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Johann SebaStian bach •  iii. brandenburgi verseny
JoSeph haydn • b-dúr symphonie concertante
charleS Gounod • Szent cecília-mise
vezényel: ZáborSZky kálmán

2017. január 14. szombat 17:00
ludwiG van beethoven • Fidelio – nyitány
w. a. moZart • a-dúr zongoraverseny kv. 488.
w. a. moZart • esz-dúr szimfónia k. 543.
vezényel: horváth Gábor

2017. február 4. szombat 17:00 
FrancZ Suppé • könnyűlovasság – nyitány
hidaS FriGyeS • kettősverseny harsonára
laJtha láSZló • vi. szimfónia
vezényel: méneSi GerGely

2017. március 11. szombat 17:00 
emlékkoncert kodály Zoltán
halálának 50. évFordulóJára

Téli BérleT
BérleTek és jegyek VálThaTók 

•  a Zuglói Szent istván Zeneházban 
(1145 budapest, columbus utca 11.) 
 
pénztári nyitva tartás: 
hétköznap: 16.00–20.00 óráig 
tel: +36 70/429-0075 
e-mail: jegy@zugloifilharmonia.hu

•  a pesti vigadóban 
(1051 budapest, vigadó tér 2.)

• valamint az ismert jegyirodákban

• www.jegy.hu

Téli bérlet árai:
11.800 Ft
8.800 Ft
7.500 Ft

Téli bérlet előadásonkénti jegyárak: 
4.200 Ft
2.900 Ft
2.100 Ft

támogatói bérlet: 39.500 Ft
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Johann SebaStian bach • iii. brandenburgi verseny (bwv.1048)

JoSeph haydn • Symphonie concertante, b-dúr (hob.i.105)
közreműködik:  kovácS orSolya – hegedű, kiSS GerGely – cselló, 

villányi péter – oboa, naGy albert – fagott

charleS Gounod • Szent cecília-mise
közreműködik:  GeSZthy veronika – szoprán, alaGi JánoS – tenor, SZerdahelyi pál – basszus 

SZent iStván király oratóriumkóruS

vezényel: ZáborSZky kálmán

A hangverseny műsoráról

Johann Sebastian Bach: III. Brandenburgi verseny (BWV. 1048)

hogy mit ért 4 garas? talán két kiló céklát a 18. századi piacon. és bizony – így múlik el a világ dicsősége! – 
ennyire taksálták a brandenburgi őrgróf hagyatékában fellelt bach- és vivaldi kéziratok darabját is. ma ugyan-
ezeknek a lapoknak eszmei értéke milliókra rúg. 
mily szerencse, hogy megmaradtak, s nem vesztek a feledés homályába, mint megannyi – az idők folyamán 
elkallódott – társuk! 

Johann Sebastian Bach (1685–1750) német zeneszerző – a zenetörténet kimagasló géniusza – kiváló 
concerto sorozata, a 6 brandenburgi verseny is majdhogynem erre a sorsra jutott.   bach legismertebb és 
leggyakrabban játszott zenekari műveinek kéziratát csaknem száz évvel a zeneszerző halála után fedezte fel 
a berlini Königliche Bibliothek kurátora.

bach a lelkes zenebarát, Christian Ludwig brandenburgi őrgróf megrendelésére küldte a hat zenekari 
versenyművet 1721 tavaszán. a versenymű-ciklus fogadtatásáról nem tudunk, de valószínűsíthető, hogy az 
őrgróf  jó képességű zenekarának a művek előadása nem okozhatott gondot.  
a megrendelő valószínűleg nem is tudta, micsoda hatalmas művet alkotott számára a szerző: a hat bran-
denburgi verseny a korabeli concerto-irodalom legmagasabb színvonalú alkotásait jelenti, mindegyik egyéni 
hangulattal, a rendelkezésre álló zenekar lehetőségeihez igazítva, mégis bravúros megoldásokkal. az 5. ver-
senymű egyébként csembaló-szólójával a későbbi zongoraversenyek előfutárja. a brandenburgi versenyek a 
legnemesebb értelemben vett szórakoztató muzsikának tekinthetők. 
a sorozat műfaja a németföldön akkor újdonságnak számító olasz concerto grosso. bach – Vivaldi műveit is 
tanulmányozva – tökéletesen elsajátította, ugyanakkor meg is újította a concerto grosso hagyományos típusát: 
különféle szólókombinációkat alkalmazva hangszeres virtuozitásban messze felülmúlja az itáliai mestert. 

Záborszky Kálmán Kovács Orsolya Kiss Gergely Villányi Péter Nagy Albert Geszthy Veronika Alagi János Szerdahelyi Pál

2016. december 17. szombat 17:001
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bach hangszer-összeállításainak többsége példátlan a korábbi zenében. az egyes concertók együttesének 
magját a vonósok képezik, amelyekhez a különböző összeállítású szólistacsoport csatlakozik. mind a hat 
versenynek más és más a zenekari apparátusa.
a III. – G-dúrban komponált – Brandenburgi verseny esetében – egyébként ez a legismertebb – hegedűk, 
brácsák és gordonkák 3–3 szólamú csoportjai koncertálnak a continuo szólam felett: tehát vonós kamaraze-
nekar adja elő. 
a mű felépítése kuriózumnak számít: bach a két gyors tétel közé nem írt lassút, mindössze egy kétütemnyi 
Adagio feliratú részt komponált. ennek oka egyébként nagy valószínűséggel, hogy a hangversenymester vagy 
a csembalista játszott itt rögtönzött szólót.

Joseph Haydn: Symphonie concertante

„Megérkezésem Londonba nagy feltűnést keltett városszerte. 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 lazultak az őt eszterházára, illetve kismartonba kötöző láncok: 1790 
őszén meghalt „Pompakedvelő Mikós” herceg, akinek regnálása alatt eszterháza a színművészet, a zene, a 
képzőművészetek központjává vált. a hercegi udvar hangversenymestere az európai hírű  haydn volt, aki a 
hosszú és terhes szolgálat után egyáltalán nem vette zokon, hogy új gazdája, Esterházy Antal tisztes nyugdíját ki-
egészítvén, teljes szabadságot adott a mesternek. hercegi szolgálatban maradt ugyan, de kötelezettségek nélkül.
haydn népszerűsége ekkor már úgy Spanyolországban, mint Franciaországban, angliában vagy németor-
szágban töretlenül ívelt felfelé. amint tehette, a bécsi hegedűművésznek, Solomonnak hívó szavára el is 
indult londonba, első angliai turnéjára. a másfél éves angliai útból diadalút lett. az oxfordi egyetem díszdok-
torává avatta, maga a királyi pár is többször meghívta. 

londonban megrendelésekkel halmozták el, többek között itt komponálta 12 londoni szimfóniájának első 6 
darabját, valamint az első utazás egyik nagy közönségsikerét, a B-dúr Symphonie concertantét (hob.i.105) 
1792 tavaszán. e művet olyannyira megkedvelte az angol publikum, hogy haydn második utazása alkalmá-
val ismét műsorra kellett tűzni. a méltatlanul ritkán hallható remekműben négy szólóhanszer – hegedű, 
gordonka, oboa és fagott – áll szemben a zenekarral. e mű – műfaját tekintve – egyetlen haydn hosszú 
munkásságában, jelentőségében azonban semmiben nem marad el az ez időben komponált szimfóniákétól.
Allegro – a barokk concerto grosso mintájára íródott tétel
Andante – tulajdonképpen kamarazene, a szólóhangszerek intim együttmuzsikálása
Allegro con spirito – rondó, melyben többször is – a concertáló hangszercsoporton belül, egyenlőbbként az 
egyenlők között – szólisztikus szerephez jut a hegedű.

Charles Gounod: Szent Cecília-mise

„Zengő hangszerek kíséretében Cecília énekelt az Úrnak, mondván:
legyen az én szívem szeplőtelen, hogy ne rendüljek meg” (középkori antifóna)

képzőművészeti alkotásokon leginkább orgonával, lanttal, rózsák és éneklő angyalok között jelenítik meg 
Szent cecíliát, a zene védőszentjét. 
Cecília a középkor végén került a tizennégy segítő szent közé, azóta tisztelik a szakrális zene védőszentjeként.
cecília nemesi származású római leány, aki a 3. század elején szüzességi fogadalmat tévén, eljegyezte magát 
Jézussal. Szülei hozzáadták a pogány Valerianushoz, akinek a nászéjszakán bevallotta titkos fogadalmát. 
a jólelkű valerianus szintén megtért, megkereste az üldözések miatt rejtőző orbán pápát, és megkeresztel-
kedett. hazatérve meglátta felesége őrzőangyalát, aki liliomból és vörös rózsából – a szüzesség és a vérta-
núság jelképeiből – font koszorúval megkoronázta őket. többeket is megtérítettek aztán, köztük Tiburtiust, 
valerianus testvérét, és az ifjak eltemették mindazokat a vértanúkat, akiket hitük miatt gyilkoltak meg rómá-
ban. az elfogatásukra küldött tiszt, Maximus is megtért, házába vitte őket és családjával együtt megkeresz-
telkedett. mindhárom fiatal férfit kivégezték, majd a prefektus cecíliát is elfogatta. perbe fogták, de ő a per 
folyamán olyan meggyőződéssel védte hitét, hogy a hallgatóságból is sokan megtértek. három napon át kí-
nozták: forró gőzben akarták megfojtani, de a tűz kialudt, majd forró olajba kényszerítették, végül kard általi 
halálra ítélték, de hiába sújtott le háromszor a hóhér, cecília életben maradt. három nap múlva, november 
22-én halt meg, miután mindenét szétosztotta a szegények között. 
házának helyén templomot építettek 321-ben, ide vitették a holttestet. 1599-ben nyitották fel sírját, és talál-
ták meg a testét teljes épségben.

Charles Gounod francia zeneszerző (1818–1893) csodálatos szépségű, áhítatos dallamokat felsorakoztató 
Szent Cecília-miséjének bemutatója 1855-ben volt. a szólistákra, kórusra, zenekarra és orgonára hangsze-
relt mű szerzője tudatosan épített művébe archaikus dallamokat, a szólamvezetés a nagy reneszánsz egyházi 
komponista, Palestrina műveit idézi, ugyanakkor kifejezetten operai részletek is megjelennek a műben: a 
hangszerelés a nagy kortársak, Meyerbeer és Berlioz – aki egyébként igen elismerően nyilatkozott a fiatal 
pályatárs művéről – világát idézik. 

1. Kyrie
2. Gloria
3. Credo
4. Invocation – Offertoire
5. Sanctus
6. Benedictus
7. Agnus Dei
8. Domine salvum
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ludwiG van beethoven • Fidelio – nyitány

wolFGanG amadeuS moZart • a-dúr zongoraverseny kv. 488.
közreműködik:  monoStori Gábor

wolFGanG amadeuS moZart • esz-dúr szimfónia k. 543.

vezényel: horváth Gábor

A hangverseny műsoráról

Ludwig van Beethoven: Fidelio – nyitány

egy valamirevaló opera nyitánnyal kezdődik. a nyitányt pediglen az opera műfajának kialakulása után – amit 
Monteverdi Orfeójától eredeztetünk 1607-től – azért találták ki, mert a nyelves, a színházban is élénk társa-
dalmi életet élő olasz közönségnek kellett némi idő, hogy „felvegye a tempót” és végre a színpadra figyeljen. 
tehát az opera nyitánnyal kezdődik. egy opera általában egy nyitánnyal. hogy beethoven Fidelio című operá-
jához – szinte példátlan módon – négy nyitány is készült, az nem a fegyelmezetlen közönség megregulázása 
miatt történt. 

Ludwig van Beethoven (1770–1827) német zeneszerző egyetlen operája az első bemutatótól a végleges, 
ma is játszott változat elkészültéig több, gyökeres változáson is átment. eredeti címe Leonora, avagy a hitvesi 
szerelem lett volna, de miután beethoven egy pályatársa – Ferdinando Paër – már megzenésítette ugyan-
azt a librettót, így végül a 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 ehhez készült nyitány volt tehát az i. leonora 
nyitány. de a következő előadáson már nem ezt adták elő, hanem a másodikat, lévén a szerző elégedetlen volt 
művével, és újat komponált helyette. az 1806-os, átdolgozott változat bemutatóján ismét új nyitánnyal indult 
a darab: ez tehát a III. Leonora nyitány, mely sajnos szintén nem hozta meg a várt sikert. 

beethoven hosszú ideig „ad acta” tette az opera ügyét, csak sikerei csúcsán fogott hozzá a végleges változat-
hoz, melynek szövegkönyvét a kiváló G. F. Treitschke vette kezelésbe. beethoven jelentős részeket átírt, és új, 
e-dúrban felhangzó nyitányt is komponált a műhöz – ennek elnevezése a Fidelio-nyitány –, s így, végleges 
alakjában az 1814. évi bécsi bemutatón hatalmas sikert aratott. (manapság a nagyszerű iii. leonora nyitány 
is felhangzik az opera előadása során, a két felvonás között szokták játszani.)

az opera cselekménye – dióhéjban: Florestant, a szabadság szószólóját törvénytelenül elfogatja és börtönbe 
veti régi ellenfele, Pizarro. Leonora, a fogoly hitvese álruhában, Fidelio név alatt a börtönőr, Rocco szolgá-
latába áll. titokban beleszeret a börtönőr lánya, Marcellina, akiért viszont Jaquino, a kapus rajong. pizarro 
meg akarja ölni Florestant, de miután a kormányzat gyanút fogott, megérkezik a miniszter és igazságot tesz. 
a döntő pillanatban tehát sikerül megakadályozni a gyilkosságot: Florestan kiszabadul, leonora-Fidelio felfe-
di kilétét, pizarro pedig elnyeri méltó büntetését.

Monostori GáborHorváth Gábor

2017. január 14. szombat 17:002
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Wolfgang Amadeus Mozart: A-dúr zongoraverseny KV. 488.

minden hangnemnek eltérő karaktere van: más érzést vált ki a hallgatóból egy c-moll, és mást például egy 
A-dúr. ez utóbbiról mit is mondanak a régi korok zeneszerzői, esztétái? 

Charpentier, francia zeneszerző (1690): derűs és falusi. Rameau, a francia barokk nagy alakja (1772): jól illik a 
vidám és élénk énekekhez..., a nagyságnak és pompának szintén helyt ad. Vogler abbé, zenepedagógus (1803): 
Szerencsére a szerelmesek tüze és emellett a gyengéd szenvedély ezáltal egyszerűen lefesthető. Fényes tájakat 
jelenít meg. Ribock, német orvos, fuvolista (1783): a vidámság, a boldogság, a táncok kifejezője. Szép szász-
zöld, friss citromillat. Berlioz francia zeneszerző (1856): boldog és fényes, csillogó, előkelő, kedélyes.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) osztrák zeneszerző 488-as köchel-jegyzékszámú, 1786-os keltezésű 
A-dúr zongoraversenye hallatán igazolva látjuk a fenti meghatározásokat: a mű az első ütemtől kezdve nap-
fényben ragyog! Fiatalos báj, vidámság hatja át – lírai dallamossággal vegyítve. milyen érdekes, hogy e mozart 
által meglehetősen ritkán alkalmazott hangnemben szól a zeneirodalom egyik legtisztább zenéje, az a-dúr klari-
nétötös is! (és ha jobban odafigyelünk, a két mű elejének dallami rokonságát is felfedezhetjük.) igazi örömzenét 
hallunk, s ha a fent említett friss citromillatot nem is érezzük, a boldogság hangja átüt a darabon.
a 2. tétel zongoraszólamából személyes közvetlenség árad, hangneme pedig fisz-moll. mit is gondoljunk 
erről a hangnemről? Segítenek a régiek: 

Mattheson német zeneszerző (1713): noha ez a hangnem nagy búskomorságra hajlamos, mégis inkább bá-
gyadt és szerelmes, mint haldokló. ezen kívül jellemző erre a hangra az elveszettség, a magányosság és az 
emberkerülés érzése. Ribock, (1783): mély, jó sötétkék. Berlioz, (1856): tragikus, dús hangzású, metsző.

e tétel ritmusa az olasz siciliano-t idézi, ez a pontozott, ringatózó zene azonban itt, a sötét – és mozart által 
kizárólag ebben az egyetlen tételben alkalmazott – fisz-moll hangnemmel párosítva végtelen komolyságot, 
könnyeket, fájdalmat idéz. 

a zárótétel – nevezhetnénk akár finálénak is – egy lendületes, szinte huncut szonáta-rondó, melynek közép-
része kissé elborul az ismét felidézett fisz-moll hangnemtől, hogy aztán a zongoraverseny végére újfent az 
a-dúr napsugaras fényességével, vidámságával búcsúzzon a hallgatótól.

I. Allegro 
II. Adagio 
III. Allegro assai

Wolfgang Amadeus Mozart: Esz-dúr szimfónia K. 543.  

Wolfgang Amadeus Mozart legnagyobb szimfóniáiként az utókor a „nagy g-moll” -t és a „Jupiter”-t szokta 
említeni, holott ebbe a körbe tartozik egy – méltatlanul háttérbe szorult – harmadik is: az Esz-dúr szimfó-
nia, mely a köchel-jegyzék szerinti 543-as számot viseli. e kissé mellőzött művet a komponista valószínűleg 
sohasem hallhatta. keserű időszak volt ez mozart életében: szorító anyagi gondok gyötörték, és a megoldá-
sukra tett kísérletek is rendre kudarcba fulladtak. Szimfóniájának életöröme, derűs hangulata azonban nem 
árul el semmit – vagy csak alig sejthetően a 2. tétel középrészében – a mindennapok fojtogató légköréből.

Fenséges, ünnepélyes, emelkedett, erős, férfias – ezek a jelzők hangzanak el leggyakrabban az esz-dúr hang-
nemmel kapcsolatban. mozart 1788-ban komponált szimfóniájának kezdő akkordjai is mintha egy ünnepi 
mozzanatot ragadnának meg, hogy aztán hamar lendületre kapjanak és egy táncos lejtésű, játékos tétellel 
ajándékozzák meg a hallgatót. 
a második – lassú – tétel pontozott ritmusú, áttört hangzású, bensőséges hangvételű. egyesek szerint a szokat-
lan hangszerelés – klarinétok szólnak az általánosan használatos oboák helyett – burkolt célzás mozart sza-
badkőműves mivoltára, hisz a klarinét használata szimbólumértékű a komponista szabadkőműves-zenéiben. 
a harmadik tétel kissé vaskosabb, táncos, némileg szerenádra emlékeztető, míg a zárótétel tele van életerő-
vel, humorral: nagyszabású fényes, ünnepi finálé.
 
I. Adagio – Allegro
II. Andante con moto
III. Menuetto. Allegretto
IV. Presto
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FrancZ Suppé • könnyűlovasság – nyitány

hidaS FriGyeS • kettősverseny harsonára
közreműködik: GáSpár olivér, heGyi Gábor

laJtha láSZló • vi. szimfónia (op.61)

vezényel: méneSi GerGely

A hangverseny műsoráról

Franz von Suppé: Könnyűlovasság – nyitány

Szombaton November 3-kán 1866. adatik: MAGYAR HUSZÁROK. Uj víg operette, tánczczal 
2 szakaszban. Irta Koszta Károly, zenéjét Suppé Ferencz, fordította Vizvári Gyula.

Az uj huszár-öltönyök Püspöki Imre felügyelete alatt készültek. (Rendező: Szabó.)
Az opereteben előforduló kettős magyar tánczot lejtik Mallosi Luiza és Blayer József.

„Husz-husz jobbágytelek után egy katona állíttassék a király seregéhez” – rendelte el mátyás király 1458-
ban, s e rendelkezéssel megvetette alapját a magyar eredetű könnyűlovassági fegyvernemnek, a huszárság-
nak. a huszárcsapatok népszerűsége gyorsan terjedt, a magyar huszárbandériumok szinte minden európai 
háborúban részt vettek, tevékenyen alakították a kontinens történelmét. a huszár hamar a mesék, mondák, 
legendák hőse lett, irodalmi művek és zenés darabok nyalka vitéze. 

ma már csak a nyitánya ismert Franz von Suppé (1819–1895), dalmáciában született osztrák komponista 
Könnyűlovasság című vígoperettjének. a darabot 1866-ban írta a szerző, akinek nevéhez mintegy 30 ope-
rett és 180 színpadi mű mellett számos egyházi mű megírása és bemutatása is fűződik.

a mű ma már – igencsak népszerű nyitánya kivételével – feledésbe merült, története viszont számunkra 
azért érdekes, mert magyarországon játszódik, a korabeli plakát tanúsága szerint „egy német-ajkú kisváros-
ban”. a cselekmény: három huszár kvártélyozza be magát egy házba, ahol bihari János huszár őrmester 
addig fondorkodik, amíg sikerül elérnie, hogy egyik közhuszárja elnyerje régi szerelme, az árva vilma kezét.
a zenemű többnyire magyaros(ch) dallamokra, csárdásra és verbunkosra íródott, olyannyira, hogy egyik 
betétdalának szövege az „A jó lovas katonának” németre ferdített változata. 

a nyitányt a császári-királyi hadsereg lovassági takarodója, az egyik legszebb, leghangulatosabb trombita-jel 
indítja, amelyet a lovasvágta patadobbanásait idéző gyors rész követ. tárogatószó vezeti be a lassú verbunkot, 
amelyről maga csokonai írta, hogy az az „igazi magyar tánc”. a mű végén pedig ismét a huszárok vágtájában 
gyönyörködhetünk.
a magyarországi bemutatót – melynek plakátjáról fent idéztünk – a premier után fél évvel tartották 
„debreczenben”.

Hegyi GáborGáspár OlivérMénesi Gergely

2017. február 4. szombat 17:003
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Hidas Frigyes: Kettősverseny harsonára

lassan egy évtizede, hogy nincs köztünk Hidas Frigyes (1928–2007), 
aki fúvós hangszerekre írott művei révén az egyik legjátszottabb 20. szá-
zadi komponista a világon. kiterjedt tevékenységi köre mellett igyeke-
zett minden fúvós hangszert (fa- és rézfúvósokat egyaránt) pedagógiai 
és előadási darabokkal ellátni. Jelentősen hozzájárult a kortárs magyar 
hangszeres repertoár gazdagításához, nincs olyan műfaj, amelyben ne 
alkotott volna.

különösen nagy sikert aratott a Seregi László koreográfiájával bemu-
tatott „a cédrus” című balettje 1975-ben. Ő komponált kisoperákat 
Karinthy Ferenc bösendorfer és dunakanyar című egyfelvonásosaiból, 
Karinthy Frigyes nyomán pedig az asszony és igazság címűt. Öt orató-
riuma, 20 versenyműve mellett zenekari, szóló- és kamarakompozíciók 
tucatjait írta. 

országos ismertséget filmzenéi hoztak számára, 32 alkotáshoz komponált kísérőzenét (Szomszédok, Név-
telen vár, Egy óra múlva itt vagyok, Hatholdas rózsakert), rádiójátékok sokasága készült közreműködésével.
az „utolsó magyar romantikus zeneszerző” szívhez szóló, szellemes, ötletgazdag, egyéni hangú szerzemé-
nyei sorában kiemelkedő a harsonára és basszusharsonára írt virtuóz Kettősverseny, melynek mai szólistái 
zenekarunk kiválóságai. 

Lajtha László: VI. szimfónia

„Az igaz hitben végig megmaradjunk,
Noha ez földön szükség nyomorognunk, 
Sok gyalázatot érette szenvednünk, Azután meghalnunk.”

Szinte élete mottójának is tekinthető a Lajtha László (1892–1963) által 
utoljára gyűjtött népdal szövege. nagy külföldi sikerek és mérsékelt hazai 
elismerés, majd teljes mellőzöttség: tömören így jellemezhetjük pályáját. 

lajtha lászló a 20. század első felének Bartók Béla és Kodály Zoltán 
mellett legjelentősebb magyar zeneszerzője, népzenekutatója és ze-
nepedagógusa, az utolsó polihisztorok egyike. Zongoraművész is volt, 
karmester, egyházzenész, hangversenyszerkesztő és zenei ismeretter-

jesztő, hangszertörténeti szakember, nemzetközi néprajzi szervezetek vezetője, a tudományos élet hazai és 
európai szervezője, akit  a 20. század magyar zeneszerzésének egyik legeredetibb személyiségeként értékelt 
kortársa, Szabolcsi Bence. a francia zenei sajtó kora „harmadik nagy magyar” komponistáját tisztelte benne, 
aki sikeresen vegyítette a francia zenei hagyományokat a magyar zene hangvételével. 

1948-ban  – dacára korábbi munkásságának és külföldi hírnevének – megfosztották addigi állásaitól, és 
élete további részében teljes elszigeteltségben élt, annak ellenére, hogy nyugaton sikerrel adták elő műveit, 
és beválasztották a Francia Szépművészeti akadémia tagjai közé is. (igaz, a magyar kormány megalázta az-
zal, hogy székfoglalóját megtartani nem engedte ki párizsba.) kapott viszont – még ’51-ben, népdalgyűjtői 
munkásságáért egy kossuth-díjat, amelyet csak azért vett át, hogy a vele járó összeget azonnal szétoszthassa 
munkatársai között. az ötvenes évek elzártságában kiemelkedő alkotások kerültek ki művészi és szellemi 
műhelyéből.

„Ahogy a városban van szobám, ami az enyém, s csak az enyém, így a lélekben is van ilyen magam titkos 
szobája. Semmi köze a valósághoz és mégis valóságosabb.” – írta, s e mondat magyarázatául szolgál annak, 
hogy volt képes életének legkilátástalanabb, legsötétebb szakaszaiban is megőrizni belső derűjét, és megkom-
ponálni életörömöt sugárzó műveit is. nyilvánvalóan a világ ily módon való megkettőzése tartotta életben 
alkotókedvét, és segítette hozzá a mindennapos megaláztatások elviseléséhez.

az 1955-ben komponált, barátjának, Albert Marinus belga szociológusnak ajánlott VI. szimfónia (Op.61) 
örömteli hangvétele is nyilván ennek a belső, magáncélra tartogatott derűnek gyümölcse.

a klasszikus arányokat, tételrendet és formálásmódot felmutató mű egyik különlegessége a hangszerelés utol-
érhetetlen színgazdagsága, a teljes zenekari hangszer-arzenál felvonultatása mellett szaxofon, 2 hárfa és 11-féle 
ütős szerepeltetése. a pontosan leírt karmesteri utasítások nyomán a zenekar különleges hangzásokat és színe-
ket villant fel, kiemelve lajtha hangszerelői zsenialitását, melyet a francia zenéhez való kötődése is magyaráz.

egyéni a tételek elnevezése:

1. Trés vif (nagyon élénk)
2. Trés calme  (nagyon csendes)
3. Allegretto grazioso (bájos vidámsággal)
4. Vif et bien rythmé (élénk és ritmikus)

Sokkal tartozik a magyar zenei élet lajtha lászlónak. csak remélni lehet, hogy az életművét feltáró remek 
kutatások után eljön műveinek reneszánsza is.
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cantemuS Gyermekkar

 kodály • ave maria (1898) 
 kodály • esti dal
 kodály • angyalok és pásztorok 

 kodály • túrót eszik a cigány
 kodály • a süket sógor
 kodály • cigánysirató

 kodály • lengyel lászló
 kodály • Gólyanóta
 kodály • táncnóta

 kodály • Gergely-járás
 kodály • villő
 kodály • pünkösdölő

cantemuS veGyeSkar

 kodály • Szép könyörgés
 kodály • miserere
 kodály • Jézus és a kufárok
 kodály • mátrai képek

kodály • psalmus hungaricus  op.13
közreműködik:  nyári Zoltán – tenor 

cantemuS veGyeSkar 
cantemuS Gyermekkar

vezényel: SZabó déneS és SZabó Soma

A hangverseny műsoráról

Emlékkoncert Kodály Zoltán halálának 50 évfordulójára

„A Psalmus Hungaricus a magyar zenének egyszeri, sűrített pillanata. Kodály egész kórusművészete ezt 
a hatalmas tornyot körülvevő vár-erődítmény.” (Szokolay Sándor)

2017. március 6-án 50 éve, hogy eltávozott közülünk kodály Zoltán, az európai egyetemes vokális zene ki-
emelkedő képviselője, a 20. századi énekes zene legjelentősebb alkotója.

Kodály Zoltán (1883–1967) magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató visszaemlékezése 
világosan mutatja, milyen kétségbeejtő állapotban volt a két világháború közti magyar zeneoktatás és kórus-
kultúra: 

„Mintegy 1925-ig én is a szakzenészek rendes életét éltem, azaz semmit sem törődtem az iskolával, abban 
a hiszemben, hogy ott minden rendben van, tesznek, amit tehetnek, s akinek nincs hallása, az a zene szá-
mára úgyis elveszett. Ebből az illúzióból egy véletlen eset rázott föl. Egy szép tavaszi nap a budai hegyekben 
egy kiránduló leánycsapatra akadtam. Daloltak s én megálltam egy félórára és a bokrok mögül hallgattam 
őket. Attól, amit daloltak, egyre jobban elszörnyedtem, csak annyit mondok, hogy a műsoruk koronája – 
Schneider Fáni volt. Megtudtam, hogy egy pesti tanítóképző növendékei s hirtelen megláttam, hogy a jövő 
nemzedék nevelői és anyái az analfabétaságnál is rosszabb, teljes zenei züllöttségben nőnek fel. Ma hálásan 
gondolok Schneider Fánira, mert az kényszerített, hogy gondolkodjam, mit kellene itt tenni.”(Kodály Z.)

ez a megrázó zenei élmény is megerősítette abban, hogy – szinte az utolsó pillanatban – cselekedni kell! 
az új zenepedagógia lassan körvonalazódott, különös figyelmet fordítva az iskolai énekoktatásra és a gyer-
mekkarokra. ezekre alapozva látta kodály a magyar zenei kultúra tömegméretű elterjesztését, a zenei ízlés 
gyökeres megreformálását. 

2017. március 11. szombat 17:00 4
emlékkoncert kodály Zoltán halálának 50. évFordulóJára

Nyári ZoltánSzabó SomaSzabó Dénes
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ehhez – a költséges hangszeroktatás helyett – a tiszta emberi énekhangot választotta eszközül, mely – szavai 
szerint „szebben szól a világ valamennyi hegedűjénél”. 

a 20-as évek második felétől kodály erőfeszítései példátlan módon fellendítették a magyar kórusmozgalmat. 
1925 februárjában ismerkedett meg a wesselényi utcai fiúiskola énekkarával, és a száz tagú együttes – Borus 
Endre vezényletével – alig két hónap múlva már be is mutatta a két, számukra komponált kodály-művet: a 
Villő-t és a Túrót eszik a cigány-t. 

a siker elementáris erejű volt! „A közönség nem tudott betelni a dalok újszerű, lélekbemarkoló szépségé-
vel” – emlékezett a karnagy. a kritikusok a magyar zenei élet „aranybetűs” ünnepeként értékelték kodály új 
kezdeményezését.

ettől kezdve remekművek sora született meg ebben a műfajban (szám szerint 178, ebből 58 gyermekkar, 25 
nőikar, 26 férfikar, 64 vegyeskar és 5 egyszólamú kar), amelyek nemzetközi sikerét – abban az időben még – 
akadályozta, hogy magyar nyelven íródtak. (azóta már – tudjuk jól felvételek és előadások százai alapján – a 
világ minden országában éneklik – magyarul! – kodály és követőinek műveit.)
kodály mögött szinte azonnal felsorakozott egy sor kiváló karvezető – kodály tanítványai –, akik élen jártak 
– a fővárosban és vidéken is – a magyar „Éneklő Ifjúság” mozgalom kiterjesztésében. néhányan a sor elejé-
ről: Andor Ilona, Sztojanovics Adrienne, Bárdos Lajos, Vásárhelyi Zoltán, Kerényi György. 

„A szikla volt ő számunkra, a hegycsúcs, a világítótorony, mely egy elsötétedett világ zűrzavara felett egyszer-
re mutatott az igazi Magyarország, az igazi Európa és a teljes nagyvilág felé.” (Szabolcsi Bence)

kodály Zoltán a pest, buda és óbuda egyesítésének 50. évfordulójára megrendelt Psalmus Hungaricust 1923-
ban alig két hónap alatt írta. a kecskeméti vég mihály szövegére komponált magyar zsoltárral, a 20. századi 
oratórium-irodalom kiemelkedő csúcsdarabjával szinte azonnal magyarország vezető zeneszerzőjévé vált.

„Az 55. Zsoltár Mozart Requiemje óta az első tiszta koncepciójú zeneszerzemény, mely vallásos tárgyat 
dolgoz fel.” – írta a műről tóth aladár zeneesztéta.

a tenorszólóra, vegyeskarra és zenekarra komponált oratórium – melynek zenéjében a népdalok világa, a 
pentatónia és a középkori zsoltáros dallamok összeölelkezését figyelhetjük meg – szövege dávid király 55. 
zsoltára kecskeméti vég mihály, 16. századi magyar költő szabad fordításában, melynek eredeti címe:
„Könyörgés hamis atyafiak ellen. Vigasztalódás Istenben.” 

kodály aktuálisnak érezte ezt a bibliai szöveget, hiszen nem nehéz párhuzamot találni dávid király panasza 
és a magyar nép sorsa között. 

 „Csak sívok-rívok nagy nyavalyámban, 
Elfogyatkoztam gondolatimban, 

Megkeseredtem nagy búsultomban, 
Ellenségemre való haragomban.” 

„Akarok inkább pusztában laknom, 
Vadon erdőben széjjel-bujdosnom, 
Hogy nem mint azok között lakoznom, 
Kik igazságot nem hagynak szólanom.

„Mint a XVI. század számos magyar verse, ez a zsoltár is tele van az üldözött költő keserű önvallomásával, 
és robusztus, izzó erejű, gazdag nyelve ennek a csodálatos, ígéretekkel teljes, vívódó magyar századnak iro-
dalmában is külön helyre állítja. Nem véletlen, hogy ez a zaklatott életű század annyira mélyére hatolt a ma-
gyar sors lényegének – és nem véletlen, hogy Kodály épp ebben a korban találja meg legnagyobb alkotásának
szövegét.” – írta Szabolcsi bence, a 20. századi zeneírás mestere.

az 1974-ben alakult nyíregyházi cantemuS GyermekkóruS – Szabó dénes kossuth-díjas karnaggyal 
az élén –  a világ zeneirodalmának legszebb műveit énekli hangversenyein. Számos kortárs mű bemutatója 
fűződik nevükhöz, hangjukat hanglemezek, rádió- és televízió felvételek őrzik. a világ számos országában 
hangversenyeztek már – az európai koncerteken kívül is – venezuelától – ausztráliáig, kanadától Japánig, 
az uSa-tól – koreáig. világhírű karmesterek keze alatt dolgozhattak: Leonard Bernstein, Doráti Antal, Seiji 
Ozawa, Joó Árpád, Giuseppe Patané is vezényelte őket.  a világ legjelentősebb kórusversenyein több mint 50 
különböző díjat szereztek, ebből több mint 20 első- és nagydíjat. 1989-ben elnyerték a Magyar Művészetért 
Alapítvány Nagydíját, 1993-ban a Bartók Béla – Pásztory Ditta díjat. 2012-ben az énekkar több évtizedes ki-
emelkedően magas színvonalú munkáját az Arezzoi Nemzetközi Kórusverseny Guidoneum-díjával ismerték 
el. a kórus vezetője, Szabó Dénes kiemelkedő művészi tevékenységét 1985-ben Liszt Ferenc-díjjal, 1993-
ban Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjjal és 2000-ben Kossuth-díjjal ismerték el.

a cantemuS veGyeSkar – melynek tagjai a gyermekkar valamikori énekeseiből verbuválódtak – létrejöt-
tét belső igény, a gyermekkori közös éneklés nagyszerű élménye szülte. a régi diákokból álló, Szabó Dénes 
vezényelte énekkar évekig csak jeles alkalmakra állt össze egy-egy produkció erejéig. 
1998-ban az alkalmi együttes folyamatos munkába kezdett Szabó Soma – egykori cantemus tag, a Banchieri 
Énekegyüttes művészeti vezetője – irányítása alatt. azóta a kórus heti rendszerességgel próbál és aktív szere-
pet vállal itthon és külföldön adott koncertjeivel egyaránt. a kórus első nemzetközi versenyén 2001-ben bu-
dapesten megnyerte a vegyeskari kategória i. díját, és a verseny naGydÍJat is. 2004-ben a Debreceni Bartók 
Béla Nemzetközi Kórusversenyen ii. díjat nyert. 2006-ban a Goriziában megrendezett Seghizzi Nemzetközi 
Kórusversenyen négy i. díjat, két ii. díjat, közönségdíjat és naGydÍJat nyert. 2008-ban Tolosában két i. díjat 
és a verseny naGydÍJát is megszerezte. első önálló cd lemezén 2006-ban a kórus Rachmaninov: Vesperás 
sorozatát, a másodikon 2008-ban pedig Kocsár Miklós legújabb kompozícióit rögzítette.
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I.-II.Hegedű
 dóczi áron – koncertmester
 ulrich istván – koncertmester
 csap melinda – koncertmester
 kovács orsolya – koncertmester
 puss Ferenc – koncertmester
 Gyermán Júlia – szólamvezető
 Sima balázs – szólamvezető
 czelleczné bitay enikő
 csanda Sámuel
 Farkas lászló
 Fejes helga 
 Fodor eszter  
 Görög-hegyi Szilvia

 hollósi krisztina
 horváth ágnes 
 hörömpöli anna
 ilosfai csenge 
 imre boglárka
 kerényi réka         
 kovács nárcisz
 lajgút Sophia
 lenthár lilla 
 milibák edit  
 molnár dániel
 molnár tímea
 nagy Ferenc
 rácz Gabriella
 reiter boglárka
 Somló Judit
 Szakács Zoltán
 Szilágyi Júlia 
 temesvári Fanni
 tóth rita
 weisz József

brácsa
 Zárbok Zita – szólamvezető
 balázs péter 
 egyházi mária
 Fajd Gergő
 horváth ágnes
 horváth levente
 kiss alexandra enikő
 krenedits katalin
 Sille attila
 Sugatagi Gábor
 Szabó tamás
 Szamosi Szandra
 Szűcs boglárka
 vincze endre
 Zilah eszter
 papp nóra 

cselló
 Farkas áron – szólamvezető 
 kiss Gergely – szólamvezető
 bulecza noémi
 dóczi péter
 János rozália
 kárász andrás
 márkus ágnes
 nádasdi kristóf
 puskás bernadett
 vinkler andrea
 wolf magdolna 
 Zanathy pintér márk
 valkó béla

bőgő
 dénes balázs – szólamvezető
 nahaj Gábor – szólamvezető
 Fánczi Gábor 
 Fodor Gyöngyvér 
 Godár Gergely
 renge Zsolt
 Sváb ágnes
 varga Samu

Fuvola
 bíró Zsófia
 kerner mária
 Geszti emőke
 Gombár anikó 
 h.nagy ildikó

oboa
 villányi péter
 németh edit
 ninkó attila
 Zászkaliczky andrás

Klarinét
 horváth péter
 katrin mátyás
 pálfi csaba

 Szőke márton
 tötös krisztina  

Fagott
 nagy albert
 bettermann Jákob
 trifán lászló

Kürt
 leiter János
 Seeman lászló
 Furka előd
 kun Gábor
 Südi bálint
 varga hunor

Trombita
 Schwarcz balázs
 komlóssy Gábor
 Gucz György

Harsona
 Gáspár olivér
 boldizsár Zsolt
 hegyi Gábor

Tuba
 ifj. bazsinka József

Ütő
 oláh norbert
 hlasznyi ádám
 tóth péter

Hárfa
 mericske nikoletta
 Schunk Franciska

cseleszta-  zongora
 Farkas Zsolt

csembaló- orgona 
 harmath dénes

igazgató: hortobáGyi iStván

vezető karmester: ZáborSZky kálmán

karmesterek:  horváth Gábor 

méneSi GerGely

rendezvényszervező: kariSZtl SZabolcS

Jegyértékesítő: lencSéS SZilvia

Zenekari altisztek:  poór Sándor 

liSócZki JánoS 

Sille attila

Zuglói Filharmónia -Szent István Király Szimfonikus Zenekar tagjai 
2016–2017z
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