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2017/2018 évad műsorM

 szeptember 9. és 16. szombat 19.00 
  Térzene – A szent István Király szakgimnázium fúvószenekara
 szeptember 23. szombat 15.00 
  TeakoncerT – zUGLÓI zeneHÁz kISTereM
 szeptember 30. szombat 18.00 
  MÜPa STePHanUS IV/1
 október 1. vasárnap 19.30 
  BékéScSaBa – cSaBaGYÖnGYe kULTUrÁLIS kÖzPonT
 október 7. szombat 18.00 
  MÜPa – záborszky Kálmán 70 éves születésnapi hangversenye
 október 14. szombat 15.30  
  zeneakaDéMIa GaUDeaMUS IV/1
 október 14. szombat 19.30  
  MÜPa – Közös fellépés az Amsterdami Concertgebouw zenekarával
 október 20. péntek 19.30 
   BUDaPeST konGreSSzUSI kÖzPonT – 

Baráti Kristóf és Várdai István koncertje
 október 27. péntek 19.00 
  zUGLÓI eVanGéLIkUS eGYHÁzkÖzSéG TeMPLoMa 
  Reformáció 500 éves évfordulója
 november 4. szombat 18.00  
  MÜPa STePHanUS IV/2
 november 25. szombat 15.00  
  TeakoncerT – zUGLÓI zeneHÁz kISTereM
 december 2. szombat 17.00  
  VIGaDÓ TéLI BérLeT IV/1
 december 9. szombat 15.30  
  zeneakaDéMIa GaUDeaMUS IV/2
 december 16. szombat 17.00  
  VIGaDÓ TéLI BérLeT IV/2
 december 29. péntek 19.00 
   BUDaPeST konGreSSzUSI kÖzPonT – filmzene koncert

 január 14. vasárnap 18.00  
  MÜPa STePHanUS IV/3
 január 27. szombat 15.30 
  zeneakaDéMIa GaUDeaMUS IV/3
 február 3. szombat 17.00 
  VIGaDÓ TéLI BérLeT IV/3
 február 17., 18. szombat, vasárnap 16.00 
  VIGaDÓ PaSToraLe IV/1
 február 24. szombat 18:00 
  MÜPa STePHanUS IV/4
 március 3. szombat 17.00 
  VIGaDÓ TéLI BérLeT IV/4
 március 10. szombat 15.30 
  zeneakaDéMIa GaUDeaMUS IV/4
 március 24., 25. szombat, vasárnap 16.00 
  VIGaDÓ PaSToraLe IV/2
 április 8-11. zuglói Filharmónia vendégszereplése Szlovéniában 
   Ljubljana és nova Gorica
 április 14. szombat 15.00  
  TeakoncerT – zUGLÓI zeneHÁz kISTereM
 április 21., 22. szombat 18.00, vasárnap 16.00 
  VIGaDÓ PaSToraLe IV/3
 április 27. péntek 19.30 
  VIGaDÓ – rézangyalok
 május 12., 13. szombat, vasárnap 16.00 
  VIGaDÓ PaSToraLe IV/4
 május 22. kedd 19.30  
  zeneakaDéMIa – Baráti kristóf
 május 26. szombat 15.00  
  TeakoncerT – zUGLÓI zeneHÁz kISTereM
 június 15. péntek 19.30 
  VIGaDÓ – A Liszt ferenc zeneművészeti egyetem különleges tehetségei 
 június Pontos dátum egyeztetés alatt. 
  VajDaHUnYaDVÁrI zeneI FeSzTIVÁL nYITÓkoncerTje
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2017. 2018.
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KonCerteK: 2017/2018

Stephanus bérlet
A zuglói filharmónia 

szent István Király szimfonikus zenekar 
hangversenysorozata a Müpában

S

2017. szeptember 30. szombat 18.00
NOVA FILHARMONIJA – Szlovénia vendégszereplése
Andrej Misson • dim nad vodo / Meditáció a “smoke on the Water” témájára
richArd strAuss • i. kürtverseny, esz-dúr, op. 11
Liszt Ferenc • ii. magyar rapszódia
Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij – Leo Funtek • egy kiállítás képei
vezényel: siMon Perčič

2017. november 4. szombat 18.00
ránki györgy • széki csűrdöngölő
ránki györgy • cimbalomverseny
ránki györgy • jézus panasza
hector BerLioz • te deum
vezényel: záBorszky káLMán

2018. január 14. vasárnap 18.00
ArAM hAcsAturján • Fuvolaverseny
herMAnn suter • Le Laudi di san Francesco d’Assisi, op. 25
vezényel: thoMAs herzog

2018. február 24. szombat 18:00
Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekarának hangversenye
Bedřich sMetAnA • Moldva
ránki györgy • varázsital – szvit
hidAs Frigyes • Fantázia csellóra és fúvósokra
Liszt Ferenc • hunok csatája
vezényel: MAkovecz PáL

StepHanuS BéRletek 
éS jegyek váltHatók 

•  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

•  Müpában 
(1095 Budapest, komor Marcell u 1.)

• valamint az ismert jegyirodákban

• www.jegy.hu

Stephanus bérletek árai:
9.900 Ft
8.900 Ft
7.900 Ft

Stephanus előadásonkénti jegyárak: 
2.900 Ft
2.500 Ft
2.300 Ft

támogatói bérlet: 30.000 Ft

A zuglói Filharmónia bizonyos 
koncertjeire kedvezményesen 
válthatnak jegyet azok, akik a zuglói 
zeneházban személyesen vásárolnak 
hangversenybérletet a 2017/2018-as 
évadunkra.

 i. kategória   ii. kategória   iii. kategória
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KonCerteK: 2017/2018

gaudeamus bérlet
A zuglói filharmónia

szent István Király szimfonikus zenekar 
hangversenysorozata a zeneakadémián

2017. október 14. szombat 15.30
Antonio vivALdi • A négy évszak 
Pjotr iLjics csAjkovszkij • vonósszerenád, op.48
koncertmester és hegedűszólista: dóczi áron

2017. december 9. szombat 15.30
richArd strAuss • Metamorfózisok huszonhárom vonóshangszerre
johAnn nePoMuk huMMeL • trombitaverseny
roBert schuMAnn • tavaszi szimfónia
vezényel: MAkovecz PáL

2018. január 27. szombat 15.30
PAuL dukAs • A bűvészinas – szimfonikus költemény
huBAy jenő • g-moll hegedűverseny op. 99 no. 3
cèsAr FrAnck • d-moll szimfónia
vezényel: Ménesi gergeLy

2018. március 10. szombat 15.30
Három csillag van az égen – Ifj. Szerényi Béla három arca
1. BihAri jános • verbunkos 
2. ifj. szerényi BéLA • b-moll csembalóverseny „kalotaszeg”
3. chèdeviLLe • A tél – concerto tekerőre és kamaregyüttesre 
4. szerényi BéLA • Bonchidai ritka magyar népi kamarazenekarra
5. „szegvári halászoké” dél-alföldi népzene cimbalomra és tekerőre vikár Béla gyűjtése alapján
6. oláhos és rókatánc tekerőre és cimbalomra és Weiner Leó – rókatánc
BArtók BéLA • zene húroshangszerekre, ütőkre és cselesztára
vezényel: kovács jános

G gaudeamuS BéRletek 
éS jegyek váltHatók 

•  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.jegy.hu

gaudeamus bérletek árai:
9.300 Ft
8.200 Ft
7.300 Ft 

gaudeamus előadásonkénti jegyárak: 
2.900 Ft
2.500 Ft
2.300 Ft

támogatói bérlet: 30.000 Ft

A zuglói Filharmónia bizonyos 
koncertjeire kedvezményesen 
válthatnak jegyet azok, akik a zuglói
zeneházban személyesen vásárolnak 
hangversenybérletet a 2017/2018-as
évadunkra.

Zeneakadémia – nagyterem
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KonCerteK: 2017/2018

téli bérlet
A zuglói filharmónia

szent István Király szimfonikus zenekar 
hangversenysorozata

a Pesti Vigadó Dísztermében

2017. december 2. szombat 17.00
kovács zoLtán • álomtáncok
johAnnes BrAhMs • változatok egy haydn-témára
FeLix MendeLssohn-BArthoLdy • v. (“reformáció”) szimfónia, d-dúr, op.107
vezényel: kovács LászLó

2017. december 16. szombat 17.00
tóth Péter • téli rege
W.A. MozArt • esz-dúr sinfonia concertante k.364
jeAn siBeLius • v. szimfónia
vezényel: kocsár BALázs

2018. február 3. szombat 17.00
dohnányi ernő • szimfonikus percek
duBrovAy LászLó • ii. hegedűverseny
Pjotr iLjics csAjkovszkij • iv. szimfónia, f-moll, op. 36
vezényel: horváth gáBor

2018. március 3. szombat 17.00
richArd WAgner • tannhäuser – nyitány
edvArd grieg • a-moll zongoraverseny
LudWig vAn Beethoven • vii. szimfónia, A-dúr, op. 92
vezényel: dénes-WoroWski MArceLL

T téli BéRlet
BéRletek éS jegyek váltHatók 

•  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.jegy.hu

téli bérlet árai:
11.800 Ft
8.800 Ft
7.500 Ft

téli bérlet előadásonkénti jegyárak: 
4.200 Ft
2.900 Ft
2.100 Ft

támogatói bérlet: 39.500 Ft

A zuglói Filharmónia bizonyos 
koncertjeire kedvezményesen 
válthatnak jegyet azok, akik a zuglói
zeneházban személyesen vásárolnak 
hangversenybérletet a 2017/2018-as
évadunkra.

Színpad

C szektor

 1. kategória           2. kategória           3. kategória

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
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

A szektor

VigADó – DíSzterem

B 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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
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NOVA FILHARMONIJA – Szlovénia vendégszereplése

Andrej Misson • dim nad vodo / Meditáció a “smoke on the Water” témájára
richArd strAuss •  i. kürtverseny, esz-dúr, op. 11 (közreműködik: seBAstijAn BudA)
Liszt Ferenc • ii. magyar rapszódia 
(közreműködik a zuglói Filharmónia – szent istván király szimfonikus zenekar)

Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij – Leo Funtek • egy kiállítás képei
(közreműködik a zuglói Filharmónia – szent istván király szimfonikus zenekar)

vezényel: siMon Perčič

A hangverseny műsoráról

Andrej Misson: Dim nad vodo

„A világ zeneszerzői hosszú idők óta merítenek inspirációt más műfajú zeneművekből. Miért is ne folytassuk ezt az 
irányzatot népszerű dalok, témák és motívumok köré épülő új kompozíciókkal?”

Andrej Misson (1960) szlovén zeneszerző, karmester, a Lubljanai zeneakadémia zeneelmélet-tanára gondolatait tett 
követte.
A brit Deep Purple zenekar egyik legismertebb, 1972-beli rock-száma, a Smoke on the Water (Füst a víz fölött) le-
gendás gitárriff-jének klasszikus zenei felállásban való újragondolása már fiatal kora óta foglalkoztatta a zeneszerzőt. 
Így 2003-ban megírta a Dim nad vodo című művet orgonára, amit aztán több változatban is áthangszerelt. 2016-ban 
Simon Perčič karmester javaslatára megszületett a szimfonikus zenekari változat is.

„A Deep Purple dallama egyszerű, de zeneileg lenyűgöző. A hard-rock stílust megalapozó szám három fő zenei ötletből 
épül fel, melyeket felhasználtam az új – egyébként klasszikus formák szerint felépülő – zeneműhöz” – nyilatkozott Misson. 
A Smoke on the Water címe tragikus történetet idéz. egy nappal azelőtt, hogy a deep Purple elkezdte volna rögzíteni 
új albumát a Casino koncertteremben (Montreux, svájc), Frank Zappa koncertjén kilőttek egy jelzőrakétát, és leégett 
az épület. A deep Purple tagjai biztonságos távolból szemlélték a tó vize felett gomolygó füstöt.
A komponista reméli, hogy szimfonikus zenekarra írt meditációja hasonló érzést ébreszt majd, mint az eredeti, szö-
veges változat: „smoke on the water (füst a vízen)”, „fire in the sky (tűz az égen)” és „it died with an awful sound 
(szörnyű hanggal pusztult el)”.

Richard Strauss: I. kürtverseny 

Arra bőven akad példa a zenetörténetben, hogy apa komponál zenét gyermekének. de hogy gyermek kürtversenyt 
írjon édesapjának – nos, valószínű, hogy csak a 20 esztendős Richard Straussnak (1864–1949) jutott ez eszébe, 
aki hatévesen komponált (a hangjegyeket apja jegyezte le), s akinek műveit néhány évvel később már játszották – a 
zenekarban ott fújta apja is.
Franz Strauss, az édesapa – maga is zeneszerző – kora legjelentősebb német kürtvirtuóza volt (Hans von Bülow kar-
mester a neves magyar hegedűművészről „a kürt Joachimjának” titulálta). Fennmaradt az általa 1865-ben komponált 
kürtverseny, melynek gyönyörű, világos tagolású zenéje a romantikus kürt-irodalom szép példája.

A kürt repertoárja érdekes és sokszínű ugyan, de meglehetősen kicsi.

Haydn két kürtversenyt, Mozart négyet írt, Richard Straussnak és Christoph Försternek két, Telemannak egy kürtver-
senyét játsszák. Antonio Rosettinek közel 20 kürtre írt concerto-jából egyet tartanak műsoron. hindemith is kompo-
nált egy kürtversenyt, a szonáta zongorával-t és az Altkürt szonátát, valamint egy négy kürtre írt szonátát. Villa-Lobos-
nak is van egy műve, melyet három kürtre és harsonára írt. A magyar szerzők közül legismertebb talán Hidas Frigyes 
két kürtversenye, de komponált még ebben a műfajban Dávid Gyula és – a legfiatalabb nemzedékből – Ott Rezső is. 

Richard Strauss, a 19. század végének és a 20. század első felének késő romantikus német zeneszerzője leginkább 
szimfonikus programzenéiről, operáiról és gyönyörű dalairól ismert. 1. kürtversenye (op.11) harmóniailag közel áll 

Simon Perčič Sebastijan Buda

1. 2017. szeptember 30. szombat 18.00
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még Carl Maria von Weber és Mendelssohn műveihez, ugyanakkor érett mesterre jellemző megoldásokat is hallunk 
benne. A hangszer kínálta lehetőségeket és hangszíneket felsorakoztató darab nagyon változatos hangulatokat állít 
egymás mellé. hallunk tüzes indulózenét, lágy, romantikus dallamot és a térzenék hangulatát idéző hangzatokat, 
egyszerű és kissé humorosabb hangvételű részeket is. nyilván a komponista célja az is volt, hogy kürtművész apjának 
minél szélesebb megmutatkozási lehetőséget biztosítson. A három tétel megszakítás nélkül követi egymást.

1.  Allegro (a tétel eleji szignál dallamának feldolgozása után következik a főtéma és a pajkos melléktéma)
2. Andante (érzelmes, ábrándos lassú tétel)
3.  Rondo. Allegro (rondó formájú, vadászat hangulatát idéző tétel)

Liszt Ferenc: II. magyar rapszódia

„Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelv sajnálatos nem tudása ellenére a születésemtől a halálomig szívben 
és lélekben magyar maradjak, és ezért a magyar zenei kultúrát erőteljesen szeretném támogatni.” (Liszt levele br. 
Augusz Antalhoz 1873. május 7-én)

Liszt Ferenc (1811–1886) magyar zeneszerző, korának utánozhatatlan zongoravirtuóza – bár a magyar nyelvet csak törve 
beszélte – egész életén át magyarnak vallotta magát. s nem csak szavakban nyilvánult meg hazaszeretete: egész életében 
figyelemmel kísérte népe sorsát, és tevékeny részt vállalt abban, hogy a magyar kultúra európa-szintűre emelkedhessék.
Az egész világot megrázó 1838. márciusi pesti árvíz után erősödött föl benne magyarságának érzése: koncertet adott 
a károsultak javára, fellépett Pesten, és alapítványt tett a nemzeti zenede létesítésére.
ezután gyakran járt hazájában, és ezek a látogatások szükségszerűen együtt jártak a magyar zenével való találkozással is.
Liszt az akkor divatos, a nemesi és polgári házaknál szinte kizárólagosan megszólaló verbunkos cigányzenét, népies 
műdalokat, csárdásokat magyar népzenének vélte, hiszen még véletlenül sem találkozhatott autentikus hangszeres 
népzenével, népdallal. voltak ismert szerzők darabjai is a hallottak között, úgy, mint Kossovits Józsefé, Rózsavölgyi 
Márké, Egressy Bénié és Csermák Antalé.
A hallott dallamokat lejegyezte, és ezekből állította össze Magyar rapszódiáit, 1839 és 1847 között tizenötöt, majd 
élete végén, 1882 és 1885 között még négyet.
A művek briliáns zongoradarabok formájában láttak először napvilágot, majd később többől zenekari átdolgozás is 
született, egyikből pedig a híres Magyar fantázia, amely tulajdonképpen zongoraverseny.
A darabok hangszerelője először Doppler Ferenc volt, de aztán Liszt maga látott az átdolgozáshoz. 

A sorozat legismertebb darabja a ma felhangzó II. magyar rapszódia (s.244/2).
Művész hazája széles e világon / Minden táj, hol megértés fénye ég,
Ó téged is tárt karral várt a távol / S ölelt a szabad, dús emberiség.
S te tékozoltál lelked aranyából, / De messze nép hítt bár s idegen ég:
Magyar rapszódiák költője, bátor / Hittel hirdetted a magyar zenét
S távol világban te el nem feledted, / Hol ringatták bölcsőjét Liszt Ferencnek!

(juhász gyula)

Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei

A zongoraműveket meghangszerelik, a zenekari darabokból zongoraátiratot készítenek… ki-ki kedve (vagy a megren-
delés) szerint.

Mogyeszt Muszorgszkij (1839–1881) orosz zeneszerző, az ötök csoportjának oszlopos tagja maga is kiváló zongorista 
volt. A mai műsorban felhangzó művét, az Egy kiállítás képeit is e hangszerre komponálta 1874-ben, elhunyt festő-barát-
jának, Viktor Hartmann-nak (1834–1873) emlékére, akinek korai halála indította valamiféle zenei emlékmű felállítására.
Maurice Ravel francia zeneszerző zseniális hangszerelése népszerűségben túltesz az eredeti, zongorás változaton. 
időnként megszólal a mű egy mindössze 35 évet élt orosz komponista, Mihail Tusmalov átiratában is. talán meglepő, 
de a zenésztársadalom nem elégedett meg e két meghangszerelt variációval, legalább húsz különféle zenekari hang-
szerelés kapható a kotta-piacon. 

Ma este a szlovén származású, de Finnországban élt hegedűművész-karmester, Leo Funtek által 1922-ben készített 
hangszerelést hallhatjuk.

A hartmann képeiből rendezett kiállításon látottak közül tizenegy inspirálta Muszorgszkijt. A képek közti sétát azonos 
dallam, az öt alkalommal visszatérő Promenade kíséri, melynek hangneme, tempója, dinamikája hídként köti össze 
két kép hangulatvilágát.

Promenade

1.  A gnóm. Muszorgszkij szavai szerint „fantasztikus 
figura görbe lábakkal”. egyetlen motívum tér vissza 
minduntalan: dallam, amely nem vezet tovább, moz-
dulat, amelynek nincs folytatása, szándék, amely so-
hasem valósul meg.

Promenade

2.  Ódon várkastély. régi olasz tánc, a siciliano rit-
musa szól, a múltból feldereng az elhagyott hely régi 
vigalma. Búsongó, lemondó hang jellemzi a tételt, 
amiből időnként kiemelkedik egy dallam, mintha 
valaki emlékezne, és elsiratná a hajdan szép várat.

Promenade

3.  A Tuileriák kertje – veszekedő gyermekek. rövid-
ke tétel. A kert Párizsban, a Louvre és a concorde 
tér közötti park. elemzők szerint a tétel az itt játszó 
gyermekek élénk játékát ábrázolja.

4.  Bydlo. kietlen lengyel táj tárul a szemünk elé, a basz-
szus súlyos akkordjainak egyhangú döcögése érzékel-
teti a nehézkesen haladó ökrösszekér küzdelmes útját. 
ez a tétel a ciklus legdarabosabb, legkomorabb része.

Promenade

5.  Kiscsibék tánca a tojáshéjban. ez az, amit még 
senki sem látott! Bohókás, táncos, röpködő hangula-
tú tréfa. 

6.  Samuel Goldenberg és Schmuyle. A dölyfös 
gazdag és az alázatos szegény zsidó párbeszéde. 
A ledorongoló potentát és a remegő hangú, meg-
alázkodó kisember párbeszéde ez. Az utolsó szó – 
természetesen – az erősebbé.

Promenade

7.  A limoges-i piac. A piactér mozgalmassága, a ve-
szekedő kofák sebesen pergő nyelvelése és indulatos 
gesztusai – a zenébe rejtve.

8.  Katakombák. hartmann önmagát ábrázolta, amint 
a római-kori síremlékeket lámpással végigjárja.

9.  Holtakkal a holtak nyelvén. „A halott hartmann 
alkotó szelleme vezet engem a koponyákhoz, szólítja 
őket, mire belsejükben fény dereng föl.” A jelenet sej-
telmes zenéje valójában nem más, mint a Promenade 
már ismert dallamának kísérteties megszólaltatása.

10.  Baba Yaga kunyhója. A kép témáját orosz népmesé-
ből merítette hartmann, amikor Baba-yaga boszorkány 
tyúklábon álló kunyhóját óra formájában rajzolta meg. 
neki magának vasból van a foga, és gyerekeket eszik.

11.  A kijevi nagy kapu. hartmann egy építészeti terv-
pályázatra készítette az épület akvarelljét. A hozzá 
írt zene diadalmas orosz ünnepet idéz elénk, ha-
rangzúgással. Mindent elsöprő, himnikus muzsika, 
amelyet megszakít egy, a pravoszláv egyházi zenéből 
ismerős dallam, hogy utána ismét az eksztázisig fo-
kozódó ünneplésnek adja át a helyét.
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Emlékezés Ránki György halálának 25. évfordulójára
ránki györgy • széki csűrdöngölő
ránki györgy • cimbalomverseny (közreműködik: szALAi András)
ránki györgy • jézus panasza (közreműködik: hAjA zsoLt – bariton,
szent istván király oratóriumkórus)

hector BerLioz • te deum (közreműködik: kóBor tAMás – tenor,
Felsőkrisztinavárosi Plébánia kiskórusa, Liszt Ferenc gyermekkórus, 
karigazgató: tőkés tünde, kovács kAtALin,
szent istván király oratóriumkórus)

vezényel: záBorszky káLMán

A hangverseny műsoráról

A mai hangversenyen felhangzó zeneművek közül kettő szorosan kapcsolódik a Zuglói Filharmóniához. 

Ránki György Jézus panasza című basszus-szólóra, vegyeskarra és zenekarra íródott művét az akkor 85 éves szerző 
barátsága jeléül ajánlotta a Zuglói Szent István Király Szimfonikus Zenekarnak és vezetőjüknek, Záborszky Kálmán-
nak. A darab premierje 1992-ben a Pesti Vigadóban volt, melyen – nem sokkal halála előtt – még az idős komponista 
is jelent volt.
Berlioz Te Deum-ának 1987. novemberi magyarországi bemutatója szintén záborszky kálmánhoz és az akkori istván 
gimnázium szimfonikus zenekarához fűződik. 

Ránki: Széki csűrdöngölő 

A csűrdöngölés nevének kialakulása egyértelmű utalás a munka és a szórakozás valamikori szoros kapcsolatára. A 
frissen elkészült ház – de leginkább a terménytároló csűr – padlójának földjét döngöléssel tették szilárddá. A kalákába 
gyűlt fiatalok táncmulatságot rendeztek, és nótaszóra lassú, ütemes taposással a helyiség minden részét végigjárták. 
Az erdélyszerte, kalotaszegtől gyimesig elterjedt, erőteljes dobbantásokból álló, székely eredetű férfitánc, a csűrdön-
gölő, – végeredményben „munkatánc” – ebből a tevékenységből alakult ki. A néprajzkutatók pedig innen eredeztetik 
a székely verbunkot is, a férfiak egyéni, kötetlen vagy szabályozott, csoportos formában, köralakzatban járt, tapsos 
körbesétáló, figurázó vagy éppen csapásoló motívumsorokkal tarkított táncát.

Ránki György az 1980-as évek közepétől gyakran járt hévízre a gyógyfürdőkórházba, reuma-kezelésre. ottani tar-
tózkodása alatt az általános iskola pianínóját igénybe véve folytatta a komponálást. itt ismerkedett meg Adorján József-
fel, a kiváló hévízi Musica Antiqua Együttes vezetőjével. Az évek során négy darabot is komponált számukra, közöttük 
a ma este felhangzó néhány perces bravúrdarabot, a Széki csűrdöngölőt. 
A visszatéréses formában írt zenekari darab igazi „ránkis” hangvételű, vidám, ötletesen sziporkázó, valódi sikerszám.

Ránki György: Concertino cimbalomra és kamarazenekarra

„Igyekezetem arra irányul, hogy az önmagától jelentkező, önmaga megformálását és közlését szinte követelő zenei 
nyersanyagot őszintén, de a normálisan fejlett zenei felfogóképesség számára követhetően próbáljam megfogalmazni”

Ránki György (1907–1992) szavai egész munkásságának foglalatát adják. Kodály Zoltán tanítványa sokoldalú ze-
neszerző volt, aki minden műfajban alkotott, mert nézete szerint minden műfajban lehet értékeset – és értéktelent 
is – alkotni. 

stílusát saját maga „neonormális”-ként definiálta, ami alatt feltehetően a közérthető, a közönség számára emészthető, 
de egyáltalán nem közönséges, értéktelen muzsikát érthetett. s bár sokféleség jellemzi muzsikáját, stílusa mégis egyé-
nivé, felismerhetővé vált. Fantasztikus humorát zenéje hallgatása közben lépten-nyomon élvezhetjük.
zenéjére általában a könnyű befogadhatóság, az eredeti, mesteri szerkesztés, a groteszk ábrázolás, a pompás hangsze-
relés jellemző, ugyanakkor filozofikus mélységű, olykor megrendítő, komor, szinte tragikus gondolatokat is megfogal-
mazott – főként kései – műveiben.
ránki györgy 1978-ban komponálta a Concertino cimbalomra és kamarazenekarra című művét. 

Haja ZsoltZáborszky Kálmán Kóbor TamásSzalai András

2. 2017. november 4. szombat 18.00
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Ajánlása Fábián Mártának és a kor kiváló kortárs zenei együttesének, a Mihály András vezette Budapesti Kamara-
együttesnek szól. A bemutatóra ugyanabban az évben a Zeneakadémia nagytermében került sor. 
ránki a cimbalom mellett ütőhangszerekkel kiegészített vonószenekart foglalkoztat. A klasszikus versenyművek há-
rom tételes, gyors-lassú-gyors formai szerkezetét egyéni tartalommal tölti meg.
A szerzőre oly jellemző fanyar zenei hangvétel a cimbalom szólójával induló első tétel során végig tetten érhető. 
A másodikban a vonósokkal távoli dimenziókat idéző, nagyívű, lírai dallamot vázol fel, amelyet a cimbalom epikus, 
már-már szónoklattá váló üzenete követ. 
A harmadik tétel gyors, aszimmetrikus motívumai a cimbalom ütőhangszeres jellegére irányítják a figyelmet. 

1. Con moto capriccioso
2. Andante espressivo
3. Presto

Ránki György: Jézus panasza

ránkit életének utolsó szakaszában egyre inkább elkeserítette a modern világ kaotikus volta, a lélektelenség, az egyre 
terjedő erőszak, az anyagiasság, a szeretet-nélküliség, a faji, vallási gyűlölet, melynek egykor maga is szenvedő alanya 
volt. Mindezek ellen a maga eszközeivel foglalt állást. Pályája utolsó szakaszában jelentős szerepet töltöttek be azok a 
moralizáló művek, amelyek a humanizmus hatalmát hirdetik az embertelenséggel szemben.

„Maradok a magam útján. Megrögzött természethívő és gyógyíthatatlan humanista vagyok, s ezért a jövő számára 
jóval természetesebb, emberibb, szabadabb és közösségibb jellegű zenei fejlődést képzeljen el, mint amilyet a mai 
avantgarde ígér. (...) A stílus egyébként is másodrangú kérdés, minden stílusban lehet jót is, rosszat is produkálni.”

Ránki György a lübecki dóm oltárképének feliratát olvasva fogott bele az emberi álnokság és képmutatás veszélyére 
figyelmeztető, sötét színekkel festett, fájdalmas hangú melodrámájának, a Jézus panaszának komponálásába. sajnos 
a mű mindenkor időszerű, üzenete mindnyájunkhoz szól:

Ti engem Mesternek hívtok – és nem kérdeztek engem…
Ti engem Útnak neveztek – és nem jártok rajtam…
Világosságnak hívtok – és nem néztek reám…
Életnek neveztek – és nem kerestek engem…
Bölcsnek hívtok – és nem követtek engem…
Hatalmasnak neveztek – és nem kértek engem…
Irgalmasnak hívtok – és nem bíztok bennem…
Igazságnak neveztek – és nem féltek tőlem.

Berlioz: Te Deum

Hector Berlioz (1803–1869) francia komponista 1855-ben bemutatott, tenorszólóra, kettős vegyeskarra, gyermek-
karra és zenekarra írt monumentális Te Deum-a (h.118) – mely latin nyelvű, őskeresztény istendicsérő himnusz – 
alcímként a „Bonaparte emlékének” feliratot viseli. A szerző legtermékenyebb időszakában keletkezett a mű, melyet 
az 1830-as párizsi forradalom pátosza ihletett.

Tételei: 
Te Deum laudamus: te Dominum confitemur. 
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.

Téged, Isten dicsérünk, téged Úrnak ismérünk. 
Téged, örök Atyaisten mind egész föld áld és tisztel.

Tibi omnes Angeli; tibi Caeli et universae Potestates; 
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae.

Téged minden szép angyalok Kerubok és Szeráfkarok. 
Egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. 
Szent, szent, szent a Seregek Ura Istene! 
Nagyságoddal telve ég, s föld, dicsőséged mindent betölt.

Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.

Bűntől e nap őrizz minket és bocsásd meg vétkeinket! 
Irgalmazz, Uram, irgalmazz; híveidhez légy irgalmas!

Tu Rex gloriae, Christe. O Christ, 
Tu Patris sempiternus es Filius. 
Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti 
Virginis uterum. 
Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna 
caelorum. 
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.

Krisztus, Isten Egyszülöttje 
Király vagy te mindörökre. 
Mentésünkre közénk szálltál szűzi méhet nem utáltál. 

Halál mérgét megtiportad mennyországot megnyitottad. 

Isten jobbján ülsz most széket: Atyádéval egy fölséged.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni: quos pretioso 
sanguine redemisti. Fiat misericordia tua, Domine, 
super nos, quemadmodum speravimus in te.

Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltónk, maradj 
vélünk! Kegyes szemed legyen rajtunk tebenned van 
bizodalmunk.

Iudex crederis esse venturus. In te, Domine, speravi: 
non confundar in aeternum. Salvum fac populum 
tuum, Domine, et benedic hereditati tuae. Per singulos 
dies benedicimus te. Et laudamus nomen tuum in 
saeculum, et in saeculum saeculi.

Onnan leszel eljövendő: mindeneket ítélendő. Te vagy 
Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem! 
Szentjeidhez végy fel égbe az örökös dicsőségbe! Te 
kormányozd, te vigasztald mindörökké felmagaszt-
ald! Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja 
néped.

Marcia

„A grandiózus kompozíciót – Magyarországon először – egy iskolai együttes mutatta be az elmúlt hét végén. Igaz, ez 
az együttes az I. István Gimnázium nagy múltú zenekara, a hozzá csatlakozó István Király Oratóriumkórus és a ki-
egészítő igen lelkes iskolai kórusok. Ez csak akkor és csak úgy lehetséges, ha a produkciónak megszállott szervezője, 
vezetője, kivitelezője van, ebben az esetben Záborszky Kálmán személyében, aki hisz az ügyben, hisz a gyermekeiben. 
Valaki, aki nem hivatkozik az anyagi akadályokra, aki nem dől be annak a tévhitnek, hogy az iskolás korúak tömegei 
kívánják, sőt követelik a rock-zenét, és aki tudja, hogy a nevelés nem akármilyen divatos elképzelések kiszolgálását 
jelenti, hanem a teljes ember ügyének fölvállalását, szolgálatát.
Rendkívül nehéz ez a Berlioz kompozíció, a méretei gigantikusak, helyenként a zeneszerző harmóniai fantáziája 
is elképesztően vakmerő. A mű szépsége sokszor fenséges monotóniában nyilvánul meg és hihetetlen akarat feszíti 
szerkezetét. Különös módon a gyerekek megérezték és közvetíteni tudták ezt a sajátos szépséget.
A közönség lélegzet-visszafojtva adta át magát az élménynek.” – írta kroó györgy zenetörténész a darab 1987-es 
magyarországi bemutatójával kapcsolatban.

„Ha Berlioz a Te Deum-ból mindössze ezt az egyetlen tételt, a Judex Crederis-t írta volna egész életében, elég lenne 
ahhoz, hogy a neve fennmaradjon!”– írta kroó györgy. 
higgyünk neki, csodálatos mű!
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ArAM hAcsAturján • Fuvolaverseny (közreműködik: BÍró zsóFiA)

herMAnn suter • Le Laudi di san Francesco d’Assisi, op. 25
(közreműködik: cserekLyei AndreA – szoprán, BALogh eszter – alt,
vArgA donát – tenor, jekL LászLó – basszus,
hunyadi jános általános iskola, Liszt Ferenc általános iskola gyerekkórusai, 
karigazgató: igALiné Büttner hedvig, kovács kAtALin,
szent istván király oratóriumkórus)

vezényel: thoMAs herzog

A hangverseny műsoráról

Aram Hacsaturján: Fuvolaverseny

Aram Hacsaturján örmény zeneszerző (1903–1978) 1940-ben komponált fuvolaversenye rendkívüli 
nehézsége, valamint egy fuvolista számára roppant megerőltető háromnegyed órás időtartama miatt nem 
tartozik a repertoár sokat játszott művei közé, ugyanakkor ez az egzotikus dallamokban, pregnáns ritmu-
sokban bővelkedő alkotás a 20. század egyik legnépszerűbb versenyművévé vált.

A darab eredetileg hegedűre íródott a fiatal, de már világhírű hegedűvirtuóz, David Ojsztrah számára, 
majd 1968-ban a szerző bátorítására Jean-Pierre Rampal, a „francia fuvolaiskola” legnagyobb mestere 
átírta fuvolára. rampal új kadenciával látta el a d-moll hegedűverseny első tételét, egyebekben viszont a 
hangszer lehetőségei szerint igyekezett megtartani az eredeti változatot. átiratában a mű kapott egy kis 
franciás ízt, megőrizve persze a zeneszerző eredeti, az örmény folklórra is építő stílusát.

A műben a nyugati zenei tradíció formai kereteibe pompásan illeszkednek a keleti, örmény népzene egzo-
tikus ritmusai és melódiái. A vivaldi versenyművek szólista-virtuozitását, azok motorikus lüktetését is fel-
idéző első tételt keleties ékítményekben gazdag, bensőségesen finom lassú tétel követi. A táncos zárótételt 
tematikus utalás köti a nyitótételhez, ugyanakkor a záró rondóban – szovjet szerzőktől nagyon szokatlan 
módon – amerikai népdalok hatását lehet felfedezni. 

1. Allegro con fermezza 
2. Andante sostenuto
3. Allegro vivace

Balogh Eszter Bíró ZsófiaThomas Herzog Varga Donát Jekl LászlóCsereklyei Andrea 

3. 2018. január 14. vasárnap 18.00
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Hermann Suter: Le Laudi di San Francesco d’Assisi Op. 25 
(Assisi szent Ferenc naphimnuszának szövegére)

Assisi Szent Ferenc (1182–1226) legismertebb írása, az egész teremtés istent dicsőítő verse Naphimnusz-
ként ment át a köztudatba. Legrégibb szövege óolasz nyelven egy Assisiben őrzött, 1250 táján írt kódexben 
maradt fenn. 1225 őszén Ferencet betegségek gyötörték, majdnem teljesen megvakult. Fájdalmai szinte 
elviselhetetlennek tűntek, amikor egy éjjel, imádság közben megkapta istentől az örök üdvösség ígéretét. 
ekkor született a naphimnusz, ami válasz isten megtapasztalt jóságára. ezzel a dallal viselte Ferenc utolsó 
éveinek szenvedéseit, és ezt énekeltette halálának órájában is. 

A naphimnusz több zeneszerzőt is megihletett, Carl Orfftól Joaquín Rodrigo-ig. Ma este egy svájci kom-
ponista és karmester, Hermann Suter (1870–1926) művét halljuk. A szerző stílusában johannes Brahms 
követője, de művein érezhető Gustav Mahler és Richard Strauss hatása is. suter – a Bázeli Konzervatóri-
um igazgatója – 1923-ban, az általa nagyon kedvelt sils im engadinben komponálta az Assisi szent Ferenc 
naphimnuszának soraira komponált Le Laudi di Francesco d’Assisi című vegyeskarra, gyermekkarra, 
szólistákra és zenekarra írt nagyszabású oratórikus művét. 

suter mesterművében olyan, az akkori időben modernnek számító zenei eszközök jelennek meg, melyek 
archaizált hangzással, modális harmóniákkal, gregorián motívumokkal emelik a „Laudi”-t időn túli ma-
gasztosságba.

A vers kilenc versszaka alapján kilenc tételre osztott darabot nagy sikerrel mutatták be egy évvel később 
Bázelben. A nagy hatású mű népszerűségére jellemző, hogy néhány év alatt több mint 80 alkalommal 
szólalt meg európa és Amerika nagyvárosaiban, olyan karmester-nagyságok keze alatt is, mint például 
Wilhelm Furtwängler.

Mindenható, fölséges és jóságos Úr, Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás És minden áldás.
Mindez egyedül Téged illet, Fölség. És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. 
Áldott légy, Uram, és minden alkotásod. Legfőképpen Urunk Bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és ránk deríti a Te világosságodat. És szép ő és sugárzó nagy ragyogással ékes: A Te 
képed, Fölséges.
Áldott légy, Uram, Hold nénénkért, És minden csillagaiért az égnek. Őket az égen alkotta kezed Fényes-
nek, drága szépnek.
Áldott légy, Uram, Szél öcsénkért, Levegőért, felhőért, minden jó és rút időért.
Kik által élteted minden Te alkotásod.
Áldott légy, Uram, Víz húgunkért. Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.
Áldott légy, Uram, Tűz bátyánkért, Vele gyújtasz világot éjszakán. És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
Áldott légy, Uram, Föld-anya-nénénkért, Ki minket hord és enni ad, És mindennémű gyümölcsöt terem, 
Füveket és színes virágokat.
Áldott légy, Uram, minden emberért, Ki szerelmedért másnak megbocsát, És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. 

Boldogok, kik tűrnek békességgel, Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért, Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! És boldogok, kik magukat megadták
Te szent akaratodnak. A másik halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat és áldjátok és mondjatok hálát neki. És nagy alázatosan szolgáljátok. 

(sík sándor fordítása)
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Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekarának hangversenye

Bedřich sMetAnA • Moldva
ránki györgy • varázsital – szvit

hidAs Frigyes • Fantázia csellóra és fúvósokra (közreműködik: sennu LAine)
Liszt Ferenc • hunok csatája

vezényel: MAkovecz PáL

A hangverseny műsoráról

Bedřich Smetana: Moldva

A cseh nemzeti opera megteremtője, az 1824-ben született Bedřich Smetana a hazája hősi történelmét, legen-
dáit és természeti szépségeit zenébe álmodó hat szimfonikus költeményből álló Hazám (Má vlast) című zenekari 
ciklust 1874 és 79 között komponálta. 

tételei: Vyšehrad, Vltava (Moldva), Šárka, A cseh erdőkön és mezőkön, Tábor, Blaník.

A sorozat második darabja (jB 1:112/2) a páratlan szépségű Moldva folyót kíséri végig a cseh erdőben eredő kis 
csermelytől fel északig, a tengerig, festői partjának minden romantikáját megjelenítve.

Fuvola hangján szólal meg a kis forrás, ahogy csörgedezve előtör az erdő sziklái közül. hamarosan egy másik 
csatlakozik mellé, s egyesülve folytatják útjukat. Ahogy a mélyebb hangszerek megjelennek, úgy erősödik, szé-
lesedik a folyócska, s közismert dallamán lassan hömpölyögve éri el az első hegyet, s felduzzadva zúg alá a csú-
cson terpeszkedő vár alatt. Lecsendesedve ismét sík tájra ér, épp egy falusi lakodalom idején. vidám polka szól, 
páros lüktetésű, vaskos paraszttánc. Ahogy a folyó elhagyja a falut, úgy halkul a zene is, leszáll az éj. A vízen 
megjelenik a hold, s ezüsthídján a fények úgy rezegnek, mint megannyi lenge tündér, akik táncolva lejtenek a 
két part között. Ahogy hajnalodik, az első napsugár hangjainál ismét felzeng a Moldva gyönyörűséges témája 
először mollban, aztán egyre harcosabb dúrban, hiszen a folyó előtt ott magasodik a Prága melletti Vysehrad 
ezeréves vára. A folyó sziklafalak közt tör előre, kavarog és örvénylik, majd – most már diadalmas dúrban – 
zúgva ömlik a napfény felé, s árad tovább, hogy – az elbával egyesülve – északon elérje a tengert. Az utolsó 
ütemekben visszatér a kis csermely motívuma a fuvola hangján, ahogy a folyó mozgása egyre lassulva, békésen 
belecsendesül az óceánba.

Ránki György: Varázsital szvit

Ránki György (1907–1992) zeneszerző a zenei műfajok rendkívül széles skáláján hol pezsgőn szellemesen, hol 
poétikusan tisztán, hol ironikusan, máshol szatirikusan, egyszer filozofálva, máskor magasztosan, ám minden-
kor a rá jellemzően egyéni módon, közérthető modernséggel fogalmazta meg mondanivalóját. 
A színpad vonzáskörében élő komponistát megihlette a balett is. 

Az operaház wiesbadeni vendégszereplésén ránki operáját, a Pomádé király új ruháját adták elő, hatalmas 
sikerrel. ekkor kapott felkérést a szerző egy balett megkomponálására a Wiesbadenben működő magyar ko-
reográfustól, Keres Imrétől. A librettó egy humorossága miatt ritkaságszámba menő Zola-novella, az Ünnep 
Coqueville-ban alapján készült. 

A zeneszerző a wiesbadeni műsorfüzetben így írt a darab elkészültéről:
„…annyira megtetszett, hogy minden változtatás nélkül elfogadtam, és a kilencven percig tartó muzsikát száz 

Makovecz Pál Sennu Laine

4. 2018. február 24. szombat 18:00 
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nap alatt írtam meg hozzá. További három hónapot vett igénybe a hangszerelés, amelynek révén a zenekar 
egyszerű, de igen sokoldalú feladatot kapott.”

A Varázsital, avagy a halászok háborúsága című balettkomédia ősbemutatóját 1975. május 31-én tartották. A 
balett néhány részletéből ránki györgy 1989-ben egy briliáns, négy tételből álló fúvószenekari szvitet is kompo-
nált, mely önálló hangverseny-darabként a zenekarok kedvelt repertoárdarabjává vált.

ez hangzik fel a mai estén.

1. Örömtánc
2. Kísértetek tánca
3. Eufória
4. Népünnepély

egy normandiai halászfaluban mindenki halászatból él, s mivel emberöltők óta csak egymás közt házasodnak, 
így az egész falu lényegében egy nagy család. hogy mégis megkülönböztessék egymást, halakról s más tengeri 
állatokról is elnevezték magukat. A család két ága, a „gazdagok” és a ”szegények” között évszázados viszály dúl, 
de már senki nem emlékszik az okára. Az ellenségeskedés olyan fokú, hogy két fiatal, a gazdag Durbincs lánya, 
Aranyhalacska s a szegény Delfin házassága szóba sem jöhet.

Az élet egyhangúan telik a faluban, minden nap kimegy a két család bárkája, a gazdag zefír-bárka és a szegény 
Bálna-bárka halászni, majd a napi fogást átadják egy felvásárlónak, aki elviszi azt feldolgoztatni.
A legutóbbi kihajózásnál is minden így történt, azonban hirtelen vihar tör ki, s Csőrös Csuka, a zsaru jelenti, 
hogy egy idegen hajó veszélybe került a partoknál.

Az elsüllyedt hajóhoz csak delfinék mennek segíteni, de csak egy ládát és néhány hordót sikerül megmenteni. A 
zsákmány nagy örömöt okoz körükben. (Örömtánc) A ládát nem tudják felnyitni, de a hordókban mindenféle 
rejtélyes italt találnak, likőrt, gint, rumot, ami újabb örömök forrása, s azonnal lecsillapítja az állandó veszekedő-
ket. A soha nem tapasztalt mámorban az ellenséges családtagok is kísérteteknek látszanak. (Kísértetek tánca)

A gazdag Durbincs is természetesen azonnal „menteni” indul. ő sem talál mást, mint megfelelő mennyiségű és 
hatású varázsitalt, ami épp elég ahhoz, hogy az évszázados háborúságnak véget vessen, s kibékülést hozzon a 
viszálykodókra. (Eufória) ebben az általános harmóniában elhárul az akadály Aranyhalacska és Delfin boldog-
sága elől, s a 2 részes balett egy felszabadult ünnepi tánccal ér véget. (Népünnepély)

Hidas Frigyes: Fantázia csellóra és fúvósokra

éppen egy évtizede, hogy nincs köztünk Hidas Frigyes (1928–2007), aki fúvós hangszerekre írott művei révén 
az egyik legjátszottabb 20. századi komponista a világon. kiterjedt tevékenységi köre mellett igyekezett minden 
fúvós hangszert (fa- és rézfúvósokat egyaránt) pedagógiai és előadási darabokkal ellátni. jelentősen hozzájárult a 
kortárs magyar hangszeres repertoár gazdagításához, nincs olyan műfaj, amelyben ne alkotott volna.

különösen nagy sikert aratott a Seregi László koreográfiájával bemutatott „A cédrus” című balettje 1975-ben. ő 
komponált kisoperákat Karinthy Ferenc Bösendorfer és Dunakanyar című egyfelvonásosaiból, Karinthy Frigyes 
nyomán pedig Az asszony és igazság címűt. öt oratóriuma, 20 versenyműve mellett zenekari, szóló- és kama-
rakompozíciók tucatjait írta. 
országos ismertséget filmzenéi hoztak számára, 32 alkotáshoz komponált kísérőzenét (Szomszédok, Névtelen 
vár, Egy óra múlva itt vagyok, Hatholdas rózsakert), rádiójátékok sokasága készült közreműködésével.
Az „utolsó magyar romantikus zeneszerző” szívhez szóló, szellemes, ötletgazdag, egyéni hangú szerzeményei 
sorában kiemelkedő, 1998-ban komponált Fantázia csellóra és fúvósokra című gyönyörű, elégikus – de vég-
telen szomorúságot is árasztó – műve. 

Liszt Ferenc: Hunok csatája

A hunok Attila vezetése alatt 451-ben összecsaptak a nyugat-római Birodalom seregével. A catalaunumi ütkö-
zetként elhíresült véres csatát ábrázoló monumentális falfestmény reprodukcióját Liszt Ferenc (1811–1886) 
magyar zeneszerző ajándékba kapta Carolyne zu Sayn-Wittgenstein hercegnőtől. 
A mélyen vallásos komponista Wilhelm von Kaulbach német festő alkotásáról valójában a pogányok és keresz-
tények küzdelmét asszociálta, s ez ihlette szimfonikus költeményének, a Hunok csatájának (s.105) megkom-
ponálására.

A hősies, patetikus c-mollban íródott darab megrázó erővel ábrázolja az elesett hunok és keresztények szellemei 
közt dúló harc legendáját. A holtakkal borított harctérről hatalmas csapatokban szállnak a magasba a lelkek, 
hogy ott is folytassák az irtóháborút egymás ellen. 
A hunok zenei témája magyaros színezetű, a keresztény rómaiakat gregorián téma jellemzi. Liszt több művében – 
mint a hunok csatájában is – a szó-lá-dó motívum a keresztet hivatott ábrázolni.

A mű tompa dobpergéssel indul, a fagottok fenyegető témába fognak: a holtak szellemei ébredeznek. egyre több 
hangszer csatlakozik, s megharsan a kürtökön a hunok éles csatakiáltása. A rómaiak trombitajellel válaszolnak. 
vad csatadallal rohannak a hunok az ütközetbe, a rómaiak korálszerű énekkel fogadják a támadást. egyre el-
keseredettebb az élethalál-harc, egyre ádázabb a küzdelem – míg végre fölragyog a sötét felhők fölül a kereszt. 
hatalmas fanfár jelenti a kereszténység győzelmét. Felzeng a gregorián dallam: 

Crux fidelis, inter omnes
arbor una nobilis:
nulla silva talem profert,
fronde, flore, germine.
Dulce lignum, dulces clavos,
dulce pondus sustinet.

Hűséges kereszt, az összesek közül
egyedül nemes fa,
Amilyent egyetlen erdő sem terem, 
Ága, virága, hajtása
édes fa, édes szögeken
édes terhet visel.

Az éjszaka ködéből szelíd, susogó hangok törnek elő, vége a harcnak. Béke és nyugalom költözik a tájra, a csa-
tadalból hálaima válik: In hoc signo vinces! E jelben győzni fogsz!
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Antonio vivALdi • A négy évszak 
Pjotr iLjics csAjkovszkij • vonósszerenád, op. 48

koncertmester és hegedűszólista: dóczi áron

A hangverseny műsoráról

Antonio Vivaldi: A négy évszak

Antonio Vivaldi (1678–1741) olasz zeneszerzőt, akit kortársai csak „rőt pap”-ként emlegettek, minden két-
séget kizáróan legismertebb – és egyben a zeneirodalom egyik legnépszerűbb – A négy évszak című con-
certo-sorozata által emlegeti a nagyközönség. A Le Quattro Stagioni már a zeneszerző életében is hihetetlen 
népszerűségre tett szert és hamar utánzókra talált, s az évszázadok során számos átiratot is készítettek belőle.

vivaldi 1725 végén Amszterdamban publikálta Il cimento dell’armonia e dell’inventione op. VIII. – A harmónia 
és találékonyság erőpróbája – című versenymű-gyűjteményét, melynek érdekessége, hogy az egyes concertokat 
a zeneszerző programcímekkel látta el: A tengeri vihar, A vadászat, A gyönyörűség, A nyugalom, A magány. 
e kiadvány darabjai között található A négy évszak is. A sorozat megalkotásával vivaldi – messze megelőzve 
korát – megteremtette a romantikában fő műfajjá fejlődő programzenét is. Újdonságnak számít az is, hogy A 
négy évszak sorozat minden versenyműve egy-egy – valószínűleg vivaldi által írt – szonettel kezdődik, amely a 
concertókban ábrázolt képeket vázolja fel. (szonett: klasszikus versforma, kétszer négy és kétszer három sorral.)

ez a – vivaldi életművében is egészen egyedülálló – megoldás nem általánosságban szól a tételek hangulatáról, 
hanem szó szerint, sorról sorra veszi az ábrázolt eseményeket.

ki más kalauzolhatna végig a mai koncerten, mint maga a komponista! hallgassuk hát muzsikáját, s engedjük, 
hogy szavai és zenéje által elvarázsoljon minket abba a tökéletes világba, mely hangjai nyomán elénktárul.

A TAVASZ (La primavera) 

Itt a tavasz már, ünnepre kelve 
kedves szellőcskék puhán lengedeznek, 
fecskék köszöntik vígan énekelve, 
források ifjan, gyorsan csergedeznek. 

Fekete felhők meg-megrengedeznek, 
kék égre zordul rá-rátérdepelve, 
villám hasít – és meg-megrepedeznek, 
a fecskéknek megjő friss zenére kedve. 

Míg elmeséli százszor, merre, hol jár, 
szellő a rétnek, fújdogál a fákra, 
jobbján ebével szendereg a bojtár, 

majd sípjába fúj, s édes muzsikákra 
nimfákkal táncol – s rájuk borul ott már 
tündöklő Tavasz szerelmetes sátra.

A NYÁR (L’estate) 

Kemény a Nap, suhog a fényes ostor, 
Tikkad a nyáj, az ember, ég a cserje, 
csak a kakuk szól újra-újra olykor, 
s felelget néki, visszabúg a gerle. 

Még lágy a szellő, ám a tájban ott forr 
a vad vihar már, jő, hogy leteperje, 
riad a bojtár, lila már a dombsor: 
kerekedik már: egyszeribe’ ver le 

szanaszét mindent, fut a bojtár, baj van! 
nyilall a villám, nagy a dörgés, rához 
legyet, dongót is, rettenetes rajban. 

Sejtette ő ezt: Fergeteg kiáltoz – 
és a jégeső, a kopogós morajban, 
mint fürge hóhér, úgy csap a kalászhoz.

Dóczi Áron

1. 2017. október 14. szombat 15.30 
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csajkovszkij e művében is megvalósult az a nem titkolt célja, hogy a nyugat-európai műformákba öntött keleties, 
orosz atmoszférájú dallam- és harmóniavilágot ötvözze a német romantika eszköztárával és a francia muzsika 
bájával.

A moszkvai bemutatón nagy sikert aratott alkotás korának egyik legmaradandóbb vonószenekari darabjává vált.

 I. Pezzo in forma di Sonatina. Andante non troppo – Allegro moderato
 II. Valse. Moderato. Tempo di Valse
 III. Elegia. Larghetto elegiaco
 IV. Finale. Tema russo. Andante – Allegro con spirito

AZ ŐSZ (L’autunno) 

Paraszt ünnepli tánccal, cimbalommal 
vidám szüretjét – és nyakalva cifra 
kedvébe’ Bacchus kelyhét, bizalommal 
ki-ki magát már asztal alá issza. 

Áll a szüret még, dallal, vigalommal, 
kedves az ég is, barátságos, tiszta – 
majd a vad nyárnak ki-ki nyugalommal 
álom-adóját adogatja vissza. 

De a vadász kél, kerekedik reggel, 
megfújja kürtjét, kutyáit hivatja – 
fut a vad, szorítsd, rajta, ne ereszd el! 

S a nagy lármától végre megriadva 
- el is találták, űzik is sereggel! – 
lankad a vad már, páráját kiadja.

A TÉL (L’inverno)

Küszködni, fázva, csikorgó havakkal, 
csikaró, fájó, rettenetes szélben, 
topogni sűrűn, meg ne fagyj a télben, 
jeges világban, vicsorgó fogakkal. 

Húzódni tűzhöz, terített, víg asztal 
mellé, míg ott künn csak úgy szakad, délben – 
majd síkos úton, jaj, elesőfélben 
továbbhaladni, mindig egy arasszal: 

vigyázz, megcsúszol! Lábad nem szaladhat: 
No, kelj fel, indulj – hanem aztán jó kis 
roppanás: jég volt, beszakadt alattad! 

Sirokkó, bóra, ezerféle kófic 
rohama csap rád zúgó szél-hadaknak – 
ilyen a tél hát, de van benne jó is...

Pjotr Csajkovszkij: Vonósszerenád

„Véletlenül szerenádot írtam vonószenekarra négy tételben … rettenetesen kedvelem. Formája nagyon kelle-
mes, mert csak öt szólamra van szükség.”

hol vagyunk már attól a kortól, amikor a szerelmes trubadúr éjnek évadján kedvese ablaka alatt lantot pengetve 
dalolta szerenádját?! Az intim (bár a környék lakóinak is kitárulkozó) műfaj lassan beszivárgott a hangverseny-
termekbe, haydn és Mozart pedig már önálló műfajként „törzskönyvezte” a szerenádot. 

Az orosz romantika kimagasló nagymestere, Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840–1893) is Mozart nyomdokain 
haladva alkotta meg „neoklasszicista” darabját, a Vonósszerenádot (op.48), hiszen lírai érzékenységében, mér-
téktartásában és kecses dallamvilágában a 18. századi mester hatása is érződik. „Az első tétel hódolat Mozart 
emlékének, szándékos utánzása művészetének, s nagyra becsülném magam, ha úgy találná, hogy példaképem-
hez igen közel sikerült kerülnöm.” – írta mecénásának.

ugyanakkor a vonósszerenád igazi romantikus mű, hisz dallam- és harmóniavilágát, a tételek megformálását 
már a kor követelményei szerint alakította a komponista.

Az 1880-ban keletkezett darab – ha szigorúan vesszük, felépítése alapján vonós szimfóniának is nevezhetnénk – 
első tétele szórakoztató és elegáns zene, melynek ünnepélyes, lassú bevezetése majd visszatér a 4. tétel finálé-
jában. A második tétel a zenekarok gyakori ráadás-száma, mely önállóan is megállja helyét: elegáns, könnyed 
hangvételű keringő. A harmadik tétel komoly, bensőséges hangvételű elégia. A temperamentumos zárótételt, a 
mesterien megalkotott Finálét orosz táncdallamok ihlették.
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richArd strAuss • Metamorfózisok huszonhárom vonóshangszerre
johAnn nePoMuk huMMeL • trombitaverseny (közreműködik: WinkLer BALázs)
roBert schuMAnn • i. tavaszi szimfónia

vezényel: MAkovecz PáL

A hangverseny műsoráról

Richard Strauss: Metamorfózisok 23 vonóshangszerre

„Lesújt a kétségbeesés! A Goethe-ház, az emberiség legértékesebb szentélye elpusztult! Szépséges Drezdám, 
Weimar, München, minden lerombolva!” – áll Richard Strauss (1864–1949), a 19. század végének és a 20. 
század első felének késő romatikus komponista-óriása Metamorfózisok 23 vonóshangszerre (trv 290) című 
művéhez írt egyik vázlatán, „Gyász Münchenért” a másikon.

A 2. világégés végén európa romokban, németország szétbombázva, kultúrája, népe a porban. 

egy 81 éves ember talán utolsó darabját írja. reményvesztetten, összetörten, kétségbeesetten, tudván, hogy a világ 
már sohasem lesz olyan, mint a borzalmak előtt volt, és hogy ő már nem láthatja a háborút követő újraéledést.

A zene, amely kiszakad belőle, egyike a leggyönyörűbb gyászzenéknek, mondhatnánk: szavak nélküli rekviem. 
csodálatos mű, mely nem sorolható be sem műfajokba, sem formákba, szerkesztésmódokba, leginkább is szin-
tetizálja azokat, hogy megszülessék valami, az abszolút zene, melynek létrehozása csak keveseknek adatott meg. 
könnyei hatalmas folyammá duzzadva végtelenül hömpölyögnek előttünk, a felszínen időnként felbukkanni 
véljük a múltba merült pályatársak, Wagner és Mahler arcvonásait, de mégis, leginkább és egyedül kivehetően 
Beethovenét, akinek az Eroica szimfóniából kiragadott néhány hangnyi drámai motívuma végigkíséri a művet, 
hol hangsúlyosan, hol épp csak fölbukkanva. árad, sodor ez a zene, a 23 vonós (10 hegedű, 5 brácsa, 5 cselló 
és 3 nagybőgő) mindegyike önálló szólamával egyenlő ranggal, de állandó mozgásban, drámai csúcspontokon 
túljutva éri el a mű végén az eroica-gyászinduló felidézése után a leheletfinom, kiüresítően drámai befejezést.

Johann Nepomuk Hummel: Trombitaverseny

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837) osztrák zeneszerző, karmester és zongoraművész tehetsége kibon-
takoztatásánál olyan nagyságok bábáskodtak, mint Mozart, Clementi, Salieri és Haydn. 

Beethovennel, Chopinnel életre szóló barátságot kötött, és schubert neki ajánlotta utolsó műveit. A csodagye-
rekként induló pálya aztán végig rengeteg sikert hozott számára, még akkor is, amikor stílusa lassan kiment a 
divatból. szerették és megbecsülték, korának talán legnépszerűbb muzsikusa volt, és ha akarta volna, elmond-
hatta volna, hogy vele indult az életből gazdag emberként távozó komponisták – rövid – sora.

Műveinek többsége ugyan zongorára íródott – lévén korának egyik legjelentősebb zongoravirtuóza –, az idő 
rostáján mégis leginkább esz-dúr (eredetileg e-dúr) trombitaversenye maradt fent. ez mindmáig legnépszerűbb 
darabja, melyet a trombitások örömmel és gyakran tűznek műsorukra.

A darab tulajdonképpen kísérleti mű, úgynevezett klappen-, vagy billentyűs trombitán adták elő annak idején, 
mert a korabeli trombiták közül ez rendelkezett a legnagyobb hangterjedelemmel. 

Winkler BalázsMakovecz Pál

2. 2017. december 9. szombat 15.30 
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A bécsi zeneéletben jól ismert Anton Weidinger császári, udvari trombitás, a hangszer fejlesztője és tökéletesí-
tője személyének köszönhető hummel Esz-dúr trombitaversenyének (s.49) megszületése, amelynek pontos 
címe Concerto a Tromba Principale. Lehet, hogy Weidinger kérte fel hummelt egy versenymű megírására, 
de nem valószínűtlen, hogy az akkor haydn mellett esterházy-szolgálatban lévő hummel szerette volna urát 
meglepni az új hangszerre írt darabbal. A művet 1804. január 1-jén adták elő első ízben, Weidinger szólójával, 
úgynevezett Tafelmusik (asztali zene) keretében kismartonban. A darab aztán feledésbe merült, és csak 1957-
ben adták ki nyomtatásban.

A szólista szólama briliáns, gazdagon díszített, helyenként szinte rögtönzésszerű. hatásosak a dinamikai kont-
rasztok, a tételek karakterei pregnánsak, a versenymű derűs, kiegyensúlyozott és kiaknázza a hangszer adta 
lehetőségeket. 

A terjedelmes első tétel leginkább a szonáta formai elvei szerint építkezik, az élesen pontozott ritmika és a 
hangszercsoportok változatos felelgetése jellemzi. 
A második, lassú tétel talán leglényegesebb vonása az állandó moduláció. Lírikus hangulatú tétel, zenekari 
kíséretének triola-mozgása méltóságteljes, ünnepélyes hangulatot kölcsönöz, majd szünet nélkül kapcsolódik a 
befejező tétel, a finálé, amely sebes iramú, az operafinálék strettáira emlékeztető rondótétel. 

1. Allegro con spirito
2. Andante
3. Allegro. Rondo

Robert Schumann: I. „Tavaszi” szimfónia

„Kedves Barátom! Szeretném, ha zenekara játékával kifejezné azt a tavasz után való vágyódást, amely bennem 
égett, amikor megírtam e szimfóniát. Szeretném, ha az első trombita-belépés úgy hangoznék, mintha a ma-
gasból jönne. A bevezetés többi részében mintha minden zöldülni kezdene. Itt-ott egy pillangó röpül föl. Az 
Allegro-ban pedig benne legyen minden, ami tavasszal ezek után következik. Csak azt akarom még mondani, 
hogy az utolsó tételt úgy fogom föl, mint a tavasz búcsúzását.”

ezekkel a nem túl konkrét utasításokkal látta el első szimfóniájának karmesterét Robert Schumann (1810–1856), 
a 19. század egyik legnagyobb német romantikus zeneköltője, korának legjelentősebb zenekritikusa, zeneírója. 

Bár már 22 éves korában is komponált egy többször is sikerrel bemutatott szimfóniát, első valódi opuszának 
ebben a műfajban az 1841-ben írt B-dúr „Tavaszi” szimfóniát (op.38) tartotta. 

Az i. szimfónia alapötletét Adolf Böttger német költő egy verssora adta: „Im Tale geht def Frühling auf ” – A 
völgyben éled a tavasz”. 

kétségtelen, hogy schumann tragikus fordulatoktól sem mentes életének egyik legboldogabb időszaka, házas-
ságának első éve volt a szimfónia születésének ideje, s ez zenéjében is csodálatosan megmutatkozik. ekkortájt 

legfőképpen dalokat komponált, majd 1841 januárjában mindössze négy nap alatt vetette papírra a szimfónia 
vázlatát, és lázas munka után márciusban már sikerrel be is mutatták Lipcsében, a gewandhausban, Felix Men-
delssohn vezényletével.

schumann a tételeknek külön alcímet is adott: 

1. Az ébredő tavasz – Andante un poco maestoto – Allegro vivace
2. Éjszaka – Larghetto
3. Vidám játékok – Molto vivace – Quasi presto
4. Virágzó tavasz – Allegro animato e grazioso

A zárótételt schumann eredetileg a tavasz búcsújának is nevezte. ez a búcsúzás azonban egyáltalán nem szomo-
rú, hiszen a ragyogóan szép nyárba vezet. 

A mű kedvező fogadtatása meglepte schumannt, aki így írt érzéseiről: „Ez a szimfónia számos boldog órát 
hozott el nekem. Néha magamban hálálkodom az ihletért, hogy ilyen egyszerű, de mégis fontosnak vélt művet 
alkothattam, méghozzá ilyen gyorsan.” 

örüljünk hát vele, s hagyjuk, hogy magával ragadjon a komponista mindenek megújulásán érzett szerelmetes 
ujjongása.
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PAuL dukAs • A bűvészinas – szimfonikus költemény
huBAy jenő • g-moll hegedűverseny op. 99 no. 3 (közreműködik: szABAdi viLMos)
cèsAr FrAnck • d-moll szimfónia

vezényel: Ménesi gergeLy

A hangverseny műsoráról

Paul Dukas: A bűvészinas

„Szellemet idéztem s nem bírok vele!” – kiáltja a halálra rémült, saját szakállára bűvészkedő inas az utolsó 
pillanatban, szerencsére még épp jókor érkező mesterének.

szellemet idézett Paul Dukas (1865–1935) francia zeneszerző is, méghozzá a német költő-óriás, goethe szelle-
mét, sziporkázó zenedarabba álmodva annak azonos című (Der Zauberlehrling) költeményét. hogy dukas „szel-
lemidézése” nagyszerűen sikerült, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az 1897-ben a komponista vezényletével 
bemutatott darab kirobbanó sikere és máig tartó töretlen népszerűsége.

A 32 esztendős szerző egy ilyen kiváló pályaindító sikerrel akár boldog is lehetett volna. de nem úgy dukas! őt 
mélységesen bosszantotta, hogy pályafutásának eddigi és további alkotásait árnyékba borítja az alig 12 perces 
darab diadalmenete. hát még ha tudta volna, hogy halála után 5 évvel Walt disney Fantázia című rajzfilmje 
aztán végképp eldönti a sorsát!

Így aztán nem is tévednek nagyot azok, akik az „egydarabos” komponisták közé sorolják dukast. ehhez a „cím-
hez” maga is hozzájárult, ugyanis a zenekritikusként és tanárként is kiváló szerző, debussy barátja, Duruflé, 
Messiaen és Rodrigo mestere oly mértékben maximalista és kritikus volt saját darabjaival, hogy néhány jelentős 
művét kivéve megsemmisítette őket.

A bűvészinas című szimfonikus scherzo igazi programzene: amíg a varázsló elmegy otthonról, inasa megbabo-
názza a sarokban álló seprűt, hogy az a közeli folyóból vizet hordjon a fürdőjéhez. igen ám, de a kád megteltével 
nem tudja visszaparancsolni a seprűt, az csak hordja, hozza a vödröket. A víz már ellepi a házat, a varázspálca 
nem működik, előkerül a balta, de a rossz sorsra jutott törött seprűt ez sem állítja meg: mindkét fele edényt 
ragad, s együttes erővel dolgoznak. A habok már az emeletig érnek, s a bűvészinas kétségbeesetten sikolt mes-
teréért, aki az utolsó pillanatban hazaérve, visszaparancsol seprűnyelet és vizet. Lassan elcsendesülvén a zene, 
hallani véljük a rémült inas pihegését, végül egy-egy vízcsepp koppanását a padlón. 
hogy aztán a záró, négy hangból álló, fortissimo megszólaló motívum a mester hatalmas taslija-e az engedetlen 
bűvészinasnak, azt ki-ki döntse el vérmérséklete szerint.

Hubay Jenő: 3. (g-moll) hegedűverseny

„Hubay ösztönös hegedűs és zseniálisan tudatos pedagógus volt. Pedagógiai irodalmi munkássága is jelentős, 
mert meg tudta fogalmazni a problémák megoldásának a módját. Óriási művész volt, aki magával ragadta hall-
gatóságát, páratlan mesterségbeli tudása, pedagógiai érzéke soha nem hagyta cserben. Úgy irányította tanít-
ványai zenei fejlődését, hogy egyéniségüket nem veszítették el, ugyanakkor rögtön rá lehetett ismerni tanáruk 
keze nyomára. Növendékei elárasztották a világot és szellemi hagyatékát több generáción át továbbörökítették.” 

(szecsődi Ferenc hegedűművész)

Szabadi VilmosMénesi Gergely

3. 2018. január 27. szombat 15.30
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Hubay Jenő (1858–1937) hegedűművész, zeneszerző és pedagógus, kora zeneéletének alakítója, a zeneakadémia 
főigazgatója egyik legtehetségesebb tanítványának, az akkor 14 esztendős, később elegáns játékmodorával, virtuóz 
hegedűjátékával világhírt szerzett Vecsey Ferencnek írta 1907-ben bemutatott 3. hegedűversenyét (op.99).

hubay Joachim József hegedűművész tanítványa volt Berlinben, aki tudvalevőleg Johannes Brahms jóbarátja, 
rendszeres kamarapartnere és a wagneri zenei világ elleni szövetségese volt. innen nézve már nem is szorul ma-
gyarázatra az a furcsa érzés, ami hubay hegedűversenye hallatán elfogja a hallgatót: mintha brahmsi muzsikát 
hallanék! nem von ez le semmit a komponista nagyságából, hisz korának jelentős zeneszerzői közül csak azok 
vonhatták ki magukat Brahms hatása alól, akik erővel ellenálltak a kísértésnek. 

A brahmsi modell tetten érhető mind a tematikában, mind a formai megoldásokban, ugyanakkor a négy tételes 
versenymű mintáját Liszttől kölcsönző alkotásban felfedezhetjük Mendelssohn tündérzene-hangulatát is, a nagy 
hegedűs-elődök, Henri Vieuxtemps és Pablo de Sarasate hegedűjáték-stílusát is. 

Maga a hegedűverseny zenei asszociációk és citátumok tárháza, a komponista játszik, szinte incselkedik hallga-
tójával, vajon felfedezi-e a megidézett, kissé torzított műrészleteket, lett légyen szó akár Schumannról, Wagner-
ről vagy töredékes népdalról. 

A zeneszerző a huszadik századi zene új irányzataiban nem vett részt, bár alkotásaiban a magyar népdal, 
méginkább a népies műdal, valamint a verbunkos zene fontos szerepet játszik. ebben a népies motívumokat 
virtuóz módon felhasználó Liszt hatása érződik. virtuóz művei a mai napig a hegedűművészek repertoárjának 
fontos részei.

1. Introduction quasi Fantasia – Moderato
2. Scherzo
3. Adagio
4. Finale – Allegro con fuoco

Cèsar Franck: d-moll szimfónia

CF d-moll szimfóniája búg nekem / Szédületben az értelem / s a tudomány is mely csillagot
keres-kutat és mindenütt / mindenféle újabb utat / a múltakhoz és jövőhöz (…) (kiss dénes)

Cèsar Franck (1822–1890) belga-német származása ellenére a19. századi francia zene megújítója. Pompás 
formaérzéke, imponáló tudása, színes hangszerelése és újszerű, kromatikus harmonizálása korszakalkotóvá tet-
ték, olyannyira, hogy őt vallotta mesterének a századforduló francia zenéjének két óriása: debussy és ravel is.

Magasrendű humánum, egyszerűség, szorgalom és mély, istenbe vetett hit – ezek voltak legszembetűnőbb 
emberi és művészi tulajdonságai. Műveinek megértéséhez az út Franck személyiségében, természetében kere-
sendő. zenéjét komoly és mély vallásos érzelmek jellemzik – gyakran boldog, örömteli, nem egyszer misztikus 
pillanatokkal –, de darabjai sohasem szólnak a humor vagy vidámság nyelvén. 

Franck egyetlen nagyzenekari műve, a d-moll szimfónia a komponista életművének tömör összefoglalása. A mű-
ben – korának kiélezett politikai légköre ellenére – sikerült egységet teremtenie a francia és német későromatika 
szimfonikus zenei hagyományainak ötvözésével, zenéjén érezhető Liszt és Wagner hatása is.

cèsar Franck e késői művében egy élet tudásával felvértezve valósítja meg kiérlelődött művészi elképzeléseit. A 
szimfónia megtartotta a klasszikus szimfónia jellegzetes felosztását és az egyes tételek felépítését, de mindezeket 
szabadon kezelve. A műveire jellemző ciklikusság itt is megmutatkozik: a mű három tételét tematikus rokonság 
kapcsolja egybe. 

Az első tétel, mely lassú, szinte tragikus hangú bevezetéssel indul, valójában ugyanazt a zenei gondolatot mu-
tatja be több formában is. A második tétel egyesíti a hagyományos szimfóniák 2. és 3. tételét, voltaképpen egy 
hárfával és pengető vonósokkal kísért hangszeres ária. A zárótétel az eddig megismert témákat dolgozza fel 
mozgalmasan, színesen és hatásosan. 

Franck d-moll szimfóniájának ősbemutatója a párizsi conservatoire-ban volt 1889 februárjában. Mélyen járó 
gondolatai, szokatlan harmóniái és dallamfűzései miatt a széles közönség számára érthetetlen maradt. Még a 
kortárs kartárs Gounod is úgy nyilatkozott, hogy „e szimfónia szerzője tehetségtelenségének ékes bizonyítéka”. 

Ami a mű későbbi és mai megítélését illeti, a neves pályatárs véleménye talán kissé megalapozatlannak és elha-
markodottnak tűnik… 

1. Lento
2. Allegretto
3. Allegro non troppo
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Három csillag van az égen – IFJ. SzERéNyI BéLA három arca

1. BihAri jános • verbunkos (közreműködik: iFj.szerényi BéLA – tánc, zenekar)
2. iFj. szerényi BéLA • b-moll csembalóverseny „kalotaszeg” – invertita, hajnali, szapora
 (közreműködik: hArMAth dénes, zenekar)
3. chédeviLLe • A tél – concerto tekerőre és kamaraegyüttesre – Allegro, Largo,
 Allegro (közreműködik: iFj. szerényi BéLA, zenekar)
4.  Bonchidai ritka magyar népi kamarazenekarra (közreműködik: ziMBer Ferenc – cimbalom, 

árendás Péter – kontra, doór róBert – bőgő, iFj. szerényi BéLA – tánc)
5.  „szegvári halászoké” – délalföldi népzene cimbalomra és tekerőre vikár BéLA gyűjtése alapján 

(közreműködik: iFj. szerényi BéLA, ziMBer Ferenc)
6.  oláhos és rókatánc – tekerőre és cimbalomra és Weiner Leó – rókatánc 

(közreműködik: iFj. szerényi BéLA, ziMBer Ferenc, zenekar)

közreműködik: iFj. szerényi BéLA – zeneszerző, tekerő, néptánc

BArtók • zene húroshangszerekre, ütőkre és cselesztára
i. Andante tranquillo, ii. Allegro, iii. Adagio, iv. Allegro molto

vezényel: kovács jános

A hangverseny műsoráról

„Három csillag van az égen…” ifj. Szerényi Béla három arca

Bihari János: Verbunkos
Bihari János (1764–1827) cigány származású magyar zeneszerző és hegedűművész a verbunkos stílus egyik leg-
nagyobb képviselője volt. A verbunkosban életre kel a xix. századi magyar nemesi muzsika. A tánc-improvizáció a 
Magyarország különböző területein fennmaradt férfitáncok verbunkos elemeiből épül fel.

ifj. Szerényi Béla: b-moll „Kalotaszeg”csembalóverseny 
A három tételes csembalóverseny megidézi a barokk zene jegyeit megőrző és mai napig hordozó erdélyi, kalotaszegi 
népzenénk stílusát. A darab témái kizárólag népdalok, részben hangszeres részben énekelt dallamok. Az egyes tételek 
külön táncrendet képviselnek, melyeknek nemcsak zenei anyaga, ritmizálása különböző, de az adott alkalomhoz való 
funkciója is fontos. 

Az első tétel az „invertita” (román páros tánc) és a virtuóz magyar férfitánc, a „legényes” sajátosságait hordozza, 
bontakoztatja ki.

A második, lassú tétel a híres kalotaszegi „hajnali” gyönyörű nótáit idézi, amit mulatság végén, vagy pihenésképp 
szoktak énekelni – akár órák hosszat is.

A zárótétel a magyar táncrend csúcspontja, az ornamentikában is igen gazdag „csárdás és friss csárdás”, ami ezen a 
vidéken rendkívül virtuóz játéktechnikát kíván. A csembalószóló a régi magyar prímások virtuóz dallamjátékát és 
variáló-tehetségét mutatja be.

Nicolas Chédeville – A tél
A felhangzó darab a francia Nicolas Chédeville (1705–1782) barokk-kori tekerőlant-művész és zeneszerző „Le 
Printemps, ou Les Saisons Amusantes” című 1739-es concerto-sorozatának vi. darabja. A gyűjtemény hat versenyműve 
valójában Antonio Vivaldi 1725-ben publikált „Il cimento dell’armonia e dell’inventione” című – a híres A négy évszak-
ciklust is magában foglaló sorozatának pasticcioja, „remixe” tekerőlantra, furulyára, hegedűre és basso continuóra.

ifj. Szerényi Béla Harmath Dénes Zimber Ferenc Árendás PéterDoór RóbertKovács János

4. 2018. március 10. szombat 15.30
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Bonchidai ritka magyar népi kamarazenekarra
A „ritka magyar” az erdélyi, mezőségi Bonchida jellegzetes férfitánca. A bonchidai zenekarok dallam-repertoárja és 
harmonizálása visszavezet minket a 18-19. századi magyar nemesség zenéjéhez, melyet a parasztmuzsikusok a 20. 
századig megőriztek. nemcsak a zene, hanem a tánc is hordozza az elegáns, nyugodt, de ugyanakkor virtuóz korabeli 
nemesi hagyományokat.

„Szegvári halászoké” – dél-alföldi népzene cimbalomra és tekerőre
A dél-alföld jellegzetes hangszere a tekerő, és több adat is van arról, hogy ma már szokatlan összeállításban is használ-
ták ezt a hangszert, például cimbalommal. Az alföldi tanyavilág egyik kiemelkedő zenészegyénisége volt Papp Rókus 
tiszaalpári tekerős és cimbalmos. Az ő tiszteletére csendül fel néhány régi alföldi dallam.

Oláhos és Rókatánc tekerőre és cimbalomra és Weiner Leó: Rókatánc
Weiner Leó magyar zeneszerző az 1930-as évek elején fedezte fel azt a Lajtha László által gyűjtött kanásztánc ritmusú 
dallamot, amelynek alapján híres Divertimento-jának Rókatánc-át komponálta.
Felcsendül az eredeti rókatánc dallam is népi kamarazenekarra hangszerelve, más kanásztáncokkal egybefűzve. (Az 
oláhos a kanásztánc rokona, azonos ritmusra járják.)

Ifjabb Szerényi Béla (1996) népzenész szülők gyermekeként már 4 éves korában fellépett szülei zenekarával, a Bok-
ros zenekarral a franciaországi Saint-Chartierben, a világ legnagyobb tekerőfesztiválján. 3 éves korától a csillagszemű 
táncegyüttes tagja, a tekerőn kívül játszik még furulyán, tárogatón és klarinéton is. népzenészként, néptáncosként a 
világ számos helyén fellépett már, többek között kanadában is turnézott. 

A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségizett klasszikus szaxofon szakon, jelenleg a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója. hivatalosan tekerő-furulya szakon tanul, de rendszeres hallgatója jazz és 
barokk-zeneszerzés óráknak is.

számos lemez-kiadványon szerepelt már, többek között Sebestyén Márta és a Bokros Zenekar cd-in is.
rendszeresen fellép idősebb zenészekkel is, például Borbély Mihály-jal (vujicsics), Havasréti Pállal és Lányi György-
gyel (téka), Juhász Zoltánnal, valamint Szirtes Edina Mókussal és Nagy Jánossal (Monamo). Sebestyén Mártával és 
Andrejszki Judittal (barokk szoprán, csembaló) is évek óta zenélnek együtt.

gyakran muzsikál együtt a Simplicissimus barokk kamaraegyüttessel, valamint Balasi Barnabás orgonaművész, 
improvizátorral. Legújabb formációjában a tekerő, a tárogató és az esz-klarinét a cimbalommal találkozik, ami egy na-
gyon harmonikus, érdekes duo-hangzást nyújt, törekedve az archaikus burdon-harmonizációra, ugyanakkor feszegetve 
mindegyik hangszer technikai határait.

Bartók: zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
Bartók Béla (1881–1945) a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője, zongoraművész és zenetudós életének 
legtevékenyebb, és zeneszerzőként is jelentős, nagyszabású műveket eredményező időszaka 1934 és 1940 közé esett. 
ekkor már nem tanított a zeneakadémián, a Magyar tudományos Akadémiára való áthelyezése újabb feladatokat rótt 
rá: 1940-ig az MtA 13 000 tételből álló teljes magyar anyagát újrahallgatta, revideálta, s előkészítette a magyar népze-
nei gyűjtemény kiadását. ezzel egy időben megélénkült publicisztikai tevékenysége is. európa számos nagyvárosában 
tartott előadásokat, írásai jelentős szaklapokban jelentek meg.

olyan korszakalkotó darabok kerültek ki a keze alól, mint a Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre, a Kontrasztok, 
a II. hegedűverseny, a Divertimento, az V. és a VI. vonósnégyes. ekkor fejezte be a Mikrokozmosz utolsó köteteit is. és 
ekkorra esett a zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című művének megkomponálása és bemutatása is.
zeneszerzőként már csak megrendelésre dolgozott, de sohasem vállalt el megbízást úgy, hogy ne lett volna elkészült 
vázlata valamely műről. Így volt ez a „zene” esetében is.
Paul Sacher svájci karmester (1906-1999) megrendeléseivel ebben az időszakban három Bartók-remekmű világrajöttét 
is elősegítette. 

sacher húszesztendős korától, 1926-tól vezetője volt egy általa alapított, hivatásos muzsikusokból és amatőrökből álló 
együttesnek, a Bázeli Kamarazenekarnak. Figyelemmel kísérte a nemzetközi zeneélet eseményeit és a nemzetközi zenei 
börze kínálatát, és zeneműveket rendelt zenekara számára Sztravinszkijtól Honeggerig, Hindemith-től Richard Straussig 
a legjelentősebb komponistáktól. Így került sor egy új Bartók-mű megrendelésére 1936 júniusában. Bartók ekkor állt elő 
a „zene” – már meglévő – tervével. A kompozíciót 1937 januárjában hatalmas sikerrel mutatták be Bázelben.

A zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára sokak szerint Bartók legnagyszerűbb alkotása és egyik legeredetibb 
műve úgy hangszerelésében, mint az úgynevezett antifonális (felelgetős) effektusok terén is. 
A hangszerek elhelyezése eleve rendhagyó: a vonósokat a terem ellentétes oldalán helyezi el a szerző, és ezen cso-
portok megosztva, esetenként egymástól teljesen eltérő zenét játszanak. A húros hangszerekhez tartozik ez esetben a 
hárfa, valamint az egyben ütősnek is számító zongora, és folytatódik az apparátus xilofonnal, kisdobbal, réztányérral, 
tamtammal, nagydobbal, üstdobbal, no meg a cselesztával. Bartók a végsőkig kihasználta az ütők adta lehetőségeket, 
annál is inkább, mert lelkes szakértője volt az ütőhangszereknek, többet tartott belőlük otthon is.
A négy tételes darab fúgaszerű nyitótétele az aranymetszés szabályai szerint épül fel, Bartóknál egyébként egyáltalán nem 
egyedülálló módon (éppúgy, mint a Szent Korona, Dante Isteni színjátéka, Leonardo vagy Michelangelo festményei).
A szonátaformájú második tétel főtémája egy Bartók-alkotta „népdal”: négysoros, új stílusú (AA5BA szerkezetű), 
melyet a két zenekar felváltva ad elő.

A lassú tétel a bartóki „éjszaka zenék” szép példája, az ebben az időszakban Bartóknál megjelent hídformára épít: 
ABcBA.
A zárótétel tulajdonképpen egy hatalmas táncfüzér, stilizált rondó, melyben feloldódhatnak a darab feszültségei.

1. Andante tranquillo
2. Allegro
3. Adagio
4. Allegro molto

Aki Bartókkal találkozott, gondolva művei ritmikai őserejére, meglepődött vékony, törékeny alkatán. Külső megjele-
nésében finomidegzetű tudóst mutatott. Ez a fanatikus akarattal és könyörtelen szigorúsággal áthatott, forró szívvel 
cselekvő ember megközelíthetetlennek látszott és tartózkodóan udvarias volt. Lénye fényt és világosságot árasztott. 
Szemeiben fenséges tűz világított. Kutató tekintetének sugarában semmi sem állta meg a helyét, ami nem igaz és 
nem tiszta. Ha egyszer-másszor muzsikálás közben valamilyen különösen nyaktörő és nehéz hely jól sikerült, gyer-
mekes huncutsággal nevetett, s ha jól végzett munkán örvendett, valósággal sugárzott. Többet jelentett ez minden 
kötelező bóknál; ilyet sohasem hallottam tőle.” (Paul Sacher)
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kovács zoLtán • álomtáncok (közreműködik: kAtrin Mátyás – klarinét)
johAnnes BrAhMs • változatok egy haydn-témára
FeLix MendeLssohn-BArthoLdy • v. (“reformáció”) szimfónia, d-dúr, op.107

vezényel: kovács LászLó

A hangverseny műsoráról

Kovács zoltán: Álomtáncok

Kovács zoltán (1969) erkel Ferenc-díjas zeneszerző, karmester, fagottművész a zeneakadémián Petrovics Emil, 
Fülemile Tibor és Janota Gábor tanítványaként végzett 1993-ban. zeneszerzői tevékenysége mellett előadóként 
is aktívan jelen van a zenei életben, karmesteri felkérésein túl úgy is, mint a Magyar állami operaház és a 
Filharmóniai társaság zenekarának 1. fagottosa. oratorikus és szimfonikus művei mellett igyekszik eleget tenni 
a különböző kamaraegyüttesek és kórusok felkéréseinek is. Műveit nemcsak Magyarországon, hanem a világ 
számos országában rendszeresen előadják.

Álomtáncok című 2000-ben, Varga Gábornak és a Budapesti Vonósoknak írt klarinétversenyéről így vall:

„Ez a mű egy érdekes kísérlet volt számomra: hogyan lehet ötvözni a versenymű műfaját a programzenével? 
Adhat-e egy klasszikus szerkezetű versenyműnek zenei formát egy külső eseménysor, egy külső program? Ezek-
re a kérdésre ad választ a kompozíció, mely valójában egy éjszaka történetét meséli el. Egy olyan éjszakáét, 
melyben álmaink különösen, szeszélyesen kapcsolódnak egymáshoz. Álmok, melyekben a valóság keveredik 
a képzelettel. Álmok, melyekben a tudatalatti énünkkel olyan eseményeket is végigélünk, melyeket a nappali 
tudatunk sohasem engedne. Éppen emiatt – az ébrenlét határain messze túlmutató – szélsőséges érzéseket 
élünk meg ilyenkor, melyek zenébe foglalása valódi kihívás lehet egy zeneszerző számára.

S hogy ennek az eseménysornak egy keretet is adjak, a mű elején és végén felhangzik egy régi altató távoli 
dallama. Először, mint gyermekkorunkban az álmainkhoz vezető ének, végül pedig mint az extatikus felébre-
dés utáni hirtelen felismerés, hogy mindaz, amit nemrég átéltünk, csak álom volt. Egy álom, mely rövidesen 
szertefoszlik még távoli emlékeinkből is…”

Johannes Brahms: Változatok egy Haydn-témára 

Johannes Brahms (1833–1897) német romantikus zeneszerző, zongoraművész, karmester nagy művei szinte 
kivétel nélkül nyáron születtek. A téli hónapokban inkább koncertező kiváló szerző nehezen szánta rá magát 
nagyobb lélegzetű szimfonikus mű komponálására. Úgy tartotta, hogy Beethoven és a többi klasszikus szerző 
már mindent megírt, amit a műfajban létre lehetett hozni, másolni pedig nem akarta őket. 

A ma este felhangzó mű, a Változatok egy Haydn-témára Brahms (op.56) első, komolyabb szimfonikus műve 
40 éves korában készült, mintegy előtanulmányként első szimfóniájának megkomponálása előtt. 

Carl Ferdinand Pohl, Brahms barátja, aki a Bécsi Filharmóniai Társaság könyvtárosa volt, felhívta a zeneszerző 
figyelmét egy kéziratos Divertimento-ra, amelyet nagy valószínűséggel Haydn-nak tulajdonított. Második téte-
lének témája volt az úgynevezett Szent Antal korál, melynek témáját Brahms feljegyezte, és erre építette aztán 
a variációsorozatot 1873 nyarán. Mint máskor, most is nyaralás közben dolgozott, a bajorországi Tutzingban.

Katrin MátyásKovács László

1. 2017. december 2. szombat 17.00 
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Az ősbemutatót maga Brahms dirigálta ugyanezen év novemberében, hatalmas sikert aratva a Bécsi Filharmo-
nikus Zenekarral.

A darab kilenc variációt sorakoztat fel, méghozzá a romantika korában népszerűvé vált karaktervariációk formá-
jában. ez a fajta variálás – a barokk szokástól eltérően – a dallam vázát is érinti, jelentősen módosítja azt, csupán 
a téma belső lényegét, karakterét őrzi meg, ugyanakkor bonyolult változtatásokat hajt végre az eredeti dallamon. 

ez a műfaj aztán Brahms keze alatt kivirágzott, legnépszerűbb darabja a haydn-variációk. 

Thema. Chorale St. Antoni. Andante 
1. variáció: Andante con moto (a korál utolsó 3 ütemére épül)
2. variáció: Vivace (a korál első 5 ütemét használja fel mollban, pontozott ritmusban)
3. variáció: Con moto (a hangszerek között váltogatva szólal meg a dallam, derűsen, líraian)
4. variáció: Andante (hasonlóan az előző tételhez)
5. variáció: Poco presto (igazi scherzo, tündérzene)
6. variáció: Vivace (harciasabb a hangvétel)
7. variáció: Grazioso (könnyed, keringőszerű tánc)
8. variáció: Poco presto (mollban szól, mintegy előfutáraként a Finálénak.) 
Finale. Andante

Felix Mendelssohn-Bartholdy: V. „Reformáció” szimfónia

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) német zeneszerző, karmester, zongora- és orgonaművész pályá-
ját csodagyerekként kezdte. Bankár apja minden feltételt biztosította ahhoz, hogy fiából a kor egyik legművel-
tebb művésze válhasson. kisgyermekkorától házi zenekar állt a rendelkezésére, ez inspirálta korai szimfóniá-
inak megírására, és tökéletesíthette karmesteri tudását is. A család baráti köréhez olyan neves személyiségek 
tartoztak s voltak gyakori vendégei a Mendelssohn-háznak, mint Heinrich Heine, s a gyermek Mendelssohn 12 
éves korában már a költő-óriás Goethével levelezett. 17 éves korában már teljes művészi érettségről tett tanúbi-
zonyságot, s ekkor írta mindmáig egyik legnépszerűbb művét, a Szentivánéji álom-nyitányt. 

Mendelssohn klasszikus keretbe foglalja a romantikus tartalmat. Műveinek hangulata tükrözi a kiegyensúlyo-
zott családi légkör, a korlátlan anyagi jólét, a sikeres pálya hatását. nem látta a korabeli európa mélyebb válságát. 
Művészete is ezt, a világgal megbékélt ember portréját állítja elénk. zenéjében érzelmes dallamosság és könnyed 
játékosság vegyül.

Mendelssohn a ma műsora tűzött V. „Reformáció” szimfóniáját d-dúr, (op.107) is mindössze 21 esztendős 
korában komponálta. Megtévesztő a mű magas opus-száma, Mendelssohn ugyanis félretette, és csak halála után 
két évtizeddel nyomtatták ki a darabot, időrend szerint ez tulajdonképpen a második szimfónia lenne.
A reformáció-szimfónia 1830 nyarán keletkezett, a nagy teológus, Melanchton 1530-as Augsburgi konfessziójá-
nak, a reformáció kiáltványának megjelenésére évfordulójára. 

A szimfóniában két zenei idézet is megjelenik a reformációval kapcsolatosan. Az egyik az úgynevezett „drezdai 
Ámen” motívuma – e dallamra énekelték az evangélikus liturgiában az „ámen” szót –, mely a nyitó tételben 
hangzik fel, s melyet később Richard Wagner is idéz Parsifal című operájában. A másik a zárótételben megszólaló 
és azon végigvonuló híres Luther-korál, a protestánsok legkedveltebb éneke, a 16. század első felében keletkezett 
Ein’ feste Burg ist unser Gott (Erős vár a mi Istenünk), melynek első sora az evangélikusok jelmondata is egyben.

1. Andante – Allegro con fuoco
2. Allegro vivace
3. Andante
4. Andante con moto – Choral: Ein feste Burg ist unser Gott
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tóth Péter • téli rege
W.A. MozArt • esz-dúr sinfonia concertante k.364
(közreműködik: gyerMán jÚLiA – hegedű, zárBok zitA – brácsa)
jeAn siBeLius • v. szimfónia

vezényel: kocsár BALázs

A hangverseny műsoráról

Tóth Péter: Téli rege

Tóth Péter zeneszerző 1965-ben született Budapesten. zenei tanulmányait párhuzamosan folytatta a Bartók 
Béla zeneművészeti szakközépiskolában, ütő- és zeneszerzés szakra Schwarcz Oszkárhoz, zeneszerzésre Kocsár 
Miklóshoz járt. 1985-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc zeneművészeti egyetemre, Petrovics Emil osztályába, 
ahol 1990-ben szerzett diplomát. A kilencvenes években számos kísérőzenét írt vidéki és budapesti színházak 
produkcióihoz és több évig dolgozott a színház- és Filmművészeti egyetem óraadó tanáraként. jelenleg a szege-
di tudományegyetem zeneművészeti kar zeneelmélet tanszékének tanszékvezetője. számos kórusműve nyert 
díjat magyar és nemzetközi versenyeken. 2007-ben erkel-díjat, 2009-ben kótA-díjat, 2013-ban Bartók-Pásztory 
ditta-díjat kapott. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

A Téli rege című vonószenekari darab 2006 tavaszán készült. címe talán félrevezető, hiszen nem Shakespeare 
azonos című művére utal. sokkal inkább egy hangulatot, egy képzelt mitikus történetet kíván elmesélni. 
A tél szó ebben az esetben az elmúlást, a halált, a véglegességet, míg a rege a történelmi múltba visszanyúló 
meseszerűséget idézi fel. 

A nosztalgikus hangulatot árasztó, őszinte emberi gondolatokat hordozó, hol áradó, hol filozofikus mélységeket 
föltáró zene dallam- és harmóniavilága az első pillanattól kezdve utat talál a hallgató lelkéhez. 
A darab egybekomponált, négyrészes, visszatéréses szerkezetű, jó negyedórányi kompozíció. 
A bemutató a Budapesti Vonósok előadásában, Kovács Zoltán vezénylete mellett zajlott 2006 májusában.

Wolfgang Amadeus Mozart: Esz-dúr sinfonia concertante K.364

hogy mennyit ér egy komponista a saját korában? sorolhatnánk hosszan a példákat arra, hogy pénzben ki-
fejezve legtöbbször vajmi keveset. Amikor Mozart az alább tárgyalt sinfonia concertantét komponálta, nagy 
szegénységben élt. 

111ezer angol font – ennyit adtak néhány éve ugyanezen művének egyetlen, 27 ütemnyi kadenciát tartalmazó 
kézirat-lapjáért… Sic itur per asperam, ad astra – göröngyös az út a csillagokig…

A sinfonia concertante tulajdonképpen öszvér műfaj. A barokk concerto grosso-t – olyan versenyművet, amely-
ben kettő vagy több szólista concertál (versenyez) a zenekarral – házasítja össze a szimfóniával. kialakulása az 
úgynevezett „mannheimi iskolához” köthető. 

Az 1700-as évek közepén Mannheimben karmesterek, zeneszerzők kiváló csoportja került össze, akik teljesen 
új stílust indítottak el. Új formák, effektusok, műfajok, előadási módok alakultak ki, új hangszerek keletkeztek.
Az ő munkásságuk nyomán forradalmi változások következtek be a barokk és klasszikus kor határán, és gyakor-
latilag szinte kiszolgálták újításaikkal a nagy klasszikus mestereket: Haydnt, Mozartot, Beethovent.

Gyermán Júlia Zárbok Zita Kocsár Balázs

2. 2017. december 16. szombat 17.00
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kialakították például a klasszikus szimfóniát annak tételrendjével együtt, a szonátaformát, és itt alakult ki a 
vonósnégyes műfaja. átmeneti formaként megjelent a fent említett sinfonia concertante, emellett pedig a szóló-
koncert is önálló műfajként – kiszorítva a barokk concerto grosso-t. itt vonult be a hangszerek közé a klarinét, 
és a zenekarok esetében az addigi teraszos hangerőváltást itt váltja a folyamatos hangosítás-halkítás (crescendo 
– decrescendo) gyakorlata. A klasszikus zenekari összeállítás is Mannheimben állt össze a vonószenekar mellé 
társított fúvóshangszer-párokkal és timpanival. 

említsük meg e kiváló férfiúkat, akik oly nagy hatással voltak – a maguk csendes módján – a zene fejlődésére:
Johann Stamitz, Franz Xaver Richter, Ignaz Holzbauer, Christian Cannabich, valamint Luigi Boccherini és 
Johann Christian Bach.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – minden idők egyik legnagyobb muzsikus-zsenije – Mannheimet 
is érintő párizsi útjáról hazatérve, 1779-ben komponálta az Esz-dúr sinfonia concertantét, mely k.364 szám 
alatt katalogizáltatott. Bár a hosszas utazás édesanyja elvesztését és komoly szerelmi csalódást, s a tetejében 
anyagi csődöt is hozott számára, mégsem tért haza üres kézzel: a mannheimi tartózkodás hatása nemcsak a 
műfajválasztásban, hanem a zenekarkezelésben is erősen érződik. 

Az esz-dúr sinfonia concertante igazi kettősverseny. dallamosságával, virtuóz könnyedségével, helyenként víg-
operai hangzásával Mozart legnemesebben szórakoztató darabjai közé tartozik.

A mű második tétele kivételes e műfajban töprengő, elmélyült komolyságával, fájdalmával. talán igaza volt Dé-
nes Zsófiának, amikor El ne lopd a léniát című önéletrajzi regényében a következőket írta: 
„De zenéjében nem felejtette el soha azt a szerelmet, amelyet az egyetlen Aloysia tudott belőle fakasztani. 
Van Mozartnak egy műve, amely sűrítve mondja el ezt a nagy kalandját: Sinfonia concertante Esz-dúr.
Három részből áll. Az első szinte gyermeki dadogással szól a szerelemről. Naiv, játékos, hiszékeny lény cso-
dálkozik benne, hogy egy érzés elsodorhatja, hogy ilyen boldogságot át lehet élni. A második rész – a megta-
pasztalt csalódás. Eltemeti benne a boldogságot, bár lázadozik a lemondás ellen, és kemény visszavágásokkal 
igyekszik föléje kerekedni.
A harmadik rész: teljes felülemelkedés. Az embert nagy baj érte, sebaj, megy tovább. Úgy, mintha fütyörészne. 
Úgy, mintha ez volna minden dolog rendje.

Az egész zenecsodából a legfelemelőbb az, hogy Mozart égi derűjét földi nyomorúság nem érheti el. Igen, ő 
föléje kerül mindennek.

Lehet, hogy meg kell öregedni, hogy az ember ezt is megértse Mozart sorsában. Mozart zenéjében.”

1. Allegro Maestoso
2. Andante
3. Presto

Jean Sibelius: V. szimfónia 

A legendásan hosszú életet élt svéd származású finn zeneszerző, Jean Sibelius (1865–1957) a finn nemzeti 
zene megteremtőjeként szerzett kivételes megbecsülést hazájában. születésnapja a finn zene napja, amikor 
felvonják a nemzeti lobogót is hazájában. 

zenei tanulmányait Berlinben, majd Bécsben tökéletesítette, ahol Goldmark Károlynak is tanítványa volt.

hazatérve érte el első nagy sikerét, a Kalevala ihlette Kullervo szimfóniával – hazaszeretetének ékes bizonyí-
tékával – 1892-ben. ezzel a művel – melyben először mutatkozik meg sibelius zseniális tehetsége – sibelius 
megvetette a finn nemzeti zene alapját. A nagy siker ellenére a szerző életében nem engedte meg többé előadni 
a darabot – elégedetlen volt művével.

1896-tól – élete végéig – állami járadékot kapott, hogy teljesen a komponálásnak tudja szentelni magát. 

A Finnországra nehezedő egyre erősebb orosz nyomás felélesztette a finn nemzeti öntudatot. A történtek hatása 
alá került sibelius a finn legendákat földolgozó zenekari művek sorát alkotta meg. ezek közül a legismertebb 
az 1899-ben keletkezett Finlandia, amely szinte a nemzeti hős piedesztáljára emelte szerzőjét. Azóta ez a mű 
reprezentálja a világ szemében a finn nemzetet.
1910-től sibelius nemzetközi elismertsége tovább nőtt, többször koncertezett külföldön, így például Göteborg-
ban, Rigában, Koppenhágában, Berlinben, Párizsban és az Egyesült Államokban is, ahol megkapta a Yale Egye-
tem díszdoktori címét.
Az első világháború elején keletkezett V. szimfóniáját e-dúr, (op.82) sibelius 50. születésnapján, a tiszteletére 
rendezett hatalmas ünnep keretében adták elő Helsinkiben, a szerző vezényletével. születésnapját ekkor nyil-
vánították nemzeti ünneppé. 

A következő években a művet két alkalommal is átdolgozta, a végleges változatot 1919-ben mutatták be.

A háromtételes mű – melyben sibelius egyesíti a szimfónia, a szimfonikus költemény és a szimfonikus fantázia 
műfajait – keletkezéséről így vallott:

„Olyan, mintha a mindenható Isten mozaikdarabkákat szórt volna le a menny padlatából és azt akarná, hogy 
azok alapján találjam ki az eredeti mintát.”

1. Tempo molto moderato 
2. Andante mosso, quasi allegretto 
3. Allegro molto 

sibelius halálakor az ensz közgyűlésén egy perces néma csenddel adóztak. Az akkori főtitkár, Sir Leslie Munro 
ezekkel a szavakkal emlékezett rá:
„Sibelius az egész világé. Az egész emberiséget gazdagította zenéjével.”
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dohnányi ernő • szimfonikus percek
duBrovAy LászLó • ii. hegedűverseny (közreműködik: jávorkAi sándor)
Pjotr iLjics csAjkovszkij • iv. szimfónia, f-moll, op. 36

vezényel: horváth gáBor

A hangverseny műsoráról

Dohnányi Ernő: Szimfonikus percek

„Csupa harmónia, csupa formásság és könnyedség ez a pompás kis bagatell, ahol csintalankodik vagy sze-
szélyeskedik, ott is csupa dalolás; szellemessége mindig egyúttal lelkesség is, azaz olyan divertimento, mely 
nemcsak a szellemet szórakoztatja, de felüdíti a lelket is. Lebilincsel és felszabadít...” – írta tóth Aladár, korá-
nak legjelentősebb honi zenekritikusa Dohnányi Ernő (1877–1960) zeneszerző, zongoraművész Szimfonikus 
percek című briliáns zenekari darabjának 1933-as ősbemutatójáról, a Filharmóniai Társaság fennállásának 80. 
születésnapján. 

dohnányi – Bartók és Kodály mellett a magyar zeneélet akkori „triumvirátusának” harmadik tagja – stílusa 
jelentősen elüt társaiétól. Finom lírával átszőtt, virtuóz hangszerelésű művei nem követnek irányzatokat, távol 
maradnak a népzenei vonulattól – ugyanakkor szintetizálnak népzenei elemeket is –, amint ez a szimfonikus 
percekben is nyomon követhető. dohnányi – Bartókkal és kodállyal egyetemben – Koessler János zeneszerzés-
tanítványa volt a zeneakadémián, aki – Brahms baráti köréhez tartozván – zászlajára is tűzte a nagy német 
zeneszerző zenei irányzatát. dohnányi művein jól nyomon követhető ez a hatás, a szimfonikus percek utolsó 
tételében különösen.

A zenetörténeti asszociációkban bővelkedő, öt rövid tételből álló mű létrejötte tulajdonképpen dohnányi má-
sodik feleségének, Galafrés Elzának köszönhető, ő inspirálta férjét egy balett megkomponálására, amelynek a 
szimfonikus percek – más kompozíciók mellett – egyik eleme volt.

tételei: 
1. Capriccio – Mendelssohn tündérvilágát és Richard Strauss gazdag hangszerelését idézi
2. Rapsodia – az angolkürttel és klarinéttal a főszerepben Wagner-tájakon járunk
3. Scherzo – kissé darabos, vaskos tánczene
4.  Tema con variazioni – 16. századi dallamot vesz alapul – egy pillanatra akár déja vu érzésünk is adódhat, 

néhány fúvós-akkord erejéig mintha Bartók Concerto-jának zárótételébe hallgatnánk bele (igaz, fél hanggal 
lejjebb) – de tudjuk, dohnányi műve 12 évvel korábban keletkezett. A tétel vége a cseleszta hangjaitól egyre 
meseszerűbb, szinte elfoszlik a levegőben.

5. Rondo – mozgalmasan virtuóz, az első tétel vidám tündérzene-hangulatával 

Dubrovay László: II. hegedűverseny

„Egy-egy rendkívüli képességű előadóművészt hallani mindig inspiráló.
A legnagyobbak előadása ezen felül is valami megfoghatatlan, földöntúli szépséget, harmóniát, megtisztulást 
tud nyújtani. Baráti Kristóf ilyen interpretációi után határoztam el, hogy írok számára egy hegedűversenyt, 
a No.2-t. 2011-ben el is készült a mű, amely épít az előadó igen gazdag, széles spektrumú kifejezőerejére, 
gyönyörű éneklő hegedűhangjára, fantasztikus virtuóz adottságaira” – vallja ma este felhangzó alkotásáról 

Horváth Gábor Jávorkai Sándor

3. 2018. február 3. szombat 17.00 
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Dubrovay László (1943) kossuth-díjas, érdemes művész, a nemzet Művésze – akinek műveit a zuglói Filhar-
mónia mindig kitüntetett figyelemmel tűzi műsorára.

A komponista, aki kitüntetéssel zárt zeneakadémiai tanulmányait követően Karlheinz Stockhausen és Hans-
Ulrich Humpert tanítványa lehetett a kölni zeneművészeti Főiskolán, 1976-tól 2011-ig a régi alma mater, a 
Liszt Ferenc zeneművészeti egyetem tanára volt, töretlen hévvel komponál a mai napig is, a Magyar Művészeti 
Akadémia elnökségi tagjaként pedig jelentős szerepet vállal a magyar zenei közéletben.
ő maga így fogalmazza meg hitvallását:

„Pályám során a kezdetektől fogva azon munkálkodtam, hogy elődeim nyomdokain haladva Liszt, Bartók, 
Kodály útját követve zenémben egyesítsem a magyar hagyományokból származó zenei elemeket a legújabb 
zeneszerzési technikákkal, hangkutatási eredményekkel, és a hangszerek új játéktechnikai lehetőségeivel.
Így próbáltam egy egyéni hangzású új zenei nyelvet létrehozni.”

dubrovay László 2. hegedűversenyének szonáta formájú első tétele a hangszer gyönyörű, éneklő hangjának 
bemutatásával kezdődik, majd az átvezető rész virtuóz mozgásai elvezetnek egy egyszerű flageolett (=üveghang) 
-melléktémához, amelyet a sok csúszással kivitelezett zárótéma kerekít le. A kidolgozási részben a különböző 
anyagok átváltozásait, ütköztetéseit követhetjük, míg a repríz a melléktémával kezdődik, a főtéma elemeit csak 
a tétel végén, a coda-ban hallhatjuk két oktávval magasabban, eltűnve a végtelenben, a flageolett hangok tiszta 
világában.

A második tétel harang-és ütőhangszer hangok igen komor világával kezdődik, amelyet a hegedű siratóéneksze-
rű dallama, majd egy díszítéses pentaton dallam követ. A középrész mikrokromatikus mozgásai után az első rész 
dallamai megtisztultan fohászkodnak és tűnnek el a végtelen magasságban. 

A harmadik tétel igen virtuóz rondó, amely toccataszerű mozgásokat, flageolett-glisszandókat, balkéz pizzicato-
kat tartalmaz virtuóz vonókezeléssel párosítva, igencsak próbára téve a szólista technikai tudását, felkészültségét.

1.  Allegro con fuoco
2.  Adagio
3.  Presto

Pjotr Csajkovszkij: IV. szimfónia 

„Csajkovszkij zenei nyelve egyfajta eszperantót jelent a zenében, amely annyira egyszerű, formájában pedig 
annyira letisztult, hogy bárki képes megérteni: szépséget és kimértséget áraszt, képet adva az orosz lélekről 
mindenki számára.” (rimszkij-korszakov)

Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840–1893) művei a zenében kevéssé jártas közönség számára is ismerősen hangza-
nak. Az orosz romantika legnagyobb mesterének – de mindenképpen legnépszerűbb komponistájának – mun-
kássága felől sokáig megoszlottak a vélemények. voltak, akik Beethoven egyenes ágon leszármazott szellemi 
utódjának tartották, mások – főként a németek – elkeseredetten gyűlölték, banálisnak nevezték invencióját, 

konvencionálisnak dallamfűzését, dilettánsnak formáit és brutálisnak hangszerelését. többen megjósolták csilla-
ga korai leáldozását… az idő viszont őt igazolta.

Ma már alig vitatja valaki, hogy csajkovszkij talán a „legoroszabb” zeneszerző. ebben a jelzőben benne fog-
laltatik mindaz, amiből ez az „orosz-ság” összeadódik: édes dallamgazdagság, mélabús filozofálás, viharos in-
dulatkitörések. s ha ez tökéletes formaérzékkel, dallamfűzéssel, tematikus gazdagsággal, világos és gazdaságos 
hangszereléssel párosul, s a világ is lelkesedik érte – nos, akkor bizton elmondhatjuk, hogy – valószínű kis-
sé elkapkodottan alkottak véleményt az ellenlábasok. igazán nem szégyellnivaló, ha valakinek csajkovszkij 
zenéje – tetszik!

csajkovszkij 1877 áprilisában kezdte el IV. szimfóniája (f-moll, op.36) komponálását, melynek dedikációja 
mindössze ennyi: „Legjobb barátomnak”. ez a legjobb barát pedig az előző évben „megismert” Nagyezsda von 
Meck, csajkovszkij mecénása volt – akivel egyébként személyesen sose találkozott, viszont levelezésükben 
páratlan őszinteséggel vallott magáról és műveiről. tulajdonképpen ezekből a levelekből ismerhető meg igazán 
az érzékeny lelkű komponista. 
tizenöt évig tartott kapcsolatuk, melyben nagyezsda, a nagylelkű mecénás nemcsak évjáradékot folyósított csaj-
kovszkijnak, hanem utazásai költségeit is fedezte, biztosítva számára a nyugodt munkához feltétlenül szükséges 
feltételeket.

A művet szokás Beethoven v. szimfóniájával összevetni némely hasonlóság alapján: ez is „sors-szimfónia”, mely 
egyetlen alapgondolatra épül, hasonló kompozíciós elvek szerint ível a magasba, s hirdeti a sorssal vívott küz-
delem győzelmét. 

csajkovszkij így fogalmaz a szimfónia bevezető részéről, mint a mű magváról: „a végzet az a sorsdöntő hatalom, 
amely megakadályozza a boldogság elérését”. Felcsendül aztán a boldogság hangja is a tétel folyamán, hogy 
végül a sors szétzúzza az álomképeket.

A második tétel teljesen ellentéte a komplikált, szenvedélyes elsőnek. gyönyörű oboaszólójával hangulatban, 
kidolgozásban is maga az egyszerű közvetlenség. 

A harmadik tétel csupa játék: vonós pizzicatók (pengetés) váltakoznak a fúvósokkal, akik a középrészben vidám 
néptáncot jelenítenek meg. 

A szimfónia negyedik tétele, a finálé a közismert nyírfácska-motívummal lepi meg a hallgatót. A tételben csaj-
kovszkij szabadon ereszti temperamentumát. Úgy száguld a zene, mint a sztyeppén elszabadult ló, féktelenül és 
boldogan. A zeneszerző is ezekkel a szavakkal jellemzi a mű végét: 
„Örülj mások örömének – tovább élhetsz!”

1. Andante sostenuto – (Moderato con anima. In movimento di Valse)
2. Andantino in modo canzona
3. Scherzo (Pizzicato ostinato. Allegro)
4. Finale. (Allegro con fuoco)



54 55

richArd WAgner • tannhäuser – nyitány
edvArd grieg • a-moll zongoraverseny (közreműködik: gondA kAtALin)
LudWig vAn Beethoven • vii. szimfónia, A-dúr, op. 92

vezényel : dénes-WoroWski MArceLL

A hangverseny műsoráról

Wagner: Tannhäuser – nyitány

Richard Wagner (1813–1883) német zeneszerző, karmester, esztéta, korának egyik legnagyobb hatású kom-
ponistája, aki a német kultúrkört és mondavilágot piedesztálra emelte – bár számos más műfajban is alkotott – 
operái által vált halhatatlanná. Úgy személyisége, mint zenei stílusa és a művészetről vallott elképzelései is meg-
osztották európa muzsikusait és gondolkodóit, nem egyszer szinte háborúskodásig menő vitákat szítva. 

Charles Baudelaire, a franciák nagy hatású költője és művészeti írója a wagneriánusok széles táborához tar-
tozott. Az övénél szebb, költői leírást keresve sem találhattunk volna Wagner Tannhäuser című operájának 
nyitányáról.

„Templom a természet: élő oszlopai
időnkint szavakat mormolnak összesúgva;
jelképek erdején át visz az ember útja,
s a vendéget szemük barátként figyeli.

Ahogy a távoli visszhangok egyberingnak
valami titkos és mély egység tengerén,
mely, mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény,
egymásba csendül a szín és a hang s az illat.”

„A Tannhäuser két princípium harcát jeleníti meg, melyek az emberi szívet választották küzdelmük porondjá-
ul, ahol a test harcol a szellemmel, a pokol a mennyel, a Sátán Istennel. 

Már a nyitány páratlan leleménnyel sugározza ezt a dualizmust. Van-e, amit nem mondtak már el erről a 
műről? Mégis feltehető, hogy még számos ékesen szóló dolgozat és kommentár tárgyául szolgál majd; mert az 
igazán művészi alkotásoknak sajátjuk, hogy új meg új benyomások kiapadhatatlan forrásai. 
A nyitány, mondom, két énekben foglalja össze a dráma alapgondolatát: vallásos énekben és az érzékiség dal-
lamában; e két ének – Liszttel szólva – „két oldala egy egyenletnek, mely a fináléban kap megoldást”. Elsőként 
a zarándokkar hangzik föl, a legfőbb törvény súlyát érzékeltetve, utalva az élet valódi értelmére, egyetemes 
zarándoklatunk céljára, Istenre. Ám ahogyan Isten bensőséges érzését a test csábítása hamarosan elnyomja 
minden tudatban, úgy a szent éneket is fokról fokra elöntik a gyönyör sóhajai. A képzeletben feltámad és a 
magasba emelkedik a valódi, a félelmetes, az egyetemes Venus.

Aki még nem hallotta volna a Tannhäuser csodálatos nyitányát, az ne közönséges szerelmesek dalára gondol-
jon itt, akik a lugas mélyén igyekeznek valahogy múlatni az időt, de ne gondoljon egy ittas csapat ömlengésére 
sem, amely Horatius nyelvén kísérti Istent. Másról van itt szó, olyasmiről, ami egyszerre igazabb és baljósabb. 
Szelíd sóvárgás, lázas borzongással és szorongással teli mámor, szüntelen visszatérés a kéjhez, mely enyhülést 
ígér, mégsem oltja a szomjat; vad szívdobogás és az érzékek lüktetése, a test parancsszava, a szerelem indulat-
szavainak teljes szótára – ez hangzik föl. 
Végül újra a vallási téma kerekedik felül, lassan, fokozatosan legyőzi a másikat, békés diadalt arat a beteg és 
dúlt lény fölött, Szent Mihály legyőzi Lucifert.” 

(Lenkei júlia fordítása)

Dénes-Worowski Marcell Gonda Katalin

4. 2018. március 3. szombat 17.00 
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Grieg: a-moll zongoraverseny

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 egyaránt szemlélni a nemzeti karak-
tert, másfelől érdeklődésüknek, tanulmányaiknak és munkásságuknak köszönhetően részei lettek az egyetemes 
kultúrának. jelentős elődök nélkül bukkant fel a magyar Liszt és Erkel, a cseh Smetana és Dvořák, a lengyel 
Chopin, a finn Sibelius, vagy éppen a norvég Edvard Grieg (1843–1907) zeneszerző, aki szinte egymaga 
teremtette meg a norvég nemzeti zenét. ugyanakkor a nagy zenei hagyományokkal bíró országokban is felerő-
södött a „vissza a természethez, vissza a néphez” rousseau-i irányzata, és a szerzők a történelem sodra által 
elragadva álltak a forradalmi kezdeményezések, önállósodási törekvések mellé.

grieg, a norvég zenének máig legkimagaslóbb egyénisége hazája nemzeti kultúrájának és művészetének kialakí-
tásáért szállt síkra, és egész életművét és munkásságát ennek vetette alá. A komponista, aki egyébként leginkább 
a kis formák nagymestere, Chopin kivételével talán az egyetlen zeneszerző, aki értékes hangszeres-miniatűröket 
alkotott a romantika korában. Legismertebb műve – mely a honfitárs drámaíró, Ibsen alkotása alapján készült – 
a Peer Gynt mely úgyszintén rövid lélegzetű darabokból összeállított, zseniális szvit. 

grieg egyetlen befejezett zongoraversenye a 25 éves korában írt a-moll zongoraverseny (op.16). A Schumann 
és Liszt nyomain haladó, de tematikájában a norvég népzenén alapuló, sajátos dallamvilágát és finom líráját is 
felmutató művet 1869-ben mutatták be Osloban. (ekkor már egyébként – fiatal kora ellenére – a lelkes zene-
szerző megalapította a norvég zeneakadémiát.)

A darab Schumann-asszociációkkal átszőtt első tétele nem kis erőpróba elé állítja a zongoristát bravúros futama-
ival, ugyanakkor északias lírájával is elvarázsolva a hallgatót.
A második tétel meleg, érzelmes dallama szinte végig a zenekar hangjain szól, a zongora szerepe itt inkább 
díszítő, aláfestő, egészen a tétel végéig, ahol kiteljesedik a zongoraszólam is. 
A zárótétel – melynek témája grieg egyik leggyönyörűbb dallama – élénk, energikus, szinte táncszerű, a zon-
goraszóló ragyogóan virtuóz. 

1. Allegro molto moderato
2. Adagio
3. Allegro moderato molto e marcato

Ludwig van Beethoven: VII. szimfónia 

Ludwig van Beethoven (1770–1827) német zeneszerző, a „bécsi klasszika” Haydn és Mozart mellett legfia-
talabb óriásának munkássága ékes bizonyíték arra, hogy a kortársak kritikája időnként mennyire nem helytálló, 
főként, ha némi rosszindulatot is táplálnak kritikájuk szerencsétlen tárgya irányába.

Ahogy mondani szokás: kapott ő is hideget, meleget…

nézzük csak, milyen eltérően nyilatkoztak a jó kortársak Beethoven 1813-ban – egyébként olyan sikerrel, hogy 
a 2. tételt meg is kellett ismételni – bemutatott nagyszerű VII. szimfóniájáról A-dúr (op.92):

Friedrich Wieck (Robert Schumann egyébként is „epés” apósa) szerint: a két szélső tételt Beethoven részegen írta.

Carl Maria von Weber zeneszerző: aki ilyet le mer írni, az végleg megérett a bolondokházára.

Richard Wagner zeneköltő: A svédek regélnek a Strömkarl-ok, vízitündérek csábító dallamairól. A Glag nevű 
Strömkalr-nak tizenegy variációja van, de ezek közül csak tízet szabad játszani; a tizenegyedik az ő uráé, az éj 
szelleméé; mert ha ezt játszanák, úgy asztal és pad, korsó és pohár, öregek és nagyanyák, vakok és bénák, még 
a bölcsőbeli kisgyermekek is táncra kerekednének… Az A-dúr szimfónia utolsó tétele a tizenegyedik változat. 
A tánc apoteózisa.”

Beethoven viszont tisztán látott az ügyben: „ez egyike legjobb műveimnek.”

nekünk pedig nincs más dolgunk, mint hogy higgyünk neki és élvezzük ezt a fantasztikus muzsikát, amely 
annyi generáción át bűvölte el és sodorta magával hallgatóságát.

1. Poco sostenuto – Vivace
2. Allegretto
3. Presto Assai meno presto (trio)
4. Allegro con brio
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záborszky Kálmán 70. születésnapi koncertje
Müpa, Bartók Béla nemzeti hangversenyterem

zeMPLéni LászLó • régi magyar táncok
(közreműködik a szent istván király szakgimnázium és zeneiskola növendékeiből alakult zenekar)
kodáLy zoLtán • Psalmus hungaricus op.13
(közreműködik: kovácsházi istván – tenor, szent istván király oratóriumkórus, 
hunyadi jános általános iskola gyermekkara, karigazgató: igALiné Büttner hedvig)

kodáLy zoLtán • galántai táncok
duBrovAy LászLó • Faust, 
az elkárhozott – részletek
– Bevezetés és Faust
– Mefisztó tánca
– Margit és Faust szerelme
– kocsmajelenet

vezényel: záBorszky káLMán

A hangverseny műsoráról

zempléni László: Régi magyar táncok

zempléni László (1947) zeneszerző, ütőművész zenei tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc zeneakadémián 
végezte. 1969-től 2008-ig a Magyar állami operaház zenekarának timpanistája volt, ezzel párhuzamosan pedig 
ütőhangszereket és kamarazenét tanított zeneiskolákban és a Liszt Ferenc zeneakadémián. közel négy évti-
zednyi zenepedagógiai munkássága ösztönözte arra, hogy zeneszerzéssel is foglalkozzon, melynek eredménye 
számos kamarazenei, fúvószenekari és vonószenekari darab.

zempléni László Régi magyar táncok című gyermek-vonószenekarra és ütőhangszerekre írt négytételes kom-
pozíciója xviii. századi, magyar vonatkozású táncdallamok feldolgozása.

Az i., a ii. és a iv. tétel témáit az úgynevezett Linus-féle, 1780 körül keletkezett xviii. századi táncgyűjtemény 
tartalmazza, a iii. tétel származási helye az 1730-ból származó Apponyi-kézirat.
A régi kiadványokban csupán a dallam maradt fenn, sem basszus, sem kísérő harmóniák nem találhatóak az 
adott kéziratokban. 
néhány esetben maga a dallam lejegyzése is bizonytalan volt, tehát némi igazítást igényelt a komponista részé-
ről, elsősorban ritmikai szempontból. 

A triós formában íródott első tételben szereplő két dallamnak – ritka módon – címe is van: az első a „Lapaczkás 
Tancz” (Lapockás tánc), a trióban szereplő pedig a „Czicza Tancz”. 
A következő három tétel dallamai az egyébként többféle nemzet zenéjét tartalmazó kéziratokban egyszerűen a 
„Saltus Hungaricus” (Magyar tánc) címet viselik.

A második tétel szintén triós forma, a harmadik igazi lassú tétel, ily módon a többi, kifejezetten táncos tétel 
hangulati ellenpontja.
A befejező tétel egyre gyorsuló finálé.

Kodály zoltán: Psalmus Hungaricus

„A Psalmus Hungaricus a magyar zenének egyszeri, sűrített pillanata. Kodály egész kórusművészete ezt a ha-
talmas tornyot körülvevő vár-erődítmény.” (szokolay sándor)

Kodály zoltán (1882–1967) zeneszerző, zenetudós, népzenekutató a Pest, Buda és óbuda egyesítésének 50. 
évfordulójára megrendelt Psalmus Hungaricust (op.13) 1923-ban alig két hónap alatt írta. A kecskeméti vég 
Mihály szövegére komponált magyar zsoltárral, a 20. századi oratórium-irodalom kiemelkedő csúcsdarabjával 
szinte azonnal Magyarország vezető zeneszerzőjévé vált.

Igaliné Büttner HedvigKovácsházi IstvánZáborszky Kálmán

2017. október 7., szombat, 18.00
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„Az 55. zsoltár Mozart Requiemje óta az első tiszta koncepciójú zeneszerzemény, mely vallásos tárgyat dolgoz 
fel.” – írta a műről Tóth Aladár zeneesztéta.

A tenorszólóra, vegyeskarra és zenekarra komponált oratórium – melynek zenéjében a népdalok világa, a pen-
tatónia és a középkori zsoltáros dallamok összeölelkezését figyelhetjük meg – szövege dávid király 55. zsoltára 
Kecskeméti Vég Mihály, 16. századi magyar költő szabad fordításában, melynek eredeti címe:

„Könyörgés hamis atyafiak ellen. Vigasztalódás Istenben.” 

kodály aktuálisnak érezte ezt a bibliai szöveget, hiszen nem nehéz párhuzamot találni dávid király panasza és 
a magyar nép sorsa között. 

„Csak sívok-rívok nagy nyavalyámban, 
Elfogyatkoztam gondolatimban, 

Megkeseredtem nagy búsultomban, 
Ellenségemre való haragomban.” 

„Akarok inkább pusztában laknom, 
Vadon erdőben széjjel-bujdosnom, 

Hogy nem mint azok között lakoznom, 
Kik igazságot nem hagynak szólanom.

„Mint a XVI. század számos magyar verse, ez a zsoltár is tele van az üldözött költő keserű önvallomásával, és 
robusztus, izzó erejű, gazdag nyelve ennek a csodálatos, ígéretekkel teljes, vívódó magyar századnak irodalmá-
ban is külön helyre állítja. Nem véletlen, hogy ez a zaklatott életű század annyira mélyére hatolt a magyar sors 
lényegének – és nem véletlen, hogy Kodály épp ebben a korban találja meg legnagyobb alkotásának szövegét.” – 
írta Szabolcsi Bence, a 20. századi zeneírás mestere.

Kodály zoltán: Galántai táncok

„A magyar zenét nem mi találtuk ki. Megvan az már ezer éve. Mi csak ápolni, őrizni akarjuk a régi kincset, és 
ha olykor megadatik nekünk, gyarapítani.”(kodály zoltán)

Ma már szlovákia területén fekszik az a kedves kisváros, Galánta, amely 1885 és 1892 között oly fontos helyszíne 
volt Kodály zoltán életének. itt eszmélt a világra, kisgyermekként itt járt elemi iskolába, játszott pajtásaival, és itt 
hallott először magyar népdalt. A gyermek kodály maga készítette különleges hangszeren kísérve magát, legszíve-
sebben énekelgetett: gitárját egy édesanyjától kölcsönvett szűrőkanálból fabrikálta össze, némi zsineg segítségével.
ezekre a gyermekkori évekre így emlékezett kodály a Bicinia Hungarica i. füzetének ajánlásában. „Galántai 
népiskola, mezítlábas pajtásaim: rátok gondolva írtam ezeket. A ti hangotok cseng felém ötven év ködén át.”
 

A későbbi életét is meghatározó élmények művészetét is befolyásolták. Az 1933. október 23-án, a Budapesti 
Filharmóniai Társaság díszhangversenyén Dohnányi Ernő vezényletével bemutatott Galántai táncok című öt 
tételes zenekari művében a gyermekkor emlékei élednek fel. A darabban a galántai Mihók cigányprímás dalai, 
táncai kelnek életre, a 19. századi verbunkos dallam- és ritmusvilágába ágyazva. 

kodály maga így emlékezik a mű partitúrájának előszavában: 
„Galántán töltötte a szerző gyermekkora legszebb hét esztendejét. Híres volt akkor a galántai banda, Mihók 
prímás alatt. De még híresebb lehetett száz évvel azelőtt. 1800 táján Bécsben több füzet magyar tánc jelent 
meg. Egyiknek címe így jelöli meg forrását: ’von verschiedenen Zigeunern aus Galantha’. Ma már hírmondó 
sem maradt belőlük. Hadd folytassa ez a kis mű a régi galántai hagyományt.”

álljon itt ajánlásul kodály művéről egy mondat tóth Aladár, a kor neves zenekritikusa tollából: „A nagy zeneköl-
tő ezzel a remekbe szabott kompozíciójával népének valóságos tündérkertjébe vezet el bennünket.”

Dubrovay László: Faust, az elkárhozott

Dubrovay László (1943) kossuth-díjas, érdemes művész, a nemzet művésze – akinek műveit a zuglói Filhar-
mónia mindig kitüntetett figyelemmel tűzi műsorára.

A komponista, aki kitüntetéssel zárt zeneakadémiai tanulmányait követően Karlheinz Stockhausen, és Hans-Ulrich 
Humpert tanítványa volt a kölni zeneművészeti Főiskolán, 1976-tól 2011-ig a régi alma mater, a Liszt Ferenc 
zeneművészeti egyetem tanára volt, töretlen hévvel komponál a mai napig is, a Magyar Művészeti Akadémia 
elnökségi tagjaként pedig jelentős szerepet vállal a magyar zenei közéletben.
ő maga így fogalmazza meg hitvallását:

„Pályám során a kezdetektől fogva azon munkálkodtam, hogy elődeim nyomdokain haladva Liszt, Bartók, 
Kodály útját követve zenémben egyesítsem a magyar hagyományokból származó zenei elemeket a legújabb 
zeneszerzési technikákkal, hangkutatási eredményekkel, és a hangszerek új játéktechnikai lehetőségeivel.
Így próbáltam egy egyéni hangzású új zenei nyelvet létrehozni.”

egy tisztességes, becsületes, példamutató élet után megtörténhet-e az elkárhozás? győzhetnek-e a gonosz erők? 
erre a kérdésre válaszol dubrovay László táncdrámája, melynek zenéje az elmúlt 70 év egyik legnagyobb szabá-
sú eredeti balett-kompozíciója. A cselekmény dramaturgiája a komponista számára lehetőséget nyújtott sokféle 
hangvétel, gesztus- és mozdulatgazdag zenei anyag megteremtésére, amely a tánc és a mozgás közlésrendszeré-
vel együtt a harmonikus színpadi megvalósítást is szolgálja. 
A balett 1995-ben az operaház felkérésére készült, a 460 oldalas partitúra mindössze egy év alatt született meg. 
Akkor nem kerülhetett sor a bemutatóra, de a műből készült négy zenekari szvitet – mely a hungaroton jóvol-
tából cd-n is megjelent – azóta többször is előadták. 

A balett ősbemutatóját 2016 áprilisában, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében tartották meg a Zuglói Filhar-
mónia és a Pécsi balett közreműködésével, Záborszky Kálmán vezényletével és Vincze Balázs koreográfiájával. 
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Baráti Kristóf és Várdai István koncertje

Muszorgszkij • éj a kopár hegyen 
sosztAkovics • i. gordonkaverseny op.107 (közreműködik: várdAi istván)

dvořák • ix. (Újvilág) szimfónia, e-moll, op.95

vezényel: BAráti kristóF

Mogyeszt Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen

Az éjszaka közepén süvítve repkednek körülöttünk a 
sírból kikelt holtak szellemei, boszorkányok egyéb ártó 
népségek. sűrű az éj a feketemisére érkezők mozgolódá-
sától. szemünk előtt magasodik a sátán, s a rossz lelkek 
éjféli zsolozsmába fognak…

Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (1839–1881) 
zeneszerző, az orosz romantikus zene történetének 
kimagasló egyénisége 1867-ben alkotta meg Egy éj a 
kopár hegyen című látomásos hangverseny-fantáziáját. 
A hihetetlen megjelenítő erővel megkomponált darab 
irodalmi alapja a Szentivánéj című Gogol dráma volt, 
a zeneszerző a régi orosz hiedelemvilágból érkező, bo-
szorkányszombatot tartó holt szellemeket festette meg 
zenei ecsetjével. 
Rimszkij-Korszakov emlékirataiból tudjuk, hogy Liszt Fe-
renc Haláltánca is például szolgált Muszorgszkij számára. 
vannak ugyan hasonlóságok a formai és technikai meg-
valósításban, az orosz komponista darabjában megjelenő 
boszorkányszombat azonban a népi képzelet szülötte, 
alakjai ijesztő és groteszk voltukban is bensőséges lírával 
dicsőítik a sátánt, és vidám táncot lejtenek körülötte — a 
holdtöltében a fergeteges boszorkányszombat inkább a 
szentivánéji hangulattal rokon. 
A zeneszerzőnek sikerül elérni, hogy a hallgatóban ne 
a félelem, hanem a kíváncsiság uralkodjon. Meseszerű 
ez a történet, nem fenyeget minket a saját-halál víziója, 
nem kényszerít menekülésre a halál karjai elől, inkább 
csak behúzzuk a nyakunkat egy pillanatra, ha épp a fe-
jünk felett húz el egy seprű…
A feketemise zsolozsmája tisztán kivehető, majd a han-
gulat egyre fokozódik, s vad táncba fognak a sátán kö-
rül. A kopár hegyen megzendülő, a hajnalt jelző csendes 
harangszó azonban véget vet az orgiának, s mi szinte 
sajnáljuk a rossz lelkeket, akik meggörnyedt háttal csen-
desen tovatűnnek a hajnali derengésben.
A zene oly kifejező, hogy a történetet még az is össze 

tudná rakni, aki nem ismeri a komponistának a műhöz 
mellékelt programját:
Szellemhangok föld alatti zaja – A sötétség szellemei-
nek, majd magának a Sátánnak a föltűnése – Hódolat a 
Sátán előtt, fekete mise – Az orgia tetőpontján megkon-
dul a távolban egy falusi templom harangja, melynek 
szava elűzi a sötétség szellemeit – Virradat.

Dmitrij Sosztakovics: I. gordonkaverseny 

„Egy adott korszakot sokkal élénkebben visszaadhat ne-
künk a zene, mint a történészek.” (r. Ambrose-Brown)
 
Dmitrij Sosztakovics (1906–1975) szovjet-orosz zene-
szerző, a 20. századi zene kiváló alkotója, zongoramű-
vész, tanár egész élete és munkássága a szovjet rezsim 
fojtó szorításában telt. rossz és még rosszabb időszakok 
váltogatták egymást, attól függően, hogy Sztálin, illetve 
kultúr-ideológusa, Zsdanov épp hogy ítéltek munkássága 
felől. egyszer kitüntették, máskor kegyvesztett lett. nem 
volt ezzel másképp egyébként Prokofjev, Hacsaturján és 
több társuk sem. sosztakovics a szovjet rendszerhez kri-
tikusan, de szolidárisan viszonyult, ám sohasem vált a 
hatalom eszközévé, mint annyi – ma már lassan a feledés 
homályába vesző – pályatársa. ragyogó hangszerelő, al-
kotásai szinte minden műfajt felölelnek, zenéje időnként 
kimondottan szatirikus, máskor lírai vagy éppen humo-
ros. Prokofjevvel a szovjet-orosz zenei stílus megteremtő-
jeként ismeri a világ.
sosztakovics I. gordonkaversenyét esz-dúr (op.107) – 
amiként a másodikat is – valamikori tanítványa és jó ba-
rátja, Msztyiszlav Rosztropovics csellóművész számára 
komponálta. A négy tételes mű – és ihletője, Prokofjev 
Sinfonia concertante című alkotása is – a csellóirodalom 
legnehezebb darabjai közé tartozik, virtuóz tudást köve-
tel meg a szólistától.
idézetek hangzanak fel a versenyműben, többek között az 
első tételben, amely az ifjúkori nagy mű, sosztakovics Lady 
Macbeth című operája groteszk cári rendőrkórusának té-

Várdai IstvánBaráti Kristóf

A hangverseny műsoráról

2017. október 20. péntek 19.30
BUDaPeST konGreSSzUSI kÖzPonT
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máját hozza elénk. de felismerhetünk egy motívumot egy 
1948-as filmzenéből, hallhatunk egy Muszorgszkij által is 
felhasznált orosz bölcsődalt, sőt, az utolsó tételben kitör 
a gúny is a komponistából, amikor megszólaltatja sztálin 
kedvenc grúz dalát, a Szulikót. 

1. Allegretto
2. Moderato
3. Cadenza – Attacca
4. Allegro con moto

„Miután Leningrád melletti nyaralójában (1958) elő-
ször játszottam el neki a gordonkaversenyét, kikísért 
az állomásra, ahonnan az éjszakai vonattal Moszkvába 
mentem. A nagy váróteremben sokan a földön alud-
tak. Láttam az arcát, és mély szenvedése könnyeket 
csalt a szemembe. Sírtam, de nem a szegények látvá-
nyától, hanem attól, amit Sosztakovics arcán láttam.” 
(Msztyiszlav rosztropovics)

Dvořák: IX. „Újvilág” szimfónia

Antonín Dvořák (1841–1904), a cseh nemzeti muzsika 
egyik legerőteljesebb egyénisége, a cseh szimfonikus iro-
dalom megalapítója és világhírű mestere tizenegy évesen 
ugyan hentes-inasnak állt, de egyre inkább megmutat-
kozó zenei érdeklődése hamarosan békésebb területre 
térítette. tanulmányai befejeztével brácsista lett a Prágai 
Nemzeti Színház zenekarában, nem kisebb pályatárs ve-
zénylete alatt, mint smetana, a cseh nemzeti zene másik 
atyja. hamarosan barátságot kötött Johannes Brahms-
szal is, akinek munkássága aztán egész, egyenesen felfe-
lé ívelő pályája során példaképül szolgált számára.
népszerű műveivel a cseh nemzeti mozgalmakat segítet-
te: a cseh népzene és táncok beépítése műveibe, opera-
témáinak a cseh történelemből, a szláv mondavilágból 
való merítése, szimfonikus költeményeinek sora mind-
mind hazaszeretetéről tanúskodik.
1884-es angliai útján saját műveit vezényelte: szimfóni-
áit és humoreszkjeit az angol közönség is kitörő lelkese-
déssel fogadta. 1890-ben a cambridge-i egyetem majd a 
prágai Károly Egyetem is díszdoktorává avatta. 
hamarosan felkérték a New York-i Nemzeti Konzerva-

tórium igazgatására, tanításra, zenekari hangversenyek 
vezénylésére. 
„Az amerikaiak nagy dolgot várnak tőlem, mindenekelőtt 
azt, hogy én mutassam meg nekik az Ígéret földjére ve-
zető utat, és aztán nagy, önálló művészetük birodalmát. 
Röviden, én teremtsem meg nemzeti zenéjüket!”. 
dvořák 1892-ben foglalta el a new york-i konzervatóri-
um igazgatói állását, s hatalmas lendülettel fogott neki a 
feladatnak. 
1893 első felében készült el az új, IX. szimfónia e-dúr 
(op.95), a bemutatóra new yorkban, az év végén került 
sor, rendkívüli sikerrel. A zeneszerzőt a konzervatóri-
um háromszáz dolláros nagydíjával is megjutalmazták. 
A közismert címet – „Az Újvilágból” – a szerző csak a 
komponálás befejezése után adta darabjának. 
A mű első tétele a városi élet forgatagát tárja elénk úgy 
színes dallamvilágában, mint ritmikájában.
A második tételnek maga dvořák adta a „legenda” elne-
vezést. A zenét Gabriella Longfellow: Ének Hiawatháról 
című költeménye inspirálta. A bennszülött indiánok 
szelíd, békés életét festi le zenéjével. Az idill mindaddig 
tart, amíg az erőszakos fehér ember fegyvereivel el nem 
űzi őket megszokott életterükről.
A harmadik tétel egzotikus indiántáncába keringő dalla-
mai vegyülnek, a szerző honvágya visszaidézi a kedves 
szláv dallamokat.
A záró tételben az öröm hangjai váltják a honvágyét: bol-
dog cseh dallamokra épül a zene. (dvořákot e tétel meg-
írása előtt meglátogatta családja: felesége és hat gyerme-
ke. Boldog időszak volt ez életében, mely előrevetítette a 
hazatérés örömét is.) A középrészben megszólal minden 
eddigi téma, majd a hazatérés közelségének öröme hatja 
át a szimfónia záró részét.

1. Adagio – Allegro molto 
2. Largo 
3. Molto vivace 
4. Allegro con fuoco 

egy amerikai hanglemezgyár így ajánlotta az Újvilág-
szimfóniát a közönségnek:
„Ha nem is Amerika zenei ajándéka, de eddig a leg-
szebb ajándék, amelyet a zene adott Amerikának!”

2017. december 29. péntek 19.00
BUDaPeST konGreSSzUSI kÖzPonT

john WiLLiAMs • Star Wars – Főcímzene
ALAn Menken • A szépség és a szörnyeteg
dAnny eLFMAn •  Pókember 

Batman 
Charlie és a csokigyár

h. gregson-WiLLiAMs-steve BArton • Narnia krónikái
(Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény)

john PoWeLL • Így neveld a sárkányodat
nino rotA • Keresztapa
john WiLLiAMs • Indiana Jones – raiders’ March

john WiLLiAMs • Star Wars – részletek
john WiLLiAMs • Harry Potter – részletek
Leroy Anderson • A Christmas Festival

FILMzene koncerT

Horváth Gábor
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BrAhMs • Akadémiai ünnepi nyitány
BrAhMs • három magyar tánc no. 1., 5., 6.
sosztAkovics • ii. zongoraverseny
(közreműködik: FArkAs zsoLt)

vezényel: horváth gáBor

RézANGyALOK – Toronyzenétől a Jazz-ig
zuglói Filharmónia rézfúvós együttese
tagjai: koMLóssy gáBor, toLdi károLy, 
gucz györgy, schWArcz BALázs – trombita
Leiter jános – kürt, gásPár oLivér, 
BoLdizsár zsoLt, sztrAnyák dávid,
hegyi gáBor – harsona
BAttyányi istván – tuba
csePeLi Bence – ütő

A hangverseny műsoráról

Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány

Johannes Brahms (1833–1897) német zeneszerző fanyar, öniróniától sem mentes humoráról is közismert volt. 
szép példázata ennek a boroszlói egyetem számára komponált Akadémiai ünnepi nyitány keletkezésének 
története. 

Brahms – akinek művészete az 1870-es évekre egész európát meghódította – hatalmas tiszteletnek örvendett a 
zeneértők körében. több egyetem is megtisztelte azzal, hogy díszdoktorává választotta. Brahms különféle mó-
don fogadta ezeket a kitüntető megnyilvánulásokat, cambridge-be például el se ment el az avatásra, mert nem 
volt hajlandó hajóra szállni, a boroszlói bölcsészkar értesítését pedig csak egy udvarias levélben köszönte meg.

Az őt a címre jelölő Bernard Scholz karmester jelezte neki, hogy ennél azért kifejezettebb hálával illenék fogad-
ni a megtiszteltetést, így hát megkomponálta a veretes című Akadémiai ünnepi nyitányt, melynek bemutatójára 
1881 januárjában került sor.

Az avatóra összesereglett egyetemi méltóságok és a meghívottak felkészültek egy komoly, ünnepélyes és hosszú 
darab végig-szunyókálására. ehelyett viszont legnagyobb megrökönyödésükre sejtelmes és terjedelmes bevezető 
után egy játszi humorral megírt, kedélyes mű szólalt meg, ami az egyetemi diákság közismert kocsmázó, helyen-
ként tanár-csúfoló nótáinak dallamait dolgozta fel – igaz, a brahmsi, bámulatosan művészi formában. Mindjárt 
az első (Wir Hatten gebauet ein stattliches Haus) egy politikai tartalmú szövege miatt betiltott dal volt, amely-
nek felhangzása nem kis mozgolódást eredményezett a hallgatóság soraiban. ezt sorra követték a duhaj nóták 
feldolgozásai (Der Landesvater, Was kommt dort von der Höh).

A mű csúcspontja a közismert, kora középkori Gaudeamus igitur, mely diadalittas fináléként teljesedik ki, és a 
darabvégi kódában méltóságteljesen, szinte himnikusan ünnepélyes jelleget ölt.

Brahms azon célja, hogy az esemény szárazon ceremoniális jellegét oldja, ezzel a kis zenei fricskával maximáli-
san megvalósult, a botrány végül – hála az egyetemi kar humorérzékének – elmaradt…

s hogy Brahms később hogy jellemezte – a rá valló iróniával, a tőle szokatlanul sok ütős megszólaltatása miatt 
csak janicsárzenének nevezett – darabját? 

„Diákdalok nagyon vidám egyvelege – Suppé modorában.”

Johannes Brahms: I., V. és VI. magyar tánc

Johannes Brahms (1833–1897), a hamburgban született nagy német romantikus zeneszerző már ahhoz a 
komponista-generációhoz tartozott, akinek nem voltak „gazdái”, ahogy még a barokk korban is általános volt, se 

Farkas ZsoltHorváth Gábor

2018. április 27. péntek 19.30
VIGaDÓ
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mecénásai, mint a későbbiekben akár a nagy példaképnek, Beethovennek. ő már – sok társával együtt – abból 
élt, amit koncertjein és művei kiadásával keresett. ez bizony természetszerűleg együtt járt a közönség igénye-
inek bizonyos fokú kiszolgálásával is. népszerűek, keresettek lettek az opera átiratok zongorára (lásd Liszt), 
valamint a tánc alapú művek, keringők, mazurkák, és a magyar ritmusok.

Brahms – miután megismerkedett a hegedűművész Reményi Edével és Joachim Józseffel – sokat koncertezett 
velük, Budapesten is. A kávéházakban, esetenként magánházaknál hallott – tévesen magyar népdaloknak vélt, 
elsősorban cigányzenei és verbunkos – dallamokat feljegyezte, és 21, eredetileg négykezes zongorára, majd 
szimfonikus zenekarra meghangszerelt Magyar táncot alkotott a melódiákból. Az ízig-vérig magyaros műfajt, a 
verbunkost Brahms – mondhatjuk – anyanyelvi szinten művelte.
Az átiratok közül csak az elsőt, a harmadikat és a tízediket készítette Brahms, a többit különböző komponisták 
hangszerelték – az érdekesség viszont, hogy mindegyikük megtartotta a Brahms-féle zenekari összeállítást, így 
ezek sem különböznek az eredeti zenekari letétektől. A Magyar táncok két külön kötetben jelent meg, az első, 
tíz darabot tartalmazó 1869-ben, a második pedig – mely 11 táncot tartalmaz – 1880-ban. 
A Magyar táncok hihetetlenül népszerűek lettek, a legnagyobb népszerűséget alkotója az v. magyar tánccal érte 
el. Ma a sorozatból az első, az ötödik és a hatodik hangzik fel.

Dmitrij Sosztakovics: II. zongoraverseny

Dmitrij Sosztakovics (1906–1975), a sztálini diktatúra által többször is megalázott, de időnként fel is emelt 
orosz zeneszerző, zongoraművész, a 20. század egyik legnagyobb komponistája pályája elején sikeresnek mond-
hatta magát, majd – miután sztálin megtekintette népszerű operáját, támadások indultak ellene. ez a „hullám-
zás” végigkísérte egész életművét, felőrölve egészségét és idegrendszerét. ennek ellenére nem hagyta el hazáját, 
a szovjet rendszerhez kritikusan, de szolidárisan viszonyult, bár nem volt hajlandó annak eszközévé válni.
egyfajta „megfelelési kényszer” azért felfedezhető némely – „zenén kívüli nyomásra” keletkezett – darabjában, 
de minden bántó körülmény ellenére sikerült őszinte – gyakran humortól, szatirikus hangvételtől sem mentes – 
ragyogóan hangszerelt zenei kifejezésmódot teremtenie. 

sosztakovics 1957-ben fiának – az akkor 19 esztendős – szintén zongoraművész és karmester Maxim Sosztako-
vicsnak – írta a II. zongoraversenyt (F-dúr, op. 102). 
Az egész darab, éppúgy, mint a játékos, fiatalos, inkább kamrazenei hangzású, vidám hangvételű, könnyedebb 
stílusú első tétel is, nagyon szerethető. (A tételt egyébként Walt Disney tette igazán ismertté, aki – Fantázia című 
filmjében – Andersen Rendíthetetlen ólomkatona című meséjének választotta kísérőzenéül.)
A fenséges c-dúrban induló álmodozó lassú tétel gyönyörű, oroszos dallamai c-mollba „borulva” szinte későro-
mantikus, borús, filozofikus hangulatot idéznek, melyet kiválóan fest alá a szordinált vonósok visszafogott hangja. 

A megszakítás nélkül következő zárótétel vidám ellenpontja az előzőnek, mozgalmassága, táncosabb karaktere 
igazi kirobbanó, fiatalos finálé.

1. Allegro
2. Andante
3. Allegro

PaSToraLe-sorozat

zene, tánc, kép – élmény, ismeret, öröm!
A Zuglói Filharmónia családi előadás-sorozata a Pesti Vigadó Dísztermében

Szerkesztő-műsorvezető: Solymosi Tari Emőke

2018. február 17. szombat 16.00
2018. február 18. vasárnap 16.00
Szerelmi bájital 
donizetti vígoperájának keresztmetszete
vezényel: horváth gáBor 
 
2018. március 24. szombat 16.00 
2018. március 25. vasárnap 16.00
A sokarcú klarinét
A klarinét a klasszikus zenében,
a népzenében és a jazzben
vezényel: Ménesi gergeLy 

2018. április 21. szombat 18.00 (!)
2018. április 22. vasárnap 16.00
Debussy és Ravel világa
A francia zene és a társművészetek 
a századfordulón 
vezényel: záBorszky káLMán 

2018. május 12. szombat 16.00
2018. május 13. vasárnap 16.00
„Szomszédolás” Bartók nyomában
Magyar, román és szlovák népzene és néptánc
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FeLix MendeLssohn-BArtoLdy • 114. zsoltár „izrael egyiptomban” op. 51
szent istván király oratóriumkórus 
karigazgató: záBorszky káLMán

FeLix MendeLssohn-BArtoLdy • e-moll hegedűverseny op. 64
BrAhMs • iv. szimfónia

közreműködik és vezényel: BAráti kristóF

A hangverseny műsoráról

Felix Mendelssohn-Bartholdy: 114. zsoltár

Felix Mendelssohn (1809–1847) a német romantika egyik legnagyobb zeneszerzője hamburg leggazdagabb 
bankárának fiaként látta meg a napvilágot. A család 1811-ben Berlinbe költözött, áttért az evangélikus hitre, és 
nevét – hogy megkülönböztesse magát a család zsidó hiten maradt ágától – Mendelssohn-Bartholdyra változ-
tatta. A művelt, széles látókörű apa mindent megtett azért, hogy fia a tudomány és művészet legtöbb területén 
megfelelő – sőt, a legjobb – képzést kapjon. 

A gyermeket neves házitanítók oktatták, közöttük Heyse, az elismert nyelvész. A festésre Rösel oktatta, a zenei 
nevelés Zelter kezében volt. zongorázni Ludwig Bergertől, hegedülni Eduard Reitztől tanult. emellett az ifjúvá 
cseperedő Felix kiválóan úszott, vívott, több nyelvet beszélt, és nagyszabású európai körutakat is tehetett, hogy 
minél szélesebb látókörű felnőtté érhessen. A szellemileg és művészileg egyaránt felszabadult, liberális eszméket 
valló család otthonában gyakran megfordult a neves költő, Heinrich Heine is. 

Luigi Cherubini – korának elismert komponistája – dicsérő szavai megerősítették Mendelssohnt azon elhatá-
rozásában, hogy a zenének szenteli életét. saját életművének megalkotásán túl elévülhetetlen érdeme, hogy 
újra felfedezte és a közönséggel megkedveltette az abban az időben szinte elfeledett Johann Sebastian Bach 
muzsikáját. 

1835-ben – meghívásra – elvállalta a lipcsei Gewandhaus zenekar vezetését, melynek színvonalát európai jelen-
tőségűvé fejlesztette. Bach Máté passiójának felfedezése és újra-bemutatása is nevéhez fűződik, de előszeretettel 
vezényelt Händel-oratóriumokat, Schubert- és Schumann szimfóniákat is.

Mendelssohn Lipcsei évei alatt zenésítette meg a ma este felcsendülő 114. zsoltárt, melyet két kórusra és ze-
nekarra komponált. A Horcheim bei Koblenz-i nyaralása során 1839. augusztus 9-én befejezett, de csak két év 
múlva – némi változtatások után – kiadott gyönyörű mű teljes szövege hűen követi az eredeti zsoltárt:

Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:
Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága.
A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula
A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.
Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?
Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?
Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt,
A ki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.

(károli gáspár fordítása)

Baráti Kristóf

2018. május 22. kedd 19.30
zeneakaDéMIa
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A zsoltárok évezredek folyamán nagy jelentőséggel bírtak és bírnak mind a költészetben, mind a zeneművekben. 
ezek a bibliai szövegek rendkívül alkalmasak az ember és a teremtettség belső világának, érzéseinek a kifejezé-
sére. ezek a prózaversek tartalamznak hálaadó, könyörgő, bűnbánó, magasztaló vagy győzelmi szövegeket is.

A 114. zsoltár rövid beszámolót tartalmaz arról a szabadításról, mellyel isten – kihozván a népét egyiptomból 
és bevezetvén őket a megígért örökségbe – bizonyítékát adta örök emlékezetben tartandó hatalmának és ke-
gyelmének. ennek a csodálatos szabadításnak az volta célja, hogy ábrahám magva teljesen odaszánhassa magát 
istennek, aki azt akarta, hogy az örökbefogadás kegyelmes cselekedetével az ő szent és saját népévé váljanak.

A mű monunentális, szakaszonként tömbökbe foglalt, nagyzenekarral kísért nyolcszólamú szerkesztésmódja 
pontosan alkalmazkodik a händeli oratóriumokéhoz. A polifon és tiszta homofon részek váltakozása, valamint 
a pontozott vagy duplán pontozott ritmusok előszeretettel való alkalmazása is erre utal. 
sajnos Mendelssohn 114. zsoltára nagyon ritkán játszott mű, remélhetőleg a mai előadás felhívja majd a figyel-
met e méltatlanul hanyagolt kompozíció erényeire, és elnyeri méltó helyét a hangversenyek pódiumán is.

Felix Mendelssohn-Bartholdy: e-moll hegedűverseny

Mendelssohn e-moll hegedűversenyének (op.64) első taktusai már 1838-ban megfogalmazódtak a kompo-
nistában, azonban műve megírásához csak hat évvel később fogott hozzá. A bemutató Lipcsében volt 1845-ben, 
ahol barátja, Ferdinand David játszotta a bravúros darab hegedűszólóját. 

Mendelssohn 13 évesen írt már egy hegedűversenyt d-mollban, de ez a mű egészen a 20. század derekáig rejtve 
maradt a nagyközönség elől, ma is meglehetősen ritkán tűzik műsorukra a hegedűsök. 

Az e-moll hegedűverseny Mendelssohn egyik legsikeresebb és legtöbbet játszott alkotása. népszerűsége első-
sorban ötletes hangszerelésében, könnyedségében, a szólóhangszer virtuozitásában és lírai dallamosságában 
keresendő.

Mendelssohn, a ki nem tartozott a formai újítók közé – műveit a klasszikus elődök nyomdokain haladva alkotta 
a romantika harmóniai vívmányainak felhasználásával, ebben a hegedűversenyben formai tekintetben mégis-
csak előremutató változást hozott. A mű három tételének egybekomponálásával megteremtette az alapját annak 
a Lisztnél kiteljesedő versenymű-formának, mely a tételeket egy tömbben, egymáshoz kapcsolva sorakoztatja 
fel. 

A nagy érzelmi gazdagságú, egyszerű, de számtalan szebbnél szebb árnyalatot megcsillantó darab, melyben a 
hegedű szinte végigénekli a művet, méltán vált a hegedű-irodalom egyik legnépszerűbb gyöngyszemévé.

1. Allegro molto appassionato
2. Andante – Allegretto non troppo
3. Allegro molto vivace

Johannes Brahms: IV. szimfónia

Johannes Brahms (1833–1897), a 19. század egyik legnagyobb hatású, “utolsó klasszikusnak” is nevezett 
német zeneszerzője az opera kivételével minden zenei műfajban jelentőset alkotott. Míg kortársainak jelentős 
része – élükön Liszt Ferenccel – új utakat kerestek, új formákat, új kifejezésmódokat igyekeztek találni, addig 
Brahms megmutatta, hogy a szigorúan klasszikus szimfónia útján is lehet maradandót alkotni, még Beethoven 
után is. Pedig ő annyira ment a konzervativizmusban, hogy zenekarában sem lépte túl a beethoveni kereteket. 
hogy a közönség és a kritika az ő pártjára állott, abban oroszlánrésze volt Eduard Hanslicknak, a kor neves – de 
nem mindig elfogulatlan – zenekritikusának.

Mi sem mutatja ezt jobban, hogy Brahms első – egyébként viszonylag későn, 43 éves korában komponált 
szimfóniáját a mai napig is szokás Beethoven x. szimfóniájának titulálni. hosszú évek teltek el, amíg a Liszt-féle 
irányzat műveit a közönség és a kritika is elfogadta, de ez szerencsére anélkül történt, hogy Brahms darabjai 
veszítettek volna népszerűségükből.

Brahmsnak csaknem minden művéből kicsendül a melankólia, de az 1884–1885-ben írt IV. e-moll szimfóniát 
(op.98.) elejétől végéig valósággal áthatja. A komponista maga is aggódott a mű meglehetősen komor hangulata 
miatt. 

Így írt hát barátjának, Hans von Bülow karmesternek: 

„Itt fekszik néhány közjáték, amit együttesen általában szimfóniának neveznek… egyre csak arra gondolok, 
milyen szíves-örömest kezdeném nálatok a mű próbáit. Egyúttal azt is remélem, hogy a nagyközönség tetszését 
elnyeri majd. Bár tartok tőle, hogy túlságosan árad belőle a mi hűvösebb éghajlatunk… mert nálunk bizony 
nem érnek édessé a cseresznyék, Te nem is kóstolnál belőlük!”

Aggodalma nem volt alaptalan, mert amikor a mű két zongorára írt változatát szűk körben – mintegy tesztelés-
képpen – bemutatták, barátai nem éppen hízelgő kritikával illették. Hanslick nem átallott úgy nyilatkozni, hogy 
az első tétel olyan, mintha két szellemes fickó ütögetné, Kalbeck, aki aztán Brahms életrajzát is megírta, feltran-
csíroztatta volna a darabot. Az első két tételt meghagyta volna (persze új folytatással), a harmadikat kidobásra 
ítélte, a negyediket pedig variációsorozatként adta volna ki. 
A jobbnál jobb ötletek dacára a bemutatót Bülow vezényletével megtartották, és bizony Brahms iv. szimfóniája 
elsöprő sikert aratott. 

A meiningeni közönség, úgy tűnik, szerette a savanyú cseresznyét is…

1. Allegro non troppo
2. Andante moderato
3. Allegro giocioso
4. Allegro energico e passionato
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I.-II.Hegedű
 1. dóczi áron – koncertmester
 2. csap Melinda – koncertmester, szólamvezető
 3. kovács orsolya – koncertmester, szólamvezető
 4.  Puss Ferenc gergely – koncertmester, 

szólamvezető
 5. gyermán júlia – koncertmester, szólamvezető
 6. Bocsák gábor – koncertmester, szólamvezető
 7. sima Balázs – szólamvezető
 8. czelleczné Bitay enikő
 9. csanda sámuel
 10. dóczi horváth olívia
 11. Farkas László
 12. Fejes Andrea helga

 13. görög-hegyi szilvia
 14. hollósi krisztina
 15. horváth ágnes
 16. hörömpöli Anna
 17. imre Boglárka
 18. kerényi réka
 19. kocsárdy nicolette
 20. kovács nárcisz
 21. Lajgút sophia
 22. Milibák edit
 23. Molnár tímea
 24. nagy Ferenc
 25. Pállné Pados réka
 26. rácz gabriella
 27. somló judit
 28. szakács zoltán
 29. szilágyi júlia
 30. temesvári Fanni
 31. ulrich istván
 32. Weisz józsef

Brácsa
 1. zárbok zita – szólamvezető 
 2. kiss Alexandra enikő – szólamvezető 
 3. Fajd gergő – szólamvezető
 4. szűcs Boglárka – szólamvezető
 5. Balázs Péter
 6. Bálint imola
 7. egyházi Mária
 8. horváth ágnes
 9. horváth Levente
 10. kindlinger jessica
 11. Lenthár Lilla
 12. Papp nóra
 13. sille Attila
 14. sugatagi gábor
 15. szamosi szandra
 16. vincze endre

cselló
 1. kiss gergely – szólamvezető 
 2. Bettermann rebeka
 3. Bulecza noémi

 4. dóczi Péter
 5. Farkas áron 
 6. jánosa rozália
 7. kárász András
 8. Márkus ágnes
 9. nádasdi kristóf
 10. Puskás Bernadett
 11. Wolf Magdolna 
 12. zanathy Pintér Márk

Bőgő
 1. dénes Balázs – szólamvezető
 2. nahaj gábor – szólamvezető
 3. dénes-Worowski Marcell
 4. Fánczi gábor
 5. Fodor gyöngyvér
 6. godár gergely
 7. Piukovics gábor
 8. renge zsolt
 9. varga samu

Fuvola
  ruskó rózsa
  geszti emőke
  gombár Anikó
  h. nagy ildikó

oboa
  villányi Péter
  németh edit
  ninkó Attila

klarinét
  horváth Péter
  katrin Mátyás
  szőke Márton

Fagott
  nagy Albert
  trifán László
  dolfin Benjamin
  szutor Lili
  Marót Boglárka

kürt
  Leiter jános
  Furka előd
  seeman László
  südi Bálint
  varga hunor
  opauszki gergely györgy
  kun gábor

Trombita
  schwarcz Balázs
  komlóssy gábor
  gucz györgy

Harsona
  gáspár olivér
  Boldizsár zsolt
  hegyi gábor

Tuba
  ifj. Bazsinka józsef
  Battyányi istván

Ütő
  oláh norbert
  dominkó Levente
  onozó dávid
  nyilas gyöngyvér
  tóth Péter
  hlaszny ádám

Hárfa
  Mericske nikoletta
  schunk Franciska

cseleszta-zongora
  Farkas zsolt

csembaló- orgona
  harmath dénes

igazgató: hortoBágyi istván
vezető karmester: záBorszky káLMán
karmesterek:  horváth gáBor 
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