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ÉVAD MŰSOR

2018.

szeptember 8. és 15. / szombat 19.00
Térzene – BOSNYÁK TÉR
szeptember 22. / szombat 15.00
Teakoncert IV/1 – ZUGLÓI ZENEHÁZ KISTEREM
október 7. / vasárnap 18.00
Jótékonysági koncert a Lions Klub szervezésében – MÜPA
október 13. / szombat 19.30 (!)
GAUDEAMUS V/1 – ZENEAKADÉMIA
október 28. / vasárnap 18.00
STEPHANUS IV/1 – MÜPA
október 31. / szombat 19.30
PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOM (BOSNYÁK TÉR)
november 24. / szombat 15.30
GAUDEAMUS V/2 – ZENEAKADÉMIA – Záborszky József 100
december 1. / szombat 15.00
Teakoncert IV/2 – ZUGLÓI ZENEHÁZ KISTEREM
december 2. / vasárnap 18.00
STEPHANUS IV/2 – MÜPA
december 15. / szombat 17.00
TÉLI BÉRLET IV/1 – VIGADÓ

2019.

január 19. / szombat 15.30
GAUDEAMUS V/3 – ZENEAKADÉMIA
január 26. / szombat 17.00
TÉLI BÉRLET IV/2 – VIGADÓ
február 2. / szombat 15.30
GAUDEAMUS V/4 – ZENEAKADÉMIA
február 9. / szombat 17.00
TÉLI BÉRLET IV/3 – VIGADÓ
február 16. / szombat 18.00
STEPHANUS IV/3 – MÜPA

2019.

február 23. / szombat 16.00
PASTORALE IV/1 – VIGADÓ
február 24. / vasárnap 16.00
PASTORALE IV/1 – VIGADÓ
március 2. / szombat 15.30
GAUDEAMUS V/5 – ZENEAKADÉMIA
március 9. / szombat 17.00
TÉLI BÉRLET IV/4 – VIGADÓ
március 24. / vasárnap 18.00
STEPHANUS IV/4 – MÜPA
március 30. / szombat 16.00
PASTORALE IV/2 – VIGADÓ
március 31. / vasárnap 16.00
PASTORALE IV/2 – VIGADÓ
április 6. / szombat 15.00
Teakoncert IV/3 – ZUGLÓI ZENEHÁZ KISTEREM
április 13. / szombat 16.00
PASTORALE IV/3 – VIGADÓ
április 14. / vasárnap 16.00
PASTORALE IV/3 – VIGADÓ
május 11. / szombat 16.00
PASTORALE IV/4 – VIGADÓ
május 12. / vasárnap 16.00
PASTORALE IV/4 – VIGADÓ
május 25. / szombat 15.00
Teakoncert IV/4 – ZUGLÓI ZENEHÁZ KISTEREM
június 12. / szerda 19.30
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ifjú tehetségei MMA – VIGADÓ
Térzene 2 alkalommal
Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál
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Stephanus Bérletek
és jegyek válthatók

Stephanus bérlet

• a Zuglói Szent István Zeneházban
(1145 Budapest, Columbus utca 11.)
Pénztári nyitva tartás:
hétköznap: 16.00–20.00 óráig
Tel: +36 70/429-0075
E-mail: jegy@zugloifilharmonia.hu

A Zuglói Filharmónia Szent István Király Szimfonikus Zenekar
hangversenysorozata a Müpában

Koncertek 2018/2019

• a Müpában
(1095 Budapest, Komor Marcell u 1.)

2018. október 28. vasárnap 18.00
Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij • Hajnal a Moszkva folyó felett
Pjotr Iljics Csajkovszkij • b-moll zongoraverseny
Carl Orff • Carmina Burana
Vezényel: Záborszky Kálmán

• valamint az ismert jegyirodákban
• www.zugloifilharmonia.jegy.hu

2018. december 2. vasárnap 18.00

Stephanus bérletek árai:
7.900 Ft
8.900 Ft
9.900 Ft

Liszt Ferenc • Ünnepi hangok – szimfonikus költemény
Liszt Ferenc • Esz-dúr zongoraverseny
Bartók Béla • A kékszakállú herceg vára
Vezényel: Ménesi Gergely

Stephanus előadásonkénti jegyárak:
2.300 Ft
2.500 Ft
2.900 Ft

2019. február 16. szombat 18.00
Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekarának hangversenye
Gustav Holst • Planéták – Uránusz, Szaturnusz, Merkúr, Jupiter
Peter Graham • In League with Extraordinary Gentlemen (Eufónium koncert)
Johan de Meij • Extreme Make-Over
Vezényel: Makovecz Pál

Támogatói bérlet: 30.000 Ft

I. kategória

II. kategória

III. kategória

2019. március 24. vasárnap 18.00
Gustav Mahler • VIII. szimfónia (“Ezrek szimfóniája”)
Vezényel: Antal Mátyás
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G

Gaudeamus Bérletek
és jegyek válthatók

Gaudeamus bérlet
A Zuglói Filharmónia Szent István Király Szimfonikus Zenekar
hangversenysorozata a Zeneakadémián

Koncertek 2018/2019
2018. október 13. szombat 19.30 (!)
Joseph Haydn • A Teremtés
Vezényel: Vashegyi György
2018. november 24. szombat 15.30
Emlékkoncert Záborszky József születésének 100. évfordulója alkalmából
Jean Sibelius • Finlandia
Jean Sibelius • Hegedűverseny
Záborszky József • Litania pro pace
Liszt Ferenc • Les Préludes
Vezényel: Záborszky Kálmán
2019. január 19. szombat 15.30
Samuel Barber • Adagio
Gustav Mahler • Gyermekgyászdalok
W. A. Mozart • C-dúr „Jupiter” szimfónia KV. 551
Vezényel: Oberfrank Péter

Zeneakadémia – Nagyterem

• a Zuglói Szent István Zeneházban
(1145 Budapest, Columbus utca 11.)
Pénztári nyitva tartás:
hétköznap: 16.00–20.00 óráig
Tel: +36 70/429-0075
E-mail: jegy@zugloifilharmonia.hu
• a Zeneakadémián
(1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)
• valamint az ismert jegyirodákban
• www.zugloifilharmonia.jegy.hu
Gaudeamus bérletek árai:
9.200 Ft
10.400 Ft
11.700 Ft
Gaudeamus előadásonkénti jegyárak:
2.300 Ft
2.500 Ft
2.900 Ft
Támogatói bérlet: 30.000 Ft

2019. február 2. szombat 15.30
Bartók Béla • Erdélyi táncok
Bartók Béla • Hegedűverseny
Claude Debussy • Egy faun délutánja
Claude Debussy • A tenger
Vezényel: Dobszay Péter
2019. március 2. szombat 15.30
J. S. Bach • János-passió
Vezényel: Alexander Mayer
6
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Téli Bérlet
Bérletek és jegyek válthatók

Téli bérlet
A Zuglói Filharmónia Szent István Király Szimfonikus Zenekar
hangversenysorozata a Pesti Vigadó Dísztermében

VigADó – DíSzterem

Színpad

Koncertek 2018/2019
2018. december 15. szombat 17.00
J. S. Bach • Karácsonyi oratórium BWV 248 I., II., III. kantáta
Vezényel: Mark Mast
2019. január 26. szombat 17.00
Camille Saint-Saëns • Herkules ifjúsága – szimfonikus költemény
Bartók Béla • III. zongoraverseny
Szergej Prokofjev • Rómeó és Júlia – részletek
Vezényel: Horváth Gábor
2019. február 9. szombat 17.00
Gioacchino Rossini • A selyemlétra – nyitány
Antonio Vivaldi • C-dúr concerto két trombitára és vonószenekarra F. IX No.1
Wolfgang Amadeus Mozart • Bella mia fiamma – hangversenyária KV. 528
Joseph Haydn • Esz-dúr szimfónia No. 103
Vezényel: Medveczky Ádám
2019. március 9. szombat 17.00

A szektor

B szektor

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C szektor

D szektor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. kategória

3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

• a Zuglói Szent István Zeneházban
(1145 Budapest, Columbus utca 11.)
Pénztári nyitva tartás:
hétköznap: 16.00–20.00 óráig
Tel: +36 70/429-0075
E-mail: jegy@zugloifilharmonia.hu
• a Pesti Vigadóban
(1051 Budapest, Vigadó tér 2.)
• valamint az ismert jegyirodákban
• www.zugloifilharmonia.jegy.hu

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Téli bérlet árai:
7.500 Ft
8.800 Ft
11.800 Ft

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Téli bérlet előadásonkénti jegyárak:
2.100 Ft
2.900 Ft
4.200 Ft
Támogatói bérlet: 30.000 Ft

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2. kategória

3. kategória

Franz Schubert • Rosamunda – balettzene
Bartók Béla • Brácsaverseny
Weiner Leó • Toldi – szimfonikus költemény
Vezényel: Kovács János
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1.

Stephanus bérlet
Müpa

2018. október 28. vasárnap 18.00

A hangverseny műsoráról
Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij:
Hajnal a Moszkva folyó felett
Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (1839–1881)
zeneszerző, az orosz romantikus zene történetének kimagasló egyénisége egész életműve az orosz
nép történelmének és zenéjének hagyományaiból
táplálkozik. Utolsó operája, a Hovanscsina is történelmi témát dolgoz fel. Az opera a XVII. századi
Oroszország trónviszályait jeleníti meg, Nagy Péter
cár színrelépését, az „óhitű” ellenzék balsorsát és
természetesen az intrikák mellett mindig jelen lévő
„szerelmi szálat” is. A közel egy évtizeden át komponált – de a hangszerelésig el nem jutott – mű
bemutatóját a komponista már nem érhette meg.
A zongorakivonatban fennmaradt operát Nyikolaj
Rimszkij-Korszakov kiegészítette és meghangszerelte, de monumentalitása és különleges nehézségei
miatt csak ritkán játsszák a mai operaszínpadokon.
Egyes részleteit azonban gyakran hallhatjuk.

Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij • Hajnal a Moszkva folyó felett
Pjotr Iljics Csajkovszkij • b-moll zongoraverseny
közreműködik: Berecz Mihály
Carl Orff • Carmina Burana

Előjátéka, mely később a Hajnal a Moszkva folyó
felett név alatt önállósult, a hangversenytermek
kedvelt darabjává vált.

közreműködik: Rácz Rita – szoprán, Gavodi Zoltán – kontratenor, Haja Zsolt – bariton
Hunyadi János Általános Iskola Gyermekkara – karigazgató: Igaliné Büttner Hedvig
Liszt Ferenc Általános Iskola Gyermekkara – karigazgató: Kovács Katalin
Szent István Király Oratóriumkórus

Az alig tíz perces darabot orosz népzenei dallamok
inspirálták. A bensőséges, lírai zene varázslatosan
kíséri a napfelkeltét a hajnali derengéstől az első
madárcsicsergésen át az új nap kezdetét hirdető
reggeli harangszóig.

Vezényel: Záborszky Kálmán

Pjotr Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny
Ritkán fordul elő, hogy egy hangszeres művész a
számára írt darabot banálisnak és helyenként le-
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játszhatatlannak ítélve dühösen visszadobja a szerzőnek. Pedig Pjotr Csajkovszkij (1840–1893)
méltán közkedvelt, fülbemászóan romantikus
b-moll zongoraversenyével (op.23) éppen ez
esett meg.
A sértődött komponista Nyikolaj Rubinstein nevét
át is húzta az ajánláson, helyére pedig Liszt Ferenc
vejéé, Hans von Bülow-é került, aki így nyilatkozott a műről: „nagyon nehéz, de megéri a fáradságot”. Bülow a valóban igen nehéz darabot bravúros
módon vitte sikerre: 1875-ben Bostonban majd
Németországban is hatalmas lelkesedést váltott ki
vele, megalapozva a versenymű máig tartó töretlen
népszerűségét. S hogy a történet még egy csavart
vegyen: a sikerek hírére Rubinstein revideálta addigi nézeteit, felvette repertoárjára a darabot, és a
párizsi bemutatón már őt ünnepelte a publikum!
1. tétel (Allegro non troppo e molto maestoso):
Trükkös bevezetéssel indít a szerző: a bevezető fúvós fanfár mollja után a zongora a fényes Desz-dúrban indít, felkeltve a hallgatóság figyelmét és rögzítve a gyönyörű, nagyívű dallamot, mely – minden
szokást és szabályt felrúgva – többé nem tér vissza
a darab folyamán.
A 2. tétel (Andantino semplice) finom, játékos
dallamok egymásutánja, amolyan romantikus, régi
francia dalocskát feldolgozó mese-zene, manókkal,
tündérekkel, bravúros futamokkal…
A tüzes zárótétel (Allegro con fuoco) az oroszok
páratlan lüktetésű férfitáncát idézi, majd egy egyszerűbb, éneklő dallam után a derűt sugárzó, vidám körtánc – himnikus magasságokba emelve az
11

Carl Orff: Carmina Burana
Carl Orff (1895–1982) német zeneszerző, zenetanár a 20. századi zenetörténet egyik legkülönlegesebb alakja a müncheni Zeneakadémián tanult,
majd bevonult katonának. Az első világháború után
színházi karmesterként működött több helyen is.
Zeneszerzői ismereteit a századforduló egyik neves
német zeneszerzőjénél, Heinrich Kaminskinél tökéletesítette.
A középkor iránti érdeklődés a komponista egész
életművére jellemző. A régebbi korok zenéjének
beható tanulmányozása (Byrd, Monteverdi) későbbi stílusán is nyomot hagyott.
Mivel pályája kezdetén egy ideig balettiskolában
volt zenetanár, talán nem véletlen, hogy pedagógiai munkásságában és alkotásaiban egyaránt elválaszthatatlan egymástól a tánc és a zene. Műveinek nagy része komplex, összművészeti alkotás,
melyekben a ritmusra és a melódiára fordította a
legfőbb figyelmet.
Pedagógiai rendszere, a világszerte alkalmazott
„Orff-Schulwerk” elsősorban a ritmikus képzésre
fektet súlyt – nemegyszer a tánccal, illetve mozgásművészettel összekapcsolva –, de egyaránt gondja
van az énekes és hangszeres képzésre is.
Orffnak nem volt célkitűzése – talán az egy Carmina Burana kivételével –, hogy csak zenét szerezzen. Mintegy színpadi rendezőként ő maga „komponálta meg” a muzsika mellett a vizuális elemeket,
a mozgást, néha a színpadképet, a díszleteket; sőt
legtöbbször a szöveget is maga írta.
12

A Carmina Burana eredetileg egy középkori
versgyűjtemény általánosan használt latin neve.
A 11-12. századi európai vándordiákok, kóborló
barátok, vágánsok, vagabundok elsősorban latin,
valamint alnémet és ófrancia nyelven a lejegyzett
verseit tartalmazó kódexet 1803-ban fedezték fel
a bajorországi Benediktbeuren kolostorban. Megtalálhatók benne a középkor hol gyengéd, hol a
trágárságig vaskos, hol lírikus, hol humoros népies
költészetének legjellegzetesebb képviselői.
Orffnak 1934-ben került a kezébe ez az 1847-ben
nyomtatásban megjelent gyűjtemény, s azonnal
neki is látott a megzenésítésének. Az eredeti gyűjteményből kiválasztott 24 dalra komponálta a kantátát. A Carmina Buranának nincs története, a világot
mozgató erőt, az életörömöt állítja a középpontba.
A darab műfaját a szerző emígyen határozta meg:
„világi dalok szólóénekesekre és kórusokra, hangszerkísérettel és mágikus képekkel”.

hökkentő összeállításban, például fuvolát párosítva
timpanival.
A művet a szerencse forgandóságáról szóló grandiózus kórusmű nyitja – és keretezi, mivel ezzel is
záródik majd a darab: Ó, Fortuna!
A nyitókórus után a darab négy nagyobb részre tagolható:
Il primo vere – Tavasszal
Uf dem anger – A zöldben
In taberna – A borospincében
Cour d’amours – Szerelmi udvarlás
Végül a kezdő Ó, Fortuna! zárja a művet.
A művet 1937-ben Frankfurtban mutatták be kirobbanó sikerrel, szerzője hatalmas népszerűségre tett

A szoprán-, tenor- és baritonszólóra, kórusokra és
zenekarra írt mű legfontosabb ismertetőjegyei a
primitív motívumkészlet, egyszerű, könnyen megjegyezhető dallamvilág, és a mágikus ismétlés.

szert ezzel hazájában és világszerte (annak ellenére, hogy a nemzetiszocialista ideológia degeneráltnak minősítette az alkotást…).
A Carmina Burana sikere után Orff komponált még
két hasonló hangvételű művet, a Catulli Carmini és
a Trionfo di Afrodite címűeket, melyek – a Carmina Burana-val együtt mintegy trilógiát alkotva, Orff
Trionfi-nak (hevenyészett fordításban Orff diadala)
nevezett el.
A Carmina Burana „lényegét” talán a zseniális operarendező, Jean-Pierre Ponnelle fogalmazta meg a
mű alapján készített filmjében: megörökítette azt a
pillanatot, amikor a sötét középkorból átlépünk a
reneszánsz örömeibe.

Fotó: Zsugonits Gábor

orosz népdalt idéző dallamot, ugyanakkor szinte
megvalósíthatatlan technikai nehézséget okozva a
zongoristának – torkollik a fináléba.

A dallamokon a későreneszánsz és a korabarokk
hatása érződik.
Záborszky Kálmán

Berecz Mihály

Rácz Rita

Gavodi Zoltán

Orff ebben a műben tudatosan törekedett a primitívségre és a trivialitásra, zenéjének harmóniavilága
is egyszerű.
Hangszerelése zseniális, a modern nagyzenekar
szinte minden hangszerét felhasználja, kiegészítve
cselesztával és zongorákkal, valamint egy gigantikus ütős-szekcióval. E hatalmas apparátus azonban
nagyon változatosan szólal meg: az óriási tablók
mellett különböző felállásban válogatja össze az
egyes részek hangszerelését, néha zseniálisan meg-

Haja Zsolt

Igaliné Büttner Hedvig

Kovács Katalin
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2.

Stephanus bérlet
Müpa

2018. december 2. vasárnap 18.00

A hangverseny műsoráról
Liszt Ferenc: Ünnepi hangok

Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny

Liszt Ferenc (1811–1886), az életét külhonban leélő,
de magát mindig is magyarnak valló zeneszerző, minden
idők egyik legnagyobb zongoraművésze, a romantika korának egyik legjelentősebb zeneszerzője új műfajok létrehozásán is munkálkodott.
Egyik ilyen volt a szimfonikus költemény, melyet ugyan
nem ő teremtett meg, de az ő munkássága révén teljesedett ki. A szimfonikus költemény a szimfóniából vagy
a hangverseny-nyitányból formálódott, egyetlen tételből
álló mű, mely a romantikus zene egyik fő vonulatává nőtte ki magát. Ihletője lehet irodalmi vagy képzőművészeti
alkotás, de akár táj vagy híres személy is inspirálhatja.
Népszerűsége az 1840-es évektől a 20. század második
évtizedéig tartott.

Liszt Ferenc a kortársak – zenészek, kritikusok és a
hallgatóság – egyöntetű véleménye szerint kora legnagyobb zongoraművésze volt.

Liszt Ferenc tucatnyi szimfonikus költeményt alkotott,
melyek sorában az Ünnepi hangok a hetedik.
Kivételes ez a mű a többiek között, ugyanis könnyed
hangvételű, derűs, bizakodó, társai drámai hangvétele,
hősi pátosza nem mutatkozik meg benne. De – tekintve
létrejöttének okát, ezen nincs is mit csodálkozni!

Liszt Ferenc • Ünnepi hangok – szimfonikus költemény
Liszt Ferenc • Esz-dúr zongoraverseny
közreműködik: Ránki Fülöp
Bartók Béla • A kékszakállú herceg vára
közreműködik: Fodor Bernadett – mezzoszoprán, Cser Krisztián – basszus
Vezényel: Ménesi Gergely
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Az 1853-ban komponált, de csak a következő évben
Weimarban bemutatott Ünnepi hangok szimfonikus költeményt ugyanis saját esküvőjére szánta a komponista.
Arra az esküvőre, ami végül is a pápai tilalom miatt sohasem köttethetett meg.
Liszt választottja, Carolyne zu Sayn-Wittgenstein hercegné ugyanis hiába kérte házasságának felbontását, a pápa
elutasította a kérést, megakadályozva ezáltal Liszttel való
egybekelését.
A C-dúrban íródott darabot 19 különböző feliratú szakaszra tagolta a szerző, de mindössze három úgynevezett
fő témát használ, ezeket ismételgeti és variálja a darab
folyamán.
Az Ünnepi hangok középrészében felcsendül egy polonéz
és egy verbunkos karakterű rész, mellyel Liszt Carolyne
lengyel, illetve saját magyar származására utal.

Clara Schumann:
„Hallottuk Lisztet. Nem hasonlítható egyetlen más
zongoraművészhez sem… félelmet és bámulatot kelt.
Leírhatatlan a megjelenése a zongoránál. Eredeti muzsikus, egészen belefeledkezik a zongorázásba… Néha
azt hinné az ember, hogy egy szellem ül a zongoránál.
Játéka annyira megrázott, hogy nem tudtam türtőztetni
magam, hangosan zokogtam.”
Frèdèric Chopin:
„Úgy írok, hogy nemigen tudom, mint firkál a tollam,
mert e pillanatban Liszt játssza az etűdjeimet, és minden épeszű gondolatot kiűz a fejemből. Szeretném elrabolni tőle azt a módot, ahogyan az etűdjeimet játssza.”
Ignaz Moscheles:
„Liszt három etűdömet játszotta egészen kiválóan, kifogástalan technikával, de zsenije egészen megváltoztatta
a darabokat, inkább az ő etűdjei lettek, mint az enyéim,
mégis tetszenek nekem, s tőle nem is szeretném másképp hallgatni őket… A zongorán azt csinál, amit akar,
és kiválóan csinálja.”
Hector Berlioz:
”Ez a zongorázás új magasiskolája!”
Zongoraművészi zsenialitása mellett Liszt a 19. század és
az egyetemes zenetörténet kiemelkedő komponistája is
volt. Alkotásainak jelentős részét, köztük nem egy korszakalkotó művét zongorára írta. Kézenfekvő lett volna,
hogy saját maga adja elő és terjessze műveit. Annál meglepőbb, hogy nem így történt: Liszt előadói koncertjein
alig játszotta saját alkotásait!
A koncertezés egyre nagyobb nyűg volt számára, egy
idő után csak a megélhetést biztosító jövedelemforrásként tekintett rá. A visszavonulás pillanata az ukrajnai
Jelizavetgrad-ban érkezett el: az új szerelem, Carolyne
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Sain-Wittgenstein hercegné jelenlétében a koncert után
lecsukta a zongora fedelét és csendesen bejelentette: ez
volt élete utolsó koncertfellépése.
Egyetlen kivételt tett, méghozzá a ma este felhangzó Eszdúr zongoraverseny esetében.

Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára

Liszt, miután a zongorafedelet lecsukta és megszöktette
a hercegnét, a tőle kapott pálcával – „Inkább vezényeljen, mint zongorázzon!” – elfoglalta karmesteri állását
Weimarban. Hihetetlen aktivitással vetette bele magát a
városka zenei életének fejlesztésébe és a komponálásba:
zeneszerzőként is élete legtermékenyebb korszaka következett.
Ekkor vette elő évtizedek óta a fiókban heverő kéziratát:
az 1830-ban megkezdett zongoraversenyt.
Liszt még alig volt húsz esztendős, amikor megpróbálkozott
egy
versenymű
megkomponálásával, hogy saját alkotásával mutathassa be bámulatos zongoratudását. Ekkor vázolta fel az Esz-dúr
zongoraverseny kezdő- és zárótételének főtémáit,
de – mivel zenekari ismerete ekkor még koránt sem
volt elegendő (ennek egyik oka, hogy – mint ismeretes – Cherubini, a párizsi Conservatoire olasz
igazgatója – külföldi származása miatt elutasította felvételét az intézménybe) –, a próbálkozás félbemaradt.
A meglévő részletek felhasználásával azután Weimarban
fogott hozzá a mű teljessé tételéhez, a hangszerelésben
tanítványa, Joachim Raff segédkezett. Ám Liszt nem volt
elégedett a művel, két alkalommal is átdolgozta, mire bemutatásra alkalmasnak találta.
A bemutató 1855. február 17-én Weimarban barátja, a
nagy francia komponista tiszteletére rendezett ünnepi
Berlioz-hét keretében történt meg, melyen maga a szerző
játszotta a zongora szólamát. Dirigensként természetesen
Berlioz működött közre.
Bár az A-dúr zongoraversenyt korábban komponálta,
miután az Esz-dúrt mutatta be előbb, ez kapta az 1-es
sorszámot.

Kékszakáll alakja évszázadok óta borzolja a kedélyeket,
legendája sokféle változatban kering a köztudatban a 15.
század közepe óta. Hogy valójában ki is volt ő?
Igazából Bretagne és Vendée népe a képzeletében eg�gyé gyúrt össze két hírhedt figurát, akit Kékszakállnak
neveztek el.
Mindkettő férfi gazdag, nemesi családból származott a
középkori Franciaországban. Az egyik nemes úr tomboló
kéjvágyában mind a hat feleségét megölte, míg a másik
– Gilles de Rais (1404–1440) – száz és száz ártatlan fiúgyermek haláláért felelős. A nép sokáig még beszélni is
alig mert ezekről a szörnyűségekről.

Allegro maestoso, Tempo giusto
Quasi Adagio
Allegretto vivace – Allegro animato
Allegro marziale animato – Alla breve. Più mosso (ma
non troppo)
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„…ősi történet dala zeng
s ha a fény abrosza kiterül
a balladába lépünk” (Rába György: Az éjszaka zenéje)

Kékszakáll alakját az irodalmi köztudatba Charles
Perrault emelte 1697-ben kiadott könyvében, a Lúdanyó
meséi-ben, Hüvelyk Matyi, Csipkerózsika, Piroska és
más mesék mellett.
Sok színmű és zenemű született a témából napjainkig; az
elmúlt száz évben a véres, brutális mozzanatok már inkább háttérbe szorultak. Maeterlinck Ariane és Kékszakáll c. drámájában például Ariane kiszabadítja rabságban
sínylődő öt elődjét, de azok végül inkább gazdag, öregedő
zsarnokuk mellett maradnak.
Érdekesség, hogy Richard Wagner német zeneszerző fantáziáját is egész életén át foglalkoztatta a téma, ugyanis Grétry belga zeneszerző 1789-ben komponált Raoul
Barbe-Bleue című, Kékszakáll-témájú műve volt első
gyerekkori operaélménye, s ez tartós nyomokat hagyott
benne.
Balázs Béla (1884–1949) író, filmesztéta, a 20. századi
magyar kultúra egyik jeles egyénisége 1911-ben a modern magyar dráma útját keresve bukkant a fenti témára, s ez alapján írta A kékszakállú herceg vára című
verses misztériumjátékát, mely alapjául szolgált Bartók
Béla (1884–1945) egyetlen, azonos című operájának.
Balázs Béla szövegkönyve elemeit a francia mondavilágból és a székely népballada-költészetből (Molnár Anna

balladája) merítette, nyelvezetét a nyugat-európai szimbolista- és az ódon ballada-költészet inspirálta. Az alapmotívumokból a századforduló korának aktuális és izgalmas kérdése bontakozik ki: a nemek harca, a férfi és nő
kapcsolata, konfliktusa.
Bartók kétszereplős operájának központi gondolata: a Nő
önfeláldozó szerelme, mint a Férfi megváltásának egyetlen lehetősége. Ehhez zenei megoldásaiban nagyon régi
és új elemeket ötvöz szabályos, szimmetrikus szerkezetté. Dallamvilágára egyrészt a népdalok számos fordulata, az ötfokúság (például Kékszakállú és a rideg, komor
vár témája) éppúgy jellemző, mint a Debussy-től „átvett”
egészhangú skála.
A zeneszerző 1911-ben fejezte be az egyfelvonásos mű
komponálását. Operaházi bemutatójára éveket kellett
várni, miután szakmai körökben sokáig előadhatatlannak tartották. Az 1918-as premier után mértékadó kritikusok általában dicsérték Bartók zenéjét, de nem voltak
kíméletesek Balázs Béla szimbolista librettójával. Az operát és szövegét Kodály védte meg a Nyugat hasábjain: „a
dráma íve és a vele párhuzamos zene-ív hatalmas kettős
szivárvánnyá erősítik egymást.”
Az 1936-os felújított előadás – Sergio Failoni vezényletével – már hatalmas sikert hozott, Bartókot több mint
tízszer tapsolták ki a színpadra.
Az operát népies hangvételű verses próza, prológus nyitja, mely máris utal az egész történet jelképszerűségére:
„Hol a színpad: kint-e vagy bent?”

Ménesi Gergely

Ránki Fülöp

És ezzel eljutottunk a darab tulajdonképpeni kettős történetéhez. A külsőhöz, mely a Herceg és Judit, az újdonsült feleség története, és a belsőhöz, amelyet az előbbi
szimbolizál: a férfilélek rejtett ajtóihoz, melyet egy nőnek
nyitogatni felettébb kétes eredménnyel járhat…
A herceg sötét, rideg várába viszi új feleségét, Juditot. A
Nő, aki önként, családja akarata ellenére követi a férfit,
a vár hét ajtaját felnyitva a lélek egy-egy titkos rekeszét
ismerheti meg.
1. Kínzókamra
2. Fegyveresház
3. Kincseskamra
4. Virágoskert
5. Kékszakállú birodalma
6. Könnyek tava
7. Régi asszonyok
Az opera végén ismét a sötét, rideg várban vagyunk. A
titkok feltárultak, az ajtók bezárultak.
Tanulság? A darab nem vonja le, ezt a hallgatónak magának kell megtenni.
Talán az, hogy ha nem tartjuk tiszteletben egymás „belső
szobáinak” titkait, mindketten kifosztva állunk.
S mi marad? Az üresség és az örök magány…
Bartók az operát első feleségének, Ziegler Mártának
ajánlotta…

Fodor Bernadett

Cser Krisztián
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A hangverseny műsoráról
Gustav Holst:
Planéták – Uránusz, Merkúr, Szaturnusz, Jupiter
Amikor Gustav Holst (1874–1934) angol zeneszerző
az 1910-es évek közepén hozzáfogott A bolygók (The
Planets) című nagyzenekari szvitjének komponálásához, bizonyára nem sejtette, hogy egy évszázaddal később már a valóságban is hallhatjuk a szférák zenéjét.
A NASA, az Amerikai Űrkutatási Hivatal olyan speciális eszközöket hozott létre, amelyekkel észlelni tudja,
majd az emberi fül számára is hallható módon lejátszhatóvá teszi a bolygók és a csillagok által kibocsátott
elektromágneses rezgéseket. Ezek eredménye egy
olyan hihetetlen hangzásvilág, mely megállná a helyét
bármelyik sci-fi filmben is. A felvételek között hallható a Szaturnusznak és gyűrűinek, a Neptunusznak, a
Földnek, a Jupiternek és az Uránusznak a hangja is.

Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekarának hangversenye
Gustav Holst • P
 lanéták
– Uránusz
– Szaturnusz
– Merkúr
– Jupiter
Peter Graham • In League with Extraordinary Gentlemen (Eufónium koncert)
közreműködik: Steven Mead
Johan de Meij • Extreme Make-Over
Vezényel: Makovecz Pál
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Az első tudós, aki komolyan elgondolkodott a fizika,
a bolygók és a zene kapcsolatán, a német Johannes
Kepler (1571–1630) volt. Az ő nevéhez kapcsolódik
a bolygók mozgásának kiszámítása, 1619-ben. Feltételezése szerint a Naprendszer működése, a bolygók
mozgása közvetlenül átalakítható zenei hangokká oly
módon, hogy az egyes bolygók szögsebessége adja meg
a hang frekvenciáját. Ezt részletesen leírta A világok
harmóniája című munkájában, a jelenséget pedig Szférák zenéjének nevezte el, annak a feltételezésnek alapján, hogy a bolygók Nap körüli sebessége adja a hangmagasságokat: ha közel járnak a Naphoz, gyorsabban
keringenek – tehát a hang magasabb –, a távolabbi
bolygók által keltett hang viszont ennek alapján mélyebb, így naprendszerünk a többi csillagrendszerrel
együtt már összefüggő zenei dallamot alkothat.
Három évszázaddal később a svéd és német családi
gyökerekkel rendelkező, nagy utazó hírében álló Gustav Holst angol zeneszerző – ha nem is Kepler tanain
elindulva – nagyszabású mű komponálásába fogott.

Héttételes szvitjének minden tételét a Naprendszer
egy-egy ismert bolygójáról nevezte el, összekapcsolva
őket névadójuk – egytől egyig római istenek – emberi
tulajdonságaival és az asztrológiában ismert karaktereikkel:
Mars, a háború hozója; Vénusz, a béke hozója;
Merkúr, a szárnyas hírnök; Jupiter, a szeszélyes;
Szaturnusz, a régi idők hordozója; Uránusz, a mágus;
Neptunusz, a misztikus.
(Nem került a műbe a Föld, illetve a másfél évtizeddel
később felfedezett Plútó.)
Az 1910-es évek elején Holst sorozatos zeneszerzői sikertelenséget követően alkotói válságba került, és az
ezzel járó depresszió leküzdésére barátjával spanyolországi körutazásra indult. Útitársa keltette fel érdeklődését az asztrológia iránt, és valószínűleg ő adta a
kezébe a 20. század elejének legjelentősebb angol ezoterikus asztrológusa, Alan Leo könyvét is, Az égitestek
hatásai című, azóta már szinte tankönyvvé vált kiváló
írást, mely az indiai asztrológiát ötvözi a nyugatival.
Abból indul ki, hogy az állatövi jegyek, az égitestek
és a házak befolyásai mögött valójában olyan energiák
állnak, melyek kapcsolatban vannak a teremtés teljes
folyamatával. Ez inspirálta azután A bolygók megszületését, melynek eredeti címe Hét darab nagyzenekarra volt.
Az eredetileg zongorára írt mű – melynek inspirációs forrásai között fontos szerepet töltött be a hindu
filozófia és a szanszkrit irodalom valamint az angol
népdal is – 1919-es bemutatója meghozta szerzője számára a várt nemzetközi sikert, népszerűsége árnyékba
is borította a komponista többi – általa többre tartott
– alkotását, hiszen Holst szinte minden műfajban otthonos volt a daloktól az operáig, a kamaraművektől a
szimfonikus darabokig.
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Érdekességképp megemlíthető, hogy A bolygók első
tétele ihlette John Williams zeneszerzőt A csillagok
háborúja című film zenéjének megírására.
Peter Graham: In league with
extraordinary gentlemen (Eufónium koncert)
Peter Graham (1958) angol zeneszerző családjában
régi hagyomány az eufónium, a különlegesen szép
hangú rézfúvós hangszer iránti rajongás: nagyapja,
apja, sőt nagybátyja is ezen a hangszeren játszott.
Mivel rézfúvós tanára is elkötelezett volt a hangszer
iránt, rendszeresen játszotta és tanulmányozta a régebbi mesterek darabjait. Ő maga is szívesen megszólaltatja, sőt zeneszerzőként is előszeretettel komponál
eufóniumra, erre a különleges rézfúvós instrumentumra. Amikor napjaink egyik legjobb eufóniumjátékosa,
Steven Mead felkérte, hogy írjon egy versenyművet
a számára, az évek alatt megszerzett tudással a tarsolyában bátran fogott hozzá a komponáláshoz. Magától értetődő volt számára, hogy a mű ajánlása a „három rendkívüli úriembernek”szóljon: apjának, P. G.
Graham-nek, nagyapjának, T. H. Stewart-nak és nagybátyjának: T. Stewart-nak.
Az In league with extraordinary gentlemen („Rendkívüli úriemberek társasága”) címet kapott eufóniumversenyben a komponista, Peter Graham két szenvedélyét – a komponálást és a 19. századi kalandregények
iránti érdeklődését – egyesítette. A mű mindhárom
tételét egy-egy irodalmi alak ihlette (akiknek kalandjai a későbbiekben túlléptek a hagyományos irodalmi
kereteken és filmvásznon, képregényekben valamint
színpadon is megjelentek).
Az első – egyébként „szokásos” szonátaformájú – tétel
a zenében is megvalósítja az irodalmi mű ihletadó ötletét: a témák sorrendje a visszatérésben megfordul és
így tükrözi a cselekmény folyamatát. Az alapot itt H.
G. Wells Az időgép c. novellája adta:
A regény főhőse, az „időutazó” a 19. század végi Londonban azért építi meg időgépét, hogy a távoli jövőbe
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látogasson. Fordított állásba kapcsolja a gépet, és ezért
az események visszafelé peregnek.
A második tétel Arthur Conan Doyle író Scherlock
Holmes sorozatának (majdnem) záródarabja. Az
utolsó eset című novella a nagy detektív végső küzdelméről szól, melyet örök ellenségével, Moriarty
professzorral vív Svájcban a Reichenbach vízesésnél.
A zene egy svájci-osztrák tánc, a ländler lelassított ritmusát veszi fel, az alpesi tájat változatos akusztikus
és elektronikus visszhang-effektusok idézik elénk. Az
utolsó ütemeknél a kérdés azért csak ott motoszkál a
hallgatóban – csakúgy, mint Conan Doyle novellájában –: vajon tényleg utoljára láttuk-e a nagy Sherlock
Holmest? Vagy ismét túljárt a professzor eszén…?
A záró részben Phileas Fogg nagyszabású kalandjának
végén járunk: vajon sikerül-e a londoni úriembernek –
fogadásból – 80 nap alatt körülutaznia a Földet? Jules
Verne szemléletesen írja le a nagy hajszát az utolsó
percekért, s ezt kiválóan érzékelteti a kalandregény zenei „adaptációja” is: ahogy közelgünk a végkifejlethez
– és a londoni Reform Club-hoz –, úgy válik egyre zaklatottabbá, s egyben virtuózabbá a szóló – melyet a Big
Ben harangjátéka egészít ki és ellensúlyoz a háttérben.
A darab négy verzióban létezik: egy zongorakíséretes,
egy rézfúvós-zenekari, egy szaxofonszólóra átírt és egy
szimfonikus zenekarra komponált.

hangszerét letéve üvegeket vett volna elő a széke alól,
hogy belefújva ütemes huhogással kísérjék társaik zenélését. E „skandalum” pedig csak egyike azoknak a
zenei extremitásoknak, melyeket a ma este felcsendülő
– zseniális – darabban hallhatunk.
Más komponisták témáihoz nyúlni kényes, ámde
jobbára hálás feladat. Se szeri, se száma az átiratoknak, variációknak és parafrázisoknak. Johan de
Meij (1953) holland zeneszerző, harsona-, fuvola-,
eufónium-művész és karmester Extreme Make-over
című alkotásában az orosz romantikus zene órását,
Pjotr Csajkovszkijt (1840-1893) vette célba: elsősorban a D-dúr vonósnégyes (No.1 Op.11) második tételét
– Andante cantabile –, valamint részleteket a 4. és 6.
szimfóniából, és a Rómeó és Júlia nyitányfantáziából.
Az Andante cantabile napjainkra Csajkovszkij egyik
legismertebb alkotásává vált. Az alapjául szolgáló
orosz népi motívumot egyes zenetörténészek szerint
Csajkovszkij egy fütyülő paraszttól hallotta. A vonósnégyes tisztelgés Lev Tolsztoj előtt, akinek a Moszkvai
Konzervatóriumban a darab második tételének hallgatása közben a szemét állítólag elfutották a könnyek.
Az élményt maga Csajkovszkij így rögzítette: „Semmit
nem éreztem oly hízelgőnek az életben, és nem voltam még olyan büszke alkotásomra, mint amikor a

mellettem ülő Lev Tolsztoj arcán könnyek csorogtak le
Andantém hallgatása közben”.
Az Andante cantabile főtémája – mely egyben fő témája az Extreme Make-over-nek is – tehát egy orosz
népdal, mely a darab elején szaxofon kvartett előadásában hangzik fel. A téma átalakulásai során azután
a szerző újabb és újabb hangzásvilágot tár elénk, míg
egy timpani-szólót követve Csajkovszkij több művéből
is felismerhetünk idézeteket. Ezután következik a bevezetőben említett pillanat, amikoris a hangszerek egy
része pihenni tér, és a hangolt – különböző mennyiségű vízzel töltött, ezért eltérő hangmagasságot adó –
vizesüvegek kíséretében marimba-szólót hallunk. Ez a
rendkívüli hangszer-kollekció – mindazonáltal, hogy
különleges, gamelán-szerű (Bali- és Jáva szigetén honos ütőhangszer-összeállítás) hangzást hoz létre – nem
mindennapi technikát alkalmaz. Ez az úgynevezett
hoketusz (csuklás)-szisztéma, melynek lényege, hogy
a dallam hangjai megoszlanak a szólamok között, minden hangját – az üvegek hangolása szerint – más-más
muzsikus játssza. Ez a tétel közvetlenül kapcsolódik
aztán a fináléhoz, melynek során a dallam áthalad
minden hangszercsoporton és harangjátékos, ünnepi
befejezés zárja a rendkívüli – mondhatni: extrém –
figyelmet és felkészültséget kívánó művet.

A mai előadás különleges. Egyrészt azért, mert a mű
először hangzik fel Magyarországon, másrészt pedig
azért, mert a szólista nem más, mint a darabot megrendelő és a 2008-as osakai ősbemutatón is a szólót
játszó Steven Mead eufónium-művész.
Johan de Meij: Extreme make-over –
Egy Csajkovszkij-téma metamorfózisai
Csajkovszkij korában a gyengébb idegzetű hölgyek
minden bizonnyal kötelességüknek érezték volna elalélni, ha a koncertpódiumon a zenészek egy része

Makovecz Pál

Steven Mead
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A hangverseny műsoráról
Gustav Mahler: VIII. szimfónia
(“Ezrek szimfóniája”)
A rendkívüli tehetséggel megáldott Gustav
Mahler (1860–1911) cseh-osztrák zeneszerzőtől alig három esztendei operaigazgatói
működése végén a lelkes és hálás budapesti
közönség arany karmesteri pálcával búcsúzott
1891-ben.

Mahler VIII. szimfóniájának egy korai előadása (Frankfurt, 1912)
Gustav Mahler • VIII. szimfónia (“Ezrek szimfóniája”)
közreműködik: Kolonits Klára – szoprán, Váradi Zita – szoprán
Szalai Ágnes – szoprán, Szántó Andrea – alt, Schöck Atala – alt, Szappanos Tibor – tenor
Haja Zsolt – bariton, Kovács István – basszus
Nemzeti Énekkar – karigazgató: Somos Csaba (I. kórus)
Szent István Király Oratóriumkórus (II. kórus)
Hunyadi János Általános Iskola Gyermekkara – karigazgató: Igaliné Büttner Hedvig
Liszt Ferenc Általános Iskola Gyermekkara – karigazgató: Kovács Katalin
Vezényel: Antal Mátyás
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A komponista azután számos helyen tevékenykedett a bécsi Operaház vezetésétől a New
York-i Metropolitan Opera karmesteri állásáig. Ma már legendává érlelődött az a történet,
amely szerint babonásan félt attól, hogy IX.
szimfóniájának megírása ugyanúgy élete végét jelenti majd, ahogy nagy elődeinek: Beethovennek vagy Anton Brucknernek. Ezért
megpróbálta kijátszani a sorsot, és a ma este
műsorra kerülő VIII. szimfónia után a soron
következőt sorszám nélkül: Dal a Földről címmel látta el. Ezután – gondolván, hogy sikerült a sorsot a csellel megtévesztenie – bátran
következhetett a kilencedik. Ez lett az utolsó
befejezett szimfóniája…
Mahler Anton Bruckner zeneszerzés-tanítványa volt Bécsben. S bármilyen furcsán hangzik is, Bruckner, ez az egyszerű, végtelenül
szerény, gyermekien vallásos komponista és a
zsidó származású Mahler az ő hiperkulturált,
komplikált és szarkazmusra hajló természetével – bizonyos tekintetben a legközelebbi ro-

konok. Rokonná teszi őket a katolikus vallás
iránt érzett vonzódás. A katolicizmus dogmatikája, miszticizmusa, szertartásainak fenséges
pompája és tömjénfüstös áhítata ellenállhatatlanul hatott Mahlerre.
Erre nincs is jobb bizonyíték, mint szimfóniáinak sora!
Az első négy szimfóniában mintegy kereste
az életideált, s a választ a kérdésre: miért vagyunk a földön, halhatatlan-e az emberi lélek,
van-e túlvilági élet?
Az ezután következő időszakra esik Mahler
megkeresztelkedése. Az 5-6-7. szimfónia nem
közvetít különösebb zenén kívüli gondolatot,
hogy aztán a nyolcadik…
„Minden, amit eddig komponáltam, csak
preludiumok ehhez. A többi szimfónia telve
van egyéni tragikummal, de ebből csak öröm
árad.”
„Ez a legnagyobb, amit idáig csináltam, és tartalmilag, formailag annyira eltérő, hogy nem
is tudom megírni. Képzelje el magának, hogy
az egész mindenség elkezd énekelni, zenélni.
Ezek már nem is emberi hangok, hanem egymás körül forgó napok és égitestek.”
Mahler agyában, egész lényében állandóan
kavarogtak, forrongtak ötletek, melyek aztán
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míg végül eljut az örök szeretet honába, ahol a
női ideál, a Mater Gloriosa, Isten anyja pártfogolja az igazságot tevő Úristen előtt.

Felesége így írt erről: 1906-ban Maierniggben
az első tizennégy nap – mint minden évben –
ismét megbénította Mahler alkotókedvét, s
a tehetetlenség ezernyi kínját kellett elviselnie. Ám egyszer csak egy reggel, amikor belépett dolgozószobájába, eszébe jutott a „Veni
Creator Spiritus” (Szentlélek- dicsőítő gregorián himnusz).

A monumentális darab végén még egyszer felzeng az első rész két motívuma: a Veni Creator
Spiritus és a Gloria. A szimfónia utolsó ütemeiben Wagner Parsifal-harangjainak négy jellegzetes hangja harsog, mely az első tétel himnuszának kezdetével is rokon.

A komponista két hatalmas részre tagolta
születő VIII. szimfóniáját: az első részt tehát
a Veni Creator Spiritus – kissé átdolgozott –
szövegének megkomponálása adja.
Az önmagában is majdnem egy órás második
rész irodalmi alapjául Mahler Goethe Faustjának zárójelenetét választotta. Faust – nagyratörő, eszményi célokért lelkesülő, nemesen
gondolkodó ember, aki mindig jót akar, de céljai eléréséhez rossz utat választ: eladja lelkét
az ördögnek. Amikor meghal, Mefistofeles birtokába akarja venni a lelkét, de az angyalok elragadják tőle és viszik a legmagasabb régiókba.
Egymás után válnak le róla bűneinek nyomai,
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A VIII. szimfóniát „Sinfonie der Tausend”-nek,
„Ezrek szimfóniájának” nevezték el, mert előadása roppant apparátust igényel: nyolc énekes
szólista, két nagy létszámú vegyeskar és egy
gyermekkar, 46 fúvós, monumentális vonószenekar, hatféle ütőhangszer, hat hárfa, zongora,
orgona, harmónium, cseleszta és mandolin a
teljes összeállítás.
A mű ősbemutatóját 1910. szeptemberében maga Mahler vezényelte a müncheni
Festhalléban. 858 énekes és 171 hangszeres
volt az óriási pódiumon. A trombitások és harsonások egyik részét jobb és bal oldalt, fönt
helyezték el, hogy hangszereik mintegy égi
fanfárként szólaljanak meg.

Somos Csaba

Kolonits Klára

Váradi Zita

Szalai Ágnes

Fotó: Emmer László

A Mahler lelkében hordozott gondolatok formába tagozódtak, a középkori latin költemény
valósággal felfakasztotta benne a zene forrását.

Antal Mátyás

Fotó: Nánási Tamás

„Gyújts fényt érzékeinkbe! Öntsd szívünkbe
szent szerelmedet!”
(Babits Mihály).

Fotó: Felvégi Andrea

határozottabb formát öltve, mint vázlatok kerültek papírra s ezekből alakultak ki – általában nyaralása alatt – a szimfóniái.

Szántó Andrea

Schöck Atala

Szappanos Tibor

Veni, creator spiritus
Schlussszene von Goethes „Faust“

Haja Zsolt

Kovács István
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Joseph Haydn (1732–1809), a Magyarországhoz sok szálon kötődő osztrák zeneszerző 1791-ben, londoni útja során a Westminster-apátságban hallotta a nagy barokk komponista-előd, Georg Friedrich Händel négy oratóriumát.
A művek olyan nagy hatással voltak rá, hogy – korábbi
oratórium-felfogását a händeli példa alapján újragondolva – két monumentális mű megalkotására vállalkozott: az
egyik a Teremtés, a másik pedig az Évszakok volt.
Haydn élménydús londoni útja más szemszögből is előkészítője volt a mű létrejöttének. 1792-ben III. György
udvari csillagászánál, az Uránusz bolygó felfedezőjénél,
Herschelnél járt. Kertjében alkalma nyílt egy óriásteleszkópon át vizsgálni az étert. Az elébe táruló látványtól
teljesen letaglózva 20 percen át némán, szó nélkül állt,
végül csak ennyit tudott mondani: „Milyen hatalmas! Milyen távoli…”

Fotó: Nagy Attila

Évek kellettek hozzá, hogy a kimondhatatlan élményt a
maga nyelvére fordítva, hatalmas zenei tablón jelenítse
meg a Teremtés első részében.

Joseph Haydn • A Teremtés
közreműködik: Szutrély Katalin – szoprán, Komáromi Márton – tenor
Najbauer Lóránt – basszus
Purcell Kórus

A másik, a Teremtés létrejöttét elősegítő momentum londoni útjának szervezőjéhez, Peter Salomon-hoz fűződik.
Ő mutatott meg az idős mesternek egy Thomas Linleynek tulajdonított szöveget (The Creation of the World –
A világ teremtése), mely Milton Elveszett paradicsom-a
nyomán íródott. A textust valamikor Händel is megkapta,
de ő túlzottan részletekbe menőnek találta és nem foglalkozott vele. Haydnt viszont pont ez a részletesség kapta
meg, az ő habitusához közelebb álltak az aprólékosan
kidolgozott természeti ábrázolások létrehozásában, így
örömmel látott munkának.

Az oratórium valójában a Biblia teremtéstörténetét dolgozza fel, ami önmagában nem alkalmas textúra áriák
és kórusrészletek komponálására, így Haydn a libretto
megalkotásához segítségül régi ismerősét, Gottfried van
Swieten bárót hívta, aki egy korábbi művének, a Krisztus
hét szava a keresztfán-nak szöveges részeit is versekbe
faragta. Bár a báró a magas költészetet illetően birkózott
némi kihívással, a darab hangvételére jól ráérzett, így a
megfelelő szövegkönyv létrehozásában lelkes és kiváló
partnernek bizonyult.
„Naponta estem térdre, és könyörögtem Istenhez, adjon
nekem erőt ahhoz, hogy szerencsésen befejezzem ezt a
művet” – írta Haydn, aki három évig dolgozott alkotásán,
mely életének talán legnagyobb sikerét hozta el a számára, hisz elérte a nagy célt: a Händel által megteremtett
oratórium-típust ötvözte a bécsi klasszika harmónia-,
ritmus-, szín- és kifejezésvilágával, formaszerkesztésével.
A mű, mint egy óriási, zenével festett körkép, a világ teremtését tárja elénk – valójában egy hangokkal festett
Biblia pauperum. Oly érzékletesen jeleníti meg az egyes
részleteket, hogy a zenében járatlan hallgató is azonnal
felismeri a történet momentumait, ugyanakkor olyan�nyira szellemes zenei megoldásokat alkalmaz, hogy a
„vájtfülűek” igényeit is maradéktalanul kielégíti.
A három nagy részre tagolódó mű szereplői az arkangyalok: Gábriel, Uriel és Raphael, valamint
Ádám és Éva. Ők kalauzolnak minket az őskáosztól az
első emberpár boldogságának megörökítéséig.

Joseph Haydn: A Teremtés
Valamikor állt egy palota Budán, melynek egyik oldala
az Alkotás utcára, a másik pedig a Kékgolyó utcára nézett. Kapuzata fölött dombormű állított emléket egy
1800. március 8-i eseménynek, amikor Budán – József
nádor 24. születésnapja alkalmából – a szerző, Joseph
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Haydn vezényletével óriási sikerrel mutatták be a Die
Schöpfung – A Teremtés – című monumentális oratóriumot – alig két évvel az ősbemutatót követően! A mű
korabeli magyarított címe „Alkotás” volt – innen az utca
elnevezése –, a márványtáblán megjelenített Föld bolygóról pedig a „kék golyó” ragadt meg a köztudatban.

Fotó: Wágner Csapó József

A hangverseny műsoráról

Vashegyi György

Fotó: Wágner Csapó József

Vezényel: Vashegyi György

Szutrély Katalin

Komáromi Márton

Najbauer Lóránt
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A hangverseny műsoráról
Jean Sibelius: Finlandia
A forrongó 19. századi Európa zenekultúrájának érdekessége, hogy – a globális zenei tudást és értékeket
magas színvonalon szintetizálva – a „kis nemzetek”
is megteremtették a maguk sajátos zenei identitását
olyan szerzők által, akik egyfelől univerzalitásuknál
fogva képesek voltak kívülről-belülről is szemlélni a
nemzeti karaktert, másfelől tanulmányaiknak, munkásságuknak köszönhetően részei a korabeli egyetemes kultúrának. Így bukkant fel – jelentős elődök
nélkül – a magyar Liszt és Erkel, a cseh Smetana és
Dvořàk, a lengyel Chopin, a norvég Grieg, vagy éppen Jean Sibelius (1865–1957) finn zeneszerző, aki
gyakorlatilag egymaga teremtette meg a finn nemzeti
zenét. Ugyanakkor a nagy zenei hagyományokkal bíró
országokban is felerősödött a „vissza a természethez,
vissza a néphez” rousseau-i jelmondat, és a szerzők
a történelem sodra által elragadva álltak a forradalmi
kezdeményezések, önállósodási törekvések mellé.

Emlékkoncert Záborszky József születésének 100. évfordulója alkalmából

Jean Sibelius • Finlandia
Jean Sibelius • Hegedűverseny
közreműködik: Záborszky Katariina
Záborszky József • Litania pro pace
közreműködik: Geszthy Veronika – szoprán
Molnár András – tenor
Berczelly István – basszbariton
Szent István Király Oratóriumkórus
Liszt Ferenc • Les Préludes
Vezényel: Záborszky Kálmán
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Az 1800-as évek utolsó évtizedében Oroszország
szorosabb felügyelet alá akarta vonni Finnországot.
1899 februárjában a cár Finnország önállóságát erősen korlátozó manifesztumot adott ki, melyet a finnek az orosz elnyomás fokozódása jelének vették és
ez felerősítette a nemzeti öntudatot. Feléledt a finn
nemzeti érzés, az ifjúság tevékenyen fellépett az orosz
törekvések ellen. A történtek hatása alá került Sibelius
is, s ezekben az években a finn legendákat földolgozó
zenekari művek sorát alkotta meg. Ezek közül a legismertebb az 1899-ben keletkezett Finlandia (op.26) ,
amely érzékletesebben mutatja be az Ezer tó országát,
mint szavak ezrei, s amely mű szinte a nemzeti hős
piedesztáljára emelte szerzőjét. Azóta ez a mű reprezentálja a világ szemében a finn nemzetet.
Sokáig úgy tartották, hogy Sibelius népzenei témát
dolgozott fel művében, de mára bebizonyosodott,

hogy alkotása egyéni invencióból született. A bevezető részben a történelmi hátteret festi komor képekkel,
melyet szintén sötét ballada-szerű rész követ. A mű
záró része a rabláncot lerázó, dicsőséges és győzelmes
nép dicséretét zengő monumentális finálé.
Érdekes megjegyezni, hogy a számtalan feldolgozás
mellett még olyan filmekben is felhangzik a háttérben, mint Bruce Willis filmje, a Die Hard 2. epizódja.
Jean Sibelius: Hegedűverseny
Sibelius, aki fiatal korában hegedűművésznek készült,
egyetlen versenyművet írt, természetesen saját hangszerére, a hegedűre. A hangszer iránti minden szeretetét, virtuóz álmát beleszőtte ebbe a műbe, talán
ezért is lett ez a zeneirodalom egyik legnépszerűbb
hegedűversenye. A komponista zseniálisan forrasztotta egybe saját, „északi” stílusát a romantika briliáns
versenyműveinek hagyományával.
Jean Sibelius Hegedűversenye – bár igen nehéz,
virtuóz darab – a hegedűművészek kedvelt repertoárdarabjává vált, hisz mindamellett, hogy előadása nagy
technikai tudást igényel, a szerző hangszer-ismerete
jóvoltából „kezére áll” a játékosnak. Nem véletlen,
hisz komponálása alatt Sibeliusnak mindvégig keze
ügyében volt a hangszer.
A mű 1903-ban készült el, szerzője eredetileg Willy
Burmester világhírű német hegedűművésznek akarta
dedikálni, de aztán végül nem ő mutatta be, hanem
egy temesvári származású cseh hegedűművész, Viktor
Novácek, a szerző vezénylete mellett. A premier hűvös fogadtatása a mű átdolgozására sarkallta Sibeliust.
Több helyen változtatott, húzott is a darabból, melyet
ebben a formájában 1905-ben Karel Halír szólójával
mutattak be. A karmester Richard Strauss volt. A mű
ajánlása végül a fiatalon elhunyt magyar csodagyermek
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hegedűművésznek, Vecsey Ferencnek szól, aki 13 éves
korában játszotta először Sibelius hegedűversenyét.
Allegro moderato – Allegro molto – Moderato assai –
Allegro moderato – Allegro molto vivace
Adagio di molto
Allegro ma non tanto
Záborszky József: Litania pro pace
Záborszky József (1918–2015) Magyar Örökség-díjas zeneszerző, zenepedagógus és karmester 1954-ben
létrehozta az István Gimnázium szimfonikus zenekarát – mai nevén Zuglói Filharmónia Szent István Király Szimfonikus zenekar elődjét.
Áldozatos, fáradságot nem ismerő munkájával fiatalok százait tanította a komolyzene szeretetére. Élete
végéig tevékenyen részt vett az általa létrehozott intézmény-komplexum (Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény) munkájában. Oktató- és szervezőmunkája
eredményeképpen ma már több mint tíz zenei együttes működik az intézményben.
Egy adalék Záborszky József eredményes pedagógiai
munkájának illusztrálására:
„Amikor egy alkalommal Ferencsik János a dán királyi
zenekart vezényelte, a tiszteletére rendezett fogadáson megkérdezte tőle az uralkodó: Mester, melyik zenekarral foglalkozik Ön a legszívesebben? Ferencsik
erre így válaszolt: Felség! Van Magyarországon egy
ifjúsági zenekar, kitűnően muzsikálnak. Velük.” (Esti
Hírlap, 1970. november 28.)
Záborszky József pedagógusi és karmesteri munkájával
párhuzamosan zeneszerzőként is ismertté vált. Művei a
klasszikus hagyományokra épülve, népi-népies fordulatokkal ötvözve korunk hangján szólalnak meg.
A ma felcsendülő Litania pro pace című oratórium az
István Zenekar fennállásának 50. évfordulójára készült,
bemutatója a Budapest Kongresszusi Központban volt
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2004. október 2-án. A szövegkönyvet Együd Winslow
Anna írta. A szopránszólóra, tenorra és baritonra,
vegyeskarra és zenekarra komponált nagyszabású műről és alkotójáról a bemutató karmestere, Záborszky
József kedves tanítványa, Ménesi Gergely így vall:
„A mű Pista bácsi (Józsi bácsi, én csak Öregnek hívtam a legnagyobb tisztelettel) szíve vágyát igen jól kifejező alkotás: Litánia a békéért.
Záborszky József hazájáért sokat tévő, annak jövőjéért aggódó emberként a zenéjét állította szolgálatba,
cselekedett, szervezett, alkotott – egy nagy zenei családot hagyott hátra maga után –, amikor pedig komponált, az mindig belülről fakadó szükségszerűség
volt – belső ösztönzésre írt!
A Litania pro pace tömör mű. Szerzője igen jól kihasználta a hangszerek és a kórus adottságait, lehetőségeit, amíg a feszültségből, a békétlenségből – teljes erőt
kívánó küzdelemben – megszületik a várva várt béke.
Záborszky József példája ma is él: tedd meg, amit
meg tudsz tenni, és ha ez megvan, törekedj még feljebb: dolgozz tovább!”
Liszt Ferenc: Les Préludes
„Mi más az életünk, mint előjátékok sorozata ahhoz
az ismeretlen énekhez, amelynek első ünnepélyes
hangját a halál csendíti meg?” – fogalmazta meg
Liszt Ferenc Les Préludes (Előjátékok) című szimfonikus költeményének fő gondolatát. A mű, melynek a szerző vezényelte bemutatója 1854-ben volt
Weimarban, azonnal az élre került Liszt műveinek
népszerűségi listáján.
Liszt 1830-ban ismerte meg Berlioz Fantasztikus
szimfóniáját, ami gyökeresen megváltoztatta a szimfonikus zenéről addig alkotott nézeteit. Ő maga is
a programzene elkötelezett hívévé vált, s zenekari
alkotásainak homlokterébe a szimfonikus költemény
műfaját állította.

A szimfonikus költemény a szimfóniából vagy a hangverseny-nyitányból formálódott, egyetlen tételből álló
mű. Ihletője lehet irodalmi vagy képzőművészeti alkotás, de akár táj vagy híres személy is inspirálhatja. A
műfaj a romantikus zene egyik fő vonulatává nőtte ki
magát, népszerűsége az 1840-es évektől a 20. század
második évtizedéig tartott. Liszt Ferenc 13 szimfonikus költeményt alkotott, melyek sorában a harmadik
a Les Préludes.
A művet Liszt eredetileg Joseph Antoine Autran költő
négy versére írt, két zongorával kísért férfikari darabhoz komponálta 1844-ben, mintegy zenekari nyitányként. 1852-54 között aztán teljesen áthangszerelte,
a négy kórusmű és az Autran-nak írt ajánlás eltűnt,
helyette Alphonse de Lamartine költeményének címe
került: Les Préludes.

sa, illúzióinak megsemmisülése, menekvése a szabad
természetbe, szerelmének újraébredése, küzdelme és
diadala a csatamezőn.
Ismeretes dolog Liszt mélységes vallásos érzése. Éppen ezért természetes, hogy az a gondolat, mely szerint a földi lét csak előkészület az örökké tartó túlvilági élethez, megragadta lelkét.
A Les Preludes – bár csak egy tételes – formáját tekintve elég közel áll a klasszikus szimfóniához. A bevezetés után következik a négy tétel: Allegro, Lassú
tétel, Pastorale, Finálé. Mindez azonban oly szoros
egységbe van forrasztva, hogy a választóvonalak egészen elmosódnak.

Tehát mintegy egy évtized alatt „érett be” végső formájában a darab, pontosan a homéroszi, klasszikus
ajánlás szerint: Nonum prematur in anum! – vagyis
kilenc évig tartsuk magunknál – mármint a művet javítgassuk, csiszolgassuk.

Liszt egyetlen, mindössze három hangból álló témát
variál az egész darabon végig, változtatva a ritmusát, a
tempóját, a hangszerelését. A bevezető rész a halandó
embert, a második a felhőtlen szerelmi boldogságot,
a következő az élet viharait, a negyedik a „vissza a
természethez” hangulatát, majd az utolsó a harcot jeleníti meg és az epilógussal zárul.

Lamartine prózában írt költeménye: „Méditations
poétiques”, illetőleg annak e részlete alapján a zeneköltemény vázlata: az ifjú rajongó szerelme, csalódá-

A partitúrában Liszt a megfelelő helyeken Lamartine
sorait alkalmazza, hogy a zene költői tartalmát magyarázza.

Záborszky Kálmán

Záborszky Katariina

Geszthy Veronika

Berczelly István

Molnár András
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A hangverseny műsoráról
Samuel Barber: Adagio
Ahogy mondani szokás: szem nem marad szárazon.
Samuel Barber (1910–1981) amerikai zeneszerző op.
11-es vonósnégyese lassú tételének vonószenekari átdolgozása könnyekre fakasztja a kevésbé érzékeny lelkeket is.
Az önbizalomhiánnyal küszködő, nyilvánosságot kerülő
komponista Rómába került ösztöndíjjal, és ott Arturo
Toscanini biztatására írta híres Adagio-ját. Barber zenéje
kimondottan későromantikus, talán leginkább Edward
Elgar zenéjéhez hasonlítható. A zeneirodalom legszépségesebben borzongató Adagio-jának ősbemutatóját Toscanini dirigálta egy New York-i rádióstúdióban 1938-ban.
Az Adagio számtalan filmben felhangzik kísérőzeneként,
hallhattuk az Amélie csodálatos életében, az Elefántemberben, de Einstein temetése, Kennedy vagy Roosevelt elnök halálhírének bejelentése is e dallam hangjaira történt.
Gustav Mahler: Gyermekgyászdalok

Samuel Barber • Adagio
Gustav Mahler • Gyermekgyászdalok
közreműködik: Meláth Andrea – mezzoszoprán
W. A. Mozart • C-dúr „Jupiter” szimfónia KV. 551
Vezényel: Oberfrank Péter
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A kései romantika kiemelkedő képviselője, egyben utolsó nagymestere Gustav Mahler (1860–1911) osztrák
zeneszerző negyven éves volt, amikor megismerkedett
Friedrich Rückert (1788–1866) német költő, műfordító
költészetével. Kiadatlan versei között 428 olyan költemény is volt, melyek két kisgyermeke elvesztése feletti
fájdalmában íródtak 1833-34-ben.

a Gyermekgyászdalok komponálásába fogott, ami miatt
felesége – talán babonából is – hevesen tiltakozott, attól
való félelmében, hogy férje maga ellen haragítja a sorsot
a témaválasztás miatt.
A dalciklus elkészült, az 1905-ös bemutató pedig nagy sikert hozott Mahler számára. Rövidesen azonban tragédia
árnyékolta be a család életét: skarlátban meghalt négy
éves kislányuk, Maria Anna.
A dalciklus kétségkívül az egyetemes művészettörténet
legmélyebb, lélektanilag legösszetettebb és legmegrázóbb gyermekhalál-ábrázolásainak egyike. A dalok hangszerelése visszafogott, tompa, szinte kamara-jellegű. A
komponista nem határozta meg, hogy férfi vagy női előadó tolmácsolja-e a darabokat, annak ellenére, hogy az
egyik vers kifejezetten az apa gyászáról szól.
A dalciklus végső kicsengése – túl minden fájdalmon és
drámai történésen – belenyugvást, vigaszt sugall, hitet
abban, hogy az ártatlan lelkek az égben bizton otthonra
találnak.
Mozart C-dúr (Jupiter) szimfónia K.551

Ezek közül Mahler ötöt választott ki megzenésítésre. A
megrázó hangulatú versek felidézhették Mahler gyermekkori emlékeit, amikor a családban született 11 testvére közül ötnek a koporsóját kísérte a temetőbe, egy pedig
az ő születése előtt halt meg. A gyász mindennapi vendég
volt a Mahler-házban.

„Mintegy távolról, halkan csengnek még fülembe Mozart muzsikájának varázshangjai. Így vésődnek be lelkünkbe ezek a szépséges nyomok, melyeket sem idő,
sem körülmények nem mosnak el soha, és amelyek jótékonyan hatják majd át meg át egész hátralévő életünket,
hőn óhajtott tiszta, világos, szép formát mutatva nekünk
e földi lét sötét homályában. Ó, Mozart, halhatatlan Mozart – egy tisztább, jobb, boldogabb életnek mily sok,
mily végtelenül sok örökké megmaradó nyomát vésted
be muzsikáddal mindnyájunk lelkébe!”
(Franz Schubert)

A Gyermekgyászdalok című ciklus első három dala
1901 nyarán elkészült, majd Mahler megnősült, feleségül vette Alma Schindlert, s néhány évig nem nyúlt a
darabokhoz. Két kislányuk születése után a szerző ismét

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) osztrák zeneszerző, a bécsi klasszikus stílus és egyúttal az egész
zenetörténet egyik legnagyobb géniusza első szimfóniáját mindössze nyolcesztendősen komponálta. Ekkor már
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zongoravirtuózként járta a világot. Apja, Leopold Mozart
Angliában, Chelsea-ben súlyos fertőző betegséget kapott,
és ez több hétre megakasztotta európai koncertkörútjukat. A fertőzés miatti karantén következtében tilos volt a
gyermekeknek a zongorához nyúlni, s a tétlenségre ítélt
kis Wolfgang a zeneszerzésben lelte kedvét: Esz-dúrban
komponált egy három tételes szimfóniát, mely a Köcheljegyzék szerint a 16-os számot kapta.
A korai szimfóniát aztán követte még mintegy félszáz
(a legújabb kutatások szerint 68!), és közben alig 24 év
telt el! Ezidő alatt Mozart több mint hatszáz zeneművet
vetett papírra, korának szinte minden zenei műfajában
jelentőset alkotott. Írt miséket, operákat, oratóriumokat,
kantátákat, orgona- és zongoraműveket, versenyműveket
és szonátákat a legkülönfélébb hangszerekre, kamarazenei műveket, dalokat, balettet, színpadi kísérőzenét.
Mozart művészete teljes és befejezett akkor is, ha mindennek a hatalmas életműnek a létrehozásához mindössze
35 esztendőnyi életet engedélyezett számára a Teremtő.
A ma elhangzó C-dúr „Jupiter” szimfónia (K.551)
Mozart utolsó szimfóniája. 1788-ban, tehát halála előtt
három esztendővel komponálta, és annak ellenére, hogy
megírását megelőzően szinte ontotta a szimfóniákat, valamiért nem írt többet ebben a műfajban. Talán érezte,
hogy ezzel a művel betetőzte a szimfónia műfaját.
Mozart három utolsó szimfóniája – az Esz-dúr (K.543), a
g-moll (K.550) és a C-dúr (K.551) – egyaránt remekmű,
bár egymástól mind tartalmukban, mind hangulatukban
teljesen különböznek. Kiemelt helyet foglalnak el az élet-

műben: Mozart, aki élete utolsó éveiben – szinte versenyt
futva az idővel – emberfeletti tempóban dolgozott, alig három hónap leforgása alatt komponálta őket. Valószínűleg
egy opus alatt, egyszerre akarta kiadatni vagy bemutatni
őket, de csak halála után jelenhettek meg. Összetartozásuk
minden különbözőségük mellett is egyértelmű: együtt jelenítik meg a mozarti életmű teljességét, összegzését.
„Olyan, mint a kölni Dóm” – mondta Glazunov orosz zeneszerző a magabiztos erőt sugárzó C-dúr, „Jupiter” szimfóniáról, melynek elnevezéséről többféle verzió is napvilágot látott az idők folyamán. Valószínűleg Peter Salomon,
Haydn „londoni” szimfóniáinak megrendelője az értelmi
szerző. Jóval Mozart halála után, 1821-ben jelent meg
először írásban a „Jupiter” elnevezés, méghozzá a londoni
Royal Philharmonic Orchestra programfüzetében.
Bárkitől származik azonban, kétségkívül találó. Tóth Dénes zeneesztéta megfogalmazásában:
„Fenség, erő, nyugalom, olimposzi derű, klasszikus mértéktartás árad ebből a műből, valami ógörög világharmónia. Mintha a teremtés, a világegyetem végső törvényei,
végső egyensúlya nyerne itt zenei kifejezést. Minden dolgok fölé emelkedve a végtelenség örök törvényeit szemléli nagy nyugalommal és megértéssel.”
Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto allegretto
Molto allegro

Oberfrank Péter
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A hangverseny műsoráról
Bartók Béla: Erdélyi táncok
Bartók Béla (1881–1945), az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű magyar zeneszerző
Erdélyi táncok című zenekari darabja tulajdonképpen az
1915-ben zongorára komponált Szonatina hangszerelt változata. A népzenegyűjtéssel és -rendszerezéssel intenzíven
foglalkozó komponista a zenekari átiratot maga készítette
1931-ben, a bemutató egy évvel később volt, Massimo
Freccia vezényletével.
Az Erdélyi táncok-ban Bartók a népzenészektől hallott
eredeti hangzást akarta felidézni, ezt szolgálja az apparátus megválasztása is: a vonósok mellett a fafúvósok kaptak jelentős szerepet a műben.
A darabban Bartók öt eredeti dallamot dolgozott fel.
Dudások
(duda-dallam Hunyad megyéből és gyors körtánc-dallam
Bihar megyéből)
Medvetánc
(váncsafalvi cigányprímás dallama)
Finale
(két román táncnóta)

Bartók Béla • Erdélyi táncok
Bartók Béla • Hegedűverseny
közreműködik: Langer Ágnes
Claude Debussy • Egy faun délutánja
Claude Debussy • A tenger
Vezényel: Dobszay Péter
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Bartók Béla Hegedűversenyét – mely egyes kutatók
szerint a variációs művészet szinte felülmúlhatatlan csúcsteljesítménye – tartotta egyetlen hegedűversenyének. A
korai, kéttételes versenyművet – amit ma első hegedűversenyként ismerünk – csak halála után adták közre.
A II. hegedűversennyel – melyet Székely Zoltán hegedűművész mutatott be Amszterdamban Willem Mengelberg
vezényletével – 1938 utolsó napján készült el. A bemutatón Bartók nem vett részt, a hegedűversenyt New Yorkban hallotta először, 1943-ban.
A háromtételes hegedűverseny híven őrzi Bartók érett
művészetének valamennyi egyedi ismertetőjegyét. Ezek
közül talán legalapvetőbb a szerkesztés következetessége
és a hasonlíthatatlanul egyéni dallamalkotás. Bartók dallamai a népzene egyszerű, tömör fordulatait megtartva is
végtelenül érzékenyek, jól elkülöníthetők és kifejezőek.
Bartók 2. hegedűversenyének szerkezete az úgynevezett
híd-forma szerint épül fel. A két szélső „pillért”, a klasszikus szonáta formai elvei szerint építkező saroktételeket a
tematikus anyag és a harmóniafűzés szoros rokonsága is

összekapcsolja: a zárótétel felidézi az első motívumait. A
középső tételben pedig lassú tempójú szakaszok fognak
közre egy scherzo-t, amelyben a természet éjszakai neszei hangzanak fel. Így a mű felépítése szimmetrikus, közepén a scherzo-val. A hegedű, mint dallamvivő hangszer
igazán a második tételben jut szerephez: olyan vallomást
hallunk itt, amely ebben a formában, korunk zenei nyelvén talán utoljára volt elmondható.
„Örjöngő szerelem! S ha nem az, mi más
e számtalan hangszín és változás,
ez önmagát öldöklő ős-elem,
meghalás és feltámadás.”
(Jékely Zoltán: Bartók Második hegedűversenyének
hallgatása közben – részlet)
Allegro non troppo
Andante tranquillo
Allegro molto
Claude Debussy: Egy faun délutánja
“Az Ön illusztrációja a zene finomságával, komolyságával és gazdagságával felülmúlja az én költeményem
minden vágyódását és ragyogását…” – írta 1894-ben, a
bemutató után a fiatal komponistának a francia szimbolizmus vezető alakja, a költő-óriás, Stéphane Mallarmé.
Az ő verse ihlette ugyanis az impresszionista zene első
átütő sikerű megjelenését.
Claude Debussy (1862–1918) francia impresszionista
zeneszerző kapta a fenti elismerést, aki az Egy faun délutánja című zenekari művével – mellyel egy csapásra ismertté vált – új távlatokat nyitott a szimfonikus zenében.
A verset Mallarmé szívesen nevezte eklogának, a klas�szikus pásztor-idill megjelenítőjének. A faun – görög
mitológiai alak – félig ember, félig kecske, aki jellegzetes hangszerén, a pánsípon játszik. Erdőben él, nádas,
mocsaras folyó közelében, és szépséges nimfákról ábrándozik. Élőkről-e vagy csak elképzeltekről? Talán mindegy
is: az álomképek előtűnnek a ködből, hogy aztán ismét
szertefoszoljanak a légben…
A fuvola pánsípot idéző hangja – talán egyetlen konkrétumként – uralja a művet. Debussynek sikerült a zenében
felvázolni a körvonalak, az álom-ébrenlét határának elmo37

sódottságát, a fél-éber állapot gondolatainak szabad csapongását, a fura, lebegő, éteri, egyben erotikus zene által
létrehozni a hallgatóban azt a varázslatot, amelyet később
így fogalmazott meg: „A zene célja a gyönyörködtetés.”
Alszom és álmodom én. Semmi a lét. Lebegj,
csillámló tünemény, foszforos álom, ingj!
Füstként oszlom el, és messze sikoltanak
faunok, trombita, hárfa, síp.
(Rónay György: Debussy)
Claude Debussy: A tenger
Claude Debussy különös festő volt: a zene – maga alkotta – eszközeivel hatalmas körképeken jelenítette meg
a kortárs impresszionisták által festékkel-ecsettel létrehozott látványt.
Bár a befogadáshoz csak egy érzékszervre, a fülre van
szükség, a hallgató néző is egyben, hisz a zene hangfestése
oly érzékletes, hogy vizuálisan is megjelenik az ábrázolt
kép, mint ez esetben a tenger, melynek hajnali, majd teljes
pompájában ragyogó látványa lenyűgöző, szinte érezni a
víz illatát, a jelenlét öröméig fokozva az élményt.
Maga Debussy így beszél művéről, A tenger-ről, tengerélményéről, az alkotás folyamatáról: „A tenger morajlása, a horizont hajlata, a szél a levelek között, egy madárkiáltás sokrétű impressziókat kelt bennünk. És egyszerre
anélkül, hogy az ember a világon bármit is tett volna
érte, emlékeink közül az egyik elválik tőlünk és zenei
alakot ölt. Harmóniáit magában hordja…”

A darab – melynek létrejöttét háromévnyi alkotómunka
előzte meg – valódi szimfonikus programzene, mely három tengeri képet fűz egybe.
Az első kép: Hajnaltól délig a tengeren.
A szinte mozdulatlan derengésből lassan felkel és teljes
ragyogásában áll előttünk a Nap.
A második kép: A hullámok játéka.
Megelevenedett impresszionista festmény: a fény és a
szél játéka, hullámtaréjok fodrozódása és elhalása.
A harmadik kép: A tenger és a szél párbeszéde.
Az első tétel témaanyagát idézi vissza, szövi tovább a fináléban.
A tenger és a szél hangja a zeneszerző természet-himnuszává egyesülve fejezi be a művet.
Debussy a bemutató után Eric Satie francia zeneszerző
véleményét kérte a darabról. A humoráról is közismert
Satie emígyen válaszolt: „Igazán tetszik, különösen az
első rész, úgy fél tizenegy körül.”
A tenger 1905-ös párizsi bemutatója mérsékelt visszhangot keltett csak, az igazi, átütő sikert évekkel később az
Arturo Toscanini által vezényelt előadások hozták meg.

Fotó: Várady Nikolett

Az 1889-es párizsi világkiállítás mérföldkő volt a francia impresszionista zene megszületését tekintve. A világ
minden tájáról összesereglett küldöttek kaput tártak a vi-

lág addig nem ismert kultúrái felé. A Bali-szigeti gamelán
zene, a jávai népzene, a pentaton- és egészhangú skálák
megjelenése mind-mind lenyűgöző hatással voltak úgy
Debussyre, mint kortársaira. E benyomások is hozzájárultak egyéni stílusa kialakulásához: keleties-modális harmóniái, rendkívül aprólékosan kidolgozott, ugyanakkor
meglepő hangzásai, differenciált ritmikája, dallamainak
kecsessége utánozhatatlanul és félreismerhetetlenül rá
jellemző egységet alkot.

Dobszay Péter
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2019. március 2. szombat 15.30

A hangverseny műsoráról

Fotó: Tashko Tasheff

Johann Sebastian Bach: János-passió

J. S. Bach • János-passió
Evangélista: Szigetvári Dávid – tenor, Jézus: Horváth Csaba – bariton,
Pilátus, Péter: Kovács István – basszus, továbbá: Csereklyei Andrea – szoprán,
Balogh Eszter – mezzo, Megyesi Zoltán – tenor, Szent István Király Oratóriumkórus

„…Számomra Bach elsősorban Isten-bizonyíték. Ebben a zenében, eszközeiben, nincs semmi romantika, semmi nosztalgia, semmi árnyék, feleselő dialektika. Semmi keresés:
csupa találat! Semmi feleselés: csupán a centrum sodrása,
a központ ereje, lüktetése. Mennyország-érv ez a zene,
bizonyítéka annak, hogy ellentétek nélkül is van élet, sőt,
az ellentétek nélküli életnek lendülete a leghatalmasabb, a
“legizgalmasabb”. Klasszikus zene, s aki vonzásába kerül,
annak a számára Bach az egyetlen klasszikus, mindenki
más romantikus keresőnek hat az ő közelében. Zajlik a passió, drámaian, ahogy senki más tolmácsolásában, s az egész
mű egyhelyben lüktet, mintha Isten szívverését hallanánk.
…Romantikusan kereső szívünkre induláskor jótékony
borogatás a zene, aztán van egy pillanat, mikor elunjuk,
kételkedni kezdünk jogosultságában. De Bach nem tágít: e
pillanatnyi holtpont után jön el az ő ellenállhatatlan dicsősége. De az a dicsőség már nem is az övé. Mire a passió
záró kórusa fölzeng: magát a Fiú által megdicsőített Atyát
idézi, vitális istenérv e zene. A végén vagyunk a legbefogadóbbak, a harmadik órában a legfrissebbek. Pedig lényegében az egész mű végig ugyanarról szól, ugyanarról egyre
forróbban, egyre időtlenebbül, egyre időtlenebb frissességgel, hogy amit első ütemeiben már közölt velünk, az az
utolsókban váljék vadonatújjá. Most akár abba is hagyhatja: örökké folytatódik bennünk dallama. Megérkeztünk az
öröklét zsengéire.
Aztán – kifele menet – zárórészekről beszélünk és kompozícióról. De aki csak ezt mondja, az is tudja, hogy itt másról
van szó. Tudja és nem fogja elfelejteni többé.” (Pilinszky
János, 1963)

Fotó: Wágner Csapó József

Vezényel: Alexander Mayer

Johann Sebastian Bach (1685–1750), a barokk zene ös�szefoglaló nagy mestere 1723 februárjában elnyerte a lipcsei
Tamás-templom kántori állását. Miután az állás elfoglalása a
nagyböjti időszakra esett, első bemutatkozása a nagypénteki
passió előadásával történt meg. Ez volt a János-passió, amit
még előző helyén, Kötchenben komponált.
Jézus szenvedéstörténetének, a passiónak felolvasása, később
pedig éneklése a kora középkor óta része a keresztény liturgiának. A kezdeti – személytelen – felolvasás, illetve a bibliai, intellektuális jellegű előadás a barokk korra érzelmi alapú
lesz: a hívőket lélekben mintegy bevonva a történetbe, lírai
részek kerültek a szenvedéstörténet előadásába. Az úgynevezett turbák a tömeg indulatainak drámai megnyilvánulásai. A
történet jelentős mozzanatainál felhangzó korálok (protestáns
népénekek) valójában a hallgatóság érzéseit tükrözik. Az áriák, kórusrészletek statikus részei között az Evangélista teremt
epikus kapcsolatot, ő az, aki mintegy elmeséli – énekbeszéd
(recitativo) formájában – Jézus történetét. Ez azonban a Jánospassió esetében nem érzelemmentes: János evangélista indulatos megnyilvánulásaival, szenvedélyességével maga is részese a
feszesen, tömören szerkesztett drámai cselekménynek.
A János-passió – az egyetemes zenetörténet hatalmas
csúcspontja – szövegét Bach saját maga állította össze a
szentírásból, korálokból, beleszőve néhány részletet Brockes
hamburgi városi tanácsos passió-szövegéből is, ami kissé elüt
a Biblia stílusától, de idő hiányában Bach nem tudott már
változtatni rajta.
A János-passió a liturgia szerint két részletben kerül előadásra. A 68 tételből álló nagy művet monumentális keretbe
foglalja a szenvedélyes zenekari bevezetéssel indított nagy
kórusinvokáció, végezetül pedig az áradó dallamú záró si-

ratókar – a remény és bizalom himnikus záró koráljával
megkoronázva.

Alexander Mayer
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Kovács István

Csereklyei Andrea

Balogh Eszter
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Téli bérlet
Vigadó

2018. december 15. szombat 17.00

A hangverseny műsoráról
Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium
Johann Sebastian Bach (1685–1750), az egyetemes
zenetörténet egyik legnagyobb géniusza 1734 karácsonyára komponálta monumentális kantáta-füzérét,
a Karácsonyi oratóriumot, mely vokális művei között igen különleges helyet foglal el: a mű előadása
két hetet felölelve tulajdonképpen hat istentiszteleti
alkalomra oszlik el. Az oratórium szövege és az egyes
részek tematikája követi az adott ünnepnap evangéliumi részleteinek tartalmát.
Zenei anyagát tekintve az oratórium tulajdonképpen
nagyrészt Bach világi kantátáira vezethető vissza. A
kor zeneszerzői gyakorlatának megfelelően a komponista több, főként születésnapi kantáta részletét is
átemelte a darabba, természetesen átdolgozva, aktualizálva az „újrahasznosított” betéteket. Az egész oratórium ezzel együtt is tökéletes egységet mutat, hisz
Bach géniuszát dicséri a kompozíció gondosan szerkesztett hangnemi struktúrája, a merész hangszerelés
és a tételtípusok kialakítása.

Érdekes, ahogy a különféle szereplők más-más hangszerelés kíséretében jelennek meg a műben: az angyalokat vonósok kísérik, az egyházi énekek korál-harmonizálásban szólnak, a szabad szövegeket recitativo- és
ária-formában halljuk…
1. kantáta (Szenteste): Jézus születése.
2.	kantáta (Karácsony első napja): A pásztorok az
Angyaltól megkapják az örömhírt, elmennek a jászolhoz, és örvendezve hódolnak a kisdednek.
3.	kantáta (Karácsony 2. napja): Ez is a pásztorok
látogatásáról szól, hálaadás a Gyermek megszületéséért.
4.	kantáta (Újév): Jézus körülmetélése és keresztelése
5.	kantáta (Újév utáni első vasárnap): Heródes három embere meglátogatja Jézust, meglátják a
Fényt és megtérnek.
6.	kantáta (Vízkereszt): A Napkeleti bölcsek hódolata.

J. S. Bach • Karácsonyi oratórium BWV 248 I., II., III. kantáta
közreműködik: Vámosi Katalin – szoprán
Simon Krisztina – alt
Megyesi Zoltán – tenor
Najbauer Lóránt – basszus
Bajor Filharmonikusok Ifjúsági Zenekarának fúvósai
Vezényel: Mark Mast

Mark Mast
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Téli bérlet
Vigadó

2019. január 26. szombat 17.00

A hangverseny műsoráról
Camille Saint-Saëns: Herkules ifjúsága
„1879. március havában Saint- Saëns hangversenyezett
Budapesten. Durand párizsi zenei kiadó társaságában
érkezett. A hangversenyt a Filharmóniai Társaság rendezte. A zenekar Erkel Sándor vezénylésével Saint-Saëns
negyedik számú zongoraversenyét adta elő, azután a
francia művész dirigálta Hercules ifjúsága c. művét,
majd mint magánelőadó saját szerzeményű mazurkáját és a Haláltáncot játszotta. Ez utóbbi darabja aratta
a legnagyobb sikert, meg kellett ismételnie. A Fővárosi
Lapok így mutatja be őt olvasóinak: „Középtermetű, szikár alak, túl a negyvenen . .. római orr, fekete bajusz és
rövid, ritkás szakáll, mosolygás közben is komoly arc,
külső hatásokat éppen nem kereső megjelenés és olyan
fekete frakk’, mely nem éppen az utolsó divatra vall.”
(Részlet egy korabeli sajtóhírből)

Camille Saint-Saëns • Herkules ifjúsága – szimfonikus költemény
Bartók Béla • III. zongoraverseny
közreműködik: Kaneko Miyuji
Szergej Prokofjev• Rómeó és Júlia – részletek
Vezényel: Horváth Gábor

Camille Saint-Saëns (1835–1921) romantikus francia
zeneszerző, karmester, zongora- és orgonaművész korának elismertebb és megbecsültebb muzsikusa volt, mint
mestere, Liszt Ferenc, de kiérdemelte nagy kortársai, így
Berlioz vagy Rossini elismerését is. A Francia Becsületrend lovagja – aki nagy társadalmi és művészi tekintélynek örvendett – éppoly szenvedélyes lepkegyűjtő hírében állt, mint Bartók Béla a rovargyűjtés területén.
Saint-Saëns, aki tanulmányait a párizsi Conservatoireban végezte, rendkívül termékeny zeneszerző volt. Érdekes, hogy premierjei Franciaországban rendre hatalmas
bukást hoztak, s Németországban előbb elismerték darabjait, mint saját hazájában. Világhírét szimfonikus költeményeivel alapozta meg.
Négy szimfonikus költeményt alkotott – Omphale rokkája, Phaéton, Herkules ifjúsága és a legnépszerűbb, a
Haláltánc – melyek közül a mai hangversenyen a Herkules ifjúsága hangzik el.
A szimfonikus költemény jellegzetes programzenei műfaj
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volt a 19. században. A többnyire egy tételes (vagy egybekomponált) zenekarra írt szabad formájú kompozíció
általában irodalmi alkotásból vagy egyéb képzőművészeti
ihletből vette programját. Legnagyobb mestere Liszt Ferenc volt, aki tucatnyi művet komponált e műfajban.
A Herkules ifjúsága témája a görög mitológiából származik. A már ifjúként is nagy erejű, kötelességtudó és bölcs
Hercules, görög nevén Héraklész Kitharion hegyén bolyongva válaszútra téved.
Jobbra vagy balra menjen? Egyik oldalról az erény, másikról a bűn nemtője hívogatja. Az első küzdelmet, fáradságot, de dicsőséget ígért, a másik élvezeteket. De
hősünk olyan férfiú, aki a nimfák lágy hívásának és a
buja bacchánsnők erőteljes csábításának is ellen tud állni,
hirdetve a férfierény győzelmét a gyönyörök felett: nem
habozik, hanem szilárd léptekkel elindul az erény útján.
„…Rövid zenekari hangfestmény, meglepő, éles és biztos
jellemzéssel, villámszerű gyújtó hatással. Nem költői képek sora, melyek gátolják a zene szabad mozgását és fejlődését, hanem egy jellemzetes hangkép, mely nemcsak
költőileg, hanem zeneileg is bír értelemmel.
…Egyszerű költői tárgy, Hercules a maga világos tisztaságában, minden ábrándos philosophiai reflexiók és rejtett, átvitt értelmű költői tanúlságok nélkül, melyek Liszt
hasonnemű műveit oly rossz hírbe hozták.„
(Budapesti Szemle, 1880)
Bartók Béla: III. zongoraverseny
„Szeretnék Anyu számára egy zongorakoncertet írni, ez
a terv már régóta a levegőben lóg. Ha ő ezt 3-4 helyen
eljátszhatná, akkor ez már annyi pénzt jelentene, mint
az az egyik elhárított megrendelés.” – írta Péter fiának
Bartók.
Bartók Béla (1881–1945) magyar zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, a 20. század egyik legjelentősebb komponistája 1945 nyarán – kora őszén alkotta
45

meg III. zongoraversenyét, melyet feleségének, Pásztory Ditta zongoraművésznőnek szánt. Az ekkor már
évek óta önkéntes amerikai száműzetésben élő zeneszerző Saranac Lake üdülőhelyen nagy kedvvel dolgozott
a meglepetésnek szánt darab kéziratán. A mű – mely
olyannyira különbözik addigi műveinek hangvételétől –
gyorsan készült, hisz a nagybeteg Bartók jobban volt, úgy
érezte, kigyógyult a leukémiából.
Lekottázta a madarak csicsergését, hogy beépítse a zongoraverseny dallamai közé, sőt, új megbízást, egy brácsaverseny megkomponálását is tervbe vett.
Az érdekes zenei idézetekben is bővelkedő zongoraverseny első tételének Richard Wagnert idéző „erdőzsongás”zenéje verbunkos-szerű zongoradallammal folytatódik. A
tétel közben és annak zárásaként is megjelenik egy apró
motívum saját, Cipósütés című, játékos egyneműkarából:
a messzire vetődött embernek a hazai cipó az otthon
szimbóluma.
A lassú tétel szintén tartalmaz citátumot: Bartók Beethoven op. 312-es vonósnégyesére, annak „Egy felgyógyult
szent hálaéneke az istenséghez” feliratú tételére hivatkozik, s erre a „hálaének”-re utal a tételnek a Bartók-életműben egyedülálló – önéletrajzi utalású – tempójelzése
is: Adagio religioso (igen lassan, áhitattal).
Bartók nemcsak a motívumot veszi át Beethoventől,
hanem a szerkezetet is: korál-szerű tömböket állít szembe imitatív részekkel. A Beethoven-idézetbe beleszövi
Wagner Parsifaljának harangmotívumát, az öreg király, Amfortas – és a saját – betegségére, szenvedésére
és megváltására emlékeztetve ezzel. S ide illeszti be a
saranac-i nyaralás emlékeképpen a lejegyzett madárcsicsergés dallamát is.
A befejező tétel egy lendületes rondó, melynek epizódjait – köztük egy fúgát – az üstdob ritmizált ütései kötik
össze. Vidám hangulatú, optimista kicsengésű, mely a rohamos gyorsasággal bekövetkező tragédiáról mit sem sejt.
Bartók a művet nem tudta befejezni, szeptemberben
napról napra romlott az állapota. Betegágyán is dolgo46

zott, ám a darab utolsó 17 ütemének letisztázását már
– Bartók halála után – Serly Tibor magyar származású
zeneszerzőnek kellett befejezni.
Az ősbemutatóra 1946. február 8-án került sor. A szólista
Sándor György, a karmester Ormándy Jenő volt.
Pásztory Ditta még évekig nem vállalkozott a zongoraverseny előadására, túl sok szomorú emléket idézett fel
számára…
Allegretto
Adagio religioso
Allegro vivace
Szergej Prokofjev: Rómeó és Júlia
Az 1597-ben megjelent Rómeó és Júlia William Shakespeare angol drámaíró egyik legismertebb tragédiája.
A darab a két ellenséges veronai család, a Capulet és a
Montague gyermekei között szövődött végzetes szerelem
történetéről szól.
A téma számtalan feldolgozásával találkozhatunk úgy
az irodalom (Charles Dickens, Gottfried Keller), a képzőművészet (Elisha Kirkall, Axel Olsson), mint a film
(George Cukor, Franco Zeffirelli, Baz Luhrmann) és a
zene területén – gondoljunk akár Bernstein West Side
Story-jára.

legnépszerűbb, de a veronai szerelmesek története megihlette Duke Ellingtont és a Dire Straits együttest is.
Az elmúlt két évtized hozott néhány musical-adaptációt,
melyek szintén kasszasikert jelentettek a szerzőknek.
Szergej Prokofjev (1891–1953) orosz zeneszerző és
zongoraművész 1935–36-ban komponált, de bonyolultsága és egyéb okok miatt többször is visszautasított Rómeó és Júlia balettjét 1938-ban mutatták be Brno-ban.
A darab a kezdeti vegyes fogadtatás és politikai fanyalgás
után aztán Prokofjev egyik legsikeresebb és legtöbbet előadott művévé vált.
Prokofjev a darab részleteiből egy zongoraciklust és három zenekari szvitet komponált, melyeket nagyon ritkán
adnak elő eredeti összeállításukban.
A szvitekben a balettzene részleteit Prokofjev különböző
módokon dolgozta fel: vannak tételek, amelyeknek zenéjét szinte változtatás nélkül vette át, vannak, amelyeket
áthangszerelt, és vannak olyanok is, amelyeket több különböző jelenet anyagából szerkesztett egybe. Az egyes
tételek karaktere a harsány, időnként egyenesen groteszk
hangvételtől a hatalmas szenvedélyeken át a finom líráig
rendkívül széles skálán mozog. Hangszerelése a rá jellemző módon zseniális: a szimfonikus zenekar szokásos
vonós és fúvós hangszerei mellett a szvitek partitúrája né-

pes ütős-szekciót, zongorát, hárfát, cselesztát, valamint
tenor-szaxofont is tartalmaz.
Gyakorlattá vált, hogy a karmesterek maguk válogatják
össze a számukra megfelelő tételeket, s ezeket fűzik tetszőleges csokorba. Ma Horváth Gábor karmester összeállítása hangzik fel:
Montaguek és Capuletek
Jelenet
Menuet
A gyermek Júlia
Lőrinc barát
Rómeó a kútnál
Reggeli tánc
Rómeó és Júlia – Balkonjelenet
Maszk
Tybald halála
Tánc
Rómeó Júlia sírjánál és Júlia halála

A Rómeó és Júlia témára legalább 24 (!) opera íródott,
a legkorábbi a német Benda alkotása, még 1776-ból (itt
ugyan a történet happy end-del zárul, de ezt Bendának
elnézték…). A legismertebb adaptáció a francia Gounod
kottaívein született meg 1867-ben, ezt az operaházak a
mai napig repertoárjukon tartják. Bellini I Capuleti e
Montecchi című zenedrámája (1830) – kissé szabadon
kezelte az eredeti történetet.
Berlioz Rómeó és Júlia című dramatikus szimfóniáját
1839-ben mutatták be, Csajkovszkij balettet és nyitányfantáziát is komponált a témára.
A könnyedebb kategóriában Nino Rota filmzenéje talán a

Fotó: Ayako Yamamoto

Horváth Gábor

Kaneko Miyuji
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Téli bérlet
Vigadó

2019. február 9. szombat 17.00

A hangverseny műsoráról
Gioacchino Rossini: A selyemlétra nyitány
Gioacchino Rossini (1792–1868), az olasz opera
nagymestere – akinek egész családjára jellemző volt
az élet örömeinek keresése, a jókedv és a megnyerő
modor – gyermekkorát vidám csínytevések elkövetésével tette szórakoztatóbbá. Életét átszőtték az anekdoták és titkok. Sikerekben bővelkedő pályafutás után
36 évesen felhagyott a zeneszerzéssel és hátralévő közel négy évtizedében a jó és kellemes ételeknek, a szakácsművészetnek szentelte életét. Talán nincs is min
csodálkozni, ha megnézzük születésének és halálának
dátumait: február 29 és péntek 13!

Gioacchino Rossini • A selyemlétra – nyitány
Antonio Vivaldi • C-dúr concerto két trombitára és vonószenekarra F. IX No.1
közreműködik: Komlóssy Gábor és Schwarcz Balázs
Wolfgang Amadeus Mozart • Bella mia fiamma – hangversenyária KV. 528
közreműködik: Sáfár Orsolya
Joseph Haydn • Esz-dúr szimfónia No. 103
Vezényel: Medveczky Ádám

Rossinit 12 éves korában beíratták a híres bolognai
Accademia dei Concordiba. Ellenpont-tanára Padre
Mattei volt, aki megszerettette Rossinival Haydn zenéjét, és így a fiatal zeneszerzőt az iskolában mindenki
Il Tedeschinóként (Németecske) emlegette. 1810-ben
kénytelen volt abbahagyni tanulmányait, mivel családja elszegényedett és nyomorúságos helyzetbe jutott.
Az anekdoták szerint Rossini megkérdezte az öreg
Matteit, hogy ellenpont-tudása elegendő-e egy opera
megírására, és amikor igenlő választ kapott, egyszerűen kisétált az intézet kapuján.
Ettől kezdve elindult operaszerzői pályája. A korra
és Rossini vérmérsékletére is jellemző, hogy második
operájának – elsősorban a gyenge szövegkönyv miatti
– bukása után Rossini még a bolognai rendőrséggel
is összetűzésbe került, mert az egyik próbán annyira
felbőszítették a kórus hibái, hogy tettlegességre ragadtatta magát.
A pálya tehát elindult, és az alig húsz esztendős szerző operáinak sorában ötödikként ott szerepel a ma
este a nyitányával műsorra kerülő A selyemlétra.
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A bemutató 1812. május 9-én volt a velencei Teatro
Moiseben, de mivel a zenére és a librettóra is Cimarosa Titkos házasság című művének másolataként tekintett a közönség, fogadtatása nem hozott kirobbanó
sikert. Ennek ellenére hónapokig ment a színházban,
tehát bukásnak mégsem tekinthető.
A darab cselekménye szinte szokványosnak mondható: Á B-t szereti, de C-hez adnák, D C-t szereti, de
máshoz adnák, kell még egy intrikus, egy mostoha
meg egy selyemlétra. A hozzávalókat összekeverve
a dolgokat addig bonyolítják, amíg minden a helyére
kerül: örömben és boldogságban tobzódik a finálé…
Tehát: Dormont nevelt lánya, Giulia számára
Blansacot szemelte ki férjül, de a lány Dorvilt szereti. Szerelmesének oda is ad egy selyemlétrát, hogy
annak segítségével majd éjfélkor megszöktethesse.
Megérkezik Lucilla is, akinek viszont megtetszik
Blansac. Germano, az öreg szolga rájön a szökésre és
maga is fokozza a bonyodalmakat. Az ő segítségével
Blansac tudomást szerez az éjszakai szökési kísérletről, aki elhatározza, hogy rajtaüt a szerelemeseken. A
helyszínen azonban megjelenik Germano, Lucilla és
Dormont is. A helyzet végül tisztázódik, Giulia Dorvil
felesége lesz, Lucilla pedig Blansacé.
A selyemlétra nyitány magán viseli mindazokat a stílusjegyeket, mondhatni fegyver-arzenált, melyekkel
a szellemes és zseniális Rossini elkápráztatta közönségét: fanyar humorral átitatott, érzelemdús zenei
anyag, könnyed dallamvilág, finom, áttört hangszerelés, a nézőtér felé „kikacsintó” ritmikai bravúrok és
hangeffektusok, és nem utolsó sorban a Rossinira oly
jellemző fokozás és crescendo, mely bombasztikus lezárásba torkollik.
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Vivaldi: C-dúr concerto két trombitára és
vonószenekarra RV. 537
Amíg a fúvóshangszerek igazi hazája a Németalföld és
az északi országok, a vonóshangszerek „szülőföldje”
Itália, hiszen itt bukkant fel először a hegedű a 16.
század közepén, és itt – Cremonában – működtek a
legnagyszerűbb hegedűkészítő dinasztiák: az Amati-k,
a Guarneri-k és a Stradivari-k. Nem véletlen tehát,
hogy a barokk kor olasz zeneszerzői – elsősorban Giuseppe Torelli, Arcangelo Corelli és Antonio Vivaldi –
vonósokra komponálták műveik java részét.
Az új hangszerek szükségképpen új zenei formák megszületését is eredményezték: kialakult a kor nagyszerű
és méltán népszerű műfaja: a szonáta, a concerto és a
concerto grosso.
A ma felhangzó C-dúr concerto két trombitára üdítő ritkaság Vivaldi többszáz, vonósokra írt versenyműve között.
Antonio Vivaldi (1678–1741) olasz zeneszerző, akit
kortársai – bár papi hivatását (rosszulléteire hivatkozással felmentették a misézés alól) sohasem gyakorolta – csak „il prete rosso”-ként, azaz „rőt pap”-ként
emlegették az olaszföldön nem túl gyakori vörös
hajkoronája miatt, korának dédelgetett zenésze volt,
ugyankkor áldozata is a gyorsan változó közízlésnek.
A híres velencei Ospedale della Pietá leány-árvaház
zenetanára volt, ahol nagy hangsúlyt fektettek a növendékek zenei képzésére. Rendkívül termékeny
zeneszerző volt, művei száma meghaladja a 800-at,
ebből több mint 40 opera, versenyművei száma pedig
többszázra tehető. Nagy népszerűségének egyik oka
volt, hogy kortársaival ellentétben műveit nemcsak a
szűk arisztokrácia, hanem a széles közönség számára
is szánta és mutatta be.
Vivaldiról elmondható, hogy korának sztárja volt, királyok és uralkodók rajongtak műveiért, köztiszteletben állt és anyagi értelemben is megbecsülésnek örvendett. Az egyházi hatóságok azonban kifogásolták
paphoz nem méltó életmódját, állását is elvesztette –
rövid idő alatt kegyvesztett lett. Munkái és megbecsü50

lése híján anyagi gondjai egyre sokasodtak, ezért elhatározta, hogy Bécsbe megy és VI. Károly császárnak
ajánlja fel szolgálatait. Ennek érdekében pénzzé tette
– valósággal elkótyavetyélte – kéziratait.
Mire Bécsbe ért, a császár meghalt. Vivaldi így pénz
és állás nélkül maradt és hamarosan ő is távozott az
élők sorából. Úgy eltűnt, mintha sohasem élt volna,
hisz életében nyomtatásban megjelent műveinek száma a teljes életműhöz képest elenyésző volt. Ugyanakkor néhány darabja északra is eljutott a fiatal Johann
Sebastian Bach-hoz, akire olyan nagy hatással voltak
Vivaldi művei, hogy néhányat feldolgozott közülük.
Ennek köszönheti Vivaldi, hogy újra felfedezték, illetve Felix Mendelssohn-nak, aki 1850-ben, a Bach-összkiadás összeállításakor rábukkant a nevére.
Detektívregénybe illő történet, ahogyan eljutunk az
életmű teljes közzétételéig, de ehhez ismét ugranunk
kell az időben, méghozzá 1926-ig, térben pedig Torinóig. Egy kis szaléziánus kolostorból tekintélyes kottagyűjteményt vittek be a torinói Nemzeti Könyvtárba,
hogy felbecsültessék és eladják, az árából fedezendő
a kolostor tatarozását. Gentili professzor meglepetten
ismerte fel Vivaldi kéziratait a vastag disznóbőr-kötéses
partitúrákban. A műfajok szerint csoportosított, számozott partitúrák tanulmányozása során kiviláglott, hogy
a páratlan sorszámú darabok egytől egyig hiányoznak:
vagyis a gyűjtemény fele még mindig nincs meg. Feltehető volt, hogy a valamikori kottagyűjtő Durazzo gróf
– akitől a szerzetesek a hagyatékot kapták – valamelyik
leszármazottjának birtokában lehetnek.
Hosszas kutatás következett, míg egy emberkerülő aggastyán személyében megtalálák azt az utolsó sarjat,
akinek tulajdonában sejtették a páratlan sorszámú
Vivaldi kéziratokat. A gróf gyóntatóatyja közreműködésével és hosszas unszolásra adott csak engedélyt a
könyvtár áttanulmányozására. Gentili professzor feltételezése beigazolódott: megtalálta a hiányzó Vivaldi
műveket!
A rigolyás öreg Durazzo végrendeletében kikötötte,
hogy a művek közlése és előadása örökre tilos, ezért
még további hosszas procedúra kellett a rendelkezés

hatálytalanításához, míg végre 1939-ben a sienai fesztiválon végre megszólalhattak Vivaldi művei!
Talán a fentiek magyarázatát adják annak, hogy a ma
felhangzó C-dúr concerto – Vivaldi egyik legnépszerűbbé vált darabja – keletkezéséről gyakorlatilag semmit nem tudunk. Miután a mai napig folyik a feltáró
munka Torinóban, nem meglepő, hogy a C-dúr kettősversenyt csak 1950-ben ismerhette meg a világ, méghozzá a matuzsálemi kort megért olasz zeneszerző és
zeneműkiadó, Gian Francesco Malipiero kiadásában,
akinek nevéhez fűződik egyébként Vivaldi összes instrumentális művének megjelentetése is.
A három tételes versenymű szélső tételei csillogóak,
briliánsak, a lassú középsőben azonban – mely mint
egy híd, köti össze a másik kettőt – a szólóhangszerek
nem játszanak. Ez a tétel egyébként Vivaldi C-dúr hegedűversenyében (RV. 110) is megtalálható.
Allegro
Largo
Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart:
Bella mia fiamma, addio! – hangversenyária
(KV.528)
Ne higgyük el a rossz nyelvek által terjesztett, ma már
szinte közhelyszámba menő híresztelést, miszerint
Wolfgang Amadeus Mozart osztrák zeneszerző, az
egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb géniuszának szerelmi élete hangversenyáriáinak ajánlásaiból
követhető volna. Vannak persze bizonyított esetek
is – de a ma megszólaló Bella mia fiamma, addio!
(K.528) kezdetű nem egyértelműen tartozik ezek
közé. Bár …
Mozart és felesége, Constanze 1787. októberének
elején Prágába utazott, előkészítendő Don Giovanni
című operájának ősbemutatóját, ami aztán – éppúgy,
mint néhány hónappal korábban a Figaro házassága
– hatalmas sikert aratott. Eddig a tények. A hangversenyária keletkezéstörténetét innentől egy Mozart fia,

Karl Thomas által keltett, nem bizonyított legenda övezi. Eszerint a házaspár Mozart barátjánál, František
Xaver Dušek (1731–1799) zongoraművésznél szállt
meg, annak Bertramka nevű villájában. Dušek felesége Josepha Hambacher (1753–1824) a nagyszerű
énektechnikával rendelkező, gyönyörű hangú szopránénekesnő volt, akinek nem kis szerepe volt a Don
Giovanni Donna Elvira karakterének létrejöttében, s
akivel Mozart dolgozott már együtt, tíz évvel korábban neki ajánlva az Ah, lo previdi (K.272) közkedvelt hangversenyáriát is. Josepha állítólag azért, hogy
Mozartot egy korábbi ígéretének teljesítésére rábírja,
újabb ária reményében egy napra a tintával és tollal
bőven felszerelt kerti lakba zárta. A komponista erre
„bosszúból” egy szédítően nehéz kromatikus meneteket is tartalmazó hangversenyáriát írt.
Eddig a legenda – melyet egyébként a Berliner MusikZeitung Echo 1856-ban közzé is tett.
Akár igaz, akár csak mese, a tényen, miszerint a ma
este is felhangzó Bella mia fiamma, addio! kezdetű
hangversenyária Mozart legnagyszerűbb műve ebben
a műfajban – nem változtat…
Joseph Haydn:
Esz-dúr („Üstdobpergés”) szimfónia No. 103
„Megérkezésem Londonba nagy feltűnést keltett városszerte. Három napig tele voltak velem az újságok.
Mindenki meg akar ismerkedni velem. Már hatszor
kellett vendégségbe mennem, s ha akarnám, minden
napra akadna meghívásom”.
Már harminc, az Esterházy hercegek szolgálatában
töltött esztendő állt Joseph Haydn (1732–1809) osztrák zeneszerző mögött, amikor váratlanul lazultak az
őt Eszterházára, illetve Kismartonba kötöző láncok:
1790 őszén meghalt „Pompakedvelő Miklós” herceg,
akinek regnálása alatt Eszterháza a színművészet, a
zene, a képzőművészetek központjává vált. A hercegi udvar hangversenymestere az európai hírű Haydn
volt, aki a hosszú és terhes szolgálat után egyáltalán
51

nem vette zokon, hogy új gazdája, Esterházy Antal
tisztes nyugdíját kiegészítvén, teljes szabadságot adott
a mesternek. Hercegi szolgálatban maradt ugyan, de
kötelezettségek nélkül.
Haydn népszerűsége ekkor már úgy Spanyolországban, mint Franciaországban, Angliában vagy Németországban töretlenül ívelt felfelé.
Amint tehette, a bécsi hegedűművésznek, Salomonnak
hívó szavára el is indult Londonba, első angliai turnéjára. A másfél éves angliai útból diadalút lett. Az oxfordi egyetem díszdoktorává avatta, maga a királyi pár
is többször meghívta.
Egy rövidebb időre hazautazott Bécsbe, hogy a következő évben ismét visszatérjen, újabb sikeres hangversenyeket adva. Két angliai útja során majd tucat szimfónia – köztük a ma este felhangzó Üstdobpergés
szimfónia – és más darabok is készültek.
A londoni igények nagyon eltértek attól, amit Bécsben
és az Esterházyak udvarában támasztottak a komponistával szemben. Itt nem csupán ínyencekhez, zeneileg képzett arisztokratákhoz kellett szólnia, hanem
egy szélesebb, polgári közönség érdeklődését is ki
kellett szolgálnia. Ennek megfelelően könnyen érthető dallamokkal, meglepő effektusokkal is fent kellett
tartani a hallgatóság figyelmét. A nyitó tételek lassú
bevezetője sokszor már megelőlegezi a tétel gyors részének motívumait, a menüettek inkább az osztrák
Ländlerre hajaznak, a zárótételek rondóját pedig felváltja a szonáta-forma.

Medveczky Ádám
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Sáfár Orsolya

Ezekkel a szimfóniákkal ért fel Haydn a csúcsra – ekkor már a legnagyobb élő zeneszerzőnek tartották
(Mozart csak Bécsben volt elismert) –, és ezek tetőzték be eddigi munkásságát, a szimfónia műfajának tökéletesre csiszolását.
Charles Rosen írja a Mesterről: „A Haydn-zene formai
csiszoltságát nem lehet eléggé hangsúlyozni: művei
komolyságához tökéletesen hozzátartozik ez a szeretetreméltó modor. Stílusának derűs egyensúlya az új,
tagolt klasszikus formálás, és a leghosszabb műveket
is összefogó energikus, élénken lüktető ritmika diadala.”.
Haydn a 103. szimfóniát 1795-ben komponálta. Utolsó szimfonikus alkotásainak egyike, melyet általában
a legtökéletesebb szimfóniának tartanak. A mester
zeneszerzői erényei – úgymond – „sűrítve” jelentkeznek benne.
Alcímét az első tétel előtti bevezetés üstdobpergése
nyomán – de már Haydn halála után – kapta.
Adagio – Allegro con spirito
Andante più tosto allegretto
Minuet – Trio
Finale. Allegro con spirito

Schwarcz Balázs

Komlóssy Gábor

4.

Téli bérlet
Vigadó

2019. március 9. szombat 17.00

A hangverseny műsoráról
Schubert: Rosamunda – balettzene

Franz Schubert • Rosamunda – balettzene
Bartók Béla • Brácsaverseny
közreműködik: Szűcs Boglárka
Weiner Leó: Toldi – szimfonikus költemény
Vezényel: Kovács János
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Franz Schubert (1797–1828) osztrák zeneszerző –
akiről Liszt Ferenc azt mondta, hogy ő volt a legköltőibb zenész – rövid élete alatt több mint hatszáz dalt,
kilenc szimfóniát, szonátákat, kamaraműveket, operákat, nyitányokat és egyéb darabokat írt. Őt tartják a
bécsi klasszikus stílus utolsó, ugyanakkor a romantika
első nagy mesterének. (Érdemes megjegyezni, hogy az
előbbiek közül ő volt az egyetlen, valóban „bécsi”.)
Rövid élete alatt megteremtette és kiteljesítette a dal
műfaját, mely tulajdonképpen egy irodalmi értékű
költemény megzenésítése – a költészet és a zene tökéletes egymásra találása –, melyben az énekszólam
és kísérete – Schubert esetében a zongorakíséret –
egyenrangú. Dalaiban Schubert a legszemélyesebb
mondanivalóját fejezi ki: fő témája az ember magányának problémája, az örökös elvágyódás, otthontalanság, útkeresés, vándorlás.
Ha tehát Schubert mással nem is írta volna be nevét
a zenetörténetbe, mint ennek a műfajnak létrehozásával, már a legnagyobbak közé emelkedett volna.
Életének egyik – a sok közül az egyik – tragédiája, hogy
igazi nagy vágya az opera-színpadon való sikerek elérése
volt. Ez a vágy azonban sajnos beteljesületlen maradt…
1820-ban Schubert két operáját is bemutatta a
Kärthnerthor színház, a Die Zwillingsbrüder-t június
14-én, a Die Zauberharfe-t augusztus 19-én. Ennek
azért volt nagy jelentősége a számára, mert eddig
csak műkedvelő zenekarok adták elő műveit, most
azonban igazi színpadra állították operáit. A várt siker azonban elmaradt, és a későbbiekben sem sikerült
áttörést elérni a színpadi művekkel. Az Alfonso és
Estrella, majd a Fierabras bemutatását visszautasították, a Die Verschworenent-t pedig (mely egyébként
egy ellenállhatatlan vígjáték volt) a cenzor tiltotta be.
Gondoljunk csak bele, micsoda szomorúság és veszteség lehetett ez a kudarc-sorozat Schubert számára –

tekintetbe véve a töméntelen munkát is, amelyet ezen
művek megkomponálása jelentett – a Fierabras kézirata például több mint ezer oldalt tett ki!
1823-ban tette Schubert az utolsó kísérletet a színpad
meghódítására, méghozzá a Rosamunda, Ciprus hercegnője című drámához írt kísérőzene formájában. A
decemberi bemutató után egy előadást ért meg még a
darab, aztán végleg lekerült a színpadról. A bukás oka
most is a silány szövegkönyvben keresendő, éppúgy,
mint Schubert korábbi művei esetében.
A librettista hölgynek, Helmine von Chézy-nek
(1786–1826) nem Schubert volt az egyetlen „áldozata”, hisz néhány hónappal korábban Carl Maria von
Weber német zeneszerző és karmester (1786–1826)
Euryanthe című operájának értéktelen szövegkönyve
is az ő „érdeme” volt. Nagy szerencse, hogy ilyen és
ehhez hasonló esetekben azért a komponisták mentik, ami menthető: legalább az opera nyitánya és
esetenként egy-két részlet „életben maradhat”. Hány
nagyszerű és népszerű nyitánynak örülhetünk a fenti
okból kifolyólag!
Nos, Helmine asszony buzgalma ellenére Schubert zenéje – ha részletekben is, de – fennmaradt az utókor
számára. Kedves dallamai a mai napig népszerűek.
A Rosamunda szövegkönyve nem maradt ránk, tartalmát – a szokásos bonyolult, intrikáktól terhes, ugyanakkor meglehetősen ötlettelen történet is – csak a korabeli sajtó alapján tudjuk rekonstruálni.
Amint már említettük, a Rosamunda reménytelenül
megbukott, Schubert zenéjét azonban a közönség is,
a sajtó is rokonszenvvel fogadta, olyannyira, hogy –
hasonlóan A pisztráng című dalhoz – annak idején
még a suszterinasok is e dallamokat fütyörészték. A
komponista nem is hagyta kihasználatlanul a lehetőséget, néhány héten belül a közismert, fülbemászó
dallamok felhasználásával megszületett a Rosamunde
vonósnégyes, és önálló életet kezdett élni a nyitány
is – ami egyébként nem ehhez a darabhoz készült:
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Schubert egyszerűen „átemelte” a sikertelenségre ítélt
Die Zauberharfe nyitányát.
A darab színpadi zenéje egyben is felhangzik időnként, balett-részletei viszont – a nyitánnyal együtt – a
hangverseny-látogató közönség mindig örömmel és
hálával fogadott kedvencei.
Bartók Béla: Brácsaverseny
Nehéz helyzetben van az, akinek Bartók Béla Brácsaversenyéről kell írnia. Bartók ugyanis belefogott a
brácsaverseny komponálásába, azonban …
De kezdjük az elején!
Bartók Béla (1881–1945) a magyar- és az egyetemes
zenetörténet egyik legnagyobb géniusza élete utolsó
éveiben versenyt futott az idővel. 1940 októberében
– akkor úgy gondolta: csak ideiglenesen – az egyre
erősödő nemzetiszocializmus európai és magyarországi felerősödése miatt az Egyesült Államokba emigrált.
Ez időben keletkezett végakarata szerint: „Mindaddig,
amíg a budapesti volt Oktogon-tér és a volt Körönd
azoknak az embereknek a nevéről van elnevezve,
akikéről jelenleg van (Mussolini és Hitler), továbbá
mindaddig, amíg Magyarországon erről a két emberről elnevezett tér vagy utca van, vagy lesz, rólam az
országban ne nevezzenek el sem teret, sem utcát, sem
nyilvános épületet; velem kapcsolatban emléktáblát
mindaddig ne helyezzenek el nyilvános helyen.”
Nem sokkal Amerikába való érkezésük után Bartók
egyre gyakrabban küszködött lázzal, s csakhamar kiderült: leukémia támadta meg szervezetét. Anyagi nehézségei állandósultak, és idegenség-érzése sem oldódott: egyre nehezebben tudták fenntartani magukat.
Eltelt úgy két esztendő, hogy semmit sem komponált:
alkotói válsága elmélyült. Serge Koussevitzky megrendelése zökkentette ki ebből, az elkészült Concerto pedig hatalmas sikert aratott: az évekig mellőzött Bartók
végre válogathatott az új ajánlatok közül.
Ekkor készült el a Yehudi Menuhin részére írott Szólószonáta, és titkos tervet is dédelgetett: hogy felesége,
Pásztory Ditta számára egy zongoraversenyt komponál.
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William Primrose, a világhírű skót brácsaművész 1944
telén kérte fel Bartókot egy brácsaverseny megkomponálására. Bartók, aki addig szóló brácsára nem írt
zenét, idegenkedett és sokáig habozott is, hogy a megrendelést elfogadja-e. Akkortájt még élt a zenészek
körében az a vélekedés, hogy „az menjen brácsásnak,
aki nem jó hegedűsnek”. Tény és való: a korábbi idők
brácsa-irodalma meglehetősen szegényes volt.
Hogy kételyeit eloszlassa, Primrose meghívta Bartókot
egy koncertjére, amin ő betegsége miatt nem tudott
részt venni, viszont a rádióban meghallgatta, s ennek
hatására el is fogadta a felkérést. Több levélváltás után
egy 1945. szeptember 8-i levelében Bartók jelezte,
hogy már szinte kész a művel, csak a hangszerelés
„merőben gépies munkája” maradt még hátra.
Sajnos azonban betegségének újbóli, immár utolsó
fellángolása és halála megakadályozta abban, hogy a
művet be is fejezze. A brácsaversenyből 14 kottalapnyi
anyag maradt hátra, melyről a következőket lehet tudni:
Aránylag jól követhető az első tétel anyaga, a kihagyások itt analógiák alapján pótolhatók, még a hangszerelésre is akadnak megjegyzések.
Van egy feltűnően rövid lassú tétel, akad egy brácsaszólós bevezetőféle valamilyen 2/4-es metrumban
folytatódó, c-tonalitású zenéhez. Néhány lapon táncos
finálé körvonalai bontakoznak ki, s hátra maradt még
egy lapnyi anyag, rejtélyes feljegyzésekkel.
Bartók a koncertet eredetileg négytételesre tervezte,
ez formálódott aztán a végleges három tétellé.
Ez az a fennmaradt, Bartóktól származó anyag, amiből Serly Tibor amerikai magyar zeneszerző (aki a 3.
zongoraverseny utolsó 17 ütemét is letisztázta) 1945
és 49 között elkészítette a ma ismert Brácsaversenyt.
Primrose csak négy évvel Bartók halála után értesült
a mű elkészültéről. A premierre 1949. december 2-án
került sor Minneapolisban, a szólista a Bartókot a brácsaverseny megírására felkérő William Primrose volt,
a karmester a magyar Doráti Antal.
A Bartók-vázlatok utóélete még nem zárult le, miután sokan azzal vádolták Serly Tibort, hogy nem
autentikus a Brácsaverseny általa történt befejezése.

1992-ben Erdélyi Csaba magyar származású brácsaművész, majd 1995-ben Bartók Péter, Paul Neubauer
és Nelson Dellamaggiore állt neki, hogy rekonstruálja
a vázlatokat és kiegészítse úgy, ahogy azt Bartók a legvalószínűbb módon tette volna. Az elemzők szerint ez
utóbbi áll legközelebb Bartók elképzeléseihez.
Ma természetesen a már klasszikusnak számító Serlyféle Brácsaverseny hangzik el.
Weiner Leó: Toldi
„Míg élt, szerettük. Míg élünk, szeretni fogjuk őt
emlékeinken át: az egyéniségét, a zenéjét, a tanítását. Tekintélyét, közvetlenségét, kedélyét, humorát,
iróniáját. De talán a leginkább a minden megnyilvánulásából kiáradó igazságszeretetét, tántoríthatatlan
meggyőződését.”
(Ambrózy Béla zongoraművész-tanár)
„Emberi nagysága, kimeríthetetlen zenei mondanivalói egész életemre kihatottak, s úgyszólván nem telik
el olyan nap, hogy a neve vagy egy bölcs mondása
ne jutna eszembe, miközben zenélek vagy a zenéről
beszélek…”
(Pauk György hegedűművész)
„Kodály Zoltán tanított meg reá, hogy mi is a zene
művészete, és Weiner Leó mutatta meg nekünk, hogy
hogyan kell vele bánni”
(Doráti Antal karmester)
»Alapos, igényes, soha nem lankadó részletmunka
folyt nála. Alázatra, mélységes tiszteletre, rajongó
szeretetre nevelt minket a nagy mesterek és műveik
iránt. Pontos kottaolvasásra, stílusra, harmóniai-,
formatani ismeretekre, rész és egész összefüggéseire, tempó, karakter, hangzásbeli egyensúly, ritmus,
dinamika, árnyalatok észrevételére, minél hívebb
megvalósítására tanított, arra, hogy egymásra figyeljünk. Aztán ki-ki képességei szerint „tegye hozzá a
magáét…!”«
(Deák Ágnes hegedűművész-tanár)

Weiner Leó zeneszerző, a 20. századi magyar zene
konzervatív ágának egyik legkiválóbb képviselője
elsősorban kiváló zenepedagógus volt, aki fél évszázados pályafutása alatt a hangszeres művészek több
nemzedékét oktatta. Egyszerű, művészi allűröktől
mentes ember volt, akinek a Zeneakadémiáról kikerülő kiváló virtuózok mind a tanítványai voltak, többek között Doráti Antal, Solti György, Ormándy Jenő,
Kentner Lajos, Földes Andor, Zathureczky Ede, Végh
Sándor, Starker János, a Magyar és a Bartók Vonósnégyes. Valójában semmi más nem érdekelte, csak a
zene, egész életét a tanítás és a komponálás töltötte
be. Ezen felül egyetlen „sportot” űzött: rendszeresen
sakkozott. Személyéhez anekdoták hosszú sora fűződik, melyek „weineriádák” néven terjedtek elsősorban zenész-körökben.
Pályája párhuzamosan futott Bartókéval és Kodályéval, iskolájukat és mesterüket tekintve is közös műhelyben formálódtak, hisz a Zeneakadémián mindhárman Koessler János tanítványai voltak.
Zeneszerzői pályája kezdetén szinte üstökösként tűnt
fel, remekbe szabott korai kamaraműveiben szintetizálta a mendelssohni, schumanni, brahmsi hagyományokat a századforduló magyar stílusával: valójában
nagy technikai tudású romantikus zeneszerző volt.
Csongor és Tünde című kísérőzenéje osztatlan sikert
aratott úgy a kritikusok, mint a közönség soraiban.
Az időközben előtérbe kerülő új irányzat – Bartók és
Kodály műveinek – hatására azonban egyre erősödő
alkotói dilemmát élt meg, majd a 30-as évek elejétől
hangot váltva – elsősorban Lajtha László gyűjtései
alapján – a hangszeres népzenei források feldolgozásával gazdagította stílusát. Ennek ellenére nem volt
sem újító, sem forradalmár: a fiatalkorában meghatározott zenei határt nem volt hajlandó átlépni, mint
ahogyan elvetette a különféle zenei „izmusokat” is.
Zenéjében egyfajta idilli világot keresett – és talált
meg –, amely épphogy kivezeti a hallgatót abból a korból, melyet ő maga elfogadni nem tudott. Ez a konzervatívan romantikus álom- vagy mesevilág az, melyet
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korának művészetpolitikája támogatni nem, legfeljebb
tűrni volt hajlandó.
Weiner Leó életének főműve az 1952-ben komponált
Toldi című szimfonikus költemény – valójában nem
egy, hanem 12 szimfonikus költemény, hisz a darab
Arany János művének mind a 12 énekét külön-külön
megzenésítette. A zenei hangfestés iskolapéldája ez az
alkotás, mely tulajdonképpen emiatt inkább kísérőzenének mondható. A szerző aprólékosan feldolgozta az
énekek történéseit, részletesen kitérve minden mozzanatra. Olyannyira, hogy a zene ábrázolóerejének
köszönhetően filmszerűen pereg le előttünk az elbeszélő költemény. Weiner itt azt a Liszt által gyakran
alkalmazott eljárást követte, hogy a partitúrában bizonyos frázisok alá szöveget írt.
Íme a tizenkét kép:
1.

Mereng a költő

2. Vigasság, sütés-főzés Nagyfaluban
3. „A fadárda vígan perdült”
4. Miklós bujdosik

5. Miklós viaskodik a két farkassal
6. 	Az éj leple alatt Miklós a farkasokat György ágya
mellé fekteti
7.

Égi háború

8. Lajos király kihallgatáson fogadja Györgyöt
9. Holdvilág
10. Bence újra rátalál Miklósra
11.	Gyülekezik a tömeg a Duna partján: a szigeten
mérkőzni fog a cseh bajnok.
12.	A király magához hozatja a győztes vitézt, kiről
kiderül, hogy az nem más, mint Toldi Miklós
A Toldi 1953-as bemutatóját Somogyi László vezényelte. A darab vegyes fogadtatása után Weiner Leó átdolgozta a művet, aminek eredményeképp keletkezett az
erősen lerövidített, mindössze hat tételes Toldi-szvit.
Az eredeti változat az ősbemutató óta ma este hangzik
fel második alkalommal.

Kovács János
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Szűcs Boglárka
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Kövesse zenekarunkat
Instagramon is!

Pastorale BÉRLET

2019

Zene, tánc, kép – élmény, ismeret, öröm!

A Zuglói Filharmónia családi előadás-sorozata a Pesti Vigadó Dísztermében
Szerkesztő-műsorvezető: Solymosi Tari Emőke
2019. február 23. szombat 16.00
2019. február 24. vasárnap 16.00
Friss szelek – zene és tánc Amerikából
Főszerepben: Balog József zongoraművész
Vezényel: Ménesi Gergely
2019. március 30. szombat 16.00
2019. március 31. vasárnap 16.00
A bűvös szekrény
Farkas Ferenc vígoperája két felvonásban
Rendező: Horváth Zoltán
Vezényel: Horváth Gábor
62

2019. április 13. szombat 16.00
2019. április 14. vasárnap 16.00
Mester és tanítványa
Vendégeink Svájcból: Stuller Gyula és
Zerkula György hegedűművészek
Vezényel: Záborszky Kálmán
2019. május 11. szombat 16.00
2019. május 12. vasárnap 16.00
„Ha te húzod, én meg járom...”
Főszerepben: a Magyar Táncművészeti Egyetem
Néptánc Tanszéke
A táncokat kíséri Pálházi Bence Bandája

www.instagram.com/zugloifilharmonia
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Alapítva: 1954
Magyar Örökség-díj 2000
Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím kitüntetettje 2011–2017

Fenntartó, fő támogató:
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata

Támogatók:

További támogatók: NEXON, Szent István Király Zenei Alapítvány
Műsorismertetők: Olasz Klára • Szerkesztő: Sváb Zsófia
Fotók: Andrasovszky Péter, Deák András, Kovács Richárd Attila, Mándi Emese, Németh Szabolcs

www.zugloifilharmonia.hu • www.facebook.com/ZugloiFilharmonia
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