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A Philips századunk nagy zongoristáit bemutató sorozatának minden darabja figyelemre 
méltó. Jól válogatott felvételek, igényes hangzás, pazar grafikai kivitel és persze nagyszerű 
előadók jellemzik a CD-ket. Nagy várakozással álltam neki meghallgatni a számomra egyik 
legkedvesebb zongoristának szentelt albumot. Murray Perahia még le nem zárult, mégis 
kereknek tűnő életművét két CD-ben összefoglalni nem könnyű, hiszen az elmúlt évtizedek 
egyik legkiválóbb és legsokoldalúbb zongoristájáról van szó. Jelen válogatás mégis hűen 
mutatja meg a művész legfontosabb arcait. 
 
Perahia ősi spanyol zsidó család leszármazottjaként 1947-ben New Yorkban látta meg a 
napvilágot, 21 évesen már a Carnegie Hallban adott szólóestet, 25 éves korától pedig 
Londont, Európát majd az egész világot meghódította. Zongorázása hihetetlenül tiszta, 
zongorahangja, formálása világos, billentése briliáns. Ennek a billentésnek köszönhető a nyitó 
Scarlatti-szonáták magávalragadó lendülete, virtuóz bája. Ugyanezt a virtuóz technikát állítja 
az ettől teljesen különböző zene szolgálatába például Chopin g-moll balladája esetében. S 
ugyanavval a technikával mégis mennyire más színeket hoz ki a hangszerből, pont olyat, 
amilyenre az adott darabban szükség van. Éppen a Chopin-mű kezdete talán a két CD majd' 
két és egynegyed órás anyagának egyik legszebb pillanata. Kár, hogy a Chopin-művet 
megelőző Schubert-impromptu egy kicsit sekélyesre, szinte popzenésen egyértelműre 
sikeredett, a következő felvétel, Brahms h-moll rapszódiája pedig néhol bántóan üres. 
 
Magyarságtudatunkat a nagy zongoristák gyakran csiklandozzák, ha magyar szerző művét 
tűzik műsorukra, s ez meglehetősen gyakran megesik. Kár, hogy Franz Liszt külföldön senki 
számára nem Ferenc, s osztráknak vagy németnek szokták hinni. Valahogy Perahia játékából 
is hiányzik a kelet-európai (nem csak magyar) "életérzés", egy jó németesen szomorkás Desz-
dúr Consolationt ad elő. Nagyon jól egyébként, csak valami nekem hiányzik. Még 
fokozottabban a Bartók-ciklusból, gondolná ezek után a gyanútlan hallgató. Merthogy az 
Improvizációk magyar parasztdalokra nem könnyű feladat, a hangszerjátékosnak nem árt 
ismerni a szöveg dikcióját. Perahia mégis többnyire úgy játszik, mintha pontosan tudná, 
hogyan kell artikulálni a szöveget. Ezzel együtt egy kicsit inkább zongorás, mint Bartókos, 
magyaros a végeredmény, de ha minden külföldi művész "csak ennyire" értene zenei 
nyelvünkön, már világnyelvvé tették volna a magyart – legalábbis zenében. 
 
A második CD két zenekari felvételt tartalmaz, illetve Beethoven szólózongorára írott c-moll 
variációit. Perahia húszéves korától kezdett el zongora mellől vezényelni, s később az English 
Chamber Orchestrával szólistaként és karmesterként egyaránt általa jegyzett Mozart-
versenyművek legendásak lettek. Be is került egy versenymű (a C-dúr koncert) a válogatásba, 
s bizony ennek köszönhetően nagyon jól indul a második CD, noha a zenekar néha kissé 
vastagnak tűnik, de lehengerlő profizmusa, csiszolt összjátéka ezt sokszor elfeledteti a 
hallgatóval. S pláne mikor jönnek Perahia csillogó zongorahangjai! Gyönyörű pianók, lágy 
virtuozitás jellemzik "hősünket". Ebből ízelítőt is ad a saját maga által komponált 
kadenciában. Teljesítményét nem érdemes szuperlatívuszok koptatásával jellemezni, inkább 
meg kell hallgatni az albumot. Azért az elsőhöz hasonlóan ez a CD sem "fenékig tejfel", a 



Grieg zongoraverseny sokszor nagyon vásári jelleget ölt. (Hogy ez a kompozíció, Perahia 
vagy a karmester Sir Colin Davis számlájára írható, ki-ki döntse el maga.) Igaz, hogy a 
darabban könnyű elfogadni a kínálkozó bombasztikus megoldásokat, de ettől éppen a mű 
"griegsége" vész el. 
 
Mindent összevetve nincs oka a szomorkodásra, aki megveszi a dupla albumot. Perahia a fent 
említett szeplők ellenére Perahia marad, a jelenlegi sztárzongoristák egyik "leghitelesebbje", 
kiváló technikával és nagyszerű zenei érzékkel. Én legfeljebb egy kicsit másképp válogattam 
volna. 
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