaj, amely csak a legnagyobbak kezén 
bontakozik ki a maga teljes pompájában, és amely jó 
romantikus szokás szerint megkerülhetetlen irodalmi 
relációkkal bír, az a ballada. A műfaj elidegeníthetetlen 
lényege, veleje a tömörség, a nyelvi, illetve zenei kifejezés 
minden formáját magába olvasztani akaró műalkotás, s mint 
ilyen, csak akkor képes megragadni a hallgató figyelmét, 
ha az előadó kompetenciájáról, elhivatottságáról, szakmai 
rutinjáról szemernyi kételyünk sincsen. Chopin balladáival 
számtalan eminens zongorista birkózott már, de még 
a nagyok közül is elvéreztek többen. Érthető, hisz túl  
e darabok csillapíthatatlan népszerűségén és szokatlan 
technikai igényén, olyan összetett művészi igényességet 
kívánnak a zongoristától, ami csak egy bizonyos szint fölött 
lehet egyáltalán megközelíthető, hovatovább elérhető. 
Friss lemezén Farkas Gábor is igyekszik a ballada súlyát, 
tömörségét megragadni, de ujjait nem annyira a szív, inkább 
az ész vezeti. Szívesebben hivatkozom nála a textuális 
tisztaságra, a szerkezeti felépítésre, mint a boszorkányosan 
drámai futamokra vagy a megkapó lírai hangvételre. Farkas 
az elbeszélésben erős, az ábrándos lírában és a vérszagú 
drámában tartja a mértéket, nem esik abba a hibába, hogy 
széles, esetleg túlzó gesztusok nyomán szétesne a keze 
alatt a kompozíció. Kerüli a kockázatot, hisz epikus énje 
erősebb, dominánsabb, de nem oly módon, hogy felül
kerekedne a költői képzelet vagy a drámai erő örvényén, 
csupán nem kíván beláthatatlan távolságra szakadni 
a talajtól. A lemez második felében hallható impromptukben 
több színt, gazdagabb fantáziát érezni. Farkas itt egy 
árnyalattal nagyobb előadói szabadságot engedélyez 
magának, s meglehet, a jelenből figyelve az impromptuk 
inkább tűnnek extrovertált daraboknak, mint a balladák. 
Az emocionális töltet nem kevesebb, ám a kéz egy kissé 
könnyedebben, felszabadultabban szalad a billentyűkön, 
mint a fajsúlyosabb vadregénybe kalauzoló balladáknál. 
Megmarad a dúrmoll váltogatása, de talán nem köti 
az előadót annyira a megfeleléskényszer. 

Balázs Miklós

Janáček: On an Overgrown Path,  
in the Mists, Sonata 1. X. 1905 
Fejérvári Zoltán (zongora) 

Janáček életműve sokáig nem volt része a zenei köztudatnak, 
még manapság is inkább csak operáit tűzik műsorra, zene  
kari művei közül pedig viszonylag gyakran a Sinfoniettát.  
Az igen telített hanglemezpiacon lámpással kell keresnünk 
a Leoš Janáček zongoraműveit bemutató kiadványokat. 
A jelentősebbek közül Schiff András közel két évtizede, 
2001ben kiadott CDje emelkedik ki. Annak programja 
szinte teljesen azonos az idén elkészült, Fejérvári Zoltán által 
jegyzett koronggal. Örvendetes, hogy az ifjú magyar 
zongoraművész 2019 tavaszán kiadott lemezével felfedezi 
és elérhetővé teszi a cseh mester szinte ismeretlen,  
zongorára írt alkotásait. A lemez Janáček karakter
darabjaiból válogat: hallható a Benőtt ösvény 1. és 2. ciklusa, 
a teljes, négy részből álló Ködben című sorozat, és  
a Zongoraszonáta. Bár utóbbi címe nem ezt sugallja, ez is 
programzene: 1905ben Brnoban egy erőszakos demonst
ráció következményeként meghalt egy fiatal inas,  
a felkavaró esemény pedig háromtételes „programszonáta” 
megírására inspirálta a zeneszerzőt. A bemutatót követően 
Janáček összetépte a 3. tétel lapjait és elégette. Később, egy 
újabb, prágai előadás után a megmaradt két tétel kottáját is 
bedobta a Visztulába. Hogy mégis hallhatjuk a Sejtelem  
és a Halál címmel ellátott tételeket, az a premiert jegyző 
Ludmila Tučkovának köszönhető, aki saját játszó példá nyát 
gondosan megőrizte. A zeneszerző meg gondolatlanságát 
jól mutatja, hogy mikor a zongoraművésznő a szerző 
hetvenedik születésnapjára eljátszotta a művet, Janáček 
hozzájárult darabja publikálásához. A Szonátához hasonlóan 
sötét hangvételű a Benőtt ösvény 1. sorozatából az utolsó 
három darab is, melyek a komponista Olga lányának 
végzetes betegségét kísérik végig. Ezek komorságát csak 
részben oldják fel a 2. sorozat cím nélküli, csupán tempó
jelzéssel ellátott darabjai. Fejérvári Zoltán hallhatóan élvezi 
az ismeretlen Janáčekdarabok kínálta kihívásokat,  
melyek talán nem is annyira a technikai részben, hanem 
a kompozíciók üzenetének közvetítésében, e hangulatok 
tolmácsolásában rejlenek. Ez pedig csak akkor sikerülhet, 
ha pontosan olyan elmélyült az érzelmi azonosulás  
a darabokkal, mint amit ezen a lemezünk hallunk.

Kovács Ilona
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Berlioz: Fantasztikus szimfónia, Lélio
Bécsi Szimfonikusok, vezényel: Philippe Jordan

Örvendetes projekt, kérdéses előadások. Berlioz korszak
alkotó Fantasztikus szimfóniájához írt egy folytatást 
Lélio avagy az élet visszatérése címmel. A Lélio furcsa 
melo dráma, tele recitációval. Messzebb kellett volna  
mennie a művészi megvalósításban. Talán ragaszkodott a 
konkrétabbhoz? Meglehet, hiszen logikus a szerelmi vágy 
elragadó látomásainak világa mellett. A Lélióban van dal 
magán énekkel, zongorával, beszéd, kórus, zenekar széles 
skálán járva, tele érdekességgel, Goethe Halásza franciául 
csodálatos, a Chanson de brigands pedig a Carmen korai 
előképe. Berlioz mindebből igazi remekművet alkothatott 
volna, előttünk azonban az alkotás folyamatának korai váza 
áll. Érdekes váz tele kinccsel, de részben feldolgozatlanul. 
Philippe Jordan és a Bécsi Szimfonikusok a két művet  
dicséretes módon együtt adták elő. A gondos előkészítést 
és a figyelmes megvalósítást nem lehet tagadni.  
Ugyanakkor az interpretációk igen nagy csalódást okoznak. 
A Fantasztikus szimfóniát kétségkívül alaposan begyakorolták 
és precízen adják elő. Rendesen, nem slamposan, bár 
a zenekari játék nyújtotta igazi finomságokra csak várunk, 
ám nem jönnek el. Hogy lehet egy ilyen kivételes és sokat 
játszott művet ennyire fantáziátlanul előadni? Éppen ezt, 
a Fantasztikus szimfóniát? Ennek a zenekarnak egykor 
Kabasta, Furtwängler, Karajan, Giulini, Prêtre volt a vezetője. 
Mit mond Jordan Munch vagy Karajan olvasatai viszony
latában, hogy csak a darab két egykori kiemelkedő előadóját 
említsük? Bizony alig valamit. Ami a Léliót illeti, szintén  
vitathatatlan a különös mű gondos megvalósítása.  
De erőtlen és fantáziátlan az előadás. Hol van Jean Martinon 
1974ben készült izgalmas, dinamikus előadásától?  
Mennyire messze esik Cyrille Dubois tenorista óvatos, 
visszafogott éneklése Charles Burles nyílt, duzzadó elő
adásától? JeanPhilippe Lafont narrációja is laposabb  
Jean Topart szövegmondásánál. Jordan mintha megrekedt 
volna a kottával, a zenekarral, a szólistákkal való munka 
síkján, s nem jutott volna el a zenei érzések, gondolatok 
amúgy fantasztikus, hol szépen megvalósított,  
hol vázlatosan maradt világáig – épp ott, ahol a fantáziáról, 
az élet visszatéréséről van szó. 

Zay Balázs

Love and Death – Bach, Liszt, Schumann, Granados, 
Wagner és Prokofjev művei
Martin James Bartlett (zongora)

Idejétmúltnak hathat Bachot ilyen érzelgősen előadni. 
Ahogyan az az idő sem jött még el, amikor ez a Prokofjev 
játék konformnak számítana. Martin James Bartlett, a 
feltörekvő angol zongoraművész játékára bátran akaszthatjuk 
a személyes, akár a szubjektív jelzőt, itt azonban el kell 
vonatkoztatnunk e kifejezések pozitív kicsengésétől. Bartlett 
egy dolgot igazán tud, mégpedig a poétai szenvelgést 
az interpretáció lényegi elemévé emelni. Ez a fiú pozőr, de 
nem lehet vitatni a képességeit. Pianói egészen gyönyörűek, 
remek érzéke van a rubatókhoz, ügyesen játszik az idővel, a 
dinamikával, a ritmussal, egy szóval: profi. Bartlett zongora
játéka olyan, mint az olvadó vajkaramella. Nyúlós, cukros 
máz, de nehéz neki ellenállni. Ez Bachban zavaró,  
Prokofjevnél érthetetlen, Lisztnél kifejezetten érdekes, 
Granadosnál egyértelmű telitalálat. A lemez címadó darabja, 
a Goyarézkarc ihlette A szerelem és a halál című 
Granados kompozíció, plasztikusan kirajzolja azokat  
a – jellegzetesen spanyolos – színeket, melyeket Goya 
monokróm munkájára legfeljebb odaképzelhet a szemlélő. 
Erre fűzi fel programját a zongorista, a szerelmet és halált 
megéneklő romantikus költői színek gazdagságára, melyet  
a Lisztdarabokban hiánytalanul meg is kapunk.  
A Petrarca-szonettek és a Liebestraum előadása figyelemre 
méltóak, a Bachot és Prokofjevet citáló körítés a technikai 
felkészültség demonstrálására elegendő.

Balázs Miklós

Wiener  
Symphoniker – 
Mevex

WS020

Warner Classics – 
Magneoton

0190295463205

Jelmagyarázat

5 pont = kiemelkedő művészi értékű produkció

4 pont = kiváló produkció, apró hiányosságokkal

3 pont = jó produkció, bírálható elemekkel

2 pont = vegyes megítélésű produkció, sok hibával

1 pont = gyenge, csalódást keltő produkció

Az archív felvételeket és újrakiadásokat pontozással 
nem értékeljük.



74 GRAMOFON

Fonó  

FA 4342

Hungaroton 

HCD 32764

Vonósszerenádok – Vol. 1
Dohnányi és Csajkovszkij művei
Anima Musicae Kamarazenekar

Az egyik legfiatalabb magyar kamaraegyüttes, az idén  
kilencedik születésnapját ünneplő Anima Musicae Kamara
zenekar imponálóan gazdag repertoárt tudhat magáénak. 
Ezek között van gyakran játszott klasszikus sláger éppúgy, 
mint alig ismert, ám értékes kompozíció, sőt, jónéhány 
olyan darab is, melyet szerzőjük a zenekarnak ajánlott. 
A Hungarotonnál frissen megjelent – Vonósszerenádok 
címet viselő – CDjük is két olyan alkotást helyez egymás 
mellé, melyek közül az egyik, Pjotr Csajkovszkij C-dúr 
vonós szerenádja (op. 48) nemcsak az orosz komponista, 
hanem az egyetemes zeneirodalom egyik legtöbbet játszott 
darabja, míg Dohnányi Ernő szintén Cdúrban komponált 
műve meglehetősen ritkán hallható. Utóbbit – beethoveni 
mintát követve – vonóstrióra (hegedűre, brácsára és 
gordon kára) írta szerzője, a lemezen Dmitry Sitkovetsky 
kamarazenekari letétében hallható. Az orosz származású 
hegedűművésznek végtelenül hálásak lehetünk, hogy át
iratával egy tágabb előadói kör számára tette elérhetővé 
a mű megszólaltatását. Dohnányi remeke a zeneszerző 
egyik legkoncentráltabban megírt műve, mely az eredetihez 
képest most új köntösben, jóval dúsabb hangzásban hallható. 
Öt tétele öt külön világ, ahol az ördögi gúny, a vallomásos 
romantika, a népies hangvétel és a modern kromatika  
békésen megférnek egymás mellett. A kortársak – így  
Kodály is – sokat tanultak az 1902ben keletkezett műből. 
Hogy számos értéke ellenére Dohnányi op. 10es műve 
miért nem vált állandó repertoárdarabbá, arra a zeneszerző 
életrajzírója, Vázsonyi Bálint ad egy lehetséges magyarázatot: 
„Valószínűleg soha nem fog érdemeinek megfelelő számú 
előadásban részesülni: technikai nehézségei csak a leg
kiemelkedőbb művészek számára teszik hozzáférhetővé.” 
Örvendetes, hogy az Anima Musicae tagjainak abszolút 
„hozzáférhető” a mű. Számukra nem okoznak nehézséget  
a technikai kihívások, képesek a tételek különböző  
karaktereit, mi több, a darab lelkét megmutatni. Az 1880ban 
írt Csajkovszkijszerenád korrekt előadásban hallható.  
A 2. tételben, mely az orosz mester egyik legszebb keringője, 
a zenekar szárnyal, mi pedig gondolatban velük repülünk 
a 19. század egy képzeletbeli, kristálycsilláros, csillogó 
báltermébe.

Kovács Ilona

Szent Efrém Férfikar – Wings

A lemezbemutató nagykoncertig is nagyszabású turnén 
népszerűsítette az „Angyalszárnyak” műsorát a Szent Efrém 
Férfikar, Fertőszéplaktól a Balatonpart több állomását  
követően Nyírbátorig, és talán nem nagy merészség, hogy 
a Sziget Fesztiválon is bemutatták. Sok nyelven számos 
nép szakrális zenéjéből ad ízelítőt a felvétel, s ezúttal 
korántsem az ismeretterjesztést kell értékelnünk ebben, 
hiszen afféle „best of…” összeállítás. A Szent Efrém Férfikar 
fennállásának 15. évfordulója alkalmából (2017ben, a BMC
ben) rendezett hangversenyen teszteltették a közönséggel 
a műsort, s így kialakult egy, az előadók és a hallgatók által 
egyaránt támogatott sikerlista. A népszerű tételek további 
népszerűsítését szolgálja tehát elsősorban ez a Budapest
Gazdagréti Szent Angyalok Templomban készült felvétel. 
A vallásos tematika semmiféle előfeltételt nem kíván 
a hallgatótól, aki – származzon a világ bármely részéről, 
s tartozzék bármely egyház vagy mozgalom kötelékébe 
– elsődlegesen zenei élményként fogadja a produkciót. 
Amely élvezhető a szöveg értése nélkül is (bár a kísérőfüzet 
kielégíti az érdeklődő tudásszomját), és semmiféle jeles napi 
kötöttsége sincsen. Tehát bárhol, bármikor… Az énekfolya
mot három Harang ima tagolja (mindhármat Bubnó Lőrinc 
jegyzi), olyan hangolt csengőket hallunk, amelyek egyházi 
gyakorlatban „az imádásra való felhívás eszközei”, és ottho
nosak a Szent Efrém Férfikar hangversenyein is. Az előadók 
közül többen szerepelnek átiratkészítő, átdolgozó minőség
ben, vagy akár saját mű szerzőjeként is. Bubnó Tamás meg
zenésítésében hallhatjuk a 127. zsoltárt, és örömmel fedez
zük fel a programban Sáry László Zsoltárkánonját, mintegy 
a kortárs magyar zeneszerzés képviseletében. Fennállása 
óta különböző létszámú kórusként láthattukhallhattuk 
a Szent Efrém Férfikart – ez a felvétel nyolc előadó teljesít
ményét rögzíti. Énekükön érződik az összeszokottság,  
s a zenei anyanyelvi biztonság valamennyi idegen nyelvű 
szövegű tétel esetében is. Minden ima, fohász egyegy ze
nei megnyilatkozás, követhető formai felépítettséggel.  
A hangok összhangja tud homogén tömbbé alakulni, 
ugyanakkor a hangszínek különbözősége jól érvényre juttatja 
akár a polifon szerkezeteket, akár pedig a dallamkíséret 
viszonylatot egyegy motívum erejéig.

Fittler Katalin
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ECM Records – 
Hangvető

ECM 2665

Előadói kiadás 

ISRC HUAKS 

190001

TETRA 
Tűzkő Csaba, Hollós Máté, Virágh András Gábor, 
Kodály Zoltán és Kovács Zoltán művei
Puskás Levente – szaxofon, Váradi Judit – zongora

Puskás Levente és Váradi Judit lemeze hiánypótló: a szaxofont 
ritkán halljuk komolyzenei eseményeken szólóhangszerként, 
a hangszer irodalma korántsem hasonlítható össze a fafúvós 
hangszerekével. A kiadvány hiánypótló azért is, mert 
a 2021. századi magyar zene még mindig nem kapta meg 
azt a figyelmet, amely megilletné. 1842ben készült el 
az első szaxofon (Adolf Sax találmánya), és már 1844ben 
megszólalhatott Berlioz Chant Sacré című művében, maga 
Sax játszotta a szólamot. A szaxofoncsalád először francia 
katonazenekari hangszerként, később a jazz egyik fontos 
instrumentumaként lett közismert, a klasszikus  
zenében eddig nem teljesedett ki.  A lemezt Tűzkő Csaba 
Jeux Composé című darabja nyitja, amelyet Puskás Levente 
felkérésére írt. A darab egyesíti a klasszikus formát  
a dzsesszes harmonizálással, helyenként a magyar népzenei 
dallamvilág is felfedezhető, így egy izgalmas, egyedi 
hangzásvilágot kap a hallgató. Szintén a dzsessz elemeit 
fedezhetjük fel Kovács Zoltán hangulatos Rapszódia 
szaxofonra és zongorára című darabjában. Hollós Máté  
Căra luma phírav (Járom a világot) című darabja eredetileg 
klarinétra, zongorára és CDre készült, de előadható 
basszusfuvolán, fagotton, vagy szaxofonon is. Megkapó 
a fantáziaszerű mű, az atmoszférateremtés, a múlt és a jelen 
kettőssége. Különös ízt ad az eredeti népzenei felvétel,  
és az abba beolvadó két hangszer megszólalása. A címadó 
Tetra című mű Virágh András Gábor kompozíciója.  
A cím utal a darab formai jellegzetességére – négy nagyobb 
zenei egységből épül fel a darab. Egyedi zeneszerzői 
ötleteket, például sajátos karaktereket, dallammotívumokat, 
vagy ritmikai megoldást fedezünk fel. Puskás Levente 
tolmácsolása remek, csodás hangszínekkel, érzékeny 
karakterformálással, sokszínű dinamikai elgondolással 
játssza a művész a darabokat. Váradi Judit kiváló partner, 
Puskás minden zenei megoldására reflektál. Két össze
szokott művészt hallunk (magam is voltam a budapesti 
előadásukon), akik a művek tolmácsolásakor azt a bizonyos 
pluszt is átadják a hallgatóságnak. A Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karán készült felvételt mindenkinek ajánl
hatjuk. 

Lehotka Ildikó

Zwiegespräche – Holliger & Kurtág
Heinz Holliger (oboa, angolkürt, zongora), Sarah Wegener 
(szoprán), Philippe Jaccottet (versek) 

Heinz Holliger és Kurtág György darabjaiból állították össze 
a kiadványt, Holliger hangszere, az oboa áll a középpontban. 
Mikor Kurtág meghallgatta a lemezre kerülő Holligerműve
ket, azt mondta, hogy „a zeneszerzői stílusunk valóban 
azonos”. Kétségtelen, hogy számos párhuzamot találunk 
a két komponista művészete, kedvtelése között. Mindketten 
Veress Sándornál (is) tanultak, és mindkettejük stílusában 
jelen van a magyaros hangütés. A két zeneszerzőben közös 
a kis formákhoz való kötődés – Kurtág 92 évesen komponálta 
meg első operáját. Mindketten járatosak az irodalomban, 
szinte ugyanazokat az írókat, költőket kedvelik. A felvételek 
sorát olyan művek indítják, amelyek reflektálnak egymásra. 
Sokat elmond a két szerző viszonyáról például Kurtág  
…für Heinz című, az oboista felesége halála után készült 
darabja: a bal kézre komponált mű a feleség hiányát jelzi. 
Kölcsönösen idéznek egymás darabjaiból, például a Die Ros’ 
(Angelus Silesius) és az az erre válaszoló, a címet megfordító 
kompozíció. Kurtág számos miniatúrájában emlékezik meg 
barátairól, ezen a lemezen például Rozsnyai Ilona, Kroó 
György, vagy Elliott Carter zenei ábrázolása szólal meg. 
Dobszayt, a zenetudóst középkori jellegű dallammal, 
basszusklarinéttal és angolkürttel jellemzi Kurtág. De Holligert 
is köszönti: az oboistazeneszerzőkarmester 60. születés
napjára készült az …ein Sappho-Fragment. Holliger két 
ciklikus műve is szerepel a lemezen. Az Airs Philippe 
Jaccottet verseire készült, a hét verset el is mondja a szerző. 
Talán a legkülönlegesebb a záró darab, amely a madarak 
énekét írja le, különleges hanghatásokkal. A kiadvány utolsó 
felvétele Holliger 64 évvel ezelőtt írt, és 1999ben revideált 
remek Oboaszonátája, a szerző előadásában. Kimagasló 
előadást hallunk minden egyes mű esetében, Holliger 
oboa és angolkürtművészként, és zongoristaként is részt 
vett a felvételek folyamatában. Bele tudunk helyezkedni 
az atmoszférába, és tovább is tudjuk gondolni a műveket: 
megannyi hangulat, emlékkép, foszlány jelenik meg 
képzeletünkben. A gondosan megírt kísérőfüzetben láthatók 
Kurtág rajzai, és Jaccottet versei is olvashatók (angolul 
nem).

Lehotka Ildikó
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Wagner és Richard Strauss művei
Lise Davidsen – szoprán, Philharmonia Orchestra,  
Esa-Pekka Salonen

Egyszer csak itt van köztünk Izolda. Szó szerint. Vannak 
kiváló Wagnerszopránok, de kevés olyan akad, aki par 
excellence az. Hildegard Behrens például kiváló, egyedi 
hang és kifejezőerő tekintetében különösképp jeleskedik,  
de nem Brünnhilde vagy Izolda maga, mint Flagstad, mint 
Nilsson. S most hirtelen itt terem egy fiatal norvég énekesnő, 
akivel feléled az 1936es Reinerféle előadás világa, persze 
más egyéni jellegzetességekkel. Lise Davidsen igazi wagneri 
hősnő, birtokában mindannak, ami nagyon keveseknek 
adatik meg. Első Deccalemezét hallva hamar bizonyossá 
válik, hogy e ritka jelenség tanúi lehetünk. Egyszerre van 
meg nála a hang ereje és bársonyos puhasága, az a flexibili
tás, amellyel több irányban is a született wagneri hősnő 
könnyedségével járkel, a szélsőbb tartományok között is,  
a messze hordó hang és a bensőségesség tengelyén, 
valamint mélység és magasság viszonylatában. A lemez a 
Tannhäuser két áriájával indul (Dich, teure Halle, Allmächt’ge 
Jungfrau), utána Straussműveket hallunk. Strausst nemcsak 
kifejezetten wagneri hanggal lehet megfelelőképp előadni, 
azzal azonban kifejezetten adekvát módon lehet. Olyan ez, 
mint amikor éppen azon a helyen forgatnak egy filmet, ahol 
játszódik. Strauss alighanem valami ilyesmit képzelt, 
nemcsak Salome esetében, hanem még a Négy utolsó 
éneknél is. Davidsennel hallgatva Straussműveit a ritka 
tobzódás élménye járhatja át a hallgatót, amikor egészében, 
hiánytalanul megvan az, ami legtöbbször keresendő, 
gyakorta akkor is értékelendő, ha csak részletekben van 
meg. Davidsen nagy hangjával könnyedén mozog Strauss 
dalaiban, nem kell erőteljesnek mutatkoznia ahhoz, hogy 
hatásos legyen, s nyugodtan lehet finom és könnyed, 
mégsem válik gyengévé és markáns tud maradni. Ez Strauss 
későbbi alkotásai esetében még fontosabb, mint Wagnernél 
vagy saját korai darabjaiban, hiszen már a későromantika 
terjengősebb világában járunk. Remélem, hamar felveszi 
a Wesendonck-dalokat is, lehetőleg mindkét változatban, 
s a két szerző nagy hősnőit mind. Vajon lesz méltó párja? 
A lemez kísérete is dicséretes, EsaPekka Salonen vezényli 
a Philharmonia Zenekart, mely egykor Flagstad másik 
Trisztánfelvételén is játszott.  

Zay Balázs

Stradella: Il Trespolo tutore
Fryderyk Chopin Zeneakadémia operatanszaka és régizenei 
együttese, Andrea de Carlo

Végre nemcsak operahősként, hanem operaszerzőként is 
megismerhetjük Alessandro Stradellát, a 17. század leg
kalandosabb életű komponistáját. Paradox módon ezt 
az izgalmas figurát épp az operairodalom legbárgyúbb 
szerzője volt képes „megörökíteni”: Flotow „romantikus 
operájának” (1844) címszereplőjét azért nem ölik meg a 
bérgyilkosok, akiket szerelmének gyámapja küldött rá, mert 
zenéje oly nagyon elbűvöli őket… A történeti Stradellának 
(1639–1682) ennél jóval mozgalmasabb és tragikusabb sors 
jutott. Nemesi család tagjaként és igényes egyházi művek 
komponistájaként a pápa kegyeltje lett; Róma első nyilvános 
operaházának szerzőjeként pedig a rekatolizált, trónjáról 
lemondott svéd királynő, Krisztina fogta a pártját. Mégis 
menekülnie kellett az örök város szigora elől a liberálisabb 
Velencébe, ahonnét azonban megint csak tovább kellett 
állnia – Torinóba, miután beleszeretett tanítványába, egy 
befolyásos velencei patrícius kedvesébe. E viszony  
még diplomáciai bonyodalmakhoz is vezetett a Savoyai 
Hercegség és Franciaország között: Stradella munkaadója, 
Johanna hercegnő XIV. Lajosnak tett szemrehányást, amiért 
a zeneszerzőt több tőrszúrással megsebesítő merénylők 
a torinói francia nagykövetségen találtak menedéket. 
A gyilkossági kísérlet évekkel később, Genovában végül 
mégis sikerült. Ám előtte Stradella Genova vendégszeretetét 
is meghálálta a zenéjével, többek között három operával 
a Teatro Falcone számára. Ezek egyike az Il Trespolo tutore 
(„Trespolo gyámatya” vagy „A rozoga gyámatya”), a szerző 
egyetlen vígoperája. Közel 340 év után Varsóban adták most 
először újra elő, lengyel zeneakadémiai operatanszakok 
végzős hallgatóinak bámulatosan érett előadásában. 
Stradella „posztcavalliánus” és „prebelcantiánus” zenéjének 
hiteles megszólaltatásáról az az Andrea di Carlo gondos
kodott, aki a komponista szülőhelyén, Nepiben fesztivált is 
alapított a helység leghíresebb fiának tiszteletére.  
A rendező Paweł Paszta pedig a vizsgaelőadások szerény 
körülményei között is ügyelt arra, hogy a majd kétórás 
előadás alatt a szereplők mindvégig intenzíven, a legapróbb 
részletekig kidolgozott koreográfiával legyenek jelen 
a színpadon. Budapest irigykedhet Varsóra!

Mesterházi Máté
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Wynton Marsalis: Hegedűverseny, Fiddle Dance Suite
Nicola Benedetti – hegedű, Philadelphia Zenekar, Cristian 
Măcelaru

Wynton Marsalis trombitás és zeneszerző a klasszikus zene 
és a jazz jelentős alakja. Nicola Benedettinek írt  
Hegedű versenyét és Hegedű táncszvitjét most adta ki va 
Decca. Ami az előadásokat illeti, csak jót lehet mondani. 
Benedetti mindent kihoz magából, s ha előadása nem is 
nevezhető felejthetetlennek, nagyon kidolgozott, ízléses és 
odaadó. A versenymű londoni bemutatóját James Gaffigan 
vezényelte, az amerikai nyugati parti bemutatón és a 
lemezen Cristian Măcelaru dirigál.  Marsalisnak nem volt 
könnyű dolga. Se a versenyművet, se a szólószvitet nem 
érzem kimagasló alkotásnak. Persze jól megírt darabok, 
s könnyen lehet, hogy jelentős közönségsikert is aratnak. 
Vannak egészen ígéretes részeik, miért is ne volnának, 
hiszen kiváló zenésztől származnak. A jazznek integráns 
része a sokféle kapcsolódás, mégis úgy érzem, túl eklektikus 
kép tárul elénk. Túlságosan sokat változik a háttérhagyomány, 
jönnekmennek a jól összekötött, egymásból mégsem 
szervesen következő szakaszok. Fő problémának azonban 
nem a vegyes irányulást látom, hanem az egyediség csak 
epizodikus jelenlétét, mindkét mű jobbára általános jellegét. 
Vannak bennük ígéretes témák, tetszetős ötletek, de nincs 
eléggé sajátos arca a műveknek. Talán kivételt képeznek 
a Summertimera emlékeztető lassú és telített hangulatú 
részek, így kezdődik a versenymű, s ilyen a szólószvit 
második As the Wind Goes című tétele. Jó egyegy motivikus 
vagy hangszerelési ötlet is. Ám egészében véve, úgy érzem, 
Marsalis messze nem tudta megközelíteni Gershwin három 
releváns darabjának ihletettségét, illetve nem tudta meg
oldani azt a kétségkívül alapvető problémát, hogy miként 
egyeztethető össze a klasszikus zene rendezett és a jazz 
szabad, improvizatív világa. Persze az ihletettség bizonyos 
fokán túl ez nem probléma. Bár a két mű kétségkívül  
relatíve magas kvalitást képvisel, éppen a jazz szabadsága  
és bátor variációs készsége hiányzik belőle, az átütő 
invenció, a maradandóság szintjét megugró egyediség. 
A művek alapvetően ízlésesek, ugyanakkor kifejezetten 
zavarónak – és feleslegesnek  érzem az utolsó tételekben 
alkalmazott plusz effektusokat (dobbantás, taps).  

Zay Balázs

1939 – Walton, Hartmann, Bartók művei 
Fabiola Kim (hegedű), Müncheni Szimfonikusok,  
Kevin John Edusei

Három hegedűversenyt tartalmaz Fabiola Kim koreai hegedű
művésznő két CDs albuma. Hogy miért éppen ezek a művek 
kerültek a lemezekre, arra a borítón olvasható 1939es  
évszám utal. Hartmann Concerto funèbre és Walton  
h-moll hegedűversenye 1939ben készült, míg Bartók 
2. hegedűversenyének a bemutatója volt ebben az évben. 
(Bartók 1937. augusztusától 1938. december 31ig dolgozott 
a Hegedűversenyen, melynek a következő évben  
Amszterdamban volt a premierje Székely Zoltánnal  
és a Concertgebouw zenekarával, Willem Mengelberg  
vezényletével.) Ez az időszak a legsötétebb történelmi időket 
idézi, amire Hartmann műve reflektál a legnyilvánvalóbban.  
A német komponista azt a reménytelenséget, ürességet 
és horrort rajzolta meg alkotásában, ami Németországot 
jellemezte ezekben az időkben. Már akkor, a második világ
háború kezdetén a fasizmus áldozatainak állított emléket 
darabjában. Jelképes, hogy ezt a hihetetlenül pesszimista, 
sötét művet fiának ajánlotta. Szerinte abban a vérzivataros 
korszakban egyetlen dolog számított: a család, ez adott erőt 
a túléléshez. A hegedűművész megkapó érzékenységgel 
tolmácsolja a számára ismeretlen történelmi időszak han
gulatát, mely a darab végén sem engedi el a hallgatót. Nincs 
reménysugár, és a befejezés sem hoz feloldást, kétségbe
esett kiáltással búcsúzik a komponista. Teljesen más világba 
csöppenünk a Waltonconcertóval. A szerzőnek akkortájt 
az volt a legnagyobb problémája, vajon Heifetz (a mű meg
rendelője) beleegyezike, hogy a premiert majd a British 
Council rendezze. Az álmodozó, olykor könnyed zenébe 
azért egy fájdalmas tapasztalat is megjeleni: a Ravellóban 
komponáló szerzőt megcsípte egy tarantula pók, e kelle
metlen élményt őrzi a Presto capriccioso alla napolitana 
felirat. A póknak nemcsak a tételért lehetünk hálásak, hanem 
azért is, mert a tarantella alkalmat ad a szólista kivételes 
virtuozitásának megismerésére. A Bartókconcerto szabadon 
áradó, szívből éneklő interpretációja lelkesítő.  
Bár a magyar közönséget már több nemzedék óta  
elkényeztették a hazai előadók, Fabiola Kim is értően  
és érzékenyen közelít a műhöz, így felírhatjuk a nevét  
a figyelmet érdemlő Bartókelőadók rubrikájába.

Kovács Ilona
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Fazil Say Plays Say 

A borító a Troy Sonatát hirdeti, a kiadvány gerince többet 
elárul: a műsor második számát (The Moving Mansion), 
valamint annak a sorozatnak a címét (Art of Piano), amelyből 
két tétel hallható (San Gelin, Winter Morning in Istambul). 
A címadó, csaknem 40 perces, tíztételes szonáta felkérésre 
készült, tavaly augusztusi bemutatója óta több országban 
megszólaltatta a szerző. A Trójai szonáta nagylélegzetű 
programzene, s bizonyára nem vagyok egyedül azzal, hogy 
most tudtam csak mai világtérképen elhelyezni a mitológiai 
történet helyét (Çanakkale, Törökország). A Mustafa Kemal 
Atatürk emlékére komponált négy tételből álló  
koncert rapszódia azt a történetet idézi fel, hogy a platánfa 
akadálytalan növekedését biztosítandó, a közelébe épített 
villa került áthelyezésre. Eredeti verziója zongorára és vo
nósötösre készült, amely nagylétszámú vonószenekar 
közreműködésével is előadható. Rapszódia a műfaja 
A zongora művészete sorozatból a 2. tételnek (San Gelin), 
amely a címadó török népdalon alapul, a sorozat 3. darabja 
pedig jellegzetes török makámskálába ágyazott tonális 
kompozíció. Fazil Say bár zeneszerzőként nem csupán saját 
hangszerére komponál, zongoraközpontúsága több szinten 
is kamatozik a felvételen hallható műveiben; letagadhatatlan 
az évszázadok zongorairodalmában való jártassága, ami 
abban is megmutatkozik, hogy a programzenei „tartalomhoz” 
mindig kifejezőközérthető megjelenítést talál.  
Él a „vezérmotívum” lehetőségével is, ennek köszönhetően 
megkönnyíti a monumentális opus végigkövetését.  
Kihasználja a zongora megszólaltatásának sajátos  
módozatait is, a különleges effektusokat az atmoszféra
teremtés szolgálatába állítva. Tobzódik a 20. század (immár 
a zenei köznyelvet nélkülöző) stiláris sokrétűségében, 
ugyanakkor gyakorló zongorista praxisának köszönhetően 
jó érzékkel bánik az idővel, a formákkal. A felvételek  
a salzburgi Mozarteum nagytermében készültek;  
A zongora művészete sorozat két tételét 2016ban két, 
a műsor további (nagy) részét 2018ban három nap  
folyamán rögzítette.  A darabok hatásához nagyban hozzá
járul a szuggesztív előadásmód. Saját kompozícióinak 
mindig hiteles tolmácsa Fazil Say.

Fittler Katalin

Weinberg: 24 prelűd szólóhegedűre 
Gidon Kremer – hegedű

1969 tavaszán írta Mieczysław Weinberg a 24 prelúdiumot, 
az ajánlás barátjának, Rosztropovicsnak szól, akinek több 
darabját is dedikálta. Nem tudni, miért, de a csellista nem 
játszotta el a prelúdiumokat. A lemezen a művek hegedű 
átiratban szólalnak meg, Gidon Kremert halljuk.  
Kremer a Weinbergművek (és a szovjet szocialista  
ideológiával össze nem egyeztethető hangzásvilágot 
képviselő, mellőzött szerzők, mint Gubajdulina, Schnittke, 
Silvestrov, Arvo Pärt) újrafelfedezéséért sokat tett.  
Együttesével, a Kremerata Balticával koncerteken játssza, 
lemezeken adja ki Weinberg és az említett komponisták 
műveit. Kremer írta át hegedűre Weinberg prelúdiumait is. 
A füzér követi Bach Wohltemperiertes Klavierjának fél
hangonként emelkedő, majd ereszkedő hangnemi sorozatát. 
Érdekessége a műnek az is, hogy Weinberg zenei allúziókat, 
rövid idézeteket komponál a tételekbe, ráadásul olyanokat, 
amelyek köthetők Rosztropovicshoz: az 5. prelúdium Borisz 
Csajkovszkij Rosztropovicsnak ajánlott gordonkaversenyéből 
hoz néhány hangot. De Schumann Csellóversenyéből – 
Rosztropovics repertoárjának kedvelt darabjából,  
vagy Sosztakovics Szonátájából egyszer, míg az Esz-dúr 
csellóversenyéből kétszer is hoz felismerhető motívumot 
Weinberg. Sosztakovics és Weinberg egyaránt hatott 
egymásra, így nem véletlen, hogy három Sosztakovicsidézet 
is szerepel a prelúdiumok zenei anyagában. Egyegy 
prelúdiumban népzenei idézetet hallunk, de a barokk 
dallamvezetésre is találunk példát. A rövid darabok rendkívül 
kompaktak. Egyegy – gyakran a végtelenségig egyszerű 
motívumot bont ki Weinberg, és viszi végig következetesen. 
A karakterek minden egyes darabnál mások, és mások az 
előadó hangszerkezelési lehetőségei is. Dús, több szólamú 
letétet, máskor az üveghangok éteri világát állítja a közép
pontba Weinberg, a „nem szép” hangzást sem veti el. 
Helyenként virtuozitást, másutt játékosságot, humort 
hallunk – nincs két egyforma darab a sorozatban.  
Gidon Kremer hihetetlen módon fogja meg a darabokat, 
nincs távolságtartás a mű és az előadáselőadó között.  
A spirituális erő, a személyes hangvétel minden egyes 
hangból árad. A nehéz sorsú Weinberg „egypercesei” 
Kremer tolmácsolásában felemelőek, felejthetetlenek.

Lehotka Ildikó
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Romance – Clara Schumann zongoraművei
Isata Kanneh-Mason – zongora

Szeretem, mégis félve fogadom a felfedezéseket. Örülök,  
ha egy muzsikus rátalál egy szinte elfeledett szerzőre, de 
rögtön gyanakszom is, hátha egy méltán elfeledett szerzőről 
van csupán szó. Gyanakvásomat erősíti, ha a zongorista – 
jelen esetben KannehMason – olyan kapcsokat fedez föl 
maga és a megidézett szerző – jelen esetben Clara Schumann,
született Wieck – között, melyek egyáltalán nem relevánsak: 
hogy mindketten nők, hogy Clarának nyolc gyereke volt, 
a kis Isatának meg hat testvére, akikből mind muzsikus lett, 
hogy milyen nehéz lehet(ett) nőként érvényesülni... Aztán 
jön a lemez, és szerencsére elsöpri ezeket az aggodalmakat, 
megerősítve, hogy mindez valójában csak reklámduma, 
a lényeg ott van ezen az albumon, amely Clara születésének 
200. évfordulójára állít szép emléket. A lemez címe persze 
becsapós, szó sincs itt egy Clara Schumannösszesről, 
az viszont igaz, hogy nagyon szerencsés füllel lettek 
össze válogatva a darabok. Clara Schumann darabjai jórészt 
bánatból vannak szőve, egy olyan nő melankóliájából, aki 
élete minden percét végig harcolta, akit férje sosem 
biztatott a komponálásra (sőt...), aki nyolc gyerek, majd egy 
mentálisan megbetegedő férj nevelése mellett lett kora 
egyik legjobb pianistája, aki nagyjából akkoriban hagyta 
abba a komponálást, amikor már a körülményei, az élete 
alakulása is megengedhette volna, akinek megannyi vágya 
maradt kottafüzeteken kívül. És aki mégis méltán fölfedez
hető. Nem elsősorban a 13 évesen írni kezdett amoll 
zongoraversenye okán, melyet itt KannehMason a Royal 
Filharmonikusok értő kíséretével ad elő – de amely 
csak Clara nagyszerű zongorázni tudásáról ad képet, más 
tekintetben kiváló közhely, kivéve a második tétel átmenetét 
és csellózongora duettjét. Sokkal inkább a Mendelssohnt 
idéző 3 románc, no meg a virtuóz cmoll Scherzo okán – 
miközben a lemez legnagyobb ajándéka az op. 22es 
hegedűre és zongorára írt 3 darab, melyet Clara a nagy 
közös barátnak, Joachim Józsefnek ajánlott, és amely 
csodás előképe a majdani Robert Schumannszonátának.  
És csodás előadásban hallhatjuk (a partner az amerikai 
hegedűs, Elena Urioste): ha csak ez az egyetlen mű szere
pelne az albumon, már akkor is megérte volna a felvétel!

Bányai Gábor

André Jolivet, Frank Martin:  
Művek fuvolára és zenekarra
José-Daniel Castellon (fuvola), Orchestre De Chambre  
De Lausanne, Nicholas Chalvin 

Izgalmas összevetésekre ad alkalmat a lemez: két zeneszerző 
zenekari kíséretes fuvolaműveit hallhatjuk. A francia André 
Jolivet és különösen a svájci születésű Frank Martin darabjai 
nem állnak sem a koncertprogramok, sem a lemezfelvételek 
listájának élén. Mindenesetre a két mesterien komponáló 
művész darabjait érdemes felfedezni. A műveken keresztül 
egy új hangzásvilágba lépünk. A régi korok műfajait is 
megidézik a címekkel: Martin a sonata da chiesát, Jolivet 
a szvitet gondolja újra. A különleges hangszerelés, hang
hatás is jellemző mindkettőjükre, Martin zongorát ír elő 
a Balladában, Jolivet a Szvitben a fuvola mellett mindössze 
négy ütőhangszerest foglalkoztat.  Martin Ballada fuvolára, 
vonós zenekarra és zongorára című darabja baljós, sejtelmes 
hangzással indít, a zongora különleges ízt ad a darabnak, 
jellegzetes stílusjegy a motívumismétlés. Mivel rövidnek 
találtatott a mű, Martin orgonára és fuvolára írt Sonata da 
chiesáját hangszerelték meg, így a két mű megszólalhat 
egymás után. Jolivet Versenymű fuvolára és vonós hang
szerekre című darabjának nem csak a felépítése érdekes  
(a két tétel kétkét egységre bontott), hanem a dodeka
fóniával történő kacérkodás, vagy a kaleidoszkópszerűen 
változó hangkép. A Suit en concert rendkívül pregnáns az 
ütőhangszerek miatt, különös színben láttatja a hallgatóval 
a világot, a II. tétel altfuvolán is előadható. A számmisztika 
is meghatározza a darabot: 5 előadó, a pentatónia, az 
5/4es ütemmutató jelzi a Jolivet numerológiához fűződő 
kíváncsiságát. JeanPierre Rampal, akinek Jolivet ajánlotta, 
és aki bemutatta a műveket, szkeptikus volt a Szvit leendő 
fogadtatását illetően. JoséDaniel Castellon játszik fuvolán, 
csodálatos, dús hangon, az alsó tartomány gazdagon szól 
hangszerén. A művész atmoszférateremtő képessége 
remek, ki kell emelnünk a Szvitet, amely önmagában is 
egy nehezen megfogható mű az előadók számára.  
A virtuóz hangszerkezelés természetes, de a csendesebb 
szakaszok hangzása is szép. Az Orchestre de Chambre de 
Lausanne együttese Nicholas Chalvin irányításával  
pontosan, érzékletesen játszik, ahogy a négy ütőhangszeres 
és JeanJacques Balet zongoraművész.

Lehotka Ildikó
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TACET

Tacet 256

The Koroliov Series – Vol. XXI
Johannes Brahms összes intermezzója
Jevgenyij Koroljov – zongora

A Koroljovsorozat 21. korongjával tizenegyedik szerzőként 
került sor (Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Chopin, Csajkovszkij, Prokofjev, Debussy és Ravel után) 
Brahmsra. A zongoraciklusokban nagy számban előforduló 
intermezzók összkiadásjellegű felvétele kétkorongos 
albumot eredményezett. Vannak műfajmegjelölések, 
amelyekkel csínján kell bánni. Ilyen a bagatell, a vázlat, 
s nemkülönben az intermezzo. Kiváltképp Brahmsnál, aki 
ciklusaiban korántsem csupán közjáték funkcióban  
helyezett el ilyen műfajú tételeket. Felvetődhet a kérdés, 
indokolte a szerző által összeállított sorozatok önkényes 
megbontása (ennek messzemenő következményeivel akkor 
kellene számolni, ha a zongoraművek összkiadásteljességű 
felvétele lenne a cél). Nem bántóan önkényes ez  
a szerkesztői eljárás (szimfóniatételtípusokból is készültek 
korábban nagy számban kiadványok…), ráadásul feltételez
hető, hogy az előadóművész helyiértéküknek megfelelően 
játssza a kiragadott tételeket is. Ráadásul, a viszonylag rövid 
tételek jelentős része hangversenyműsorokban is önálló 
életet él (néhányból kedvelt ráadásszám is lett). Más kérdés, 
hogy az opusszámok sorrendjébe rakott tételek egyvégtében 
való végighallgatása sajátos feladatot jelent, és voltaképp 
hatása is különlegesnek mondható. Ily módon megnő 
a ritkán hallható tételek megismerésénekmegszeretésének 
esélye – habár a hosszú zenefolyamban mindig megkülön
böztetett örömet jelent a régi kedvencek újrahallgatása. 
De ne tagadjuk: bele lehet fáradni az intenzív szépségbe 
(s ez vonatkozik az előadóra is!). Aki viszont kiragadva akarja 
meghallgatni egyikmásik intermezzót, számolnia kell azzal, 
hogy nem az eredeti környezetéből, hanem az intermezzo 
sorozatból származik a felvétel. Tehát, megannyi részlet
szépség mellett, alkalmanként hiányolható érzelmi mélység 
vagy épp a tónusnak a borongós sötétsége. A végighallgatás 
során éppen ilyen meggondolásból minden „szélsőséges” 
gesztusért hálásak vagyunk, a visszafojtott vagy épp kitörő 
indulat intenzitásáért, s nemkülönben azért, ha a dinamika 
kimozdul a mármár társalgási stílus keretei közül, és 
az érzelmiindulati töltésből adódóan suttog vagy felkiált 
a hangszer.

Fittler Katalin

Wagner: Lohengrin
Beczała, Harteros, Meier, Konieczny, Bayreuther Festspiele, 
Christian Thielemann 

Ha azt mondom: Bayreuth – akkor az elsősorban hagyo
mány. Ha azt mondom: Lohengrin – akkor az elsősorban 
romantika. Ha azt mondom: Thielemann – akkor az 
elsősorban elképesztő precizitás, tökéletesen kidolgozott 
részletek, tömbszerű és mégis árnyalt hangzás.  
Ha azt mondom: 2018 és a rendező Yuval Sharon – akkor 
már gyanakodni kezdhetünk, hogy itt szinte semmi sem lesz 
ugyanaz, mint amit hagyományosan megszoktunk. Sharon 
– talán az első amerikai rendező Bayreuth történetében – 
tulajdonképpen az elektromosságról rendezett egy  
Lohengrinelőadást. Csodás kékben derengő modern 
meséje (mintha csak Nietzsche szavait idézné a Lohengrin 
kék narkotikumáról) villanypóznák tövében, áramtermelő 
telepek árnyékában játszódik. Értelmezése szerint Brabant 
sötétségben él, kell hát valaki, aki fényt, új töltést, 
 elektromosságot hoz ebbe a világba – és erre a megfelelő 
ember a polikarbonát szárnyakkal „úszó” kerámia hattyún 
érkező Lohengrin. Ki ez a prométeuszi figura: egy idealista, 
egy technokrata a jövőből, egy szerelem csodás éjszakai 
vándora? A válasz ránk van bízva. Téren és időn kívül 
vagyunk, amikor azt hisszük, ráismerünk valamire a valóság 
szintjén, máris tovarepülünk a mesébe, az irreálisba. Hitech 
Lohengrin – de a kérdőjelek ugyanúgy megmaradnak: 
hogy ki is ez a figura, honnan jön és hová tart, elége 
a szerelem a világ megváltásához?! Thielemann már 
kipróbálta a maga zenei látomását két évvel korábban 
Drezdában. Most talán még szebben szól a zenekara – és 
szerencsésebb az énekesek terén is. Mert bármennyire 
szenzáció volt 2016ban Netrebko Wagnerdebütálása Elsa 
szerepében, itt és most Anja Harteros sokkal érzékibb, 
sokkal biztosabb, sokkal meggyőzőbb, érzékeny éneklése 
nekem napjaink legjobb Elsájává teszi. ’16ban Piotr Beczala 
volt a címszereplő, és most is ő énekli ezt a bitang nehéz 
szerepet  – mint mindig, most is remek mesteremberként, 
néhány csodaszép pillanattal, többnyire azonban csak 
megbízhatóan. Az előadás óriási ajándéka Waltraud Meier,  
aki napjaink legnagyobb Ortrudja – olyan feszültséget 
teremt maga körül, hogy abba még a színpadi áramtelep is 
belehalványul.

Bányai Gábor
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J. S. Bach:  
Kettős- és hármasversenyek
Capella Savaria, Kalló Zsolt

Hungaroton 
HCD 32836

J. S. Bach: Szonáták hegedűre  
és zongorára 
Renaud Capuçon (hegedű),  
David Fray (zongora)

Erato/Warner – Magneoton
019029550578

Prinz Johann Ernst von 
Sachsen-Weimar: Versenyművek 
Thüringer Bach Collegium

Audite – Mevex 
97 769

Bach: Versenyművek, szólódarabok
Avi Avital – mandolin, Kammer-
akademie Potsdam,  
Australian Brandenburg Orchestra

Deutsche Grammophon – Universal
483 6590 

A zeneirodalomban, ha nem is gyakori, de van példa arra, 
hogy királyi családok tagjai zenét szereznek, a Bibliában 
említett Dávid királytól kezdve Oroszlánszívű Richardon,  
VIII. Henriken át Esterházy Pálig, a sor korántsem teljes. 
IV. Johann Ernst szászweimari herceg – akinek Telemann 
ajánlotta hat hegedűszonátáját – is gyarapította a főúri 
zeneszerzők sorát. A herceg családjának több mint száz 
hangszere volt, a nagy Bach is alkalmazásban állt náluk. 
Az 1696 karácsonyán született, és mindössze 18 évet élt 
herceg tíz művét hallgathatjuk meg: nyolc concertót, 
egy kéthegedűst (a szerző maga nevezi így a művet), és egy 
trombitaconcertót. Rendkívül érdekesek a művek, mesterien 
megírt darabok. A concertók kifejezetten rövidek, kompaktak, 
és általában követik a műfajra jellemző gyorslassúgyors 
felépítést. A Thüringer Bach Collegium együttese játszik, 
remek hangulatot teremtve, egyedi előadásmóddal, szép 
hangszínekkel, szólamkiemelésekkel. Kevésbé tetszetős 
a kéthegedűs darab előadása, belesietések teszik kissé 
kiegyensúlyozatlanná a művet.

LI

Furcsa kiadvány, Avital pár éves lemeze Bachkoncertekről, 
egy fél korongnyi új felvétel és egy két ráadás videófelvétel. 
Ám a lényeg: kiváló. Avital nagyhatású művész, a mandolin 
kimagasló mestere. Kicsit gyors a versenyművekben vett 
tempó, sajnos ezzel elvész a darabok számos értéke,  
de Avital viszonzásul izgalmas, jó értelemben véve dinamikus 
előadásokkal ajándékoz meg. Az új felvételek másképp 
kiemelkedők. Avital nemcsak dinamikus tud lenni, hanem 
finom, nyugodt, kellemesen hangulatos is. Jó érzéke van 
azon a szinten, ahol sok amúgy kvalitásos zenésznek sincs, 
a ritmus finom tartása vagy változtatása terén, ami nem csak 
mellékes aspektus, hanem lényegi a barokk hangszeres 
alkotások esetében. A hangszernek igen kicsi az irodalma, 
ezért remélem, Avital sok barokk művet ültet majd át 
mandolinra. Talán a II. hegedűpartita és az I. csellószvit 
első tétele – a második lemez anyaga – csak a kezdet.  
Van még hová nyúlni, s úgy tűnik, nemcsak a játékban, az 
átiratkészítésben is jeleskedik. 

ZB

Négy hegedűzongora szonátát tartalmaz a lemez, abból 
a hatos sorozatból, amelyeket Bach 1774ben írt  
Köthenben. Szívhez szólóak a művek, különösen  
a C-dúr szonáta nyitó tétele: a Máté-passió Erbarme dich 
kezdetű áriájának ritornelljével parallel a zene. David Fray 
játéka fantasztikus, a lassabb tételekben puha, szinte elomló 
hangzást hallunk, a gyors szakaszok peregnek.  
Érezhető, hogy Fray elmélyedt a bachi zenében,  
a formában, a műveket stiláris biztonsággal, és érzelmi 
töltettel játssza. A díszítések peregnek, az éppen csak 
érezhető agogikai megoldások nagyszerűek. Renaud 
Capuçon játéka egyszerű, sajnos a szó negatív értelmében. 
Játéka a lemezt nyitó szonáta a hegedűs előadásában olyan, 
mintha akkor látná először a kottát. Csúnyán megfogott,  
ott hagyott hangok tömegét halljuk, dinamikai és más egyéb 
finomságok nélkül. Az is előfordul, hogy az azonos dallam
szeletek díszítését különféleképpen játssza Capuçon.  
Ezek a hibák lengik be a többi szonáta tolmácsolását is, 
érezhetően nem a hegedűs világa a bachi zene.

LI 

Az elmúlt években piacra került Brandenburgi versenyek 
és a szólóhegedűkoncertek felvételei után ismét egy, Bach 
„concertante” műveit tartalmazó kiadvánnyal jelentkezik 
a Capella Savaria. Most változatosabb a műsor: a híres 
kéthegedűs koncert és egy három hegedűre és zenekarra 
írott kompozíció (voltaképpen a három csembalós d-moll 
versenymű átdolgozása) is helyett kapott a CDn, valamint 
a gyakorta játszott ún. oboás hegedűverseny, továbbá 
egy fuvola, hegedű, és csembalószólóra írt versenymű 
szerepel a programban. A szólisták historikusan elkötelezett, 
míves és választékos játéka igazolja a kiválasztásukat:  
Kalló Zsolt mellett Paulik László és Papp Dániel hegedül, 
Simon Bettina oboázik, Bertalan Andrea fuvolán, Papp Rita 
csembalón működik közre. Kiegyensúlyozott, visszafogott 
lendülettel szóló előadások ezek, a Capella Savaria  
muzsikusai a tőlük megszokott módon, részletgazdagon, 
finom arányérzékkel és stílusosan közvetítik Bach munkáit. 
Külön figyelmet érdemel a lemezt záró  
a-moll hármas verseny póztalan tisztasága és harmonikus, 
világos kidolgozottsága. 

BM
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Mysliveček összes billentyűs 
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Clare Hammond (zongora), Svéd  
Kamarazenekar, Nicholas McGegan

BIS – Karsay és Társa 
BIS 2393

Haydn: Csellóversenyek, Vivaldi: 
Kettősverseny
Christoph Croisé (cselló), Sherniyaz 
Mussakhan (hegedű), Eurázsiai Szólisták

Avie – Karsay és Társa
AV 2402

Haydn, Casadesus, Janson: 
Csellóversenyek
Valentin Radutiu – cselló, Württem-
bergi Kamarazenekar, Ruben Gazarian

Hänssler Classic – Karsay és Társa
HC 16082

Mozart: Zongoraversenyek 
K 413, 450, 595
Viviane Chassot – harmonika, 
Camerata Bern

Sony Classical 
19075908412

Régi gyakorlatának megfelelően a kiadó ezúttal is tudott 
érdekességekről, újdonságokról gondoskodni.  
Haydn D-dúr gordonkaversenyét ezúttal Tobias PM Schneid 
kadenciáival halljuk, melyeket a felvétel szólistájának 
ajánlott. Olyan harmonikus, kiegyensúlyozott zenélésben 
gyönyörködhettünk addig, hogy a kétségkívül stílusidegen, 
a szólista számára kihívást (egyszersmind megmérettetést) 
jelentő virtuóz betéteket éppen másságuknak köszönhetően 
fogadjuk érdeklődéssel. A kísérőszövegből kiderül az is, 
hogy a műsor második száma HenriGustave Casdesusnek 
Johann Christian Bach concertóján alapuló műve.  
Igazi csemege a 18. század második felében élt francia 
muzsikus felfedezése, aki eleinte virtuóz csellóművészként 
hódította meg – többek között saját versenyműveivel – 
a közönséget, majd kizárólag zeneszerzéssel foglalkozott. 
A kamarazenekar érzékeny, igényes partnere Valentin 
Radutiunak, aki 1686os cremonai hangszerének  
kiaknázhatatlanul gazdag hangszínlehetőségeivel is megis
merteti hallgatóit.

FK

Az átiratkészítést maga a zenetörténet indokolja:  
főképp mert része volt, továbbá mert egyes hangszereknek 
gyér a repertoárja. Mozartzongoraversenyek harmonikán? 
Nagyon érdekes. Persze nem az eredeti művek alternatí
vájaként, hiszen jóval kisebb a dinamikai skála. Billentyűs 
hangszer ugyan, leginkább a harmónium rokona, ám  
mégiscsak könnyebb zenék hangulatát idézi.  
Chassot kiváló játékos és ügyesen nyitott új irányt. Átírt már 
Haydnkoncerteket, Rameaudarabokat, és játszik kortárs 
zenét is. Mozart három zongoraversenye három világ: 
a 11es, a 15ös és a 27es. Főképp az utolsó különös, 
hiszen ehhez aztán végképp nem ezt a hangszert asszociál
nánk. A harmonika a kastély díszterméből a kertjébe visz, 
quasi divertimentós a hang, de az utolsó zongoraverseny 
mégiscsak a Varázsfuvola megtisztult, fennkölt világából 
való. Alternatív, de értékes felvétel. A harmonika amúgy is 
mindig többféle érzésvilágot közvetít, érzékiséget nemcsak 
önmagában. Mozart zenéje egy új világban. Vagy mégsem? 
Ott az Adagio üvegharmonikára.

ZB

A 20. század közepe óta Joseph Haydn két gordonka
versenye úgyszólván minden szólócsellista számára 
kötelező penzum. Kevesen vannak azok, nem így, hanem 
lehetőségként tekintenek rá, Christoph Croisé svájci 
gordonkaművész ezen kevesek közé tartozik. Ő ugyanis 
képes friss szemmel nézni ezekre a sokak szemében 
kövületként létező művekre. Croisé olvasatainak frissességét 
mindenekelőtt az értelmezés játékossága adja. Csellójátéka 
kerüli a rutinmegoldásokat, és szinte minden ütemben 
megtalálja az önálló arcot, melyet a darabnak kölcsönözhet, 
van saját, érvényes mondanivalója e művekről, így nem 
csupán eljátssza a darabokat, de valósággal el is meséli őket. 
Jó partner az Eurázsiai Szólisták Kamarazenekara, egy fiatal 
és ambiciózus együttes, melynek élén a Vivaldi kettős
versenyében szólistaként is bemutatkozó kazah hegedűs, 
Sherniyaz Mussakhian igazolja rátermettségét. Kíséretük 
végig pedáns és fegyelmezett, a szólamarányok  
kidolgozottak, mégsem lesz rideg vagy hűvös a hangzásuk.  

BM

Ismert, Mozart milyen nagy becsben tartotta kollégájának, 
Josef Mysliveceknek tanácsait, mentori intelmeit. A Haydnnál 
öt évvel fiatalabb cseh zeneszerző nem volt stílusteremtő 
művász, de szerepe a bécsi klasszikában nem jelentéktelen. 
Számos szimfónia, hegedűverseny alkotója, aki az opera 
seria műfajában érezte igazán otthon magát. Billentyűs 
művei, melyek most a BIS kiadványán válnak lemezen 
is elérhetővé, aligha követelhetnek helyet maguknak 
a kánonban, hiszen még az életművön belül is marginálisak. 
Szóló munkái elsősorban tandaraboknak alkalmasak, 
koncertjei kurták, noha nem invenciótlanok.  
Clare Hammond nemigen törhet virtuóz babérokra ezek 
eljátszásával: játéka stílszerű, ízlésesen kivitelezett, arányos. 
De ahogyan a művek maguk sem tartalmaznak sok eredeti 
mozzanatot, úgy az angol zongoraművésznő játéka sem 
kínál semmi maradandót: többnyire formális, udvarias, 
unalmas. A Svéd Kamarazenekar kísérete ezúttal is jól fésült; 
kellemes hangzású (erről a kiváló muzsikusok mellett 
Nicolas McGegan gondoskodik).

BM  



83GRAMOFON

My Paris Years
Alain Lefèvre – zongora

Warner Classics – Magneoton
9029568941

Poulenc: Versenyművek
Christian Ihle Hadland, 
Håvard Gimse – zongora, 
Norvég Rádiózenekar, Szilvay Péter

Lawo 
LWC 1173

Elusive Affinity – Pärt, Schnittke, 
Kancheli, Bach művei 
Anna Gourari (zongora) 

ECM Records – Hangvető
ECM 2612

Schumann Quartet: Chiaroscuro 

Berlin Classics – Karsay és Társa
0301213 BC

Az orosz származású, jelenleg Münchenben élő Anna 
Gourari Elusive Affinity című lemeze lélegzetelállító és 
bámulatos. Két Bachátirat (Antonio Vivaldi  
g-moll concertójának Largója, BWV 975, és Alessandro 
Marcello d-moll oboaversenyének Adagiója, BWV 974) 
keretezi Alfred Schnittke, Gija Kancseli, Rogyion Scsedrin, 
Arvo Pärt és Wolfgang Rihm műveit. Már maga a cím is 
talányos: Tünékeny vonzódás. A művésznő a hallgatóra 
bízza, hogy összekötő kapcsokat keressen a 20. századi 
zeneszerzők művei, illetve a kortárs művek és az őket 
keretező barokk alkotások között. A felvételt hallgatva 
nyilvánvaló, hogy Gourari a kortárs zene specialistája, 
Scsedrin bizonyára nem véletlenül ajánlotta neki  
a lemezen is hallható Napló című művének hét darabját. 
A Kazanyi Zeneakadémia, illetve a Moszkvai Csajkovszkij 
Konzervatórium egykori hallgatója az orosz zongoraiskola 
minden pozitívumát magévá tette: csillogó technika párosul 
kivételesen érzékeny billentéssel, széles dinamikai skálával 
és szuggesztív előadásmóddal.

KI

A lemez címe – Chiaroscuro – a festészetben a fény
viszonyok és hatásaik ábrázolására használt fogalom, mely 
ezúttal a zenére vonatkozik: a lemezen bejárt térbeli 
és időbeli utazásra utal a vonósnégyes. Bach öt fúgáját 
használják „promenádként”, ahová mindig visszatérnek 
egyegy zenetörténeti korszak meglátogatása után.  
Az öt fúgát (Esz, c, D, d, E) a Wohltemperiertes Klavier 
második kötetéből Mozart írta át (K. 405): a barokk  
és a bécsi klasszika találkozik így ezekben az átiratokban.  
A nagy Bachrajongó, Mendelssohn Esz-dúr fúgájával  
(op. 81, no. 4) a romantikát képviseli. A CD legnagyobb 
részében 20–21. századi zeneszerzők művei csendülnek fel. 
Az öt komponista – Glass, Sosztakovics, Webern, Janáček 
és Gershwin – a múlt század öt különböző alkotói nyelvét 
képviseli, melyek között az örökérvényű állandóság képzetét 
keltve „közlekednek” a BachMozartdarabok. Új oldalát 
mutatják vonósnégyesátiratban az eredetileg billentyűs 
hangszerre szánt fúgák, és a velük bevezetett kvartett
darabok is kissé más megvilágításba kerülnek és így válnak 
hangzó chiaroscuróvá.

KI

Poulenc zongoraversenyeinek alapvonása a gyermeki 
mozgalmasság, a derűs fesztelenség, a játékos keresetlenség 
és a kendőzetlen neoklasszikus báj. Nagy kár, hogy az Oslói 
Rádiózenekar lemeze éppen ezen a téren marad a leg
inkább adós. Christian Ihle Hadland és a kettősversenyben 
közreműködő Håvard Gimse technikailag kifogástalan 
zongorajátéka nélkülözi ugyanis e Poulencművek  
eredendően szertelen pajkosságát, feminin kecsességét. 
A zenekar tompa és színtelen, a szólisták kifejezéskészlete 
nem elégséges ahhoz, hogy a mű folyton változó, kedélyes 
karakterei előbukkanjanak. Pontos és fegyelmezett,  
de egykedvű előadások, pedig akár derűsek is lehetnének, 
ám híján vannak minden spontaneitásnak. A fajsúlyosabb 
Orgonaverseny előadása biztatóbb képet mutat:  
Kåre Nordstoga remekül orgonál és az üstdobbal kiegészülő 
vonószenekar is mármár robusztus a korábbiakhoz képest. 
Azonban az oslói katedrális orgonája nem ideális – meg
lehet, kényszer szülte – választás egy olyan mű esetében, 
mely modern orgonákon is többször bizonyított.  
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Alain Lefèvre Franciaországban született kanadai zongorista 
párizsi tanulóéveinek emlékét eleveníti fel. Debussy, Ravel 
és Franck műveinek sorát Satie egyegy Gymnopédieje 
szakítja meg. Lefèvre kortárs szerzők  André Mathieu, 
Alexander Brott, Walter Boudreau, John Corigliano,  
François Dompierre, PierreMax Dubois, Henri Dutilleux, 
Alain Payette – népszerű előadója. Dinamikai skálája furcsa 
módon limitált, túl sok a pedálhasználat. Előadásában 
ugyanakkor van odafigyelés és fegyelem, strukturális 
szemlélet, s még differenciáltság is. A régi lyukkártyás 
gépzongorát juttatja eszembe, ahol volt egy bizonyos 
dinamikai skála. Lefèvre is így variálja a dinamikát, nem 
folyamatosan, hanem bizonyos síkokra beállítva. Ez azonban 
strukturál és kétségkívül adekvát képet ad a művek egészéről. 
Ha nem használna ilyen sok pedált, akkor Lefèvre játéka 
egész megfelelőnek volna mondható a darabok szerkezetére 
történő koncentrálás tekintetében, így azonban egyfajta 
egyszerűség jellemzi, épp annak a finomságnak a hiánya, 
ami ezeknek a művekben a körében elsődleges kellene, 
hogy legyen. 
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