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1. fejezet: Amit a „Rózsafüzér-szonátákról” tudni kell… 

 

1.1. A szerzőről 

Münchenben, a Bajor Állami Könyvtárban (Bayerische Staatsbibliothek) BSB. Mus. ms. 

4123 jelzettel őriznek egy barna báránybőrbe kötött, csodaszép kalligrafikus írással 

lejegyzett zenei kéziratot, mely egyedüli forrásként, 15 szonátát tartalmaz hegedűre és 

basso continuora, ill. egy szonátát – egy önálló Passacaglia-tételt – continuo-kíséret nélküli 

hegedűre. Bár a kéziratnak nincs címlapja, az ajánlásból egyértelműen kiderül a szerző: 

Heinrich Ignaz Franz Biber. 

Biber 1644. augusztus elején született Wartenbergben szegény szülők gyermekeként: apja 

„Schütze”, azaz valószínűleg vadász, ill. erdőőr lehetett; a születés napja pontosan nem 

tudható, de mert a keresztelési bejegyzés – „Henricus Pieper” néven – 12-éről datálódik, a 

legvalószínűbb időpont a megelőző nap, hiszen a kor szokásai szerint az újszülötteket 

születésük másnapján keresztelték. Wartenberg am Rollberg, mai nevén Stráž pod 

Ralskem, a mai Csehország területén található történelmi Bohémiához tartozott. A város 

abban az időben Liechtenstein-Castelcorno Kristóf Pál gróf birtoka volt, 1648-ban, halála 

után, unokaöccséhez, Miksához (Biber későbbi munkaadója, az olmützi püspök, Károly, 

testvére) került. 

Az ifjú Biber neveltetéséről és iskoláiról semmi adat nem maradt fent, de feltehető, hogy a 

környék három jezsuita gimnáziumának (Jičín, Chomutov és Hradec Králové) egyikét 

látogatta: erről tanúskodik művelt latinsága és két középső neve is, melyeket a jezsuita 

rend két szentéletű alapítójának, Loyolai Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc, tiszteletére 

vett fel. Ez egyben mély vallásosságát is szépen jellemzi. 

Gyakran találkozni életrajzokban azzal az adattal, hogy a troppaui (mai Opava) jezsuita 

gimnáziumban tanult volna, de ez nem bizonyított és csak indirekt módon merült fel, mint 

lehetőség: Biber egy ifjúkori művének egy másolata kapcsán feltehető, hogy Biber már 

régebbről ismerte későbbi kollégáját, Pavel Josef Vejvanovský-t, és róla tudjuk, hogy ide 

járt. 

Bizonyíthatóan először a már említett olmützi püspök, Liechtenstein-Castelcorno Károly 

kremsieri (ma: Kroměříž) udvarában találkoztak 1668-ban, amikor Bibert szerződtetik, 

mint muzsikust (érdekes módon nem mint hegedűst, hanem mint gambistát) és 

komornyikot. Korábbi állásairól nincs biztos adat. 
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Alig két évvel később súlyosan megbetegszik, olyannyira, hogy már halálhírét keltik. 

Felgyógyulása után tisztázatlan körülmények között, egy tiroli kiküldetés alkalmával – a 

neves hegedűkészítőnél, Jakob Stainernél járt a megbízatással, hogy hangszereket 

rendeljen – megszökik munkaadójától, és a salzburgi hercegérsek szolgálatába áll. Talán a 

puszta karriervágy fűtötte, mert a kremsieri udvarral a továbbiakban is igyekezett 

barátságos viszonyt fenntartani, aminek köszönhető, hogy számos, a salzburgi szolgálatban 

született műve végül itt maradt fenn másolatban (sok esetben a karnagy, Vejvanovský, 

kéziratában). 

Még Kremsierben születtek olyan mesterművek, amelyek sok esetben Biber humorát 

mutatják: pl. a Battaglia a részeg katonák kaotikus danászásának jelenetével, vagy az 

állathangokat tréfás-tudós modorban felsorakozató Sonata representativa. Tudós e műben, 

hogy az állathangokat Biber hangról hangra a neves jezsuita polihisztor Athanasius Kircher 

zenetudományos kompendiumából a Musurgia universalisból merítette – és tette a szonáta 

tételeinek témáivá. Sajnos nem tudhatjuk, maga a szerző milyen ötletekkel elevenítette 

meg a csiripelést, kakukkolást, kkorákolást, berekegéstvagy épp nyávogást jelző puszta 

hangjegyeket – számos effektus nyilván lejegyezhetetlen (miképp Johann Heinrich 

Schmelzer hasonló témájú – és sajnos elveszett – darabjáról írják a beszámolók). 

A kor nem volt szegény kiválóbbnál kiválóbb hegedűművészekben, ezért is nagy szó, hogy 

Biber még őközülük is magasan kiemelkedett – 

hatása nemcsak honfitársainál, de Corellinél, 

Telemannnál, J.S. Bachnál, sőt még W.A. 

Mozartnál is kimutatható. 

Amikor Biber Salzburgba érkezik, ott a 

művészeteket és a zenét különösen kedvelő 

Maximilian Gandolph von Kuenburg gróf a 

hercegérsek. Az ő pártfogása alatt születnek 

Biber legismertebb remekművei. Maximilian 

Gandolph a címzettje Biber összes, ez időben, 

nyomtatásban megjelenő művének is: így a 12 (7 

pusztán vonósokra és 5 vonósokra és egy vagy több trombitára) ún. templomi szonátát  

tartalmazó Sonatae tam aris quam aulis servientes (1676), a 6 szvitet (pontosabban partitát 

négyszólamú vonóskarra) összegyűjtő Mensa sonora (1680), a 8 hegedűszonátát bemutató 

Sonatae Violino solo (1681) és az ismét templomi szonátákat közreadó Fidicinium sacro-

profanum (1683) (6 öt-, 6 négyszólamú vonóskarra). (Megjegyzendő, hogy a templomi 
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szonáta ez időben nem a Corelli-féle sonata da chiesát takarja, hanem egy sajátosan 

osztrák, Gabrieli canzonéiból eredeztethető, egytételes, de több kontrasztáló részből álló 

műfajt.) 

A hercegérsek a művészet szeretete mellett az ellenreformáció tántoríthatatlan híve: 

uralkodása alatt erőfeszítéseket tesz a kisszámú református lakosság megtérítésére. Porosz 

prédikátorok azonban forradalmi hangulatot keltenek a többnyire bányászcsaládokból álló 

közösségben, ami végül kitelepítésükhöz vezet. Maximilian Gandolph idején – 1678-90 

között – kerül sor az ún. „Zauberer Jackl perekre” (varázsló Jakab), amikor boszorkányság 

vádjával 102 férfit és 36 nőt végeztek ki, akikről bebizonyítottnak vélték a gyanút, hogy a 

„boszorkánymester” Jakob Koller bandájához (talán szektájához) tartoztak (a főbb vádak a 

szervezet ellen tolvajlás, rablás, gyermekrablás és -gyilkosság voltak). Munkásságának 

természetesen sokkal békésebb oldalai is voltak: így pl. a Szent Szűz nagy tisztelője, 

támogatja és kibővíti a salzburgi Rózsafüzér-társaságot, Maria Plain Mária-zarándokhelyen 

templomot emeltet. 

Az udvar zenei élete Európa élvonalába kerül: Biberen kívül itt szolgál a jelentős orgonista 

és zenekari műveiben a francia, az olasz és az osztrák zenei stílusok összeolvasztásán 

fáradozó Georg Muffat is. Habár viszonyuk nem tűnik zökkenőmentesnek – Muffat, úgy 

tűnik, háttérbe szorítva érezte magát az általa túlságosan csupán a virtuozitásra 

koncentrálónak tartott hegedűs-komponista által –, minden bizonnyal napi 

munkakapcsolatban álltak, és nyilvánvalóan termékenyítőleg hatottak egymás 

munkásságára, mint ahogy az is több mint valószínű, hogy közreműködtek egymás 

műveinek előadásain. 

Maximilian Gandolph halála után (1687) Johann Ernst von Thun következik az érseki 

székben, aki mai szóhasználattal élve „racionalizál” a művészeti életben: zene ezentúl csak 

a templomban, liturgikus funkcióban szólal meg. Biber elsősorban ekkor szerzi egyházi 

műveit (a nevezetes Missa salisburgensis bemutatója azonban 1681-ben, tehát még 

Maximilian Gandolph ideje alatt volt), de ekkor születnek – nagyobbrészt elveszett – 

drámai művei: iskolarámái, kantátái és két operája. Nyolc évvel halála előtt kiad egy utolsó 

kötetnyi triószonátát Harmonia artificiosa-ariosa (1696) címmel. Bár ennek ajánlása is az 

aktuális érsekhez szól, ez jelen esetben csupán formaság: a mű igazi címzettje talán Anna 

Magdalena Biber, a szerző lánya lehetett, aki benedekrendi apáca lett Nonnbergben Maria 

Rosa Henrica néven és épp ebben az évben tette le a végleges fogadalmat (nővére, Maria 

Cäcilia Meranoban a ferencesrendi kolostorba lépett be – ez szintén a család mély 

vallásosságát mutatja). A források bizonyítják, hogy Anna Magdalena (bátyjához, Carl 
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Heinrichhez hasonlóan) kiválóan játszott hegedűn, sőt, egy forrás szerint apa és lánya 

gyakorta tartott koncertet a nonnbergi kolostor vendégeként. Anna Magdalena egyébként 

zeneszerző is volt és a kolostor zenei életét is ő irányította, művei – sajnos a szerzetesi 

anonimitás fátylának rejteke alatt – annak könyvtárában várnak a felfedezésre. 

Heinrich Ignaz Franz Biber szegény sorból a kor elismert művészei közé küzdötte fel 

magát, s mindezt anélkül (s ebben némileg hasonlít a nagy lipcsei kántorra), hogy más 

országokban, jelesül Franciaországban, vagy Olaszországban tanulta volna a zeneszerzés 

fortélyait, ami pedig akkoriban szinte követelmény volt.  

Pályájának csúcspontja, amikor I. Lipót császár 

és Apostoli Magyar Király nemesi címet 

ajándékoz neki (nemesi címerén – nomen est 

omen – hódokkal; ld. kép), innentől viselhették 

ő és utódai a „von Bibern” jelzőt (tehát: H. I. F. 

Biber von Bibern és nem H.I.F von Biber; 

egyébként a nemesi származás szükséges volt 

ahhoz, hogy Anna Magdalena felvételt nyerjen a 

nonnbergi kolostorba – úgy tűnik ez volt az 

egyik ok, amiért az apa oly kitartóan kilincselt e 

kegyért az uralkodónál). Nem először 

találkozott ekkor a törököt hazánkból kiűző 

császár és a kiváló hegedűművész és komponista: előbb 1677-ben Bécsben a laxemburgi 

kastélyban, majd 1681-ben Linzben és Lambachban adta elő a felség színe előtt 

hegedűszonátáit, mely utóbbi koncerteken nyilván jelen volt egy feltételezett tanítványa, a 

benedekrendi szerzetes és ügyes zeneszerző Romanus Weichlein páter. Egy másik 

tanítvány, a salzburgi udvari muzsikus Johann Joseph Vilsmayr szólóhegedű-partitákkal 

írta be a nevét a zenetörténetbe.  Biber 1704. május 4-én hunyt el Salzburgban, de a von 

Bibern család még sokáig meghatározó maradt a Mozart-város zenei életében: két fia is 

muzsikus lett a heregérsek udvarában, az idősebbik, Carl Heinrich, végül szintén elnyerte a 

karnagyi posztot, az ifjabbik Anton Heinrich később Brnoban szolgált. Unokája, Johann 

Karl Anton a salzburgi rendőrség őrmestere, az érseki erődítmény parancsnokhelyettese 

lett. Dédunokája, Kajetan Anton, hegedűsként volt tagja az udvari zenekarnak – Mozart 

idejében. A családnak mindmáig élnek leszármazottai a városban. 

 



1.2. Általános tudnivalók a műről 

Térjünk hát vissza az említett, Münchenben őrzött, Mus. ms. 4123-as jelzetű kézirathoz 

(fakszimiléje egyébként letölthető a BSB digitalizációs központjának honlapjáról1, vagy az 

imslp.org-ról2, ahol a mű első kritikai kiadása is hozzáférhető): címlap hiányában az első 

írott oldal az ajánlást tartalmazza – gyaníthatólag Biber, vagy egy salzburgi másoló 

kalligrafikus írásával. A címzett Maximilian Gandolph érsek, ebből megállapítható, hogy a 

mű 1670 (Biber belépése a salzburgi udvarba) és 1687 (az érsek halála) között született. 

A cím hiánya a további lapokon is folytatódik (a címlap ugyanis nem elveszett, mint 

korábban hitték, hanem meg sem írták: egy lapot láthatóan üresen hagytak erre a célra): az 

egyes szonátáknak sincs címe (csupán a tételek kapnak olykor rövid, jellegükre utaló 

feliratokat, mint Praeludium, Courante, Gigue, Ciacona, stb.), ehelyett apró rézkarcokat – 

ún. medalionokat – ragasztottak be minden egyes szonáta elé, melyek Krisztus, ill. Mária 

életének egyes epizódjait ábrázolják. Csupán a záró Passagalia képez kivételt annyiban, 

hogy ez előtt egy gyermeket kezénél fogva vezető őrangyal tusrajza látható, de a 

rézkarcokkal hasonló stílusban és formátumban3. 

Ezek a képek világítják meg Biber lakonikus utalását az ajánlásban, miszerint e darabokat 

„a 15 Szent Misztérium tiszteletének” szentelte. A 15 kép ugyanis a rózsafüzér-imádság 15 

„titkát” ábrázolja: az öt örvendetes, az öt fájdalmas és az öt dicsőséges misztériumot. Innen 

ered a sorozat ma használatos elnevezése is: „Rózsafüzér-szonáták” vagy „Misztérium-

szonáták” (elvétve találkozni még egyes régebbi elnevezésekkel, mint „Biblikus szonáták”, 

„Krisztus-szonáták”, „Passió-szonáták”, vagy „Rézkarc-szonáták”). Az idézőjel használata 

azért is ajánlott, mert nem tudhatjuk, a szerző miképp nevezte művét. 

2008-ban került elő egy salzburgi gyűjteményből a nyomat, amelyből a kézirat készítője a 

medalionokat kivágta – szerencsére ezen szerepel a nyomtatás időpontja, így bizonyítható, 

hogy a kézirat nem készülhetett 1678 előtt (a művek természetesen születhettek valamivel 

hamarabb is). Mivel ebben az évben történt a Rózsafüzér Társaság tartományi szintre való 

kiterjesztése és kibővítése, amit ünnepélyes keretek között ünnepeltek, elképzelhető, hogy 

ez a komponálás és az ősbemutató időpontja és apropója is. 

A cím hiánya, a kézirat exkluzivitása (egyrészről pazar és gondos kivitele és egyedisége) 

és egyes zenei eszközök használata (mint a scordatura, ld. lentebb) egyértelművé teszik, 

hogy ez esetben az ún. musica reservata egy példájával állunk szemben, azaz egyfajta 

                                                 
1 http://www.digital-collections.de/index.html?c=autoren_index&l=en&ab=Biber,+Heinrich+Ignaz+Franz 
2 http://imslp.org/wiki/Mystery_(Rosary)_Sonatas_(Biber,_Heinrich_Ignaz_Franz_von) 
3 A medallionok fakszimiléit ld. a címoldalon vagy lent az egyes szonáták bemutatásánál. 
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titkos zene ez, amely csak válogatott hallgatóság előtt, az érsek személyes jelenlétében, és 

Biber előadásában csendülhetett fel. 

Vita tárgya, milyen mértékben függnek össze az egyes szonáták a hozzájuk rendelt 

misztériummal: nem lehet kizárni, hogy a darabok nagyobbik része a tematikától 

függetlenül született és csak utólagosan vált programzenévé; ezt a feltételezést erősíti, 

hogy 10. szonátának (a Keresztrefeszítés) létezik egy átirata Bécs 1683-as törökök általi 

megszállásának programjával egy bécsi kéziratban; az átdolgozó, „Schmelzer”, minden 

bizonnyal nem Johann Heinrich (†1680), hanem a fia, Andreas Anton.  Bizonyos 

számmisztikai összefüggések és arányok ellenben arra utalhatnak, hogy tervszerűen és 

kezdettől fogva ciklusként született a sorozat. A tervezetten ciklikus jellegre utal, hogy a 

szonátákat formailag két közös vonás is összeköti: a scordatura alkalmazása egyrészről, 

másrészről a variáció mint kompozíciós módszer. 

A scordatura a hegedű húrjainak alaphangolástól eltérő hangolását jelenti. Az 

elhangolással való kísérletezésben soha senki nem ment oly messzire, mint Biber: már 

pusztán az a tény, hogy a 15 continuokíséretes szonáta közt nincs kettő, mely ugyanazt a 

hangolást használná, példa nélkül áll (csak a Passagalia tér vissza az első szonáta 

alaphangolásához). A szonáták hangolása és hangneme sorrendben a következő: 

 

 
d-dór A-dúr h-moll d-moll A-dúr c-moll F-dúr B-dúr a-moll g-moll G-dúr C-dúr d-moll D-dúr C-dúr g-moll 

 

Érdemes megfigyelni, hogy a két szélső húr helyzete valamelyest korlátok közé volt 

szorítva: a g-húr lefelé tovább nem mélyítendő, és az e-húr (melyet a kor szokása szerint 

nagyon feszesre hangoltak) sem hangolandó ennél magasabb hangra. A középső húrok 

nagyobb mozgástérrel rendelkeznek, de távolságuk csak egy esetben (13.) haladja meg a 

kvint távolságot: ez esetben ugyanis egy hang (h1, ill. b1) kimarad a skálából, mert a kor 

szokásai szerint a kisujjat csak a legmagasabb húron használták. E hangolások célja kettős: 

egyrészt bizonyos akkordok könnyebb megszólaltatását teszik lehetővé, másrészt a húrok 

feszítésével, ill. lazításával a hegedű hangja is megváltozik, így sajátos hangzást lehet 

kölcsönözni a hangszernek. E hangszínek létrejötte a húrok és a hangszer rezonanciájának 

természetéből adódik, de inkább csak kontrasztként érvényesül, egy darabon belül tehát 

kevésbé. 
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Egyes előadók szimbolikus elemeket is látnak az előírt scordaturákban: pl. a 7. szonátában 

a két alsó húrt nagyon feszesre hangolt, a harmadik a helyén marad, az E-húrt pedig c2-re 

hangolandó – a hegedűre így ható ellentétes feszítő erők mintha maguk is „kínpadra 

vonnák” a hangszert. 

Biber a scordaturákat gondosan kiszámított, szinte dramaturgiai sorrendben helyezte el: az 

első szonáta alaphangolású, a másodikban a két alsó húr egy szekunddal feljebb lép, hogy 

az A-dúr hangnemhez még inkább illeszkedjen (a-e1-a1-e2), addig a harmadikban már egy 

húr sem marad az eredeti helyén. A sorozat a 10. szonátánál csaknem visszatér a 

hagyományos hangoláshoz (csak egy hang tér el attól), de csak, hogy a következőben, a 

Krisztus feltámadását festő 11.-ben a 

zenetörténet legextrémebb hangolását 

alkalmazza: a két középső húrt keresztezi, 

hogy a különös g-g1-d1-d2 sorrendet kapja. 

Mintegy mellékesen az egymást keresztező 

húrok így Krisztus keresztjére emlékeztető 

mintát mutatnak (ld. kép). Ez az ötlet olyan 

elképesztő, hogy Erwin Luntz, a szonáták 

első modernkori kiadója, 1905-ben a kiadás 

során félreértelmezte az előírást (g-d1-g1-d2 sorrendet feltételezett) és úgy vélte, Biber 

zavarodott bele a lejegyzésbe, ezért megpróbálta „rekonstruálni”, amit ő eredetinek 

gondolt. Már 1909-ben publikálták a tévedést, de csak 1959-ben jelent meg egy füzet a 

helyes scordaturával. Ezt ekkor még a húrok cseréjével képzelték el – csak Reinhard 

Goebel jött rá 1991-ben, hogy Biber a húrok keresztezését kéri (Gabriela Demeterová 

azonban 1997-ben Luntz „rekonstrukcióját” vette lemezre!). 

A scordatura-játék egyik különlegessége, hogy a húrok áthangolásával a zenei lejegyzés 

puszta fogáslejegyzéssé ún. tabulatúrává változik, azaz a kottában szereplő hangokat az 

alaphangolás szerint kell lefogni: vagyis más hang szólal meg, mint amit a művész a 

kottában lát. A 11. szonátában ez odáig vezet, hogy – mivel a második húr magasabb 

fekvésű, mint a harmadik – ahol a kottában magasabb hang szerepel, egy mélyebb szólal 

meg és fordítva; vagy egy látszólagos kvintugrás szekundlépéssé szelídül. A hagyományos 

hangolás során a kottában szereplő, a hangszeren lefogott, illetve a játék során mentálisan 

elképzelt, valamint a ténylegesen felcsendülő hang megegyezik. A scordatura során ez 

nincs így, s ennek kapcsán egyes művészek egy szinte misztikus élményről számolnak be.  

Pavlo Beznosiuk, a szonáták egyik kiváló tolmácsolója, a következőképp ír erről:  
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„A hegedűs számára ez azt jelenti, hogy a nyomtatott hangjegyek nem ugyanazok a 
hangok, mint amelyek ténylegesen hallhatók. Ez egy bizonyos a zenétől való 
elidegenítődéshez vezet, mert lehetetlen a darabokat eljátszani és egyidejűleg a 
ténylegesen megszólaló hangok elképzeléséhez szükséges mentális aktust végrehajtani; 
elkerülhetetlen az „eloldódás” és minden hangszeres ösztön feladása. Így nézve a hegedűs 
egy üres edény szerepét vállalja el, és sokkal kevésbé a zene tolmácsolója, mint inkább 
közvetítő csatorna.” (Pavlo Beznosiuk: Performer’s note, in: kísérőfüzet melléklet a „Rózsafüzér-szonáták 

Pavlo Beznosiuk/David Roblou, Paula Chateauneuf, Richard Tunnicliffe-féle előadásához. H.I.F. Biber: The 

Rosary Sonatas, Avie, AV0038) 
 
A másik formai elem, amely csaknem az összes szonátát végigkíséri, a variáció. A 

szonáták egy általános felépítési modellt követnek: preludium-variáció-finale. Ezt a 

modellt mintaszerűen az első szonáta mutatja be. A nyitó és a záró tétel lehet improvizatív, 

tokkáta jellegű, egy hosszan kitartott orgonapont feletti futamok füzére (általában 

„praeludium” megjelöléssel), vagy pedig a hegedű által imitált kétszólamúság segítségével 

a templomi szonáta polifón, imitációkkal átszőtt trió-stílusát idézi („sonata”). E tételek 

egyike másika el is maradhat, sőt akár mindkettő is (pl. 4. és 7. szonáta esetében): többek 

közt így felel meg a szerző a varietas, vagyis a változatosság korabeli igényének. A 

variációs tétel is többféle lehet: van ostinato-basszusra épülő (1., 4., 10., 14., 16.), van 

double-variáció (vagyis a megelőző tánctétel basszusára épülő folytatás: 3., 5., 7., 8., 9., 

12., 15.), sőt egy cantus-firmus-variáció is akad (vagyis egy ismert dallam köré fonódó 

sorozat: 11.). 

Kérdéses, és mind az előadók, mind a kutatók között vitatott, hogy találhatók-e 

programzenei elemek a szonátákban. Míg a „Surrexit Christus hodie” kezdetű népének 

megidézése a 11. szonátában egyértelműen kapcsolható Krisztus feltámadásának 

programjához, az „Aria Tubicinum” tétel fanfárja a 12. szonátában Krisztus 

mennybemeneteléhez, vagy a 6. szonáta „Lamento” feliratú nyitótétele az Olajfák hegyén 

való virrasztáséhoz, a többi szonátában nincsenek ezekhez hasonló egyértelmű 

programzenei elemek. Andrew Manze úgy véli, a madár- és egyéb állathangokat, csatazajt 

és részeg katonák énekét oly képszerűen megjeleníteni képes Biber, ha ez szándékában lett 

volna, nyilván egészen egyértelmű hatásokat is fel tudott volna sorakoztatni; ha ezt nem 

tette, nyilván azért, mert egy általános lelkiség, a misztériumok szellemi szinten való 

megjelenítése fontosabb volt számára, mint külsődleges effektusok gyártása.4 Gunar 

Letzbor ezzel szemben egyrészről a zene „rezervált”, „titkos” jellegére, másrészről a 

katolikus hit képszerűséget kedvelő magatartására hivatkozva (szemben a protestantizmus 

                                                 
4 vö. Andrew Manze kommentárjával a „Rózsafüzér-szonáták” Andrew Manze/Richard Egarr-féle felvételéhez (H.I.F. 
Biber: The Rosary Sonatas, harmonia mundi usa 2004, HMU907321.22) 
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beszéd- és szóközpontúságával) éppen a láttató és drámai interpretáció szükségességét 

hangsúlyozza.5 

Ami a continuo-szólam hangszerelését illeti, a kézirat szinte semmi információval nem 

szolgál. Az egyetlen nyom, hogy a 12. szonáta „Aria Tubicinum” tételénél a „Solo 

Violone” előírás szerepel. Ebből arra lehet következtetni, hogy Biber legkevesebb két 

continuo-játékosra számít: egy violonistára (Ausztria területén ez általában egyfajta 

basszusgambát jelentett) és egy másik, akkordokat játszani képes (billentyűs, avagy 

pengetős) hangszerre. De ennél nagyobb, akár az operaelőadásokról ismert 8-10 fős 

zenekar is elképzelhető.  

Andrew Manze hatásosan érvel amellett, hogy a művek intim jellege kis létszámú kíséretet 

igényel,6 a puszta duó-felállás (hegedű-csembaló ill. orgona) azonban a violone előírása 

miatt vitatható – mindazonáltal nem elképzelhetetlen. 

A kérdés megválaszolásához, hogy milyen lenne egy hiteles előadás, tisztán kellene látni 

az előadás korabeli helyszínét illetően is: templomi környezetben (ugyan nem liturgikus 

keretek közt, de egy privát áhítat során) akár egy nagy orgona is vállalhatta a kísérő 

szerepet, kamara-előadások során inkább egy csembaló, esetleg lant vagy teorba. 

Mindazonáltal az is igaz, hogy a kor meglehetősen megengedő volt e tekintetben, és az 

sem véletlen, hogy a szerző nem határozta meg a kísérő hangszerek faját. A hitelesség így 

végül a szubjektív esztétikai meggyőződés kérdésévé válik. 

A „Rózsafüzér-szonáták” ciklusa tehát számtalan titkot rejt: nem csoda, ha egyes tudósok 

kiértékelték számszerű viszonyait – hiszen Biber maga utal rá az ajánlásban, hogy művét a 

természet harmóniája (azaz a számok) szerint rendezte el – és olyan arányokra és 

eredményekre jutottak, amelyek mindenképp elgondolkodtatóak. E fejtegetések 

bemutatása és megvitatása azonban túl hosszúra nyúlna. 

Számos rejtély azonban már az egyes szonáták közelebbi vizsgálata során is megoldódik, 

és további kérdések vetődnek fel. Hogy a művel zenehallgatás útján ismerkedni kívánók 

dolgát valamelyest megkönnyítsem, az alábbiakban igyekszem egy vázlatos áttekintést 

nyújtani az egyes szonáták felépítéséről és tematikus anyagáról. 

 

                                                 
5 vö. Gunar Letzbor kommentárjával a Rózsafüzér-szonáták” Gunar Letzbor/Lorenz Duftschmid/Wofgang Zerer/stb.-féle 
felvételéhez. (H.I.F. Biber: Sonaten über die Mysterien des Rosenkranzes, Arcana 2000, A 401) 
6 vö. Andrew Manze kommentárjával a „Rózsafüzér-szonáták” Andrew Manze/Richard Egarr-féle felvételéhez (H.I.F. 
Biber: The Rosary Sonatas, harmonia mundi usa 2004, HMU907321.22) 
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2. fejezet: Az egyes szonáták bemutatása 

Megj.: A kottapéldákat a kézirat digitális fakszimiléjéből (link ld. fent) ill. Erwin Luntz kiadásából (DTÖ 11, 

Wien 1905) vettem. 

 

2.1. „Az örvendetes rózsafüzér” 

1. szonáta: „Jézus, akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál” 

Hangnem: d-dór; Accordo: g-d1-a1-d2 (alaphangolás) 

1. Praeludium 2. Variatio (Aria allegro-Adagio) 3. Finale 

A continuo D orgonapontja felett A hangon szólal meg a hegedű 

és hamar lendületes, improvizatív jellegű futamokba kezd. Egyes 

előadók ezekben angyali szárnysuhogást, vagy a Szentlélek 

aláereszkedését vélték felfedezni, nem minden alap nélkül. A dór 

hangnem a reneszánsz és kora barokk motettagyűjtemények azon szokására utal vissza, 

hogy ebben tonusban álljon az első darab. Ez a műnek egyházzenei asszociácót ad. A D 

orgonapont a 13. ütemben kitér a domináns A-ra majd 6 ütemmel később eljut a 

szubdomináns G-re onnan ismét a dominánsra, végül a tonikán zár. 

A „Variatio” tételt a négy ütemes basszustéma rövid bemutatása nyitja. A téma összesen 

11-szer hangzik el (1+2x1+7). 

 

A hegedű az „Aria allegro” ereszkedő, mégis vidáman ugráló dallamával társul, ez a rész 

meg is ismétlődik – Biber nyilván elvárja az Aria ismétlésekor a díszitést. 

 

Az ezt követő 7 variáció során előbb egyre rövidebb hangjegyértékek állnak szemben a 

makacsul ismétlődő basszussal: nyolcadok, majd tizenhatodok. A fokozódó tempót 

megszakítja 8 ütemnyi Adagio-variáció (21. ü.), ahol a hegedű triószonátát idéző 

kétszólamúságot imitál, a felső szólamban az Aria témájával: 
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Majd vad harmincketted-futamok adnak új lendületet és zárják a tételt.  

A „Finale” visszatér a nyitótétel hangulatához ezúttal a domináns G orgonapont feletti 

futamokkal, melyeket hosszabb-rövidebb szünetek szakítanak meg: 

 

Egyes előadásoknál a continuo-szólamok igyekeznek kitölteni ezeket az üres tereket, és az 

is megfigyelhető, hogy e szüneteket az előadók nem tartják mindig be teljes hosszukban. 

 

2. szonáta: „Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál” 

Hangnem: A-dúr; Accordo: a-e1-a1-e2 

1. Sonata ([t.n. = tempó megjelölés nélkül]-Presto) 2. Allamande 3. Presto 

A kétrészes nyitó „Sonata” egyértelműen a templomi szonáta 

stílusában van megfogalmazva: míg az első, tempómegjelölés 

nélküli rész lazán imitált trió-hangzásban két témát dolgoz fel (a 

példában a hangzó anyag szerepel): 

 

Egy tonika zárlat után a második rész fugatós imitációval indul a basszusban, ill. a 

hegedűn: 

 
A hegedűszólam hangzó 
anyaga:                      

                         

 

A témát Biber háromszor vezeti végig minden szólamon (a basszus a kezdet után 

egyszólamú, a játékosokra bízva a kidolgozást). A tétel vége felé visszatér 

a Sonatát nyitó két téma, a zárlatban pl. a második témát ismerhetjük fel. 

A kétrészes „Allemanda” összetett, kevésbé táncos jellegű, hármas- és négyesfogásokat 

megkövetelő dallamot választ témául, ami a második részben variálva tér vissza: 

          
1. rész, főtéma                                              2. rész, variáció 
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A záró „Presto” a basszus tematikus anyaga (ld. kottapélda) felett lendületes tizenhatod-

futamokat, hármashangzat-felbontásokat és hármasfogásokat és egyéb virtuóz elemeket 

mutat be: különös kombinálása ez a preludium és sonata jellegű tételeknek. 

 

 

3. szonáta: „Jézus, akit te, Szent Szűz, világra szültél” 

Hangnem: h-moll; Accordo: h-f#1-h1-d2 

1. Sonata ([t.n.]-Presto-Adagio) 2. Courente – Double 3. Adagio 

A trió-strutúrájú nyitótétel egy nagy ívű dallamot fon tovább, 

némileg motettára emlékeztető szabad stílusban: 

 

Egy rövid „Presto”-feliratú közjáték után, melyet fel-le száguldó tizenhatod-futamok 

alkotnak, egy kétütemes „Adagio” zárja a tételt. 

A kétrészes „Courente” egy egyszerű ritmikai képletet használ 

témaként (ld. oldalt) ami aztán többféle formában, több esetben 

például skálaként is felbukkan:  

 

A „Double” a Courente basszusa felett mozgalmas, ugráló nyolcad-figurációkkal örvend 

Krisztus születése csodájának. 

 

A zárótétel, „Adagio”, visszatér a kezdet szabad triószonáta-stílusához. Rögtön a kezdet 

után van egy motívum, ami esetleg a betlehemi 

jászol mellett fekvő szamár bőgését juttathatja 

eszünkbe:  

 Bizonyos hasonlóságok, motivikai rokonság figyelhető meg itt a 10. „Keresztrefeszítés” 

szonáta „Aria” tételével. Egyes elemzők ebben szándékos idézetet látnak, és arra az 

ikonográfiai szimbolikára utalnak, amikor a jászol mellett megjelennek a keresztre feszítés 

kellékei (szög, kalapács). 
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4. szonáta: „Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál” 

Hangnem: d-moll; Accordo: a-d1-a1-d2 

1. Ciacona ([t.n.]-Adagio-Presto-Adagio) 

A 4. szonáta egyetlen hosszú hármas lüktetésű chaconne egy 

kétrészes, 2x4 ütemű basszustémára, melynek mindkét részét 

ismétlőjelek fogják közre: 

 
A téma bemutatását 12 variáció követi, ami talán szimbolikusan Krisztusra (téma) és a 12 

tanítványra (variációk) utal. Az ötödik variáció tematikusan rokon a 10. szonáta Adagio-

variációjával, ami Simeon komor jóslataként is értelmezhető: 

                         
4. szonáta, 5. var. (33. ü.)                                 10. szonáta, Adagio (31. ü.)  

Figyelemre méltó a 10 variáció is, mely különös kettősséget mutat: első része „Adagio”, 

második „Presto” játszandó, vad hármasfogásokkal. Elkerülhetetlen, hogy ne Mária 

fájdalmára gondoljuk e szokatlan megoldás láttán és hallatán. 

A főtéma kétszer ismétlődik meg: egyszer a tétel közepén, a 8. variációban egy oktávval 

lejjebb, majd utolsó variációként, ezúttal „Adagio” tempójelzéssel. Érdemes megfigyelni, 

hogy egyes felvételeken, ahol a kezdés is nyugodtabb, azonos, más felvételeken – az 

előírásnak inkább megfelelően – itt lassabb tempóban hallani a dallamot. 

 

5. szonáta: „Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál” 

Hangnem: A-dúr; Accordo: a-e1-a1-c#2 

1. Praeludium ([t.n.]-Presto) 2. Allemande 3. Guigue 4. Sarabande – Double 

Az improvizatív jellegű nyitótétel egy kétütemes A orgonapont 

felett intonálja 

rövid, inkább 

ritmikai képlete 

által jellegzetes, semmint dallamos témáját: 

A képszerűséget, szimbolikus tartalmat keresők azonban könnyen megláthatják 

szünetekkel megtört nyugtalan ritmikájában, kérdés idéző emelkedő hanglejtésében a 

szülői aggódás felébredésének pillanatát. Ez a rövid formula szinte kényszeresen bukkan 
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fel újra és újra, egyre sűrűbben (a 14 ütem során összesen tizenkilencszer!), mint ahogy az 

anyai kérdés felhangozhatott: „Hol az én Jézusom? Nem láttátok? 

A 8 ütemtől a tempóelőírás „Presto” ennek megfelelően a „kérdés-téma” is zaklatottabb 

lesz, és nagyfokú sűrítésben szólal meg (a 11-12. ütemben pl. egymást követően hatszor):  

 
A „Praeludiumot” követő tánctételekben már sokkal nehezebb hasonló képszerű 

motívumokat találni. Folyékony, táncos lüktetésük talán a tizenkét éves Jézus ámulatra 

méltó ügyességét jelzik, amellyel az írásokat magyarázta a tudós papok előtt. Az 

„Allemande” magas-mély kontrasztjai talán a gyermek és a papok párbeszédét festik: 

 
A „Guigue” franciás, nyújtott ritmusú; témája jellegzetes korabeli táncdallam:  

 
A „Sarabande” szintén jellegzetes táncos lüktetésű, témája rokon a 4. szonáta témájával: 

 
A „Sarabande” basszusára épülő „Double” témája tematikusan hasonló, csak egyenletes 

tizenhatodokban szólal meg: 
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2.2. „A fájdalmas rózsafüzér” 

6. szonáta: „Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett” 

Hangnem: c-moll; Accordo: ab-eb1-g1-d2 

1. Lamento ([t.n].-Adagio-Presto-3/2 [t.n.]-Adagio-12/8, Adagio- „8/12”) 

Az előző szonáta A-dúr zárlata után tragikus erővel szólal meg a 

nyitó c-moll akkord. Témaként egy egyszerű, ereszkedő 

hármashangzat-felbontás szolgál:  

 

A 7. ütemben ez a téma az ab-d tritonus-lépéshez vezet:  

A középkori „diabolus in musica” („ördög a zenében”) a barokkra 

a fájdalom és szenvedés kifejezője lett: az ehhez hasonló helyekben könnyedén 

felismerhetjük tehát Krisztus félelmét a Getsemáné kertben. Míg az „örvendetes 

rózsafüzér” szonátáiban viszonylag ritka a moduláció, Biber itt gazdagon él vele, pl. a 

következő „Adagio” szakaszban (12-14.ü.), amely kromaticizmusával is kitűnik: 

 

A hegedűszólam hangzó anyaga:  

 

A következő „Presto” szakasz zaklatottabbá teszi a hangulatot, számos szextakkord, 

kromatikus lépések, merész hangnem-váltások színezik. Témája két részből áll, a 

tizenhatod-futamra nyolcad-akkordfelbontás válaszol: 

 

Egy e-moll zárlat után kettősfogásos staccato nyolcad-akkordok sorozata kezdődik (28. ü.), 

amely végül vad, virtuóz figurációkba torkollik (34-35.ü.): 

     
28.-19.ü.                                                                                35.ü 

Az „Adagio” zárlat a staccato-ritmusú témát visszhangozza. 
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A 46. ütemben kezdődő adagio-jellegű szakasz 3/2-ben áll, témája elégikus, folyamatos 

emelkedésből és ereszkedésből áll: 

 

A 62. ütemben egy skála-szerű motívum kapcsolódik hozzá: 

 

Biber szekvenciaszerűen feldolgozza ezt az új motívumot, majd visszatér a szakasz fő 

témájához és piano zár e-mollban. 

A következő alla breve szakaszban a skála-motivum harmincketted-futamként, forte 
jelenik meg megint, majd a sóhaj-motívum röpke „Adagio” megidézése után a „Lamento” 
adagio-jának kromaticizmusa idéződik fel (80-86): 

 
Egy kettősfogások segítségével háromszólamúvá bővített, motetta-szerűen áradó rész zárja 
ezt a szakaszt (87-93): 

 
A rövid (6 ütemnyi), 12/8-os „Adagio” feleleveníti a „Lamento” ereszkedő 

akkordfelbontásos motívumát. Mély-magas kontrasztjai az imádkozó Krisztus és az angyal 

párbeszédét idézik: 

 
A záró szakasz 8/12 előjegyzése a korábbi 12/8 feloldása, azaz visszatérés az alla breve 

előjegyzéshez. Tematikájában az azt a szakaszt záró háromszólamúság tér vissza (100-

101.ü.). A f-p-kontrasztok visszhanghatást eredményeznek. A zárlat csendes, röpke 

fuvallatként érkezik (111-112.ü.). 

.      
100-101.ü                                                            111-112.ü. 



 21 

7. szonáta: „Jézus, akit érettünk megostoroztak” 

Hangnem: F-dúr; Accordo: c1-f1-a1-c2 

1. Allemanda – Variatio 2. Sarabande – Variatio 

Két alapvetően lassú tánctétel és azok részben viharos variációi 

alkotják a 7. szonátát. A kétrészes „Allemanda” kettős- és 

hármasfogásokkal, tizenhatodos hármashangzat-felbontásokkal, 

gyors hangismétlésekkel telezsúfolt – ez sok előadót arra inspirál, 

hogy ezeket a korbácsütések vadságával interpretálják, mások inkább azt a jelenenet látják 

maguk előtt, ahogy a csőcselék Krisztust gúnyolja: 

 
Az „Allemande” basszusára épülő variáció vad tizenhatod-futamokkal növeli a tempót: 

 
A „Sarabande”, bár lassabb tempójú, hármas- és kettősfogásaival, nagy ugrásaival szintén 

alkalmat nyújthat a kegyetlen kínzás ábrázolására. Más előadók dallamosabb előadásra 

törekednek és Krisztust, mint Isten Bárányát látják meg az egy pillanatra beálló 

nyugalomban. 

 
A tétel continuo-szólama, amely most három további variáció alapja lesz, erős 

rokonságban áll az előző tétel basszusával, így az egész szonáta felfogható egy hosszabb 

variációként is. 

Az első variáció a Monteverdi által megteremtett stile concitatot (izgatott, harcos stílus) 

alkalmazza gyors hangismétlésekkel: 

 
Az ütemvégi hirtelen lefele ugrások és megtorpanások (tizenhatodok után negyed) szinte 

fizikálisan is megjelenítik az ütések embertelenségét. A következő variáció nyolcadokra 

lassítja a hangismétléseket, így ismét a magát bárányként megadó, de lelkében nyugodt 

Krisztus juttathatja eszünkbe: 
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Az utolsó variációban visszatér a kegyetlen kínzás képe és hangulata harmincketted-

futamok és koppanó nyolcad-ugrások formájában: 

 
Marianne Rônez abban, hogy a tercekben hangolt hegedűn az előadó sűrű húrváltásra 

kényszerül, szintén szimbolikus megostoroztatást vél felfedezni.7 

 

8. szonáta: „Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak” 

Hangnem: B-dúr; Accordo: d1-f1-b1-d2 

1. Sonata (Adagio-Presto) 2. Guigue - Double (Presto) - Double 2 

A töviskoronázásnak szentelt szonáta lassú, méltóságteljes 

„Sonata” tétellel kezdődik. Témáját kétszólamú imitációban bontja 

ki a basszus és a hegedűszólam között. Marianne Rônez abban 

fedezi fel Krisztus kicsúfolásának mozzanatát, hogy a hangsúly 

gyakorta az ütem második, „rossz” felére helyeződik, mások inkább az imitáció 

pontatlanságában látják a gúnyolódás motívumát: 

     
    A hegedűszólam hangzó anyaga 

 

A „Presto” részben már egyértelműen halljuk a kínzók primitív röhögését, visítását, az 

állandóan visszatérő magas, háromszoros 

hangismétlésekben (ld. oldalt), amely a tétel során 

szekvenciázva egyre magasabbra kúszik: 

 

                                                 
7 vö.: http://www.winterandwinter.com/index.php?id=389 
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A tétel másik témája, egy nyolcadokban felfele kúszó 

akkordfelbontás (a tétel kezdő témájából levezetve, ld fent.), talán a 

gúnyos hajbókolást ábrázolja: 

 

A trió-struktúrát imitáló „Guigue” mókázós hangulatú könnyed tánc: szinte látjuk magunk 

előtt, ahogy a csúfolódók táncra kelnek a megkínzott Megváltó előtt. 

 

E tánctétel basszusára épülő, negyedekben kiírt első double-jának „presto” jelzése elárulja, 

hogy a hangulat egyre fékevesztettebbé válik, végül a második variációban nyolcadokra 

gyorsul a ritmus: 

    

    

 

9. szonáta: „Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta” 

Hangnem: a-moll; Accordo: c1-e1-a1-e2 

1. Sonata 2. Courente – Double 3. Finale 

A sonata-stílusú első tétel két részre osztható: az első lamento-

szerű, lassan kibontakozó dallama, folyamatos visszazuhanásokkal 

megtörve, lassan emelkedik, és nagyon képszerűen ábrázolja a 

kereszt terhe alatt meg-meggörnyedő Krisztus képét: 

 

A második rész ezt a zenei ötletet előbb gyors harmincketted-futamokkal fokozza (18-19-

ü.), 
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majd közvetlenül a zárlat előtt tizenhatod-triolákban omlik össze és éri el a hangulati 

csúcspontot (26-28.ü.): 

 

A nyugodt, ereszkedő dallamú, kétrészes „Courente” lemond a hasonlóan képszerű 

eszközök alkalmazásáról, puszta szépségével fogja meg a hallgatót: 

 

A tánctétel basszusára épülő két „Double” – első lassú, kötött ugrásaival, másik felfelé törő 

nyolcad-futamaival – inkább él az első tétel képszerűségével: 

   

 
Double 1 

 
Double 2 

A záró „Finale” preludium-jellegű, azaz improvizatívnak ható figurációk sora hosszan 

kitartott basszushangok felett. Itt drámai sűrítésben jelenik meg az első tétel erőlködő 

emelkedése: 

 

 
a hegedű szólam hangzó anyaga 

 



 25 

10. szonáta: „Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek” 

Hangnem: g-moll; Accordo: g-d1-a1-d2 

1. Praeludium 2. Aria – Variatio – Adagio – 12/8 

A „Praeludium” elején Biber két témát mutat be a tonika G 

orgonapont felett, amely mindkettő szimbolikus összefüggésben 

áll a keresztrefeszítés programjával: az első egy méltóságteljes 

keresztformát kirajzoló dallam, a második egy nyújtott ritmusú 

triola hármasfogásban, amely érzékletesen jeleníti meg a szögek beverését: 

 

A kétrészes „Aria” – amelynek basszusa 

további 5 variáció alapját képezi majd – 

egyszerű, nemes dallama a kereszten 

függő Jézus képét idézheti fel. Ez az a tétel, ami utalásszerűen megjelenik a 3. szonáta 

„Adagio” tételében. Állítólag egy korabeli osztrák katolikus himnusz, a „Hertzliches 

Mitleiden mit dem gekreutzigten Jesu” („Szívből fakadó együtt szenvedés a 

keresztrefeszített Jézussal”) parafrázisa adja a témát. 

 
Az első variáció izgatott hangvételével már a szenvedést ábrázolja (11.ü.). Különösen a 

második rész lefele szaladó harmincketted-skálái nagyon érzékletesek (25-28.ü.): 

 
11.ü. 

 
26-27.ü. 

Az „Adagio”-variáció pedig a halál pillanatát jelenítheti meg. E tétel témája tűnik fel a 4. 

szonátában Simeon jóslataként. 
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A negyedik (41-50.ü.) és ötödik (51-60.ü.) variáció 12/8-ra vált, vad futamaik a Krisztus 

halálát követő eseményeket: a földrengést és a Templom függönyének kettészakadását 

ábrázolják: 

 
41.ü. 

 
51-52.ü. 
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2.3. „A dicsőséges rózsafüzér” 

11. szonáta: „Jézus, aki halottaiból föltámadott” 

Hangnem: G-dúr; Accordo: g-g1-d1-d2 

1. Sonata 2. Surrexit Christus hodie 3. Adagio 

Bár nem középen helyezkedik el, mégis a ciklus központi darabja. 

Minden szempontból kivételes alkotás – miképp a feltámadás 

ténye is kivételes, a természet rendjét felforgató esemény. Így 

fordul fel a húrok természetes rendje is, a fentebb leírt különös 

sorrendet adva. A nyitótétel ötletesen szemlélteti ezt a sarkaiból kifordított világrendet: a 

keresztezett középső húroknak köszönhetően, az, ami skálaként jelenik meg a kottában, 

ugrásként hangzik, ellenben ahol ugrást olvasunk: skálát hallunk (7-9.ü.). Érdemes 

megfigyelni pl. mindhárom ütem elején a lejegyzés és a hangzó anyag közti különbséget. 

 
a scordaturában kiírt kottakép 

 
a hangzó anyag 

 
A tétel maga egyébként – címével ellentétben – inkább preludium jellegű, azaz 

orgonapontokra épül és erősen improvizatív hatása van. Fő motívuma – a skálák mellett – 

a tétel elején bemutatott dallam, ami egyes előadóknál feszültséggel teli, szinte kísérteties, 

mások fanfárszerűen intonálják: 

 

Számos virtuóz variáció és figuráció után attaca kezdődik a variációs tétel egy korabeli 

húsvéti himnusz, a „Surrexit Christus hodie” dallamára.8 Ez a himnusz nagyon közkedvelt 

és elterjedt volt, számos változata létezik. Szövege a következő: 

                                                 
8 A Biber által is felhasznált dallam egy magyar változatának (Szilágy vármegyéből) részlete a következő webcímen 

meghallgatható: http://mna.hhrf.org/bongeszes/index.php?pid=857 
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Surrexit Christus hodie 
Humano pro solamine. 
Mortem qui passus pridie 
Miserrimo pro homine. 
 
Mulieres ad tumulum 
Dona ferunt aromatum, 
Album cernentes angelum 
Anuntiantes gaudium. 
 
Mulieres o tremulae, 
In Galilaeam pergite, 
Discipulis hoc dicite, 
Quod surrexit rex gloriae. 
 
Ubique praecedet suos, 
Quos dilexit, discipulos. 
Sit benedictus hodie, 
Qui nos redemit sanguine. 
 
Ergo cum dulci melodo 
Benedicamus Domino. 
Laudetur sancta trinitas, 
Deo dicamus gratias. 

 

Feltámadt Krisztus e napon. 
Hogy minden ember vigadjon. 
Értünk halált ki szenvedett, 
s megváltott minden lelkeket. 
 
Mennek a szent nők sírjához, 
kenetet visznek Krisztushoz. 
Fényes szép angyalt látnak ott, 
s hallának boldog szózatot. 
 
Ti félénk asszony-emberek, 
Galileába menjetek! 
Tudják meg az apostolok, 
hogy az Úr él, s feltámadott. 
 
Megjelent ő Szent Anyjának, 
kesergő Szent Magdolnának, 
megjelent aztán Péternek, 
megjelent majd a híveknek. 
 
Húsvéti boldog lélekkel 
dicsérjük Istent énekkel. 
Dicsőség Szentháromságnak, 
adjunk ma hálát Urunknak.9 

 
A Biber által használt dallam a következő: 

 

 

 

A dallam előbb a basszusban hangzik el, a hegedű csak a 9. ütem végén kapcsolódik be az 

első sorral, amit aztán szabadon folytat. Mivel a dallam túlnyomórészt a basszusban 

szerepel, sokan – Erwin Luntz nyomán – passacaglia-tételről beszélnek, holott bizonyos 

jelek más irányba mutatnak. Egyrészről a 3/1-es lejegyzés egyértelműen a stile antico, 

vagyis a reneszánsz polifónia barokk gyakorlatának része, másrészt a tétel további felében 

megjelenő szólamcserék is arra utalnak, hogy helyesebb, ha cantus-firmus-variációt látunk 

benne. Főként, hogy tudjuk, egy ismert dallam feldolgozásáról van szó. Ilyen értelemben 

ez a tétel sokkal inkább rokon Haydn „Kaiserquartettjének” elhíresült lassú tételével, a 

„Gott erhalte” variációs feldolgozásával, mint bármely ismert passacagliával.  

A hegedűszólamban először az 5. variációban csendül fel a teljes himnusz, amihez most a 

continuo-szólam kezd variációkat kialakítani. Most derül fény a szonáta különleges 

hangolásának előnyére: lehetővé válik a folymatos, könnyed játék oktávokban. A hegedű 
                                                 
9 A szöveg 16. századi magyar fordítása nyomán. Ld. Pem László: Szakrális magyar népének és 
népszokások, Szombathely, 1999. 
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így orgonaszerű „regiszterhez” jut, ami különös, átható hangzást biztosít. Az utolsó előtti, 

hatodik variációban a basszus és a hegedű felváltva szólaltatja meg a himnusz egy sorát 

(tehát minden sort kétszer: előbb a hegedűn, aztán a basszusban), míg a másik szólam 

félhangokból álló futamokkal játssza körül azt. E szakasz ötletessége és lendülete után az 

utolsó variáció szerénységével és egyszerűségével tűnik ki: a dallam három oktávban 

unisono hangzik el. Kérdéses, hogy a continuo-szólamot ki kell a akkordokkal tölteni, vagy 

hagyni kell a puszta unisonót, és ezzel egy falusi templom hangulatát idézni meg, ahol 

minden torokból, legyen az öreg vagy fiatal, szól: „Feltámadt Krisztus e napon!” 

A záró „Adagio” rövid, de megindító szépségű tétel, egy motettaszerű ima, melynek 

egyszerűen szép dallamát szünetek törik meg, mintegy elgondolkozva a feltámadás 

csodáján: 

 

 

12. szonáta: „Jézus, aki a mennybe fölment” 

Hangnem: C-dúr; Accordo: c1-e1-g1-c2 

1. Intrada 2. Aria Tubicinum 3. Allemanda 4. Courante - Double 

A Krisztus mennybemenetelét festő szonáta Krisztust mint királyt 

ünnepli. Ennek megfelelően nyitótételei fanfárokat idéznek. Előbb 

az „Intrada”, majd az „Aria Tubicinum”, a „trombiták áriája” is ezt 

a kontextust jeleníti meg. Az „Intrada” egyértelműen bevonulóhoz 

méltón kezdődik: 

 
Egy többször is visszatérő skálamotívum szintén a mennybemenetelre utal; ez előbb a 

basszusban (5.ü.) majd a hegedűszólamban is megjelenik (8. és 10.ü.), adott esetben a 

nyitótémával kombinálva: 

 

 
8.ü. 
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Az „Aria Tubicinum” – a szerző előírása szerint a continuoban „solo violone”, azaz csak 

kontrabasszus-gamba kísérettel – üstdobok (continuo) és egy trombita duó együttesét 

imitálja: 

 
A hegedű hangzó anyaga 

 

 

 

Az „Aria” két része egyébként tükörképszerűen van felépítve: az első rész mozgalmasabb 

zárása a második rész elején, míg annak végén az első rész harcosabb témája köszön 

vissza. 

Az „Allemande” a mennybemenetel felett örvendező tánctétel, skálamenetek (1.ü.) és 

triójellegű szakaszok (4.ü.) váltakozása alkotja: 

           
1.ü.                                                                                              4.ü. 

A kétrészes „Courante” folytatja az ünneplő hangvételt. Röpke utalások találhatók a 3. 

szonáta hasonló tételére (vö. fentebb): 

 

A „Double” megerősíti ezen utalások idézet-jellegét azáltal, hogy fejtémául választja azt s 

csak a részek másod felében vált kisebb hangjegyértékekre: 

 

Ezzel Krisztus szimbolikusan szinte másodszor is megszületik a mennyország számára, 

összhangban a „második születés” krisztusi fogalmával. 
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13. szonáta: „Jézus, aki nekünk a Szentlelket elküldte” 

Hangnem: d-moll; Accordo: a-e1-c#2-e2 

1. Sonata 2. Gavott 3. Gigue 4. Sarabanda 

A pünkösdi szonáta orgonapontra épülő, preludium-stílusú 

nyitótétele a teljes mozdulatlanság állapotába (1-4.ü.) önmaguk 

körül örvénylő circulatio-figurák törnek be egyre fokozódó 

gyorsaságban, az első csúcsponton vad harminckettedekben 

(20.ü.). Sok előadót és elemzőt ez a „pünkösdi szelek” bibliai elbeszélésére emlékeztette: 

„Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és 

egészen betöltötte a házat, ahol ültek.” (ApCsel 2.2) 

    
1-4.ü.                                                                                  20.ü. 

Ezt a csúcspontot követő generálpauza után megismétlődik a főtéma, de ezúttal még 

virtuózabb figurációkba torkollik a folytatás: 

 

A vidám lendületes „Gavott” és a rá következő fergeteges „Gigue” lemond a képszerű 

eszközök használatáról, helyette a Szentlélek által boldoggá tett lélek örvendezését 

ábrázolja: 

 

 

A záró „Sarabande” lassú, elmélkedő muzsika, szép lezárása ennek a szép szonátának: 
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14. szonáta: „Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett” 

Hangnem: D-dúr; Accordo: a-e1-a1-d2 

1. ([t.n.-Grave-Adagio) 2. Aria – Aria – Guigue 

A cím nélkül hagyott nyitótétel improvizatívan, egy fekvő D 

orgonapont feletti tizenhatod-futamokkal nyit, egyértelműen 

preludium-stílusban: 

 
1-2-ü. 

Majd a „Grave” jelzésnél hirtelen stílust vált és tematikus anyagot exponál, a basszus is 

kimozdul statikusságából, itt jellegzetesen a templomi szonáta stílusát idézi: 

 
7.ü. 

Mintha csak arra használná fel ezt a rövid szakaszt, hogy a basszus most a dominánson (A) 

pihenjen, újra prelúdium-jelegű futamokba kezd: 

 
8-9.ü. 

Majd alig néhány ütemmel később, „Adagio” felirattal, a két stílus kombinálódik: a 

mozgalmasabb basszus futamokat és dallamtöredékeket egyesítő hegedűszólammal 

párosul: 

 
10-13.ü. 

A tétel utolsó néhány taktusa visszatér a mozdulatlan, orgonapont-basszushoz. 

Az „Aria” valójában egy hosszú ostinato-tétel egy viszonylag egyszerű chaconne-

basszusra: 

 

Az „Aria” lágy, recitativo-szerű dallamot dolgoz fel: 
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A téma expozíciójára 29 variáció következik. A 13-16. variáció szakasza megismétlendő, 

ami több szempontból is különös. A 13-14. variáció az előtte lévő szakasz csúcspontja, sok 

hangismétléssel, és gondos utasításokkal a vonókezelést illetően (ld. a kottafejek alatt! – 

megj.: az előadók számára azonban nem egyértelműek ezek a jelek, van, aki különböző 

vonásirányú staccato-sorozatként interpretálja, van, aki pizzicato-staccato váltásként. ) 

 

A 15. variáció négy taktus szünettel indul a hegedű számára, s csak azután kapcsolódik be 

a főtéma második felével (ezt Biber jelöli is az „Aria” felirattal). Egy újabb variáció után 

kanyarodik vissza a zene a 13. variációhoz. Tehát az ismételt rész épp egy töréspont, egy 

pillanat, amikor a basszus magára marad, amikor mintegy felhők takarják el előlünk a 

mennybe emelkedő Szűzanyát. 

Az utolsó 9 variáció (21-29) a „Guigue” feliratot viseli: a basszus változatlan marad, a 

hegedűszólam pedig triolákra vált át (egyes előadók ezt az alkalmat tempófokozásra 

használják fel). Különösen képszerű a tétel vége: a hegedű öt ütemmel a basszus befejezése 

előtt elhallgat (egyébként egy D-dúr akkorddal), s a continuo egyedül zárja a szonátát. 

Ezzel Mária mintegy eltűnt a szemünk elől, a chaconne-tétel pedig az ő mennybemenetelét 

ujjongással kísérő angyalok égi muzsikájaként értelmezhető. 

 

15. szonáta: „Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott” 

Hangnem: C-dúr; Accordo: g-c1-g1-d2 

1. Sonata 2. Aria 3. Canzon 4. Sarabanda 

Az utolsó rózsafüzér-misztériumnak szentelt szonátát jellegzetes 

templomi szonáta stílusú tétel nyitja, rokon a Fidicinium sacro-

profanum muzsikájával. A tételt egy elégikus hangvételű, nagy ívű 

dallam nyitja: 
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Majd imitatív módon mutat be egy témát: 

 
a hegedűszólam hangzó anyaga 

 
7-8.ü. 

Amelyet egy másik tematikus fordulat követ: 

 

hogy rögtön teret adjon egy harmadiknak: 

 

A következő ütemekben Biber szabadon kombinálja és variálja a bemutatott témákat, 

példaként álljon itt a 17-21.ü.: 

 

A kétrészes „Aria” témája a „Sonata” imént sárgával jelölt első témájának 

továbbfejlesztése: 

 

A második rész a téma megfordítását dolgozza fel: 

 

Majd három variáció következik, amelyek az „Aria” basszusmenetére épülnek. 
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A „Canzon” az „Aria” témáját szövi tovább ezúttal szabadabb, imitációs, néhol trióvá 

bővülő stílusban, amelyben ezúttal a basszus is részt vesz, így akár egy negyedik 

variációnak is tekinthető: 

 
a hegedűszólam hangzó anyaga 

 

Bár nem találtam rá sehol semmi utalást, elképzelhetőnek tartom, hogy Biber itt is 

kölcsönanyagból dolgozik, mint a „Surrexit Christus hodie” esetében, már a téma ennyire 

következetes feldolgozása és állandó visszatérése miatt is. 

A kétrészes „Sarabande” nyugodt, lassú, méltóságteljes zárótétel. 

 

A tánctételt követő, és annak basszusára épülő double tizenhatod-futamai zárják végül ezt 

a különösen nagylélegzetű és gondosan megkomponált, nagyszerű művet. 

 



 36 

2.4. A Passagalia 

16. szonáta: „Az őrangyal” 

Hangnem: g-moll; Accordo: g-d1-a1-e2 (alaphangolás) 

1. Passagalia ([t.n.]-Adagio-Allegro-Adagio-[t.n.]) 

Vita tárgya, hogy a Passagalia a ciklushoz tartozik-e, vagy külön 

darab: valószínűleg mindkettő igaz valamelyest. Négy hangból álló 

basszus-modellje – vagyis egy tetrachord – összesen 65 alkalommal 

szólal meg a mű során, és egyetlen ütemben sem szünetel. 

 
Érdekes módon ez a szonáta is látens háromtételességet mutat: a darab közepe felé a 

basszus egy oktávval feljebb jelenik meg, majd újra eredeti magasságban. Így 30-15-20 

terachord-egységre bontható (1-57.ü./58-85.ü./86-126.ü.). A 15 misztérium száma tehát a 

darab közepén jelenik meg, míg a 30+20 egység 50-et ad, ami az egy misztérium-sorozat 

során elimádkozandó Üdvözlégyek száma (5x10). Ez azt bizonyítaná, hogy a Passagalia 

nem a ciklustól függetlenül, hanem azokat összefoglalandó, azokkal együtt született. 

A mű során háromszor találni tempójelzést, nagyrészt a jelzett „tételektől” függetlenül: 

 
46-47.ü. 

 
49.ü. 

 
86-87.ü. (azaz közvetlenül a harmadik rész elején) 

A mű az első fennmaradt, continuokíséret nélküli hegedűdarab10, s hatása érezhető J.S. 

Bach híres „Chaconne”-jában a 2. hegedűpartitából (BWV 1004).  

                                                 
10 Csupán egy levélből tudni J. H. Schmelzer szólóhegedűre írt „Ciacona”-járól, 1673-ból, amelyet az olmützi 
püspöknek küldött át. Bibert talán ez a mű inspirálhatta – miképp Schmelzer más műveit is példának 
tekintette. 
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3. fejezet: A hangfelvételek bemutatása 

 

3.1. Diszkográfia 1962-2009 

Ez a lista csak a teljes ciklus felvételeit tartalmazza, a kiadás időrendjében. Az általam ismert újrakiadások 

adatait szintén megadtam. 

 
 
1962: 

 
Sonya Monosoff, hegedű 
Melville Smith, orgona és csembaló | Scholz János, viola da gamba  
John Miller, fagott 
Cambridge Records (3 LP mono) (3 LP stereo) 
 
 
 
Susanne Lautenbacher, hegedű 
Rudolph Ewerhart, orgonapozitiv, csembaló | Johannes Koch, viola da gamba 
VoxBox (3 LP) amerikai kiadás 
Újrakiadás: FSM Vox 1964 (3 LP) német kiadás 
Újrakiadás: Pantheon 1988 (2 CD) 
Újrakiadás: VoxBox 1992 (2 CD) német kadás  
Újrakiadás: VoxBox 1996 (2 CD) amerikai kiadás 

  Újrakiadás: Mediaphon-Madacy 1999 (2 CD) 
  Válogatás: Allegria/Membran 2003 (1 CD) (nr. 1, 3, 5, 9-13, 16) 
 
 
1968: 
 

Eduard Melkus, hegedű 
Huguette Dreyfus, csembaló | Lionel Rogg, orgona | Karl Scheit, lant | 
Archiv Produktion (2 LP) 
Újrakiadás: Archiv Produktion „Codex” (dátum nélk.) (2 CD) 
Újrakiadás Archiv Produktion „Collectio Argentea” (dátum nélk.) (2 CD) 
 
 

 
1983: 
 

Franzjosef Maier, hegedű 
Franz Lehrndorfer, orgona | Max Engel, cselló és viola da gamba | Konrad Junghänel, 
teorba 
Deutsche Harmonia Mundi (3 LP) (2 MC) 
EMI Digital/Deutsche Harmonia Mundi (2 CD) 
Újrakiadás: Deutsche Harmonia Mundi 1990 (2 CD) 
 

 
1987: 
 

Evan Johnson, hegedű 
Loretta O'Sullivan, cselló | Eric Milnes, csembaló és orgona 
Newport Classics 
(CD1 és CD2, külön kiadásban) 
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1990: 
 

John Holloway, hegedű 
Tragicomedia: 
Stephen Stubbs, lant | Erin Headley, gamba | Andrew Lawrence-King, hárfa, regál 
Virgin Classics (2 CD) 
Újrakiadás: Virgin veritas X2 2002 (2 CD) 
 
 

 
1991: 
 

Reinhard Goebel, hegedű 
Mitglieder der Musica Antiqua Köln: 
Phoebe Carrai, cselló | Konrad Junghänel, lant | Andreas Spering, csembaló és orgona 
Archiv Produktion (2 CD) 
 
 
 

 
1993: 
 

William T. Tortolano, hegedű 
Charles Russel Kriegbaum, orgona 
Gia Music (2 CD) (2 MC) 
 
 
 

 
1996: 
 

Gabriela Demeterová, hegedű 
Jaroslav Tůma, orgona 
Supraphon (2x1 CD) 
(CD1: I-VII; XVI 1996) 
(CD2: VIII-XV 1998 ) 
 
 

 
1998: 
 

Marianne Rônez, hegedű 
Affetti Musicali: 
Arno Jochem, viola da gamba | Michael Freimuth, teorba  
Ernst Kubitschek, kamaraorgona 
Winter & Winter (2 CD) 
 
 

 
2000: 
 

Gunar Letzbor, hegedű 
Lorenz Duftschmid, basszus viola da gamba | Wolfgang Zerer, orgona | Wolfgang 
Glüxam, csembaló | Axel Wolf, lant | és mások 
Arcana (2 CD) 
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2001: 
 

Walter Reiter, hegedű 
Cordaria: 
Timothy Roberts, csembaló, kamaraorgona | Elizabeth Kenny, teorba | Joanna Levine, 
cselló, viola da gamba | Frances Kelly, kettőshárfa | Mark Levy, lirone | Kah-Ming Ng, 
regál 
Signum Classics (2 CD) 
Újrakiadás: Brilliant Classics 2002 (2 CD) 

 
 

Odile Edouard, hegedű 
Ensemble Sine Titulo: 
Alain Gervreau, cselló | Pascale Boquet, teorba | Angélique Mauillon, hárfa  
Freddy Eichelberger, orgona 
K617 (2 CD) 
 
 

 
2002: 
 

Veronika Strehlke, hegedű 
Gerhart Darmstadt, cselló | Egino Klepper, orgona 
Cavalli Records (2 CD) 
 
 
 
 

 
2003: 
 

Alice Piérot, hegedű 
Les Veilleurs de Nuit: 
Marianne Müller, viola da gamba | Pascal Monteilhet, teorba | Elisabeth Geiger, 
claviorganum 
Alpha (2 CD) 
 
 

 
 
2004: 
 

Patrick Bismuth, hegedű 
Esemble La Tempesta: 
Helene Dufour, csembaló | Caroline Delume, teorba | Richard Myron, nagybőgő | 
Marinette Extermann, orgona | és mások 
Zig-Zag Territories (2 CD) 
 
 
 
Andrew Manze, hegedű 
Richard Egarr, orgona és csembaló | Alison McGilivray, cselló 
harmonia mundi usa (2 CD) 
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Monica Huggett, hegedű 
Sonnerie: 
Emilia Benjamin, viola da gamba | Elizabeth Kenny, arciliuto, teorba, 
barokk gitár 
Frances Kelly, hárfa | Matthew Halls, orgona és csembaló 
Gaudeamus (2x1 CD) 
 

 
 

Pavlo Beznosiuk, hegedű 
David Roblou, csembaló és kamaraorgona | Paula Chateauneuf, teorba, arciliuto 
Richard Tunnicliffe, viola da gamba, violone | Timothy West, szavalás 
Avie (2 CD) 
 
 
 

 
2005: 

Rüdiger Lotter, hegedű 
Lyriarte: 
Olga Watts, csembaló és ládaorgona | Axel Wolf, lant, teorba és barokk gitár 
Oehms Classics (2 CD) (koncertfelvétel) 
 
 
 

 
 
2006: 
 

Riccardo Minasi, hegedű 
Bizzarrie Armoniche: 
Rodney Prada, viola da gamba, lirone | Gabriele Palomba, teorba | Davide Pozzi, 
csembaló és orgona | Ludovico Minasi, feles nagybőgő | és mások 
Amadeus (2 CDs) - melléklet  az olasz „Amadeus” zenei magazinhoz 
Újrakiadás: Arts 2008 (2 SACD) 
 

 
 

Maya Homburger, hegedű 
Camerata Kilkenny: 
Siobhan Armstrong, hárfa | Sarah Cunningham, viola da gamba | Brian Feehan, teorba 
Malcolm Proud, orgona és csembaló | Barry Guy, nagybőgő 
Maya Recordings (2 CDs) 
 
 

 
 
2008: 
 

Elizabeth Wallfisch, hegedű 
Rosanne Hunt, cselló | Linda Kent, csembaló 
ABC Records (2 CD) 
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2010: 
 

Daniel Sepec, hegedű 
Michael Behringer, csembaló és orgona  
Hille Perl, viola da gamba | Lee Santana, arciliuto és teorba 
Coviello Classics (2 SACD) 
 
 
 

 
 
2011: 

 
Julia Wedman, hegedű 
Charlotte Nediger, csembaló és orgona | Felix Deak, viola da gamba 
Lucas Harris, teorba és archiliuto | Julia Seager Scott, hárfa 
Sono Luminus (2 CD) 
 
 
 

 
Leah Gale Nelson, hegedű 
Daniel Swenberg, teorba | Dongsok Shin, orgona 
Lyrichord Early Music Series (2 CD) 
 
 
 
 

 
 
2012: 

 
Fabien Roussel, hegedű 
Frederic Baldassare, cselló és viola da gamba | Sébastien d'Hérin, csembaló 
André Henrich, teorba | Éric Lebran, orgona 
Bayard Musique (2 CD + 96 oldalas könyv) 
 
 
 

 
2013: 

 
Annegret Siedel, hegedű 
Bell'Arte Salzburg: 
Michael Freimuth, teorba | Hermann Hickethier, viola da gamba és violone  
Margit Schultheiß, orgona, csembaló és barokk hárfa  
Berlin Classics (2 CD) 
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3.2. Kritikus füllel 

A következőkben megkísérlem időrendi sorrendben bemutatni a „Rózsafüzér-szonáták” általam ismert teljes 

felvételeit. Minden szempontból rossz, élvezhetetlen felvételt nem ismerek. Nem is hiszem, hogy létezne 

ilyen. Miképp olyan se, amelyben ilyen vagy olyan szempontok szerint ne lehetne valami kivetnivalót találni. 

Hiába, a kritikai találékonyság végtelen. A megítélés, az értékelés sajnos elkerülhetetlenül szubjektív – nem 

hiszem, hogy léteznének centiméterrel mérhető kritériumai a „kiváló felvételnek”.  

Épp ezért igyekszem kerülni az értékelő kijelentéseket, és inkább megkísérlem leírni a hallhatót. Sajnos 

azonban ez a vállalkozás is eleve kudarcra van ítélve: a szó nem képes közvetíteni a hangok, főleg a zene 

birodalmának mélységeit, ezért szükségszerű, hogy bizonyos esetekben a megfogalmazás közhelyessé válik, 

vagy – ami még rosszabb – szinesztetikus eszközökhöz folyamodik, melyeknek jelentése azonban 

személyenként változhat. (Mi a különbség egy „meleg” és egy „száraz” hangzás, vagy egy „éles” és egy 

„csengő” hang között? – semmi, csupán szubjektív benyomásunk, ami szerencsés esetben egyezik 

másokéval.) Előre is elnézést kérek tehát mindazoktól, akik esetleg kényszeredettnek, vagy zavarosnak érzik 

a megfogalmazásokat: ez főként a téma jellegéből fakadt.  

A recenziókat a könnyebb összehasonlíthatóság és áttekinthetőség érdekében meghatározott pontok szerint 

osztottam fel: „Háttér, általános benyomások”, „Interpretáció” (ez mindig a szólistára vonatkozik), 

„Continuo-játék”, „Hangzás, hangminőség” és egy „Összefoglalás” a személyes megjegyzések és ajánlások 

számára. 

 

Sonya Monosoff, hegedű 

Melville Smith, orgona és csembaló  

Scholz János, viola da gamba  

John Miller, fagott 

Cambridge Records, 1962 (3 LP | mono) 

Játékidő: 2h 7' 17'' 

Háttér, általános benyomások: Sonya Monosoff és 

Susanne Lautenbacher versenyeznek a „első kiadás” 

címéért. Sajnos nem sikerült kideríteni melyik lemez 

jelent meg korábban, melyik felvétel született hamarabb, a két felvétel mindenesetre 

párhuzamosan készülhetett, de míg Lautenbacheré több CD-kiadást is megélt, jelen felvétel 

eltűnt a diszkográfiák süllyesztőiben. Történelmileg nézve Monosoff felvétele mindenképp 

jelentős, kérdés, mennyire tudja ma is megállni a helyét. 

A zenészek vegyesen használnak modern és modernizált régi hangszereket (Scholz János 

például egy olyan gambán játszik melyet Biber kremsieri szökésekor rendelt Stainernél, 

1669-ben). A húrok szintén fémhúrok, a kísérőfüzet részletesen leírja, hogyan valósították 

meg az előírt scordaturákat. A scordatura sajátosságai – így pl. a hegedű hangszínének 

megváltozása – azonban fémhúrokon is nagyon jól hallhatók. 
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Interpretáció: Monosoff játéka hajlékony, de nagyon direkt. Rubatót alig használ, 

gondosan betartja a leírt hangjegyértékeket, mégis élettel telíti meg a kottát, nagyon ügyel 

a tételek hangulatára és a drámaiság sincs tőle távol: a 10. szonáta elejét képszerű 

energikussággal interpretálja. Inkább lassabb tempókat választ, de sosem hat elnyújtottnak, 

avagy szétesőnek. Ellenben – talán a scordatura miatt – néhol intonációs nehézségek 

hallhatók, az előadók korrektségére jellemző, hogy ezeket a kísérőfüzetben jelölik. E 

nehézségek másik oka az lehet, hogy hallhatóan nagyon kevéssé vágott felvételről van szó, 

gyaníthatólag egy ülés alatt felvettek egy teljes szonátát. Ez viszont nagyon jót tesz a 

művészi kifejezőkészségnek: szép ívek feszülnek a tételek felett. 

Continuo-játék: A continuo-csoport ideális nagyságúnak mondható, sosem kísér két 

hangszernél több. Az esetek többségében a kíséret inkább visszafogott, de minduntalan 

vannak pillanatok, ahol improvizatív, szólisztikus megvalósításokat hallani. 

Hangzás, hangminőség: A lemez mono és stereo változatban is kapható volt, nekem az 

előbbihez sikerült hozzájutnom. Érdekes módon az egy utas hangzás nagyon „jól áll” a 

műnek. Közvetlen, intim jelleget ad. A szólistát állítja fókuszba, a halkabb continuo-

hangszerek (csembaló, gamba) sajnos időnként eltűnnek. A hangkép szép, részletgazdag, 

szinte teljesen száraz és visszhangmentes. 

Összefoglalás: Ezen a felvételen minden szempontból érződik a kora, így nehezen 

összehasonlítható egy mai, modern felvétellel. Mindazonáltal egy teljes mértékben 

kielégítő és művészileg csaknem tökéletes produkcióról van szó, amelyik megérdemli, 

hogy figyelmesen hallgassák. 

 

Megjegyzés: Érdemes megemlíteni, hogy Sonya Monsoff 1962-ben a „Rózsafüzér-

szonátákkal” párhuzamosan az 1681-es hegedűszonáta-ciklus, a Sonatae, Violino solo 

felvételét is elkészítette Melville Smith-szel és Scholz Jánossal közösen a Cambridge 

Records-nál. Ez szintén „világpremier” felvétel. Húsz évvel később Judith Davidoff és 

Peter Wolff kíséretével újra rögzítette ezeket szonátákat a Pleiades Records kiadásában. 
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Susanne Lautenbacher, hegedű 

Rudolph Ewerhart, orgonapozitiv, csembaló  

Johannes Koch, viola da gamba 

VoxBox 1962/1996 (2 CD) 

Játékidő: 2h 19' 29'' 

Háttér, általános benyomások: Ha pusztán az 

újrakiadások számát tekintjük, Lautenbacher felvétele 

messze megelőzi Monosoff előadását: 50 év alatt 4 

újrakiadás (ld. fent) és egy válogatás-lemez jelent 

meg az anyagából. Nem csoda, ha olykor még az alapos diszkográfiákból is hiányzik a 

másik 60-as évekbeli felvétel, így általánosságban ezt tartják a mű első lemezfelvételének. 

A hangszerek természetesen itt is – mint akkoriban mindig – modernizált régi hangszerek, 

a scordaturát tehát megfelelően preparált fémbevonatú húrokon valósítják meg. 

Interpretáció: Lautenbacher nyugodt tempóban játszik, jellemző, hogy tartózkodik a 

tempóváltásoktól, rubatót egyáltalán nem használ, a nyolcad- és tizenhatod-futamok 

mindvégig egyenletesek. Nagy művészetre vall, hogy ennek ellenére sikerül megoldania, 

hogy ne váljék az előadás gépiessé, sőt, gyönyörű dallamíveket formál. 

Jellemző, hogy az előadás egyáltalán nem képszerű, ellenben nagyon muzikális. A 

hegedűhang szép és kifejező, a scordaturának köszönhető hangszín-változások azonban 

kevésbé kivehetőek, mint Monosoffnál. Lautenbacher előadása precízebb, pontosabb, 

azonban valamivel hidegebb is – a misztériumok személyes átélését nála nem érezni, 

viszont végtelenül tudatosan formálja meg a zenei gondolatokat. Felvétele bizonyos 

értelemben érv a szonáták nem-programatikus, abszolút zenei mivolta mellett. Ez a vita 

bizony még ma is tart, és kevés felvétel akad, amely a képszerű hatásoktól ennyire 

elszakadva, csupán a zenei folyamatra koncentrálna. 

Continuo-játék: A continuót egy billentyűs-gamba duó játsza, mindvégig kiválóan, de 

jóval kevesebb kísérletező kedvvel, mint az amerikaiak felvételén.  

Hangzás, hangminőség: Az eredeti felvételt készítő VoxBox kiadó saját CD-kiadása 

érezhetően az eredeti mesterszalag felhasználásával készült: kiváló, tiszta hangot nyújt. A 

hangszerek hangaránya és elosztása kitűnő, a lemezre jellemző egyfajta fényes hangzás. A 

német Mediaphon-Madacy cég átvétele valamivel gyengébb hangminőségű. 

Összefoglalás: Mindkét premier-felvételben – függetlenül attól, hogy dátum szerint melyik 

született hamarabb – van valami példamutató jelleg. Mind a kettőn érezhető, hogy 

referenciaértékű interpretációt kívánnak nyújtani, és a maguk módján ez sikerült is. 
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Eduard Melkus, hegedű 

Huguette Dreyfus, csembaló 

Lionel Rogg, orgona 

Karl Scheit, lant 

Gerald Sonneck, cselló 

Alfred Planyavsky, violone 

Hans-Jürg Lange, fagott 

Archiv Produktion „Codex” 1966/1995 (2 CD) 

Játékidő: 1h 49' 30'' 

Háttér, általános benyomások: Habár Eduard Melkus egyértelműen a „HIP”-mozgalom 

(„historically informed performance” – történetileg informált előadás) egyik úttörője, 

játéka még számos elemében anakronisztikus: így bár eredeti alakjukban megőrzött 

hangszereket és vonókat használ, fémbevonatú húrokon játszik, álltartót és modern, 440 

kHz-es hangolást alkalmaz, valamint sok vibratóval játszik. 

Interpretáció: Melkus játéka egyszerre beszédes és virtuóz: éppoly érzékletesen szólalnak 

meg hangszerén az „Aria Tubicinum” fanfárjai, mint a lágy, éneklő kantilénák. Hangszíne 

szép, világos (köszönhetően a fémhúroknak). Általában gyors tempókat választ, azt 

azonban, hogy az összehasonlításban az ő felvétele a legrövidebb, főként annak 

köszönheti, hogy számos ismétlést elhagy, olykor ismétlés helyett a double megfelelő 

részét játssza, ily módon összekeverve a tételrendet. 

Continuo-játék: Az előadás hátránya, hogy egyes szonáták continuója túltelített, bizonyos 

esetekben elfedi a szólóhangszer hangját; mindazonáltal élvezetes, képszerű hangulatot ad 

a daraboknak. A lágyabban, kisebb együttesre hangszerelt szonáták azonban nagyon 

szépen szólnak, és jobban megmutatják a zenészek kiváló mesterségbeli tudását is. 

Hangzás, hangminőség: A CD-átvétel hangja talán kissé fakó, a csembaló és a lant játéka 

helyenként sajnos puszta csörömpölésbe fúl. Hogy ez a felvétel, vagy a CD-keverés hibája-

e, az összehasonlítás lehetősége nélkül nem tudtam megállapítani. 

Összefoglalás: Melkus képszerű, néhol már-már vad játéka egyértelműen előlegzi 

tanítványa, Reinhard Goebel interpretációját, de teljesen sajátos, egyéni felfogás. 

Mindenképpen az ő érdeme, hogy megmutatta, milyen programatikus elemek rejlenek a 

műben, és hogyan képes azokat egy megfelelő interpretáció kidolgozni. Habár már 

Monosoff is tett lépéseket ebbe az irányba, mégis Melkus volt az, aki ezeket először, szinte 

hiánytalanul kidolgozta. 
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Franzjosef Maier, hegedű 

Franz Lehrndorfer, orgona 

Max Engel, cselló és viola da gamba 

Konrad Junghänel, teorba 

deutsche harmonia mundi 1983/1990 (2 CD) 

Játékidő: 2h 23' 54'' 

Háttér, általános benyomások: Franzjosef 

Maier volt az első, aki történetileg hiteles 

hangszereken vette lemezre a „Rózsafüzér-szonátákat”: historikus hegedűkön (köztük két 

Stainer hangszeren), bélhúrokkal, régi hangszerek (ill. másolatok) kíséretében. Ez 

mindenképp nagy előrelépés volt a mű előadásának modern történetében, ugyanis a 

bélhúrok teszik csak lehetővé, hogy preparálatlan hegedűkön, újrahúrozás nélkül elő 

lehessen adni a szonátákat. 

Interpretáció: Bár a hangszerek teljességgel hitelesek, Maier játékmódja inkább emlékeztet 

a 40-es, 50-es évek kamarazenekarainak (mint pl. az I Musici) játékához, mint a historikus 

előadásmód képviselőiéhez. Kiadós vibrató, lassú tempók, kevés dinamikai változatosság: 

ezek a főbb jellemzők. Aki azonban nem ellensége a lágyan elomló, lassú előadásoknak, az 

nagy elégedettséggel fogja hallgatni. Mindazonáltal akadnak helyek, ahol félő, hogy a 

dallam hosszan elnyújtott hangokra esik szét, de ezt a művész általában lendületes és 

bravúros díszítésekkel, improvizatív betétekkel oldja. A hangszer hangszíne elég kemény, 

éles, amit sajnos mind a kis dinamikai skála, mind a hangkeverés kiemel. 

Continuo-játék: A continuo-csoport jó arányú, általában három, ritkábban két hangszerből 

áll. Az előadás során több barokk orgonát is használtak, így igen változatos hangzásképet 

kapunk. A játék általában igen visszafogott, improvizációk egyes helyekre, pillanatokra 

kapnak helyet, hogy mozgalmasabbá tegyék az amúgy igen lassú tempót. 

Hangzás, hangminőség: A CD szép hangú, bár a continuo-hangszerek kissé háttérbe 

kerülnek a szólistával szemben, mégis jól kivehetők. A felvétel hangszíne világos, szép 

térérzettel, a felső regiszterben kemény. 

Összefoglalás: Ez a lemez különösen azok számára lesz kedves, akik nem ragaszkodnak a 

historikus előadásmód minden részletéhez, sőt nem vetik meg barokk zeneművek enyhén 

romantizáló előadásait sem. Két óra húsz percen túli játékidejével a leghosszabb általam 

ismert felvétel, így aki szeret elmerülni a barokkos dallamok lassú hömpölygésében, itt 

megtalálja a számítását. 

 



 47 

Evan Johnson, hegedű 

Eric Milnes, csembaló és orgona 

Loretta O’Sullivan, cselló 

Newport Classics 1987 (2x1 CD) 

Játékidő: 1h 46' 19'' 

Háttér, általános benyomások: Amerikában lassan 

hagyománya van a Rózsafüzér-szonátáknak. Az első 

újkori előadás (Hindemith által a Yale egyetemen), 

az első lemezfelvételek – mind az Újvilághoz 

köthetők. Johnson ezt a hagyományt folytatta saját 

és sajátos interpretációjával a 80-as években, amikor 

Amerika-szerte turnézott Biber szonátáival. Ebből 

született ez a lemez is. 

Interpretáció: Melkushoz hasonlóan Johnson is az 

ismétlések elhagyása mellett dönt, sőt ő még 

radikálisabban, mint az osztrák muzsikus: egyszer 

sem ismétel. Így érthető, hogy összehasonlításban az 

ő felvétele a legrövidebb. A kísérőfüzetben amellett érvel, hogy az ismétlésnek csak az élő 

előadás keretében van létjogosultsága. Felvétele azonban nem ettől lesz sajátos: 

interpretációjában érezhetően új utakat keres, nem riad vissza a szokatlan megoldásoktól 

sem. Ennek köszönhetően számos szonáta egészen egyéni, de kifejező és igaz módon 

szólal meg a hangszerén. 

Continuo-játék: A kéttagú kíséret határozottan, szintén egyéni módon, de a szólistát nem 

háttérbe szorítva játszik. Figyelemreméltó a megoldás, hogy az orgonapontszerű hangokat 

csak röviden üt meg a csembaló, ezzel magára hangyva a hegedűt. Ez a megoldás 

egyáltalán nem ellenkezik a kor gyakorlatával, és szép eredményre vezet. 

Hangzás, hangminőség: A felvétel kiváló minőségű, minden hangszer nagyszerűen 

érvényesül. Viszonylag kevés visszhang, kis, kamarazenei térérzet jellemzi. 

Összefoglalás: Evan Johnson felvétele egyike a legérdekesebb előadásoknak, amely sok 

meglepetést tartogat még a szonátákat már jól ismerő hallgatóknak is. Én fájlalom az 

ismétlések hiányát, mert egyes szonáták (pl. a IV.) kifejetten csonkának hatnak így. Ez a 

szépséghiba azonban semmit nem von le a magávalragadó interpretáció értékéből. 
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John Holloway, hegedű 

Davitt Moronay, kamaraorgona és csembaló 

Tragicomedia:  

Stephen Stubbs, lant és chitarrone 

Erin Headly viola da gamba és lirone 

Andrew Lawrence-King, kettőshárfa és regál 

Virgin Classics veritas x2 1990/2002 (2 CD) 

Játékidő: 2h 10' 21'' 

Háttér, általános benyomások: John Holloway 

felvétele immáron csaknem teljességgel hitelesnek tekinthető történeti szempontból, mind 

a hangszereket, mind a játékstílust tekintve. A jelenleg vizsgált „Virgin veritas” kiadás ma 

is kapható, kedvezményes áron, de sajnos az eredeti kiadás gazdag melléklete nélkül. Akit 

a szép kiállítás is érdekel, és teheti, az utóbbit szerezze be. 

Interpretáció: Holloway viszonylag lassú tempókat választ és igen éneklőn játszik. Játéka 

szép, levegős és kevésbé képszerű, mint inkább recitáló. Az eredeti kiadás füzetében 

bibliai idézeteket párosít az egyes szonátákhoz, és előadásában is igyekszik szinte 

„beszéltetni” a hegedűt. Igazán kifejezővé a „fájdalmas misztériumok” során válik, másutt 

viszont olykor kicsit gépiesnek, kevésbé átéltnek hat.  

Continuo-játék: A continuo-csoport közepesnek mondható, és mindenféle variációban 

előfordul egytagútól a négy-ötszörös felállásig. Ez kellemes változatosságot biztosít. A 

kíséret sehol nem tolakszik az előtérbe, de ötletesen kidolgozott. 

Hangzás, hangminőség: A hangminőség jó, a szólista itt is ki van emelve valamelyest a 

continuo közegéből, de ez nem válik zavaróvá. Meleg hangszín, némi visszhang jellemzi. 

Összefoglalás: Holloway felvétele sokak számára ma is etalon és mindenképp 

referenciaértékű. Fenti, talán negatívnak tűnő véleményemet sok szempontból 

befolyásolja, hogy más felvételek jobban hatottak rám. A finomabb, objektívabb 

megközelítések hívei minden bizonnyal igen sokra fogják becsülni ezt a kitűnő lemezt. 
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Reinhard Goebel, hegedű 

a Musica Antiqua Köln tagjai: 

Phoebe Carrai, cselló  

Konrad Junghänel, lant  

Andreas Spering, csembaló és orgona 

Archiv Produktion 1991 (2 CD) 

Játékidő: 1h 53' 38'' 

Háttér, általános benyomások: Reinhard Goebel 

felvétele több szempontból is fordulópont: egyrészről 

a művész e lemez felvétele után, bal keze bénulása miatt ideiglenesen felfüggesztette 

hegedűművészi pályafutását (később megtanult a másik oldalon játszani: a betegség 

tovaterjedése miatt végül lezárt szólista-karrierjének utolsó lemezei közt ismét találunk egy 

Bibernek szentelt lemezt a Harmonia artificiosa-ariosa kiváló előadásával). Másrészről 

Goebel e lemez felvételeire való készülés során jutott arra a felfedezésre, hogy a 11. 

szonátában a zeneszerző nem a két középső húr cseréjét, hanem keresztezését írja elő: bár a 

végeredmény hangzás tekintetében ugyanaz (ezért ez nem csökkenti a korábbi felvételek 

hitelességét), az eljárás így egyszerűbb és gyorsabban elvégezhető, ráadásul a kereszt 

szimbólumával jelöli meg a hangszert. 

Interpretáció: Goebel interpretációja meglehetősen virtuóz, gyakran elképesztő tempót 

diktál. Ennek ellenére nem válik vaddá, mert a gyors tempók nem tűnnek hajszoltnak, még 

a képszerűség érdekében sem, mint a 7. vagy 10. szonátában, sőt, nagyon melodikus, szinte 

lírai. Elképzelése szerint a szonátáknak nincs közvetlen programatikus eleme, nem kíván 

„ábrázolni”. Goebel maximalizmusára jellemző, hogy alig venni észre bármit is a művész 

karrierjét megszakító betegségből. Hegedűhangja lágy, áradó és telt. 

Continuo-játék: A szólistát kísérő kisszámú continuo-csoport megmutatja, hogy kevés 

ember is tud változatos és telített alapot varázsolni. Ötletesen, de magukat a 

hegedűszólamnak alávetve dolgozzák ki a szólamot. 

Hangzás, hangminőség: A felvétel egészen kiváló, a hegedű az előtérben áll, de nagyon 

szépen hallható a continuo szólam is. A hangok nem túl nagy, de szép térben oszlanak el. 

Összefoglalás: Goebel felvétele sok szempontból hatott az ezt követő felvételekre – 

minimum a húrkeresztezés alkalmazásában, de a virtuóz részek megvalósításában is.  
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William T. Tortolano,  hegedű 

Charles Krigbaum, csembaló és orgona 

GIA Publications 1993 (2 CD) 

Játékidő: 2h 07' 16'' 

Háttér, általános benyomások: William Tortolano 

őrmester, az amerikai légierő parancsnoka 

gondozásában 1993-ban jelent meg a Rózsafűzér-

szonáták egy kottakiadása. Ezzel egy időben született 

meg ez a felvétel is. A kísérőfüzetben a katona-művész nagyon szimpatikus szerénységgel 

nyilatkozik arról, hogy nem állt szándékában, referencia értékű előadást nyújtani. Ennek 

fényében érthető az a döntése is, hogy preparált modern hagszereken játszik a barokk 

hangszerek helyett.  

Interpretáció: Talán épp, mert megszabadult attól a súlytól, hogy példaértékűt nyútson, lel 

Tortolano különös és élvezetes szabadságra az interpretáció terén. Ő is azok közé a 

zenészek közé tartozik, akik a drámai hatások helyett inkább a dallami finomságokat 

kívánják kemelni. De attól sem riad vissza, hogy egy-egy gigue-et különös népies 

lüktetéssel telítsen meg, ami nagyon élvezetes zamatot ad e tételeknek. Csupán néhány 

bizonytalan hang és téves scordatura-olvasatok zavarják az amúgy nagyon pozitív képet. 

Continuo-játék: Krigbaum orgona-, ill. csembaló-játéka partneri viszonyban áll a 

hegedszólammal, de mindvégig az elegáns és invenciózus kíséret funkcióját látja el, nem 

tolakszik előtérbe. Hatásosak és kellemesek az orgona regiszterváltásai is a tételek során. 

Hangzás, hangminőség: A hangminőség jó: erős, de nem zavaró háttérzaj jellemzi, ami az 

előtérbe állított közvetlen hangzás velejárója lehet. 

Összefoglalás: Tortolano és Krigbaum egy egyéni és mindenképp figyelemreméltó 

interpretációt rögzítettek lemezre, amely mindenképp megérdemli, hogy számontartsák. 

Megemlítendő még a lemez egy sajátsága: Tortolano nézete szerint (ami kottakiadásában is 

visszaköszön), a záró „Passacaglia” nem tartozik a ciklushoz, ezért a felvétel a 15. 

szonátával zár. 
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Gabriela Demeterová, hegedű 

Jaroslav Tůma, orgona 

Supraphon 1996 (I), 1997 (II) (2x1CD): mp3-letöltés 

Játékidő: 2h 15' 43'' 

Háttér, általános benyomások: Annyi nemzetközi 

felvétel után ideje volt, hogy Biber szülőhazájában, 

Csehországban is szülessék végre egy előadás 

leghíresebb szonátaciklusából. Az eredmény végül 

meglehetősen különösre sikerült, és bizonyos módon 

kakukktojás a „Rózsafüzér-szonáták” diszkográfiá-

jában: az általam ismert felvételek közt ez az 

egyetlen, ahol a 11. szonátát Erwin Luntz téves 

„rekonstrukciójában” adják elő. Nyilván olyan kotta 

állt a művészek rendelkezésére, mely nem tartalmazta 

a korrekciókat. A szonáták többségénél a régi Luntz-

kiadás használata nem okozna nagy hangzásbeli 

különbséget, de pár apró, téves scordatura-értelmezés 

is bekerült az előadásba (különösen a váltóhangok11 esetében – hogy ez a kotta, vagy az 

előadók hibája: nem tudom). Kérdés ezek után, hogy e lemez megvitatásakor a kottaszöveg 

hiányosságait vagy az interpretációt kell-e néznünk? Mennyiben tartozik az 

interpretációhoz a kottával szembeni kritikai hozzáállás? Az az elvárás, hogy az előadó 

egyben a zene kutatója is legyen, először a historikus előadásmód keretében jelent meg. 

Demeterová, annak ellenére, hogy előszeretettel játszik barokk zeneműveket, azonban nem 

tartozik ehhez a mozgalomhoz, a szonáták preparált modern hangszern szólalnak meg. 

Interpretáció: Demeterová előadásmódja szép, melodikus. Sok esetben nagy virtuozitásról 

tesz tanúbizonyságot. Szólamát némiképp introvertáltan és mély átéléssel szólaltatja meg. 

Produkciója igen egyenletes, bár nem megrázó, de végig színes és izgalmas. Ne várjunk 

természetesen vibrato-nélküli régizenélést: érezhető rajta a romantika gyakorlata. 

Continuo-játék: A felvétel erőssége az orgonista, Jaroslav Tůma. Egészen fantasztikus és 

zseniális, ahogyan kidolgozza a szólamát. Nagyon jó érzékkel enged több teret a 

hegedűnek, és lép előre, ha lehet. Vannak pillanatok, amikor „ellopja a show-t” a 

szólistától, de olyan varázslatosan és főként: sok humorral teszi ezt, hogy azt kell mondani: 

                                                 
11 Ahol a hegedűs húrt kell, hogy váltson. Luntz láthatólag nem volt teljesen tisztában a scordatura barokk 
alkalmazásával. 
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jól teszi. Érzékeny és sokszor drámai erejű regiszterválasztásai és improvizációi egészítik 

ki és teszik igazán izgalmassá és képszerűvé Demeterová szép, de kis drámaiságú 

muzsikálását. 

Hangzás, hangminőség: Sajnos ez a két lemez már csak nehezen hozzáférhető az eredeti 

kiadásban, ellenben mp3-letöltés formájában különböző zeneáruházaknál elérhető. Ennek 

hangminősége meglehetősen jó: kis térben szólal meg, mindkét hangszer jól van 

pozícionálva és egyenlő mértékben kivehető. 

Összefoglalás: Ha zárójelbe tesszük a 11. szonátát (mely ebben a formájában csupán 

mutogatni való szörnyszülött) és a néhány hibás scordatura-olvasásból eredő hamis hangot, 

és nem ragaszkodunk a historikus előadásmód kereteihez, nagy örömünket lelhetjük ebben 

a felvételben. Talán szerencsés lenne, ha több próbálkozás születne a szonáták modern 

hangszereken való felvétele terén, akár zongorakísérettel is: ha Bach hegedűszonátáinál ez 

gyakorlat, miért ne lehetne Bibernél is az? Így tisztázásra kerülhetnének azok a problémák 

is, melyek jelen felvétel hibáihoz vezettek, és ez a csodálatos mű is nagyobb ismertségre 

tehetne szert a hallgatóság körében: azok között is, akik amúgy kevésbé érdeklődnek a 

barokk muzsika iránt. Már csak e szempont miatt is bátornak és fontosnak tekintem 

Tortolano és Krigbaum ill. Demeterová és Tůma lemezét, s remélem, előbb vagy utóbb 

folytatóra találnak. 
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Marianne Rônez, hegedű 

Affetti Musicali:  

Arno Jochem, viola da gamba, barokk cselló  

Michael Freimuth, teorba  

Ernst Kubitschek kamaraorgona 

Winter & Winter 1998 (2 CD) 

Játékidő: 2h 06' 23'' 

Háttér, általános benyomások: A Demeterová-

felvétel kapcsán már szóba került az az igény, hogy 

az előadó bizonyos mértékig kutató is legyen, aki kritikusan szemléli a kottaanyagot, és 

igyekszik a lehető leghitelesebb szöveget és előadásmódot választani. Marianne Rônez 

pontosan efféle művész. Jelen felvétel kedvéért ő és Ernst Kubitschek az eredeti kézirathoz 

fordultak (utóbbi a kézirat egy korábbi fakszimile-kiadását is gondozta), és elkészítették 

saját kritikai kiadásukat. Rônez kutatásokat végzett továbbá a 17. századi dél-német 

hegedűjáték gyakorlatát illetően, legfőképp a vonótartás és -kezelés kapcsán. Hatásosan és 

határozottan érvel amellett, hogy ezen a területen az ún. francia vonótartás volt 

használatos, ami azt jelenti, hogy a művész hüvelykujjával ráfog a szőrre, aminek 

feszességét így szabályozni tudja játék közben is, s ezzel speciális hatások elérésére lesz 

képes. Jelen felvételen is hallhatjuk ezt a különös játékmódot. 

Interpretáció: Rônez felvétele éppúgy tartalmaz lírikusan nyugodt pillanatokat, mint moz-

galmas, drámai fordulatokat. Talán a különleges vonótartásnak köszönhető, de hegedű-

hangja erősen nazális, helyenként már-már reszelős. Nyitottság kérdése, ki mennyire tudja 

ezt elfogadni. Rônez a mű szakrális oldala felé fordul, néhol szinte meditatív a hangulat. 

Óvatosan bánik a kontrasztokkal, ettől néha talán egyhangúnak tűnik a játéka. Képszerűség 

helyett inkább érzelmi ábrázolásra törekszik. 

Continuo-játék: A continuo-csoport megválasztásán is érezhető a hitelességre való 

törekvés: csupán néhány főből áll, ahogy a kamarazenénél akkoriban szokás volt. A mű 

szakrális hangulatát erősíti az orgona folyamatos használata,  

Hangzás, hangminőség: Mint az a Winter&Winter kiadótól elvárható, a hangminőség 

kiváló: a hangszerek egyenrangúan, szép, nem túl nagy térben szólalnak meg.  

Összefoglalás: Az általam ismert felvételek közül talán ez a „legkorhűbb”, de mintha néhol 

a hitelességre való törekvés elvette volna az energiát a tökéletes előadás megvalósításától. 
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Gunar Letzbor, hegedű 

Lorenz Duftschmid, basszus viola da gamba 

Wolfgang Zerer, orgona  

Wolfgang Glüxam, csembaló 

Axel Wolf, lant 

Michael Oman, viola da gamba 

Ulli Fussenegger, nagybőgő 

Arcana 1996/2000 (2 CD) 

 Játékidő: 1h 59' 40'' 

Háttér, általános benyomások: Gunar Letzbor nemcsak az újabb régizenész-generáció 

egyik legkiválóbb hegedűművésze, de olyan művész is, aki – mélyen hazafias lelkületből – 

munkája nagy részét hazája, Ausztria, zenei hagyatéka, rejtett kincsei bemutatásának 

szentelte. Így szinte elkerülhetetlen volt a „Rózsafüzér-szonátákkal” való találkozás. 

Letzbor úgy a kísérőfüzetben, mint már az első taktusoknál nyilvánvalóvá teszi: szerinte a 

„Rózsafüzér-szonáták” megkívánják az interpretációt, mégpedig illusztratívan, mert 

ellentétben a szó és szövegközpontú protestantizmussal a katolikus hit mindig is vonzódott 

a képszerűség iránt, legyen szó akár látványos freskókról, akár allegorikus szóhasználatban 

tobzódó misztikus szövegekről (Szent Ágostontól Angelus Silesiusig). 

Interpretáció: Letzbor lenyűgöző erővel, lendülettel és utolérhetetlen láttatni tudással 

formálja a hegedűszólamot, anélkül, hogy közben jottányit is eltávolodna a kottától. A 

mély átéléshez fantasztikus virtuozitás párosul, ez mégsem könnyed, dallamosságra 

törekvő interpretációhoz vezet; épp ellenkezőleg: ha kell – mint a „fájdalmas 

misztériumok” szonátáiban – éppen az idegek végső megfeszülését, igazi barokkos, 

izmoktól duzzadó, kicsavart, lendületesen az égbe szálló formákat hallunk. 

Continuo-játék: A közepesen nagynak mondható continuo-csoport (3-4 fő) kiválóan 

színesíti a felvételt és támogatja Letzbor elképzelését. Igazi hang-színpadot teremtenek a 

hegedűnek, mindig a megfelelő hangulatot teremtve a számára, úgy hangszínekkel, mint 

lendületes díszítések alkalmazásával. 

Hangzás, hangminőség: A nemrég elhunyt neves producer, Michel Bernstein vezénylete 

alatt készült felvétel egészen kiváló hangminőségű. Erőteljes basszus, szépen kibomló 

hangok, szép térérzet jellemzik. 

Összefoglalás: Habár vitákat váltott ki a barokk zenének ez a heves értelmezése, abban 

mindenki egyetért, hogy ez a felvétel a mű legkiválóbb előadásai közé tartozik. 
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Walter Reiter, hegedű 

Ensemble Cordaria:  

Timothy Roberts, csembaló és kamaraorgona 

Elizabeth Kenny, teorba 

Joanna Levine, cselló és viola da gamba 

Frances Kelly, kettőshárfa 

Mark Levy, lirone 

Kah-Ming Ng, regál  

 Brilliant Classics 1999/2002 (2 CD) 

 Játékidő: 2h 18' 39'' 

Háttér, általános benyomások: Bár ezen 1999-es felvétel 2001-es eredeti kiadása (Signum 

Classics) még ma is a piacon van, néhány évig kapható volt a Brilliant Classics olcsó 

verziójában is12: más borító, vékonyabb füzet-melléklet, de ugyanazon zenei anyag.  

Interpretáció: Walter Reiter, számos neves régizenei együttes elsőhegedűse13, egy 

különösen lassú előadással állt elő, amivel az első felvételek hangulatát idézi. 

Hegedűhangja vékony, de kifejező. Nagyon szépen dolgozik a dinamikai váltásokkal. 

Continuo-játék: A continuo-csoport csak látszólag nagy, ugyanis egyszerre legfeljebb csak 

három hangszerest hallani a kíséretben, így inkább közepesnek mondható. A zenészek nem 

annyira improvizatív játékkal, mint inkább változatos hangszínekkel segítik az előadást. 

Hangzás, hangminőség: A hangminőség nagyon jó. Míg az eredeti kiadás dinamikájára 

hallottam panaszokat, a Brilliant-verziónál ilyet nem tapasztalni. 

Összefoglalás: A lassú tempók szerelmesei egészen biztosan hamar megszeretik ezt a 

felvételt. Meleg hangú, bensőséges, mégis láttató erejű interpretáció. 

 

                                                 
12 2010-ben tűnt el a Brilliant Classics katalógusából. 
13 Többek közt a Gabrieli Consort, a Les Arts Florissants, a Netherlands Bach Society Orchestra és az 
English Concert első pultjában állt már. 
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Odile Edouard, hegedű 

Alain Gervreau, cselló 

Pascale Boquet, teorba 

Angélique Mauillon, hárfa 

Freddy Eichelberger, orgona és pedálcsembaló 

K617 2001 (2 CD) 

Játékidő: 1h 54' 14 

Háttér, általános benyomások: Odile Edouard egyike 

a régizenei mozgalom új generációjának, számos kamaraegyüttes tagja, kiváló képességű 

hegedűművésznő. Felvételének különlegessége, hogy continuo-hangszerként a moselle-i 

Saint-Quirin apátság Johann Andreas Silbermann által épített orgonája, vagyis egy nagy, 

többmanuálos templomi orgona is megszólal. 

Interpretáció: Edouard érzékenyen, nagy drámasággal, de teatralitás nélkül mutatja be a 

művet, így előadása érdekes kontrasztot képez Letzboréval: bár mindketten élnek a 

programzenei eszközökkel, másképp valósítják meg azokat. Tempói viszonylag gyorsak, 

de játéka nagyon levegős, nyugodt, gazdag kontrasztokban és finoman adagolt fény-árnyék 

hatásokban. Hegedűhangja lágy és dallamos, ami szépen bomlik ki a tág térben. 

 Continuo-játék: A continuo terén elsősorban Freddy Eichelberger teljesítményét és 

hangszerét, a historikus Silbermann-orgonát, kell kiemelni. Az orgonista szerencsére nem 

vonul teljesen a háttérbe, hanem gazdagon regisztrált, ötletes improvizációkkal élénkített 

kísérettel segíti a szólista művészi törekvését. 

Hangzás, hangminőség: A hangminőség nagyon jó, érvényesül a Saint-Quirin apátság 

templomának kiváló akusztikája. Egyedül az egyes szonátákban az orgona helyett használt 

pedálcsembaló és a teorba hangja száll el egy kicsit a tágas térben. 

Összefoglalás: Odile Edouard felvétele egészen kiváló, nemcsak érzékeny hegedűjátéka, 

de a csodálatos hangú Silbermann-orgona és az azt nagyon leleményesen kiaknázni képes 

orgonista, valamint a csodálatos akusztika miatt is. A mű ebben az interpretációban 

egyértelműen szakrális fogantatású, így átélhetővé teszi, hogy a 17. századi Salzburgban a 

hercegérsek e muzsika kíséretében morzsolgatta olvasóját. 
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Veronika Strehlke, hegedű 

Gerhardt Darmstadt, cselló 

Egino Klepper, ládaorgona 

Cavalli Records 2002 (2 CD) 

Játékidő: 1h 55' 47'' 

Háttér, általános benyomások: Veronika Strehlke 

számos neves régizenei együttesben játszik, 

szólistaként a délnémet-osztrák barokk zenére 

specializálódott.  

Interpretáció: Játéka nyugodt, könnyed és nagyon bensőséges, sőt meditatív. Nem 

tolakszik előre virtuóz effektusokkal. Előadása egyenletesen szép, különösebben 

kiemelkedő pillanatok nélkül. Tartózkodik a nagyobb drámai kitörésektől, de nagyon zenei 

módon interpretál. Hegedűhangja enyhén nazális, de természetes. 

Continuo-játék: A kétfős continuo-csoport, annak ellenére, hogy virtuózokból áll, nagyon 

visszafogott, az orgona szinte végig akkordikusan kísér, melodikus figurációkba sosem 

kezd. A gordonka a basszus vonalát erősíti, többesfogásokat nem hallani a 

csellókíséretben. 

Hangzás, hangminőség: A hangminőség nagyon jó, egészen természetes. Az akusztika a 

szárazhoz áll közel, egész enyhe visszhanggal. A hangszerek kiválóan érvényesülnek. 

Összefoglalás: Veronika Strehlke és társainak felvétele megbízható, kiegyensúlyozott 

előadást mutat. Meditatív, áhitatos interpretációja közel áll a műhöz, minden szonáta 

következetes és értő tolmácsolásban szólal meg.  
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Alice Piérot, hegedű 

Les Veilleurs de Nuit:  

Marianne Müller, viola da gamba 

Pascal Monteilhet, teorba 

Elisabeth Geiger, claviorganum 

Alpha 2003 (2 CD) 

Játékidő: 1h 59' 46'' 

Háttér, általános benyomások: Alice Pierot számtalan 

neves francia régizene együttes szólistája (Musiciens du Louvre, Concert Spirituel, Les 

Nièces de Rameau, Quatuor Ad Fontes). A Les Veilleurs de Nuit (az „éjjeliőrök” – talán 

Biber „Nachtwächter”-szerenádjára való utalásként) úgy tűnk kizárólag e lemez kedvéért 

állt össze: se további koncertekről, se lemezekről nem tudok. Ismerek olyanokat, akik ezt a 

felvételt gondos finomságával, bizonyos fokú visszafogottságával és telt hangzásával a 

legjobbak közé sorolják. Habár az én kedvenceim mások, meg tudom érteni rajongásukat. 

Interpretáció: Alice Piérot játéka valóban muzikális és nagyon beszédes. Hegedűhangja 

tiszta, miközben jól hallhatóak a scordatura hegedűre gyakorolt hatásai. Végig ügyel a 

szép, dallamos játékra, finoman adagolja az érzelmeket, és szépen bánik a lágy 

kontrasztokkal. Mindazonáltal előtérben mégis a feszült drámaiság áll: bensőséges, lágy 

hangütéssel, csak szakaszszerűen, rövid pihenőkre találkozunk. Ez a drámai vibrálás 

határozza meg az interpretációt. 

Continuo-játék: A continuo hatásosan, erőteljes hangszínekkel játszik, és végig nagyon jól 

támogatja Piérot drámaiságra törekvő művészi koncepcióját. A felvétel külön érdekessége 

a kíséretben használt claviorganum, a csembaló és az orgona egyfajta házassága, sajnos 

pont ez a hangszer bújik leginkább a háttérbe a felvétel során. 

Hangzás, hangminőség: A hangminőség kiváló, jól elosztott, közepes térben, jól 

elkülöníthetően, mégis egységesen szólalnak meg a hangszerek. A felvételt kellemes, de 

erős visszhang jellemzi. 

Összefoglalás: A lemez legsikerültebb részének a fájdalmas misztériumok szonátáit 

tartom. Ezek azok a pillanatok, amikor Alice Piérot drámai előadásmódja a leginkább 

összetalálkozik a művel. Azoknak ajánlom ezt a felvételt, akik a drámai, mégis hangzásbeli 

kiegyensúlyozottságra törekvő előadásokat kedvelik. 
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Patrick Bismuth, hegedű 

L'Ensemble La Tempesta:  

Hélène Dufour, csembaló 

Caroline Delume, teorba 

David Simpson, cselló 

Richard Myron, nagybőgő 

Matthieu Lusson, viola da gamba 

Marion Fourquier, hárfa 

Lucas Guimaraes-Peres, viola da gamba és lirone 

 Marinette Extermann, orgona 

 Zig ZagTerritoires 2004 (2 CD) 

 Játékidő: 1h 53' 19 

Háttér, általános benyomások: Kis szépséghibákkal indul ez az amúgy szép kiállítású 

lemez. Zavaróak a nyomdahibák a hátsó borítón: „Heinrich Ingacius Franscicus Biber”, 

olvasható a szerző neve. (A „Franscicus” megismétlődik elöl is.) Az orgonista Marinette 

Extermann a borítón csembalistaként van feltüntetve, eszerint nem is szólna orgona az 

előadás során, melynek ellenkezőjéről azonban hamar meggyőződhetünk. Nem is 

említeném ezeket a hibákat, ha nem egy kifejezetten drága lemezről lenne szó. 

Interpretáció: Bismuth játékára a gyors, virtuóz játék és erős rubato-használat jellemző. 

Érezni egyfajta nyugtalanságot is, főleg a „fájdalmas misztériumok” során, ami előrehajtja, 

és lendületet ad az interpretációnak, egyben zaklatottá és viharossá is teszi. Nem fél drámai 

eszközök alkalmazásától sem.  Hegedűhangja határozott és karakteres.  

Continuo-játék: A continuo-csoport hatalmas, barokk operába illő, így nagyon színes a 

kíséret. Az első szonáta variációs tételének elején két perces, improvizatív „jamming” 

alakul ki, mielőtt a hegedű megszólalna. A túlzott continuo-jelenlét versenymű jelleget ad 

a műnek, ami jól jelzi, hogy helyesebb lenne, ha kevesebb zenész kísérné a szólistát. 

Hangzás, hangminőség: A hangminőség jó, viszonylag nagy térben szólal meg a zene. A 

felvétel helyszíne a versailles-i St. Geneviève templom. 

Összefoglalás: A borító szépséghibái bizonyos értelemben a felvételen is folytatódnak: 

zavaró a nagy continuo-csoport arpeggio-tengere és a szólista ütemérzetet romboló rubatói. 

Ennek ellenére számos kiváló ötlet, jó megvalósítás található a lemezen, pl. a 3. szonáta 

utolsó tételében a jászol mellett álló szamár bőgése itt csendül fel a leghitelesebben – 

olyannyira, hogy meggyőződésemmé tette, itt Biber valóban ehhez a hangutánzó 

eszközhöz fordult. 
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Monica Huggett, hegedű 

Sonnerie: 

Emilia Benjamin, viola da gamba 

Elizabeth Kenny, archiliuto és teorba 

Frances Kelly, hárfa 

Matthew Halls, orgona és csembaló 

Gaudeamus 2004 (2x1 CD) 

Total: 1h 57' 45 

Háttér, általános benyomások: Monica Huggett 

egyike a legkeresettebb és legismertebb barokk 

hegedűsöknek. Számtalan ismert régizenei zene-

karban volt elsőhegedűs, és saját együttesével, a 

Sonnerie-vel is mindmáig kiváló felvételeket készít.14 

Interpretáció: Huggett hegedűhangja közvetlen, 

élénk, testes és színes csengésű. Nagyon szépen 

játszik dinamikai és fény-árnyék hatásokkal. Sokszor 

egészen vehemens, ami igazán kifejezővé teszi az 

előadást. Produkciója drámai, de nem teátrális, és ábrázolásmódjában is inkább zenei, 

mintsem képszerű. Így produkciója egyszerre kiegyensúlyozott és magával ragadó, merész. 

Continuo-játék: A kíséretben szintén megtalálható ez a fajta kettősség: az improvizációk 

megmaradnak a futamok és akkord-kidolgozások szintjén, nem törekszenek szólisztikus 

szerepre, de nagyon jól támogatják a szólistát dinamikai és hangszín-kontrasztokkal. A 

rendelkezésre álló hangszerek számos kombinációját kihasználják, említésre méltó az 5. 

szonátában alkalmazott szóló gamba-continuo. Ez a barokkban igen kedvelt volt, mivel a 

gamba alkalmas akkordikus játékra is, sajnos ma azonban ritkán hallani. 

Hangzás, hangminőség: A hangzás kiváló. A hangszerek egyenrangúak, egyedül a 

hangmérnökök réme, a csembaló tűnik el néha a háttérben. 

Összefoglalás: Akik ódzkodnak a Letzbor-féle extrém megoldásoktól, de mégis kívánják a 

drámai és nagy érzelmi töltetű előadást, azoknak talán ez a tökéletes felvétel. 

 

                                                 
14 Többek közt felvette Biber 1681-es hegedűszonáta gyűjteményét is, szintén két külön lemezen, melynek 
második része sajnos a kiadó (Gaudeamus) megszűnése miatt végül nem jelenhetett meg. 
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Pavlo Beznosiuk, hegedű 

David Roblou, csembaló és kamaraorgona 

Paula Chateauneuf, teorba és archiliuto 

Richard Tunnicliffe, viola da gamba és violone 

Timothy West, felolvasás 

Avie 2004 (2 CD) 

Játékidő: teljes: 2h 37' 05''; szonáták: 2h 10' 15'' 

Háttér, általános benyomások: Pavlo Beznosiuk, az 

Academy of Ancient Music elsőhegedűse, 2004-ben, 

a Biber-év kapcsán (halálának 300. évfordulója) készítette el saját interpretációját. 

Különlegessége, hogy az egyes szonátákat 16.-17. századi angol imádságoskönyvek 

leírásai vezetik be a rózsafüzér egyes misztériumairól és imádkozásának módjáról. Ezeket 

a könyveket a protestáns Angliában oda csak titokban behajózni tudó jezsuita szerzetesek 

terjesztették. Titokban, mert a szerzetesek – legfőképp a jezsuiták – fővesztés terhe mellett 

ki voltak tiltva az országból. E könyvek terjesztéséért, de puszta birtoklásáért is halál járt. 

Interpretáció: Beznosiuk játékstílusára jellemző egyfajta angolos visszafogottság. A 

kísérőfüzetben írja, hogy a szonátákat szakrális zenei meditációként fogja fel, és ezt jól 

hallani az előadás során. Előadásmódja aprólékosan kimunkált és dallamos, de teljességgel 

tartózkodik a drámai effektusoktól. Hegedűhangja tiszta, telt és nagyon gazdag. 

Continuo-játék: A continuo mindenben támogatja Beznosiuk elképzeléseit, finoman, 

általában visszafogottan kísérnek, de néhol, mint a 13. szonátában, szabad 

improvizációkkal egészítik ki a szólista játékát. Itt is előfordul egyszer a szóló gamba-

continuo: a 7. szonátában Richard Tunnicliffe remekel. 

Hangzás, hangminőség: A hangminőség egészen kiváló. Annak ellenére, hogy tág 

templomtérben vették fel (a toddingtoni Szt. András templomban), és annak akusztikája 

kiválóan érvényesül, minden hangszer, így a csembaló is, tisztán hallhatóan és tökéletes 

hangerő-arányban szólal meg. 

Összefoglalás: Beznosiuk felvétele muzikalitásával fog meg. A nagy drámai kontrasztokat 

kerüli, de hitelesen adja vissza a szonáták hangulatát.  
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Andrew Manze, hegedű 

Richard Egarr, orgona és csembaló 

Alison McGilivray, cselló (12. szonáta) 

harmonia mundi usa 2004 (2 CD) 

Játékidő: 2h 17' 46'' + röviden a scordaturáról (3' 45'') 

Háttér, általános benyomások: Andrew Manze már 

korábban is kiadott egy hanglemezt Biber 1681-es 

hegedűszonátáival, ami akkor nagy visszhangot 

keltett virtuóz, magával ragadó, teátrális stílusával, 

főként az állathangokat utánzó „Sonata violino representativa” frenetikusan humoros és 

láttató interpretációjával. Nagy várakozás előzte hát meg a „Rózsafüzér-szonáták” 

felvételét, teret adva a félelemnek, hogy ez a jóval filigránabb mű talán elsikkad a nagy 

virtuóz kezében. 

Interpretáció: Manze jól rácáfolt a kétkedőkre: minden várakozással szemben egy 

végtelenül bensőséges, meditatív, imádságban befelé forduló előadással állt elő, ami jól 

mutatja e kiváló hegedűművész igazi nagyságát. Hegedűhangja tiszta, átható és számtalan 

árnyalatra: hirtelen elborulásra, megtisztulásra, fájdalom és öröm végtelen átmenetének 

ábrázolására képes. Előadása drámai, de a dráma a lélek legmélyén zajlik. A szakrális 

hangulat sehol sem oly mindent átható, mint itt: Manze előadásában ugyanis nem 

külsőségekből, mint a continuo szerkezete, hanem mélyen a hozzáállásból fakad. 

Continuo-játék: Talán nem érvényesülne ilyen kiválóan Manze játéka, ha nem döntött 

volna úgy, hogy a lehető legminimálisabb kíséretet választja. A kísérőfüzetben leírja 

meggyőződését, miszerint a nagy continuo-csoportok nem hitelesek és nem is illenek a 

kamarazenéhez (ezek helye az operában volt), sőt, valószínűsíti, hogy a szonátákat duóban 

a leghelyesebb előadni. Richard Egarr játéka partneri viszonyban áll a hegedűsével: bár 

mindvégig a hegedű marad a főszereplő, nagyon jól érzi, mikor és hogyan adhat valamit 

hozzá ízléses improvizációkkal, díszítésekkel. 

Hangzás, hangminőség: A hangzás elsőrangú, a két művész végig egyenrangúan szerepel. 

A térérzet kellemes, kamarazenei. A hangzás kellemesen meleg. 

Összefoglalás: Andrew Manze és Richard Egarr felvétele mindenképp a legkiválóbb 

előadások közé tartozik. Hibátlannak mondható referenciafelvétel. Akik azonban ezt a 

nagyon introveltált, meditatív, szinte filozofikus megközelítést nem kedvelik, más előadást 

talán jobban élveznének. 
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Rüdiger Lotter, hegedű 

Lyriarte: 

Olga Watts, csembaló és ládaorgona 

Axel Wolf, lant, teorba és barokk gitár 

Oehms Classics 2005 (koncertfelvétel, 2004) (2 CD) 

Total: 1h 49' 54'' 

Háttér, általános benyomások: Rüdiger Lotter 

felvétele a mai napig az egyetlen kiadott koncert-

felvétele a „Rózsafüzér-szonátáknak”. A scordatura 

nehézségei miatt elképzelhető, milyen problémákat vet fel egy koncertszerű előadás: 

állandó hegedűhangolás, ennek meggyorsítása érdekében több hegedű használata, stb. 

Lotter a koncertre készülve arra a meggyőződésre jutott, hogy a legcélszerűbb három 

hangszert használni (egy hangszer a rövid időközönkénti különböző irányú elhangolás 

következtében, az anyag tehetetlensége miatt állandóan elhangolódna). Lotter szerint 

három „scordatura-irány” van, logikusan három hangszer számára, a következő 

sorrendben: V1-V2-V3-V2-V1, ami minden ötös misztérium során megismétlődik. Ez 

lehetővé teszi a koncert során épp pihenő hangszer háttérben való áthangolását, így a 

folyamatos játékot, és kivédi a hangszerek elhangolódását. 

Interpretáció: Lotter félelmetesen virtuóz játékos (egyébként Reinhard Goebel tanítványa): 

hihetetlen tempót diktál, mégsem tűnik olyan hajszoltnak, mint pl. Bismuth. A lágyabb 

hangvételű lassú tételek érezhetően nem az ő területe. A gyors, virtuóz tételekben van 

igazán otthon: lendületes, testes, egyes helyeken szinte népiesen nyers (ami Biber 

művészetétől nem áll nagyon messze – dallamaira érezhetően hatott az alpesi népzene dúr 

hármashangzatú világa). 

Continuo-játék: A kétfős continuo-csoport változatos hangszíneket nyújt: hangszereiket 

többféle kombinációban is bemutatják. A játék kifogástalan és nagyon ötletes. Különösen 

az ostinato-tételekben nyújtanak elsőrangú, dinamikus, szinte tánczenei kíséretet. 

Hangzás, hangminőség: A hangzás nagyon jó. Semmi nem utal a felvétel koncert-

körülményeire, kellemes kamara-térben szólalnak meg a jól kivehető hangszerek. 

Összefoglalás: Nehéz egy koncertfelvételt stúdióban készült előadásokkal összemérni. Az 

interpretáció, hiányosságai ellenére, egységes és következetes. A gyors tempók, virtuóz és 

hatásos játék kedvelőinek kedvére lehet ez a produkció. 
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Riccardo Minasi, hegedű és viola d’amore 

Bizzarrie Armoniche: 

Elena Russo, cselló 

Rodney Prada, viola da gamba és lirone 

Margret Köll, kettőshárfa 

Gabriele Palomba, teorba 

David Yacus, basszusharsona (11. szonáta) 

Davide Pozzi, csembaló és orgona 

Matteo Riboldi, orgona (6. és 14. szonáta) 

 Ludovico Minasi, bassetto 

 Amadeus 2006 (2 CD) 

 Játékidő: 2h 05' 01'' 

Háttér, általános benyomások: Először az olasz „Amadeus” komolyzenei magazin 

mellékleteként, majd két évvel később SACD formátumban az Arts kiadónál jelent meg az 

Il Giardino Armonicoval szoros összeköttetésben alakult Bizzarie Armoniche felvétele. 

Biber olaszul – mondhatnánk. 

Interpretáció: Riccardo Minasi hegedűjátéka végtelenül színes, sőt: csapongó. Rubato-

torlasztások, hirtelen tempó- és dinamikai váltások, nagyfokú virtuozitás jellemzi. Sajnos 

ez a kép azonban nem rendeződik egységbe. Sok szonáta elsikkad, mert ugyan egy-egy 

tételt nagyszerűen interpretál, a többi ötlettelen marad. 

Continuo-játék: Ez esetben a continuo-csoport is inkább csak hátráltató tényező: túl nagy. 

számtalan hangszín, köztük több vitatható (pl. a basszusharsona a 11. szonátában a 

koráldallam kiemelése céljából), inkább az operai árokba való, mintsem a 

kamaramuzsikához. Jellemző, hogy azok a szonáták a legmeggyőzőbbek, ahol kis létszámú 

a kíséret (pl. a harmadik, szóló orgonával). 

Hangzás, hangminőség: A hangfelvétel jól sikerült, a hangszerek jó arányban vannak 

elosztva – ez olykor hátránnyá válik: a túl nagy continuo néhol elfedi a hegedű hangját. 

Összefoglalás: Olvastam kritikákat, melyek dicsérték az előadás lenyűgöző virtuozitását, a 

hangzás tűzijáték-szerű hatásosságát, így biztosan lesznek olyanok, akik az én 

megítélésemmel homlokegyenest ellenkező eredménye jutnak. Az említettek miatt én 

kevésbé sikerült felvételnek tartom.  
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Maya Homburger, hegedű 

Camerata Kilkenny: 

Siobhán Armstrong, hárfa 

Sarah Cunningham, viola da gamba 

Brian Feehan, teorba 

Malcolm Proud, orgona és csembaló 

Barry Guy, nagybőgő 

Maya Records 2007 (2 CD) 

Játékidő: 2h 07' 30'' 

Háttér, általános benyomások: Maya Homburger, az English Baroque Soloists és az 

English Concert tagja 2007-ben adta ki saját kiadójánál a „Rózsafüzér-szonáták” felvételét.  

Interpretáció: Játéka nemes, egyenletes, és érzelemdús. Sokban Susanne Lautenbacher 

interpretációjára emlékeztet, de képszerűbb, drámaibb annál. A zenei szépség felől közelít, 

de sosem válik felszínessé vagy egyhangúvá. Sőt, nagyon intenzív az előadásmódja. 

Continuo-játék: A continuo viszonylag gazdag, de takarékosan vetik be az egyes 

hangszíneket. Regiszterserűen váltják a hangszíneket néhol akár ütemről ütemre, amitől 

helyenként szinte filmzenei hatású a zene, de végig ízléses és hangulatos. A felvétel egyik 

erőssége a jazzben is járatos nagybőgős, Barry Guy, aki akkordikus játékot is alkalmazva 

bemutatja, milyen tág lehetőségek állnak e hangszer előtt. A kíséret improvizatív, de teret 

hagy a hegedű szóló-szerepének. 

Hangzás, hangminőség: A hangminőség egészen kiváló. A felvétel az ausztriai St. Gerold 

apátságban történt, aminek nagyszerű akusztikája és a tökéletes hangmérnöki munka 

megnemesíti az előadást 

Összefoglalás: Elsőrangú interpretáció, számos különösen ihletett pillanattal. Talán nincs 

meg benne az a varázs, ami a legkiválóbbak közé emelhetné, de megbízható, egyenletes 

produkció, bárkinek az ínyére való lehet. Nem gerjeszt vitákat, de minden ízében szép és 

átgondolt. 
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Elizabeth Wallfisch, hegedű 

Rosanne Hunt, cselló 

Linda Kent, orgona és csembaló 

ABC Classics 2008 (2 CD) 

Játékidő: 1h 55' 47'' 

Háttér, általános benyomások: Elizabeth Wallfisch 

Monica Huggett mellett a legismertebb és 

legelismertebb régi hangszereken játszó 

hegedűművésznő. A „Rózsafüzér-szonátákból” 

készített felvételét így nagy várakozás előzte meg. A lemez ezúttal nem megszokott 

kiadójánál, az angol Hyperionnál, hanem az ausztrál ABC rádió kiadásában jelent meg.  

Interpretáció: Wallfisch kiváló hegedűs, és ezt a lemez minden pillanatában hallani. Így 

még inkább meglepő azonban, hogy az összbenyomás nagyon vegyes és végredményben 

inkább negatív. Hogy a használt hegedűnek, a felvételtechnikának, vagy az 

előadóművésznek köszönhető-e, nem tudom, de a hangszer hangja sok esetben nagyon 

érdes, nyekergős. Minden valószínűség szerint ennek is köszönhető, de az interpretáció 

nagyon kemény hangvételű, a lágy, örömteli pillanatok szinte teljesen hiányoznak. 

Vannak azonban szép pillanatok, kiváló megoldások is: bátor és ízléses díszítések a 

doublék során, a nagy érzékenységgel előadott „Surrexit Christus hodie”, a merész 

„Intrada” a 14. szonáta elejéről, vagy a megható szépségű 15. szonáta. 

Continuo-játék: A kétfős continuo-csoport visszafogottan játszik, szép teljesítményt nyújt. 

Rosanne Hunt érzékeny csellójátéka ellensúlyozza valamennyire a szólista merev, ideges 

hangvételét. 

Hangzás, hangminőség: A hangzás szintén nagyon vegyes: az orgona basszusa nagyon 

erős, ami a hosszú orgonapontok esetén néhol kifejezetten zavaró; magasabb fekvésben 

azonban szinte eltűnik a hangja. A csembaló hangja szintén hol világosan kivehető, 

erőteljes, hol csak a háttérből sejlik. A 10. szonáta pedig kifejezetten a túlzott dinamikai 

kompressziónak esett áldozatul. 

Összefoglalás: Felesleges azt méricskélni, min múlott, hogy ilyen felemásra sikerült ez a 

felvétel. Szép pillanatait hallva nagy kár a hibákért. 
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Daniel Sepec, hegedű 

Michael Behringer, csembaló és orgona 

Hille Perl, viola da gamba 

Lee Santana, arciliuto és teorba 

Coviello Classics 2010 (2 SACD) 

Játékidő: 2h 04' 34'' 

Háttér, általános benyomások: Vajon mi a feladata 

annak az előadónak, aki egy műnek immár a 

huszonnegyedik felvételét készíti elő? Érdemes még 

új utakat keresnie, vagy tanulva elődei munkáiból, egy részben kitaposott arany középutat 

kell, hogy válasszon, minden kétséges megoldást kiiktatni és egyfajta „hibátlanságra” 

törekedni? Daniel Sepec is nyilván feltette magának e kérdéseket, és úgy tűnik e második 

megoldásra mondott igent. A feltétel szinte tökéletes: a zeneszerző által is igen nagyra 

tartott tiroli hegedű- és lantkészítő mester, Jakob Stainer hegedűin játszik, a continuo 

összetétele ideális. A zenészek mind a historikus előadásmód sztárjai. 

Interpretáció: Nem is igen van mit kifogásolni Sepec játékában: játéka könnyed, 

végtelenül dallamos. Nem ódzkodik finom drámai effektusoktól, de ritkán teátrális, inkább 

finoman expresszív. Tempóválasztása végig nagyon kiegyensúlyozott. 

Continuo-játék: A continuo-csoport nem tolakszik az előtérbe, de tökéletesen 

alkalmazkodik a szólista minden gondolatához. A lantművész Lee Santana gyakorta 

izgalmas improvizációkkal lep meg, így pl. a 14. szonáta végét egyenesen a mennyekbe 

emeli. Neves partnerei, a gambista Hille Perl és az orgonán ill. csembalón kísérő Michael 

Behringer azonban nem hívják fel magukra játékukkal a figyelmet. 

Hangzás, hangminőség: A Super Audio CD hangminősége tökéletes, a hangzáskép meleg, 

de nagyon tiszta, kellemesen visszafogott visszhanggal. Talán a gamba jobban háttérbe 

szorul a másik két continuo-hangszer mellett. 

Összefoglalás: Lehet hiba a hibátlanság? A megvalósítás minden tökeletessége ellenére 

nekem kissé hiányzik a személyesség, a szubjektivitás az előadásból, így az valamelyest 

hideg és részvétlen marad. Kár: talán ha az előadókban meglett volna a bátorság a 

hibázáshoz, jobban a szívembe tudnám zárni felvételüket. 
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Julia Wedman, hegedű 

Charlotte Nediger, csembaló és orgona 

Felix Deak, viola da gamba 

Lucas Harris, teorba és archiliuto 

Julia Seager Scott, hárfa 

Sono Luminus 2011 (2 CD) 

Játékidő: 2h 08' 46'' 

Háttér, általános benyomások: A kanadai Julia 

Wedman ezen lemez előtt klaszikus „kismesterek” 

vonósnégyeseivel, barokk hegedűversenyek lendületes előadásával mutatta be tehetségét. 

Tagja többek között a Monica Huggett vezette Sonnerie együttesnek. 

A lemez kiadását korunkra jellemző, modern marketing előzte meg: a kedves, fiatal 

hegedűművésznő egy rövid videóinterjúban harangozta be, milyen elgondolások vezették 

az interpretáció során. Különösen szimpatikus, hogy Salzburgban keresett inspirációt: az 

Aula Academica 15 rózsafüzér-freskója a CD-borítón is megjelenik, és Wedman elmondja, 

hogy a szonáták előadásakor a megfelelő képet is kitette maga elé, hogy a hangulatot 

jobban átérezhesse. 

Interpretáció: Amilyen szimpatikus a művész a videón, olyan szimpatikus a játéka a 

lemezen. Nagyon muzikális és kifejező. Nem különösebben expresszív, inkább áhitatos és 

meditatív, finom eszközeivel mégis láttató erejű. Minden részletre odafigyel: míg egyes 

rövidebb tételek más előadóknál inkább elsikkadnak a hangsúlyosabbbak kedvéért, 

Wedman – úgymond – minden mozzanatra odafigyel, és a darab minden részletét 

ugyanolyan szeretettel játsza. 

Continuo-játék: A continuo-együttes közepes nagyságúnak mondható, de inkább 

visszafogottan játszik, így teljesen a hegedűszólamot állítja előtérbe. Virtuóz díszítések 

nélkül, inkább egyenletes háttért biztosítva kísérik a szólistát. 

Hangzás, hangminőség: A felvétel minősége kiváló, a hangzás részletgazdag és egy 

egységes, nem túlzottan visszhangos térbe állítja a zenészeket. Egyértelműen a hegedű áll 

az előtérben, de a continuo is szépen kivehető. 

Összefoglalás: Félő volt, hogy tud-e még bárki újat mondani e művekről, e művekkel – 

több mint húsz korábbi felvétel után. Mivel a neves Daniel Sepecnek ez – az én 

megérzésem szerint – kevésbé sikerült, annál nagyobb öröm volt e fiatal művésznő egyéni 

és friss hangja. Bebizonyította, hogy még mindig számtalan kiaknázatlan lehetőség rejlik e 

műben, ami csak értő tolmácsolókra vár. 
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Leah Gale Nelson, hegedű 

Daniel Swenberg, theorba 

Dongsok Shin, orgona 

Lyrichord 2011 (2 CD) 

Játékidő: 2h 05' 38'' 

Háttér, általános benyomások: Leah Gale Nelson egy 

fiatal amerikai hegedűvűvésznő és karmester. Jelen 

felvétel egy, a „Rózsafüzér-szonátákat” bemutató 

koncertkörút apropóján jelent meg. 

Interpretáció: Megfigyelhető, hogy 2004 körül kialakult egy viszonylagos konszenzus a 

mű előadási gyakorlatát illetően. Ennek köszönhetően az újabb felvételeken már nem 

(vagy kevésbé) hallunk téves scordatura-olvasatból eredő hibákat, de ezzel együtt járt egy 

egységesebb tempóválasztás is, a kísérletező kedv alábbhagyása. Ez azonban megnehezíti 

az előadó dolgát, hogy egyéni karaktert adjon interpretációjának. Én ennek fényében 

hallom ezt az előadást: Nelson szépen és hibátlanul játszik, helyenként fantáziadús 

díszítéseket alkalmaz, mégis hiányzik nekem az egyéni hang. 

Continuo-játék: A kíséretre ugyanez jellemző: hangulatos, funkcióját maradéktalanul 

betölti, hallhatunk ügyes egyéni megvillanásokat is, de nem forr össze a szólista 

szólamával egy egységes, magával ragadó egésszé. 

Hangzás, hangminőség: A hangminőség kiváló, minden hangszer kiválóan érvényesül. 

Enyhe, templomi térre emlékeztető visszhang jellemzi, ami azonban nem zavarja a 

kamarazenei összhangzást. 

Összefoglalás: Az előadás minden erénye mellett, számomra nagyon hiányzik valami 

megfoghatatlan ebből a felvételből. Semmiképp nem tartom azonban rossz lemeznek: sőt, 

aki itt találkozik a művel első alkalommal, nyilván teljesen másképp hallja majd, mint e 

sorok szerzője, húsz-akárhány interpretációval a fülében. A művel való ismerkedésre tehát 

mindeképp kiálóan alkalmas, véleményem szerint azonban nem tartozik a kiemelkedő 

interpretációk közé. De ne felejtsük, hogy ez szubjektív megítélés kérdése is. 
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Fabien Roussel, hegedű 

Frédéric Baldassare, cselló és viola da gamba 

Sébastien d’Herin, csembaló 

André Henrich, teorba 

Éric Lebrun, orgona 

Bouchard Musique 2012 (2 CD könyvmellékletként) 

Játékidő: 2h 08' 09'' 

Háttér, általános benyomások: A legfőképp katolikus 

lelkiségi irodalommal foglalkozó francia Bayard 

kiadónál jelent meg Fabien Roussel, hegedűművész tanulmánya a „Rózsafüzér-

szonátákról”. Ehhez mellékletként jelent meg saját interpretációja. Roussel többek között a 

Les Arts Florissants és a Les Talens Lyriques zenekarok tagja, gyakorlott barokk hegedűs. 

A könyv laikusok számára készült, közérthető, bevezető jellegű, de számos érdekes 

megfigyelést tartalmaz például a tánctételek zenei megformálása kapcsán.  

Interpretáció: Az előadás minden percén érezhető, hogy Roussel behatóan foglalkozott a 

művel: mindez azonban nem száraz és akadémikus modorú, hanem élettel teli, gyakran 

teátrális eszközöktől sem visszariadó, mégis bensőséges és érzékeny interpretációt 

eredményezett. Hatamlas fegyvertény, hogy a lemez húsznál is több felvétel ismerete után 

is képes újat hozni, meglepni és a szonátákat új oldaláról megmutatni. 

Continuo-játék: A continuo közepes nagyságúnak mondható: egytől-egyig kiváló 

zenészekből áll, akik mind fontos szerephez jutnak az egyes szonáták során. A számozott 

basszus kidolgozása ötletes és invenciózus. 

Hangzás, hangminőség: A lemez hangzása egészen kiemelkedően jó. Száraz, kamarazenei 

léköben nagyon jól érvényesül az összes hangszer. A hegedű hangszínváltozásai talán egy 

felvételen sincsenek ilyen közvetlenűl és hűen rögzítve. 

Összefoglalás: Nagy kár, hogy ez a felvétel Franciaországon kívül csak mp3-formátumban 

kap terjesztést. Remélhetőleg előbb vagy utóbb átveszi a kiadványt valamely más ország 

könyvkiadója is, így szélesebb közönség is megismerkedhet ezzel a kiemelkedő 

produkcióval, melynek egyértelműen a legjobbak között van a helye. 
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Annegret Siedel, hegedű 

Bell’Arte Salzburg: 

Michael Freimuth, teorba  

Hermann Hickethier, viola da gamba és violone  

Margit Schultheiß, orgona, csembaló és barokk hárfa 

Berlin Classics 2013 (2 CD) 

Játékidő: 1h 59' 12'' 

Háttér, általános benyomások: Annegret Siedel 

2008-ban már lemezre rögzítette Christian Skobowsky orgonista kíséretével a dicsőséges 

misztériumok szonátáinak (nr. 11-15) egy elsőrangú interpretációját (megjelent az auris 

subtilis lemezkiadónál, borító ld. oldalt). Koncertprogramján is régóta szerepelnek a 

„Rózsafüzér-szonáták”, így alapos és elmélyült 

felkészülés előzte meg jelen felvételt. 

Interpretáció: Annegret Siedel előadása nyugodt, 

introvertált hangulatú. Meditatív megközelítése 

leginkább Andrew Manze, vagy Veronika Strehlke 

előadásaihoz áll közel. Különös zavart érzek, ha a 

hallott benyomást összevetem a lejátszón megjelenő 

számokkal: nyugodt belső ritmusa a lassúság érzetét 

kelti, holott a puszta számok tükrében felvétele a gyorsabbak közé tartozik. Az 

magyarázhatja ezt a benyomást, hogy a kotta „Presto” vagy „Adagio” jelzéseit nem 

tempóváltásként, hanem inkább a kifejezés, a belső ritmus megváltozásaként értelmezi, 

míg a választott alaplüktetés alig, vagy egyáltalán nem változik. Ez teszi finom, imaszerű 

interpretációját különösen elegánsá és könnyeddé. 

Continuo-játék: A Bell’Arte Salzburg visszafogottan, de ötletesen kísér. Lemondva a 

„hangkulissza” megteremtéséről inkább kamarazenei összjátékot hallhatunk.  

Hangzás, hangminőség: A lemez hangminőége kiváló és a kamarazenei hangulatot erőíti 

mind az inkább száraz hangzás, mind a hangszerek egyenlő eloszása a térben. 

Összefoglalás: Külön erénye ennek a lemeznek a különösen gazdag kivitelezés. Ez nem 

merül ki a kifejezetten ízléses csomagolásban, vagy a tartalmas kísérőfüzetben (amely két 

nyelven: németül és angolul tájékoztat a műről, a szerzőről, a használt hangszerekről ill. a 

zenészekről): a kiadvány mellékletként tartalmazza a salzburgi Rózsafüzér-társaság 1678-

as tagsági lapját, amelyből Biber a szonátákat kísérő rézkarcokat kivágatta.  
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Függelék 

 
Az egyes szonáták előadási hossza az ismertetett felvételeken 
DIE FÜNF FREUDENREICHEN MYSTERIEN 

 

Sonata I: Mariä Verkündigung 
1. Praeludium 
2. Aria e Variatio 
3. Adagio [e Finale] 

Annegret Siedel [CD1/01-03] (5:18) 
Fabien Roussel [CD1/01-02] (6:14) 
Leah Gale Nelson [CD1/01-02] (6:05) 
Julia Wedman [CD1/01] (5:49) 
Daniel Sepec [CD1/01] (5:43) 
Elizabeth Wallfisch [CD1/01-03] (6:07) 
Maya Homburger [CD1/01-03] (6:03) 
Riccardo Minasi [CD1/01-03] (5:03) 
Rüdiger Lotter [CD1/01] (5:29) 
Andrew Manze [CD1/01-03] (6:03) 
Pavlo Beznosiuk [CD1/03] (6:08) 
Monica Huggett [CD1/01] (5:24) 
Patrick Bismuth [CD1/01-02] (6:59) 
Alice Piérot [CD1/01] (5:18) 
Veronika Strehlke [CD1/01] (6:42) 
Odile Edouard [CD1/01] (5:46) 
Walter Reiter [CD1/01-03] (6:51) 
Gunar Letzbor [CD1/01-03] (5:10) 
Marianne Rônez [CD1/01] (5:40) 
Gabriela Demeterová [CD1/01-03] (6:05) 
William T. Tortolano [CD1/01] (6:08) 
Reinhard Goebel [CD1/01] (4:40) 
John Holloway [CD1/01-04] (6:23) 
Franzjosef Maier [CD1/01-03] (6:23) 
Evan Johnson [CD1/01] (5:49) 
Eduard Melkus [CD1/01-02] (5:10) 
Susanne Lautenbacher [CD1/01-03] (6:06) 
Sonya Monosoff [LP1/A1] (5:16)  
 

 

Sonata II: Mariä Heimsuchung 
1. Sonata e Presto 
2. Allamanda 
3. [Finale]  

Annegret Siedel [CD1/04-06] (5:13) 
Fabien Roussel [CD1/03-05] [5:25) 
Leah Gale Nelson [CD1/03-05] (5:00) 
Julia Wedman [CD1/02] (5:17) 
Daniel Sepec [CD1/02] (4:20) 
Elizabeth Wallfisch [CD1/04-06] (4:15) 
Maya Homburger [CD1/04-06] (4:55) 
Riccardo Minasi [CD1/04-06] (6:16) 
Rüdiger Lotter [CD1/02] (4:13) 
Andrew Manze [CD1/04-06] (6:50) 
Pavlo Beznosiuk [CD1/05] (5:04) 
Monica Huggett [CD1/02] (5:01) 
Patrick Bismuth [CD1/03-06] (4:48) 
Alice Piérot [CD1/02] (4:27) 
Veronika Strehlke [CD1/02] (5:36) 
Odile Edouard [CD1/02] (4:57) 
Walter Reiter [CD1/04-06] (4:36) 
Gunar Letzbor [CD1/04-06] (3:51) 
Marianne Rônez [CD1/02] (4:41) 
Gabriela Demeterová [CD1/04-06] (5:16) 
William T. Tortolano [CD1/02] (5:27) 
Reinhard Goebel [CD1/02] (5:52) 
John Holloway [CD1/05-08] (5:06) 
Franzjosef Maier [CD1/04-06] (6:32) 
Evan Johnson [CD1/02] (4:31) 
Eduard Melkus [CD1/03-05] (4:48) 
Susanne Lautenbacher [CD1/04-06] (5:09) 
Sonya Monosoff [LP1/A2] (6:04)  
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Sonata III: Die Geburt Jesu 
1. Sonata 
2. Courente e Double 
3. [Finale]  

Annegret Siedel [CD1/07-10] (6:41) 
Fabien Roussel [CD1/06-09] (6:31) 
Leah Gale Nelson [CD1/06-08] (6:24) 
Julia Wedman [CD1/03] (7:19) 
Daniel Sepec [CD1/03] (6:36) 
Elizabeth Wallfisch [CD1/07-09] (6:39) 
Maya Homburger [CD1/07-09] (6:49) 
Riccardo Minasi [CD1/07-10] (5:59) 
Rüdiger Lotter [CD1/03] (5:54) 
Andrew Manze [CD1/07-09] (7:24) 
Pavlo Beznosiuk [CD1/07] (7:27) 
Monica Huggett [CD1/03] (6:44) 
Patrick Bismuth [CD1/07-09] (5:52) 
Alice Piérot [CD1/03] (6:31) 
Veronika Strehlke [CD1/03] (6:15) 
Odile Edouard [CD1/03] (5:44) 
Walter Reiter [CD1/07-09] (7:36) 
Gunar Letzbor [CD1/07-09] (5:51) 
Marianne Rônez [CD1/03] (6:50) 
Gabriela Demeterová [CD1/07-11] (8:22) 
William T. Tortolano [CD1/03] (7:19) 
Reinhard Goebel [CD1/03] (5:36) 
John Holloway [CD1/09-12] (7:12) 
Evan Johnson [CD1/03] (5:46) 
Franzjosef Maier [CD1/07-09] (8:35) 
Eduard Melkus [CD1/06-08] (6:54) 
Susanne Lautenbacher [CD1/07-09] (7:06) 
Sonya Monosoff [LP1/A3] (7:22)  
 

 

Sonata IV: Die Darstellung im 
Tempel 
1. Ciacona 

Annegret Siedel [CD1/11] (7:03) 
Fabien Roussel [CD1/10-13] (8:16) 
Leah Gale Nelson [CD1/09] (7:45) 
Julia Wedman [CD1/04] (7:53) 
Daniel Sepec [CD1/04] (8:00) 
Elizabeth Wallfisch [CD1/10] (7:02) 
Maya Homburger [CD1/10] (7:47) 
Riccardo Minasi [CD1/11] (8:43) 
Rüdiger Lotter [CD1/04] (6:53) 
Andrew Manze [CD1/10] (9:02) 
Pavlo Beznosiuk [CD1/09] (7:22) 
Monica Huggett [CD1/04] (7:23) 
Patrick Bismuth [CD1/10] (6:36) 
Alice Piérot [CD1/04] (7:26) 
Veronika Strehlke [CD1/04] (7:10) 
Odile Edouard [CD1/04] (6:38) 
Walter Reiter [CD1/10] (8:39) 
Gunar Letzbor [CD1/10] (6:37) 
Marianne Rônez [CD1/04] (7:43) 
Gabriela Demeterová [CD1/12] (7:39) 
William T. Tortolano [CD1/04] (8:56) 
Reinhard Goebel [CD1/04] (7:41) 
John Holloway [CD1/13] (8:23) 
Evan Johnson [CD1/04] (5:54) 
Franzjosef Maier [CD1/10] (7:02) 
Eduard Melkus [CD1/09] (6:52) 
Susanne Lautenbacher [CD1/10] (8:38) 
Sonya Monosoff [LP1/B1] (7:25) 
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Sonata V: Der zwölfjährige Jesus 
im Tempel 
1. Praeludium 
2. Allamanda 
3. Guigue 
4. Sarabanda e Double 

Annegret Siedel [CD1/12-16] (7:05) 
Fabien Roussel [CD1/14-18] (7:26) 
Leah Gale Nelson [CD1/10-13] (7:33) 
Julia Wedman [CD1/05] (7:22) 
Daniel Sepec [CD1/05] (07:29) 
Elizabeth Wallfisch [CD1/11-14] (6:35) 
Maya Homburger [CD1/11-14] (7:40) 
Riccardo Minasi [CD1/12-16] (8:21) 
Rüdiger Lotter [CD1/05] (6:20) 
Andrew Manze [CD1/11-14] (7:25) 
Pavlo Beznosiuk [CD1/11] (7:53) 
Monica Huggett [CD1/05] (7:19) 
Patrick Bismuth [CD1/11-14] (6:49) 
Alice Piérot [CD1/05] (6:22) 
Veronika Strehlke [CD1/05] (6:27) 
Odile Edouard [CD1/05] (6:07) 
Walter Reiter [CD1/11-14] (6:16) 
Gunar Letzbor [CD1/11-14] (5:50) 
Marianne Rônez [CD1/05] (9:02) 
Gabriela Demeterová [CD1/13-18] (8:47) 
William T. Tortolano [CD1/05] (8:02) 
Reinhard Goebel [CD1/05] (7:33) 
John Holloway [CD1/14-18] (7:08) 
Evan Johnson [CD1/05] (6:19) 
Franzjosef Maier [CD1/11-14] (9:37) 
Eduard Melkus [CD1/10-13] (5:49) 
Susanne Lautenbacher [CD1/11-14] (8:07) 
Sonya Monosoff [LP1/B2] (7:11) 

DIE FÜNF SCHMERZHAFTEN MYSTERIEN 

 

Sonata VI: Jesus in Getsemane 
1. Lamento [e Aria] 
2. Adagio 

Annegret Siedel [CD1/17-19] (6:18) 
Fabien Roussel [CD1/19-24] (7:12) 
Leah Gale Nelson [CD1/14-16] (7:21) 
Julia Wedman [CD1/06] (7:26) 
Daniel Sepec [CD1/06] (7:29) 
Elizabeth Wallfisch [CD1/15] (6:42) 
Maya Homburger [CD1/15-17] (7:47) 
Riccardo Minasi [CD1/17] (5:55) 
Rüdiger Lotter [CD1/06] (6:45) 
Andrew Manze [CD1/15] (9:22) 
Pavlo Beznosiuk [CD1/13] (7:43) 
Monica Huggett [CD1/06] (6:49) 
Patrick Bismuth [CD1/15] (6:23) 
Alice Piérot [CD1/06] (7:14) 
Veronika Strehlke [CD1/06] (6:54) 
Odile Edouard [CD1/06] (7:12) 
Walter Reiter [CD1/15] (9:56) 
Gunar Letzbor [CD1/15-17] (7:46) 
Marianne Rônez [CD1/06] (8:19) 
Gabriela Demeterová [CD1/19-20] (7:20) 
William T. Tortolano [CD1/06] (7:28) 
Reinhard Goebel [CD1/06] (7:04) 
John Holloway [CD1/19-21] (8:00) 
Evan Johnson [CD1/06] 9:47) 
Franzjosef Maier [CD1/15-17] (9:48) 
Eduard Melkus [CD1/14] (7:57) 
Susanne Lautenbacher [CD1/15-17] (7:33) 
Sonya Monosoff [LP1/B3] (8:57) 
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Sonata VII: Die Geißelung 
1. Allamanda e Variatio 
2. Sarabanda e Variatio 

Annegret Siedel [CD1/20-21] (7:27) 
Fabien Roussel [CD1/25-26] (9:18) 
Leah Gale Nelson [CD1/17-18] (8:25) 
Julia Wedman [CD1/07] (9:28) 
Daniel Sepec [CD1/07] (8:03) 
Elizabeth Wallfisch [CD1/16-17] (8:13) 
Maya Homburger [CD1/18-19] (9:30) 
Riccardo Minasi [CD1/18-21] (9:20) 
Rüdiger Lotter [CD1/07] (6:35) 
Andrew Manze [CD1/16-17] (10:51) 
Pavlo Beznosiuk [CD1/15] (9:03) 
Monica Huggett [CD1/07] (8:31) 
Patrick Bismuth [CD1/16-17] (7:56) 
Alice Piérot [CD1/07] (7:16) 
Veronika Strehlke [CD1/07] (8:23) 
Odile Edouard [CD1/07] (7:22) 
Walter Reiter [CD1/16-17] (8:46) 
Gunar Letzbor [CD1/18-19] (8:28) 
Marianne Rônez [CD1/07] (8:48) 
Gabriela Demeterová [CD1/21-23] (8:49) 
William T. Tortolano [CD1/07] (9:58) 
Reinhard Goebel [CD1/07] (8:37) 
John Holloway [CD1/22-25] (9:51) 
Evan Johnson [CD1/07] (5:22) 
Franzjosef Maier [CD1/18-19] (10:27) 
Eduard Melkus [CD1/15-16] (6:38) 
Susanne Lautenbacher [CD1/18-19] (10:09) 
Sonya Monosoff [LP2/C1] (8:05) 
  

 

Sonata VIII: Die Dornenkrone 
1. Sonata 
2. Guigue e Double 1, Double 2 

Annegret Siedel [CD1/22-25] (6:20) 
Fabien Roussel [CD1/27-28] (6:34) 
Leah Gale Nelson [CD1/19-20] (6:53) 
Julia Wedman [CD1/08] (6:05) 
Daniel Sepec [CD1/08] (5:40) 
Elizabeth Wallfisch [CD1/18-19] (5:32) 
Maya Homburger [CD1/20-21] (6:24) 
Riccardo Minasi [CD1/22-25] (5:54) 
Rüdiger Lotter [CD1/08] (5:48) 
Andrew Manze [CD1/18-19] (6:13) 
Pavlo Beznosiuk [CD1/17] (6:10) 
Monica Huggett [CD1/08] (6:29) 
Patrick Bismuth [CD1/18-20] (6:20) 
Alice Piérot [CD1/08] (6:29) 
Veronika Strehlke [CD1/08] (6:08) 
Odile Edouard [CD1/08] (6:21) 
Walter Reiter [CD1/18-19] (7:49) 
Gunar Letzbor [CD1/20-21] (6:19) 
Marianne Rônez [CD1/08] (7:04) 
Gabriela Demeterová [CD1/24-30] (9:48) 
William T. Tortolano [CD1/08] (7:51) 
Reinhard Goebel [CD1/08] (6:31) 
John Holloway [CD1/26-30] (4:39) 
Evan Johnson [CD1/08] (5:06) 
Franzjosef Maier [CD1/20-21] (8:25) 
Eduard Melkus [CD1/17-18] (7:06) 
Susanne Lautenbacher [CD1/20-21] (7:39) 
Sonya Monosoff [LP2/C2] (7:27)  
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Sonata IX: Der Kreuzweg 
1. Sonata 
2. Courente e Double 
3. Finale 

Annegret Siedel [CD1/26-29] (7:04) 
Fabien Roussel [CD1/29-31] (7:57) 
Leah Gale Nelson [CD1/21-23] (7:23) 
Julia Wedman [CD1/09] (7:41) 
Daniel Sepec [CD1/09] (6:58) 
Elizabeth Wallfisch [CD1/20-22] (7:02) 
Maya Homburger [CD/01-03] (7:40) 
Riccardo Minasi [CD1/26-29] (5:52) 
Rüdiger Lotter [CD1/09] (7:00) 
Andrew Manze [CD1/20-22] (9:25) 
Pavlo Beznosiuk [CD1/19] (8:06) 
Monica Huggett [CD1/09] (6:46) 
Patrick Bismuth [CD2/01-03] (6:33) 
Alice Piérot [CD2/01] (7:57) 
Veronika Strehlke [CD1/09] (7:51) 
Odile Edouard [CD2/01] (6:39) 
Walter Reiter [CD1/20-22] (8:36) 
Gunar Letzbor [CD1/22-24] (7:20) 
Marianne Rônez [CD1/09] (7:21) 
Gabriela Demeterová [CD1/31-35] (8:32) 
William T. Tortolano [CD2/01] (8:09) 
Reinhard Goebel [CD2/01] (5:46) 
John Holloway [CD1/31-34] (7:11) 
Evan Johnson [CD1/09] (6:57) 
Franzjosef Maier [CD1/22-24] (6:11) 
Eduard Melkus [CD1/19-21] (5:03) 
Susanne Lautenbacher [CD1/22-24] (7:56) 
Sonya Monosoff [LP2/C3] (7:47) 
  

 

Sonata X: Kreuzigung und Jesu 
Tod 
1. Praeludium 
2. Aria 
3. Variatio 

Annegret Siedel [CD1/30-31] (9:04) 
Fabien Roussel [CD2/01-04] (9:41) 
Leah Gale Nelson [CD1/24-25] (9:57) 
Julia Wedman [CD1/10] (9:04) 
Daniel Sepec [CD1/10] (9:06) 
Elizabeth Wallfisch [CD1/23-25] (8:19) 
Maya Homburger [CD2/04-07] (10:00) 
Riccardo Minasi [CD1/30-33] (9:04) 
Rüdiger Lotter [CD1/10] (8:26) 
Andrew Manze [CD2/01-03] (9:41) 
Pavlo Beznosiuk [CD2/02] (8:25) 
Monica Huggett [CD2/01] (7:40) 
Patrick Bismuth [CD2/04-06] (5:43) 
Alice Piérot [CD2/02] (10:07) 
Veronika Strehlke [CD2/01] (9:34) 
Odile Edouard [CD2/02] (8:53) 
Walter Reiter [CD2/01-04] (10:44) 
Gunar Letzbor [CD2/01-02] (10:44) 
Marianne Rônez [CD1/10] (8:34) 
Gabriela Demeterová [CD2/01-02] (9:42) 
William T. Tortolano [CD2/02] (9:59) 
Reinhard Goebel [CD2/02] (8:11) 
John Holloway [CD1/35-39] (9:52) 
Evan Johnson [CD2/01] (7:13) 
Franzjosef Maier [CD2/01-02] (10:01) 
Eduard Melkus [CD2/01-02] (9:19) 
Susanne Lautenbacher [CD2/01-02] (10:29) 
Sonya Monosoff [LP2/D1] (8:26) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

DIE FÜNF GLORREICHEN MYSTERIEN 

 

Sonata XI: Die Auferstehung 
1. Sonata 
2. Surrexit Christus hodie 
3. Adagio 

Annegret Siedel [CD2/01-02] (8:13) 
Fabien Roussel [CD2/05-07] (8:58) 
Leah Gale Nelson [CD2/01-03] (7:34) 
Julia Wedman [CD2/01] (8:29) 
Daniel Sepec [CD2/01] (9:00) 
Elizabeth Wallfisch [CD2/01-03] (8:00) 
Maya Homburger [CD2/08-10] (7:40) 
Riccardo Minasi [CD2/01-03] (7:32) 
Rüdiger Lotter [CD2/01] (7:15) 
Andrew Manze [CD2/04-06] (7:30) 
Pavlo Beznosiuk [CD2/04] (8:17) 
Monica Huggett [CD2/02] (6:43) 
Patrick Bismuth [CD2/07-09] (6:13) 
Alice Piérot [CD2/03] (7:09) 
Veronika Strehlke [CD2/02] (8:29) 
Odile Edouard [CD2/03] (7:36) 
Walter Reiter [CD2/05] (10:45) 
Gunar Letzbor [CD2/03-05] (7:45) 
Marianne Rônez [CD2/01] (7:27) 
Gabriela Demeterová [CD2/03-04] (7:36) 
William T. Tortolano [CD2/03] (8:38) 
Reinhard Goebel [CD2/03] (6:27) 
John Holloway [CD2/01-03] (8:18) 
Evan Johnson [CD2/02] (7:06) 
Franzjosef Maier [CD2/03-04] (9:01) 
Eduard Melkus [CD2/03-05] (7:09) 
Susanne Lautenbacher [CD2/03-05] (9:43) 
Sonya Monosoff [LP2/D2] (8:22) 
  

 

Sonata XII: Die Himmelfahrt 
1. Intrada 
2. Aria Tubicinum 
3. Allamanda 
4. Courente e Double 

Annegret Siedel [CD2/04-08] (6:24) 
Fabien Roussel [CD2/08-10)] (7:03) 
Leah Gale Nelson [04-07] (7:24) 
Julia Wedman [CD2/02] (7:41) 
Daniel Sepec [CD2/02] (6:53) 
Elizabeth Wallfisch [CD2/04-07] (6:17) 
Maya Homburger [CD2/11-14] (7:13) 
Riccardo Minasi [CD2/04-08] (8:03) 
Rüdiger Lotter [CD2/02] (5:47) 
Andrew Manze [CD2/07-10] (8:40) 
Pavlo Beznosiuk [CD2/06] (7:47) 
Monica Huggett [CD2/03] (6:28) 
Patrick Bismuth [CD2/10-12] (7:06) 
Alice Piérot [CD2/04] (6:47) 
Veronika Strehlke [CD2/03] (7:34) 
Odile Edouard [CD2/04] (7:11) 
Walter Reiter [CD2/06-09] (6:47) 
Gunar Letzbor [CD2/06-09] (8:03) 
Marianne Rônez [CD2/02] (6:28) 
Gabriela Demeterová [CD2/06-11] (8:28) 
William T. Tortolano [CD2/04] (7:38) 
Reinhard Goebel [CD2/04] (7:38) 
John Holloway [CD2/04-08] (6:46) 
Evan Johnson [CD2/03] (4:29) 
Franzjosef Maier [CD2/05-08] (8:34) 
Eduard Melkus [CD2/06-08] (4:53) 
Susanne Lautenbacher [CD2/06-09] (8:17) 
Sonya Monosoff [LP2/D3] (7:22) 
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Sonata XIII: Die Ausgießung des 
Heiligen Geistes 
1. Sonata 
2. Gavotta 
3. Guigue 
4. Sarabanda 

Annegret Siedel [CD2/09-12] (7:01) 
Fabien Roussel [CD2/11-14] (8:03) 
Leah Gale Nelson [CD2/08-11] (7:41) 
Julia Wedman [CD2/03] (8:12) 
Daniel Sepec [CD2/03] (6:59) 
Elizabeth Wallfisch [CD2/08-11] (6:50) 
Maya Homburger [CD2/15-18] (7:30) 
Riccardo Minasi [CD2/9-12] (8:08) 
Rüdiger Lotter [CD2/03] (6:30) 
Andrew Manze [CD2/11-14] (8:15) 
Pavlo Beznosiuk [CD2/08] (10:04) 
Monica Huggett [CD2/04] (8:01) 
Patrick Bismuth [CD2/13-16] (6:35) 
Alice Piérot [CD2/05] (7:09) 
Veronika Strehlke [CD2/04] (7:10) 
Odile Edouard [CD2/05] (6:41) 
Walter Reiter [CD2/10-13] (9:17) 
Gunar Letzbor [CD2/10-13] (7:14) 
Marianne Rônez [CD2/03] (7:42) 
Gabriela Demeterová [CD2/12-15] (8:44) 
William T. Tortolano [CD2/05] (8:08) 
Reinhard Goebel [CD2/05] (7:00) 
John Holloway [CD2/09-12] (8:26) 
Evan Johnson [CD2/04] (7:49) 
Franzjosef Maier [CD2/09-12] (9:01) 
Eduard Melkus [CD2/09-12] (6:23) 
Susanne Lautenbacher [CD2/10-13] (8:00) 
Sonya Monosoff [LP2/E1] (7:45) 
  

 

Sonata XIV: Die Aufnahme Mariä 
in den Himmel 
1. [Sonata] 
2. Ciacona [Aria e Guigue] 

Annegret Siedel [CD2/13-14] (9:19) 
Fabien Roussel [CD2/15-17] (9:38) 
Leah Gale Nelson [CD2/12-13] (9:32) 
Julia Wedman [CD2/04] (8:40) 
Daniel Sepec [CD2/04] (9:14) 
Elizabeth Wallfisch [CD2/12-13] (9:43) 
Maya Homburger [CD2/19-20] (8:51) 
Riccardo Minasi [CD2/13-15] (7:13) 
Rüdiger Lotter [CD2/04] (8:05) 
Andrew Manze [CD2/15-16] (9:37) 
Pavlo Beznosiuk [CD2/10] (8:24) 
Monica Huggett [CD2/05] (8:09) 
Patrick Bismuth [CD2/17-18] (8:45) 
Alice Piérot [CD2/06] (8:13) 
Veronika Strehlke [CD2/05] (9:16) 
Odile Edouard [CD2/06] (8:23) 
Walter Reiter [CD2/14-15] (10:30) 
Gunar Letzbor [CD2/14-16] (9:01) 
Marianne Rônez [CD2/04] (8:22) 
Gabriela Demeterová [CD2/16-18] (10:34) 
William T. Tortolano [CD2/06] (10:30) 
Reinhard Goebel [CD2/06] (8:04) 
John Holloway [CD2/13-15] (10:47) 
Evan Johnson [CD2/05] (8:30) 
Franzjosef Maier [CD2/13-15] (10:10) 
Eduard Melkus [CD2/13-15] (6:56) 
Susanne Lautenbacher [CD2/14-16] (10:12) 
Sonya Monosoff [LP2/E2] (9:22) 
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Sonata XV: Die Krönung Mariä 
zur Königin des Himmels und der 
Erde 
1. Sonata 
2. Aria [e Variatio] 
3. Canzona 
4. Sarabanda [e Double] 

Annegret Siedel [CD2/15-18] (10:52) 
Fabien Roussel [CD2/18-21] (12:14) 
Leah Gale Nelson [CD2/12-13] (9:32) 
Julia Wedman [CD2/04] (8:40) 
Daniel Sepec [CD2/04] (9:14) 
Elizabeth Wallfisch [CD2/12-13] (9:43) 
Maya Homburger [CD2/19-20] (8:51) 
Riccardo Minasi [CD2/13-15] (7:13) 
Rüdiger Lotter [CD2/04] (8:05) 
Andrew Manze [CD2/15-16] (9:37) 
Pavlo Beznosiuk [CD2/10] (8:24) 
Monica Huggett [CD2/05] (8:09) 
Patrick Bismuth [CD2/17-18] (8:45) 
Alice Piérot [CD2/06] (8:13) 
Veronika Strehlke [CD2/05] (9:16) 
Odile Edouard [CD2/06] (8:23) 
Walter Reiter [CD2/14-15] (10:30) 
Gunar Letzbor [CD2/14-16] (9:01) 
Marianne Rônez [CD2/04] (8:22) 
Gabriela Demeterová [CD2/16-18] (10:34) 
William T. Tortolano [CD2/06] (10:30) 
Reinhard Goebel [CD2/06] (8:04) 
John Holloway [CD2/13-15] (10:47) 
Evan Johnson [CD2/05] (8:30) 
Franzjosef Maier [CD2/13-15] (10:10) 
Eduard Melkus [CD2/13-15] (6:56) 
Susanne Lautenbacher [CD2/14-16] (10:12) 
Sonya Monosoff [LP2/E2] (9:22) 
 

  

 

[Sonata XVI: Der Schutzengel] 
1. Passagalia 
(für unbegleitete Violine) 

Annegret Siedel [CD2/19] (8:48) 
Fabien Roussel [CD2/22] (9:29) 
Leah Gale Nelson [CD2/18] (7:54) 
Julia Wedman [CD2/06] (10:47) 
Daniel Sepec [CD2/06] (8:46) 
Elizabeth Wallfisch [CD2/17] (8:54) 
Maya Homburger [CD1/25] (9:20) 
Riccardo Minasi [CD2/20] (8:47) 
Rüdiger Lotter [CD2/06] (9:07) 
Andrew Manze [CD2/21] (9:21) 
Pavlo Beznosiuk [CD2/14] (9:59) 
Monica Huggett [CD2/07] (10:11) 
Patrick Bismuth [CD2/22] (7:00) 
Alice Piérot [CD2/08] (8:23) 
Veronika Strehlke [CD2/07] (9:35) 
Odile Edouard [CD2/08] (7:20) 
Walter Reiter [CD2/20] (10:55) 
Gunar Letzbor [CD2/21] (8:56) 
Marianne Rônez [CD2/06] (9:01) 
Gabriela Demeterová [CD1/24] (7:04) 
William T. Tortolano [a felvétel nem tartalmazza] 
Reinhard Goebel [CD2/08] (6:42) 
John Holloway [CD2/20] (8:50) 
Evan Johnson [CD2/07] (10:06) 
Franzjosef Maier [CD2/20] (10:33) 
Eduard Melkus [CD2/20] (6:53) 
Susanne Lautenbacher [CD2/21] (8:51) 
Sonya Monosoff [LP2/F2] (7:29) 
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Az ismertetett felvételek játékidejük szerinti növekvő sorrendben 

1. Johnson: 1: 46: 19 (az ismétlések nagyrészét elhagyja) 

2. Melkus - 1:49:30 (egyes ismétléseket elhagy) 

3. Lotter - 1:49:54 

4. Bismuth - 1:53:19  

5. Goebel - 1:53:38 

6. Edouard - 1:54:14 

7. Wallfisch – 1:55:47 

8. Huggett - 1:57:45 

9. Siedel – 1:59:12 

10. Letzbor - 1:59:40 

11. Piérot - 1:59:46 

12. Sepec - 2:04:34 

13. Minasi - 2:05:01 

14. Strehlke - 2:05:15 

15. Nelson - 2:05:38 

16. Rônez - 2:06:23 

17. Tortolano - 2:07:16 (a XVI. szonáta nélkül) 

18. Monosoff - 2:07:17 

19. Homburger - 2:07:30 

20. Roussel – 2:08:09 

21. Wedman – 2:08:46 

22. Beznosiuk - 2:10:15 (leszámítva a felolvasásokat) 

23. Holloway - 2:10:21 

24. Demeterová - 2:15:43 

25. Manze - 2:17:46 

26. Reiter - 2:18:39 

27. Lautenbacher - 2:19:08 

28. Maier - 2:23:54 


