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Végh and His Quartet

Nem lehet eléggé értékelni a BMCnek azt a vállalkozását, 
hogy három duplaalbumot jelentet meg a világviszonylatban 
is kiemelkedő kamaramuzsikus, Végh Sándor felvételeiből. 
Végh (1912–1997) 1946tól külföldön élt, előadóművészetét 
felvételeken is csak ritkán élvezhettük, s amikor a 1980as 
évektől ismételten hazalátogatott, mesterkurzusain tanári, 
hangversenyein pedig karmesteri minőségben ismerhettük 
meg. S akkor az a generáció, amely korábban leginkább 
csak hallott róla, „felfedezhette” magának a kivételes 
művészt, akiről meggyőződéssel vallhatta: „zenéből van”. 
Az első album 1948 és 1956 között készült felvételeket 
tartalmaz, a Véghkvartett alapító együttesével (Végh Sándor, 
Zöldi Sándor, Janzer György, Szabó Pál). A válogatásnak – a 
kísérőfüzet információja szerint – fontos szempontja volt, 
hogy „minél több, a Véghkvartett előadásában még soha ki 
nem adott mű váljék hozzáférhetővé”. Beethoven cmoll 
vonósnégyese (op. 18 no. 4) a felfedezés erejével hat. Sokan 
talán e felvételnek köszönhetően fogják hallani Barber 
op. 11es vonósnégyesét, benne a közismert Adagiót. Bloch, 
Honegger és Jelinek művei mellett igazi kincs az össze
állítás fináléja: Berg Lírai szvitje. Szokás hangoztatni az élő 
zenehallgatás semmihez nem hasonlítható élményét. 
Nos, bő fél évszázad távlatából konkurensként érkezett ez 
a program! A Véghkvartett játéka egyszerűen lenyűgöző – 
merthogy fényévekkel túl van azon, amit hangszerjátéknak, 
kamarazenélésnek lehet nevezni. A komolyzene kifejezés 
eredeti értelmét tudatosítják, amikor óhatatlanul is arra 
késztetik a hallgatót, hogy átitatódjék a hangokba fogalma
zottakkal. Tudással, érzésekkel, indulatokkal. A felvétel nagy 
tanulsággal szolgál gyakorló muzsikusok számára is: az 
1940ben alakított, hangversenyen 1942ben bemutatkozó, 
1946ban pedig a Genfi Nemzetközi Zenei Verseny győzte
seként nemzetközi karriert kezdő kvartett kezdettől fogva 
játszott kortárs kompozíciókat is. Az album műsorából Berg 
műve 1926ban, Jelineké 193334ben. Honeggeré és 
Barberé 1936ban, Bloché pedig 1945ben készült. Példa
értékű naprakészség! „Nálunk a zenéért való égés minden
féle személyes vagy másféle súrlódásnál erősebb volt” – 
Végh Sándortól ez került mottóként a kísérőfüzetbe.  
Ezt is érdemes lenne eltanulni tőlük! Fittler Katalin

The Brahms Project
Brahms: Brácsaszonáták és dalok
Komlósi Ildikó (ének), Bársony Péter (brácsa), 
Frankl Péter (zongora)

Johannes Brahms a Gdúr vonóskvintett (op. 111) megírása 
után úgy döntött, hogy felhagy a komponálással és nem 
ír több új művet. Ezt a döntését kiadójával, a berlini  
Simrockkal is közölte. Feltehetően nem a művészi kiégés 
indokolta elhatározását, hanem sokkal inkább az, hogy 
ebben az időszakban több rokonát és barátját is elvesztette, 
ezek a veszteségek pedig saját halandóságára is rá
döbbentették. Rendezte kompozícióit és iratait, mi több, 
végrendeletét is elkészítette. Szerencsére 1891 márciusában 
Brahms Richard Mühlfeld klarinétművész egyik hang
versenyét hallva megváltoztatta döntését. A hangszer olyan 
remekművek megírására ihlette, mint a Klarinéttrió (op. 114), 
a Klarinétkvintett (op. 115), és a két klarinétzongoraszonáta 
(op. 120, no. 1 és no. 2). Utóbbi kettő különösen a szívéhez 
nőtt, és hogy minél szélesebb körben játszhassák  
és megismerjék, maga írta át a klarinét szólamát brácsára. 
Az utókor és a brácsások (akiket egyáltalán nem kényeztet
tek el a zeneszerzők, hogy hangszerükre műveket írjanak) 
nem győznek eléggé hálásak lenni a zeneszerzőnek ezért 
a gesztusért. Valószínű, hogy a Hungaroton The Brahms 
Project című CDjének hallgatói is így éreznek, akik két 
ragyogó művész, Bársony Péter és Frankl Péter előadásában 
élvezhetik a késő romantikus Brahms letisztult, gazdagon 
áradó zenei világát. A két művész között életkorban másfél 
generációnyi a különbség, játékukban azonban ennek 
nyomát sem leljük. Teljesen egy hullámhosszon vannak, 
játékuk jótékonyan egybefonódik és a kamaramuzsikálás 
magasiskoláját mutatja egymáshoz való alkalmazkodásuk. 
Meghatóan őszinte előadásukban a két hangszer pár
beszéde az fmoll szonáta lassú tételében, amivel  – úgy 
tűnik – az idős zeneszerző nosztalgiával tekint vissza 
életére. E szonáta gyors tételei bájosak, nyomát sem leljük 
bennük a melankóliának. A másik szonáta, az Eszdúr – 
az életmű utolsó kamaraműve – összefoglalás: Brahms 
e darabbal búcsúzik a számára mindig is oly fontos kamara
zene műfajától. A lemezen két brácsazongora kíséretes dal 
is hallható, melyekben Komlósi Ildikó társul a szonáta
pároshoz. Triójuk magával ragadó, szárnyaló, egyben 
elgondolkodtató.
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