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Mozart: Zongoranégyesek
Finghin Collins – zongora, Rosanne Philippens – hegedű, 
Szücs Máté – brácsa, Várdai István – cselló

Mozartot tartják az első zeneszerzőnek, aki zongorára 
és három vonós hangszerre komponált darabot: a g-moll 
zongoranégyest. Mindössze két ilyen apparátusú művet írt 
Mozart, ami azért meglepő, mert kamarazenei termése 
rendkívül gazdag. Megemlíthetjük a szerző 20 vonós-
négyesét, a kétbrácsás vonósötösöket, a klarinét- vagy 
az oboakvintettet, de számos zongorás triót is jegyez 
Mozart. A két zongoranégyes az 1780-as évek közepén 
keletkezett. Ez az időszak zeneszerzői szempontból 
rendkívül termékeny volt, öt nagy zongoraverseny, két 
vonósnégyes és a Figaro házassága is ez idő tájt íródott. 
A g-moll zongoranégyes – Mozart feljegyzése szerint – 
1785. október 16-án készült el. A zeneszerző-zeneműkiadó 
Hoffmeister azonban nem volt elégedett a művel: nehéznek 
találta, nem is akart fizetni a darabért, népszerűbbet akart. 
A g-moll mű nyitótétele valóban nem felhőtlenül könnyed, 
a főtéma kissé komor. Mozart azt válaszolta, hogy nem ír 
többet, inkább éhezik vagy elviszi az ördög. A másik 
zongoraötöst, amelyet 1786. június 3-án fejezett be, már 
az Artaria adta ki. Mindkét zongoranégyes háromtételes; 
a szólamok azt mutatják, hogy a hangszerek szerepe egyen-
rangú. Az is figyelemre méltó, hogy már nem elsősorban 
a műkedvelők számára készült a két darab, hiszen sok 
szakaszban a virtuóz hangszerkezelés elengedhetetlen. 
A felvételen számos nagyszerű megoldást hallunk, így szép 
hangszíneket és az Esz-dúr zongoranégyesben jól meg-
fogott karaktereket, a szinte beszédes belső hullámzást. 
A zongoraszólamot Finghin Collins játssza – kellemesen, 
korrekt módon, azonban a lassú tételekben a nyugodtságot 
hiányoljuk játékából. A g-moll darab zongoraindítása kissé 
kapkodó, a későbbiekben sem mindig érezzük azt, hogy 
csordogál a zene. Rosanne Philippens hegedűjátéka szintén 
kellemes, a fiatal hölgy is hajlamos a lassú szakaszok 
szólóállásaiban a hajszálnyival gyorsabb tolmácsolásra. 
A két művész érezhetően jobban érzi magát azokban 
a szakaszokban, amelyekben a szólamuk nem kiemelt. 
Szücs Máté és Várdai István teszik a darab tolmácsolását 
igazán élővé, lüktetővé. A belső szólamok adják ehhez 
az előadáshoz azt a pluszt, amely élvezetessé, izgalmassá 
teszi a hallgatását. 

Lehotka Ildikó

Nannerl Mozart
Váradi Helga, Plamena Nikitassova,  
Jörg-Andreas Bötticher

Kissé megtévesztő a cím és a címlap. Valójában az egyéb-
ként Nannerl életével foglalkozó (róla rövidfilmmel is 
megemlékező) előadó Mozart billentyűs és kamarazenéjéből 
állított össze műsort. Mozart-korabeli öltözet, az egykorit 
idéző hajviselet segít elképzelnie a kort, és írásos dokumen-
tumok (levelek) segítségével kontúrozni az egyes darabokat. 
Elsődlegesen ismeretterjesztő jellegű; jóllehet, az ilyesfajta 
értesüléseket szívesebben vesszük élő előadások keretében 
– a felvételektől elsősorban perfekt interpretációt várunk. 
Olyan művészi teljesítményt, amelyet szívesen újra-
hallgatunk – ebben van a felvételek hasonlíthatatlan 
többlete. Váradi Helga felvétele nem ad különösebb zenei 
élményt, a kísérőszöveget viszont érdemes és hasznos 
elolvasni, még azoknak is, akik a Mozart-család levelezésé-
nek ismerői. Halljuk a D-dúr négykezes szonátát (K. 381) 
csembalón – ezt egykori tanárával, Jörg-Andreas  
Bötticherrel játssza, majd a ritkábban hallható C-dúr Prelude 
következik (K. 284a). C-dúrban folytatódik a műsor, hegedű-
szonátával (K. 303), melyben a fortepianón játszó Váradi 
partnere Plamena Nikitassova, aztán fortepiano-szóló 
következik (C-dúr szonáta, K. 309), végül pedig a D-dúr 
rondó két hegedűvel kísért verziójához (K. 382). Az eredeti 
és kópia-hangszerek egyaránt „direktben” szólnak, túl 
hangosak – nélkülözik a lehetséges dinamikai árnyalásokat. 
A négykezes szonátában feltűnően sok a díszítés – akkor 
is szokatlan, ha az analógiákat autentikus forrásból  
merítették az előadók. Kevéssé meggyőző a tételeken belüli 
tempóváltoztatás; inkább esetlegesnek, rapszodikusnak 
tűnik, semmint átgondoltnak. Vélnénk, a csembaló és 
a fortepiano megszólaltatásához másfajta érzékenység 
szükséges – természetesen a felkészült hangszerjátékos 
mindkettőhöz értő kézzel nyúlhat. Ezúttal nem érződik 
a kapcsolat bensőségessége az előadó és választott 
instrumentuma(i) között. A régizenélés megszenvedett 
tapasztalata: a korabeli hangszerek alkalmazása önmagában 
kevés az autentikus hangzáshoz. Ha pedig nem az a játékos 
célja, akkor voltaképp mindegy, hogy milyen hangszert 
választ... Ezúttal a hallgatnivaló nem Mozart zenéjének 
szerez új rajongókat, hanem eszközként szolgál Váradi 
Helga sokrétű szakmaiságának illusztrálására. 
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Bruckner: I. (c-moll) szimfónia – az 1891-es bécsi 
verzió
Philharmonie Festiva, Gerd Schaller

Nagyívű és ambiciózus vállalkozásba fogott a bajor kar-
mester, Gerd Schaller az elmúlt években. Nem kevesebbre 
céloz, mint BRUCKNER2024 munkacím alatt lemezre venni 
Anton Bruckner valamennyi szerzeményét a komponista 
születésének bicentenáriumára – méghozzá úgy, hogy min-
den, a szerző által készített változatból önálló hanglemez 
készüljön. A munka derékhadát maga mögött tudhatja, 
hiszen legalább egy verzióban már rögzítette a szimfóniákat; 
azonban olyan, filológiáját tekintve meglehetősen komplikált 
műveknél, mint például a III. vagy a IV. szimfónia,  
ez hosszas folyamat, mely elkötelezett és gondos kutató-
munkát követel. Saját zenekarát, a Philharmonie Festivát 
eredetileg a Müncheni Bach Szólisták együttesének bázisán 
építette föl 2008-ban. Egy kamarazenekart bővített ki 
Németország eminens zenekarainak ráérő tagjaiból, teljes 
szimfonikus zenekarrá. Legutóbb a c-moll hangnemű 
I. szimfónia került lemezre, immár másodízben. Azonban 
míg az első, 2011-ben rögzített felvétel a mű ősbemutatóján 
(1868) megszólaló eredeti (linzi) változatot kínálja, addig 
a most megjelent CD-n az 1891-ben, vagyis a szerző kései 
alkotói periódusában átdolgozott bécsi verzió került a 
korongra. Schaller jó érzékkel kommentálja a kísérőfüzetben, 
hogy míg Bruckner sokszor bátortalan volt a komponálásban, 
annál biztosabb kezű volt a művek későbbi revízióiban. 
A c-moll szimfónia e végső változata erre kiváló példa, 
hiszen számos ponton kihallható belőle egy igen erős és 
karakteres stílus, a szerző relatíve korai éveinek gyümölcse 
szinte átitatódik egy tapasztalt, jelentős sikereket magáénak 
mondó, elismert muzsikus magabiztosságával. A bécsi 
változat egy olyan művet közvetít, melynek alkotója túl 
van a VII. szimfónia döbbenetes mélységein és  
a VIII. szimfónia szinte apokaliptikus sokkján. Schaller 
 és a Philharmonie Festiva ugyan nem egy korszakos 
jelenség, de erényei bőven akadnak: rendezett sorokban, 
fegyelmezetten zenélnek, muzsikusaik jó képességűek, 
ismerik a szerepüket az együttesben. Azonban a mély-
vonósok erőtlenek, a hegedűkar dússága ugyancsak 
hiányérzetet hagy, a fafúvósok sokszor tompák, a rezek 
bátortalanok, a hangszínek széles palettájáról pedig leg-
feljebb csak álmodhatunk.

Balázs Miklós

Richard Strauss: Alpesi szimfónia,  
Halál és megdicsőülés
Oslói Filharmonikus Zenekar, Vasily Petrenko

Akár dicsérhetem is ezt a felvételt. De lelkesedni nem tudok 
érte. Vasily Petrenko megbízható karmester, pontosan 
irányít és összehangolt, jól összefogott játékot produkál. 
Az Oslói Filharmonikus Zenekar játéka precizitásban, 
felkészültségben méltó a zenekart felvirágoztató Mariss 
Jansons örökségéhez. Mégsem mondhatom, hogy azon a 
szinten van. Ami hiányzik: a lelkes átélés, a zene érzelmekkel 
való megtöltése. A Halál és megdicsőülés előadásának 
érdeme a tiszta strukturáltság, a pregnáns formaadás. 
A struktúra megmutatkozásának jót tesz az objektív  
hangvétel, ugyanakkor hiányzik az előadásból az átélés. 
Nem mondhatni, hogy nincsenek legatók, csak éppen  
egyenes hangok követik egymást ívek és hullámok nélkül. 
A mű elejének hangszerszólóiból hiányzik a zene lejtése 
– hűvösek, kimértek.  Az Alpesi szimfónia valamivel jobb 
e tekintetben; talán azért, mert ősereje révén áttör benne 
a straussi zene elsöprő áradata. De ebben is tetten érhető 
az objektív összképre való koncentrálás vélhető szándéka, 
szemben a műben rejlő érzelmi lehetőségek kibontakozta-
tására való törekvéssel. Elég utalni Karajan felvételeire, 
amelyekben a csiszolt  megszólaltatás mellett rendre ott 
vannak a zene lényegéből kinyert színek, lehetséges egyedi 
megoldások. Nem tudni, hogy a karmester vagy a hang-
mérnök döntése-e a vonósok relatív háttérbe helyezése, 
azaz a kiegészítő szólamok előtérbe emelése – úgy, 
hogy a vezérszólam érvényesüljön, de nem kiugróan.  
Objektivitásra törekvés része lehet ez is. Az Alpesi szimfónia 
valamelyest átéltebb megszólaltatása révén ez a lemez 
felülemelkedik a megelőző, az Imígyen szóla Zarathustrát 
és a Hősi életet tartalmazó albumon, igényesség szem-
pontjából még magas szintűnek is mondható, de igencsak 
hűvös és objektív. Jansons egykori felvételei a zenekarral 
megfeleltek az objektivitás korszerű követelményeinek, 
de nem hiányzott belőlük az átélés, színesebbek voltak. 
Persze lehet, hogy némelyek az efféle tárgyilagosságra 
törekvésben lelik örömöket. Petrenko lemezén egész 
kiszámítható az alpesi vihar, a halál. Szinte számítógépes 
kép tárul elénk a megdicsőülésről is. S talán kifejezetten 
korszerű interpretációk ezek a számítógép készítette  
festmények korában.  

Zay Balázs

Profil – Karsay és 
Társa

PH 19084

Lawo

LWC 1192
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Accentus – Mevex

ACC20449

Előadói  
magánkiadás

Vörös Niki Quartet feat. Subicz Gábor: Left Alone
Songs from Abbey Lincoln that stayed with me

Ha Vörös Niki művészi jótulajdonságai közül csak kettőt 
kellene kiemelnem, az a szokatlan, de nagyszerű anyagok 
iránti vonzódás és az érzésteli előadásmód lenne. Második 
albuma kidomborítja mindkét említett erényét. A lemez 
a néhai Abbey Lincoln dalainak egyéni feldolgozásait 
tartalmazza. Magyarországon viszonylag kevesen ismerik 
a 2010-ben elhunyt afrikai-amerikai énekesnő munkásságát.  
Szövegközpontú jazz-énekesnő volt, ami nem túl gyakori 
a műfajban. Az angolul nem tudók számára ezt a nehéz-
séget áthidalják az album kísérőfüzetében Kovács Árpád 
nagyszerű szövegfordításai. A kilenc felvétel közül hat 
Lincoln saját szerzeménye, de a többit is jazz-zenészek vagy 
énekesek írták. A nyitószám, a lendületes Long As You’re 
Living az ötvenes évek stílusát idézi, és részben vokál-
együttes benyomását kelti, mivel Niki minden szólamot 
külön felénekelt rá. A Should Have Been hangulata jóval  
elégikusabb, de itt már evidens Niki hihetetlen előadói 
őszintesége. Mindent dalt úgy választott, hogy egybe-
csengjen saját élettapasztalatával, lelki megpróbáltatásaival. 
A Being Me szövegének öniróniája viszont arra ihlette, 
hogy vidámabb latin közegbe ültesse át feldolgozását, ami 
nagyszerűen működik. Niki bátyja, Vörös László nagyszerű 
zongorista és hangszerelő, de a bőgős Csuhaj-Barna Tibor 
és a dobos Jeszenszky György is szakmai csúcsot képvisel. 
Zseniális húzás volt a csodálatos fiatal trombitás,  
Subicz Gábor bevonása. Teljesen elképesztő a zenei affinitás 
Niki és közötte, de bármelyik ízlésesen rövidre fogott 
trombitaszóló is megér egy misét a lemezen. A felvételekre 
visszatérve, a Throw It Away a szomorúság és a szenvedély 
nagyszerű elegye, míg az album legismertebb száma, 
a Little Niles nagyobb érzelmi hullámokat ver az eredetinél. 
A Down Here Below drámai feszültségét  a lendületes és 
vidám, nagyszerű hangszeres szólókkal tarkított Storywise 
ellensúlyozza. A My Love Is You elképesztően szenvedélyes 
vallomás, ami épp úgy erőssége Nikinek, mint az a könnyed 
humor és vagányság, ami a szvingesebb számait jellemzi. 
Szerintem azonban a csúcs a címadó Left Alone,  
Niki és Subicz Gábor rövidre szabott, de szívfacsaróan 
gyönyörű duettje. Számomra vitán felül ez a 2019-es év 
albuma.

Pallai Péter

Csajkovszkij: Diótörő és Egérkirály
Christian Spuck balettje
Ballett Zürich, Philharmonia Zürich, Paul Conelly

Nincs karácsony Csajkovszkij örökzöld Diótörője nélkül. 
Még a legkisebb balett-társulatok műsorán is megtalálható, 
és éppúgy hozzátartozik az ünnep hangulatához, mint 
a fahéjas narancsillat vagy a kereskedelmi tévécsatornák 
kínálatában a Reszkessetek, betörők. A balett szüzséje  
E. T. A. Hoffmann A diótörő és az egérkirály című meséjén 
alapszik, melyet id. Alexander Dumas átdolgozásában 
használt fel Marius Petipa koreográfus, 1892-ben.  
Már Dumas is, de különösen Petipa egészen megváltoztatta 
az eredeti mesét. A két felvonásra osztott balett első 
képében megtartották a karácsonyesti jelenetet, a második-
ban azonban eltűnik a cselekmény, helyette pazar nemzeti 
táncokat láthatunk Cukorországból. Christian Spuck 
koreográfus és rendező gondolt egy nagyot, és Hoffmann 
eredeti meséjét álmodta színpadra, a Zürichi Operaház 
társulatával. Spuck olvasata az eredeti történetet teljes-
ségében tárja elénk, annak mélyebb rétegeit is kibontva. 
A sztori már nem „csupán” Diótörő-herceg és az egerek 
harcára szorítkozik, nemcsak a polgári család karácsonyi 
ünnepségének lehetünk tanúi, és nem kizárólag a csodás 
Cukorország csillogása kápráztatja el a közönséget. A ren-
dező sokkal inkább az emberi lét természetére fókuszál: 
a gyermekkor örömeire, csínyeire, a testvérek közötti 
féltékenységre és az ártatlan szerelem bemutatásra. 
A hagyományos Diótörő ismeretében talán meghökkentő-
nek, olykor polgárpukkasztónak tűnnek Spuck eszközei. 
Az egerek görkorcsolyával közlekednek, az egyik főszereplő 
a történet egy pontján gördeszkával suhan, Csajkovszkij 
tételeinek eddig ismert sorrendjét pedig alaposan felcseréli 
(például a Virágkeringő után jön az Arab tánc). És láttunk 
már szteppelést a Diótörőben? A meglepetések sorát sokáig 
lehetne folytatni. Kiválóak a táncosok ebben az igazán 
„demokratikus” koreográfiában, ahol már nemcsak Marika 
és a Diótörőherceg táncol főszerepet. Ezernyi ötletet 
hordoznak a jelmezek, Cukorkahercegnő tütüjén például 
egy cukrászdányi cupcake-et visel. A 2018 áprilisában 
készült előadás felvételén a Zürichi Filharmónia Zenekara 
(vezényel: Paul Connelly) kiválóan játssza Csajkovszkij 
zenéjét. A produkció nemcsak az ünnep előtt, hanem két 
karácsony között is melegen ajánlott.

Kovács Ilona



Metropolitan-operaközvetítések
the Gershwins: porgy és Bess | Händel: agrippina | Wagner: a bolygó hollandi

Puccini: tosca | Donizetti: stuart Mária | Puccini: turandot
Puccini: pillangókisasszony | Glass: ehnaton

nt live színházi előadások
shakespeare: hamlet | Mankiewicz: all about eve/ Mindent éváról

Miller: all My sons / édes fiaim | Morgan: audiencia
shakespeare: szentivánéji álom

exhiBition on screen sorozat
lucian freud – önarckép | a húsvét a művészetben | az impresszionisták

egy zseni látomásai – hieronymus Bosch | Michelangelo – szerelem és halál
leonardo mesterművei | rembrandt | Frida kahlo

Bolsoj-Balettközvetítések
Prokofjev: rómeó és júlia | fauré, sztravinszkij, Csajkovszkij: ékszerek

Csajkovszkij: hattyúk tava | Adam: a kalóz | Adam: Giselle
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A GrAmofon KönyveK újdonsáGAi:
Réfi Zsuzsanna: Da capo – Negyedszázad, félszáz beszélgetés

Turi Gábor: Amerikai jazznapló
Máté J. György: Készíts salátát! (Jazz, történet, kritika) 

A megújuló www.gramofon.hu  

a klasszikus zene és a népzene portáljaként jelentkezik friss  

és az eddigiekhez képest is bővebb,  

minőségi tartalommal, sok-sok hanglemezkritikával.

A Gramofon szerkesztősége által gondozott hanglemezkritikák  
2020 januárjától túlnyomórészt online felületeinken jelennek meg:

A 2019 nyarán létrejött www.magyarjazz.hu  
a Gramofon Kiadó támogatásával áll a jazz szolgálatába. 

Hírek, interjúk, koncertbeszámolók és még több hanglemezkritika 

az improvizatív zene világából!

A Gramofon Könyvek 2001 és 2019 között megjelent kiadványairól  

bővebb információ, megrendelés: www.gramofon.hu

GRAMOFON – 1996 óTA A KLASSZIKuS ZENE éS A JAZZ SZOLGáLATáBAN





Beethovennel a szaBadBan
5 este / 9 szimfónia
a Nemzeti FilharmoNikusok koNcertjei

2020. június 19. péntek, 19:00 
(esőnap: június 21., vasárnap)
III. Leonóra nyitány, op. 72b
IX. (d-moll) szimfónia, op. 125
Közreműködik:
Váradi Zita szoprán
Ulbrich Andrea alt
Horváth István tenor
Kovács István basszus
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Nemzeti Énekkar
 
2020. június 20. szombat, 19:00
(esőnap: június 22., hétfő) 
II. (D-dúr) szimfónia, op. 36
I. (G-dúr) románc, op. 40  
VII. (A-dúr) szimfónia, op. 92
Közreműködik:
Kruppa Bálint hegedű
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
 
2020. június 26. péntek, 19:00  
(esőnap: június 28., vasárnap)
IV. (B-dúr) szimfónia, op. 60
Ah! perfido – koncertária, op. 65  
III. (Esz-dúr, „Eroica”)  szimfónia,  
op. 55
Közreműködik:
Megyimórecz Ildikó szoprán
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
 

2020. június 27. szombat, 19:00  
(esőnap: június 29., hétfő) 
VIII. (F-dúr) szimfónia, op. 93
B-dúr rondó zongorára és zenekarra, 
WoO 6
VI. (F-dúr, „Pastorale”)  szimfónia,  
op. 68
Közreműködik:
Szokolay Ádám zongora
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
 
2020. július 4. szombat, 19:00
(esőnap: július 5., vasárnap)
I. (C-dúr) szimfónia, op. 21
II. (F-dúr) románc, op. 50  
V. (c-moll, „Sors”) szimfónia, op. 67
Közreműködik:
Tóth Kristóf hegedű
Nemzeti Filharmonikus Zenekar

A koncerteket Hamar Zsolt vezényli. 
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