
Az első lemez sikere és a hallgatói visszajelzések 
alapján döntöttünk úgy, hogy újabb válogatás-
lemezzel jelentkezünk. A Klasszikus kedven-
cek 2. méltó folytatása az első résznek, hiszen 
ismét az Önök kedvenceit gyűjtöttük egybe 
a barokk korszaktól egészen a 20. századig. 
A legnépszerűbb zeneszerzők alkotásait újra a 
legkiválóbb előadók: szólisták, zenekarok, kar-
mesterek szólaltatják meg. Igazi zenei csemege, 
igazi ínyenceknek. 

A Klasszik Rádió 92.1 egy nyugalmat sugárzó 
zenei adó Budapesten, ahol a különböző korok 
legkedveltebb klasszikus muzsikái – az operatól a 
szimfóniáig – mellett napjaink népszerű filmzenéi 
is hallhatóak. 
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1. Antonín Dvořák: 9. Újvilág-szimfónia – 4. tétel  
Voltak már a Budapesti Fesztiválzenekar szabadtéri koncertjén? Ha igen, jó eséllyel a cseh zeneszerző valamelyik mű-
vét is hallhatták. Fischer Ivánék előadásában lemezünkön a Hősök terén is többször előadott Újvilág-szimfónia fináléját 
idézzük, melyet az 1892-95 között New Yorkban élő és alkotó komponista azután írt, hogy családja az első év nyarán 
meglátogatta. A vidám dallamokat hallgatva biztosak lehetünk benne: nagyon örültek egymásnak.
Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer
from: 4646402; track 4; 10:55 

 2001 Philips Classics, a division of the Decca Music Group Limited

2. Rogyion Scsedrin: Carmen-szvit – Carmen belépője és Habanera  
Csaknem száz évvel Bizet híres operájának bemutatója után írt a tüzes dallamokból balettzenét az orosz zeneszerző. 
Az átirat pikantériája, hogy az ötletet először Rogyion Scsedrin felesége – a moszkvai Bolsoj balerinája – vetette fel, 
és eredetileg Sosztakovicsot, majd Hacsaturjant kérte fel, de mivel egyikük sem vállalta, kénytelen volt férjével beérni. 
Scsedrin 13 tételben foglalta össze Carmen a cigánylány, a tizedes és a torreádor történetét elmesélő operát, ám 
kizárólag vonószenekart és ütősöket foglalkoztató hangszerelését a szovjet kultúrpolitika „tiszteletlennek” bélyegezte, 
és rögtön be is tiltotta. Természetesen azóta is a Carmen-szvit a szerző legnépszerűbb műve. 
Russian National Orchestra, Mikhail Pletnev
from 4711362; track 5; 3:10 

 2001 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg

3. Luigi Boccherini: E-dúr vonósötös - Menüett
A szokásos vonósnégyes-felállást (két hegedű, brácsa, cselló) a XVIII. század második felében élt, eredetileg gordon-
kás itáliai szerző a zenetörténetben először bővítette egy második csellóval – ezért emlegetik csellókvintettként. A mű 
harmadik, nemes egyszerűséggel csak „a híres menüett” néven ismert tételének népszerűsége elegáns hangzásában 
keresendő – nem véletlen, hogy gyakran hallható arisztokratákat ábrázoló filmek betétzenéjeként.
Mischa Maisky, Orpheus Chamber Orchestra
from: 4470222; track 11; 4:05 

 1993 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg

4. Joseph Haydn: 94. G-dúr „Üstdobütés”-szimfónia – IV. tétel  
Óra, Tyúk, Reggel, Szenvedély, Mária Terézia, Katona, London… és Üstdob. Mi a közös bennük? Mindegyik az évtizede-
ken át a fertődi Esterházy-kastélyban élő és alkotó, majd Londonban szerencsét próbáló „Haydn papa” egy-egy szimfó-
niájának az alcíme. Az 1791-ben, a brit fővárosban keletkezett mű arról kapta melléknevét (angolul Surprise-, azaz Meg-
lepetés-szimfóniaként ismerik), hogy az andalító második tételben hirtelen teljes hangerővel megszólal egy  üstdob ütés. 
A negyedik tételben ilyesmire nem kell számítanunk: ott csak a ritmikai bukfencek szolgáltatják a meglepetéseket.
London Philharmonic, Sir Georg Solti
from: 4755512, CD 1; track 8; 3:44 

 1984 Decca Music Group Limited

5. Franz von Suppé: Könnyűlovasság – nyitány
A belga-olasz-osztrák származású zeneszerző 30 operettet és csaknem kétszáz más színpadi zenét írt, ám e bő 
termésből alig néhány nyitányt őrzött meg a koncertgyakorlat. A magyaros-huszáros tematikát egy évvel a kiegye-
zés előtt, elsőként színpadra vivő Könnyűlovasság nyitányában a Monarchia hadseregének takarodó-fanfárja mellett 
verbunkos tánczene-motívumok is megszólalnak. Igaz, nem magyar vonatkozásai, hanem hatásossága miatt lett a 
szimfonikus gálaműsorok és filmzenék kedvelt száma.
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan
from: 4153772; track 6; 7:38 

 1970 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg

6. Georg Friedrich Handel: Salamon – Sába királynőjének bevonulása
Hogyan lehetett bukott operavállalkozóból nemzeti hősként ünnepelt oratórium-szerzővé Händel úgy, hogy az ószövet-
ségi témákra írt egyházi műveinek zenéje és dramaturgiája alig különbözik a világi tárgyú operákétól? Többek között 
azért, mert az oratóriumok mindegyike, így az 1748 kora tavaszán mindössze három hét alatt megkomponált  Salamon 
is tartalmaz jó néhány dicsőítő kórust. Ne feledjük, Sába királynője a történet szerint azért érkezik, hogy lerója tisztele-
tét a bölcs király mesés kincsei, s a birodalom művészi értékei előtt. Nyilván jól esett a derék briteknek is az elismerés.
The English Concert, Trevor Pinnock
from: 4783372; track 1; 3:08 

 1985 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg

7. Liszt Ferenc: Szerelmi álmok no. 3
A Szerelmi álmok-ciklust eredetileg dalokként vetette papírra Liszt 1847 tájékán, amikor megismerkedett második 
nagy szerelmével, Carolyne hercegnével. Nyomtatásban három évvel később már saját zongoraátiratában jelentek 
meg, s a darabok küzül a Chopin-noktürnöket megidéző harmadik lett a legnépszerűbb. A feltétel nélküli, érett szerel-
met festő mű három, virtuóz kadenciákkal elválasztott szakaszán egyetlen dallam hullámzik végig. A témát a zongoris-
ta két hüvelykujja szólaltatja meg, miközben a többi ujjak a hárfaszerű kíséretet játsszák – a legújabb kutatások szerint 
a bravúros technikát még párizsi évei alatt leste el Liszt legnagyobb riválisától, Thalbergtől.
Yundi Li (piano)
from: 4715852; track 7; 4:37 

 2003 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg

8. Gioacchino Rossini: Bruschino úr - nyitány
Mindössze 21 évesen, első operáinak egyikeként zenésítette meg Rossini a pörgős Moliére-vígjátékokra emlékeztető, 
veszekedésekben és helyzetkomikumban gazdag, ám kissé zagyva librettót. Az 1813-as premier persze bukás volt, 
s hiába dolgozta át a szerző jó 40 évvel később alaposan a darabot, csak a nyitányát szerette meg a közönség. A szi-
porkázó zenekari előjátékban ugyanis nemcsak az érett Rossini-stílusra oly jellemző fokozás és „hadarás” figyelhető 
meg, hanem zenei tréfák is: a hegedűsök egy részének például azt írta elő a szerző, hogy vonójukkal verjék a taktust 
a kottaálványon!
RIAS Symphony Orchestra Berlin, Ferenc Fricsay
from: 4775908; track 3; 4:20 

 1952 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg

9. Szergej Prokofjev: Rómeó és Júlia - Lovagok tánca 
A veronai szerelmesek tragikus történetéből 1935-40 között írt balettzenét Prokofjev. A koncerttermi előadásra szánt 
zenekari változatba a balett első felvonásából emelte át a Lovagok tánca-tételt. A Montague-k és Capuletek néven is 
ismert részlet a bálban ábrázolja az egymással szembenálló családokat. A nyomasztó atmoszférát és a feszültséget 
szélsőséges hangerő-különbségekkel és ütemesen zakatoló fúvósokkal hozza létre a zenében Prokofjev – az effektet 
tőle leste el a Star Wars zenéjét jegyző John Williams is.
Kirov Orchestra, Mariinsky Theatre, St Petersburg, Valery Gergiev
from: 4647262; CD 1; track 12; 5:22

 1991 Philips Classics, a division of the Decca Music Group Limited

10. Giacomo Puccini: Turandot - „Nessun dorma”
Kalaf, az ismeretlen herceg dala az operairodalom gyöngyszemei között is a legfényesebben csillog – már csak azért 
is, mert a legridegebb szíveket is megdobogtató, „Vincerò!”, azaz „Győzni fogok!” kiáltással végződő áriában minden 
tenorista megmutathatja, milyen fényes magas bét tud kivágni. A televíziós tehetségkutatók közönsége számára – 
legalábbis angol nyelvterületen - Paul Potts tette örökre felejthetetlenné Puccini dallamát, a szerep igazi klasszikusa 
azonban Luciano Pavarotti, őt hallhatják lemezünkön is.
Luciano Pavarotti, The John Alldis Choir, Wandsworth School Boys Choir, 
London Philharmonic, Zubin Mehta
from: 4783368; track 19, 3:01 (originally released: 4142742)

 1973 Decca Music Group Limited

11. Johann Pachelbel: D-dúr kánon 
A világot karácsonyi hangulatzeneként, illetve mobiltelefon-csengőhangként meghódító barokk művek sorába tartozik 
Pachelbel eredetileg hegedűkre, csellóra és orgonára írt kánonja is. A darab felépítése viszonylag egyszerű: a basszus 
végig ugyanazt a jellegzetes lefelé lépegető, majd visszakanyarodó két taktusnyi dallamot ismételgeti – éppen mint a 
basszusgitár a könnyűzenében – , a harmóniát pedig az egyre virtuózabb variációkban megszólaló, egymáshoz képest 
elcsúsztatott felső három szólam rajzolja ki.
Edward Brewer (harpsichord), Orpheus Chamber Orchestra
from: 4783372; track 14; 4:11 

 1990 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg

12. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom – Nászinduló
„Két szerelmes pááár, mindig együtt jáááár!” – s amit a kiáltás után automatikusan fütyülni kezdünk, az Mendelssohn 
Nászindulója. A világ legnépszerűbb esküvői zenéjét eredetileg Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátékához írt 
kísérőzenéjének részeként vetette papírra a lipcsei zeneszerző. A Nászinduló szédületes karrierjét mi másnak, mint 
egy brit királyi esküvőnek köszönheti: 1858-ban Viktória királynő  adta hozzá Mendelssohn zenéjére leányát a később 
III. Frigyesként német császárrá koronázott porosz trónörököshöz.
Boston Symphony Orchestra, Seiji Ozawa
from: 4398972; track 10; 5:07 

 1994 Deutsche Grammophon

13. Dmitrij Sosztakovics: 2. jazz-szvit - Keringő
A szovjet-orosz szerző hat tánctételből, valamint egy indulóból és egy fináléból álló zenekari művét ma már inkább 
Pop-szvitnek hívnánk, lévén a kellemesen szórakoztató dallamokban nem sok jazzes elem van, leszámítva, hogy 
szaxofonok is játszanak bennük. A mű eredeti címe egyébként Szalonzenekari szvit, csakhogy összekeverték Sosz-
takovics egy II. világháborúban elveszett, és csak 1999-ben megkerült másik darabjával. A jórészt a szerző korábbi 
műveinek részleteiből összeállított tételek közül a második keringő Stanley Kubrick Tágra zárt szemek című filmjének 
zenéjeként tett szert világhírre.
Royal Concertgebouw Orchestra, Riccardo Chailly 
from: 4759983, track 13; 3:41 

 1992 Decca Music Group Limited

14. Pietro Mascagni: Parasztbecsület - Intermezzo
Mascagni egy pályázatra szánta a falusi szerelmi drámát festő operáját, ám mivel a kiírásra egyfelvonásos műveket 
vártak, az eredetileg kétrészes darabot egy zenekari közjáték beiktatásával volt kénytelen összevonni – mindenki 
örömére, hiszen az Intermezzo még az operánál is népszerűbbé vált. Az itáliai „verismo” – a kifejezést leginkább operai
naturalizmusnak fordíthatnánk – emblematikus művét mi magyarok is a magunkénak érezhetjük, hiszen az ősbemu-
tató után alig néhány hónappal műsorra tűzték Budapesten, és egy alkalommal maga az idős szerző is elvezényelte 
a szegedi Dóm téren. 
Orchestre de Paris, Semyon Bychkov
from: 4782672; CD 1; track 14; 3:56

 1991 Decca Music Group Limited
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