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A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása
– írta egykoron az angol humanista, Morus Szent Tamás. E gon
dolatok jegyében élesztették újra és adták tovább a lángot az
Eszterházi Vigasságok szervezői 2013 nyarán, amikor a komoly
zene, a jazz és az opera nagyszerűbbnél nagyszerűbb képvise
lőit hívták meg Eszterházára, hogy ismét zenével töltsék meg a
régi pompájában ragyogó, barokk kastély gyönyörű tereit.
Nem csak hagyományteremtő, de hagyományőrző is volt e szán
dék: a muzsika ugyanis nem beköltözött, hanem hazatért a
rokokó falak közé. Oda és úgy, ahová és ahogyan az idén 300
éve született Esterházy „Fényes” Miklós herceg egykoron meg
álmodta. Hisszük, hogy nem csak a pompakedvelő herceg,

Eszterháza tündérvilágának megteremtője, hanem egykori
udvari zenésze, Joseph Haydn is büszkén és boldogan hallgat
nák e gyönyörű környezetben az Eszterházi Vigasságok hang
versenyeit.
18 hét, 60 hangverseny, és csaknem másfélszáz fellépő – szín
vonalas zenei programokban idén sem lesz hiány. Az értő kö
zönség pedig egyszerre élvezheti a korhű kamarazene apró
finomságait, az operairodalom klasszikusait és a dzsessz imp
rovizatív játékosságát. És teheti mindezt Magyarország, de
talán Kelet-Közép-Európa legszebb és legautentikusabb ro
kokó díszletei között: 2014. május 30-tól szeptember 28-ig
Eszterházán!
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2014. május 30., péntek 19.00

· Marionettszínház

Tündérország kapuja
J.
J.
J.
J.

Haydn:
Haydn:
Haydn:
Haydn:

Da qual gioia improvvisa Hob. XXIVa:3
Destatevi o miei fidi Hob. XXIVa:2
Qual dubbio ormai Hob. XXIVa:4
Te Deum Hob. XXIIIc:1

Csereklyei Andrea – szoprán
Sáfár Orsolya – szoprán
Szigetvári Dávid – tenor
Gavodi Zoltán – tenor
Blazsó Domonkos – basszus
Gyöngyösi Levente – csembaló, orgona
Kautzky Armand - színművész
Purcell Kórus
Orfeo Zenekar (korhű hangszereken)
(Művészeti vezető: Vashegyi György)
Vezényel: Rácz Márton
300 éve, 1714-ben született Esterházy „Fényes” Miklós, aki a
süttöri, manzárdos vadászkastélyból „Tündérországot” terem
tett. Megépítette Eszterházát, amely hamarosan a nyugat-ma
gyarországi művelődés egyik központja lett. Itt jött létre az or
szág első két állandó színháza, Haydn vezetésével virágzott az

olasz operakultúra és jól felszerelt bábszínház is működött. Pe
dig „Fényes” Miklós nem készült hercegi pályára! Másodszülött
ként nem örökölhetett sem címet, sem országnyi birtokot,
mindez bátyját, Esterházy Pál Antalt illette. Miklós, miután befe
jezte egyetemi tanulmányait, a hagyományokhoz híven katonai
pályára lépett. Vitézségét a hétéves porosz–osztrák háborúban
is bizonyította. A kolini ütközet hőseként Mária Terézia saját ala
pítású rendjének kiskeresztjével tüntette ki. Miklós bátyja 1762ben meghalt, így a hercegi címet és a hatalmas birtokot is ő
örökölte. Miután a herceg Versailles-i útjáról hazatért, Haydn új
kompozíciókkal, a Te Deummal és kantátákkal, például a „Qual
dubbio” cíművel várta. Ez utóbbi darab igényes csembalószóla
mát Haydn minden valószínűség szerint saját maga számára
írta. Eljött tehát a herceg ideje, hogy valóra váltsa álmát és
megépítse a „Magyar Versáliát”. Hamarosan elkészült az új kas
tély, a kerti csarnokok, az operaház, a muzsikaház (a zenészek
lakhelye), a naptemplom, Diana, Fortuna és Venus temploma, a
remetelak, a bábszínház és a kínai táncház, az úgynevezett Ba
gatell. S valóban: mire Mária Terézia 1773-ban meglátogatta –
egy bécsi leírás szerint – a „világ egyik legszebb kastélyát” Esz
terházán, már teljes pompájában állt „Tündérország”. Olyan
birodalom, amelynek pompás muzsikájáért Haydn volt a felelős.
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2014. május 31., szombat 19.00

· Haydn terem

Morzinné kendője
A. Vivaldi: A négy évszak Op. 8. No. 1–4
J. Haydn: G-dúr divertimento (Cassatio) Hob. II:1
J. Haydn: D-dúr szimfónia No. 15
Kalló Zsolt – hegedű
Capella Savaria (korhű hangszereken)
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Mielőtt Esterházy „Fényes” Miklós alkalmazta volna Haydnt,
1757-ben Morzin gróf fogadta szolgálatába őt. Jóformán sem
mit nem tudunk arról, mi volt a feladata itt, és azt is csupán
sejthetjük, mely darabjait írta ebben a szolgálatban. Bécsi és
lukaveci tartózkodása alatt születhettek első szimfonikus kí
sérletei. Több mint valószínű, hogy a komponálás mellett taní
tania is kellett. A mindig színesen és gyakran még megbízha
tóan is író Griesinger ebben az esetben talán igazat mondott?
Így fogalmaz: „Morzin gróf kétszáz gulden fizetés, lakás és a
hivatalnoki asztalnál koszt fejében felvette őt bécsi udvarába
zeneigazgatónak. Itt végre gond nélkül meg tudott élni. Telen
te Bécsben, nyaranta Csehországban volt. Később nevetve
mesélte, hogy egyszer zongorázás közben a szép Morzin grófné
közel hajolt hozzá, hogy láthassa a kottát. És akkor kibomlott
a kendője. ‚Először láttam ilyet – mesélte Haydn. – Összezava
rodtam, belegabalyodtam a játékba, az ujjaim a billentyűkön
pihentek.’ ‚Mi ez, Haydn, mit művel maga?’ – kiáltott fel a gróf
né. Tiszteletteljesen válaszoltam: Kegyelmes grófné, ki ne zök
kenne ki ilyen látvány hatására?” A Morzin-család nemcsak
Haydn alkalmazásával írta be nevét a zenetörténetbe. A gróf
rokonának, Wenzel von Morzin grófnak ajánlotta Vivaldi a
Négy évszakot is magában foglaló „Il cimento dell’armonia e
dell’inventione” című versenyműsorozatot. Egyébként 1741ben Haydn valószínűleg énekelt Bécsben, Vivaldi temetésén.

2014. június 6., péntek 19.00
Marionettszínház

·

Kéz a kézben
J. Haydn: G-dúr szimfónia No. 27
J. S. Bach: C-dúr versenymű két zongorára
és vonósokra BWV 1061
D. Lipatti: Symphonie Concertante Op. 5
Dohnányi E.: C-dúr szerenád Op. 10
(D. Sitkovetsky átirata vonószenekarra)
Várjon Dénes, Simon Izabella – zongora
Anima Musicae Kamarazenekar
Várjon Dénes nem volt csodagyerek. Inkább későn érő típus,
olyan, aki lassan, belülről építkezik. Persze mint sokan mások, ő
is a különleges tehetségek osztályába járt, így a Zeneakadémi
án is korábban kezdte tanulmányait. Várjon művészetében a
kamarazene meghatározó, ahogyan megfogalmazta: „ez a leg
magasabb rendű muzsikusi megnyilvánulás, mindig ez a kiindu
lópont”. Kamarazenészként olyan művészekkel játszott együtt,
mint Perényi Miklós, Schiff András és Leonidas Kavakos. Várjon
Dénes felesége, Simon Izabella, aki rendszeres fellépő vendége
a legrangosabb nemzetközi fesztiváloknak, mint például a
Schiff András és Heinz Holliger vezette Ittingeni, a Végh Sándor
alapította Prussia Cove, a Maribori és az évente megrendezett
Marlboro Fesztiválnak. Az utóbbi években fellépett többek kö
zött a Cheltenham Fesztiválon, a Heidelberg Fesztiválon, a Hit
zacker Fesztiválon, a Schwetzingeni Ünnepi Játékokon, a Davos
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Várjon Dénes

Fesztiválon és a Kempten Kamarazene-fesztiválon, olyan part
nerek társaságában, mint Heinz Holliger, Steven Isserlis, Perényi
Miklós, Christoph Richter és Radovan Vlatkovic. Különösen fon
tos feladatának tartja a dalirodalom népszerűsítését – ezt jól
mutatják közös fellépései Sass Sylviával, Rost Andreával, Mester
Viktóriával, Németh Judittal, Bátori Évával, Szabóki Tündével,
Ruth Ziesakkal és Hanno Müller-Brachmannal.
A 2010-es alapítású Anima Musicae Kamarazenekar tagjai olyan
zenei műhelyt kívántak létrehozni, amelyben alapvető követel
mény professzionális hangzás, a magyar zenei kultúra nemes
tradícióinak folytatása, a nagy elődök értékteremtő példájának
tisztelete, ugyanakkor folyamatos a megújulási szándék is. Re
pertoárjuk, amely felöleli a klasszikus zene jelentős korszakait, a
barokk zenétől a XX. századi remekműveken át egészen a kor
társ zenéig terjed.

2014. június 7., szombat 19.00

· Marionettszínház

Változatok Várdaival
J. Haydn: G-dúr szimfónia No. 88
J. B. Vanhal: C-dúr csellóverseny (Weinmann IId:C1)
P. I. Csajkovszkij: Variációk egy rokokó témára Op. 33
P. I. Csajkovszkij: Andante cantabile Op. 11
J. Brahms: Variációk egy Joseph Haydn témára Op. 56a
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Várdai István – gordonka
Óbudai Danubia Zenekar
Vezényel: Rácz Márton

Várdai István gordonkaművész az egyik legtehetségesebb fi
atal magyar muzsikus. A pécsi fiatalember 1997-ben került a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kivételes tehetségek
osztályába, ahol Mező László tanította. Felsőfokú tanulmá
nyait egyszerre végezte a budapesti és a bécsi Zeneakadémi
án. Az osztrák fővárosban Reinhard Latzkó tanította, majd
Natalia Gutman, Natalia Sakovszkaja és Starker János mesterkur
zusai következtek. Diplomahangversenyét – ahogyan mindig
is elképzelte – a Zeneakadémia zsúfolásig megtelt Nagyter
mében tartotta 2009-ben. A diploma után a rangos Kronberg

Akadémián tanult. Miután végzett, az intézmény tanárainak
sorába választotta. Várdai István pályafutása során több ver
senyen indult és számos díjat nyert. 2007-ben harmadik lett a
moszkvai Csajkovszkij-versenyen, majd 23 évesen első díjat
kapott a Genfi Nemzetközi Zenei Versenyen, ahol a közönség
is őt tartotta a legjobbnak. Páratlan sikersorozat az övé: há
romszor nyerte meg a Popper Dávid Nemzetközi Zenei Ver
senyt, 2012-ben pedig neki ítélték oda a 10 ezer euróval járó
Montblanc-díjat.
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Várdai István

Nemzeti Filharmonikus Zenekar
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2014. június 11., szerda 19.00
Marionettszínház

·

Kocsis Zoltán
és a Nemzeti Filharmonikusok
J. Haydn: Derbyshire Marches Hob:VIII, 1–2
W. A. Mozart: Esz-dúr zongoraverseny KV 271
J. Haydn: C-dúr „A medve” szimfónia No. 82
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel és zongorán közreműködik: Kocsis Zoltán

Történt egyszer Angliában, hogy Haydnhoz bekopogtatott
egy kapitány, és indulót rendelt tőle. Komoly summát ajánlott,
ha fél nap alatt elkészül a darabbal. Haydnt a lelkiismerete nem
hagyta nyugodni, és írt kettőt is, hadd válasszon megbízója.
Eljátszotta neki az elsőt, mire a kapitány lerakta a pénzt, fogta
a kottát, és elviharzott. Haydn rohant utána a másikkal, hogy
azt is hallgassa meg. „Ez tetszik, mást nem akarok!” – kiabálta.
Haydn ott állt az utcán, mint akit leforráztak. Megtudakolta,
hogy melyik a férfi hajója, s egy levélke kíséretében felküldte a
kottát a fedélzetre. A durva válasz most sem maradt el: a ka
pitány kibontatlanul küldte vissza a csomagot… Néhány évvel

9
Kocsis Zoltán

korábban a párizsi Concert de la Loge Olympique hat szimfó
niát rendelt Haydntól. Busás honoráriumot ígértek: 25 Lajosaranyat szimfóniánként (Mozart 1778-ban a saját „Párizsi”
szimfóniájáért mindössze 5 Lajos-aranyat kapott). Haydn egy
bő esztendő alatt elvégezte a feladatot, s 1787-ben már be is
mutatták a darabokat (köztük a Medve-szimfóniát), méghoz
zá parádés külsőségek között. A Loge Olympique zenekara 65
muzsikusból állt: negyvenen voltak a hegedűsök, tíz nagybő
gős és kettőzött fafúvósok játszottak. Égszínkék brokátban,
selyemingben, csipkeujjban, tollas kalapban, és díszes karddal
oldalukon muzsikáltak.

2014. június 21–28.
30. Régi Zenei Napok
A Filharmónia Magyarország szervezésében
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„Torniamo all’antico e sarà un progresso – Lépjünk egyet hátra,
azzal kettőt lépünk előre.” Az egyik első „régi zenész”, Giusep
pe Verdi mondása ez, aki ebben a rövid mondatban foglalta
össze a zenei képzés lényegét. A régi korok megismerésének
vágya persze nem mai keletű, viszont az autentikus előadás
módra való törekvés viszonylag új jelenség. A II. Világháborút
követően szépen lassan indult, s vált egyre népszerűvé az a
zenei felfogás, amely azt a hangzásideált kívánja elérni, amely
nek az adott zene komponistája is birtokában volt. A főként
Hollandiából és Angliából induló mozgalomnak köszönhetően
számos elfeledettnek hitt zeneszerző műve került napvilágra,
ismert alkotások pedig új fényben kezdtek ragyogni. A tanu
lásnak, a múlthoz való fordulásnak pedig egyik legnagysze
rűbb módja a találkozás, közös koncertek és kurzusok sokasá
ga, melyre immár 30 éve ad alkalmat a nemzetközi szinten is
rangos Régi Zenei Napok rendezvénysorozat.

2014. június 21., szombat

toronyzene a kastély előtt
Sonatores Pannoniae – historikus rézfúvósegyüttes
Művészeti vezető: Borsódy László

2014. június 21., szombat 20.00
Marionettszínház

·

Nyitó hangverseny
Bach, Händel és Vivaldi művei
Capella Savaria (művészeti vezető: Kalló Zsolt)
Kalló Zsolt – hegedű
Baráth Emőke – szoprán
Szigetvári Dávid – tenor
Csizmadia Angelika – csembaló
Papp Rita – csembaló
Ratkó Ágnes – csembaló
Rédai Csinszka – csembaló

Szigetvári Dávid

2014. június 22., vasárnap 20.00

·

Sala Terrena

Nancy Argenta és Ingrid Attrot dalestje
J. Haydn, C. F. Zelter, J. F. Reichardt, C. Loewe, W. Tomaschek, L. Beethoven, F. Schubert, L. Spohr, B. Klein és F. Mendelssohn művei
Rédai Csinszka – csembaló, fortepiano
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2014. június 23., hétfő 20.00
Szent György-templom, Sopron

·

Soós Gábor orgonaestje
Sweelinck, van Noordt, Merula, van Unen, Kerll művei, részletek a Robertsbridge- valamint a Faenza-kódexből, a Buxheimer Orgelbuch-ból és a Lochamer Liederbuchból
Soós Gábor – orgona

2014. június 24., kedd 18.00

·

Haydn terem

Zenei sajátosságok
a barokk koreográfiákban
Széll Rita zenetörténeti előadása

Marionettszínház

2014. június 24., kedd 22.00

·

Pálmaház

Szentivánéji Notturno

2014. június 25., szerda 20.00

·

Haydn terem

Hangverseny Carl Philipp Emanuel Bach
születésének 300. évfordulója tiszteletére

Dmitrij Szinkovszkij, Nancy Argenta, Ingrid Attrot, Nicholas Parle és Erik Bosgraaf közreműködésével
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2014. június 27., péntek 20.00

·

Sala Terrena

Concerto Armonico (művészeti vezető: Spányi Miklós)
Spányi Miklós – csembaló
Koncertmester: Ábrahám Márta – hegedű

2014. június 28., szombat 16.00

·

Haydn terem

A mesterkurzusok záró hangversenye

Itáliai utazások
Fr. Rognoni, G. B. Fontana, M. Uccellini, D. Castello, J. Schmelzer, D. Scarlatti, A. Corelli, G. Fr. Händel és A. Vivaldi művei
Dmitrij Szinkovszkij – hegedű, ének
Szászvárosi Sándor – cselló
Alekszandra Korenyeva – csembaló

2014. június 28., szombat 19.00
Szent Miklós-templom, Fertőszentmiklós

·

Bach: h-moll mise
Orfeo Zenekar és Purcell Kórus
Vezényel: Vashegyi György				

2014. június 26., csütörtök 20.00

·

Haydn terem

Erik Bosgraaf és Nicholas Parle
hangversenye
J. van Eyck, B. de Selma y Salaverde és G. Fr. Händel művei
Erik Bosgraaf – furulya
Nicholas Parle – csembaló

2014. június 28., szombat 22.00

·

Barokk táncház és záróbál
Táncmester és koreográfus: Széll Rita

Pálmaház

2014. július 4., péntek 19.00
Marionettszínház

·

Baráti-Keller-Concerto Budapest
J. Haydn: D-dúr szimfónia No. 104
W. A. Mozart: G-dúr hegedűverseny KV 216
L. van Beethoven: IV. B-dúr szimfónia Op. 60
Baráti Kristóf – hegedű
Concerto Budapest
Vezényel: Keller András

Baráti Kristóf

Baráti Kristóf hegedűművész ötéves korában kezdett játszani,
három évvel később pedig már nagyzenekari koncerten szere
pelt szólistaként. Tanulmányait a Zeneakadémián folytatta Tát
rai Vilmos és Szenthelyi Miklós irányításával. Számos fesztivál
díjat nyert, és fellépett többek között Párizsban, Berlinben,
Tokióban, Chicagóban és Sanghajban is. A moszkvai Paganiniversenyen elnyerte a hegedűsök „Oscar-díját”. Junior Primaés Liszt-díjas művész. Jelenleg egy 1703-ban készült „Lady
Harmsworth” Stradivarin játszik.
A Concerto Budapest elődje az 1907-ben alakult Postás Zene
kar, a Magyar Szimfonikus Zenekar és a Magyar Telekom Szim
fonikus Zenekar, amely alapításának 100. évfordulóján Keller
András igazgatói kinevezésével döntő változáson ment keresz
tül. Olyan világhírű magyar muzsikusok fogadták el a zenekar
meghívását, mint Ránki Dezső, Kocsis Zoltán, Perényi Miklós és
Takács-Nagy Gábor. A külföldi előadóművészek közül Jevgenyij
Koroljovot, Gidon Kremert, Gilles Apapot, Alexander Lonqui
chot, Kim Kashkashiant és Evelyn Glenniet látták vendégül.
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2014. július 5., szombat 19.00
Haydn terem

·

Hallgatnak a múzsák?
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J. G. Graun: C-dúr fagottverseny C:XIII:66
J. G. Janitsch: c-moll kamaraszonáta Op. 1 Nr. 1
C. Ph. E. Bach: G-dúr fuvolaverseny Wq 169
C. J. Toeschi: F-dúr szextett
Fr. X. Brixi: D-dúr szimfónia Them. Index X/1
J. J. Fux: F-dúr triószonáta
G. Chr. Wagenseil: B-dúr szonáta Nr. 5
J. Haydn: C-dúr „Der Geburtstag” divertimento No. 14
Bodoky Gergely – fuvola
Eduard Wesly – oboa
Adrian Rovatkay – fagott
Helena Zemanová – hegedű
Jana Chytilová – hegedű
Römer Ádám – brácsa
Baranyay Piroska – gordonka
Tom Devaere – nagybőgő
Petteri Pitko – csembaló
Esterházy „Fényes” Miklós első igazi katonai sikereit a Hétéves
háborúban (1756–1763) aratta. Azt tartják, hogy fegyverek közt
hallgatnak a múzsák, ennek ellenére a kor számos nagyszerű ze
neművel gazdagította a történelmet. Carl Philipp Emanuel Bach
és Haydn mellett eltörpülni látszik Graun, Janitsch, Toeschi, Brixi,
Fux és Wagenseil is. De kik is ők valójában? A második vonal?
Igen. Pontosabban ők azok a komponisták, akik közül kitűnni

Bodoky Gergely

csak olyanok voltak képesek, mint Haydn vagy Mozart. Graun
tehetségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a nagy Bach őt
kérte meg, tanítsa hegedülni fiát. Janitsch igen népszerű volt:
neves uralkodók bízták meg alkalmi darabok komponálásával,
kvartettjeiért pedig versengtek a zeneműkiadók. Toeschi a neves
mannheimi zenekar szólóhegedűse volt. Több mint 66 szimfóniát
írt, stílusában egyszerre érezhetők itáliai és német ízek. Brixi a 18.
század közepén a leghíresebb prágai muzsikusnak számított. Ha
pedig Haydn Carl Philipp Emanuel Bachot tekintette az atyának,
akkor Fux lehetett a nagybácsi: Haydn nagyra tartotta őt első
sorban elméleti munkássága miatt. A Fux által fémjelzett korban
kezdte, s egészen Haydn és Mozart idejéig ívelt pályája Wagen
seilnek, aki a klasszika kialakulásának egyik kulcsfigurája volt.

2014. július 6., vasárnap 19.00
Haydn terem

·

Mert ez „klásszikus”!
J. Haydn: B-dúr trió Hob. XV:20
Fr. Chopin: g-moll szonáta Op. 65
I. A. Ladurner: a-moll / A-dúr szonáta Op. 5 No. 2
Fr. Chopin: g-moll trió Op. 8

Szüts Péter hegedűművész – Kurtág György és Rados Ferenc
egykori tanítványa – kiváló szakértője a régizene előadásának,
legyen szó a romantikus vagy a klasszikus repertoárról. Varga
Tamás 2001 óta a Bécsi Filharmonikusok szólócsellistája, a
klasszikus repertoár és előadásmód kiváló ismerője. Szilasi Alex
sokoldalú zongoraművész, akit világszerte elsősorban Chopin
műveinek avatott interpretátoraként ismernek.

15

Szűts Péter – hegedű
Varga Tamás – gordonka
Szilasi Alex – Erard pianino

„Klásszikus!” Emlékeznek még arra, amikor nagyszüleink in
kább „á”-val, mint „a”-val ejtették ezt a szót? Amikor még a
klásszikus volt a klasszikus? Nos, a 19. század elején Párizsban
többen gondolták azt, hogy vége a régi szép időknek, s a fris
sen megjelent újjal a romlás is beköltözött a művészet főváro
sába. Kapaszkodtak, ahogy tudtak, keresték a fogódzót a le
tűnt korok alkotásaiban. Egyik legfontosabb példaképük
Haydn volt, a klasszikus ideál megtestesítője. Mára már elfele
dett különcök s ragyogó tehetségű zeneszerzők egyaránt szí
vesen fordultak a múlt felé. Az előbbiekhez tartozik Ladurner,
a 18–19. század fordulójának kiváló tanára, aki ugyan felismerte
az újat, de annyira tartott tőle, hogy inkább biztosra ment: a
hagyományokra támaszkodott. Az utóbbiak egyik legfénye
sebb csillaga viszont Chopin, aki – noha több forradalmi dara
bot is írt, és nem csak a „Forradalmi” etűdöt – magát mindvé
gig klásszikusnak tartotta. Igen, így: „á”-val.
Varga Tamás
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Budapesti Vonósok

2014. július 11., péntek 19.00

· Marionettszínház

Zenei istenek
J. Haydn: C-dúr szimfónia No. 20
J. Haydn(?): C-dúr oboaverseny Hob. VIIg:C1
J. Haydn: G-dúr notturno Hob. II:27
R. Strauss: Capriccio – Introductio (vonós szextett)
R. Strauss: D-dúr oboaverseny Op. 144, TrV 292
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Lencsés Lajos – oboa
Budapesti Vonósok

A 150 éve született Richard Strauss szorgalmas levélíró volt
már fiatalkorában is. 1877 és 79 közötti írásaiban többször ki
tért kedvenc zeneszerzőire. A klasszika triásza, Haydn, Mozart
és Beethoven állt az első helyen, de a megbecsültek közé tar
tozott Johann Sebastian Bach is. Zenei istenei között említette
Schubertet is, viszont Schumannt gyanakvással méregette.
Tisztelte Franz Lachnert, a müncheni udvari karmestert, az
operaszerzők közül nagyra tartotta Webert – a „Bűvös va
dász” egyik kedvenc operája –, Marschnert, illetve a két franci
át, Boieldieu-t és Aubert. Érettségi után lelkesen számolt be
vonósnégyeskoncert-élményéről: „mindhárom kvartett egy
formán tetszett, mindegyik a maga módján. Haydn kecsessé

gével és kellemével, Mozart komoly és mégis kedves, friss
kompozícióival, Beethoven pedig mélységes komolyságával
nyűgözött le.” A klasszika iránt érzett nosztalgiája később sem
változott. A „Rózsalovag” és az „Arabella” mellett nagy elánnal
vágott bele az „Idomeneo” átírásába, s amikor zenei küldeté
séről gondolkodott, elődeiről mint irigylésre méltó példaké
pekről beszélt: „Az olyan zsenik, mint Mozart, Haydn és Schu
bert a legnagyobb naivitással alkothattak, hiszen az általuk
alapított művészetben nem volt előképük (Bachot szinte nem
is ismerték). Így a pompás ismeretlen az intellektus minden
befolyása nélkül szökkenhetett szárba.” Mozart és Haydn,
Strauss két kedvence, végigkísérte őt egész pályáján.

2014. július 12., szombat 16.00
Pálmaház

·

2014. július 12., szombat 19.00
Marionettszínház

Nagykorúság

200 év a cseh zenében

F. Mendelssohn-Bartholdy: a-moll vonósnégyes, Op. 13 No. 2

C. Stamitz: F-dúr zenekari kvartett Op. 4 No. 4
A. Dvořák: Két keringő Op. 54
L. Janáček: Szvit vonósokra
B. Martinu: Szerenád No. 2
A. Dvořák: E-dúr szerenád Op. 22

A Budapesti Vonósok szólistái
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Mendelssohn még tinédzser volt, amikor első vonósnégyesét
megírta. 1827-ben a mai nagykorúság határán állt, 18 éves volt.
Ez persze semmit nem von le a darab értékéből, hiszen a csoda
gyerekként felnövő Felix ekkorra már birtokában volt a zene
szerzés-mesterségnek (túl volt egy vonósötösön, egy oktetten,
három zongoranégyesen és egy operán), de a „műfajok műfajá
ban”, a vonósnégyesben még nem próbálta ki tudását. A dátum
több mint szimbolikus: ebben az évben hunyt el Beethoven, ki
nek utolsó kvartettjei két évvel halála előtt készültek. Az is igaz,
hogy ezeket a vonósnégyeseket sokan – még Mendelssohn
édesapja is – csak elborzasztó példaként emlegették. Ennek el
lenére Felix rajongott értük, tanulmányozta őket, sőt saját mű
vébe is átvett idézeteket. Vonósnégyesének zenei szövetéből
gyakran előtűnik az „Ist es wahr?” (Ez igaz?) motívum, mely
Mendelssohn egy korábbi dalában szerepel először. Nem vélet
len idézet ez, hanem egyenes utalás Beethoven op. 135-ös kvar
tettjére, melynek utolsó tétele elé a zeneszerző a következő kér
dést írta: „Muß es sein?” (Így kell lennie?) Azonban kettejük
vonósnégyesei között roppant nagy a különbség: míg Beetho
ven létkérdéseket feszegető darabja a pálya és egy korszak le
zárása, addig Mendelssohn első kvartettje egy a szó zenei értel
mében vett romantikus fiatal rácsodálkozása az élet szépségeire.

·

Prágai Kamarazenekar

A Stamitz-család munkásságával fémjelzett, 18. századi cseh
zene aligha nevezhető nemzetinek: a Stamitzok Mannheim, a
Bendák Gotha és Berlin zenei fejlődéséhez járultak hozzá. Ki
váló tehetségek, virtuóz cseh muzsikusok kaptak állást külföl
dön, hiszen sem munka, sem cseh zene lényegében nem volt.
Azok a kezdeményezések, amelyek a 18. század első felében
megjelentek csupán sporadisztikusnak mondhatók. A nemzeti
muzsika Mozart prágai látogatásának idején kezdett megje
lenni. Rousseau és Herder emelte fel ugyanis először a szavát
a cseh nyelv elnyomása ellen, ennek nyomán pedig számos
hazafi gondolta úgy, hogy itt az ideje a változásnak. Megkez
dődtek a kutatások, 1791-ben megalakult a cseh nyelvészeti
tanszék, irodalmi antológiákat jelentettek meg, és 1800-ban

2014. július 13., vasárnap 19.00
Haydn terem

·

Opus 20
L. van Beethoven: Esz-dúr szeptett Op. 20
F. Mendelssohn-Bartholdy: Esz-dúr oktett Op. 20
A Budapesti Vonósok szólistái
Marionettszínház

hagyta el a sajtót az első cseh dalgyűjtemény. A zenés színpa
dokon egyre többször adtak elő operákat cseh nyelven, és ez
a hagyomány később sem szakadt meg: Mozartot, Cherubinit,
sőt még Rossinit is szívesen fordítottak. A cseh nemzettudat
erősödése nem állt meg: 1811-ben nyitotta meg kapuit a Prágai
Konzervatórium, 1830-ban a Prágai Orgonaiskola, tíz évvel ké
sőbb pedig megalakult az első cseh hangversenyszervező
akadémia. Minden jel arra mutatott, hogy a 19. századi növeke
dés bőséges termést hoz majd a cseh nemzeti zene terén. Így
is lett. Smetana, Dvorák, Fibich, Janáček, Suk és Martinu csak
a legismertebbek abból a világból, melynek zenei gazdagsága a
legnagyobb nemzetekéhez mérhető.

Haydn mérföldkőnek számító kvartettsorozata, Beethoven szep
tettje, Chopin b-moll Scherzója, Mendelssohn Esz-dúr oktettje,
Schumann humoreszkjei, Richard Strauss Don Juanja és Pro
kofjev Szkíta szvitje egy dologban közös: mindegyik a 20-as
opusszám alatt jelent meg. Beethoven kamaradarabja igazi szá
zadfordulós mű: 1799-ben vázolta föl, és 1800-ban adták elő
először. Az ajánlás Maria Teresának, I. Ferdinánd és Marie Ca
roline lányának szól, aki nem csak komoly zenebarát, de tehet
séges énekes is volt. Nem csupán Beethoven muzsikáját ked
velte: a Haydn-testvérek szintén kaptak megbízást tőle. 1799-ben
Joseph Haydn neki ajánlotta B-dúr miséjét, melyet „Theresien
messe”-ként ismerünk. Negyed századdal Beethoven darabja
után készült el Mendelssohn az oktettjével. 16 éves volt ekkor,
és egyedülállóan tehetséges. Ifjúkori darabjairól Schumann így
emlékezik: „az op. 7-es karakterdarabjairól később nem akart
tudomást venni. Bach és Händel zenéje akkoriban még túlsá
gosan átjárta tagjait. Fisz-moll Capriccióját sem tartotta sike
rültnek, s csak amikor rámutattam az utolsó két oldal nagy
lendületére, kezdett újra szeretettel emlékezni rá. Fiatalkorá
ból egy kedvence volt csupán: az Oktett. Örömmel és kedvvel
beszélt arról a szép időszakról, amelyben ez született.”
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2014. július 18., péntek 19.00
Marionettszínház

·

Mester és tanítványa
C. Ph. E. Bach: C-dúr szimfónia Wq 182
C. Ph. E. Bach: A-dúr csellóverseny Wq 172
J. Chr. Bach: g-moll szimfónia Op. 6 No. 6
J. Haydn: C-dúr csellóverseny Hob. VIIb:5
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Fenyő László – gordonka
Budapesti Vonósok
„Haydn betért egy könyvesboltba, hogy vegyen egy jó zeneel
méleti könyvet. A kereskedő Carl Philipp Emanuel munkáját
ajánlotta, hiszen szerinte az volt a legjobb és legújabb. Haydn
meg akart győződni erről, elkezdte olvasni, megtalálta azt,
amit keresett, fizetett és elégedetten távozott. Fiatalkori mű
vein már észrevehető, hogy fáradhatatlanul igyekezett elsajá
títani a bachi alapokat. Olyan gyorsan tanult, hogy 19 éves
korában már kvartetteket írt, amelyeknek köszönhetően neve
ismertté vált a zenebarátok között. Ahogy telt az idő, megsze
rezte magának a későbbi Bach-írásokat is. Véleménye szerint
Bach művei a legjobbak, a legalaposabbak és a leghasznosab
bak a valaha megjelent tankönyvek közül. Mihelyt Haydn mű
vei nyomtatott formában is ismertté váltak, Bach megelége
déssel nyugtázta, hogy Haydn a tanítványává vált; ezután írta
hízelgő bókját, amely szerint ő az egyetlen, aki írásait teljesen
megértette, s aki azokat a gyakorlatban is használni tudja.”
(Albert Christoph Dies)
Fenyő László

2014. július 19., szombat 16.00
Pálmaház

2014. július 19., szombat 19.00
Marionettszínház

A szláv szextett

Aranyszelencék

A. Dvořák: A-dúr vonós szextett Op. 48

J. Haydn: D-dúr nyitány Hob. Ia:7
J. Haydn: D-dúr szimfónia No. 1
W. A. Mozart: D-dúr notturno KV 286/269a
J. Haydn: Esz-dúr „Üstdobpergés” szimfónia No. 103

·

A Budapesti Vonósok szólistái
1878. Ebben az évben készül el Dvořák az op. 48-as vonós
szextettjével, amely az első, Csehországon kívül bemutatott
darabja. Az 1875 és 1879 közötti időszak fontos volt a zene
szerző számára, hiszen állami ösztöndíjának köszönhetően
csak a komponálásnak élhetett. Dvořák nem is volt hálátlan:
keményen és gyorsan dolgozott. Az egyik ekkor elkészült al
kotása az említett kamaradarab. A komponista német zene
műkiadója, Simrock Joachim József figyelmébe ajánlotta Dvo
řák szerzeményét. Joachim 1879. július 19-én zenésztársaival
együtt egy szűk körű koncerten, a zeneszerző jelenlétében
mutatta be a művet. Barátjának, Alois Göblnek másnap így ír
Dvořák: „...Joachim izgatottan várt érkezésemre és estélyt ren
dezett nekem. Az ünnepen előadták kvartettemet és a szex
tettet. Nagy hozzáértéssel és lelkesedéssel játszottak.” Joa
chim József játszott a hivatalos bemutatón is, 1879. november
9-én Berlinben. A darab a „Szláv táncok” és a „Szláv rapszódi
ák” közvetlen közelében készült. Stílusát tekintve a szextett is
megkaphatná a „szláv” jelzőt, hiszen két belső tételében is fel
tűnnek szláv zenei műfajok, sajátosságok (Dumka, Furiant).

·

Budapesti Vonósok
Vezényel: Pietro Borgonovo
Mozart és Haydn kapcsolata egyike a zenetörténet legfontosabb
barátságainak. Mozart hat vonósnégyesét ajánlja meghatott sza
vakkal kollégájának, míg Haydn minden alkalommal a legkedve
sebb hangon nyilatkozik Mozartról. Kettejük zenei „barátságáról”
II. József császár a következőket mondta Dittersdorfnak: „Mozart
zeneszerzői művészetét egy Párizsban készült aranyszelencéhez
hasonlítom; Haydnét olyanhoz, amelyet Londonban készítettek.
Mindkettő szép: az előbbi ízléses díszítései miatt, az utóbbi egy
szerűsége és kivételesen szép fényezése miatt.” Haydn akkor ön
tötte szavakba Mozart iránt érzett szeretetét, amikor pályatársa
elhunyt. Puchbergnek írja: „Halála miatt egy ideig teljesen maga
mon kívül voltam; nem tudtam elhinni, hogy a Gondviselés ilyen
hamar szólítson másvilágra egy pótolhatatlan embert. Özvegyé
nek megírtam három hete, hogy ha kedves fia eléri a megfelelő
kort, minden tudásomat latba vetve magam fogom ingyen zene
szerzésre tanítani, hogy valamennyire pótolhassam és helyette
síthessem apját.”
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2014. július 20., vasárnap 18.00

· Haydn terem

Keresztmetszet – 1779
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Chr. W. Gluck: Klopstock-dalok Wq 49 (Die frühen Gräber,
Die Sommernacht, Der Jüngling, Die Neigung, Vaterlandslied, Wir und Sie, Schlachtgesang)
J. Haydn: Fidelity Hob. XXVIa:30
J. Haydn: Zufriedenheit Hob. XXVIa:20
J. Haydn: Trost unglücklicher Liebe Hob.XXVIa:9
J. Haydn: Gegenliebe Hob. XXVIa:16
Chr. W. Gluck: O del mio dolce ardor (Paride ed Elena)
Chr. W. Gluck: Einem Bach, der fliesst (Die Pilger von Mekka)
Chr. W. Gluck: Boldog lelkek tánca (Orphée et Eurydice)
Chr. W. Gluck operaáriák:
Divinités du Styx (Alceste)
Ah, malgré moi (Alceste)
Alceste – No.10
O toi qui prolongeas mes jours (Iphigénie en Tauride)
Iphigénie en Tauride – No. 16
O malheureuse Iphigénie (Iphigénie en Tauride)
Je céde á vos désirs (Iphigénie en Tauride)
Mais d’ou vient (Orphée et Eurydice)
Fortune ennemie (Orphée et Eurydice)
Sümegi Eszter – ének
Dallos Erika – csembaló
A Budapesti Vonósok tagjaiból alakult vonósnégyes

Haydn és a 300 éve született Gluck egyszer találkoztak csu
pán. Zenei értelemben viszont nagyon is közelről ismerték
egymást. Jól dokumentált Haydn eszterházai operakarmesteri
munkássága, így tudható, hogy több Gluck-operával is volt
dolga. „Közös” munkásságukat talán az 1779-es esztendő jelzi
a legjobban. Az az év, amelyben bemutatták Gluck „Iphigenia
en Tauride” és „Echo et Narcisse” című operáját Párizsban, il
letve amikor Haydn megírta „La vera costanza” című dramma
giocosóját és a „L’isola disabitata” című azione teatraléját.
1779 tragédiát is hozott: leégett az eszterházai színház, szá
mos Haydn-partitúra és előadási anyag vált a tűz martalékává.
Gluck a párizsi operaháborúban küzdött rendíthetetlenül, min
dent megtett, hogy meggyőzze a hallgatókat igazáról. Ebben
az időszakban mutatták be ellenfele, Piccinni Iphigeniáját:
Gluck győzelme pedig megkérdőjelezhetetlen volt. A siker
azonban nem tartott sokáig: Gluck stroke-ot kapott, s 1779 ok
tóberében elhagyta Párizst. Eszterházán viszont új színház
épült, ennek alapkőletételére Haydn megírta 70. szimfóniáját.
Goethe „Iphigenia Taurisban” című darabját bemutatták Wei
marban, Corona Schrö
terrel a címszerepben, Goethe maga
pedig Oresztész szerepében lépett színre. Történésekben gaz
dag év, a zenetörténet egyik érdekes esztendeje volt.

2014. július 25., péntek 19.00
Marionettszínház

·

Esz-dúr
J. Haydn: Esz-dúr „Filozófus” szimfónia No. 22
C. Ph. E. Bach: Esz-dúr kettősverseny Wq 47
W. A. Mozart: Esz-dúr kettősverseny KV 365
J. Haydn: Esz-dúr „Merkúr” szimfónia No. 43
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Bart van Oort, Somlai Petra – fortepiano, csembaló
Orfeo Zenekar (korhű hangszereken)
Vezényel: Vashegyi György
Hősies, méltóságteljes, sűrű, sötétkék – ezek a leggyakrabban
használt jelzők, amelyekkel az „Esz-dúr” hangnemet jellemzik.
Többnyire Beethoven darabjain alapul ez a vonatkoztatási rend
szer: „Eroica” szimfóniája, Emperor (Császár) zongoraversenye
és zongoraszonátái mind megfelelnek ezeknek. Sőt, a mester
tervezett 10. szimfóniájáról is többen tudni vélik, hogy Esz-dúr
ban készült volna. Az Esz-dúr hősiességét Richard Strauss óta
nem kérdőjelezhetjük meg. „Hősi élet” című szimfonikus költe
ménye is ebben a hangnemben készült. A világegyetemet „ábrá
zoló” darabok közül nem véletlen, hogy Haydn „Merkúr” szimfó
niája és Holst „Planéták” című sorozatából a „Jupiter” tétel is ezt
a színt kölcsönzi. Haydn pedig különös szeretettel fordult ehhez
a hangnemhez: legtöbb vonósnégyesét ebben jegyezte le. A „Fi
lozófus” szimfónia különlegessége, hogy Haydn, egyik kedvenc
hangszerét, az angolkürtöt is megszólaltatja benne. Mozart szá
mára sem volt közömbös a méltóság hangneme: többen állítják,
az Esz-dúr nála a szabadkőművességgel hozható kapcsolatba.
Somlai Petra

2014. július 26., szombat 19.00
Marionettszínház

·

Haydn trombitása
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J. Haydn: c-moll szimfónia No. 95
J. Haydn: Esz-dúr trombitaverseny Hob. VIIe:1
G. Donizetti: G-dúr concertino trombitára
(eredetileg angolkürtre)
Fr. Schubert: I. D-dúr szimfónia D. 82
Boldoczki Gábor – trombita
Erkel Ferenc Kamarazenekar
Vezényel: Rácz Márton
Anton Weidingernek hívták. Bécsi születésű muzsikus volt, hang
szerének egyik legkiválóbb képviselője. Hosszú életet élt: akkor
született, amikor Haydn az Esterházy-udvar első karmestere lett
(1766), halálának évében (1852) pedig Liszt Ferenc már felha
gyott virtuóz pályájával, s javában a weimari zenei élet jobbításán
fáradozott. 1792-ben csatlakozott a bécsi udvari opera társulatá
hoz, egy évre rá már új hangszer kifejlesztésén fáradozott. Ez
volt a rövid életű Klappentrompete. Joseph Haydn 1796-ban írta
számára trombitaversenyét, azonban a darabot 1800. március
28-ig nem adták elő. 1803-ban Weidinger turnéra indult: Német
országban, Franciaországban és Angliában mutatta be játékát.
1804-ben „Újévi koncertet” adott Eszterházán, ahol bemutatta
virtuóz technikáját, s eljátszotta Hummel versenyművét. Weidin
ger többször adott koncertet, a közönség és a kritikusok egya
ránt méltatták tehetségét. Az általa feltalált hangszer, a Klap
pentrompete viszont hamar kiment a divatból.
Boldoczki Gábor

2014. július 27., vasárnap 19.00
Fertőszéplak

· Mindenszentek Plébániatemplom,

A szent zene szolgája
A. Caldara: Sinfonia „Naboth” (d-moll) No. 11
A. Caldara: Caro mea vere est cibus
J. J. Fux: g-moll szonáta K 336
J. J. Fux: Ave Regina (g-moll) K 212
J. J. Fux: Ave Regina (C-dúr) K 210
J. J. Fux: d-moll/F-dúr szonáta K 383
J. J. Fux: Ave Regina (F-dúr) K 211
J. J. Fux: Benedicta quae lilium es K 174
G. J. Werner: F-dúr fúga vonósnégyesre (közr.: J. Haydn)
Ismeretlen szerző (J. Haydn?): „Maria virgo et mater”
– ária Hob. XXIIId:As1
J. Haydn: C-dúr divertimento Hob. XIV:8
Ismeretlen szerző (J. Haydn?): „Ad festum gaudiorum”
– motetta Hob. XXIIIa:F2
J. Haydn: Arie de Adventu „Mutter Gottes mir erlaube”
Hob. XXIIId:2
Kiss Noémi – szoprán
Bodrogi Éva – szoprán
Az Esterházy Hofkapelle szólistái (korhű hangszereken):
Kertész Ágnes – hegedű
Ujszászi Kinga – hegedű
Móré László – brácsa
Baranyay Piroska – gordonka
Lukácsházi István – nagybőgő
Borsányi Márton – csembaló, orgona

„A Herceg Úr Őkegyelmességéhez, akinek szolgálatában élni és
meghalni kívánok...” – Haydn önéletrajzának mondata különö
sen cseng annak a szerződésnek a fényében, amelyet 1761-ben
köt a Német-római Császárság egyik leghatalmasabb főurával,
Esterházy Pál Antallal. Azon túl, hogy a szerződést a zeneszer
ző számára mai szemmel igencsak előnytelennek találjuk, azon
nal feltűnik, hogy Haydn szinte minden feladatot megkap, vi
szont az egyházi zene területe továbbra is az első karmester,
Gregorius Werner fennhatósága alatt marad. Werner többször
panaszkodik is rá, természetesen a kápolnában való rendetlen
séggel, a muzsikusok fegyelmezetlenségével akad problémája.
Pedig Haydn minden tekintetben igyekszik megszolgálni herce
ge, később Fényes Miklós egyre erősödő bizalmát. Egyenruhá
ban, fegyelmezetten vonul kórusával és zenészeivel a napi egy
házi szolgálatok ellátására. Feladata liturgikus zenei vezetőként
egészen más, mint operakarmesteri tisztje. Emléknapok, ünne
pek és főünnepek, misék, zsolozsmák és egyéb szertartások
zenei felruházása nemcsak zeneszerzői invenciót, hanem hatal
mas repertoárismeretet feltételez. Olyan darabok beszerzését,
másolását, betanítását és előadását, amely megfelel a kor, az
udvar és a herceg ízlésének. És tudható: az Esterházyak külö
nös figyelemmel voltak a nívós egyházi zenére. Haydn után
Beethovent kérik fel mise komponálására.
(A Gesellschaft der Musikfreunde in Wien archívuma és az Österreichische Nationalbibliothek nagylelkű támogatásával.)
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2014. augusztus 1., péntek
20.00
szabadtéri színpad
(esőnap: augusztus 3.)

·

Felhőtlenül – jazz
Featuring Joan Faulkner, Pat Appleton & Tóth Vera
Budapest Jazz Orchestra
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Pat Appleton

Joan Faulkner, a Németországban élő amerikai jazzénekesnő
kisgyerekkora óta énekel gospelt, de repertoárja mára a jazz, a
blues, a soul és pop skáláján mozog. A Budapest Jazz Or
chestrával közös műsorukban elhangzik majd gospel és funky,
ugyanakkor világhírű jazz-örökzöldek is helyet kapnak a pro
dukcióban, nagyzenekari hangszerelésben.
A német Pat Appleton-tól a mainstream vokális jazz, valamint
swing-jazz ikonok repertoárjából hallhatnak ízelítőt a koncert
re látogatók, többek között olyan világhírű előadóktól, mint
Natalie Cole vagy a világhírű amerikai jazz-zongorista és zene
szerző George Duke.
Tóth Verával, a 2004-es Megasztár győztes és Artisjus-díjas
fiatal énekesnővel a pop, soul, és rhythm blues világába kalan
dozhatnak a nézők, valamint a Broadway világát is megidézik
ezen az estén.
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Tóth Vera

Joan Faulkner

2014. augusztus 2., szombat 20.00
szabadtéri színpad
(esőnap: augusztus 3.)

·

Felhőtlenül – klasszikus
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Miklósa Erika – szoprán
Láng Dorottya – mezzoszoprán
Nyári Zoltán – tenor
Haja Zsolt – bariton
Óbudai Danubia Zenekar
Vezényel: Rácz Márton
Opera- és operettrészletek Haydn, Mozart, Donizetti, Bellini,
Johann Strauss és Lehár műveiből azon a helyszínen, ahol
Haydn élete java részét operaelőadások irányításával töltötte.
Nem tudjuk, mennyire volt jó sora, de az biztos, hogy számos
kollégája irigyelhette az Esterházyaknál betöltött állásáért.
„Hercegemnek tetszettek a munkáim, volt részem dicséret
ben, s a zenekar vezetőjeként kísérletezhettem, megfigyelhet
tem, mi kelt hatást, mi gyengíti azt, tehát volt lehetőségem
javítani, hozzátenni és elvenni, merészen próbálkozni.” Tény:
nem volt más műfaj, ahol egyszerre találkozhatott volna a kar
mesterséggel, a komponálással, a betanítással, a hangszeres
játékkal és a szerelemmel. Ennek állít emléket ez a szabadtéri
koncert: a dolgos pályának, mely a gondok ellenére is többnyi
re felhőtlenül telt.

Nyári Zoltán
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Láng Dorottya

Miklósa Erika

2014. augusztus 8., péntek 19.00
Marionettszínház

·

A Vásáry-titok
Szimfonikus zenekari est Vásáry Tamás
tiszteletére

Fr. Chopin: f-moll zongoraverseny Op. 21
Fr. Chopin: Andante spianato et Grand polonaise brillante
Op. 22
L. van Beethoven: VII. A-dúr szimfónia Op. 92
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Vásáry Tamás

Elkényeztetett csodagyerek volt, Kodálytól kapott zongorát
és rajongott Fischer Annie-ért. Ő Vásáry Tamás, korunk egyik
legismertebb zongoraművésze, karmestere, akinek a rajongó
tábora egy popzenészével is bátran állná a versenyt. De miben
is rejlik a Vásáry-titok? Talán éppen a titokban, abban az ámu
latba ejtő, belső tűzben, amely a művészből árad: mélysége
sen átélt zongorajátékából és intenzív, ugyanakkor bölcs ve

Savaria Szimfonikus Zenekar
Vezényel és zongorán közreműködik: Vásáry Tamás

zénylési stílusából. Vásáry nagy korok tanúja: olyan művészek
közeli barátja, akik már régen a legendák világába tartoznak, s
olyan események közvetlen átélője, amelyek már régen a tör
ténelemkönyvek lapjain olvashatóak. Vásáryt hallgatni meg
tiszteltetés és élmény. Akkor is, ha gazdag életművéből egyegy koncerten csupán töredékeket ismerhetünk meg. Ami
utána marad, az nem más, mint a Vásáry-titok.

2014. augusztus 9., szombat 19.00
Haydn terem

·

Perényi Miklós

Szerelem Brahms-módra
J. Haydn: d-moll vonósnégyes Op. 9 No. 4
W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett KV 581
J. Brahms: G-dúr vonós szextett Op. 36
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Perényi Miklós – gordonka
Konrád György – brácsa
Berkes Kálmán – klarinét
Pulzus Vonósnégyes

Op. 9. – az első igazi Haydn-kvartettek. KV 581 – az egyik leg
ismertebb Mozart-darab. Op. 36 – Brahms műve, mely 75 év
vel Mozarté után készült. Egy világ választja el a klasszikától?
Nem egy, talán kettő. Ennek ellenére a rokoni szálak, a középeurópai zene története egy fókuszba húzza Haydn és Mozart
darabjával. Az egyik legritkább Brahms-kompozíció. Ritkasá
ga bújtatott szerelmi vonatkozásaiban rejlik: Brahms ugyanis
csak elvétve „adott hangot” e nemes érzésnek. Itt viszont az 1.
tételben megkomponálja, zenei eszközökkel megörökíti Agat

he von Siebold portréját. „Göttingi szerelmének hangzó emlé
ke” – fogalmaz Max Kalbeck. Haydn és Brahms művészetének
ismerője, Karl Geiringer ennél konkrétabb utalást is talál a da
rabban. Az első tétel egy pontján felhangzik a hölgy neve,
Brahms az „a-g-a-d-h-e” motívummal utal rá. A romantikától
egyáltalán nem idegen a rejtjeles üzenet: elég, ha csak Schu
mann Abegg-variációira vagy Liszt B-A-C-H fantáziájára gon
dolunk. Brahms művét Európán kívül játszották először: a be
mutató 1866. október 11-én Bostonban volt.

2014. augusztus 15., péntek 19.00
Marionettszínház

·

„Az operánk bűzlik a zenétől…”
Chr. W. Gluck: Orfeusz és Euridiké – bécsi változat (1762)
(koncertszerű előadás)

32

Baráth Emőke – Euridice
Bárány Péter – Orfeo
Pintér Ágnes – Amore
Purcell Kórus
Orfeo Zenekar (korhű hangszereken)
Vezényel: Vashegyi György

A 300 éve született Christoph Willibald Gluck nem pusztán
nagyszerű művek alkotója, hanem az operatörténet egyik kulcs
figurája is. Újító, aki szembe mert szállni az olasz hegemóniával,
aki bátran hallatta szavát, ha hivalkodó muzsikáról, fölösleges
cafrangokról és zenei öncélúságról beszéltek. A zenés színpad
fejedelmének tartotta őt Beaumarchais is, aki hosszú vallomás
ban állt Gluck mellé: „túl sok a zene a zenés színházban. Hogy
egy joggal híres ember, a neves Gluck lovag naiv kifejezésével
éljek: az operánk bűzlik a zenétől.” Amikor Gluck Orfeusz és Eu
ridiké című operáját először viszik színre, Bécsben még nyoma
sincs a Párizsban már dúló operaháborúnak. A reformer Gluck
ideje még nem jött el, pedig ismeretlenül is őt hívják a franciák:
„sem a költőknek, sem a muzsikusoknak, sem a díszletfestőknek,
sem a táncosoknak nincs még igazi fogalmuk a színházról. Hadd
lássuk a lángészt, aki az igazi tragédiát, az igazi komédiát beviszi

Baráth Emőke

a zenés színpadra!” Gluck tizenkét évvel a bécsi premier után
mutatkozik be a francia közönségnek; színre kerül az Orfeusz pá
rizsi változata is. Megjelenése hatalmas vihart kavar, „az emberek
pártokra oszlanak, és úgy támadják egymást, mintha vallási el
lentétről lenne szó” – írja Marie Antoinette. Ma már tudjuk, a gluc
ki gondolatok hosszú időre meghatározták az európai zenetörté
net irányát, Orfeusza nélkül sem Mozart Varázsfuvolája, sem
Beethoven Fideliója, s talán Wagner „Rajna kincse” című operája
sem lett volna olyan, mint amilyennek ma ismerjük.
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A Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar

2014. augusztus 16., szombat 19.00
Haydn terem

·

Haydn–Mozart–Beethoven –
a klasszika világa
W. A. Mozart: g-moll zongoranégyes KV 478
J. Haydn: C-dúr zongoratrió Hob. XV:27
J. Haydn: B-dúr divertimento Hob. V:8
L. van Beethoven: Esz-dúr zongoranégyes Op. 16b
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A’dam Diviso (korhű hangszereken)
Tagjai: Somlai Petra – fortepiano
Quirine Scheffers – hegedű
Ádám Örzse – brácsa
László Andrea – cselló

Quirine Scheffers

A bécsi klasszika sokak számára a Haydn–Mozart–Beethoven
jelzővel párosul. Ez a három név önkéntelenül időrendi sorrend
ként jelenik meg gondolatainkban, és egyfajta elkezdés–folyta
tás–betetőzés viszonyt juttat eszünkbe. Nos, sem az időrendi,
sem pedig a fejlődési kép nem igaz. Amikor Haydn az ’50-es
években fellép zenéjével, érezhető, hogy nem egy kísérletező,
útkereső zeneszerzőről van szó. A ’70-es évek második felétől
lép – nem Haydn nyomába, hanem melléje – a nemzedéknyi idő
vel fiatalabb társ, Mozart ifjan-érett, Haydnéval egyenrangú mű
vészete. Mozart korai halála miatt azonban Haydn ismét egyedül
marad, de már nem mint egy Európa-szerte elismert zeneszer
ző. Az 1803-as esztendő újabb fordulópontot hoz: Haydn nem
komponál már, viszont Beethoven Hősi szimfóniájában ekkor
egy újabb embertípus vívja gigászi harcait. (Sólyom György)

2014. augusztus 17., vasárnap 19.00
Szt. Miklós Plébániatemplom, Fertőszentmiklós

·

Istenadta tehetség
J. Haydn: O Jesu, te invocamus Hob. XXIVa:6/8b
J. Haydn: Non nobis Domine Hob. XXIIIa:1
J. Haydn: C-dúr orgonaverseny Hob. XVIII:8
W. A. Mozart: Sub tuum praesidium KV 198
W. A. Mozart: C-dúr „Dominicus” Mise KV 66
Zemlényi Eszter, Stefanik Márta – szoprán
Puskás Eszter – alt
Varga Donát – tenor
Blazsó Domonkos – basszus
Purcell Kórus (Művészeti vezető: Vashegyi György)
Sonatores Pannoniae (Művészeti vezető: Borsódy László)
Hofkapelle Esterházy (korhű hangszereken)
Vezényel: Zádori László
Az egyházi zene végigkísérte Haydn egész életét. A Stephans
dom kóristafiújaként részt vett a szertartásokon, zenei képzésé
nek jelentős részében katolikus egyházi zenével foglalkozott.
Nemcsak a kezdet, a befejezés is – szimbolikusan – szakrális

kompozícióval jön el: 1802-ben ugyanis utolsó nagy miséjével,
a Harmoniemessével zárja az Esterházyakhoz köthető szolgá
latát. Haydn vallásos, istenfélő ember volt, zeneműveinek kéz
iratait többnyire az „In nomine Domini” (Az Úr nevében), s a
„Fine. Laus Deo” (Vége. Dicsőség legyen Istennek) formulával
kezdi illetve zárja. Egyházi darabjai is többek, mint felkérésre
írt kompozíciók: bölcsessége, tehetsége, odaadása és hite
tükröződik bennük. „Tudom – szokta volt mondani –, hogy Is
ten részt adott nekem, amit én hálával elismerek, úgy hiszem,
hogy adósságomat leróttam, és munkáimmal a világ hasznára
voltam. Cselekedjenek mások is így!” Ha komponálás közben
úgy érezte, lanyhul a képzelete, vagy valamilyen lebírhatatlan
nehézség szegi útját, fölkelt a zongorától, fogta az olvasóját és
recitálni kezdte. Nemegyszer hangoztatta, hogy ez a módsze
re sosem vallott kudarcot. „Mikor a Teremtésen dolgoztam –
mondta –, annyira áthatott a vallásos érzés, hogy mielőtt zon
gorámhoz ültem, bizalommal fohászkodtam Istenhez, adja
meg nekem a méltó dicséretéhez szükséges tehetséget.”
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2014. augusztus 22., péntek 19.00
Haydn terem

·

Monn és Pichl –
a nagyok árnyékában?
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G. M. Monn: F-dúr szimfónia
G. Chr. Wagenseil: C-dúr kvartett No. 3 a „Suites des Piéces” sorozatból
G. M. Monn: g-moll csellóverseny
J. Haydn: Esz-dúr kvintett Hob. XIV:1
W. Pichl: G-dúr duó brácsára és csellóra Op. 16 No. 1
J. Haydn: Esz-dúr „Eine Abendmusik” divertimento Hob. II:21

fogható. Georg Christoph Wagenseilnek más „érdeme” is van:
Haydn kompozíció-pályájának elején az ő darabjait tekintette
példának. Václav Pichl cseh zeneszerzőnek Magyarországhoz is
köze van, hiszen őt Dittersdorf hívta meg Nagyváradra, Pata
chich Ádám püspök zenekarába, ahol egyébként korábban Mi
chael Haydn volt a karmester. Pichl nem maradt itt sokáig: Mária
Terézia megbízásából Itáliába ment, ahol a kor legnagyobb ze
neszerzőivel találkozott. Esterházy „Fényes” Miklóssal is kap
csolatban állt, az itáliai zenei megbízásokat ő teljesítette. Műveit
gyakran játszották Eszterházán, Haydnnal rendszeres kapcso
latban állt. Ha róluk nem is hallunk olyan gyakran, mint Haydnról
vagy Mozartról, nem mondhatjuk, hogy tehetségtelen zene
szerzők lettek volna. A második vonalba tartoztak, és az első
vonal tagjai nagyra becsülték őket.

Szűts Péter – hegedű, brácsa
Posvanecz Éva – brácsa
Máté Balázs – gordonka, művészeti vezető
Jeremy Joseph – csembaló, fortepiano
Aura Musicale (korhű hangszereken)
Matthias Georg Monnt eredetileg Johann Georgnak hívták, de
– elkerülendő muzsikus testvérével, Johann Christoph-fal való
összetévesztést – Matthias Georgra változtatta nevét. Vezeték
nevét sem mindig így írta, hiszen a Monn (többen a Mond–Hold
párhuzamot tartották helyesnek) ritka névnek számított Auszt
riában. Mann, azaz férfi, így is használta nevét. Soha nem nősült
meg, a kortársak elmondása szerint mindig higgadt, az anyagi
akra ügyelő férfi volt. Zenei szempontból, Wagenseillel együtt
a 18. század első felében Bécs vezető zeneszerzői közé tarto
zott, jelentősége a Mannheimben meghatározó Stamitzéhoz
Máté Balázs

2014. augusztus 23., szombat 19.00
Marionettszínház

·

Haydn, a szétszórt?
J. Haydn: B-dúr „Il distratto” szimfónia No. 60
J. Haydn: Scena di Berenice Hob. XIVa:10
L. van Beethoven: II. D-dúr szimfónia Op. 36
Renata Pokupić – mezzoszoprán
Hofkapelle Esterházy (korhű hangszereken)
Vezényel: Paul McCreesh
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Nos, mesterünk egyáltalán nem volt szétszórt, korának és talán
az egész zenetörténetnek egyik legtudatosabb zeneszerzője ő.
Bár Stendhal néha túlzásokba esik, meggyőzően írja le Haydn
munkamódszerét: „Akárcsak Buffon, szükségét érezte, hogy
épp oly gondosan megfésültesse magát, mintha készülne vala
hová, és hogy már-már pompásan fölöltözködjék. Csak a legfi
nomabb és legfehérebb papíron tudott komponálni. S aztán
oly tisztán és figyelmesen írt, hogy ami a vonások szabályossá
gát és egyenlőségét illeti, ebben a legjobb másoló sem múlhat
ta fölül.” A „Szétszórt” (Il distratto”) ragadványnevet sem
Haydnról kapta a 60. szimfónia, hanem Regnard hasonló című
színdarabjáról, amelyet Eszterházán is játszottak a komponista
kísérőzenéjével. A szimfóniát követő Berenice-jelenetet Renata
Pokupic horvát mezzoszoprán énekli, aki 2003-ban a Théâtre
du Châtelet színházban aratta első komoly sikerét. Az akkori
koncert karmestere John Eliot Gardiner volt, akitől később szá
mos felkérést kapott. Ezen a hangversenyen a nagyhírű régize
ne-specialista, az angol Paul McCreesh vezényel.
Paul McCreesh

2014. augusztus 24., vasárnap 19.00
Haydn terem

·

„Fényes” Miklós kedvenc hangszere
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J. Haydn: D-dúr trió Hob. XI:97 „Fatto per la felicissima nascita di S: Al:A: Prencipe Estorhazi”
J. Haydn: G-dúr divertimento à 8 „Baryton-Octet” Hob. X:12
A. Lidl: G-dúr divertimento à 3
L. Tomasini: G-dúr trió Kor. 9
J. Haydn: D-dúr divertimento à 8 „Baryton-Octet” Hob. X:1
Esterházy Ensemble (korhű hangszereken)
Tagjai: Michael Brüssing – baryton
Bolyki András – brácsa
Andrásfalvy-Brüssing Mária – cselló
Közreműködnek:
Vitárius Piroska – hegedű
Hadházy Ildikó – hegedű
Hornyák Dávid – nagybőgő
John Manganaro – kürt
Pálkövi Dániel – kürt
A baryton sajátossága, hogy a játszóhúrok mellett több rez
gőhúrja is van. Ha a játszóhúrokat megszólaltatják, a rezgőhú
rok is megszólalnak. Rendkívül nehezen kezelhető hangszer,
ez is magyarázza, hogy aránylag rövid ideig és meglehetősen
szűk körben használták, csupán Dél-Németországban és Ma
gyarországon volt divatos. „Pompakedvelő” Esterházy Miklós
kedvenc instrumentuma volt, zenetörténeti nevezetességét

Esterházy Ensemble

pedig Joseph Haydnnak köszönheti, aki az eszterházai kas
télyban, a herceg szolgálatában másfélszáz darabnál is többet
komponált barytonra főúri gazdájának rendelésére. A herceg
minden bizonnyal tehetséges játékos volt, egy korabeli jegy
zet arról tudósít, hogy olykor nyilvánosság előtt is játszott.
Nem véletlen az sem, hogy Miklós bosszankodik akkor, amikor
nem a megfelelő ütemben érkeznek a kompozíciók: „Legerő
teljesebben felszólítjuk magát Haydn karmestert, hogy szor
galma bizonyítékául az eddiginél nagyobb buzgalommal ves
se magát a komponálásra, kivált az olyan darabok szerzésére,
amelyek gambán [barytonon] játszhatók, s amelyekből eddig
igen keveset láttunk.” Haydn megszívleli a hercegi intést: ettől
kezdve sorozatosan komponál, javarészt triókat, amelyekben
a barytonnak, tehát Esterházy hercegnek juttatja a dallamve
zető főszólamot. A jutalom nem is marad el: „E pillanatban
kaptam meg Haydn 3 darabját, amelyekkel nagyon elégedett
vagyok. Adasson neki nevemben 12 dukátot a pénztárból.”

2014. augusztus 28., csütörtök 19.00
Haydn terem

2014. augusztus 29., péntek 19.00

A mester és a firkász

Haydn, az operakarmester

C. Ph. E. Bach: D-dúr szimfónia H 663 – Wq 183
C. Ph. E. Bach: B-dúr csellóverseny H 436 – Wq 171
G. Chr. Wagenseil: C-dúr csellóverseny WV 341
J. Haydn: f-moll „La passione” szimfónia No. 49

G. Paisiello: Il barbiere di Siviglia – nyitány
J. Haydn: Sono Alcina Hob. XXIVb:9
J. Haydn: Sinfonia (Acide) Hob. Ia:5
Fr. Bianchi: Io veggio in lontananza (Alessando nell’Indie)
J. Haydn: E-dúr szimfónia No. 12
T. Traetta: La Sofonisba – nyitány
J. Haydn: Vada adagio, signorina Hob. XXIVb:12
T. Traetta: Non piangete i casi (Antigona)
A. Sacchini: c-moll Ciaccona a Periodical Overture-ből
J. Haydn: Miseri noi, miseri patria Hob. XXIVa:7

·

Christophe Coin – gordonka
Capella Savaria (korhű hangszereken)
Vezényel: Christophe Coin
„Ha csak egy Haydnunk és egy Carl Philipp Emanuel Bachunk
lenne, már akkor is bátran mondhatnánk mi németek, hogy
olyan sajátos manírral rendelkezünk, s hogy hangszeres mu
zsikánk a legérdekesebb a világon” – írta Reichardt. Nos, a
300 éve született Bach-fiú és Haydn kapcsolata több mint ér
dekes! Nem volt talán más komponista, aki akkora hatást tett
volna a fiatal Haydnra, mint Carl Philipp Emanuel. Amikor a
német szerző hat szonátája a kezébe került, majd’ kibújt a bő
réből a lelkesedéstől. S hogy ne higgyük azt, a fiatal zeneszer
ző csupán ifjonti lelkesedésből érzett rajongást „mestere”
iránt, halljuk, hogyan vélekedett egy másik nagy zeneszerző
ről, Sammartiniről. Ismét Griesinger tudósít: „megkérdeztem
Haydnt, ismerte-e fiatal korában Sammartini műveit, és ho
gyan vélekedik erről a zeneszerzőről. Haydn azt felelte, régeb
ben hallotta Sammartini zenéjét, de sohasem becsülte, mert
Sammartini egy firkász.”

· Marionett Színház

Maria Hinojosa Montenegro – szoprán
Enrico Onofri – hegedű
Hofkapelle Esterházy (korhű hangszereken)
„Fényes” Miklós és Eszterháza legszebb éveiben hazai és külföldi
arisztokraták látogatták a „magyar Verszáliát”. Opera és szimfó
nia – e két műfaj képezte a pompás előadások gerincét. Ahogyan
Malina János zenetörténész fogalmaz: „hercegi szolgálatának
első másfél évtizedében a szimfónia műfaja áll Haydn zeneszerzői
tevékenységének középpontjában. Ehhez az első, Kismartonban
töltött években a zenekar tagjai számára komponált versenymű
vek, divertimento jellegű kompozíciók és kantáták járultak. A hat
vanas évek végén indult el az az operaüzem, amely később, a
hetvenes évek vége felé minden más műfajt háttérbe szorított.”
(Az Országos Széchenyi Könyvtár Zenetárának szíves engedélyével)
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2014. augusztus 30., szombat 19.00
Marionettszínház

·

Freiburgból, szeretettel
J. Haydn: Orlando Paladino – nyitány
W. A. Mozart: C-dúr zongoraverseny KV 415
F. Mendelssohn: d-moll kettősverseny hegedűre
és zongorára MWV O 4
J. Haydn: G-dúr szimfónia No. 81
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Kristian Bezuidenhout – fortepiano
Gottfried von der Goltz – hegedű
Freiburgi Barokk Zenekar (korhű hangszereken)

Kristian Bezuidenhout

A Freiburgi Barokk Zenekart 1987-ben a Freiburgi Zeneművé
szeti Főiskola végzős diákjai alapították azzal a céllal, hogy 17.
és 18. századi műveket játsszanak historikus előadásmódban.
Rendszeresen fellépnek a Freiburgi Konzerthausban, a Stutt
garti Liederhalléban és a Berlini Filharmóniában. A Freiburgi
Barokk Zenekar ma a világ egyik a legjobb régizenei együtte
se. Gottfried von der Goltz hangversenymesterként irányítja
az együttest, de gyakran karmesterekkel is fellépnek. Nagysi
kerű előadásokat tartott már az együttessel Trevor Pinnock,
René Jacobs, Philippe Herreweghe és Ton Koopman. A frei
burgiak nemcsak neves dirigensekkel, hanem világhíres szólis
tákkal is szerepelnek. Emlékezetes koncertjeik közé tartoznak
azok, amelyeken Cecilia Bartoli, Thomas Quasthoff, az ArdittiQuartett, a Felvilágosodás Korának Zenekara vagy Jutta Lam
pe színésznő szerepelt velük.
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Freiburgi Barokk Zenekar

2014. augusztus 31., vasárnap 19.00
Haydn terem

·

Így hallhatta Haydn is?
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J.
J.
J.
J.
J.

Haydn:
Haydn:
Haydn:
Haydn:
Haydn:

g-moll szonáta Hob. XVI:44
d-moll trió Hob. XV:23
C-dúr szonáta Hob. XVI:48
c-moll szonáta Hob. XVI:20
e-moll trió Hob. XV:12

Kristian Bezuidenhout – fortepiano
Gottfried von der Goltz – hegedű
Guido Larisch – cselló
Két zongorás trió és három billentyűs szonáta szerepel a kon
cert műsorán. Ezek közül a g-moll és a c-moll szonáta feltehe
tően csembalóra, míg a további darabok fortepianóra íródhat
tak. Nem véletlen a feltétles mód, hiszen nem csupán a
keletkezés évszáma az, amelynek segítségével eldönthetjük,
milyen hangszeren is játsszuk, hallgassuk ezeket a műveket.
Bízvást mondhatjuk: olyan előadást hallunk, amely megközelí
ti azt a hangzásképet, amelyet Haydn ismerhetett. Beteljesed
ni látszanak Somfai László 1979-ben írt gondolatai: „Ritka sze
rencse adatott meg annak a muzsikusnak, aki a most
következő évtizedben fogalmazza meg, vagy fogalmazza újra
Haydn-játékát. A helyzet ugyanis sokkal ígéretesebb, és gyor
sabb átalakulást sejtet, mint amikor Landowska a csembaló
Bach-játékát szegezte szembe a zongoráéval, vagy Deller a
kontratenor-éneklés reflektorfénybe állításával elindította a
régi zene vokális előadásának alapvető revízióját.”
Guido Larisch

2014. szeptember 5., péntek 19.00
Haydn terem

·

„A nehéz döntés”
J. Haydn: D-dúr vonósnégyes Op. 33 No. 6
L. van Beethoven: F-dúr vonósnégyes Op. 135
J. Haydn: h-moll vonósnégyes Op. 64 No. 2
Quatuor Mosaïques (korhű hangszereken)

Quatour Mosaïques

A koncert középpontjában Beethoven utolsó alapvető alkotá
sa, az Op. 135-ös F-dúr kvartett áll, az a darab, amely egy év
századokra meghatározó kvartettoeuvre lezáró műve. A zene
szerző halála előtt egy évvel született, bemutatójára pedig
Beethoven életében már nem került sor. A premier 1828 már
ciusában volt, a Schuppanzigh Kvartett előadásában. Az utol
só tétel bevezető lassú akkordjai alá Beethoven ezt írta: „Muß es
sein?” (Így kell lennie?); erre ad választ a tétel gyorsabb főtémá
ja mellé jegyzett felkiáltás: „Es muß sein!” (Így kell lennie!). A
tétel címe pedig: „Der schwer gefaßte Entschluß” („A nehéz
döntés”).

A Mosaïques kvartett négy muzsikusa a Nikolaus Harnoncourt
által vezetett Concentus Musicus Wien tagja volt. Saját együt
tesüket, amely azóta a világ egyik legismertebb vonósnégye
se, 1987-ben alapították. Többször kaptak Gramophone-díjat,
koncerteztek többek között Schiff Andrással és Patrick Co
hennel, a klarinétos Wolfgang és Sabine Meyerrel, valamint
Perényi Miklóssal és Raphael Pidoux-val is. Repertoárjuk szo
katlanul nagy: előszeretettel játszanak kevésbé ismert szer
zőktől (pl. Pleyel, Tomasini, Werner), de örömmel adják elő a
bécsi klasszikusok, Schumann, Brahms vagy Debussy, vala
mint Bartók és Webern zeneműveit is.
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2014. szeptember 6., szombat 19.00
Haydn terem

·

Beethoventől, szeretettel
J. Haydn: Esz-dúr vonósnégyes Op. 1 No. 2
L. Janáček: I. „Kreutzer” vonósnégyes
A. Dvořák: Esz-dúr vonósnégyes Op. 51
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Bennewitz Quartet
A két „Esz-dúr”, Haydn egyik első kvartettpróbálkozása és Dvo
řák „Szláv” kvartettje fogja közre a vonósnégyesirodalom egyik
legkülönlegesebb kompozícióját, Janáček I. „Kreutzer” kvartett
jét, amely igen rövid idő alatt, 1923. október 13. és 28. között
készült el. A revízióra sem kellett sokat várni: a kézirat tanúsága
szerint Janáček a befejezést követő második napon már bele
kezdett az átdolgozásba. A kompozíciót Tolsztoj „Kreutzer szo
náta” című démoni elbeszélése ihlette, az az irodalmi alkotás,
amely nem született volna meg Beethoven hasonló című, Ro
dolphe Kreutzernek ajánlott hegedű-zongoraszonátája nélkül.
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Beethoven eredetileg nem
Kreutzernek, a kor finom ízlésű hegedűsének ajánlotta darabját,
hanem George Bridgetowernek, aki az 1803-as premieren ját
szotta a kompozíciót. Bridgetower azonban – Beethoven véle
ménye szerint – erkölcstelenül viselkedett, így a dedikáció cím
zettje a beethoveni művészettel nem sokat törődő Kreutzer lett.
Janáček vonósnégyesét 1924. október 17-én játszották először:

Bennewitz Quartet

a prágai Mozarteumban a Kortárs Zenei Társaság hangverse
nyén adta elő a Cseh Vonósnégyes. Nem ez volt az első alkalom,
hogy Janáčeket Tolsztoj inspirálta: említett alkotásának nyo
mán született 1909-es zongorás triója, amelynek kottája azon
ban elveszett.

2014. szeptember 7.. vasárnap 19.00
Haydn terem

·

Schubert és az Esterházyak
J. Haydn: G-dúr vonósnégyes Op. 77 No. 1
Fr. Schubert: c-moll kvartett-tétel D 703
J. Brahms: a-moll vonósnégyes Op. 51 No. 2
Royal String Quartet
Haydn és az Esterházyak, valamint Brahms és Haydn zenei
kapcsolatáról sokat lehet tudni, azonban Schubertnek az Es
terházyak grófi ágához fűződő viszonyáról kevés szó esik.
1818-ban Schubert rossz hangulatát egyetlen esemény vidá
mítja: meghívást kap galántai Esterházy János Károly gróftól,
hogy nyári rezidenciájukon, Zselizen zenére tanítsa két leá
nyát. Schubert elfogadja az ajánlatot, és életének egyik legtá
volabbi kirándulására indul (Haydnnal ellentétben soha nem
vállalkozott nagyobb utazásra). Öt hónapos zselizi tartózko
dásáról így ír barátjának, Schobernek: „Zselizen mindennek
magamnak kell lennem, zeneszerzőnek, szerkesztőnek, közön
ségnek és mit tudom én, még mi mindennek. Egyedül vagyok
hát kedvesemmel és szobámban, zongorámban, szívemben
kell őt rejtegetnem. Bár ez gyakorta elszomorít, másfelől annál
jobban fölemel. Ne féljetek hát, hogy tovább maradok távol,
mint ahogy a legszigorúbb szükség követeli. Időközben több
dal keletkezett, úgy remélem, nagyon jól sikerültek. Kasté
lyunk nem a legnagyobbak közül való, de nagyon csinos. Na
gyon szép kert veszi körül. Az inspektor házában lakom. Elég
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Royal String Quartet

nyugodt hely, kivéve azt a 40 libát, ami néha úgy gágog, hogy
az ember a saját szavát sem hallja. A körülöttem lévő emberek
igen jók. Ritkán jön össze olyan jó grófi cselédség, mint ez. A gróf
eléggé nyers, a grófnő büszke, de finom érzésű, a grófkisas�
szonyok jó gyermekek. Sültekkel eddig még nem rontottam el
a gyomrom. Most többet nem tudok; hogy természetes őszin
teségem révén mindezekkel az emberekkel elég jól kijövök, azt
nem is kell mondanom, hiszen ismertek.”

2014. szeptember 11., csütörtök 19.00
Haydn terem

·

Haydn–(Mozart)–Beethoven
J. Haydn: G-dúr vonósnégyes Op. 54 No. 1
L. van Beethoven: F-dúr „Tavaszi” szonáta hegedűre
és zongorára Op. 24 (korabeli átirat – 1816)
L. van Beethoven: F-dúr vonósnégyes Op. 18 No. 1
(első változat)
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Schuppanzigh Quartet (korhű hangszereken)
1792 júniusának végén Haydn elhagyta Angliát. Hazaúton meg
állt Bad Godesbergben, ahol Beethoven ünnepélyesen átnyúj
totta neki egyik kantátájának kéziratát. Haydn azonnal felis
merte a fiatal tehetségét, s biztatta, hogy Bécsben folytassa
tanulmányait. Beethoven novemberben érkezett a Császárvá
rosba, és jelentkezett Haydnnál. Az idős mester eleinte lelken
dezett tanítványáért. A kölni választófejedelemnek, Maximilian
Franz-nak a következőket írja: „a mellékelt művek alapján hoz
záértők és amatőrök is egyaránt úgy nyilatkoztak, Beethoven
Európa egyik legnagyobb zeneszerzője lesz, én pedig büszke
leszek majd, hogy mestere lehettem”. A mester-tanítvány vi
szony azonban nem tart sokáig: Haydn és Beethoven útjai ha
mar elválnak.Carpani így fogalmaz: „Az egyik nap barátom
megkérdezte Haydnt, mi a véleménye erről a fiatal zeneszer
zőről? Haydn teljesen őszintén válaszolt: Az első darabjaival
nagyon meg voltam elégedve, de a mostaniakat már nem ér
tem. Nekem úgy tűnik, mintha mindig fantáziákat írna csupán.”
Schuppanzigh Quartet

2014. szeptember 12., péntek 19.00
Haydn terem

·

A középpontban Brahms
J. Haydn: C-dúr vonósnégyes Op. 54 No. 2
J. Brahms: Intermezzi Op. 116 No. 2, No. 4, Op. 118 No. 3,
Op. 119 No. 1 (a Dudok Kvartett átirata)
A. Dvořák: C-dúr vonósnégyes Op. 61
Dudok Quartet

Dudok Qaurtet

A romantika konzervatív nagymestere, Johannes Brahms nem
csak zeneműveiről, hanem csípős megjegyzéseiről is ismert.
Barátjával, a lenyűgöző stílusban író kritikussal és esztétával,
Eduard Hanslickkal együtt gyakran hevesen támadták az új ze
nei irányzatokat, s hozták fel példának régi korok zenéjét. Az
elődök közül különösen Haydn munkásságát becsülte Brahms.
Nem véletlen, hogy az akkor még haydni dallamnak hitt Szent
Antal-korál alapján változatokat komponált (Haydn-variációk),
koncertjein pedig előszeretettel játszott Haydn szonátáiból,
vagy vezényelt a mester szimfóniáiból. Kevesen tudják, hogy
Brahms lelkes kéziratgyűjtő is volt: kollekciójában több Haydnkvartett autográfja is megtalálható volt. A fiatal zeneszerzőket
viszont gyakran „összehúzott szemmel” méregette. Egy kivétel
lel: Dvořákot hamar a szívébe zárta. Az ő ajánlására kapott a
cseh szerző osztrák állami ösztöndíjat, a tehetős zeneműkiadót,
Simrockot ő biztatta, hogy adja ki műveit, anyagilag segítette a
komponistát és családját, sőt, még kottáinak korrektúrázását is
örömmel vállalta. Többször is mondta: „a Dvořák asztaláról le
hulló morzsákból más zeneszerzők évekig jóllaknának.”
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2014. szeptember 13., szombat 19.00
Haydn terem

2014. szeptember 14., vasárnap 19.00
Haydn terem

A négyesek négyese

Egy a hat fiú közül

J. B. Vanhal: Esz-dúr „Hoffmeister” vonósnégyes
Op. 33 No. 1
J. Haydn: d-moll vonósnégyes Op. 42
C. Dittersdorf: D-dúr vonósnégyes No. 1
W. A. Mozart: B-dúr „Vadászat” vonósnégyes KV 458

W. A. Mozart: Öt fúga (átirat J. S. Bach
„Das Wohltemperierte Klavier” II. kötetéből) KV 405
J. Haydn: f-moll vonósnégyes Op. 20 No. 5
W. A. Mozart: F-dúr vonósnégyes KV 168
W. A. Mozart: c-moll adagio és fúga KV 546
W. A. Mozart: G-dúr vonósnégyes KV 387

·
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Authentic Quartet (korhű hangszereken)
Adatok hiányában nem mondhatjuk biztosan, de igen valószí
nű, hogy Haydn és Mozart többször éppen azért találkoztak,
hogy együtt vonósnégyesezzenek. Az egyik ilyen eseményről
a tenorista, Michael Kelly tudósít: „Storace kvartettestet adott
barátainak. A muzsikusok tűrhetőek voltak, nem mindegyik
volt hangszerének mestere, de összhang uralkodott közöttük,
bizton állíthatom, s hihető amit mondok, ha megnevezem
őket: 1. hegedű – Haydn, 2. hegedű – Dittersdorf báró, cselló –
Vanhal, brácsa – Mozart. Ott voltam, s mondhatom, ennél na
gyobb, emlékezetesebb előadást elképzelni sem tudtam.”
Haydn és Mozart barátsága közismert. Utoljára 1790-ben lát
ták egymást, röviddel azelőtt, hogy Haydn, elfogadva Salo
mon meghívását, útra kelt volna Londonba. Később úgy emlé
kezett Haydn, hogy Mozart már akkor biztos volt benne,
utoljára látják egymást. De nem magára gondolt: Haydn öreg
korában tett nagy utazása miatt aggódott.

·

Cuarteto Casals
A Haydn-szentélyben előadott Mozart-vonósnégyesek közül
az utolsó (KV 387) a Haydn-kvartettek első darabja. Ezek azok
a vonósnégyesek, amelyeket Mozart megható szavakkal ajánl
barátja figyelmébe: „Az apa, aki elhatározta, hogy fiait a nagy
világba küldi, úgy érzi, hogy nagyhírű ember védelmébe és
vezetésére kell bíznia őket; különösen ha a jó szerencse úgy
hozza, hogy legjobb barátja. Nagyhírű ember, jó barátom: íme
lásd hat fiamat. Igaz, hogy hosszú és fáradságos munka gyü
mölcsei; csak a remény, amelyet némelyik barátom kelt ben
nem, hogy legalább részben megjutalmazva láthatom ezt a
fáradtságot, bátorít fel; és hízelgek magamnak azzal, hogy
ezek a teremtmények egy napon talán majd némi vigasztalást
jelentenek számomra. Kérlek hát, fogadd őket jóságosan, légy
apjuk, védelmezőjük és barátjuk! E pillanattól kezdve javadra
lemondok minden felettük való jogomról; de arra kérlek, te
kintsd elnézően hibáikat, melyeket elfogult apai szemeim talán
elrejthettek előlem, s hibáik ellenére tartsd meg nagylelkű ba
rátságodban azt, aki azt annyira nagyra becsüli. W. A. Mozart”

Cuarteto Casals

2014. szeptember 19., péntek 19.00
Marionettszínház

·

Szerenád
W. A. Mozart: Egy kis éji zene KV 525
M. Haydn: D-dúr Concertino harsonára és kürtre a
„Serenata”-ból MH 86
J. Brahms: A-dúr szerenád Op. 16 No. 2
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Gál László – kürt
Fehér András – harsona
Győri Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Berkes Kálmán
Zenei üdvözlet, amelyet többnyire a szabad ég alatt játszanak.
Mai formájában a 18. század közepe óta ismert. Címzettje a
szeretett személy, vagy (a nem szeretett) uraság. Walther
1732-ben esti muzsikának írja le, olyan játéknak, amelyre csen
des és kedélyes estéken kerülhet sor. Pályájának csúcsát Mo
zarttal érte el, legismertebb példája a „Kis éji zene”. Bár az „éji”
jelző félrevezető, hiszen többnyire este 9 körül játszottak sze
renádokat. Persze volt éjszakai műfaj is: 11 után már Notturnót
szabadott csak előadni. Haydn egy vonósnégyes-tételének
szerenádját halkan, pengetve játszatja a muzsikusokkal, Mo
zart pedig operáiban is ábrázol szerenádszerű jeleneteket
(Szöktetés a szerájból, Don Giovanni). Ezt a példát követi ké
sőbb Rossini (Sevillai borbély) és Donizetti (Don Pasquale)
is. A klasszika szerenádjában fúvósok, brácsák és nagybőgő is
szerepel. A cselló nem véletlenül hiányzik. Bajos lett volna sze
renádra még széket is cipelni.
Marionettszínház

2014. szeptember 20., szombat 19.00
Haydn terem

·

„Töltenek és ismét isznak”
Fáy I.: Régi magyar zene gyöngyei – részletek
Lavotta J.: Hallgató magyar nóta
Lavotta J.: Szigetvár ostroma (Huber Sándor feldolgozásai)
Bihari J.: Verbunkosok (Káldy Gyula feldolgozásai)
Mosonyi M.: Ünnepi zene (a Szózat dallamára)
Erkel F.: Magyar táncz
Mosonyi M.: Az égő szerelem hármas színe
Liszt F.: Ünnepi induló
A hangversenyen szemelvények hangzanak el a kor irodalmi alkotásaiból, leveleiből, naplóiból, tudósításaiból.
Horváth Anikó – Schmidt-zongora
Elek Szilvia – Schmidt-zongora
Mécs Károly – színművész
A Komlókertben vagyunk, hol a legtöbb magyar vacsorál.
Amint a zene megszólal, szomorú andalgással néznek maguk
elé, Isten tudja, mire gondolnak! Egyet sóhajtanak, isznak reá
némán, később megszólalnak, egyet-egyet mosolyodnak, ös�
szeütik bokáikat, töltenek és ismét isznak, s úgy teszik gyakran
poharaikat az asztalra, hogy csak úgy táncolnak belé. Egyre új
meg új nóták és új palackok érkeznek, foly az ivás, mely köz
ben nagyokat sóhajt, sőt egyszer másszor zokog is a magyar,
amidőn ahelyett, hogy letenné, földhöz vagy falhoz vágja a
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Mécs Károly

poharat. Már ilyenkor le nem teszi a cigány a vonóját, hanem
folyvást húzza az egyik csárdást a másik után, a magyar pedig
oda-oda kiált neki: ’hogy volt’, ami annyit tesz, hogy ’még egy
szer!” (Vasárnapi Újság, 1855. április 8.)
Tudd meg nyájas vendég, hogy a magyar zene hallásánál a
tökéletes józanság az élvezet rovására történik. Mert csakis
a magyar szőlőnedv értetheti meg az idegennel e dallamos
ság mennyei fogalmát, mely mint valami varázsszer elaltatja a
mindennapiság nyomasztó külbefolyását, és fogékonnyá teszi
a keblet a költészet magasztosabb sugallatai iránt. A magyar
népdalok Beethoven-symphoniák kicsinyben, melyeknek tar
talma szabadság és öröm után vágyik. (Szépirodalmi Közlöny,
1858. október 28.)

2014. szeptember 27., szombat 19.00

· Marionettszínház

Főszerepben: a klarinét
G. B. Vanhal: d-moll szimfónia
W. A. Mozart: A-dúr klarinétverseny KV 622
W. A. Mozart: C-dúr „Linzi” szimfónia KV 425
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Varga Gábor – klarinét
Liszt Ferenc Kamarazenekar

Mozart egyik utolsó befejezett kompozíciója az A-dúr klarinét
verseny, amelyet 1791 októberének elején Bécsben írt, és ba
rátjának, Anton Stadlernek ajánlott. Stadler, egy cipész fia,
öccsével együtt korának legismertebb klarinétosa volt. Mind
ketten az udvari zenekar tagjai, 1773-ban pedig már ketten
adnak koncertet. Anton Wilhelmine Thun grófnő otthonában
találkozott először Mozarttal, aki éppen akkor költözött Bécs
be. Hamar összebarátkoztak, Stadler gyakran játszotta Mozart
szabadkőműves darabjait. Constanze elmondása szerint
„Grotto” néven titkos testvéri szövetséget kötöttek. Stadler ta

lálta fel a basszusklarinétot, amelyet számára Theodor Lotz
készített el 1787-ben. Mozart már erre az instrumentumra
komponálta klarinétkvintettjét (KV 581) és klarinétversenyét
(KV 622). Ez utóbbit Stadler mutatta be Prágában. A klariné
tos azonban más szempontból is érdekes: 1799-ben egy 50
oldalas zenei tervet készített gróf Festetics György számára,
amely nemcsak a klarinéttanítás, hanem a keszthelyi központú
birtok zenei életének felvirágoztatása kapcsán is fontos infor
mációkat tartalmaz.
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Liszt Ferenc Kamarazenekar

2014. szeptember 28., vasárnap 19.00
Szt. András apostol plébániatemplom, Fertőd-Süttör

·

Őszi szomorúság
J. Haydn: Libera me Domine Hob. XXIIb:1
J. Haydn: Insanae et vanae curae Becker-Glauch B/8
W. A. Mozart: Requiem KV 626
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Szabóki Tünde – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – alt
Megyesi Zoltán – tenor
Cser Krisztián – basszus
Kodály Kórus
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Rácz Márton

Esterházy „Fényes” Miklós 1790. szeptember 28-án hunyt el.
Ezt követően „Tündérország” romlásnak indult. Az utolsó nagy
előadást az új herceg, Esterházy Antal főispáni beiktatása al
kalmával tartották 1791 augusztusában. A nagyszabású ün
nepségen részt vett a trónörökös, a nádor, a hercegprímás,
számos diplomata és előkelőség; volt színházi előadás, fényes
bál, katonai parádé, tűzijáték és vadászat. Itt már nem az időköz
ben feloszlatott zenekar, hanem cigánybanda játszott. A nagy
szabású esemény után a hanyatlás elkerülhetetlen volt. A be
iktatási ünnepségre szánt 300 ezer forintból akár 10 évig is
finanszírozhatták volna a színházi és zenei életet, de erre nem
volt szükség, ugyanis Antal herceg alig tartózkodott a kastély
ban. Elődeivel ellentétben sokkal inkább a katonai és a közéleti

tevékenység érdekelte. Nem gyarapította családja művészeti
és tudományos gyűjteményeit, viszont annál több csatában
vett részt. Négy év múlva ismét új herceg, II. Miklós irányította
az Esterházy-birtokokat. Székhelyét a család kismartoni kasté
lyába helyezte át, végleg szakított Eszterházával. Az ottani
berendezések nagy részét elszállították, az épületek és a kert
romlásnak indultak. A kastély „őszi szomorúságra jutott”. A báb
színházat és a nagyszínházat raktárnak használták, a Bagatellt
pedig tűzvész pusztította el. II. Miklós ugyan veszni hagyta
elődje művészi „birodalmát”, de hozzá hasonlóan folytatta a
művészetek támogatását. Kismartonban kiemelkedő színházi
és zenei élet zajlott, de ez pompájában „Tündérország” árnyé
ka volt csupán.
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Rácz Márton
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Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
H-9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2
www.eszterhaza.hu
Telefon: +36 (99) 537 640

·

A felhasznált fotók az Eszterháza Központ és a fellépő művészek engedélyével szerepelnek a kiadványban.
Miklósa Erika fotóját Nánási Pál készítette.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
További információ az előadásokról és a fellépőkről:
www.facebook.com/EszterhaziVigassagok
www.eszterhazivigassagok.hu

·

A kiadványt a PgUp Kommunikációs és PR Iroda Kft. készítette.
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