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Horváth Gábor

Puskás Zsolt 



A HANGVErsENy MűsoráróLG
Beethoven: III. Leonóra-nyitány

Egy valamirevaló opera nyitánnyal kezdődik. A 
nyitányt pediglen azért találták ki, mert az opera 
műfajnak bölcsőjében, Itáliában a nyelves, a szín-
házban is élénk társadalmi életet élő közönségnek 
kellett némi idő, hogy „felvegye a tempót” és végre 
a színpadra figyeljen. 
tehát az opera nyitánnyal kezdődik. Egy opera álta-
lában egy nyitánnyal. Hogy Beethoven Fidelio című 
operájához – szinte példátlan módon – négy nyi-
tány is készült, az nem a fegyelmezetlen közönség 
megregulázása miatt történt. 

Ludwig van Beethoven (1770–1827) német 
zeneszerző egyetlen operája az első bemutató-
tól a végleges, ma is játszott változat elkészültéig 
több, gyökeres változáson is átment. Eredeti címe 
Leonora, avagy a hitvesi szerelem lett volna, de mi-
után Beethoven egy pályatársa – Ferdinando Paër – 
már megzenésítette ugyanazt a librettót, így végül 
Fidelio címmel mutatták be. történt ez először is 
1805-ben Bécsben. Az első változat meglehetősen 
terjengős, három felvonásos mű volt, mely még a 
J. N. Bouilly darabja nyomán J. S. Sonnleithner 
tolla alól kikerült librettó alapján készült. Az eh-
hez készült nyitány volt tehát az I. Leonora nyi-
tány. De a következő előadáson már nem ezt 
adták elő, hanem a másodikat, mivel szerző – 
elégedetlen lévén művével – újat komponált helyet-
te. Az 1806-os, átdolgozott változat bemutatóján 
ismét új nyitánnyal indult a darab: ez tehát a III. 
Leonóra-nyitány, mely sajnos szintén nem hozta 
meg a várt sikert. 

Beethoven jelentős részeket átírt, és új, E-dúrban 
felhangzó nyitányt is komponált a műhöz – ennek 
elnevezése a Fidelio-nyitány –, s így, végleges alak-
jában az 1814. évi bécsi bemutatón hatalmas sikert 
aratott. Manapság a nagyszerű III. leonóra-nyitány 
is felhangzik az opera előadása során, a két felvonás 
között szokták játszani.
Florestant, a szabadság szószólóját elfogatja és bör-
tönbe veti régi ellenfele, Pizarro. Leonora, a fogoly 
hitvese álruhában, Fidelio név alatt a börtönőr, 
Rocco szolgálatába áll. titokban beleszeret a bör-
tönőr lánya, Marcellina, akiért viszont Jaquino, a 
kapus rajong. Pizarro meg akarja ölni Florestant, de 
a kormányzat gyanút fogott, megérkezik a miniszter 
és igazságot tesz. A döntő pillanatban tehát sikerül 
megakadályozni a gyilkosságot: Florestan kiszaba-

dul, leonora-Fidelio felfedi kilétét, Pizarro pedig 
elnyeri méltó büntetését.

A ma este megszólaló III. leonóra-nyitány közeli ro-
konságban van a másodikkal, korabeli kritikusa sze-
rint abban különböznek, hogy a 2. nagy, a 3. még 
nagyobb. Richard Wagner szerint a III. leonóra-nyi-
tány nem is nyitány, hanem a leghatalmasabb dráma!
Érezzük benne Florestan rabságát, a magát feláldoz-
ni kész hitvesi szerelem erejét, sőt, a mű derekán 
a távolból felharsanó és közeledő kürtszó a közeli 
szabadulás reményét is felébreszti bennünk. 
No, most kezdődik a két nyitány közötti nagy elté-
rés. A 2. leonora-nyitányban egy diadalittas kódával 
hamarosan eljő a dicső befejezés. A harmadikban 
viszont – a cselekmény és a dramaturgia szerint 
meglehetősen logikátlanul, viszont formailag tökéle-
tesen – Beethoven visszakanyarodik a történet – és 
a nyitány – elejéhez. szegény Florestan pedig újból 
szenvedhet és reszkethet halálfélelmében, holott 
egyszer már megszabadult.
A közönség viszont élvezettel hallgathatja ismét. 
Ahogy mondani szokás: fele költség – dupla öröm!

Boccherini: B-dúr (Grützmacher)
csellóverseny

„Amikor Isten szólni kíván az emberhez, azt Haydn 
zenéjével teszi, de ha az ember hangjára kíváncsi, 
Boccherinit hallgatja.”

Az olasz Luigi Boccherini (1743 – 1805) korának 
egyik leghíresebb komponistája, Európa-hírű gor-
donkaművésze élete nagy részét spanyolországban 
töltötte. Főként kamarazenei alkotásai miatt szerzett 
komoly hírnevet, hozzájárult a vonósnégyes fejlesz-
téséhez, és nevéhez fűződik a vonósötös műfajának 
kialakítása is.

sokan – Haydn és Mozart érdemeinek elismerése 
mellett – Boccherinit tartják a klasszicizmus legje-
lentősebb hangszeres komponistájának. Művei dal-
lamosak, virtuóz hangszerkezeléssel és kiváló for-
maérzékkel íródtak. Művészetére olyan nagy hatást 
gyakorolt Haydn stílusa, hogy sokan csak „Haydn 
feleségének” csúfolták.
Majd’ tucatnyi gordonkaversenye közül a legtöbbet 
játszott a sorban kilencedik B-dúr. A mű tetszetős, 
kellemes hangzása és a szólóhangszer szólamának 
virtuozitása folytán a koncerttermek kedvelt darab-
jává vált. 

A B-dúr gordonkaversenyt két változatban adják 
elő. Az egyik az eredeti, Boccherini kézirata alap-
ján előadott mű, a másik – amely a mai hangverse-
nyen is felcsendül – az úgynevezett Grützmacher-
változat.

Friedrich Grützmacher (1832–1903) Európa-szerte 
koncertező csellista és zeneszerző volt, aki korsze-
rűsített átdolgozásokat készített a korábbi századok 
jelentős gordonkaműveiből.
A B-dúr gordonkaverseny esetében a partitúrát is 
áthangszerelte, az eredetileg csak vonóskart és két 
kürtöt tartalmazó apparátushoz két oboát is hozzá-
rendelve. 

Dvořák: Az erdő hangja

A természetrajongó cseh zeneszerző, Antonín 
Dvořák kedvelt túrahelye volt a német határon hú-
zódó Cseh erdő. Ez a gyönyörű táj ihlette 1883–84-
ben komponált négykezes zongoraciklusát, mely 
Cseh erdőkről (op.68) címmel vált ismertté.
Dvořák a hat részes összeállítás ötödik darabját 
1891-ben csellóra és zongorára írt át Az erdő hang-
ja címmel. A Hanus Wihan csellóművésznek aján-
lott darabot aztán – zenekari kísérettel ellátva – a 
simrock kiadó nyomtatásban is megjelentette. 
A varázslatosan légies, oldottan szemlélődő darab 
hallatán szinte érezhetővé válik az a mély nyugalom 
és öröm, amit csak a természetközeli lét adhat az 
embernek. 

Wagner: Trisztán és Izolda –
Előjáték és Izolda szerelmi halála 

Az egyébként ellenséges érzelmeket tápláló fiata-
lok: az öregedő Marke király gyönyörűséges és ifjú 
menyasszonya, Izolda, s trisztán, a király unokaöcs-
cse – s egyben leghívebb vitéze – tévedésből bájitalt 
isznak, és ennek hatására szerelemre lobbannak 
egymás iránt. szerelmük testet-lelket elborító tűz-
vésszé terebélyesedik.
Marke király nem tudja, hogy trisztán és Izolda 
ártatlanok, hiszen tudtuk nélkül ittak a bájitalból, 
amely egymás karjaiba hajtotta őket. Iszonyú ha-
ragra gerjed, egyik harcosa halálra sebzi trisztánt, 
akit hű fegyverhordozója ősei földjére menekít. ott 
haldokolva várja a király bocsánatát és szerelmesét. 
Marke számára végül kiderül az igazság, de már 
későn érkezik trisztánhoz. Izolda élettelenül omlik 
szerelme holttestére. 

“A zenésznek, ki ezt a témát választotta bevezetésül 
szerelmi drámájához, főgondja az volt, miként kor-
látozza magát, hiszen a téma kimeríthetetlen. Így 
hát csak egyszer, de hosszú, tagolt áradással bontot-
ta ki a kielégíthetetlen vágyat, a gyengéd vonzódás 
félénk vallomásától, félő sóhajokon, reményen és 
tétovázáson, panaszon és kívánságon, mámoron és 
kínlódáson át a hatalmas kitörés óriási erőfeszíté-
séig, mely megnyitná a határtalanul vágyódó szív-
nek a végtelen szerelmi mámor tengeréhez vezető 
utat… Hiába! A szív tehetetlenül visszahanyatlik, és 
vágyban eped el”.
 
Richard Wagner (1813 – 1883) német zeneszer-
ző, karmester és esztéta a fenti sorokkal jellemezte 
trisztán és Izolda című operájának Előjátékát.
 Az Előjáték egyetlen motívumból fejlesztett remek-
mű – a legtökéletesebb zenei alkotások egyike –, 
a dráma legjelentősebb részét emeli ki: a varázsital 
megízlelésének pillanatát. A végtelenül kígyózó dal-
lam, a bájital előre nem látható következményeit, a 
szerelmesek felmagasztosult elbukását, Izolda sze-
relmi halálát idézi meg.

Sztravinszkij: Tűzmadár-szvit

A párizsi Orosz Balett vezetőjétől, Gyagilevtől felké-
rés érkezett a fiatal emigráns orosz zeneszerző, Igor 
Sztravinszkij (1882 – 1971) részére. Egy orosz tün-
dérmese megzenésítését kérte.
A Tűzmadár rövid idő alatt el is készült, és a mű 
1910. júniusi bemutatója a komponistát egyszerre 
az elismert szerzők körébe repítette. Az amúgy is 
nagyon színes francia zenei palettán Debussy és Ra-
vel impresszionista muzsikája mellett helyet kapott 
az orosz népi zenét a maga nyers, színes és újszerű 
világában megjelenítő sztravinszkij is. 
Ma este a balett 1919-ben elkészült szvit-változata 
szólal meg.
A felnőtteknek szóló történet alapja a jó és a gonosz 
párviadala: a tündéri tűzmadár és az ördögi kascsej 
esete Iván cáreviccsel. 
A cárevics a tűzmadarat űzve betéved a gonosz bi-
rodalmába. A madarat foglyul ejti, de az addig kérle-
li, amíg az ifjú szabadon engedi. 
A cárevics leányok bűvkörébe kerül, így jut el a gonosz 
palotájáig. kascsej szörnyei foglyul ejtik, de ekkor se-
gítségére siet a tűzmadár, aki a fenyegető démonokat 
dalával elaltatja. Elvezeti a cárevicset a kascsej életét 
jelképező tojáshoz, aki összetöri azt, elpusztítva ezzel 
a gonoszt. Örömünnep veszi kezdetét.
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