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KoncerteK:
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A Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar 
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2016. október 1. szombat 15:30
Johannes Brahms • Begräbnisgesang
Joseph haydn • C-dúr gordonkaverseny
Johannes Brahms • német requiem
vezényel: alexander mayer

2016. november 5. szombat 15:30
roBert sChumann • träumerei  (Álmodozás)
roBert sChumann • a-moll zongoraverseny
ludwig van Beethoven • iii. „eroica” szimfónia
vezényel: ZÁBorsZky kÁlmÁn

2017. január 21. szombat 15:30 
gioaCChino rossini • olasz nő algírban – nyitány
giovanni Bottesini  • norma Fantasia 

• Cerrito Fantasia
Joseph haydn • nelson mise
vezényel: kovÁCs JÁnos

2017. február 11. szombat 15:30
ludwig van Beethoven •d-dúr hegedűverseny
musZorgsZkiJ – ravel • egy kiállítás képei
vezényel: BarÁti kristóF

GaudeaMus 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 Zeneakadémián 
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• valamint az ismert jegyirodákban

• www.jegy.hu
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Gaudeamus előadásonkénti jegyárak: 
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Johannes Brahms • Begräbnisgesang (op.13) 
közreműködik: sZent istvÁn kirÁly oratóriumkórus

Joseph haydn • C-dúr gordonkaverseny 
közreműködik: tomasZ mÁté

Johannes Brahms • német requiem (op.45)
közreműködik:  Fodor gaBriella – szoprán, BÁtki-FaZekas ZoltÁn – bariton 

sZent istvÁn kirÁly oratóriumkórus

vezényel: alexander mayer

A hangverseny műsoráról

Johannes Brahms: Begräbnisgesang (Gyászének)

a 25 esztendős német zeneszerző, Johannes Brahms (1833–97) Michael Weisse 16. századi énekeskönyvé-
ből választotta Begräbnisgesang (gyászének, op. 13) című, különleges hangszerelésű művének – a mai esten 
szintén felhangzó Német requiem előfutárának – szövegét. a téma megválasztásában talán az atyai jóbarát, 
robert schumann halála felett érzett gyász is szerepet játszhatott. 
a motetta szerző-vezényelte ősbemutatójára hamburgban került sor 1859. december 2-án. 
Brahms a mű megírását megelőzően alaposan tanulmányozta a barokk nagy komponistáinak: Heinrich 
Schütz-nek és J. S. Bachnak vokális zenéjét, valamint schütz mesterének, Giovanni Gabrielinek stílusát. az 
ódon, veretes szöveghez illő archaizáló zene hangszerelése különösen illik a téma borongós, másvilági karak-
teréhez: fúvósok és ütők kísérik az ötszólamú vegyes kórust. a hangszerek közül a tompább fényű, mélyebb 
hangúakat választotta: oboát, klarinétot, kürtöt, harsonákat és tubát, valamint timpanikat, a baljós végzet 
csapásainak megjelenítőit. 

a mű a szöveg 7 versszakának felépítését követi: temetési menet luther egyik koráljának felidézett dallamával:
 Hadd temessük hát el most a testet,
 melyről bizonyosan tudjuk,
 hogy az utolsó napon feltámad majd
 és örökre romolhatatlan lesz.

az utolsó ítélet közeledte:
 Föld most ő, a földből
 ismét földdé válik,
 s a földből támad majd fel újra,
 amint Isten harsonái megszólalnak.
 
 Lelke örökké Istennel él már,
 ki őt nagy kegyelmében
 minden bűnétől és vétkétől,
 szövetsége által megtisztította.

a túlvilágon az angyali hangok mintegy befogadják a földi szenvedés után megtértet:
 Munkája, szenvedés és nyomorúsága
 jó véghez érkezett:
 Krisztus igáját hordozta,
 így ha halott is, örökké él.
 

Fodor Gabriella Tomasz MátéAlexander Mayer Bátki-Fazekas Zoltán

2016. október 1. szombat 15:301
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 A lélek minden panasz nélkül él már,
 s a test alszik az utolsó napig,
 melyen Isten megdicsőíti majd
 és örömmel tölti el őt.

 Itt félelmek között volt ő,
 ott azonban gyógyulást nyer:
 örökkévaló örömben és boldogságban
 ragyog majd, mint a Nap szép fénye.

a hívő ember reménye a feltámadásban és az örök életben:
 Hagyjuk hát most őt itt aludni,
 s menjünk mind saját utunkon tovább:
 készítsük fel magunkat szorgalommal,
 mert a halál ugyanígy jön majd el értünk is.

(Vashegyi György fordítása)

Joseph Haydn: C-dúr gordonkaverseny 

Csipkerózsika álma csak száz esztendeig tartott, Joseph Haydn osztrák zeneszerző (1732–1809) virtuóz 
C-dúr gordonkaversenyét azonban kétszáz évig tartotta ismeretlenségben a vak végzet. 1961-ben kelt ismét 
életre a prágai nemzeti múzeum archívumában, ahol az elveszettnek hitt mű másolatára rábukkantak. Így 
hát az addig ismert d-dúr versenymű mellett hihetetlen gyorsasággal vált közkedveltté a csellista-repertoár 
egyik legnagyszerűbb darabja.

keletkezéséről nem sokat tudunk, mindössze azt, hogy haydn már az esterházyak szolgálatában állott, 
amikor muzsikustársának, barátjának, Joseph Weigl gordonkavirtuóznak inspirációjára megírta a darabot, 
feltehetően az 1860-as évek első felében.

weigl valóban mestere lehetett hangszerének, hisz a fiatalos lendülettel megírt darab előadásának nehézsége 
abban rejlik, hogy a könnyed hangú és bájosan érzelmes mű egyben a versenymű-irodalom egyik legnehe-
zebb szóló-anyagát is rejti. hangszerelésében (vonósok oboákkal és kürtökkel) és felépítésében még a barokk 
concerto-kra emlékeztet, tételei azonban már az egyre népszerűbb szonáta-formában íródtak.

Moderato – Adagio – Allegro molto

Johannes Brahms: Német Requiem

Brahms pályájának egyik csúcsa a maga-válogatta bibliai szövegekre – zsoltárokra, apokrifokra, evangé-
liumi részletekre – komponált Német requiem (Op.45) melyet először 1869-ben mutattak be a lipcsei 
Gewandhausban. 

Zenéjében – a fent ismertetett Begräbnisgesang-hoz hasonlóan – itt is Schützig és Bachig nyúl vissza a szöveg 
képszerű ábrázolásában, aprólékos követésében éppúgy, mint a barokk ellenpontozásban, fúgaszerkesztés-
ben. sem felépítésében, sem tartalmában nem hasonlít a zenetörténet rekviemjeihez, nem köthető sem 
katolikus, sem protestáns felekezethez, ugyanakkor mélységes hitről tesz tanúbizonyságot.

a szimmetrikusan, nagy ívben felépített hét tételes mű csodálatos emelkedettséggel elmélkedik a halálról; 
inkább tűnik hitről és túlvilágról szóló lelkigyakorlatnak, mint gyászmisének. a mű indító hangja a vigaszé, 
majd a mulandóságról tűnődik. ezt követi a hiábavalónak látszó emberi lét valódi értelmének keresése, 
s a teremtőben megtalált vigasz öröme: földi életünk létünknek csak egy állomása csupán, s a halál nem 
diadalmaskodhat felettünk. Boldogok a holtak: „megnyugosznak az ő fáradságuktól; és az ő cselekedeteik 
követik őket”. tehát a földi lét értelmét a halál után kapja: itteni munkája, tevékenysége jutalmaként elnyeri 
a halhatatlanságot.

a szövegrészletek: 

1. tétel:

 • Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. (Mt 5,4)

 •  Akik könnyhullatással vetnek, örömmel fognak aratni kimennek és sírnak, és viszik vetőmagjukat, 
és jönnek majd örvendezve és hozzák az ő kévéiket. (Zsolt 126)

2. tétel:

 •  Mert minden test olyan, mint a fű és az ember minden dicsősége, mint a fű virága.  
A fű elszárad és a virágok lehullanak. (1Pt 1,24)

 •  Legyetek azért türelmesek, kedves testvéreim, az Úr eljöveteléig. Ímé, a földműves várja a föld drága 
gyümölcsét, és béketűréssel van, amíg megkapja a hajnali esőt és az esti esőt. (Jak 5,7)

 • De az Úr igéje megmarad mindörökké. (1Pt 1,25)

 •  Az Úr megváltottai visszatérnek majd, és a Sionba jönnek örvendezve, örök öröm lesz az ő fejük 
fölött, vidámság és boldogság tölti el őket, a fájdalom és a sóhaj pedig eltávozik tőlük. (Ézs 35,10)
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3. tétel:

 •  Uram, tudasd velem, mikor kell elmúlnom, és jelentsd meg az én napjaim mértékét! Hadd 
tudjam, hogy milyen múlandó vagyok!  Ímé, az én napjaim, csak mint egy arasz előtted… 
(Zsolt 39,5.6)

 •  Bizony, merő hiábavalóság minden ember, aki mégis oly biztonságban tudja magát. Úgy járnak, 
mint az árnyék, és szereznek maguknak sok hiábavaló nyugtalanságot; gyűjtenek s nem tudják, ki 
fogja azt betakarítani. Most hát, Uram, mit reméljek? (Zsolt 39)

 •  Az igazaknak szívei Istennek kezében vannak és semmi nyomorúság nem érheti őket. (Bölcs 3,1)

4. és 5. tétel:

 •  Mily kedvesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! Lelkem kívánkozik, sőt emésztődik az Úrnak tor-
nácai után; testem és lelkem ujjong az élő Istenben. Jó azoknak, akik a te házadban lakoznak; 
dícsérnek téged ők szüntelen!  (Zsolt 84)

 •  Ti azért most ugyan szomorúságban vagytok, de én ismét meglátlak majd titeket, és szívetek örülni 
fog, és a ti örömeteket senki el nem fogja venni tőletek. (Jn 16,22)

 •  Nézzetek reám: egy kis ideig fáradoztam és dolgoztam és nagy vígasztalást találtam. (Sirák fia Jézus 
51,35)

 • Úgy vígasztallak majd, mint férfit, akit anyja vígasztal. (Ézs 66,13)

6 tétel:

 • Mert nincsen itten nekünk maradandó helyünk, hanem az eljövendőt keressük. (Zsid 13,14)

 •  Ímé, titkot mondok néktek: Nem fogunk ugyan mind meghalni, de valamennyien el fogunk változ-
ni; és akkor, nagy hirtelen, egyetlen szempillantásban, az utolsó trombitaszó idején. 

 •  Mert megzendülnek a harsonák, és a holtak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi pedig elvál-
tozunk. Akkor azután beteljesedik az Ige, amely írva van: Elnyeletett a halál diadalra.

 • Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? (1.Kor 15)

 •  Méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél minden dolgot, 
és a te akaratod által vannak és teremtettek mindenek. (Jel 4,11)

7. tétel:

 • Boldogok a holtak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. (Jel 14.)

 •  Bizony, a Lélek azt mondja, hogy ők megnyugosznak az ő fáradságuktól; és az ő cselekedeteik köve-
tik őket. (Jel 14,13)
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roBert sChumann • träumerei (Álmodozás)

roBert sChumann • a-moll zongoraverseny (op.54)
közreműködik: kovalsZki mÁria

ludwig van Beethoven • iii. „eroica” szimfónia (op.55)

vezényel: ZÁBorsZky kÁlmÁn

A hangverseny műsoráról

Robert Schumann: Träumerei  (Álmodozás)

a Träumerei (Álmodozás) című zongoradarab, mely Robert Schumann (1810–1856) német zeneszerző 
gyermekjelenetek (op.15) című zongoraciklusának 7. „epizódja”, talán a komponista legtöbbet játszott 
műve. Ő maga „zenei önarcképének” nevezte. 

a rövid, technikailag könnyű darab Vladimir Horowitz, a 20. század egyik legkiemelkedőbb zongoravirtuóza 
szerint a legnehezebb mű, amit valaha játszott.

a kamaszokat ritkán érinti meg úgy mű, ahogy ez az alig 3–4 perces kis darab. a zenehallgatás látszólagos 
„tétlenségét” nehezen tűrő, izgő-mozgó gyerekek a träumerei hatása alatt elcsendesedve valamiféle álmodo-
zó alfa-állapotba kerülve „áthangolódnak”, elvarázsolódnak. pedig mi történik? alig valami: egy dalt hallunk 
szöveg nélkül, melynek első motívuma lelki szemünket a távolba vezeti, hogy utána mind mélyebben lássunk 
valahová befelé, ábrándjaink gondolattalan dimenziójába.

tiszta gyermekálmok lengenek, megtisztul a lelkünk, hogy még egyszer átélje és befogadja azt, amit már rég 
elfeledettnek hittünk: a csodavárást.
schumann remekművét ez alkalommal vonószenekari átiratban hallhatjuk.

Robert Schumann: a-moll zongoraverseny

Robert Schumann egyetlen befejezett zongoraversenyét akkor komponálta, amikor neki magának már nem 
volt reménye arra, hogy valaha is előadja. a sokoldalúan tehetséges fiatalember, aki bizton dönthetett volna 
akár az irodalmi pálya mellett is, sikeres társak nyomdokain haladva a zongoravirtuózi karrier felé vette az 
irányt. akkoriban Niccoló Paganini, a kor – és az azt követő évszázad – legnagyobb hegedűvirtuóza káp-
ráztatta el európát. hatásán felbuzdulva tehetséges zongoristák egész sora – liszt, Chopin, mendelssohn, 
stb. – határozta el, hogy saját hangszerén teremti meg azt a virtuóz játékot, mellyel „az ördög hegedűse” 
hódította meg hallgatóságát. 

schumannak azonban 21 éves korában el kellett búcsúznia a zongoraművészi pályától. sajátos gyakorlási 
metódusa lett a veszte: súlyokat erősített az ujjaira, és ezeknek terhével gyakorolt a hangszeren mindaddig, 
míg egyik ujja megbénult, és így a vágyott karrierről le kellett mondania.
ekkor döntött a zeneszerzői, illetve irodalmi pálya mellett.

Záborszky Kálmán Kovalszki Mária

2016. november 5. szombat 15:302
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amikor eljegyezte magát Clara Wieck-kel, új értelmet kapott a zongorára való komponálás is: ezentúl neki 
írta darabjait.  
az  1845-ben befejezett a-moll zongoraverseny (op.54) schumannra jellemzően elbeszélő, kissé fantázi-
aszerű, párbeszédes, bensőséges. ahogy Szabolcsi Bence találóan írja róla: „Schumann akarva-akaratlanul 
fantáziát és vázlatot ír, akár szonátának nevezi művét, akár szimfóniának, akár impromtu-nek, akár zongo-
raversenynek.” 

a művet – bárha nem törekedett olyan csillogó kidolgozottságra, mint Chopin, nem is olyan virtuóz, mint 
liszt művei – összetéveszthetetlen bensőségesség, bonyolult belső mozgás, szólista és zenekar egyenrangú-
sága jellemzi. 
első tétele (Allegro affettuoso) eredetileg önálló darab volt, szinte önmagában egy egytételes versenymű.
a középtétel (Intermezzo. Andantino grazioso) már-már irodalmi kérdés-felelet: kecsesség és báj, mintha egy 
romantikus regény szereplői bókolnának egymásnak, hogy a végén átsodródjanak a záró tétel (Allegro vivace) 
kirobbanó, táncos, játékos örömzenéjébe. 

Ludwig van Beethoven: III. „Eroica” szimfónia

Ludwig van Beethoven (1770–1827) német zeneszerzővel sohasem bántak kesztyűs kézzel a kritikusok. 
harmadik szimfóniájával kapcsolatban is megkapta a magáét: volt, aki „erkölcsrontónak” nevezte, más kissé 
vállveregetően így írt: „bár hosszú, szabálytalan és összefüggéstelen, de azért – van benne néhány egészen 
csinos rész”. és „túl sok benne a rikító és bizarr vonás”!
ez hát az újító forradalmárok sorsa. Beethoven is új útra lépett 1804-ben e mű komponálásával: titáni erővel 
tépte szét a köteléket, amely őt a régi formákhoz, régi művészethez fűzte. 

a kritikusokat zavarba ejthették ezek a változások. túlméretezettnek ítélték, hisz már az első tétel nagyobb 
volt, mint egy teljes mozart vagy haydn szimfónia. a darabon belüli arányok is megváltoztak, és a harmóniák 
terén is merész újításokat, disszonanciákat hozott.

nem csoda, hogy egész legendafüzér kapcsolódik e műhöz. már maga a szimfónia alcíme külön említést 
érdemel, hisz eredetileg napóleon tiszteletére a „Buonaparte” cím díszelgett a kézirat első lapján, alul az ola-
szos szignóval: luigi Beethoven. amikor azonban hírét vette, hogy napóleon császárrá koronáztatta magát, 
olyan dührohamot kapott, hogy letépte a címlapot és összetaposta. „ez is olyan közönséges ember, mint a 
többi!” – kiáltotta. Bámulata gyűlöletté változott, s ekkor kapta a mű végleges címét is: III. Eroica szimfó-
nia, azaz „hősi” szimfónia.

1. Allegro con brio 
2. Marcia funebre. Adagio assai  
3. Scherzo. Allegro vivace  
4. Finale. Allegro molto
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gioaCChino rossini • olasz nő algírban – nyitány

giovanni Bottesini •  norma Fantasia JgB 9.39 
Cerrito Fantasia JgB 9.36

nagybőgőn közreműködik: JÁrdÁnyi gergely 

Joseph haydn • nelson mise (hob. xii:11)
közreműködik:  Forgó esZter – szoprán, patak Zita – mezzo 

haJdu andrÁs – tenor, Jekl lÁsZló – basszus 
sZent istvÁn kirÁly oratóriumkórus

vezényel: kovÁCs JÁnos

A hangverseny műsoráról

Gioacchino Rossini: Olasz nő Algírban – nyitány

az Olasz nő Algírban (l’italiana in algeri) című két felvonásos vígoperát mindössze 21 éves korában, 1813-
ban komponálta Gioacchino Rossini (1792–1868). a muzsikakedvelő családban felnőtt ifjú ekkor már több 
sikeres operát tudhatott maga mögött.

a velencei san Benedetto színházban bemutatott opera nyitánya magán viseli mindazokat a stílusjegyeket, 
mondhatni fegyver-arzenált, melyekkel a szellemes és zseniális rossini elkápráztatta közönségét: fanyar hu-
morral átitatott, érzelemdús zenei anyag, könnyed dallamvilág, finom, áttört hangszerelés, a nézőtér felé 
„kikacsintó” ritmikai bravúrok és hangeffektusok, és nem utolsó sorban a rossinira oly jellemző fokozás és 
crescendo, mely bombasztikus lezárásba torkollik. 

a darab története dióhéjban: Musztafa bej megunja feleségét és úgy dönt, hogy olasz rabszolgájához adja fele-
ségül. megbízza a kalózkapitányt, hogy raboljon számára egy olasz hölgyet, mert épp ilyenre vágyik mostan-
ság. a kapitány egy Isabella nevű olasz leányt szerez, aki viszont – mint a mesében! – épp elrabolt kedvesét, 
Lindorót – ki mást, mint a bej rabszolgáját – keresi. a vígoperai logika szerint biztosak lehetünk abban, hogy 
isabella fondorkodásainak eredményeképpen a „helycserés támadás” nem jön létre, a szerelmesek egymás 
nyakába borulhatnak és a bej lógó orral, bűnbánóan kulloghat haza hitveséhez.

Giovanni Bottesini: Norma Fantasia

aki hallotta már Járdányi gergelyt nagybőgőn játszani, bizonyára – mint e sorok írója is – átértékelte ma-
gában a bőgőről és bőgőzésről magában alkotott addigi képet és véleményt. hangszer és játékosa különös 
szimbiózisa és a legmagasabb technikai tudással kiegészült zsenialitás…
Bizonyára nem véletlen, hogy Járdányi éppen Giovanni Bottesini (1821–1889) – a „nagybőgő paganinije” – 
műveinek vált egyedülállóan virtuóz előadójává, fáradhatatlan kutatójává és katalogizáló tudósává. 
Bottesini Vincenzo Bellini (1801–1835) itáliai komponista Norma című operájának témáira írt művének, a  
Norma Fantasia című darabnak eredetiségét illetően a kutatónak vannak kétségei, ám ez a darab értékéből 
mit sem von le. 
a műben a következő Bellini-dallamok lelhetők fel: a ii. felvonás elején felívelő cselló-melódiával kezdődik a da-
rab. egy pár ütemes gyors átvezetés után Norma két áriáját halljuk, először: „Ah! bello a me ritorna…”, majd a 
Mosso után az operairodalom egyik gyöngyszeme csendül föl: „Casta diva…”. a pár ütemes Bellini-Allegro után 
Oroveso ismert basszus áriáját énekli a vonóshangszerek basszusa „Si, parlerá terribile…”, mely az ezt követő 
fináléban még egyszer visszatér néhány ütem erejéig, majd a szokásos stretta-val végződik a darab.

Kovács János Járdányi Gergely Forgó Eszter Patak Zita Hajdu András Jekl László

2017. január 21. szombat 15:30 3
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Giovanni Bottesini: Cerrito Fantasia

a virtuóz bravúrdarab „névadója” és minden bizonnyal ihletője a nápolyi születésű táncosnő, korának 
európa-hírű, ünnepelt primabalerínája, az első női koreográfusok egyike, Fanny Cerrito. minden bizonnyal 
jól ismerték egymást Bottesinivel, hisz mindketten kitüntetett sztárok voltak, királyi és cári paloták kedveltjei, 
magas rangú társaságok szívesen látott vendégei. 

ez a mű is az opera-fantáziák jegyeit viseli magán: élénk tutti bevezetéssel indul, majd néhány piruettel a 
színpadra perdül a primadonna: a nagybőgő. a szólista és a zenekar közti párbeszéd viszonylag hosszabb 
kadenciája után Bottesini az Andantino gyönyörű melódiájával – s annak variálásával – fejezi ki rajongását 
signora Cerrito (művészete) iránt. az ezt követő Allegretto alatt pedig szinte szemünk előtt látjuk, amint a 
balerina – mondjuk – a párizsi opera színpadán táncol. a fantázia végül a szokásos stretta-val záródik.

Joseph Haydn: Nelson mise

Joseph Haydn (1732–1809) osztrák zeneszerző 1798-ban komponálta a drámaiságával többi miséje közül 
is kitűnő „Missa in Angustiis” (mise szorongattatás idején) alcímet viselő kompozícióját, mely később kapta 
csak a nelson-mise elnevezést. haydn életrajzírója, H.C.R. Landon szerint ez a d-moll mise az életmű leg-
nagyszerűbb darabja.

a mű – haydn legnépszerűbb miséje, az úgynevezett „utolsó hat mise” harmadik darabja, maria Josepha her-
cegnő „szokásos” névnapi miséje – eredeti címe az európát fenyegető napóleoni háborúkra utal. a nelson-
mise elnevezés valószínűleg akkor ragadt rá, amikor két évvel később Nelson admirális – aki 1798. augusztus 
3-án az egyiptomi abukiri öbölben elpusztította Bonaparte hajóhadát – haydn régi barátainak, Lord és Lady 
Hamiltonnak társaságában kismartonba érkezett látogatóba, s tiszteletére előadták a misét.

a többször – és többek által, autentikusnak egyáltalán nem tekinthető, az előadói apparátus és a szólisták 
kvalitásai által elfogadható formában – megváltoztatott eredeti verzió csak 1963-ban jelent meg, Landon 
kutatásai nyomán.  

Kyrie (Uram irgalmazz!) – Gloria (Dicsőség a magasságban Istennek!) – Qui tollis (Aki elveszi a világ bűneit) – 
Quoniam tu solus (Mert Te vagy a szent) – Credo (Hiszek egy Istenben) – Et Incarnatus  (Megtestesült 
a Szentlélek erejéből) – Et resurrexit (Harmadnapra föltámadott) – Sanctus (Szent vagy!) – Benedictus 
(Áldott, aki jön az Úr nevében) – Osanna (Hozsanna a magasságban) – Agnus Dei (Isten báránya) – Dona 
nobis (Adj nekünk békét!)
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ludwig van Beethoven • d-dúr hegedűverseny (op.61)
közreműködik és vezényel: BarÁti kristóF

musZorgsZkiJ – ravel • egy kiállítás képei

vezényel: BarÁti kristóF

A hangverseny műsoráról

Ludwig van Beethoven: D-dúr hegedűverseny

el tudunk képzelni egy olyan ősbemutatót, ahol a zenekar „blattolja”, első látásra lapról olvassa a frissen 
írt kottából a szólamát? ma már aligha: ezt bizony világraszóló botránynak neveznék. kétszáz esztendővel 
ezelőtt azonban nem volt példa nélkül való…

Bizony, a klasszikus hegedű-irodalom páratlan remeke, Ludwig van Beethoven (1770–1827) német zene-
szerző egyetlen, páratlan szépségű D-dúr hegedűversenye (op.61) ilyen körülmények között látta meg a 
napvilágot köszönhetően annak, hogy szerzőjének fejében ugyan már rég összeállt a mű, de papirosra csak 
az utolsó pillanatban került. 

ennek ellenére az 1806. december 23-i előadás nagy közönségsikert hozott, ugyanakkor – mint annyiszor 
Beethoven életében – a kritika hűvös elutasítással fogadta. a Wiener Theaterzeitung zenekritikusa szerint „a 
mű némely szépsége mellett az összefüggés gyakran mintha teljesen megszakadna és néhány közhely véget 
nem érő ismétlései egykönnyen fárasztóvá válhatnak”. mások „túl újszerűnek” ítélték. (talán jegyezzük meg 
– nem kevésbé epésen –, hogy ha az idézett kritikusok e félresikerült ítéletet le nem írják, talán nevüket sem 
jegyzik fel a zenetörténet margójára.)

a későbbi kritikusok és a zenei közönség megítélésében azonban a d-dúr hegedűverseny hamar elnyerte 
megérdemelt helyét: molnár antal „a hegedűversenyek fejedelmének” nevezi a hegedű-irodalom ünnepi 
lapjain emlegetett remekművet.

a darab szerkesztésében újszerű és szokatlan volt, hogy a zenekart és a szólistát nem „versenyeztette”, ha-
nem egyenrangú szereppel ruházta fel. ez a barokk és korabeli gyakorlattól tökéletesen különbözött, hisz a 
versenymű egyik alapkövetelménye a szólista virtuozitásának csillogtatása zenekari kíséret mellett. Beetho-
ven hegedűversenye azonban, éppen bensőséges hangvételével a hangszer legnemesebb, legmélyebbről faka-
dó kifejezési eszközeit alkalmazza: minden üteme, minden hangja a költői lelemény és a zseniális szerkesztés 
utolérhetetlen csodája.

Allegro, ma non troppo – Larghetto – Rondo

Baráti Kristóf

2017. február 11. szombat 15:304
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Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás képei

ez a zene, amelyet mindenki ismer, csak éppen kevesen tudják, hogy honnan! a rajzfilmkészítők előszeretet-
tel alkalmazzák zenei aláfestésként. idősebbek az Emerson, Lake & Palmer zseniális lemezéről vagy Tomita 
Iszao szintetizátor-feldolgozásáról akár. ahány részlet, annyi felismerés. pedig a sok nagyszerű dallam és ka-
rakter egy tőről fakad: Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (1839–1881) orosz zeneszerző zongoraciklusa, 
illetve annak Maurice Ravel által zenekarra hangszerelt változata a forrás, az Egy kiállítás képei.

vajon ki emlékezne ma már Viktor Hartmann (1934–1873) festőre, ha korai halála nem indította volna vala-
miféle zenei emlékmű állítására barátját, muszorgszkijt. a hartmann képeiből rendezett kiállításon látottak 
közül tíz inspirálta a komponistát. a képek közti sétát azonos dallam, az öt alkalommal visszatérő Promenade 
kíséri, melynek hangneme, tempója, dinamikája hídként köti össze két kép hangulatvilágát.

1. Promenade

2.  A gnóm. muszorgszkij szavai szerint „fantasztikus figura görbe lábakkal”. egyetlen motívum tér vissza 
minduntalan: dallam, amely nem vezet tovább, mozdulat, amelynek nincs folytatása, szándék, amely 
sohasem valósul meg.

3. Promenade

4. �Ódon�várkastély. régi olasz tánc, a siciliano ritmusa szól, a múltból feldereng az elhagyott hely régi 
vigalma. Búsongó, lemondó hang jellemzi a tételt, amiből időnként kiemelkedik egy dallam, mintha 
valaki emlékezne, és elsiratná a hajdan szép várat. 

5. Promenade

6.  A�Tuileriák�kertje – veszekedő gyermekek. rövidke tétel. a kert párizsban, a louvre és a Concorde tér 
közötti park. elemzők szerint a tétel az itt játszó gyermekek élénk játékát ábrázolja. 

7.  Bydlo. kietlen lengyel táj tárul a szemünk elé, a basszus súlyos akkordjainak egyhangú döcögése érzékelteti 
a nehézkesen haladó ökrösszekér küzdelmes útját. ez a tétel a ciklus legdarabosabb, legkomorabb része. 

8. Promenade

9.  Kiscsibék�tánca�a�tojáshéjban. ez az, amit még senki sem látott! Bohókás, táncos, röpködő hangulatú 
tréfa. 

10. Samuel�Goldenberg�és�Schmuyle. a dölyfös gazdag és az alázatos szegény zsidó párbeszéde. 
  a ledorongoló potentát és a remegő hangú, megalázkodó kisember párbeszéde ez. az utolsó szó – ter-

mészetesen – az erősebbé.

11. Promenade

12.  A�limoges-i�piac. a piactér mozgalmassága, a veszekedő kofák sebesen pergő nyelvelése és indulatos 
gesztusai – a zenébe rejtve.

13. Katakombák. hartman önmagát ábrázolta, amint a római-kori síremlékeket lámpással végigjárja. 

14.  Holtakkal�a�holtak�nyelvén. „a halott hartmann alkotó szelleme vezet engem a koponyákhoz, szólítja 
őket, mire belsejükben fény dereng föl.” a jelenet sejtelmes zenéje valójában nem más, mint a séta már 
ismert dallamának kísérteties megszólaltatása.

15.  Baba�Yaga�kunyhója. a kép témáját orosz népmeséből merítette hartman, amikor Baba-yaga boszor-
kány kacsalábon forgó kunyhóját óra formájában rajzolta meg. neki magának vasból van a foga, és 
gyerekeket eszik. 

16.  A�kijevi�nagy�kapu. hartmann egy építészeti tervpályázatra készítette az épület akvarelljét. a hozzá írt 
zene diadalmas orosz ünnepet idéz elénk, harangzúgással. mindent elsöprő, himnikus muzsika, amelyet 
megszakít egy, a pravoszláv egyházi zenéből ismerős dallam, hogy utána ismét az eksztázisig fokozódó 
ünneplésnek adja át a helyét.
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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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