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a hangVerSeny MűSorárólS

Gustav Holst: Planéták –
– Uránusz, Szaturnusz, Merkúr, Jupiter

amikor Gustav Holst (1874–1934) angol zene-
szerző hozzáfogott A bolygók (The Planets) című 
nagyzenekari szvitjének komponálásához, bizo-
nyára nem sejtette, hogy egy évszázaddal később 
már a valóságban is hallhatjuk a szférák zenéjét. 
a nasa, az amerikai Űrkutatási Hivatal olyan 
speciális eszközöket hozott létre, amelyekkel ész-
lelni tudja, majd az emberi fül számára is hallható 
módon lejátszhatóvá teszi a bolygók és a csillagok 
által kibocsátott elektromágneses rezgéseket. ezek 
eredménye egy olyan hihetetlen hangzásvilág, mely 
megállná a helyét bármelyik sci-fi filmben is. a fel-
vételek között hallható a szaturnusznak és gyűrűi-
nek, a neptunusznak, a Földnek, a Jupiternek és az 
uránusznak a hangja is. 

az első tudós, aki komolyan elgondolkodott a fizika, 
a bolygók és a zene kapcsolatán, a német Johannes 
Kepler (1571–1630) volt. az ő nevéhez kapcsolódik 
a bolygók mozgásának kiszámítása, 1619-ben. Felté-
telezése szerint a naprendszer működése, a bolygók 
mozgása közvetlenül átalakítható zenei hangokká 
oly módon, hogy az egyes bolygók szögsebessége 
adja meg a hang frekvenciáját. ezt részletesen leírta 
A világok harmóniája című munkájában, a jelen-
séget pedig szférák zenéjének nevezte el, annak a 
feltételezésnek alapján, hogy a bolygók nap körüli 
sebessége adja a hangmagasságokat: ha közel járnak 
a naphoz, gyorsabban keringenek – tehát a hang 
magasabb –, a távolabbi bolygók által keltett hang 
viszont ennek alapján mélyebb, így naprendszerünk 
a többi csillagrendszerrel együtt már összefüggő ze-
nei dallamot alkothat. 

Három évszázaddal később, az 1910-es évek elején a 
svéd és német családi gyökerekkel rendelkező, nagy 
utazó hírében álló Gustav Holst angol zeneszerző so-
rozatos zeneszerzői sikertelenséget követően alkotói 
válságba került, és az ezzel járó depresszió leküzdé-
sére barátjával spanyolországi körutazásra indult. 
Útitársa keltette fel érdeklődését az asztrológia iránt, 
és valószínűleg ő adta a kezébe a 20. század elejének 
legjelentősebb angol ezoterikus asztrológusa, Alan 
Leo könyvét is, Az égitestek hatásai című, azóta már 
szinte tankönyvvé vált kiváló írást, mely az indiai 
asztrológiát ötvözi a nyugatival. abból indul ki, hogy 
az állatövi jegyek, az égitestek és a házak befolyásai 
mögött valójában olyan energiák állnak, melyek kap-

csolatban vannak a teremtés teljes folyamatával. ez 
inspirálta azután A bolygók c. zenekari szvit megszü-
letését, melynek eredeti címe Hét darab nagyzene-
karra volt. az eredetileg zongorára írt mű – melynek 
inspirációs forrásai között fontos szerepet töltött be 
a hindu filozófia, a szanszkrit irodalom valamint az 
angol népdal is – 1919-es bemutatója meghozta szer-
zője számára a várt nemzetközi sikert, népszerűsé-
ge árnyékba is borította a komponista többi – általa 
többre tartott – alkotását, hiszen Holst szinte minden 
műfajban otthonos volt a daloktól az operáig, a kama-
raművektől a szimfonikus darabokig. a nagyszabású, 
héttételes mű minden tételét a naprendszer egy-egy 
ismert bolygójáról nevezte el, összekapcsolva őket 
névadójuk – egytől egyig római istenek – emberi tu-
lajdonságaival és az asztrológiában ismert karaktere-
ikkel: Mars, a háború hozója; vénusz, a béke hozója; 
Merkúr, a szárnyas hírnök; Jupiter, a szeszélyes; 
Szaturnusz, a régi idők hordozója; Uránusz, a má-
gus; neptunusz, a misztikus. (nem került a műbe a 
Föld, illetve a másfél évtizeddel később felfedezett 
Plútó.) Érdekességképp megemlíthető, hogy a boly-
gók első tétele (a Mars, amely mai koncertünkön 
nem hangzik el) ihlette John Williams zeneszerzőt 
a csillagok háborúja című film zenéjének megírására.

Peter Graham: In league with
extraordinary gentlemen (eufónium koncert)

(az eufónium főként a fúvószenében használatos és 
kedvelt hangszer a zenekari koncertek közönsége 
számára kevéssé ismert. szimfónikus zenekarban 
ritkán szerepel, de az úgynevezett koncert-fúvósze-
nekarok fontos hangszerszólama. tenor- vagy bari-
tonkürt, illetve mély-szárnykürt néven is ismert.)

Peter Graham (1958) angol zeneszerző családjában 
régi hagyomány az eufónium, a különlegesen szép 
hangú rézfúvós hangszer iránti rajongás: nagyapja, 
apja, sőt nagybátyja is ezen a hangszeren játszott. Mi-
vel rézfúvós tanára is elkötelezett volt a hangszer iránt, 
rendszeresen játszotta és tanulmányozta a hangszer 
irodalmát. Ő maga is szívesen megszólaltatja, sőt ze-
neszerzőként is előszeretettel komponál eufóniumra, 
erre a különleges rézfúvós instrumentumra. amikor 
napjaink egyik legjobb eufóniumjátékosa, Steven 
Mead felkérte, hogy írjon egy versenyművet a szá-
mára, az évek alatt megszerzett tudással a tarsolyá-
ban bátran fogott hozzá a komponáláshoz. Magától 
értetődő volt számára, hogy a mű ajánlása a „há-
rom rendkívüli úriembernek”szóljon: apjának, P. 

G. Graham-nek, nagyapjának, T. H. Stewart-nak és 
nagybátyjának: T. Stewart-nak.

az In league with extraordinary gentlemen 
(„rendkívüli úriemberek társasága”) címet kapott 
eufóniumversenyben a komponista, Peter Graham 
két szenvedélyét – a komponálást és a 19. századi 
kalandregények iránti érdeklődését – egyesítette. a 
mű mindhárom tételét egy-egy irodalmi alak ihlette 
(akiknek kalandjai a későbbiekben túlléptek a ha-
gyományos irodalmi kereteken és filmvásznon, kép-
regényekben valamint színpadon is megjelentek). 
az első tétel alapját H. G. Wells az időgép c. no-
vellája adta: a regény főhőse, az „időutazó” a 19. 
század végi londonban azért építi meg időgépét, 
hogy a távoli jövőbe látogasson. Majd fordított állás-
ba kapcsolva a gépet az események visszafelé pereg-
nek. az első – egyébként „szokásos” szonátaformá-
jú – tétel a zenében is megvalósítja az irodalmi mű 
ihletadó ötletét: a témák sorrendje a visszatérésben 
megfordul és így tükrözi a cselekmény folyamatát. 

a második tétel Arthur Conan Doyle író Scherlock 
Holmes sorozatának (majdnem) záródarabja. Az 
utolsó eset című novella a nagy detektív végső küz-
delméről szól, melyet örök ellenségével, Moriarty 
professzorral vív svájcban a reichenbach vízesés-
nél. a zene egy svájci-osztrák tánc, a ländler lelas-
sított ritmusát veszi fel, az alpesi tájat változatos 
akusztikus és elektronikus visszhang-effektusok 
idézik elénk. az utolsó ütemeknél a kérdés azért 
csak ott motoszkál a hallgatóban – csakúgy, mint 
conan doyle novellájában –: vajon tényleg utoljára 
láttuk-e a nagy sherlock Holmest? vagy ismét túljárt 
a professzor eszén…? 

a záró tételnen Phileas Fogg nagyszabású kalandjá-
nak végén járunk: vajon sikerül-e a londoni úriem-
bernek – fogadásból – 80 nap alatt körülutaznia 
a Földet? Jules Verne szemléletesen írja le a nagy 
hajszát az utolsó percekért, s ezt kiválóan érzékel-
teti a kalandregény zenei „adaptációja” is: ahogy 
közelgünk a végkifejlethez – és a londoni Reform 
Club-hoz –, úgy válik egyre zaklatottabbá, s egy-
ben virtuózabbá a szóló – melyet a Big Ben ha-
rangjátéka egészít ki és ellensúlyoz a háttérben. 
a mai előadás különleges. egyrészt azért, mert a mű 
először hangzik fel Magyarországon, másrészt pedig 
azért, mert a szólista nem más, mint a darabot meg-
rendelő és a 2008-as osakai ősbemutatón is a szólót 
játszó világhírű Steven Mead eufónium-művész.

Johan de Meij: Extreme make-over
– Metamorfózisok egy csajkovszkij-témára. 

Más komponisták témáihoz nyúlni kényes, ámde job-
bára hálás feladat. se szeri, se száma az átiratoknak, 
variációknak és parafrázisoknak. Johan de Meij 
(1953) holland zeneszerző, harsonaművész és kar-
mester Extreme Make-over című alkotásában az 
orosz romantikus zene órásától, Pjotr Csajkovszkijtól 
(1840-1893) kölcsönzött ihletet: elsősorban a d-dúr 
vonósnégyes (no.1 op.11) második tételét– Andante 
cantabile – dolgozta fel, valamint részleteket a 4. és 
6. szimfóniából, és a Rómeó és Júlia nyitányfantázi-
ából. az Andante cantabile napjainkra csajkovszkij 
egyik legismertebb alkotásává vált. az alapjául szol-
gáló orosz népi motívumot egyes zenetörténészek 
szerint csajkovszkij egy fütyülő paraszttól hallotta. 
a vonósnégyes tisztelgés Lev Tolsztoj előtt, akinek 
a Moszkvai Konzervatóriumban a darab második 
tételének hallgatása közben a szemét állítólag elfu-
tották a könnyek. az élményt maga csajkovszkij így 
rögzítette: „Semmit nem éreztem oly hízelgőnek az 
életben, és nem voltam még olyan büszke alkotá-
somra, mint amikor a mellettem ülő Lev Tolsztoj ar-
cán könnyek csorogtak le Andantém hallgatása köz-
ben”. az Andante cantabile főtémája – mely egyben 
fő témája az extreme Make-over-nek is – tehát egy 
orosz népdal, mely a darab elején szaxofon kvartett 
előadásában hangzik fel. a téma sorozatos – és egy-
re szélsőségesebb (extrémebb) – átalakulásai során 
azután a szerző újabb és újabb hangzásvilágokat tár 
elénk, míg egy timpani-szólót követve csajkovszkij 
további művéből is felismerhetünk idézeteket. a mű 
rendkívül bátran dolgozza fel a kölcsönzött témát, 
amire a címben szereplő extrém kifejezés is utal. kü-
lönlegessége többrétű: nemcsak hangulatában me-
részkedik messzire az eredeti téma líraiságától, de 
hangszerelésében az egészen szokatlan módszerek-
től sem riad vissza. ezen módszerek egyike – legyen 
egyben a koncert meglepetése – amellett, hogy kü-
lönleges, gamelán-szerű (Bali- és Jáva szigetén honos 
ütőhangszer-összeállítás) hangzást hoz létre – nem 
mindennapi technikát is alkalmaz. ez az úgyneve-
zett hoketusz (csuklás)-szisztéma, melynek lényege, 
hogy a dallam hangjai megoszlanak a szólamok kö-
zött, minden hangját más-más muzsikus játssza. ez 
a tétel közvetlenül kapcsolódik a fináléhoz, melynek 
során a dallam áthalad minden hangszercsoporton 
majd harangjátékos, ünnepi befejezéssel zárja a 
rendkívüli – mondhatni: extrém – figyelmet és fel-
készültséget kívánó művet.
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