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Virágh András gábor • sinfonietta

Liszt Ferenc • haláltánc
közreműködik: Kocsis Krisztián 

FrAnz schubert • Vii. (c-dúr ) szimfónia

vezényel: Ménesi gergeLy

A hangverseny műsoráról

Virágh András Gábor: Sinfonietta

Virágh András Gábor (1984) minden bizonnyal azon kevesek közé tartozik, akik képesek a nap 24 órájából 
harmincat hasznosan tölteni. A Junior Prima díjjal, és nagyjából évei számával megegyező egyéb elismeré-
sekkel is büszkélkedhető komponista tevékenységi területeit felsorolni is sok lenne, így csak néhányat emlí-
tünk: zeneszerző, koncertező orgonaművész, a szent istván bazilika orgonistája, a zeneakadémia oktatója 
(szolfézs, zeneelmélet, partitúraolvasás), a debreceni egyetem zeneművészeti Kar volt oktatója (zeneszerzés 
alapjai, formatan, analízis, hangszerelés)…
A fiatal zeneszerző családjában immár ötödik generáció óta megkerülhetetlen hagyomány a zenei – és ezen 
belül is az orgonaművészi – pálya, hisz többek közt nagyapja – egyben első orgonatanára – Virágh endre és 
édesapja, Virágh András neves orgonaművészek. gyermek- és ifjúkorát is a zene bűvöletében élte, minden 
alkalmat megragadva a zeneszerzésben és hangszerjátékban való mind alaposabb elmélyülésre. Külföldi ta-
pasztalatszerzéseinek és tanulmányainak is köszönhetően, immár másfél évtizede jelen van a magyar és az 
európai koncertéletben.
eddigi munkásságában szóló és kamarazenei alkotásai túlsúlyban vannak ugyan, de egyetlen, különleges at-
moszférájú és egyéni hangvételű operája mellett a zenekari művek sorában ott várakozik a mű, amelyet még 
nem hallhatott senki, hisz ősbemutatóként csendül majd fel: a 2013-ban komponált Sinfonietta.
A darabot a zeneakadémia felkérésére komponálta a szerző, de a tervezett bemutató meghiúsult. A felkérés 
eredetileg koncertkezdő darabra, mintegy nyitányra szólt, időtartamát 12 percben maximálták. A sinfonietta 
(kis szimfónia) keletkezéséről szóljon maga a szerző:

„A komponálás során világos volt számomra, hogy a zenemű kezdete mindenképp „ünnepélyes” legyen, 
az általam használt zenei nyelvezetre lefordítva. Mivel zenekarra ritkán írok, a sok szóló- és kamaramű 
megírása során számos ötlet felgyülemlett bennem, amelyeket leginkább zenekarra tudtam elképzelni. 
A felkérés a legjobbkor érkezett, ugyanis az ez előtti legutóbbi zenekari művemet több mint két évvel azelőtt 
komponáltam, és azóta sok dolog változott bennem az apparátus kezelésével kapcsolatban.

A rendelkezésemre álló időt három nagyobb egységre osztottam fel, de a komponálás során úgy alakultak a 
zenei folyamatok, hogy jobbnak láttam a gondolataimat három tételen belül megformálni.”
A tételcímek pedig önmagukért beszélnek:

1. Musica festiva

2. Notturno

3. Finale

Virágh András GáborMénesi Gergely Kocsis Krisztián

2016. október 9. vasárnap 18:00 1
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Liszt Ferenc: Haláltánc

A haláltánc, a danse macabre késő középkori eredetű műfaj, mely az élőket képben és versben figyelmezteti 
a halál közelségére. Költeményekben, fametszeten, templomfali ábrázoláson a halál rendszerint csontváz 
formájában táncba viszi, majd sírba kényszeríti a legkülönbözőbb korú és rangú embereket. 
Az utolsó ítélet és a haláltánc képzőművészek sorának képzeletét ragadta meg, gondoljunk csak Giotto, Mi-
chelangelo, Dürer, Holbein, Memling, Bosch vagy éppen Fra Angelico alkotásaira. Az irodalomban is egész 
sor alkotás foglalkozik a témával, Villontól Heltai Gáspáron keresztül Arany balladáin át Madáchig és Adyig. 
ugyanígy a zenében is végigvonul a Dies irae motívuma Mozart, Verdi, Berlioz, Muszorgszkij, Csajkovszkij, 
Glazunov, Rahmanyinov, Dohnányi és Liszt művein.

Liszt Ferenc (1811–1886) itáliai „vándorévei” során, 1838-ban pisában járt Marie d’Agoult-lal. A város híres 
temetőjében, a Campo Santo-ban  járva megtekintették a sírkert falának belső oldalán lévő, hatalmas falfelü-
letet beborító monumentális freskókat, melyeket még giotto tanítványai kezdtek el megfesteni. ezek közül 
az egyik legborzongatóbb a Buonamico Buffalmacco által 1350 körül festett Trionfo della Morte, vagyis A 
halál diadala. 

A kép jobb oldalán idilli jelenet: elegáns hölgyek csinos urak társaságában zenét hallgatnak, mások solymász-
nak. Kedély és kellem uralkodik a képen. Az alakok felett angyalok repkednek, akik átkarolva viszik a jó 
lelkeket a mennybe.

A bal oldalon erdőt látunk, a rajta átvezető úton úri társaság lovagol, amikor elébük kerül három koporsó, benne 
felpüffedt, oszlásnak induló halottakkal. riadt lovak, rémült kutyák, iszonyat. A szereplők hideglelős borzon-
gása szinte áthatja a levegőt. ez itt a halál birodalma: fejük felett megcsonkított testek hullanak a pokol tüzébe.

Liszt képzeletét megragadta ez a félelmetesen expresszív kép, és ekkor fogalmazódott meg benne egy olyan 
zongoraverseny terve, amelynek fő motívuma a gregorián Dies irae dallama, melynek szövege egy hatalmas 
Apokalipszis-vízió az utolsó ítélet fogvacogtató rémségeivel.

A mű évtizedekig „átalakulóban” volt, Liszt többször is módosított rajta, és csak jóval később, 1865-ben szü-
letett meg a végleges verzió, melynek bemutatóján a zongoraszólamot Liszt veje, Hans von Bülow játszotta. 
Míg más szerzők a dies irae-t csak hangulatfestésképpen idézik, addig Liszt zenéje szinte monotematikusan 
aknázza ki a dallamot, úgy variálja, hogy a hat, számozott variáció soha nem válik unalmassá. 

Franz Schubert: VII. (C-dúr) szimfónia

ha valaki egyértelműen be akarja azonosítani Franz Schubert (1791–1828) VII. szimfóniáját, talán hasz-
nálja a későbbi pályatárs, Robert Schumann által ráragasztott „mennyei hosszúságú” jelzőt.  eligazíthat ugyan 
a schubert műveit katalogizáló Deutsch-féle jegyzékszám (d.944), de a köztudatba hetedikként beivódott 
fenséges alkotást már nyolcadikként és kilencedikként is sorszámozzák. ezen alkalommal a – másik kettővel 
azonos – 7. szimfóniáról beszélünk, és az is fog felhangzani.
Franz schubert osztrák zeneszerzővel keserűen bánt a sors: rövid élete során nem kapta meg sem azt a figyel-
met, sem azt az elismerést, ami pedig mind tehetsége, mind tekintélyes életműve alapján kijárt volna számá-
ra. szimfóniáit sosem hallhatta méltó formában, szóban forgó, nagy c-dúr szimfóniáját pedig egyáltalán nem, 
mert ezt a nem sokkal halála előtt íródott remekművet túl hosszúnak és nehéznek találta a bécsi zenebarátok 
társasága. Az is csak a véletlennek köszönhető, hogy egyáltalán fennmaradt a mű: robert schumann találta 
meg a porosodó partitúrát 10 évvel később, amikor schubert bátyjánál tett látogatást. Ő mutatta meg aztán 
Mendelssohnnak a művet, aki 1839-ben elő is adta a Gewandhaus zenekarral Lipcsében, felhívva a világ 
figyelmét a remekműre és szerzőjére. 

érdekes átmenet ez a szimfónia: schubert ebben a műben mond búcsút a klasszikus szimfóniának, és elő-
legezi meg a romantikus szimfóniák világát. ezt érezte meg schumann is, amikor a „mennyei hosszúság”-ot 
emlegette a darabbal kapcsolatban. Az, hogy 10 évvel a szerző halála után már nem okozott gondot sem a 
terjedelem, sem a nehézség, jelzi, hogy az eltelt idő alatt a közönség már el- és befogadta a schubert korában 
még ordító újdonságnak ható változásokat. 

1.	 	Andante
  Az első tételről így ír egy méltatója: „Erdőzsongás, madárcsicsergés, mintha a nyugovóra készülő nagy 

természetben hallanók. Semmi keresettség, minden egyszerű és természetes, és mégis Schubertet szin-
te ijesztő nagyságban mutatja be. Ő, aki gyermeki, játékosan kedélyes, itt most mint a szellemvilág 
kiválasztott, titkos papja áll előttünk.”

2.	 Andante	con	moto
	 	Magyaros ritmus, csapongó hangulatváltozások jellemzik e gyönyörű tételt.

3.	 Scherzo	(Allegro	vivace)
 A tétel telve van kedves, néha kissé darabos, néhol gyöngéd bécsi humorral.

4. Finale	(Allegro	vivace)
  hatalmas riadóval indul, majd egy táncos, diadalittas kódáig tartó gigantikus fokozás 

alkotja a tételt, egzotikus dallamgazdagsággal és pompás hangszínekkel, beethovenre utaló dallamfordu-
latokkal (ráismerhetünk az örömódára és a hegedűversenyre). A mind terjedelmében, mind jelentőségé-
ben méltán nagynak nevezhető Vii. szimfónia schubert életművének ragyogó betetőzése.
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szent istVán KiráLy zeneMűVészeti szAKKözépisKoLA
FúVószeneKAránAK hAngVersenye

KAbALeVszKij • ouverture colas breugnon

bArber • Adagio

ArutjunjAn • trombitaverseny
közreműködik: tArKöVi gábor 

johAn de Meij • i. szimfónia

vezényel: MAKoVecz páL

A hangverseny műsoráról

Kabalevszkij: Ouverture Colas Breugnon
(horváth Adrián átirata)

Dmitrij Boriszovics Kabalevszkij (1904–1987) orosz zeneszerző szentpétervárott született, zongorát és 
zeneszerzést tanult. A szovjet kultúrpolitikai életben igen gyorsan emelkedett a ranglétrán, 1939-ben már a 
szovjet zeneszerzők szövetségének elnökévé választották. három ízben nyerte el a sztálin-díjat, 1965-ben 
Lenin-renddel tüntették ki.
de nem ezért szeretjük. darabjai sziporkázóan ötletesek, ugyanakkor sokat és szívesen merít az orosz nép-
zene dallamosságából, s bár a nagy kortársak, Prokofjev és Sosztakovics árnyékában alkotott, egyszerű és 
közvetlen hangú darabjainak, kedves humorának köszönhetően a nyugati zenevilág is befogadta. 

Az 1937-ben Romain Rolland elbeszélése nyomán írt Colas Breugnon című – azóta már feledése merült – 
operájának 1938-as bemutatóját Leningrádban tartották. zenéjéből Kabalevszkij szvitet is összeállított hang-
versenyen való megszólaltatás céljára. 
colas asztalos és művész, borozgató és Plutharkoszt olvasó, az élet minden örömét élvező ember. úri ke-
gyetlenség, pestis, vallásháborúk, szerettei halála keserítik ugyan életét, mégis boldognak érzi magát, mert 
lénye legbelsőbb magja végig ép marad. Így válik colas breugnon története a helytállás, a gyötrelmek árán 
kiküzdött harmónia nagyon is modern fogalmának 20. századi megtestesítőjévé.
A mű nyitányát ma is szívesen játsszák világszerte, akár fúvós-átirat formájában is, mint jelen esetben. gyors 
tempója, vidám témái miatt még annak is ismerősnek tűnik, aki soha nem hallotta.

Barber: Adagio

Ahogy mondani szokás: szem nem marad szárazon. Samuel Barber (1910–1981) amerikai zeneszerző op. 11-es 
vonósnégyese lassú tételének vonószenekari átdolgozása könnyekre fakasztja a kevésbé érzékeny lelkeket is. 
Az önbizalomhiánnyal küszködő, nyilvánosságot kerülő komponista rómába került ösztöndíjjal, és ott Arturo 
Toscanini biztatására írta híres Adagio-ját. barber zenéje kimondottan későromantikus, talán leginkább 
Edward Elgar zenéjéhez hasonlítható. A zeneirodalom egyik legszebb Adagio-jának ősbemutatóját toscanini 
dirigálta egy new york-i rádióstúdióban 1938-ban.
Az Adagio számtalan filmben felhangzik kísérőzeneként, hallhattuk az Amélie csodálatos életében, az 
Elefántemberben, de Einstein temetése, Kennedy vagy Roosevelt elnök halálhírének bejelentése is e dallam 
hangjaira történt.
barber gyönyörű zenéjét fúvós-átiratban hallhatjuk.

Makovecz Pál Tarkövi Gábor 

2016. november 27. vasárnap 18:002
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Arutjunjan: Trombitaverseny 

Alexander Arutjunjan (1920–2012) örmény zeneszerző nem tartozik a legnépszerűbb komponisták közé: 
nagy elődje és honfitársa, Aram Hacsaturjan árnyékában működött.
Valójában két műve tette ismertté: a Kantáta a hazáról és az 1950-ben komponált Asz-dúr trombitaverseny, 
amely – nagy technikai és zenei nehézsége ellenére is – hamar népszerűvé vált virtuozitásával, egzotikus 
dallamosságával, néhol dzsesszes ritmikájával és a trombitahang sokszínűségének kiaknázásával. 

Johan de Meij: I. szimfónia

Különös kísérlet: hogy lehet egy görögdinnyét mogyorónyira zsugorítani? hogy lehet 1500 oldalnyi mesét egy 
szűk óra alatt „elmuzsikálni”?
hát: lássuk-halljuk, kalandra fel!
Johan de Meij (1953) holland zeneszerző és karmester harsonaművészként kezdte pályáját. Mielőtt teljesen 
a komponálásnak szentelte volna az életét, sikeres karriert futott be előadóművészként és karmesterként is. 
jelenleg első karmestere a New	York	Wind	Symphony-nak és a Kyushu	Wind	Orchestra-nak Japán-
ban, állandó vendégkarmester Venezuelában, sőt, alapítója és vezérigazgatója az 1989-ben alapí-
tott Amstel	Music	zeneműkiadónak is. Műveit neves zenekarok játsszák világszerte, saját kompozíciói 
mellett főként fúvósátiratokat ír. több rangos zenei díjjal is kitüntették.
johan de Meij I. szimfóniája J.R.R. Tolkien „A Gyűrűk Ura” című világhírű trilógiájának meséjén alapul, 
amely 1955-ös megjelenése óta olvasók millióit varázsolta el különös históriájával. 
A mű ősbemutatója 1988. március 15-én volt brüsszelben, s igen rövid idő alatt hatalmas karriert futott be. 
A komponista díjak sokaságát seperhette be zenéjével, a szimfóniát neves zenekarok tűzik műsorukra világ-
szerte.
A darab öt jól elkülönülő része (tétele) a regénytrilógia egy-egy főszereplőjét vagy fontos epizódját ábrázolja.

 i. gAndALF (a varázsló)
 ii. LothLorien (Lothlórien, a Középföldei erdő)
 iii. goLLuM (szméagol)
 iV.  journey in the dArK (út a sötétben) 

a. the Mines of Moria (Mória bányái) 
b. the bridge of Khazad-dum (Khazad-dúm hidja)

 V. hobbits (a hobbitok)

egy ilyen terjedelmes és összetett művet nehéz néhány sorban összefoglalni. A történet fő vonalakban a következő:
A mese középpontjában az ősi sötét erők készítette gyűrű áll, mely viselőjét minden földi erőnél nagyobb 
hatalommal ruházza fel, de egyúttal személyiségét is a sötét erők rabjául ejti. A gyűrű véletlenül kerül egy 
derűs, apró teretmény: bilbó, a hobbit birtokába úgy, hogy nincs is tisztában annak hatalmas erejével. ám 
gandalf a bölcs varázsló ráébred a talált kincs vészterhes titkára és bilbó unokaöccsét, Frodót rábírja, hogy 

vigye vissza a gyűrűt oda, ahol kovácsolták: a Végzet hegyéhez, hiszen az a hely az egyetlen, amelynek tü-
zében meg lehet semmisíteni a veszélyes gyűrűt. Az útra megalakul a „gyűrű szövetsége” amelyben részt 
vesz Frodó és néhány további hobbit társa, gandalf, gimli a törp, Legolas a tünde és az emberi faj képvise-
letében boromir valamint Aragorn. A társaságot végig titokban követi gollum az álnok kis teremtmény, aki 
a gyűrű egykori véletlen birtokosaként már nem tud elszakadni annak bűvös vonzerejétől és bármire képes 
lenne, hogy visszakapja. Frodó végül sikeresen teljesíti küldetését, a gyűrű megsemmisül a Végzet hegyének 
tüzében, és a sötét erők vereséget szenvednek. Aragorn királyok sarjaként elfoglalja győzedelmesen trónját 
és uralmával az emberek történelmének egy dicsőséges korszaka kezdődik meg. A hobbitok pedig számtalan 
kaland után békében visszatérhetnek békés otthonukba, a „Megyébe”

I. GANDALF
Az első tétel a varázsló, Gandalf zenei portréja. bölcs és nemes személyiségét méltóságteljes motívumok fes-
tik, melyek – kissé eltérő formában – majd a ii, iV. és V. tételben is visszatérnek. Az „Allegro vivace” tempó 
hirtelen váltása egy hatalmas vágta Keselyüstök, gandalf gyönyörű lovának hátán.

II. LOTHLORIEN
A második tétel a tündérek erdeje, Lothlorien bemutatása gyönyörű fáival, virágaival, egzotikus madaraival, 
melyeket fafúvós szóló jelenít meg. Frodo találkozása Galadriel úrnővel egy elbűvölő Allegrettóban szólal 
meg. Az úrnő ezüsttükrében Frodo három különböző látomást lát. Az utolsó erősen felzaklatja – hiszen a va-
rázsgömbön keresztül szauron, a sötét erők urának tekintetével találkozik – mely a zenében is kifejezésre jut.

III. GOLLUM
A harmadik rész a szörnyeteg gnómot, gollumot ábrázolja: az ijedős talpnyalót a szoprán szaxofon hangja 
jeleníti meg. Motyog és magában beszél, selypít és sziszeg, felváltva nyafog és vinnyog a szánalmas és rossz-
indulatú lény, aki mindent elkövet, hogy visszaszerezze a csodálatos gyűrűt.

IV. UTAZÁS A SÖTÉTBEN
A következő tétel a gyűrű szövetségének viszontagságos útját festi le Mória bányájának sötét alagútjain ke-
resztül, élükön a varázsló gandalffal. A lassú menetben a rézfúvósok, a zongora és ütőhangszerek monoton 
ritmusaiból tisztán kivehető a félelem hangja is. Az ellenséges orkok elől való menekülés végkifejleteként 
gandalf szakadékba esik egy rémséges szörnyeteggel, Balroggal vívott csatájában: a Khazad-Dúm hídjáról a 
feneketlen szakadékba zuhan. A gyászinduló mélabús hangjai mellett vánszorog tovább a vezérét és remé-
nyét vesztett, fáradt társaság, a bányából kivezető egyetlen utat, Mória keleti kapuját keresve. 

V. HOBBITOK
A záró tétel a hobbitok optimista és gondtalan karakterét – szinte a hobbit nép vidámságának és egyszerűsé-
gének himnuszaként – egy néptánccal érzékelteti. A mű nem kirobbanó fináléval ér azonban véget, hanem 
békésen és nyugodtan fejeződik be: szemünk előtt látjuk, ahogy bilbó, Frodó és gandalf a tündék fehér 
hajójával elvitorlázik Szürkerévből, s lassan eltűnik a horizonton.
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gustAV MAhLer • ii. (c-moll, Feltámadás) szimfónia
közreműködik:  KoLonits KLárA – szoprán 

schöcK AtALA – alt 
szent istVán KiráLy orAtóriuMKórus

vezényel: AntAL Mátyás

A hangverseny műsoráról

Gustav Mahler: II. (c-moll, Feltámadás) szimfónia

„Szerintem vitathatatlan, hogy az emberiség szellemi leltára gazdagodott általa. Mintha minden egy másik 
világból hangzana. Úgy vélem, senki sem lesz elég erős, hogy kivonja magát a hatása alól. Bunkóval veri 
fejbe az embert, hogy aztán angyalszárnyakon a legmagasabb magasságokba repítse.” – vélekedett saját 
művéről a komponista. 

A rendkívüli tehetséggel megáldott Gustav Mahler (1860–1911) cseh-osztrák zeneszerző – Anton Bruckner 
tanítványa – karmesteri és operaigazgatói karrierje 20 éves korában kezdődött. 

1889-ben már mint tapasztalt, híres és elismert szakember került budapestre, és lett a Magyar Királyi opera-
ház vezető karnagya és művészeti igazgatója. budapesten érte apja, anyja és testvére halálhíre, akikről az itt 
elkezdett II. (Feltámadás) szimfónia nyitótételével (Gyászünnep) emlékezett meg. 

A szimfónia meglehetősen vontatottan készült, a befejezés okozott a legtöbb gondot a szerzőnek. 
egy levelében így írt Mahler: „Régóta hordoztam magamban azt a gondolatot, hogy az utolsó tételt kórus-
sal zárom, de féltem, hogy Beethoven-utánzással fognak megvádolni. Ezidőtájra esett Bülow halála. Részt 
vettem a hamburgi gyászistentiszteleten. Elmémben forgattam szegény elhunyt emlékét és éppen abban a 
hangulatban voltam, amit születő szimfóniámban kifejezésre akartam juttatni. S ekkor az orgonán és ének-
karon fölcsendült a Klopstock-korál: «Auferstehen! » Mintha villámcsapás ért volna!
És egyszerre világos és érthető lett előttem minden! Ilyen villámra vár az alkotó művész – ez a gondolat 
«szent fogantatása»!”

Mire a mű elkészült, Mahler már – az ellene irányuló intrikák sora miatt – távozott Magyarországról.
ebben a korai, mintegy másfél óra időtartamú, 1894-ben keletkezett szimfóniában Mahler alkotói stílusjegyei 
már kiérlelten állnak rendelkezésre, itt teljesednek ki először.  

A hatalmas zenekari apparátust alkalmazó műben (a lehető legnagyobb létszámú vonóskar mellett 4 fuvola, 
4 pikoló, 4 oboa, 2 angolkürt, 5 klarinét, 4 fagott, kontrafagott, 10 kürt, 8 trombita, 4 harsona, tuba, 
8 üstdob, kisdob, nagydob, cintányér, triangulum, harangjáték, harangok, 2 gong, virgács, 4 hárfa  és or-
gona), szoprán és alt szólista, valamint nagy létszámú vegyeskar is szerepel. A zenekar egy része emellett 
a záró tételben a színfalak mögött – „távolból hangzóan” - játszik, és az apokalipszis négy trombitájának 
is „valahonnan az ellenkező irányból” kell szólnia. Fentiek egyébként meglehetősen be is határolják a mű 
előadási lehetőségeit.

Kolonits KláraAntal Mátyás Schöck Atala

2017. február 26. vasárnap 18:003
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1.	 Allegro	maestoso.	Mit	durchaus	ernstem	und	feierlichem	Ausdruck	
  A mű monumentális első tétele szuggesztív gyászzene – itt hangzik fel először a gregorián Dies irae 

dallama, hogy majd a zárótételben ismét visszatérjen.
  tartalmát maga Mahler körvonalazta kiadatlan ismertetésében: „Egy szeretett embertársunk koporsója 

mellett állunk. Élete, küzdelmei, szenvedése és törekvései még egyszer utoljára elvonulnak szemünk 
előtt. És most ebben a komoly, mélységesen megrendítő pillanatban, amidőn a mindennapi élet zűr-
zavarai, lealacsonyításai mint hályog, lehullanak szemünkről, megszólal szívünk rettenetes, komoly 
szava, amit az élet forgatagában nem hallunk meg: Mi lesz most? Mi az élet – és mi a halál? Lesz-e 
életünknek folytatása? Mi más ez, mint szörnyű álom? Vagy van értelme életnek és halálnak?”

2.	 Andante	moderato.	Sehr	gemächlich
  A második tétel előtt – épp az előző súlyosságát feloldandó – a szerző legalább öt perc szünetet kívánt. 

A tétel egyszerű, áttetsző hangzású zene, alapja egy keringőszerű tánc, a Ländler. 

3.	 	In	ruhig	fliessender	Bewegung
  A harmadik tétel – bár Mahler nem nevezte scherzo-nak – valójában mégis az. groteszk és kissé bizarr 

zene, melyben a szerző egy dalának zenekari anyaga csendül fel: A fiú csodakürtje ciklusból a Páduai 
Szent Antal prédikál a halaknak című.

4.	 Sehr	feierlich,	aber	schlicht.
  A tétel megállás nélkül, attacca követi az előzőt, és szintén a fent idézett ciklus, A fiú csodakürtje végéről 

„emel át” egy témát, az Urlicht (Ősfény) címűt, melyet altszóló tolmácsol, megragadóan egyszerű, köz-
vetlen dallammal.

5.	 Im	Tempo	des	Scherzo’s.	Wild	herausfahrend
  A zárótétel is szünet nélkül kapcsolódik az előzőhöz, eleje az utolsó ítéletet festi. Megszólal a harsona-

kórus hívó szava, a sírok megnyílnak, a föld porából emberek kelnek ki: rettegés, kétségbeesés, bizony-
talanság fog el mindenkit. csak itt-ott bukkan fel a reménység hangja. Az ütőhangszerek borzalmas 
crescendója után megindul a feltámadottak végeláthatatlan sora. Az egyre halkuló trombitaharsogásba 
vidám, kedves madárcsicsergés vegyül. ebből bátorságot merítve és isten irgalmában bízva szólal meg 
a csodálatosan szép zárókórus, mely szólókkal megszakítva fölséges akkordokkal hirdeti az ember örök 
életre hivatottságát.
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puccini • pillangókisasszony
közreműködik:    cso-cso-szán: MiKsch Adrienn 

suzuki: géMes KAtALin 
pinkerton: LászLó boLdizsár 
sharpless: hAjA zsoLt 
goro: Megyesi zoLtán 
yamadori: rezsnyáK róbert 
bonzo: egri sándor 
Kate: csereKLyei AndreA 
császári biztos: gAáL csAbA 
szent istVán KiráLy orAtóriuMKórus

rendező asszisztens: Losonczi AnitA

rendező: horVáth zoLtán
vezényel: horVáth gábor

A hangverseny műsoráról

Puccini: Pillangókisasszony

Giacomo Puccini (1858–1924) olasz operaszerző a Pillangókisasszony, a Bohémélet, a Tosca, a Turan-
dot, és sok más örökérvényű darab szenvedélyes és ironikus humorral megáldott szerzője egy alkalommal 
Londonban tartózkodva megnézte David Belasco pillangókisasszony című művének előadását.

Belasco japán tárgyú egyfelvonásosa John Luther Long 1898-ban írt novellájának alapján készült.  Long pe-
dig testvére, Jennie Correll elmondásából ismerte meg a történetet, aki személyesen ismerte a főhőst, mivel 
misszionárius férje oldalán több évig élt nagaszakiban. nem kitalált meséről van tehát szó, hanem valaha élt 
szereplők igaz történetéről.

puccini megkérte kiadóját, Ricordit, hogy szerezze meg a megzenésítés jogát. A librettót ezúttal is műveinek 
állandó szerzőpárosa, Giacosa és Illica írta.

puccini mindig különös gondot fektetett a miliő pontos megfestésére, az egzotikus és idegenszerű hangula-
tok azonban új lehetőségeket és távlatokat nyitottak számára. ezért aztán az eredeti japán muzsikán kívül 
szertartás-könyveket, népszokásokat és építészeti jelenségeket is tanulmányozott. Milánóba utazott, hogy 
megfigyelje egy épp ott fellépő japán színésznő hangját, és meglátogatta a Viareggióban nyaraló japán követ 
feleségét is, aki japán dalokkal ismertette meg.

Kutatási eredményei zenéjére is hatással voltak. hét autentikus japán dallamot és töredéket találunk az operá-
ban, és hallhatunk jónéhány egzotikus motívumot, amelyek – valószínűleg – puccini tanulékonyságára vallanak.

Horváth Gábor Rezsnyák RóbertMiksch Adrienn Egri SándorGémes Katalin Csereklyei AndreaLászló Boldizsár Gaál CsabaHaja Zsolt Horváth ZoltánMegyesi Zoltán Losonczi Anita

2017. április 29. szombat 18:004
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Az opera történetének négyszáz éve alatt – Monteverdi Orfeójától Wagnerig –  istenekről, császárokról, 
királyokról, nagy hősökről írtak a komponisták. igazán puccini az, aki leszállt a polgáremberek közé.  A hely-
színek, a történetek, a jellemek mindenütt egyediek.  Ami összeköti őket, az a mély emberábrázolás: jóság, 
gonoszság, tragédia mellett kedves humor, irónia teszi teljessé embermeséit. és persze a senki máséhoz nem 
hasonlítható dallam- és harmóniavilág. 

puccini nem csak fantasztikus zeneszerző volt, hanem az emberi lélek nagy ismerője is. A társadalmi hie-
rarchia minden lehetséges fokán élő asszonyok, lányok sorsát sebezhetőségükben, kiszolgáltatottságukban a 
legérzékenyebben ő jeleníti meg.

1.	 felvonás
  Pinkerton, amerikai tengerészhadnagy nagaszakai állomásozása alkalmával Goro-nak, a kerítőnek segít-

ségével házasságot köt a 15 éves gésával, Cso-Cso-Szánnal, akit ismerősei Butterfly-nak, pillangókisasz-
szonynak neveznek. Sharpless, a konzul megpróbálja lebeszélni erről, mert látja, hogy a lány naivan hisz 
a házasságban. cso-cso-szán – akinek apja kegyvesztett szamurájként öngyilkosságot követett el – áttért 
a keresztény vallásra, hogy vőlegényének kedvében járjon, ezért saját népe kiközösíti, rokonai kiátkoz-
zák. pinkertont néhány hét múlva elvezénylik japánból, de megígéri, hogy mire a fecskék visszatérnek, 
ő újra hazajön feleségéhez. A házasságot azonban nem gondolja komolyan, ezért három évig nem hallat 
magáról.

2.	 felvonás
  Szuzuki, a lány társalkodónője ugyan sejti, hogy a hadnagy szándékai nem komolyak, de cso-cso-szán 

nem hisz neki. Megérkezik sharpless pinkerton levelével, amelyben tudatja, hogy megnősült Ameriká-
ban. cso-cso-szán, aki nem tud angolul olvasni, boldog a levél láttán, mert azt gondolja, férje visszatér 
végre. A konzul megsajnálja, és nem árulja el a levél tartalmát. goro érkezik egy új kérővel, akit a lány ki-
kosaraz. A japán törvények szerint ugyanis az elhagyott asszonyok újra férjhez mehetnek. cso-cso-szán 
bemutatja sharplessnek pinkerton kisfiát. A konzul távozása után ágyúdörgés jelzi az amerikai hadihajó 
érkeztét. Virágokkal díszítik fel a házat, és cso-cso-szán virrasztva várja férjét.

3.	 felvonás
  reggel szuzuki pihenni küldi úrnőjét, majd megérkezik pinkerton a konzul társaságában. Kérik a társal-

kodónőt, hogy a hadnagy megnősülésének hírét adja át cso-cso-szánnak. szuzuki beleegyezik – abban 
az esetben, ha pinkerton felesége vállalja cso-cso-szán kisfiának felnevelését. Amikor cso-cso-szán 
belép a szobába, Kate Pinkertonnal találja szembe magát, aki megígéri, hogy gondját viseli a gyereknek. 
cso-cso-szán ekkor döbben rá, hogy mit tett vele pinkerton. Látja, hogy számára csak egy kiút van. Lá-
togatóit megkéri, hogy fél óra múlva jöjjenek vissza. elbúcsúzik kisfiától, akinek beköti a szemét és egy 
amerikai zászlót ad a kezébe. Amikor egyedül marad, ő is harakirit követ el apja tőrével, amelyen ez a 
felirat olvasható: „Becsülettel halj meg, ha becsülettel nem élhetsz tovább.”

A pillangókisasszony az 1904. februári ősbemutatón – a milanói Scala-ban, Arturo Toscanini vezénylete 
mellett – botrányosan megbukott. ez volt egyébként puccini pályafutásának egyetlen komoly kudarca.
A bukásnak volt szakmai oka is, mivel a mű két hosszú felvonása a közönség tűrőképességét erősen próbára 
tette. Valójában azonban a Ricordi Kiadó féltékeny ellenlábasainak bérelt botránykeltői zavarták meg az 
előadást. A darab bizonyos jeleneténél a terem egyes pontjain elhelyezkedő énekesek – mintegy madárcsi-
csergést utánozva – füttyögettek, ámde a provokatőrök is bekapcsolódtak, és bégetéssel, ugatással, röfögéssel 
fűszerezték az előadást, természetesen felborítva annak menetét. A másik hangzavart az okozta, hogy amikor 
a pillangókisasszonyt alakító, eltitkolt terhességét kimonója alá rejtő Rosina Storchio ruhája véletlenül felleb-
bent, a közönség fékezhetetlenné vált, és azt kiabálta: „terhes a pillangó! ott a kis toscanini!” (az énekesnő 
ugyanis szerelmi viszonyt folytatott a nős karmesterrel, a születendő gyerek apjával).

A fiaskó nagyon megviselte puccinit. részletesen átdolgozta a művet, az addigi két felvonást háromra tagolta, 
több részletet ki is hagyott. Az új verzió három hónappal később Bresciában került színre, és ott a közönség 
már nagy ovációval fogadta.

A pillangókisasszony az lett, aminek puccini álmodta: minden idők egyik legnagyobb, legsikeresebb operája!
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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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