
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a lenne egy olyan szeglete az univerzumnak, melyben kizárólag csak egy szót 

lehetne mondani, ami hűen tükrözné a földön eltöltött időt, akkor én, személy 

szerint a ’barokk’ szót választanám, mivel a zenei korszakok közül valamilyen furcsa 

módon ez áll hozzám a legközelebb és a saját zenémben is előszeretettel használom, 

igaz, teljesen öntudattalanul. ☺ 

 

Azt hiszem, hogy Vivaldi: Négy évszak c. népszerű darabját senkinek nem kell 

bemutatni, de most mindenesetre egy nagyon érdekes kompozícióról ejtek néhány 

szót, ami remélhetőleg egy örök darab marad a lemeztáramban. 

 

Nem olyan régen került a kezeim közé Max Richter lemeze, ami az első néhány perc 

után mondhatni, levett a lábamról. A neoklasszikus zeneszerzőkről van némi 

fogalmam, úgyhogy próbáltam kitalálni, hogy mire számíthatok, de a kezdeményezés, 

amit ez a zseniális zeneszerző elkövetett dolgozószobájának rejtekén, több, mint amit 

szavakkal el lehet mondani. Történetesen azt, hogy újrakomponálta Vivaldi 

legnépszerűbb művét, melyet, megjelenése után, a kritikusok is kiváló jelzőkkel 

méltattak. Richter állítása szerint, az eredeti mű csak nagyon kicsi százalékát tartotta 

meg, viszont azokat a lehető legízlésesebben forgatja kezei között. A lemezen az a 

H

 

Max Richter 

 

Vivaldi: The four seasons 

(2012) 
 



Daniel Hope hegedül, aki többek között neoklasszikus zeneszerzők műveit is előadta 

már pályafutása során és érdemes megjegyezni, hogy egy 1742-ben készült Giuseppe 

Guarneri del Gesú által készített mesterhegedűből – amit egy névtelen, német család 

bocsájtott a művész rendelkezésére - csalogatja elő azokat a csodálatos, barokk 

dallamokat. 

 

A közel 50 perces kompozíció során kellemesen elmerülhetünk a neobarokk zene 

éteri hullámaiban, nem beszélve az újszerű megoldásokról, amik tényleg egyedivé 

teszik ezt az alkotást. Richter dallamvilága egyedi, ötletes, fantáziadús, ami a többi 

lemezén is megmutatkozik, legyen az filmzene vagy épp egy meditatív, alvást 

elősegítő, nyolc órás műalkotás. Tulajdonképpen, ez a legjobb szó: műalkotás. Richter 

– Hamvas szavaival élve – már most életművet alkot, mű élet helyett, ami 

remélhetőleg sokaknak nyújt kikapcsolódást, vígaszt, vagy épp reményt egy adott 

pillanatban, de tény, hogy nem hagyja a hallgatót impulzusok nélkül, ebben már most 

100%-ig biztosak lehetünk.  

 

Végül, nyugodt szívvel ajánlom a zeneszerző többi lemezét is, hiszen mind-mind a 

kreativitás egy kristálygömbje. ☺ 
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