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PESTI VIGADÓ

Csillag Béni 1976-ban született Budapesten.  
A veszprémi Lovassy László Gimnáziumban 
érettségizett 1994-ben, majd 2001-ben 
diplomázott a Zeneakadémia karvezetés szakán 
Erdei Péter növendékeként. Lax Éva tanítványaként 
énekelt a Purcell Kórusban, a Honvéd Férfikarban,  
a Tomkins Énekegyüttesben és a Szent Efrém 
Kórusban, 1998 és 2004 között pedig az Ifjúsági 
Világkórusban.
2005 óta Hollandiában él, 2008-ban 
mesterfokozatot szerzett a hágai Királyi 
Zeneakadémián. Dolgozott a Holland 
Kamarakórussal, a Holland Rádió Kórusával, a 
Cappella Amsterdammal, az esseni Chorwerk 
Ruhrral, jelenleg a Consensus Vocalis, az eindhoveni 
Philips Filharmonikus Kórus és az Amszterdami 
Ifjúsági Kórus karnagya, valamint a Holland 
Egyetemi Kamarakórus művészeti vezetője.

OKTÓBER 4. PÉNTEK 20:00
Mátyás-templom

Barokk felfedezések 1.
Vezényel: Pad Zoltán

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara
Tomáš Šelc, Ballabás Alíz, Daragó Zoltán,  

Megyesi Zoltán (ének)

NOVEMBER 13. SZERDA 19.30
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

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)

MAGYAR RÁDIÓ MŰVÉSZETI EGYÜTTESEI
Szimfonikusok/Énekkar/Gyermekkórus

ELÉRHETŐSÉGEK
honlap: radiomusic.hu

Facebook.com/MagyarRadioMuveszetiEgyuttesei
Instagram.com/magyarradiomuveszetiegyuttesei
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Rossini (1792–1868) sikerei csúcsán, a Tell Vilmos 
bemutatóját követően hátat fordított az 
operaszínpadnak. 37 éves kora után alig-alig 
komponált. Elhagyták a múzsák, kiapadt az 
invenciója? – töprengtek a kortársak. Ám e 
terméketlennek tűnő évtizedekben néhány olyan 
remekmű is született – cáfolandó a múzsai csókok 
hiányát – mint a Kis ünnepi mise. A darab 1863 
nyarán készült. A cím félrevezető, talán 
szándékosan, mivel ez a mise egyáltalán nem 
„kicsi”, ellenkezőleg, hosszabb a legtöbb misénél.

Különösek azok a jegyzetek, melyeket Rossini az 
eredeti partitúrához írt: „Petite Messe Solennelle, 
négy szólamra, két zongora és harmónium 
kíséretével. Készült Passy-ban, nyaralásom alatt. 
Tizenkét énekes (mindhárom nemből: férfiak,  
nők és kasztráltak) elégséges az előadáshoz, 
mégpedig nyolc a kórusba, négy a szólókhoz, 
együttvéve, mint tizenkét kerub. Isten bocsássa 
meg következő hasonlatomat. Tizenketten voltak 
az apostolok is az Utolsó vacsorán, úgy ahogy 
Leonardo freskója ábrázolja. És – ki hinné! – 
tanítványaid között is voltak, akik hamis hangot 
énekeltek. Uram, bízzál bennem, az én vacsorámon 
nem lesz Júdás és az enyéim tisztán és szeretettel 
zengik majd magasztalásod és e szerény 
kompozíciót, ami öregségem utolsó halálos vétke. 
Jó istenem – íme elkészült ez a szegény kis mise. 
Vajon igazán megszentelt zene ez, vagy átkozott 
zene? Az opera buffára születtem, jól tudod!  
Egy kevés tudás, egy kevés szív, ez minden. Légy 
hát áldott és fogadj be engem a Paradicsomba.”

Rossini: Petite messe solennelle – 
Kis ünnepi mise

Vezényel: Csillag Béni
Közreműködik: a Magyar Rádió Énekkara 
(karigazgató: Pad Zoltán)
Rácz Rita, Megyesi Schwartz Lúcia, Szerekován 
János, Palerdi András (ének)
Tóka Ágoston (harmónium)
Réti Balázs, Vékey Mariann (zongora) 

Gioacchino Rossini: Petite messe solennelle –  
Kis ünnepi mise

I.   Kyrie – kórus
II.  Gloria in excelsis – kórus és szólisták

Gratias agimus tibi – tercett 
(alt, tenor, basszus)
Domine Deus – ária (tenor)
Qui tollis – duett (szoprán, alt)
Quoniam – ária (basszus)
Cum sancto spiritu – kórus

III. Credo – kórus és szólisták
Crucifixus – ária (szoprán)
Et resurrexit – kórus és szólisták
Et vitam venturi saeculi, amen – kórus

Preludio religioso (Prelude religieux) – 
hangszeres intermezzo

IV. Sanctus – kórus és szólisták
O salutaris Hostia – ária (szoprán)

V.  Agnus Dei – ária (alt) és kórus

A misét első ízben 1864. március 14-én adták elő. 
Mindent megtettek a kitűnő előadás érdekében, 
neves pályatársak felügyelték az előkészületeket. 
Daniel Auber személyesen válogatta ki a kórus 
tagjait a Konzervatórium legtehetségesebb 
növendékei közül; a Théâtre Italien vezető művészei 
énekelték a szólókat. Az előadáson jelen volt 
Giacomo Meyerbeer is. Lelkesedését – pedig ekkor 
már súlyos beteg volt, alig másfél hónap múlva 
meg is halt – nem tudta kordában tartani. Felugrott 
székéről, égő szemekkel és feldúlt arccal odarohant 
a mesterhez és hevesen ölelgetni kezdte. Végül 
Rossini jónak látta figyelmeztetni: ilyen heves 
izgalom árthat egészségének. De Meyerbeert nem 
lehetett lecsillapítani, a jelenlévőkhöz fordult és 
kijelentette, hogy a „Cum sancto spiritu fúgája  
a legnagyszerűbb kompozíció, amit ebben a 
műfajban valaha is írtak. Mit is tehetünk mi 
őmellette? Mi, akik folyton csak keresünk, 
tapogatózunk, tétovázunk? Ha ez az ember a  
Tell Vilmos után is folytatja a komponálást, még 
mindig ő lenne a színpad koronázatlan királya… 
Lám, két hónap alatt egy egész világot teremtett!  
Ő korunk Jupiterje, mindahányunkat a tenyerén 
tart”. A mise sikere után egyre többen sürgették 
Rossinit, hogy a darabot hangszerelje meg teljes 
zenekarra. Vonakodott a munkától, végül rászánta 
magát, mert úgy érezte, ha ő nem, akkor majd 
megcsinálja valaki más, és az bizonyára nem az ő 
ízlését tükrözte volna. Ám ezt a változatot, minden 
igyekezet ellenére, Rossini életében már nem 
mutatták be.
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