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Szinopszis 
 

Az ELTE Eötvös József Collegiuma Germa-
nisztika műhelyében az NTP-SZKOLL-15. sz. 
szakkollégiumi pályázat keretében megrende-
zett barokk zenetörténeti kurzus méltó folyta-
tásaképpen a műhely a 2016/17-es tanévben az 
NTP-SZKOLL-16. sz. pályázati keretből „A 
késő barokk, preklasszika és klasszika zenéje” 
címmel indított egész féléves, heti két órás elő-
adássorozatot az európai zene- és kultúrtörté-
net kiváló ismerője, Dávid Gábor Csaba, az 
ELTE Germanisztikai Intézetének volt egyete-
mi docense vezetésével. Az előadások során a 
következő témákat tárgyaltuk: 

1. Carl Philipp Emanuel Bach I. 
2. Carl Philipp Emanuel Bach II. 
3. Johann Christian Bach I. 
4. Johann Christian Bach II. 
5. Giovanni Battista Pergolesi 
6. Christoph Willibald Gluck I. 
7. Christoph Willibald Gluck II. 
8. Luigi Boccherini 
9. Joseph Haydn I. 

10. Joseph Haydn II. 
11. Joseph Haydn III. 
12. Wolfgang Amadeus Mozart I. 
13. Wolfgang Amadeus Mozart II. 
14. Ludwig van Beethoven I. 
15. Ludwig van Beethoven II. 

 

Ahogyan előző évi pályázatunkban kiemeltük, 
meggyőződésünk, hogy a hazai bölcsészkép-
zés adottságainál és lehetőségeinél fogva első-
sorban csupán egyes szűkebb szakterületeket 
próbál(hat) meg lefedni, vagyis az egyes tan-
székek a tananyag mennyiségéhez és a mo-
dern tudományágak komplexitásához képest 
meglehetősen rövid képzési idő alatt legalább 
nagy vonalakban igyekeznek megismertetni 



hallgatóikat szakterületük főbb tárgyi tudás-
anyagával, ami többnyire oda vezet, hogy a 
hallgatók nagy többsége az elsajátított szakos 
ismereteket – legyen szó történelemről, iroda-
lomról, filozófiáról stb. – nem feltétlenül tudja 
összekapcsolni például a nagy stíluskorszakok 
kortárs zenei és képzőművészeti alkotóival ill. 
művészetük jellegével és jellegzetességeivel. 

A főleg pragmatikus elveket szem előtt tartani 
igyekvő, „piacképességre” törekvő képzések 
másik alapvető hiányosságát kétségkívül a tör-
téneti szemléletmód egyre nagyobb mértékű 
háttérbe szorulásában tapasztalhatjuk (lehető-
ségeinkhez mérten egyébként ezen próbálunk 
segíteni többek közt az európai germanisztikai 
képzésben mára ugyancsak „hiánytárgynak” 
mondható német nyelvtörténeti kurzusaink – 
gót nyelv, áttekintő német nyelvtörténet, tör-
téneti korszakok nyelve – keretében is). 

E két jelenség az egyetemi képzési helyzet 
vázolt állapotán kívül arra is visszavezethető, 
hogy a szóban forgó területeket sokszor már a 
középiskolai oktatásban is elhanyagolják. A 
most megrendezett zenetörténeti kurzusunk-
kal – melyet a későbbiekben igény esetén to-
vábbi korszakok bemutatásával (a romantika 
zeneirodalma) is szívesen folytatnánk – az 
ELTE Eötvös Collegium Germanisztika mű-
helyében ezen a helyzeten (is) kívánunk a le-
hetőségek nyújtotta kereteink között változ-
tatni. 

A kurzus fő célkitűzése az volt, hogy a késő ba-
rokk kor ill. a preklasszika és a klasszika leg-
fontosabb német, osztrák és olasz komponis-
táinak fő műveit nem szakmabeliek számára is 
könnyen érthető elemzésnek vesse alá. Az elő-
adások során ezúttal is fontos szerepet kapott 
a tárgyalt korok legfontosabb művészettörté-
neti párhuzamainak bemutatása az építészet, a 
festészet és a szobrászat területén (különös te-

kintettel természetesen az esetlegesen kapcso-
lódó irodalomtörténeti vonatkozásokra is). 

Kiemelendő körülmény, hogy az előadások 
német nyelven folytak, vagyis a kurzus kiváló 
lehetőséget nyújtott a magasabb szintű német 
nyelvismerettel rendelkező vagy szakkollégiu-
mi nyelvórákat látogató nyelvtanuló collegis-
táknak is, hogy új kultúrtörténeti ismeretek 
elsajátítása mellett német nyelvtudásukat is 
fejlesszék. 

Dr. Dávid Gábor Csaba az ELTE Tanárképző 
Főiskolai Kar docense, később tanszékvezető-
je, majd nyugdíjazásáig az ELTE Germanisz-
tikai Intézete Német Irodalomtudományi Tan-
székének docenseként oktatott és kutatott. 
Műhelyünk egyik legaktívabb tutoraként ko-
rábban a 2008/09-es tanév tavaszi féléve és a 
2011/12-es tanév tavaszi féléve közt lezajlott 
hét szemeszteres kurzussorozata során maga-
sabb zenei képzettséggel nem rendelkező kol-
légáink számára is követhető előadások kere-
tében mutatta be az európai zenetörténet, 
további három féléven át (2012/13. őszi félév–
2013/14. őszi félév) pedig az ó- és középkor 
képzőművészetének történeti korszakait. 

Jelen prezentációs összeállítás a kurzus során 
bemutatott és feldolgozott (megvitatott, elem-
zett) zenetörténeti anyag mennyiségébe és 
minőségébe hivatott betekintést nyújtani. Az 
előadásokat a válogatottan rangos zenei elő-
adók tolmácsolta zeneművek felvételeiről ké-
szült videók, a hallgatók tartotta referátumok 
ill. szemináriumi dolgozatok egészítették ki – 
utóbbiakből kettőt az itt közzétett 
anyagunkban is bemutatunk. 

Sára Balázs 

műhelyvezető 
 

ELTE Eötvös Collegium 

Germanisztika műhely 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
Melich Dóra 
 

Don Giovanni nyomában 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SP

vbdALoWCg – ezekkel a hátborzongató 
harmóniákkal kezdődik Mozart egyik 
legkülönösebb, legfanyarabb operájának, 
a Don Giovanni-nak első tétele. Az Over-
türe megkomponálását Mozart – szoká-
sához híven – az utolsó pillanatra hagyta, 
a bemutatót megelőző éjjelen írta. A nyi-
tány hangulata azonosnak mondható az 
egész művel, rajta keresztül már az opera 
elején megfigyelhetünk lelki folyamato-
kat, tartalomra utaló dallamokat. Ezért 
nem véletlen, ha a nyitány az utolsó, amit 
a szerző megkomponál, már tudván az 
utána következő történetet és harmóniá-
kat, komplex egészként összefoglalván a 
zenei cselekmény lényegét egyetlen 
Overtüre-ben. Maga az opera egy félig 
megrekedt, tragédiába forduló komédia, 
de semmiképpen sem mondható kimon-
dottan vidámnak és gondtalanak, hiszen 
a harmóniákban valahol mindig meg-
bújik egy-egy – talán konkrétan ki nem 
hallható – a tragédiát előrevetítő hang. 
Mozart megkomponálta a halált a zené-
ben: a nyitány lassú része d-mollban van, 
amely a halál hangneme.  

Az Overtüre szerkezete kétrészes: a las-
sú és súlyos bevezetőt gyors és köny-
nyedebb hangzású szonátatétel követi. 
Az első, andante rész tömény, előrevetíti 
a halál gondolatát. Ezután hirtelen vál-
tozás történik, feloszlanak a sűrű és nehéz 
akkordok és könnyed fuvallatként érke-
zik az egyértelműen tagolhatóbb dallam. 
Gyakran hallható subito forte és subito 

piano, vagyis hirtelen forte és hirtelen 
elhalkulás. A fődallamok alatt megbúvó 
halk, tremolóhoz hasonlatos fürge tizen-
hatodok a hegedűszólamokban alig hall-
hatóak, inkább érezhetőek, vibrálóak, így 
a hallgatót olykor megmagyarázhatatlan 
nyugalmatlansággal tölti el a „tipikusan 
mozartos” dúr dallammenetek felhang-
zása. A gyors főtétel szinkópákkal tűz-
delt, dallama a Jupiter szimfónia fúga-
témájára emlékeztet, annak átdolgozott 
változata. Az éles és nyújtott ritmusok 
már előrevetítik Don Giovanni jellemét: a 
hedonista, szenvedélyes, extázist kereső 
és bűnös, kárhozatra ítéltetett férfit. A rö-
vid kidolgozás ezután ellenpontosan va-
riálja tovább a melléktémát, a visszatérés 
pedig feszült és könyörtelen, közvetlenül 
a színpadi cselekmény első jelenetébe 
torkollik.  

A történet szerint Don Giovanni ki-
csapongó életet élő sevillai nemes. Szol-
gája Leporello, kinek jegyzetei szerint gaz-
dájának több ezer ágyasa van. Egy nap 
Don Giovanni meglátogatja Don Gonzalo 

de Ulloa kormányzót és udvarolni kezd a 
lányának, Donna Annának. A színpadi 
cselekmény szerint ez inkább erőszakos-
kodás, semmint mai értelemben vett ud-
varlás. A kormányzó segítségére siet meg-
támadott lányának, párbajra hívja ki Don 

Giovanni-t, és a harcban halálos sebet 
szerez. A támadó elmenekül. A bujkálás 
ideje alatt több lány sikeres–sikertelen 
elcsábítását is láthatjuk a színpadon. Az 
opera ezen része inkább vidám, de sem-
miképpen sem önfeledt, hiszen a fő kon-
fliktus még hátra van, a tragédia sejtetése 
a harmóniákban lappang. 

A kormányzó belehal a sérülésbe. Ezt 
akkor tudjuk meg, mikor a főhős a te-
metőben sétálva találkozik Leporelloval 



 

 

és – mit tesz a sors – éppen a halott kor-
mányzó sírja előtt állnak meg. Ekkor Don 

Giovanni a legnagyobb arcátlanságot kö-
veti el és meghívja a halott kőszobrát va-
csorára. Este a vacsoránál kopogtatás hal-
latszik, a szolga halálra váltan jelenti be: 
megérkezett a kőszobor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7cb

1QmTkOAI 
 

– az Overtüre témája hangzik fel, immá-
ron a kőszobor énekét kísérve. Zenei pár-
beszéd kezdődik a főhős (bariton), Lepo-

rello (basszus) és a szobor (basszus) 
között. A kormányzó basszus hangja 
szinte mindig fölé emelkedik a másik két 
dallamnak.  A zenekar kíséretében sok a 
subito forte és piano, ezzel kiszámíthatat-
lanságot és félelmet keltenek. És ahogy 
előbbre jutunk a zenei folyamatban, egy-
re inkább láthatjuk, hogy Mozart fel-
ismert valamit: felismerte, hogy ez a mu-
zsika az ő saját, személyes sorsa. 

A kőszobor bűnbocsánatra szólítja fel a 
főhőst, aki egymás után háromszor mond 
nemet, s ezzel megtagadja bűnei meg-
bánását. A föld megnyílik, és a kőszobor 
a Pokol mélyébe ragadja magával Don 

Giovanni-t. Interpretációtól–előadástól 
függően megjelenhetnek a színpadon 
egyéb, a kőszobrot kísérő démoni lények, 
transzcendens erők is. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dK

1_vm0FMAU 
 

Egészen bizonyos, hogy van valamiféle 
párhuzam a halálból visszatérő, számon-
kérő kőszobor és Mozart apja között. So-
kak szerint egészen furcsa, már-már 
egészségtelen viszony fűzte Amadeust az 
apjához. Miután az apa felismerte fia 
tehetségét, minden erejével igyekezett 

kihozni belőle a legtöbbet. Az apa vas-
akaratú zsarnok lehetett a kis Mozart szá-
mára: Egészen kicsi korában elragadta őt 
a családtól és éveken keresztül utaztak 
szerte Európában, az apa mutogatta cso-
dagyermekét, de soha nem kezelte őt 
szuverén egyéniségként. A kis Mozartnak 
nem lehettek állandó barátai, állandó ott-
hona. Mozart számára az apja vélhetőleg 
a szervilizmusnak, a behódolásnak meg-
testesítője lehetett, aki nem engedte fiát a 
saját útján járni. Mozart apja nem tar-
totta fiát magával egyenrangúnak, nem 
engedte őt a maga útján felnőni. Ama-
deus már 1781-ben elköltözött Salzburg-
ból, otthagyta a gyűlölt hercegérseket, 
kinek – apja parancsára – szolgálatában 
állt, s vele együtt apját is. Mozartban ek-
kor alakulhatott ki az apja halála után 
felszínre törő bűntudata. 

Amikor Leopold Mozart 1787 májusá-
ban meghalt, érezhető változás követke-
zett be Mozart életében: egyrészt felsza-
badult egy iszonyatos teher alól – levelei 
is erről tanúskodnak –, másfelől viszont 
mintha egyfajta apai átok maradt volna 
rajta, s ennek terhe alatt születhetett meg 
a Don Giovanni. Az 1984-es Amadeus cí-
mű filmben is megjelenik a már halott 
apa (portréja), mint egyfajta nyugodni 
nem hagyó, halálból visszatérő erő. Rá-
adásul a festmény után közvetlenül és 
könyörtelenül a színpadi jelenetre, a bün-
tető kőszoborra vált a montázs. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kB

Xt9Bn4qns&list=RDkBXt9Bn4qns  
 

Ha igaz, és Mozart valóban belekompo-
nálta saját életét az operába, úgy egyér-
telműen ki vannak osztva a szerepek: a 
kicsapongó életet élő és a nőkben, az 
életben az extázist kereső Don Giovanni 



 

 

Mozart, Leopold pedig a kőszoborba 
formált, sírból visszatérő és számonkérő, 
büntető istenség.  

A horrorisztikus opera végén érdekes a 
konklúzió: a néző jobban azonosul az er-
kölcstelen, arcátlan és a nőket halomra 
hódító, elbukó főhőssel, mint az igazsá-
got képviselő, halálból visszatérő hatal-
mas kőszoborral. A főhős iránti sajnálat 
és együttérzés érthető: Don Giovanni 
mégiscsak ember, egy közülünk. „Don 
Juan élete nem kétségbeesés; hanem az 
érzékiség szorongásban születő egész ha-
talma, és maga Don Juan ez a szorongás, 
de éppen ez a szorongás az élet démoni 
gyönyöre.”1 Don Giovanni minden bűné-
vel együtt az életet képviselő szereplő. 

Ezzel ellentétben a kőszobor, mint egy 
félelmetes istenség jelenik meg, olyan 
halhatatlan transzcendens erőként, mely 
nem hasonlatos az emberekhez: lénye 
idegen számunkra. 
 

Irodalom- és forrásjegyzék 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SPvbd

ALoWCg (2017.04.18.). 

https://www.youtube.com/watch?v=dK1_

vm0FMAU (2017.04.18.). 

https://www.youtube.com/watch?v=7cb1Q

mTkOAI (2017.04.18.). 

https://www.youtube.com/watch?v=J8T75

STwx04&t=351s (2017.04.18.). 

Mozart und sein Vater – Wie der Vater, 
so der Sohn? Nicht bei den Mozarts … 

http://www.mozart.com/de/timeline/leben

/mozart-und-sein-vater/    

(2017.04.19.). 

Kierkegaard, Søren Aabye: Mozart Don 
Juanja. Magyar Helikon, Budapest, 1972. 

                                                           

1 Søren Aabye Kierkegaard: Mozart Don Juanja. 

Magyar Helikon, Budapest, 1972. 120. o. 

 Pintér Tibor: Kierkegaard és Mozart 
Don Giovannija: Egy mítosz mítosza 
http://epa.oszk.hu/00100/00186/00014/1

2pintr0312.html (2017.04.19.) 

Milos Forman / Peter Shaffer: Amadeus 
https://www.youtube.com/watch?v=kBX

t9Bn4qns  (részlet az 1984-ben készült 
filmből, angol nyelven; 2017.04.18.). 

 
Külön köszönet illeti Bánó Barnabást, a 
Liszt Ferenc Zeneakadémia elsőéves 
hallgatóját, aki szakmailag segített az 
opera elemzésében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vitályos Réka 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 

hegedűversenyei 
 
1. Bevezetés  
 

Wolfgang Amadeus Mozart a zenetörté-
net legismertebb és legkedveltebb alakjai 
közé tartozik. Haydn és Beethoven mel-
lett az ő neve is a bécsi klasszika korához 
köthető. Rövid élete ellenére igen sok-
színű és sokrétű életművet hagyott hátra. 
Művei között találunk versenyműveket, 
különböző kamaraegyüttesekre írt dara-
bokat (vonósnégyesek és -ötösök, hegedű-
brácsa duók, zongoratriók és -négyesek, 
hegedűszonáták stb.), operákat, Singspiel-
eket és még egyházzenei alkotásokat is.  

Ebből az igen terjedelmes életműből je-
len dolgozat keretein belül a zeneszerző 
hegedűversenyeit szeretném közelebbről 
megvizsgálni. Az első fejezetben röviden 
kitérek Mozart életének főbb esemé-
nyeire és fordulópontjaira, majd bemuta-
tom a hegedűversenyeket. Ennek során 
foglalkozom a keletkezési körülmények-
kel, a művek felépítésével, a közöttük 
megfigyelhető hasonlóságokkal illetve 
különbségekkel, majd az utolsó fejezet-
ben bemutatok néhány híres művészt, 
akiknek az előadásában emlékezetessé 
váltak az említett hegedűversenyek.  
 

2. Mozart élete  
 

Wolfgang Amadeus (Joannes Chryso-
stomus Wolfgangus Theophilus) Mozart  

                                                           

1 Vö. Brockhaus Riemann 577. o.  
2 Vö. uo.  
3 Vö. uo.  

1756. január 27-én született Salzburgban, 
a szintén zeneszerző Leopold Mozart fia-
ként.1 Zenei tehetsége igen korán meg-
mutatkozott, így a csodagyerekként em-
legetett ifjú Mozart már 8 éves korában 
koncertkörutakra indult édesapjával és 
nővérével, Nannerl (Anna Maria) Mo-
zarttal.2 A család 1763-ban indult el az 
első nagyobb turnéra, amely alatt többek 
között Münchent, Heidelberget, Frank-
furtot, Párizst és Brüsszelt is érintették.3 
Mozart a koncertek során csembaló-, 
illetve hegedűjátékával kápráztatta el a 
közönséget. A koncertkörútról végül csak 
1766-ban, három évvel később tértek 
vissza Salzburgba.4  

A zenélés mellett Mozart tehetsége kom-
ponistaként is igen hamar kibontakozott. 
Első nyomtatásban megjelent műveit az 
említett turné alatt, Párizsban adták ki 
1764-ben Sonates pour le clavecin, qui 

peuvent se jouer avec l’accompagnement 

de violon címmel.5 Első operáját La finta 

semplice címmel mutatták be 1769-ben 
Salzburgban, a Bastien und Bastienne cí-
mű Singspielt pedig már Bécsben láthatta 
a nagyközönség.6 

Mozartot 1769-ben koncertmesterré ne-
vezték ki Salzburgban, de még ugyaneb-
ben az évben elindult édesapjával 
Itáliába, következő nagyobb koncertkör-
útjára, ahonnan szintén csak évekkel ké-
sőbb, 1771-ben tért haza.7 Kisebb utazá-
sok és néhány Salzburgban eltöltött év 
után 1777-ben édesanyja kíséretében in-
dult újabb turnéra, aki azonban 1778-ban 
Párizsban tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. Ezt követően Mozart visszatért 

4 Vö. uo. 578. o.  
5 Vö. uo. 577–578. o.  
6 Vö. uo.  
7 Vö. Brockhaus Riemann 578. o.  



 

 

ugyan Salzburgba, de nem sokáig maradt 
a városban és 1781-ben már Bécsben 
telepedett le, ahol egy év múlva feleségül 
vette Konstanze Webert. Az osztrák fő-
városban a szabadúszó művészek életét 
élte: Órákat adott, koncertezett és kom-
ponált. Itt kötött barátságot Joseph 
Haydnnal is, ez a barátság pedig mind-
kettőjük művészetére igen nagy hatást 
gyakorolt.8  

Mozart bécsi éveiben születtek meg 
legérettebb és legismertebb művei: A Don 

Giovanni 1787-ben, három utolsó szim-
fóniája 1788-ban, a Così fan tutte 1790-
ben, a La Clemenza di Tito és A Varázs-

fuvola pedig 1791-ben, életének utolsó 
évében.9 Utolsó (már befejezetlen) műve 
a Rekviem.10 Mozart 1791. december 5-
én, életének 36. évében hunyt el.11  
 

3. Mozart hegedűversenyeiről  
 

Mozart összesen öt teljes hegedűversenyt 
komponált, amelyek mind 1775-ben, a 
Salzburgban eltöltött idő alatt készültek 
el.12 Nem lehet tudni, hogy Mozart pon-
tosan kinek szánta ezeket a versenyműve-
ket. Egyes zenetörténészek szerint – mi-
vel Mozart maga is kiváló hegedűs volt – 
saját magának, és nem valaki másnak 
komponálta őket.13 Ezek a következők 
(Köchel-jegyzék számmal; keletkezési 
évük 1775): B-dúr hegedűverseny (KV 
207), D-dúr hegedűverseny (KV 211), G-
dúr hegedűverseny (KV 216), D-dúr he-

                                                           

8 Vö. uo. 579. o.  
9 Vö. uo. 
10 Vö. uo. 
11 Vö. uo.  
12 Vö. uo. 578. o.  
13 Vö. A "legtökéletesebb hegedűs" (Mozart-

hegedűversenyek / Repin, Menuhin). 

http://www.momus.hu/article.php?artid=4019. 

gedűverseny (KV 218) és végül az A-dúr 
hegedűverseny (KV 219).14  

A teljes autentikus művek mellett neki 
tulajdonítanak még két további koncertet 
is (Esz-dúr, KV 268 [1780?] és D-dúr, KV 
271a [1777?]), amelyeknek eredete és ke-
letkezési éve azonban igencsak kétes.15  

Lehetséges, hogy részletekben tartal-
maznak valamennyit Mozart kéziratai-
ból, stílusuk azonban eltér a többitől.16 
Egy további neki tulajdonított műről, az 
ún. „Adelaide-koncertről” már kiderült, 
hogy hamisítvány; valószínűleg az 1930-
as években komponálták.17 
 

 3.1. A hegedűversenyek felépítése 

        és részletesebb bemutatása 
 

Mozart mind az öt hegedűversenye há-
rom tételből áll. Elkészülésük sorrend-
jében egymás után hallgatva őket igen jól 
megfigyelhető, ahogy Mozart a műfajt 
csupán öt hegedűverseny megírásával 
mesteri szintre fejlesztette. Annak elle-
nére, hogy a művek tökéletes mintapéldái 
a klasszikus hegedűversenyeknek, a dara-
bok elsősorban azonban mégsem techni-
kai szempontból jelentenek kihívást, ha-
nem sokkal inkább az előadóművészek 
muzikalitását és a finom, kényes részek 
aprólékos kidolgozására való képességét 
teszik próbára.18  

Az első (B-dúr KV 207) hegedűverseny 
első tétele egy Allegro moderato, máso-
dik egy Adagio, harmadik tétele pedig 

(2017. 04. 19.) és Brockhaus Riemann 578. o., 

valamint Sadie 1991, 54. o.  
14 Vö. Brockhaus Riemann 582. o.  
15 Vö. uo. és Sadie 1991, 53. o.  
16 Vö. Sadie 1991, 53. o.  
17 Vö. uo. 53–54. o.  
18 Vö. A "legtökéletesebb hegedűs" etc. 

http://www.momus.hu/article.php?artid=4019. 



 

 

Presto. A második (D-dúr K. 211) Alleg-
ro moderatóval kezdődik, második tétele 
Andante, a harmadik tétel pedig egy 
Rondeau allegro tempójelzéssel. 

Ez a két hegedűverseny néhány helyen 
még stílusbeli bizonytalanságokat mutat, 
pl. a D-dúr (KV 211) koncert első tétele 
intonációjában és felépítésében még a 
barokk koncertek stílusát idézi.19 Szak-
értők szerint az első két versenymű még a 
kíséret és a szólórészek közötti összhang 
szempontjából sem kiforrott: A virtuóz 
szólórészek több helyen nem illeszked-
nek teljesen harmonikusan a zenekari 
kíséret és a mű egészének későbarokk 
vagy korai rokokó stílusú egységébe.20 

A harmadik, G-dúr (K. 216) hegedű-
verseny (amely Strassburgi koncertként 
is ismert) szintén Allegróval kezdődik, 
majd azt követi egy Adagio tétel, a har-
madik tétel pedig ebben a műben is egy 
Rondeau. Ennek a koncertnek a stílusa 
már sokkal magabiztosabb, a mű egésze 
is egységesebb.21 Ez már rögtön az első 
tétel elején érzékelhető, ahol a hegedű 
ugyanannak a témának az elismétlésével 
és kidolgozásával lép be, mint amit előtte 
a zenekari kíséret is elkezdett. Ellentétben 
pl. a második, D-dúr (KV 211) hegedű-
verseny első tételével ebben a műben már 
sokkal kevésbé nehézkes és formálisa a 
szólóhangszer és a zenekar közötti össz-
játék. A hegedű és a zenekari kíséret pon-
tosan és teljes összhangban egészítik ki 
egymást, úgy, hogy közben a műfajnak 
megfelelően mégis a hegedűjáték áll az 
előtérben.  

                                                           

19 Vö. Sadie 1991, 54. o.  
20 Vö. uo. 
21 Vö. uo.  
22 Vö. Sylvia Schreiber: Wolfgang Amadeus Mozart. 

Violinkonzert G-Dur KV 216. https://www.br-

Az első tételnek többek között a röviden 
felcsendülő oboaszóló (a hegedű által fel-
vezetett téma elismétlése) kölcsönöz még 
több játékosságot és változatosságot. Az 
egész műre igen jellemző a különböző el-
lentétek felmutatása és játékos egymás-
utánisága. A könnyed kezdés, valamint a 
zenekar és a virtuóz szólórészek közötti 
párbeszéd után hallhatunk egy modulá-
lást D-dúrba majd d-mollba is, de végül a 
tétel végén (a kadencia után) a vissza-
térésben újra felcsendül a G-dúr és vele 
együtt visszatér a vidám, szinte ünnepi 
hangulat is. 

Sylvia Schreiber Christian Tetzlaffal ké-
szített interjújában kiemeli, hogy a hege-
dűművész szerint ennek a koncertnek az 
az egyik legnagyobb kihívása a szólista 
számára, hogy úgy tudja megformálni a 
szólórészeket, hogy azok ne csupán a 
zenekari játék halvány visszhangjaként, 
hanem az arra adott hol leleményes, hol 
játékos, hol pedig szinte szívszaggatóan 
éneklő válaszként szólaljanak meg.22  

A második tétel „expresszív hegedűkan-
tilénája”23 után egy rondót hallhatunk, 
amelyben számtalan különböző hangu-
lat, érzelem és hangnem váltakozása után 
visszatér a G-dúr, majd az egész hegedű-
verseny egy igencsak meglepő lezárással 
ér véget – bár ezen a korábbi változatos-
ságot és játékosságot tekintve talán nem 
is kellene csodálkoznunk.  

A negyedik, D-dúr (KV 218) hegedű-
verseny első tétele egy feszültséggel teli 
Allegro, melyet egy Andante cantabile 
követ, majd az utolsó tétel szokás szerint  

klassik.de/themen/klassik-entdecken/starke-

stuecke-mozart-violinkonzert-216-kv-100.html. 
23 Sadie 1991, 54. o.  



 

 

egy Rondeau, ezúttal andante grazioso 
illetve allegro ma non troppo tempó-
jelzésekkel. Ennek a koncertnek a harma-
dik tétele és a korábban bemutatott G-
dúr hegedűverseny rondó-tétele között 
több hasonlóság is megfigyelhető, ilyen 
pl. a tempó- és metrumbeli változatosság, 
valamint a pianóba hajló befejezés.  

Mozart ötödik, A-dúr (KV 219) hege-
dűversenye magabiztos Allegro apertóval 
indít, amiben hallhatunk egy lágy Adagio-
epizódot is. Ezt követi egy Adagio (a 
tényleges lassú tétel) majd utolsóként 
ismét egy Rondeau csendül fel. A hege-
dűversenyek közül ez a leghosszabb és 
talán a legkiforrottabb és legkidolgozot-
tabb is.  

A második tétel E-dúr Adagiója egy-
szerre fájdalmas és mégis varázslatosan 
szép. Ezt az idillt váltja fel az utolsó tétel, 
amely először nem is rondóként, hanem 
lágy, könnyed rokokó menüettként in-
dul. Ez persze nem marad így az egész 
tételben: itt is a kontrasztok és a zenekar 
valamint a hegedűszóló közötti párbeszé-
dek játékát hallhatjuk.  

Felcsendül egy szinte szerenádszerű ro-
mantikus a-moll epizód, amelyet (igen 
drasztikus váltásként) egy „törökös” in-
dulószerű dallamsor vált fel.24 Ezután ter-
mészetesen visszatér az előző lágy téma, 
amely a korábbi drasztikus váltás után 
még elegánsabbnak és könnyedebbnek 
tűnik.25 A G-dúr (KV 216) és a D-dúr 
(KV 218) hegedűversenyekhez hasonló- 
 

                                                           

24 Vö. Wolfgang Amadeus Mozart. Violinkonzert A-

Dur, KV 219:  

https://www.kammermusikfuehrer.de/werke/3966  
25 Vö. uo.  
26 https://www.youtube.com/watch?v=nd16DVY7ZRY. 

an ennek a koncertnek a harmadik tétele 
is a nem vártnál csöndesebben és észre-
vétlenebbül ér véget.  

 
4. Mozart hegedűversenyeinek 

    néhány emlékezetes előadása 
 

Ahogy már korábban említettem, Mozart 
hegedűversenyeinek nehézsége elsősor-
ban nem a nehéz technikai részletekben, 
hanem a zeneiség kifejezésében és a 
részletek aprólékosan finom kidolgozá-
sában rejlik. Éppen ezért elsőre akár 
könnyűnek is tűnhetnek, azonban igé-
nyesen, stílusosan és kifejezően eljátszani 
őket egyáltalán nem egyszerű. Nem min-
denki érez rá a „mozartos” stílusra és ki-
fejezésmódra. Aki azonban igen, annak a 
kezei alatt varázslatosan elevenednek meg 
az akkor alig 20 éves, fiatal zeneszerző 
mesterművei.  

Elsőként természetesen meg kell emlí-
teni az olyan klasszikus előadásokat, mint 
pl. az A-dúr hegedűverseny Yehudi Me-
nuhin és a Bécsi Szimfonikusok előadá-
sában Herbert von Karajan vezényletével 
(1966).26  

Napjaink legnagyobb hegedűművészei 
szintén nagyon szívesen játsszák Mozart 
hegedűversenyeit. Kiváló felvételt hallha-
tunk pl. Vadim Repin előadásában,27 
akiről a kritikusok – mondhatni – ódákat 
zengnek.28 Repin 1998-ban megjelent le-
mezén, amelyen a G-dúr (KV 216), D-dúr 
(KV 218) és az A-dúr (KV 219) hegedű- 
 
 

27 https://www.youtube.com/watch?v=3mkED6e-

tWM. 
28 Vö. pl. A "legtökéletesebb hegedűs" etc. 

http://www.momus.hu/article.php?artid=4019. 



 

 

versenyeket játssza, nem más vezényel, 
mint maga Yehudi Menuhin. 

Anne-Sophie Mutter és Hilary Hahn is 
méltán híresek Mozart hegedűversenyei-
nek megszólaltatásáról.29 Isabelle Faust 
szintén rendkívüli érzékenységgel és alá-
zattal játssza a darabokat. 2016-ban meg-
jelent lemezén a régizenét játszó olasz 
együttes, az Il Giardino Armonico kíséri 
Giovanni Antonini vezényletével.  

Oswald Beaujean a lemezről írt kritiká-
jában többek között kiemeli a művésznő 
minimális vibrátóhasználatát, amely vé-
leménye szerint a korhű előadásmód ér-
zékeltetése mellett lágyságot és törékeny-
séget is kölcsönöz a hegedűversenyek-
nek.30  

A magyar hegedűművészek közül fel-
tétlenül meg kell említeni Baráti Kris-
tófot, aki 2015-ben rögzítette lemezen 
Mozart valamennyi hegedűversenyét.31 A 
virtuozitást kihangsúlyozandó, ezen a 
lemezen többször az átlagosnál gyorsabb 
tempóban csendül fel egy-egy tétel. Ilyen 
pl. a már sokat emlegetett A-dúr (KV 
219) hegedűverseny utolsó tétele. 
 

5. Befejezés  
 

Összességében kijelenthető, hogy Mozart 
hegedűversenyei kiemelkedő jelentőségű-
ek mind a zeneszerző életművének egé-
szét, mind pedig a hegedűverseny műfa-
jának fejlődését tekintve. Érdekes volna 
tudni, hogy Mozart vajon miért csak öt 
hegedűversenyt komponált; talán csupán 
házi használatra készültek és miután már 
ő maga nem lelte kedvét a hegedűjáték-

                                                           

29 https://www.youtube.com/watch?v=ETXPKHPPov8 

és https://www.youtube.com/watch?v=N-

mA9OMP3DE&t=321s. 
30 Vö. Oswald Beaujean: Isabelle Faust spielt Mozarts 

Violinkonzerte. 

ban, már inkább más műfajban alkotott. 
Annyi azonban bizonyos, hogy a művek 
mind a mai napig igen nagy érdeklődésre 
tartanak számot mind a közönség, mind 
pedig az előadóművészek köreiben.  
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