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Goldmark károly zonGoramûvei

Hlavacsek Tihamér – zongora

l  l  l  l  l

negyedik lemezéhez érkezett a goldmark-

zongoramûvek összkiadása, amelyet 2006-ban 

kez dett el a hungaroton. ma már megállapíthat-

juk, a sorozat sikeresnek bizonyult mind hazai, 

mind nemzetközi vonatkozásban. (az elsô lemezt 

– és elôadóját, hlavacsek Tihamért – Cannes-ban 

mIDem-díjra jelölték, és a gramofon kategóriadíját 

is megkapta.)

hogy goldmark Károly (1830–1915) neve világ-

szerte ismerôsen cseng a nagyközönségnek, az 

szinte kizárólag az 1875-ben, Bécsben bemutatott 

operájának, a korszak egzotikum-éhségére zseniá-

lisan ráérzô sába királynôjének köszönhetô. a si-

keres komponista aztán úgy vált a császárváros 

zenei életének megkerülhetetlen személyiségévé, 

hogy közben kapcsolatban maradt szülôhazájával, 

magyarországgal is. Jelzésértékû, hogy Bartalus 

István felkérésére komponált magyar ábrándja 

(1885) liszt 18. magyar rapszódiájával jelent meg 

egy gyûjteményben. goldmark hagyatéka, mely-

bôl 1930-ban emlékszoba létesült a zeneakadé-

mián, utóbb a szülôvárosba, Keszthelyre, illetve a 

széchényi Könyvtár zenemûtárába került. ezzel is 

magyarázható az az örvendetes tény, hogy a 

zongoramûvek felvétele nem Bécsben, hanem Bu-

dapesten készül. a hungaroton egyébként a 

1990-es években kezdte el a goldmark-életmû 

utólag tervszerûnek látszó megjelentetését (vo-

nósnégyesek, nyitányok, zongorás triók, dalok, 

illetve a sába királynôje 1980-as operaházi felvé-

telének CD-változata).

hlavacsek Tihamér, akinek figyelmét Frankl Péter 

hívta fel goldmark zongoramûveire, nem kis fel-

adatra vállalkozott. mivel a mûvek egy része kéz-

iratban maradt fenn, az elôadómûvészi teljesít-

ményt filológiai kutatásnak kellett megelôznie. 

Kecskeméti István 1980-as, a zeneszerzô memoár-

jához mellékelt mûjegyzékébôl, illetve a vázlat-

könyveket feldolgozó alföldy gábor tanulmányai-

ból tudjuk: goldmark zongoradarabjainak ciklus-

ba rendezésérôl nem mindig ô maga, hanem ki-

adói döntöttek. hlavacsek olvasata azzal, hogy 

a nyom tatásban megjelent darabok mellé állítja a 

hozzájuk tartozó kéziratosokat, kanonizálja a 

goldmark-mûveket. Itt elsôsorban a Karakterdara-

bok (1903–09), illetve a georginák (1913) mellé 

kerülô kéziratos kompozíciókra gondolok, de a 

három zongoradarab (1858–59) és a sturm und 

Drang-ciklus egymás követô elhangzása is felülírja 

a kompozíciókat külön megjelentetô kiadók dön-

tését.

goldmark karakterdarabjait hallgatva elsôrangú ro-

mantikus szerzôkre asszociál az ember. ha jól be-

legondolunk, ez nem epigonizmust jelent, hanem 

inkább azt, hogy ez az újra felfedezett corpus jól 

megírt kompozíciókból áll. goldmark mesterien 

ülteti zenébe a címbeli karaktereket, zongora-tex-

túrája leleményes, harmónia-világa helyenként za-

varba ejtôen pikáns (hanslick nem véletlenül ne-

vezte disszonanciakirálynak). az idén nyáron 

megjelent negyedik lemezen négykezes zongora-

mûvek szólnak, hlavacsek Tihamér és szokolay 

Balázs lehengerlô elôadásában. eredetileg is 

zongo rára készült a brahmsiánus három darab 

(op. 12), illetve a Táncok (op. 22) hamisítatlanul 

bécsi eleganciájú keringô-füzére (goldmark közeli 

ismerôse volt a keringôkirály, Johann strauss). a 

mûsor zömét azonban zenekari mûvek zongora-

átiratai alkotják. Ilyen a két scherzo, a helyenként 

rusztikus hangvételû e-moll (op. 19) és a beetho-

veni elôképet sejtetô a-dúr (op. 45). Jutalomjáték 

az elôadóknak, csemege a hallgatónak a pompás 

Bevonulási induló a sába királynôje 1. felvonásá-

ból, nem is szólva a 3. felvonásbeli nagyszabású, 

többszakaszos Balettrôl, mely a keleties színezetû 

almék méhtáncát rejti magába, egyébként meg 

pantomim-szerûen követi a színpadi cselekményt.

a sorozat még nem ért véget: a tervek szerint 

goldmark halálának centenáriumára (2015) készül-

ne el az ötödik lemez. az eddigiek alapján csak 

drukkolhatunk a folytatásnak.
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