
BAROKK 
FELFEDEZÉSEK 1.

2019. OKTÓBER 4.
PÉNTEK 20.00

MÁTYÁS-TEMPLOM
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Müpa - Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
Verdi: Requiem

Vezényel: José Cura
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, 

Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán) 
Sümegi Eszter, Gál Erika, Fekete Attila, 

Palerdi András (ének)

NOVEMBER 19. KEDD 20:00
Mátyás-templom

Barokk felfedezések 2.
Vezényel: Somos Csaba és Erik Bosgraaf

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara 
(karigazgató: Pad Zoltán)
Erik Bosgraaf (furulya)

Varga Fruzsina (fuvola), Ducza Nóra (ének)

NOVEMBER 26. KEDD 19.30
Zeneakadémia

Dohnányi bérlet 1.
Vezényel: Su-Han Yang

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 
Camilla Hoitenga (fuvola)

DECEMBER 10. KEDD 19.30*
Zeneakadémia

Schumann-ciklus 1. rész
Vezényel: Vásáry Tamás

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 
Oláh Vilmos (hegedű)

*A hangverseny előtt 18.30-tól 19.00-ig Vásáry Tamás az elhangzó művekről 
és Robert Schumannról mesél.
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ÉVES

A

Tomáš Šelc szlovák operaénekes 1983-ban 
született. Először a pozsonyi konzervatóriumban 
folytatott énektanulmányokat, majd Peter Mikuláš 
növendékeként szerzett énekművészi diplomát a 
Pozsonyi Zeneművészeti Egyetemen. Énekesi 
tanulmányai mellett folyamatosan képezte magát 
karvezetőként is. Számos énekverseny megnyerése 
után 2013-ban debütált színpadon a Brno-i 
Nemzeti Színházban Masetto (Mozart: Don 
Giovanni) szerepében. Szólistaként számos rangos 
fesztivál vendége, s világszerte hívják szimfonikus 
zenekarokhoz is. Koncertezett már a Kanazawa 
Szimfonikus Zenekarral, a Johannesburgi 
Szimfonikus Zenekarral, az osztrák Clemencic 
Consorttal és a Savaria Barokk Zenekarral, valamint 
rendszeres fellépője a Budafoki Dohnányi Zenekar 
koncertjeinek. Énekesi karrierje mellett két szlovák 
kórusban is vezető karnagy.



zeneszerzőjét megihlette. A szöveg másfél 
évtizeden belül harminc kiadást ért meg, és  
többek közt Reinhard Keiser (1712), Johann 
Mattheson (1718), Johann Friedrich Fasch (1723), 
Gottfried Heinrich Stölzel (1725), Johann Caspar 
Bachofen (1759) is megzenésítette. Mi több, a 
Brockes-szöveg hatása Bach két ma ismert 
passiójában is kimutatható, részben konkrét 
szövegrészletek felhasználásában, részben a 
Brockes által kezdeményezett drámai 
dialógusforma alkalmazásában.
Händel 1716-ban vagy 1717-ben készítette el  
a maga változatát, mely zeneileg rendkívül 
változatos és nem nehéz kihallani a kompozícióból 
(erre egyébként Brockes szövege is bőven kínál 
alkalmat), hogy szerzője már elkötelezte magát  
az opera műfajával. „Meglepő a mű élén álló B-dúr 
zenekari Sinfonia derűs hangja – mintha nem is 
passió,  hanem szvit kezdődnék. A hívő  
lelkek szoprán- és altszólistát vegyes karral 
kombináló kórusa szerényebb léptékben és 
terjedelemmel előlegezi a Máté-passió 
nyitókórusának komplexitását” – írta Csengery 
Kristóf.

Georg Philipp Telemann: Brockes passió 
– nyitókórus
Händel és Telemann passiózenéje lényegében  
egy időben keletkezett, utóbbi mester 1716-ban 
fejezte be darabját, mely a maga idejében 
különböző német városokban számos előadást  
ért meg. Több ízben megszólalt Lipcsében is,  
1739 Húsvétján például Bach irányításával adták 
elő. Míg Händel nyitókórusa a passiótörténet 
mozgalmasságába és a megváltás örömhírébe 
vezet be, Bach két passiójának kezdete 
monumentalitásával és freskószerűségével pedig  
a szenvedéstörténet univerzális jellegét 
hangsúlyozza, addig Telemann nyitókórusa mellőzi  
a szólamok bonyolult, kontrapunktikus játékát, 
inkább letisztultságával hat a hallgatóra. Egyszerre 
magasztos és egyszerű, kifejező és ünnepi zene, 
mely az egész darab hangulatára kisugárzik.

Händel: Brockes passió – nyitókórus
Telemann: Brockes passió – nyitókórus
Telemann: Sollt ein christliches Gemüte – kantáta, 
TWV 1:1373

1.     Ária – Sollt ein christliches Gemüte
2.     Recitativo – O teures Gnadenmahl
3.     Ária – Fall ich dir in wahrer Buße
4.     Recitativo – Zum Unterpfande deiner Treu
5.     Ária – Mein Leib und Seele freuen sich

Bach: Lobet dem Herrn – motetta, BWV 230
Telemann: Lobet dem Herrn – kantáta,
TWV 1:1061

1. Kórus – Lobet den Herrn
2. Recitativo – Gott herzlich Lob und Dank 

zu sagen
3. Ária – Gott sei gelobt für alles Gute
4. Recitativo – Ach aber, lieber Gott
5. Ária – Gott ist ein treuer Hüter
6. Recitativo – Und hierauf gehet unser Flehn
7. Ária – Amen, ja
8. Korál – Amen, das ist es werde wahr

Vezényel: Pad Zoltán
Közreműködik: Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekara és Énekkara
Tomáš Šelc (basszus) 
Ballabás Alíz, Daragó Zoltán, Megyesi Zoltán 
(ének)

Georg Friedrich Händel: Brockes passió 
– nyitókórus
Barthold Heinrich Brockes, a megbecsült 
hamburgi tanácsos, jeles költő és író, a német 
felvilágosodás jellegzetes alakja 1712-ben olyan 
passió-szövegkönyvet hozott nyilvánosságra  
(Der für die Sünde der Welt gemarterte und 
sterbende JESUS – A világ bűneiért kínhalált 
szenvedő JÉZUS), amely a maga korának számos 

Georg Philipp Telemann: Sollt ein christliches 
Gemüte – kantáta, TWV 1:1373
Telemann arról számol be önéletrajzában,  
hogy amikor Frankfurtban szolgált 
zeneigazgatóként (1712-1721), öt teljes kantáta-
évfolyamot szerzett, illetve átdolgozta és 
kiegészítette (teljessé tette) néhány, még 
Eisenachban megkezdett kantáta-évfolyamát. A 
várossal 1721 után sem szakadt meg a kapcsolata, 
hamburgi tartózkodásának idején három évente 
készített el egy-egy újabb évfolyamot. A Telemann-
kutatás úgy tartja, hogy a zeneszerző Frankfurtban 
írt, illetve Frankfurtban bemutatott kantátáinak 
száma meghaladja a nyolcszázat. A Mihály 
arkangyal ünnepére írt Sollt ein christliches Gemüte 
szólókantáta a concertáló kantáták sorába 
illeszkedik, az énekes mellett a fuvolának és az 
oboának jut kiemelkedő szerep. Ilyen, concerto-
jellegű kantátákkal jellemzően az 1716-17-es 
illetve az 1718-19-es évfolyamokban 
találkozhatunk.

Johann Sebastian Bach: Lobet dem Herrn – 
motetta,  BWV 230
„Áldja az Urat minden nép, dicsőítse minden 
nemzet!” – e szavakkal kezdődik a 117. zsoltár. 
Nem tudjuk pontosan, hogy Bach motettája  
mikor született, nyomtatásban a szerző halála után 
hét évtizeddel, 1821-ben jelent meg először.  
Az egykori kiadás egy Bach-kéziratra hivatkozik 
forrásként, de a kézirat jelenleg nem ismert.  
Hogy a continuo-kísérettel ellátott, pompás 
kórusdarab milyen alkalomhoz készült, sok egyéb 
mellett, a mai napig nem tisztázott.

Georg Philipp Telemann: Lobet dem Herrn – 
kantáta, TWV 1:1061
Az Újév első nagy ünnepére, Vízkereszt (epifámia) 
napjára írt, rendkívül ünnepélyes, rézfúvós 
színekben fürdő kantáta is Telemann 1716-1717-
es kantáta-évfolyamához tartozik. A mű hangzása, 
„lelkülete” sokakat Händel emelkedett hangvételű 
szvitmuzsikájára emlékeztet.
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