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Johannes Brahms:
III. (F-dúr) szimfónia, Op. 90  
II. (B-dúr) zongoraverseny, Op. 83

Balog József – zongora

Karmester Kocsár Balázs

Közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara

Születésének kilenc évvel ezelőtti bicentenáriumán hangversennyel emlékeztünk meg Ybl Miklósról,  
az itáliai reneszánsz nagy rajongójáról, a magyar építészlegendáról, aki nemcsak főművét, 
az Operaházat, de többek között a Várkert Bazárt, a Bazilikát vagy akár az Erzsébet téri Da-
nubius-kutat is örök érvénnyel hagyta az utókorra. Az est vendégei maguk is mérnökök és 
építőművészek voltak, s azóta igyekszünk az építészszakma ünnepévé is varázsolni a minden-
kori Ybl-hangversenyt.

„Főzeneigazgatóként mindig is fontos volt számomra az OPERA Zenekar repertoárjának fo-
lyamatos bővítése, magas színvonalának megtartása, sőt állandó továbbfejlesztése – mondja 
az est karmestere, Kocsár Balázs. – Így mindenképpen érdemes izgalmas, kihívást jelentő, 
a zenekar által ritkán játszott szerző műveit előadni. Johannes Brahms III. szimfóniája és  
II. zongoraversenye ilyen. Az Ybl Miklós emlékének szentelt koncertek esetében a műsor kiválasztá-
sában évről évre igyekszem az építészóriás korából választani a darabokat, mégpedig olyanokat, 
melyeknek magyar vonatkozása van. Idén sincs ez másképp: Brahmsnak ezt a zongoraversenyét 
és szimfóniáját az 1880-as években mutatták be, amikor az Operaház épülete megnyílt. A szimfó-
niát a Bécsi Filharmonikusok adták elő először a magyar Richter János vezényletével 1883-ban. 
A zongoraverseny magyar kötődése pedig, hogy Budapesten volt az ősbemutatója 1881-ben, Er-
kel Sándor vezényelte, a Filharmóniai Társaság tagjai játszották. Nem mellesleg nem más ült a 
zongoránál, mint maga az idén 190 éve, vagyis 1833-ban született Brahms. A zeneszerző, aki 
számomra a pályám kezdete óta az egyik legfontosabb komponista: áradó dallam- és harmó-
niavilága, ami egységként forr össze, mindig is a legátélhetőbb és legátérezhetőbb muzsikaként 
hatott rám.”

Szimfonikus díszhangverseny két részben
Ybl Miklós 209 A III. (F-dúr) szimfónia alaptónusa határozott, férfias. Hans von Bülow a mű hősi jellegét tekint-

ve Beethoven Eroicájához hasonlítja. Újszerű vonás, hogy a hangsúly a témacsoportokra, azok 
éles és határozott körvonalú megformálására esik, és nem a kidolgozási részre.
Az I. tétel (Allegro con brio) a fa- és rézfúvósok hősi motívumával indul, amelyre szenvedélyes 
válasz érkezik a hegedűktől. Ez a főtéma szorosan kapcsolódik egy másik témához, amely a 
hegedűk oktávmenetének témája alatt a basszusban következetesen visszatér. Brahms új 
munkamódjának megfelelően a kidolgozási rész aránytalanul rövid, jelentőségét a zeneköltő 
céltudatosan csökkenti. Az újra megszólaló főtéma után elérkeztünk a tematikus variálásban 
gazdag részhez. A visszatérést egy nagyobb lélegzetű lezárás követi, mintha a szerző a kidolgo-
zási rész szűkre szabottságáért akarná hallgatóságát kárpótolni. A zárórészben nagy fénnyel és 
pompával bontja ki a főmotívumot: a világot csak az elszánt akarat és a tetterő teremtheti újjá.
A II. tétel (Andante) végig egyívelésű, bensőséges, nemesen egyszerű, népies, romantikus dal. 
A lélek békéjét és áhítatosan elmélkedő csendjét elénk vetítő dallam fafúvókon ring tova szelíd 
lejtéssel. A téma különböző, mesteri változatai az alapjelleget nem változtatják meg, csak új szí-
nekbe öltöztetik. Rövid időre változatosságot hoz egy újabb, panaszos dallam a klarinéton majd 
az oboán. Szinte észrevétlenül jelenik meg újra az álmodozó főtéma.
A III. tétel (Poco allegretto) formájában triós scherzo, hangulatában azonban távolról sem tréfás 
játék, hanem inkább borongós hangulatú románc. Az előző, kiegyensúlyozott tételek után most 
jelenik meg először felhő a láthatáron. A vágyódó, fájdalmas főtéma először a csellókon zendül 
fel a többi vonós hangszer nyugtalan, triolás menetű kíséretében. Mintha előkészület lenne ez a 
tétel a Finálé nagy harcaihoz.
A IV. tétel (Allegro) azt a szenvedélyes, drámai küzdelmet ábrázolja, amelynek előszelét már az 
előző tételben érezhettük. A démonikus lendületű első főtéma sötéten izzó indulataival azonnal 
viharos feszültséget kelt. Balsejtelműen pianissimóban, fenyegetően szólal meg a következő 
téma, amely egyszerűbb és szelídebb formájában felbukkant már a második tételben is. A záró-
téma nyers, kemény erejével, vad szökelléseivel a küzdelem közepébe vezet bennünket, abba 
a harcba, amelyet a hős a győzelem biztos tudatában vív az ellenséges, ártó elemekkel. A zá-
rótémacsoport utolsó témája a boldog győzelmet hirdeti. A küzdelem tombolóan szenvedélyes 
lefolyását ábrázolja a kidolgozási rész, amelynek forgatagában sorra megjelennek a már bemu-
tatott témák. A visszatérés után a zárás nyugalmat és megbékélést hirdet.

Brahms négytételes II. zongoraversenye épp úgy szimfonikus jellegű, mint első versenymű-
ve. Ezt a szimfonikus jelleget a versenyművekben csak nagy ritkán előforduló négyrészesség 
is hangsúlyozza.
Az I. tétel (Allegro non troppo) kürtön felhangzó, idillikus főtémájára álmodozó futammal fe-
lel a zongora. A témát mollban gyengéden megismétlik a fafúvósok és a vonósok, ezt követi 
egy hosszabb, rögtönzésszerű zongoraszóló, utána pedig a teljes zenekaron szólal meg ismét 
nagy erővel a főtéma. Rövid átvezetés után a hegedűk mutatják be az epedő, kifejezően daloló 
melléktémát és a markáns ritmusú zárótémát. Az expozíció és a kidolgozási rész között alig ész-
revehető a cezúra: Brahms a témák kidolgozását már az expozícióban megkezdi. A kidolgozási 
rész jelentőségének céltudatos csökkentése – mint láttuk a szimfóniánál is – jellemző Brahms 
érett korszakának stílusára.



A II. tétel (Allegro appassionato) kedélyesen táncoskedvű Scherzo – Brahms módján. A kisebb 
képekre tagolódó tétel több népi témát vet fel. Így egy álmodozó, békés dallamot, amely először 
a hegedűk és brácsák unisonóján hangzik fel; a triórészben pedig egy erőteljes Ländler-jellegű 
témát, amely a zongora halkan surranó oktávfutamaival folytatott párbeszéd.
A III. tétel (Andante) elégikus jellegű. A két melegen daloló témát a zenekar szólaltatja meg, a 
zongora csupán hangfüzéreivel díszíti és fonja körül a dallamokat. Ezek közeli vonatkozásban 
állnak két Brahms-dallal. 
A IV. tétel (Allegretto grazioso) frissen tovaperdülő, játékos rondó, melyben hálás és mutatós sze-
rep jut a „versengő” hangszereknek is. A zongora szólamát Brahms ragyogó színekben tobzódva 
helyezi előtérbe. Motívumszövő virtuozitását ebben a tételben is elénk tárja, amikor a hetyke 
főtémát, amelyet elsőnek a zongora mutat be, a kísérő, látszólag jelentéktelen brácsaszólamot 
fokozatosan, szemünk előtt fejleszti ki – sokak szerint magyaros – melléktémává.1

„Különleges a III. szimfónia vége, mely szinte Wagner természetábrázoló zenéit idézi. Mélázó 
hangvételével váratlan mint szimfóniabefejezés. Hiába szokatlan tehát versenyművel zárni egy 
hangversenyt, e két mű esetén mégis ez tűnik indokoltnak: a II. zongoraverseny, melynek négyté-
teles mivolta amúgy is kölcsönöz valamiféle szimfonikus jelleget, a fináléja miatt is alkalmasabb 
arra, hogy a koncertet záró darabként szólaljon meg. Balog József zongoraművész játssza a mű 
szóló szólamát, akivel hosszú évek óta tartó, csodálatos munkakapcsolatot tudhatunk magun-
kénak” – vallja Kocsár Balázs.

Balog József a hagyományos zongorarepertoár mellett játszik kortárs zenét is. Számos kortárs 
darab ősbemutatójával is hírnevet szerzett magának, és rendszeresen tart mesterkurzus okat 
különböző neves zenei intézményekben. Az elmúlt 20 évben több mint 1000 koncertet adott 
szólistaként és kamarazenészként több mint 25 országban, Európában, Amerikában és Ázsiá-
ban. Olyan koncerttermekben lépett fel többek között, mint a New York-i Koch Theater (Lincoln 
Center), az amszterdami Concertgebouw, a vancouveri Chan Centre, a szentpétervári Filhar-
mónia. Pályafutása során számos kiváló zenekarral és együttessel játszott többek között a  
Balti-tengeri Filharmonikusokkal, a Magyar Nemzeti Filharmonikusokkal, a Concerto Budapest-
tel, a Kelemen Kvartettel, az Amadinda Ütőegyüttessel, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, 
a Magyar Állami Operaház Zenekarával, a Horvát Nemzeti Rádió Zenekarával, a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarral, a Pécsi Szimfonikus Zenekarral és a Nizzai Operaház Zenekarával. Emellett 
olyan világhírű zenészekkel és karmesterekkel állt már színpadon, mint Kristjan Järvi, Kocsis 
Zoltán, Komlósi Ildikó, Győriványi Ráth György, Yeruham Scharovsky, Kelemen Barnabás, Vitaly 
Protasov, Felix Carrasco, Baráti Kristóf, Volodimir Sheyko, Gerard Korsten, Kocsár Balázs, Keller 
András és Vajda Gergely.2

A műsorlapot szerkesztette: Mátrai Diána Eszter

1  Készült Tóth Dénes, Hangversenykalauz, Zeneműkiadó, Bp., 1960. alapján.
2  Készült https://www.jozsefbalog.net/bio-1 alapján.
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