
SAPSZON 2. 
 
2019. DECEMBER 17.
KEDD 19.30

PESTI VIGADÓ

JANUÁR 1. SZERDA 18:00
Zeneakadémia

Újévi nyitány Vásáry Tamással
Az MTVA, a Zeneakadémia és a Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekarának újévi hangversenye

Vezényel: Vásáry Tamás, Rajna Martin
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

JANUÁR 7. KEDD 19:30*
Zeneakadémia

Schumann-ciklus 2.
Vezényel: Vásáry Tamás

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Devich Gergely (gordonka)

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

JANUÁR 15. SZERDA 19:30
Müpa – Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Romantikus portrék 2.
Vezényel: Riccardo Frizza

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Rost Andrea, Kriszta Kinga, Mester Viktória (ének)

JANUÁR 29. SZERDA 19:30
Zeneakadémia

Dohnányi bérlet 2.
Vezényel: José Cura

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara
Matias Tosi, Varga Donát, Gál József, 
Blazsó Domonkos, Megyesi Zoltán, 

Károlyi Katalin, László Borbála, Alagi János, 
Ducza Nóra, Nagy Bernadett, Bakos Kornélia, 

Süveges Katalin, Csapó József, Rezsnyák Róbert, 
Hámori Szabolcs, Pivarcsi Gábor (ének)

José Cura: Montezuma és a rőthajú pap – opera buffa 
ősbemutató
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Pad Zoltán Liszt-díjas karnagy a budapesti 
Zeneakadémián és Münchenben végezte 
tanulmányait. 2014-től a Magyar Rádió Énekkarának 
vezető karnagya. Az elmúlt években olyan kiváló 
együtteseket vezényelhetett, mint többek között a 
stuttgarti SWR Vokalensemble, a lipcsei MDR 
Rádiókórus, a Francia Rádiókórus, a ChorWerk Ruhr, 
a Lengyel Rádiókórus, az Arsys Bourgogne 
Kamarakórus, a Horvát Rádiókórus és a World Youth 
Choir. Széles repertoárja a reneszánsz zenétől a 
legújabb darabokig terjed, számos ősbemutató 
fűződik nevéhez. A magyar kortárs zene, valamint 
Bartók, Kodály és Ligeti műveinek elkötelezett 
tolmácsolója. Elhivatott pedagógus, világszerte tart 
workshopokat, karvezetés kurzusokat. Egyetemi 
tanárként is jelentős tapasztalattal rendelkezik: 
2005 szeptemberétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem tanársegédje, majd adjunktusa. 2020 
májusában Hamburgban debütál, ahol az NDR 
Rádiókórussal és a Litván Rádiókórussal dolgozik, 
majd 2020 novemberében a Chamber Choir Ireland 
meghívásának tesz eleget.



Pierrot Lunaire dalciklusa (1912) és Stravinsky 
Tavaszi áldozat balettje (1913) után készült – talán 
nem tűnik túlzásnak a megállapítás: az új zene 
számára Rachmaninov itt olyan utat nyit meg, 
melyen majd bő félévszázaddal később számos 
zeneszerző indulhat el.

A Nagy éjszakai virrasztás első harmadában (1-6. 
tétel) az esti imaórához kapcsolódik, legnagyobb 
részében (7-14. tétel) a hajnali zsolozsma részét 
képező szövegek (zsoltárok, himnuszok) hangoznak 
fel, míg a befejezés (15. tétel) az első imaórát jelzi 
– mindvégig az orosz ortodox liturgia szokását 
követve. Rachmaninov a ciklus tíz tételében ősi 
dallamokat használt fel, öt tételben (1, 3, 6, 10 és 
11) pedig saját, de a hagyománytól erősen 
megérintett dallamanyaggal (a szerző szavai  
szerint „szándékos hamisítványokkal”) dolgozott.  
A régi dallamok között hallhatunk a nyugati  
egyház egyszólamú gregoriánjához hasonlítható 
znamennij éneket (8-9-12-13. és 14. tétel), görög 
stílusú recitációt (2. és 15. tétel) valamint kijevi 
éneket (4-5. tétel). E dallamok rendkívül változatos 
formákban tűnnek fel. Találkozhatunk rövid 
szólókkal, három-, öt-, hat-, vagy akár 
nyolcszólamú szakaszokkal is, a hetedik  
tételben egy pillanatra – sajátos módon épp az 
elcsendesedés jegyében – tizenegy szólamban 
énekel a kórus. A hangmagasság és különösen a 
hangmélység tekintetében a ciklus gyakran a 
fantasztikum régióiba emelkedik, illetve süllyed.

A darab moszkvai ősbemutatójára 1915 
márciusában került sor, a művet Nyikolaj Danilin 
dirigálta az 1721-ben alapított Moszkvai 
Szinodikus Kórus élén. Mind a szakma, mind a 
közönség igen melegen fogadta, további négy 
előadást élt meg. A művet Rachmaninov az 1914-
ben elhunyt történész, Sztyepan Szmolenszkij 
emlékének dedikálta, akit a zeneszerző jól ismert, s 
akitől Rachmaninov talán a legtöbb biztatást kapta 
egyházzenei műveinek komponálásához. Robert 
Walker, Rachmaninov biográfusa írta: a Vesperás 

Rachmaninov: Vesperás, op. 37
I.      Jertek, hódoljunk Istennek
II.     Áldjad én lelkem az Urat
III.   Boldog az a férfiú, aki nem jár a gonoszok  

              tanácsában
IV.    Derűs világossága…
V.     Most bocsásd el Uram a te szolgádat
VI.   Üdvözlégy Istenszülő
VII.  Dicsőség a magasságban Istennek
VIII.  Dicsérjétek az Úr nevét
IX.    Áldott vagy te, Uram
X.     Látván Krisztus feltámadását…
XI.    Magasztalja az én lelkem az Urat
XII.  Dicsőség a magasságban Istennek
XIII. Ma lett a világ üdvössége
XIV. Föltámadván a sírból…
XV.  Védelmező Hadvezérünk

Vezényel: Pad Zoltán
Közreműködik: Magyar Rádió Énekkara

Szergej Rachmaninov: Vesperás, op. 37

Rachmaninov (1873-1943) Vesperása (Nagy 
éjszakai virrasztás) a szerző egyik legpompásabb 
darabja. Különös, kétarcú kompozíció. Egyfelől 
híven illeszkedik a liturgia, a szombatról 
ünnepnapra (vasárnapra) történő virrasztás 
szertartásrendjének követelményeihez, másfelől 
viszont zeneileg oly összetett, hogy csakis  
a legfelkészültebb kórusok képesek 
megszólaltatására. Az 1915-ben – igen rövid  
idő alatt – komponált ciklus az ősi egyházi 
dallamkincs és éneklésmód talaján áll, ugyanakkor 
ízig-vérig 20. századi kompozíció. A kortársi 
törekvésekkel összehasonlítva – a darab Schönberg 

„mélységes, felemelő zene; olyan, mint amikor egy 
hatalmas katedrálist a nagy ólomüvegeken 
keresztül eláraszt a világosság és valósággal 
fénylángban áll minden”.
Nem sokkal Rachmaninov emigrációja után a 
kórusciklus kottája „Templomi énekek – tizenöt 
himnusz” címmel jelent meg Amerikában, angol 
nyelven. Kérdés persze, hogy a nyugati 
kórushagyomány repertoárján képzett énekkarok 
képesek voltak-e ekkoriban a darab 
hozzávetőleges megközelítésére.
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MAGYAR RÁDIÓ MŰVÉSZETI EGYÜTTESEI
Szimfonikusok/Énekkar/Gyermekkórus

ELÉRHETŐSÉGEK
honlap: radiomusic.hu

facebook.com/MagyarRadioMuveszetiEgyuttesei
instagram.com/magyarradiomuveszetiegyuttesei


