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François Couperint elsősorban csembalózenéje tette 
nevezetessé, a dúsan díszített darabok Bachra is hatással 
voltak. 1726-ban adták ki Couperin Les nations című 
kompozíciósorozatát. 
A négy szvit címe magáért beszél: La Francoise;  
L’Espagnole; L’Impériale; La Piémontoise.  A lemez 1983-ban 
jelent meg, most ismét, immár SACD.-formátumban 
elérhető. Nem véletlen, hogy a felvételt  érdemesnek 
tartották arra, hogy újra kiadják. A hangzásvilág ezúttal is 
nagyon szép, plasztikus, a kópiahangszereket megszólaltató 
művészek, köztük Ton Koopman stílusismerete elsőrangú. 
A prelúdiumként/ouverture-ként szolgáló olasz stílusú 
triószonáták (sonade) tolmácsolása remek, a tánctételek 
hangulatosak. A nemesi címet szerzett Couperin életének 
és művészi karrierjének részletes leírása, a művek mélyre 
ható elemzése, a kéziratról készült képek folytatják azt 
a hagyományt, melyek az AliaVox kiadványait kiemelkedővé 
teszik. A dupla lemezt hallgatva belehelyezkedünk a kor 
miliőjébe, egyfajta időutazást tehetünk. Jordi Savall ezúttal 
is a tökéletes megvalósításra törekedett.
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Couperin: Les Nations (1726) 
Hespèrion XX – Jordi Savall 

Alia Vox – Karsay és Társa
AVSA 9928

Aligha találni autentikusabb helyszínt e szimfóniák  
felvételéhez, mint a fertődi Esterházy kastély marionett-
színházát. A darabok így visszatérhetnek eredeti keletkezési 
helyükre, s akusztikai szempontból is bölcs választásnak 
bizonyul. Haydn e kompozíciók (79., 80. és 81. sorszámú 
szimfóniák) megírásakor már elmúlt 50 esztendős, és 
számos új ismeretséggel gyarapította baráti körét; olyan 
jeles muzsikusokkal találkozott, mint Vanhal, Dittersdorf 
és persze Mozart. Zenei stílusának változásai, művészi 
horizontjának szélesedése, melyek az 1780-as évek  
közepétől keletkezett műveit jellemezték, nagyban köthetők 
szociális életének gyarapodásához. A Sturm und Drang 
korszak után, de még a párizsi szimfóniák előtt születtek 
ezek a munkák, vélhetően Esterházy Miklós herceg meg-
rendelésére. A Nicholas McGegan vezette Capella Savaria 
ugyanazt a megbízható minőséget garantálja, amit korábbi 
lemezeiken már megszokhattunk. Előadásaikat a vissza-
fogott elegancia jellemzi, melyek tükrözik ugyan, de sosem 
karikírozzák Haydn zenéjének finom, szofisztikált humorát. 
Kedélyes művek, értő kiállításban.
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Joseph Haydn: Szimfóniák
Capella Savaria, Nicholas McGegan

Hungaroton
HCD 32823

A 14 műsorszám közül 11 a Wiener Sängerknaben  
dirigensének, Gerald Wirthnek az átdolgozása. A kísérő-
szöveg gondosan elszámol mindennel; vannak régi és új 
szövegek Josef és a két Johann Strauss népszerű tételeihez. 
Sajnos ezek nem szerepelnek a mellékletben. Mert a kis 
énekesek szövege leginkább csak a mélyebb regiszterben 
érthető. Azzal viszont nehezebb megbarátkozni, hogy 
az egyébként koncertmesteri irányítással működő Alt-Wien 
Szalonzenekar nemigen veszi figyelembe a karnagyot  
és az énekeseket, akik az ügyetlen átiratok következtében 
gyakran csak szín-effektust adnak, unisonóban kopulázva 
a hegedűszólamot. A felvételnek nincs tere, a zenekar 
ütőhangszeres megnyilvánulásai szánalmasak. A feladatot 
minden közreműködő tekinthette volna kihívásnak is, 
hogy az ismert nagy apparátusú előadásokkal egyenrangút 
próbáljanak létrehozni. Népszerű programnál fokozottan 
kellene törekedni arra, hogy ne csak az ismert darabok 
felidézésére legyen alkalmas az új produkció. Júniusban 
két napot szántak a felvételre, vakáció előtti utolsó feladat 
lehetett, félszívvel végzett munka.
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Wiener Sängerknaben – 
Strauss for Ever

Deutsche Grammophon – Universal
4817067

A 2018-as CAFe Budapest fesztivál egyik legizgalmasabb 
koncertje volt Wolf Péter Wolf-temperiertes Klavier című 
kompozíciójának első teljes koncerttermi bemutatója. 
A komponista korábban a „könnyűzene” világában vált 
ismertté: ő írta például a Vuk  máig emlékezetes melódiáit, 
melynek minden üteme slágerré vált. Nemcsak filmzenéket 
írt, hanem zongorán kísért és hangszerelt is. Ám Wolf Péter 
munkássága remek példáját adja annak, hogy nincsenek 
skatulyák, nincs „komoly-” és „könnyű-”, csak minőségi 
zenélés. A Wolf-temperiertes Klavier nyilvánvalóan Bach 
Wohltemperiertes Klavierjától vette a mintáját. Annyiban 
mindenképp, hogy a címmel ellátott karakterdarabok 
sorozata az oktáv mind a tizenkét hangját felhasználja 
a kompozíciók alaphangnemeként – dúrban és mollban 
egyaránt. Bach mellett izgalmas szellemi kalandként 
ismerhetünk rá a zenetörténet számos szereplőjére és 
stílusára. Wolf Péter színeit, karaktereit Balog József játéka 
teszi élvezetessé, aki fölényes technikával és megkapó 
érzékenységgel közvetíti a zeneszerző szellemes paródiáit, 
egy zenei „Így írtok ti” újabb megfogalmazását.
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Wolf-temperiertes Klavier
Balog József – zongora
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