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Felix Mendelssohn-Bartholdy: 114. zsoltár

Felix Mendelssohn (1809–1847) a német ro-
mantika egyik legnagyobb zeneszerzője Hamburg 
leggazdagabb bankárának fiaként látta meg a nap-
világot. A család 1811-ben Berlinbe költözött, áttért 
az evangélikus hitre, és nevét – hogy megkülön-
böztesse magát a család zsidó hiten maradt ágától 
– Mendelssohn-Bartholdyra változtatta. A művelt, 
széles látókörű apa mindent megtett azért, hogy fia 
a tudomány és művészet legtöbb területén megfele-
lő – sőt, a legjobb – képzést kapjon. 

A gyermeket neves házitanítók oktatták, közöttük 
Heyse, az elismert nyelvész. A festésre Rösel ok-
tatta, a zenei nevelés Zelter kezében volt. Zongo-
rázni 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 művé-
szileg egyaránt felszabadult, liberális eszméket val-
ló család otthonában gyakran megfordult a neves 
költő, Heinrich Heine is. 

Luigi Cherubini – korának elismert komponistá-
ja – dicsérő szavai megerősítették Mendelssohnt 
azon elhatározásában, hogy a zenének szenteli 
életét. Saját életművének megalkotásán túl elévül-
hetetlen érdeme, hogy újra felfedezte és a közön-
séggel megkedveltette az abban az időben szinte 
elfeledett Johann Sebastian Bach muzsikáját. 

1835-ben – meghívásra – elvállalta a lipcsei 
Gewandhaus zenekar vezetését, melynek színvo-
nalát európai jelentőségűvé fejlesztette. Bach Máté 
passiójának felfedezése és újra-bemutatása is nevé-
hez fűződik, de előszeretettel vezényelt Händel-ora-
tóriumokat, Schubert- és Schumann szimfóniákat is.

Mendelssohn Lipcsei évei alatt zenésítette meg a 
ma este felcsendülő 114. zsoltárt, melyet két kó-
rusra és zenekarra komponált. A Horcheim bei 
Koblenz-i nyaralása során 1839. augusztus 9-én be-
fejezett, 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 ki-
rálysága.
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 hal-
mok, mint a juhoknak bárányai?
Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Is-
tene előtt,
A ki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet 
vizek forrásává.

(Károli Gáspár fordítása)

A zsoltárok évezredek folyamán nagy jelentőség-
gel bírtak és bírnak mind a költészetben, mind a 
zeneművekben. Ezek a bibliai szövegek rendkívül 
alkalmasak az ember és a teremtettség belső világá-
nak, érzéseinek a kifejezésére. Ezek a prózaversek 
tartalamznak hálaadó, könyörgő, bűnbánó, ma-
gasztaló vagy győzelmi szövegeket is.

A 114. zsoltár rövid beszámolót tartalmaz arról 
a szabadításról, mellyel Isten – kihozván a népét 
Egyiptomból és bevezetvén őket a megígért örök-
ségbe – bizonyítékát adta örök emlékezetben tar-
tandó hatalmának és kegyelmének. Ennek a cso-
dálatos szabadításnak az volta célja, hogy Ábrahám 
magva teljesen odaszánhassa magát Istennek, aki 
azt akarta, hogy az örökbefogadás kegyelmes csele-
kedetével az Ő szent és saját népévé váljanak.

A mű monunentális, szakaszonként tömbökbe 
foglalt, nagyzenekarral kísért nyolcszólamú szer-
kesztésmódja pontosan alkalmazkodik a händeli 
oratóriumokéhoz. A polifon és tiszta homofon ré-
szek 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 figyelmet e méltatlanul hanyagolt kompozí-
ció erényeire, és elnyeri méltó helyét a hangverse-
nyek pódiumán is.

Felix Mendelssohn-Bartholdy:
e-moll hegedűverseny

Mendelssohn e-moll hegedűversenyének 
(op.64) első taktusai már 1838-ban megfogalma-
zódtak a komponistában, azonban műve megírásá-
hoz 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 hegedűver-
senyt 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 legsi-
keresebb és legtöbbet játszott alkotása. Népszerűsé-
ge elsősorban ötletes hangszerelésében, könnyed-
ségében, a szólóhangszer virtuozitásában és lírai 
dallamosságában keresendő.

Mendelssohn, a ki nem tartozott a formai újítók 
közé – műveit a klasszikus elődök nyomdokain ha-
ladva alkotta a romantika harmóniai vívmányainak 
felhasználásával, ebben a hegedűversenyben for-
mai tekintetben mégiscsak előremutató változást 
hozott. A mű három tételének egybekomponálásá-
val megteremtette az alapját annak a Lisztnél kitel-
jesedő versenymű-formának, mely a tételeket egy 
tömbben, egymáshoz kapcsolva sorakoztatja fel. 

A nagy érzelmi gazdagságú, egyszerű, de számta-
lan szebbnél szebb árnyalatot megcsillantó darab, 
melyben a hegedű szinte végigénekli a művet, mél-
tán 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 kifejezésmódo-
kat 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 zene-
karában 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 kom-
ponált szimfóniáját a mai napig is szokás Beetho-
ven X. szimfóniájának titulálni. Hosszú évek teltek 
el, amíg a Liszt-féle irányzat műveit a közönség és 
a kritika is elfogadta, de ez szerencsére anélkül tör-
tént, hogy Brahms darabjai veszítettek volna nép-
szerűségükből.

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

Így írt hát barátjának, Hans von Bülow karmesternek: 

„Itt fekszik néhány közjáték, amit együttesen ál-
talában szimfóniának neveznek… egyre csak arra 
gondolok, milyen szíves-örömest kezdeném nála-
tok a mű próbáit. Egyúttal azt is remélem, hogy 
a nagyközönség tetszését elnyeri majd. Bár tartok 
tőle, hogy túlságosan árad belőle a mi hűvösebb ég-
hajlatunk… 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 
tesztelésképpen – 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, feltrancsíroztatta vol-
na 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 sava-
nyú cseresznyét is…

1. Allegro non troppo
2. Andante moderato
3. Allegro giocioso
4. Allegro energico e passionato

A hangverseny műsoráról
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2018. október 13. szombat 19.30 (!)
joseph haydn: A teremtés
közreműködik: SZuTréLy KATALIN – szoprán, 
KoMÁroMI MÁrToN – tenor, 
NAjBAuEr LórÁNT – basszus 
Purcell Kórus
Vezényel: vasheGyi GyörGy

2018. november 24. szombat 15.30
emlékkoncert ZáBorsZKy jóZsef 
születésének 100. évfordulója alkalmából
jean siBeLiUs: Finlandia
jean siBeLiUs: Hegedűverseny
közreműködik: ZÁBorSZKy KATArIINA
ZáBorsZKy jóZsef: Litania pro pace
közreműködik: GESZTHy VEroNIKA – szoprán, 
MoLNÁr ANdrÁS – tenor, 
BErCZELLy ISTVÁN – basszus 
Szent István Király oratóriumkórus
LisZt ferenc: Les préludes
Vezényel: ZáBorsZKy KáLmán

2019. január 19. szombat 15.30
samUeL BarBer: Adagio
GUstav mahLer: Gyermekgyászdalok
közreműködik: MELÁTH ANdrEA – mezzoszoprán
W. a. moZart: C-dúr „Jupiter” szimfónia KV. 551 
Vezényel: oBerfranK péter

2019. február 2. szombat 15.30
BartóK BéLa: Erdélyi táncok
BartóK BéLa: Hegedűverseny
közreműködik: LANGEr ÁGNES
cLaUde deBUssy: Egy faun délutánja
cLaUde deBUssy: A tenger
Vezényel: doBsZay péter

2019. március 2. szombat 15.30
j. s. Bach: János-passió
Evangélista: SZIGETVÁrI dÁVId – tenor, jézus: 
HorVÁTH CSABA – bariton,
Pilátus, Péter: KoVÁCS ISTVÁN – basszus, továbbá: 
CSErEKLyEI ANdrEA – szoprán,
BALoGH ESZTEr – mezzo, MEGyESI ZoLTÁN – tenor
Szent István Király oratóriumkórus
Vezényel: aLexander mayer


