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A hAnGVerSeny MűSOrÁrólT

Gioacchino Rossini: A selyemlétra nyitány

Gioacchino Rossini (1792–1868), az olasz opera 
nagymestere – akinek egész családjára jellemző volt 
az élet örömeinek keresése, a jókedv és a megnyerő 
modor – gyermekkorát vidám csínytevések elköveté-
sével tette szórakoztatóbbá. Életét átszőtték az anek-
doták és titkok. sikerekben bővelkedő pályafutás után 
36 évesen felhagyott a zeneszerzéssel és hátralévő 
közel négy évtizedében a jó és kellemes ételeknek, 
a szakácsművészetnek szentelte életét. talán nincs is 
min csodálkozni, ha megnézzük születésének és halá-
lának dátumait: február 29 és péntek 13!

Rossinit 12 éves korában beíratták a híres bolognai 
Accademia dei Concordiba. ellenpont-tanára Padre 
Mattei volt, aki megszerettette Rossinival Haydn ze-
néjét, és így a fiatal zeneszerzőt az iskolában minden-
ki Il Tedeschinóként (Németecske) emlegette. 1810-
ben kénytelen volt abbahagyni tanulmányait, mivel 
családja elszegényedett és nyomorúságos helyzetbe 
jutott. az anekdoták szerint Rossini megkérdezte az 
öreg matteit, hogy ellenpont-tudása elegendő-e egy 
opera megírására, és amikor igenlő választ kapott, 
egyszerűen kisétált az intézet kapuján. 

ettől kezdve elindult operaszerzői pályája. a korra 
és Rossini vérmérsékletére is jellemző, hogy második 
operájának – elsősorban a gyenge szövegkönyv miatti 
– bukása után Rossini még a bolognai rendőrséggel 
is összetűzésbe került, mert az egyik próbán annyira 
felbőszítették a kórus hibái, hogy tettlegességre ragad-
tatta magát. 

a pálya tehát elindult, és az alig húsz esztendős szer-
ző operáinak sorában ötödikként ott szerepel a ma 
este a nyitányával műsorra kerülő A selyemlétra. 
a bemutató 1812. május 9-én volt a velencei Teatro 
Moiseben, de mivel a zenére és a librettóra is Cima-
rosa Titkos házasság című művének másolataként te-
kintett a közönség, fogadtatása nem hozott kirobbanó 
sikert. ennek ellenére hónapokig ment a színházban, 
tehát bukásnak mégsem tekinthető.

a darab cselekménye szinte szokványosnak mondha-
tó: á b-t szereti, de c-hez adnák, d c-t szereti, de 
máshoz adnák, kell még egy intrikus, egy mostoha 
meg egy selyemlétra. a hozzávalókat összekeverve 
a dolgokat addig bonyolítják, amíg minden a helyére 

kerül: örömben és boldogságban tobzódik a finálé…
tehát: Dormont nevelt lánya, Giulia számára 
Blansacot szemelte ki férjül, de a lány Dorvilt sze-
reti. szerelmesének oda is ad egy selyemlétrát, hogy 
annak segítségével majd éjfélkor megszöktethesse. 
megérkezik Lucilla is, akinek viszont megtetszik 
blansac. Germano, az öreg szolga rájön a szökésre és 
maga is fokozza a bonyodalmakat. az ő segítségével 
blansac tudomást szerez az éjszakai szökési kísérlet-
ről, aki elhatározza, hogy rajtaüt a szerelemeseken. a 
helyszínen azonban megjelenik Germano, lucilla és 
dormont is. a helyzet végül tisztázódik, Giulia dorvil 
felesége lesz, lucilla pedig blansacé.

a selyemlétra nyitány magán viseli mindazokat a stí-
lusjegyeket, mondhatni fegyver-arzenált, melyekkel 
a szellemes és zseniális Rossini elkápráztatta közön-
ségét: fanyar humorral átitatott, érzelemdús zenei 
anyag, könnyed dallamvilág, finom, áttört hangszere-
lés, a nézőtér felé „kikacsintó” ritmikai bravúrok és 
hangeffektusok, és nem utolsó sorban a Rossinira oly 
jellemző fokozás és crescendo, mely bombasztikus 
lezárásba torkollik. 

Vivaldi: C-dúr concerto két trombitára és
vonószenekarra RV. 537

amíg a fúvóshangszerek igazi hazája a németalföld és 
az északi országok, a vonóshangszerek „szülőföldje” 
itália, hiszen itt bukkant fel először a hegedű a 16. szá-
zad közepén, és itt – cremonában – működtek a leg-
nagyszerűbb hegedűkészítő dinasztiák: az Amati-k, a 
Guarneri-k és a Stradivari-k. nem véletlen tehát, hogy 
a barokk kor olasz zeneszerzői – elsősorban Giusep-
pe torelli, arcangelo corelli és Antonio Vivaldi – 
vonósokra komponálták műveik java részét.
az új hangszerek szükségképpen új zenei formák 
megszületését is eredményezték: kialakult a kor nagy-
szerű és méltán népszerű műfaja: a szonáta, a concer-
to és a concerto grosso.
a ma felhangzó C-dúr concerto két trombitára üdí-
tő ritkaság Vivaldi többszáz, vonósokra írt verseny-
műve között. 

Antonio Vivaldi (1678–1741) olasz zeneszerző, akit 
kortársai – bár papi hivatását (rosszulléteire hivatko-
zással felmentették a misézés alól) sohasem gyakorol-
ta – csak „il prete rosso”-ként, azaz „rőt pap”-ként 
emlegették az olaszföldön nem túl gyakori vörös 

hajkoronája miatt, korának dédelgetett zenésze volt, 
ugyankkor áldozata is a gyorsan változó közízlésnek. 
a híres velencei Ospedale della Pietá leány-árvaház 
zenetanára volt, ahol nagy hangsúlyt fektettek a nö-
vendékek zenei képzésére. Rendkívül termékeny 
zeneszerző volt, művei száma meghaladja a 800-at, 
ebből több mint 40 opera, versenyművei száma pedig 
többszázra tehető. nagy népszerűségének egyik oka 
volt, hogy kortársaival ellentétben műveit nemcsak a 
szűk arisztokrácia, hanem a széles közönség számára 
is szánta és mutatta be.

Vivaldiról elmondható, hogy korának sztárja volt, ki-
rályok és uralkodók rajongtak műveiért, köztisztelet-
ben állt és anyagi értelemben is megbecsülésnek ör-
vendett. az egyházi hatóságok azonban kifogásolták 
paphoz nem méltó életmódját, állását is elvesztette – 
rövid idő alatt kegyvesztett lett. munkái és megbecsü-
lése híján anyagi gondjai egyre sokasodtak, ezért el-
határozta, hogy bécsbe megy és VI. Károly császárnak 
ajánlja fel szolgálatait. ennek érdekében pénzzé tette 
– valósággal elkótyavetyélte – kéziratait.

mire bécsbe ért, a császár meghalt. Vivaldi így pénz 
és állás nélkül maradt és hamarosan ő is távozott az 
élők sorából. Úgy eltűnt, mintha sohasem élt volna, 
hisz életében nyomtatásban megjelent műveinek szá-
ma a teljes életműhöz képest elenyésző volt. ugyan-
akkor néhány darabja északra is eljutott a fiatal Jo-
hann Sebastian Bach-hoz, akire olyan nagy hatással 
voltak Vivaldi művei, hogy néhányat feldolgozott kö-
zülük. ennek köszönheti Vivaldi, hogy újra felfedez-
ték, illetve Felix Mendelssohn-nak, aki 1850-ben, a 
bach-összkiadás összeállításakor rábukkant a nevére.
detektívregénybe illő történet, ahogyan eljutunk az 
életmű teljes közzétételéig, de ehhez ismét ugranunk 
kell az időben, méghozzá 1926-ig, térben pedig To-
rinóig. egy kis szaléziánus kolostorból tekintélyes 
kottagyűjteményt vittek be a torinói Nemzeti Könyv-
tárba, hogy felbecsültessék és eladják, az árából fe-
dezendő a kolostor tatarozását. Gentili professzor 
meglepetten ismerte fel Vivaldi kéziratait a vastag 
disznóbőr-kötéses partitúrákban. a műfajok szerint 
csoportosított, számozott partitúrák tanulmányozása 
során kiviláglott, hogy a páratlan sorszámú darabok 
egytől egyig hiányoznak: vagyis a gyűjtemény fele 
még mindig nincs meg. Feltehető volt, hogy a valami-
kori kottagyűjtő Durazzo gróf – akitől a szerzetesek 
a hagyatékot kapták – valamelyik leszármazottjának 
birtokában lehetnek.

hosszas kutatás következett, míg egy emberkerülő 
aggastyán személyében megtalálák azt az utolsó sar-

jat, akinek tulajdonában sejtették a páratlan sorszámú 
Vivaldi kéziratokat. a gróf gyóntatóatyja közreműkö-
désével és hosszas unszolásra adott csak engedélyt a 
könyvtár áttanulmányozására. Gentili professzor fel-
tételezése beigazolódott: megtalálta a hiányzó Vivaldi 
műveket!

a rigolyás öreg durazzo végrendeletében kikötötte, 
hogy a művek közlése és előadása örökre tilos, ezért 
még további hosszas procedúra kellett a rendelkezés 
hatálytalanításához, míg végre 1939-ben a sienai fesz-
tiválon végre megszólalhattak Vivaldi művei!
talán a fentiek magyarázatát adják annak, hogy a ma 
felhangzó c-dúr concerto – Vivaldi egyik legnépsze-
rűbbé vált darabja – keletkezéséről gyakorlatilag sem-
mit nem tudunk. miután a mai napig folyik a feltáró 
munka torinóban, nem meglepő, hogy a c-dúr kettős-
versenyt csak 1950-ben ismerhette meg a világ, még-
hozzá a matuzsálemi kort megért olasz zeneszerző és 
zeneműkiadó, Gian Francesco Malipiero kiadásában, 
akinek nevéhez fűződik egyébként Vivaldi összes inst-
rumentális művének megjelentetése is.

a három tételes versenymű szélső tételei csillo-
góak, briliánsak, a lassú középsőben azonban 
– mely mint egy híd, köti össze a másik kettőt –  
a szólóhangszerek nem játszanak. ez a tétel egyéb-
ként Vivaldi c-dúr hegedűversenyében (RV. 110) is 
megtalálható.
 Allegro
 Largo
 Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart:
Bella mia fiamma, addio!
– hangversenyária (KV.528)

ne higgyük el a rossz nyelvek által terjesztett, ma már 
szinte közhelyszámba menő híresztelést, miszerint 
Wolfgang Amadeus Mozart osztrák zeneszerző, az 
egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb géniuszá-
nak szerelmi élete hangversenyáriáinak ajánlásaiból 
követhető volna. Vannak persze bizonyított esetek 
is – de a ma megszólaló Bella mia fiamma, addio! 
(K.528) kezdetű nem egyértelműen tartozik ezek 
közé. bár …

mozart és felesége, Constanze 1787. októberének 
elején prágába utazott, előkészítendő Don Giovanni 
című operájának ősbemutatóját, ami aztán – éppúgy, 
mint néhány hónappal korábban a Figaro házassága – 
hatalmas sikert aratott. eddig a tények. a hangver-
senyária keletkezéstörténetét innentől egy mozart 



fia, Karl Thomas által keltett, nem bizonyított le-
genda övezi. eszerint a házaspár mozart barátjánál, 
František Xaver Dušek (1731–1799) zongoramű-
vésznél szállt meg, annak Bertramka nevű villájá-
ban. dušek felesége Josepha Hambacher (1753–
1824) a nagyszerű énektechnikával rendelkező, 
gyönyörű hangú szopránénekesnő volt, akinek nem 
kis szerepe volt a don Giovanni Donna Elvira ka-
rakterének létrejöttében, s akivel mozart dolgozott 
már együtt, tíz évvel korábban neki ajánlva az Ah, 
lo previdi (K.272) közkedvelt hangversenyáriát is. 
Josepha állítólag azért, hogy mozartot egy korábbi 
ígéretének teljesítésére rábírja, újabb ária reményé-
ben egy napra a tintával és tollal bőven felszerelt 
kerti lakba zárta. a komponista erre „bosszúból” egy 
szédítően nehéz kromatikus meneteket is tartalma-
zó hangversenyáriát írt. 

eddig a legenda – melyet egyébként a Berliner Musik-
Zeitung Echo 1856-ban közzé is tett. 

akár igaz, akár csak mese, a tényen, miszerint a ma 
este is felhangzó bella mia fiamma, addio! kezdetű 
hangversenyária mozart legnagyszerűbb műve ebben 
a műfajban – nem változtat…

Joseph Haydn:
Esz-dúr („Üstdobpergés”) szimfónia No. 103

„Megérkezésem Londonba nagy feltűnést keltett vá-
rosszerte. Három napig tele voltak velem az újságok. 
Mindenki meg akar ismerkedni velem. Már hatszor 
kellett vendégségbe mennem, s ha akarnám, minden 
napra akadna meghívásom”. 

már harminc, az Esterházy hercegek szolgálatában 
töltött esztendő állt Joseph Haydn (1732–1809) 
osztrák zeneszerző mögött, amikor váratlanul lazul-
tak az őt eszterházára, illetve Kismartonba kötöző 
láncok: 1790 őszén meghalt „Pompakedvelő Miklós” 
herceg, akinek regnálása alatt eszterháza a színmű-
vészet, a zene, a képzőművészetek központjává vált. 
a hercegi udvar hangversenymestere az európai hírű 
haydn volt, aki a hosszú és terhes szolgálat után egy-
általán nem vette zokon, hogy új gazdája, Esterházy 
Antal tisztes nyugdíját kiegészítvén, teljes szabadsá-
got adott a mesternek. hercegi szolgálatban maradt 
ugyan, de kötelezettségek nélkül.

haydn népszerűsége ekkor már úgy spanyolország-
ban, mint Franciaországban, angliában vagy német-
országban töretlenül ívelt felfelé. 

amint tehette, a bécsi hegedűművésznek, Salomon- 
nak hívó szavára el is indult londonba, első angliai 
turnéjára. a másfél éves angliai útból diadalút lett. az 
oxfordi egyetem díszdoktorává avatta, maga a királyi 
pár is többször meghívta.

egy rövidebb időre hazautazott bécsbe, hogy a követ-
kező évben ismét visszatérjen, újabb sikeres hangver-
senyeket adva. Két angliai útja során majd tucat szim-
fónia – köztük a ma este felhangzó Üstdobpergés 
szimfónia – és más darabok is készültek. 

a londoni igények nagyon eltértek attól, amit bécsben 
és az esterházyak udvarában támasztottak a kompo-
nistával szemben. itt nem csupán ínyencekhez, zene-
ileg képzett arisztokratákhoz kellett szólnia, hanem 
egy szélesebb, polgári közönség érdeklődését is ki 
kellett szolgálnia. ennek megfelelően könnyen érthe-
tő dallamokkal, meglepő effektusokkal is fent kellett 
tartani a hallgatóság figyelmét. a nyitó tételek lassú 
bevezetője sokszor már megelőlegezi a tétel gyors ré-
szének motívumait, a menüettek inkább az osztrák 
Ländlerre hajaznak, a zárótételek rondóját pedig fel-
váltja a szonáta-forma.

ezekkel a szimfóniákkal ért fel haydn a csúcsra – 
ekkor már a legnagyobb élő zeneszerzőnek tartották 
(Mozart csak bécsben volt elismert) –, és ezek tetőz-
ték be eddigi munkásságát, a szimfónia műfajának 
tökéletesre csiszolását. 

Charles Rosen írja a mesterről: „A Haydn-zene for-
mai csiszoltságát nem lehet eléggé hangsúlyozni: 
művei komolyságához tökéletesen hozzátartozik ez a 
szeretetreméltó modor. Stílusának derűs egyensúlya 
az új, tagolt klasszikus formálás, és a leghosszabb 
műveket is összefogó energikus, élénken lüktető rit-
mika diadala.”.

haydn a 103. szimfóniát 1795-ben komponálta. utol-
só szimfonikus alkotásainak egyike, melyet általában 
a legtökéletesebb szimfóniának tartanak. a mester 
zeneszerzői erényei – úgymond – „sűrítve” jelentkez-
nek benne.

alcímét az első tétel előtti bevezetés üstdobpergése 
nyomán – de már haydn halála után – kapta. 

Adagio – Allegro con spirito 
Andante più tosto allegretto 
Minuet – Trio 
Finale. Allegro con spirito 


