
FelFedezőúton
„Haj, Rákóczi, Bercsényi…”
Szabadsághősök a magyar történelemben

19 előadás a zuglói felső tagozatos általános iskolás és
gimnazista diákoknak 

Zuglói Szent István Zeneház nagyterme (1145 Budapest, Columbus u. 11.) 
2019. október 16., 17., 18., 22., 24., 25. 
Az előadások kezdete minden délelőtt:
8:30, 9:50, 11:10 (18-án pénteken 12:30 is)

Szent István Király
Zenei Alapítvány

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

Fotó: Fortepan



PRogRam: 
Bodrogközi verbunk (koreográfia: AppelShoffer JánoS)
ZArándy ákoS: rákóczi-concerto tárogatóra és zenekarra – III. tétel
ludwIg vAn Beethoven: egmont-nyitány, op. 84 – részlet
lAJthA láSZló: vII., „forradalmi” szimfónia, op. 63 – III. tétel: Agité – részlet
rábaközi csárdás (koreográfia: AppelShoffer JánoS)
lISZt ferenC: Xv. magyar rapszódia – rákóczi-induló – részlet
heCtor BerlIoZ: rákóczi-induló a faust elkárhozása című drámai legendából, op. 24 

SzeRePlők:
Zuglói filharmónia – Szent István király Szimfonikus Zenekar
ZáBorSZky kálmán, méneSI gergely, horváth gáBor – karmesterek
a magyar táncművészeti egyetem növendékei
horváth péter – tárogató
pellet SeBeStyén, BArBArICS CSAnád – zongora
SolymoSI tArI emőke – szerkesztő-műsorvezető

hogyan álmodja zenébe egy mai fiatal 
zeneszerző, Zarándy ákos II. rákóczi 
ferenc alakját? milyen hangszer a rákóczi 
korában használt töröksíp, és milyen a 
ma is használt tárogató? hogyan vált ré-
szévé a rákóczi-induló a francia Berlioz 
„drámai legendájának”, amelyet goethe 
faustja alapján komponált? mikor és 
miért tiltották be magyarországon a 
rákóczi-induló előadását? mely magyar 
táncok erősítették az elmúlt századok-
ban a nemzeti érzést? melyik Beethoven- 
zenemű lelkesítette 1956-ban a magyar 
forradalmárokat, és hogyan siratta el 
szimfóniájában lajtha lászló a forrada-
lom és szabadságharc leverését?

többek között ezekre a kérdésekre kapnak választ azok a diákok, akik eljönnek 
a Zuglói filharmónia 50 perces, vetített képekkel és magyarázattal színesített 
zenés-táncos előadására, mely a II. rákóczi ferenc-emlékévhez (rákóczi erdélyi 
fejedelemmé választása 315. évfordulójához) kapcsolódva nagy magyar szabad-
sághőseink alakját idézi meg: a rákóczi-szabadságharc mellett főként az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hőseit.

Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc képmása


