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zenetörténész, szerkesztő és kritikus 

 

Malina János 1948. április 7-én született Budapesten. Az ELTE matematika 

szakán végzett, majd zenetudományt tanult a Zeneművészeti Főiskolán. Közben 

furulyásként különböző régi zenei együttesekben játszott, s eleinte 

zenetörténészként is a régi zene korabeli előadási gyakorlata foglalkoztatta. 

1982–85 között a Hungaroton, 1987–1995 között az Editio Musica szerkesztője, 

majd főszerkesztője volt. 1996-tól a Magyar Haydn Társaság elnöke. 1998 és 

2009 között a Fertődön rendezett „Haydn Eszterházán” fesztivál művészeti 

igazgatója volt; eközben két évig az Európai Régi Zenei Hálózat (REMA) 

alelnöki tisztségét is betöltötte. 2010-től két cikluson át tagja volt a Magyar 

Zenei Tanács elnökségének. 2009 óta kutatja a 18. század végi Eszterháza zenei 

és operaéletét, Haydn ottani tevékenységét. 2017-ben PhD fokozatot szerzett az 

eszterházi operaévadok pontos kronológiájáról írott disszertációjával. Mintegy 

két tucat Eszterháza-tárgyú tudományos tanulmánya rangos – nagyrészt külföldi 

– folyóiratokban, illetve vezető tudományos kiadók által publikált kötetekben 

jelent meg. Hamarosan a könyvesboltokba kerül a széles közönség számára 

magyar nyelven írt könyve az eszterházi operajátszásról. 
 

 

II. 

MALINA JÁNOS 

AZ 1776 ÉS 1790 KÖZÖTTI ESZTERHÁZI OPERAÉVADOK 

KRONOLÓGIÁJA (2016)1 

 

        AZ 1776 ÉS 1790 KÖZÖTTI ESZTERHÁZI OPERAÉVADOK ... 

                                                           
1 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású 

doktori iskola 

https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/malina_janos/disszertacio.pdf
https://apps.lfze.hu/netfolder/PublicNet/Doktori%20dolgozatok/malina_janos/disszertacio.pdf


 

 
 

 

 

 



 

III. 

ECSETVONÁSOK HAYDN PORTRÉJÁRÓL 

Részletek  

Malina János L'isola incantata, avagy Joseph Haydn és az 

eszterházi operajátszás című,  

a Rózsavölgyi és Társa Kiadónál a közeljövőben megjelenő könyvéből2 

 

 

A zenekar színvonalát szinte minden kortársi beszámoló egyértelműen dicsérte 

ugyan, de talán Haydn kiváló pályatársa, az 1783-ban Eszterházára látogató 

Joseph Martin Kraus véleményének a szakmai súlya a legjelentősebb. Mint egy 

levelében írta: „A zenekar olyan, amilyennek az ember egy Haydn vezetése 

alapján elvárja – azaz egyike a legjobbaknak”. Pedig Kraus nyíltan kimondta, ami 

a szívén feküdt. Ugyanebben a levelében így jellemezte Haydnt, meglehetős 

távolságtartással:  

 

Haydnban igazi jó lelket ismertem meg, egyvalamitől eltekintve – az pedig 

a pénz. Egyszerűen képtelen volt megérteni, hogy utazásomra miért nem 

szerelkeztem fel egy egész fióknyi kompozícióval, hogy elhinthessem őket 

mindenütt, ahol szükséges. Hűvösen annyit válaszoltam, hogy nem zsidó 

kereskedőnek születtem. … Furcsa dolog ez a legtöbb művésszel: minél 

közelebbről vizsgáljuk őket, annál többet veszítenek el az amatőr urak és a 

kritikusok által rájuk aggatott dicsfényből. 

 

… 

 

Bizonyos, hogy Haydn mindenre nyitott, rendkívül széles érdeklődésű ember 

volt; ez terjedelmes londoni naplójának minden lapjából sugárzik. Rendkívüli 

tehetségén kívül legendás szorgalma … tette lehetővé, hogy kiemelkedjen ne 

csupán a falusi létből, de a bécsi kórusból való kiöregedését követő, bénító 

nyomorból is. Ám a tehetség, a fegyelem és a mély vallásosság együttesen is csak 

kétdimenziós képet ad erről a gazdag személyiségről, amelynek az időről időre 

előtörő, magas hőfokú érzelmek, a természetszeretet, az intenzív szexuális vágy 

és az elementáris erejű humor is szerves része. Az a borzalmas klisé, amelyet a 

korai, 19. század eleji utókor ragasztott rá szinte levakarhatatlanul, tudniilik a 

„Papa Haydn” joviális, pedáns, kissé megmosolyogtató figurája, a maga 

                                                           
2 A Szerző és a Kiadó szíves engedélyével (A Szerk. megj.)  



egészében képtelen és hazug. A kor szokásai szerint 60 éves kora körül már 

természetesnek számított, hogy egy Mozartéhoz hasonló korú fiatalember 

„papának” szólítsa őt. De ha Mozart ezt tette, abban csak tisztelet és a közeli 

viszony tükröződött, és nem volt benne semmi a későbbi vállveregető 

felhangokból.  

 

… 

 

Haydn egyik legkiválóbb méltatója, James Webster a művész személyiségének 

egyik meghatározó vonásaként a derű és a komolyság kettősségét nevezi meg. 

Ennek igazolásaként az idős Haydn egyik legélesszeműbb megfigyelőjétől, 

Fredrik Samuel Silverstolpe bécsi svéd követtől idézi a következő szavakat: 

 

Haydnban, hogy úgy mondjam, kétféle fiziognómiát fedeztem fel. Az 

egyik, amikor emelkedett dolgokról beszélt, átható volt és komoly, és már 

az emelkedettség említése is elég volt ahhoz, hogy érzelmeit jól láthatóan 

mozgásba hozza. A következő pillanatban ez az emelkedett kedélyállapot 

villámsebesen átadta helyét a hétköznapi hangulatnak, és olyan 

szenvedélyességgel csapott át a jovialitásba, amely a tekintetében is 

tükröződött, majd tréfálkozásba ment át. 

 

… 

 

Griesinger is ezt írta róla ismeretségük tapasztalatai alapján: „az ártatlan kópéság, 

vagyis az, amit a britek humornak neveznek, Haydn jellemének egyik legfőbb 

vonása volt”. Ám az sem lehetetlen, hogy a Silverstolpe által leírt „bipoláris” 

tulajdonság depresszióra való hajlamot is magába foglalt. Már Londonból írta a 

következőket egykori kedvesének, akitől pedig már érzelmileg távolódóban volt: 

„Kérlek, írj nekem mielőbb, mert már jó ideje melankolikus napjaim vannak, 

magam sem tudom, miért, a leveleid megvigasztalnak még akkor is, amikor 

szomorú vagyok.” Gondoljunk csak bele: Haydn megint tele van feladatokkal, 

rengeteg pénzt keres, rajongók és látnivalók tömege veszi körül, és a tetejében 

még új, harmonikus párkapcsolatra is szert tett – mégis szomorú és magányos. 

Nem, ez nem az a Papa Haydn, akinek be szokták állítani: ez egy komplex, 

vívódó, ha szabad így mondani: modern személyiség. 

 

 



 

 

 

 

IV. 

KÖZREADTA: MALINA JÁNOS 

 

 
Karácsonyi és húsvéti ünnepkör 

 

 



 



 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
Mária-énekek 

 

 

https://www.kotta.info/hu/product/14293/BARDOS-LAJOS-Musica-Sacra-vegyeskarra-I-5


 
 

 



 

Karácsonyi és húsvéti ünnepkör, énekek más alkalmakra 
 

 

 

 
 



 
 

 

 



 
 



 
Kánonok, összkarok 

 

 



 
 

 

   

   



 

Feder, Georg, Webster, James: Haydn élete és művei 

Új Grove-monográfia 

Fordította Malina János 
 

Joseph Haydnt a halála óta eltelt két évszázad során szívesen nevezték a 

„vonósnégyes atyjának”, de hasonló joggal tarthatjuk a „szimfónia atyjának” is, 

és sokan emlékeznek a pódiumról és a hallgatóság soraiból nagyszerű 

oratóriumainak és miséinek előadására, egy-egy billentyűs darabjának eljátszása 

pedig mindenki számára szinte felüdülés. Haydn hosszú élete során sok időt 

töltött Magyarországon (az Esterházy hercegek szolgálatában), meghatározója 

volt a bécsi és a kismartoni zenei életnek, zenéjével meghódította Londont és a 

briteket. Pályájának, művészi fejlődésének minden jelentős állomását – korabeli 

dokumentumok alapján – bemutatják könyvünk szerzői, majd közlik Haydn 

műveinek teljes jegyzékét, minden részinformációval együtt. Mindezt 

teljességre törekvő bibliográfia egészíti ki. Kiadványunk az angol Új Grove-

monográfiák Haydn-kötetének magyar kiadása, amely alapműnek számít a 

nemzetközi Haydn-irodalomban. 

 

 
 

Malina János 

 

https://www.kotta.info/hu/product/RET126/FEDER-GEORG-WEBSTER-JAMES-Haydn-elete-es-muvei


VI. 

MALINA JÁNOS HANGFELVÉTELEIBŐL 

 

 

 

Der himmlischen Geister unzahlbare Menge (TWV 1:298) 

énekhangra, trombitára, hegedűre és basso continuóra 

Der himmlischen Geister unzählbare Menge - Aria. Der himmlischen Geister 

unzählbare Menge (4:50) 

Der himmlischen Geister unzählbare Menge - Rec. Doch, soll dich diese Macht umgeben 

(0:22) 

Der himmlischen Geister unzählbare Menge - Rec. Doch, soll dich diese Macht umgeben 

(0:22) 

 

Den Christen mischt Christus (TWV 1:774) 

énekhangra, fuvolára, hegedűre és basso continuóra 

Den Christen mischt Christus - Aria. Den Christen mischt Christus (6:08) 

Den Christen mischt Christus - Rec. Ja, läßt der Herr das Aug' ein Kreuz beweinen 

(0:45) 

Den Christen mischt Christus - Aria. Ich sehe dich in deinem Worte (3:43) 

 

Ach, reiner Geist! (TWV 1:904) 

énekhangra, trombitára, hegedűre és basso continuóra 

Ach, reiner Geist! - Aria. Des heil'gen Geistes Wohnung heißen (5:28) 

Ach, reiner Geist! - Rec. Wohl dem! wohl dem! (0:46) 

Ach, reiner Geist! - Aria. Des heil'gen Geistes Wohnung heißen (4:31) 

 

Gott weiß! (TWV 1:894) 

énekhangokra, két furulyára, hegedűre és basso continuóra 

Gott weiß! - Aria. Gott weiß! ich bin von Seufzen müde (5:07) 

https://www.youtube.com/watch?v=TGeOMo_5vc4
https://www.youtube.com/watch?v=TGeOMo_5vc4
https://www.youtube.com/watch?v=1dMd1L3j2ak
https://www.youtube.com/watch?v=1dMd1L3j2ak
https://www.youtube.com/watch?v=nuW25tlSVFg
https://www.youtube.com/watch?v=y6O0C5lugXo
https://www.youtube.com/watch?v=mz9BcE6TLGY
https://www.youtube.com/watch?v=LT9KpsfXoRs
https://www.youtube.com/watch?v=R50H_kNzhkI
https://www.youtube.com/watch?v=LT9KpsfXoRs
https://www.youtube.com/watch?v=hJpix3G1qc4


Gott weiß! - Rec. Ach Herr, Herr! wie so lange? (0:53) 

Gott weiß! - Aria. Von mir, ihr stregen Todesboten (4:46 

 

Nach Finsternis und Todesschatten(TWV 1:1150) 

énekhangra, trombitára, hegedűre és basso continuóra 

Nach Finsternis und Todesschatten - Aria. Herrn des Heils, von Gott erhöhet (5:34) 

Nach Finsternis und Todesschatten - Rec. Herr Jesu, komm! (0:23) 

Nach Finsternis und Todesschatten - Aria. Herrn des Heils, von Gott erhöhet (5:28) 

 

Es fähret Jesus auf (TWV 1:489) 

énekhangra, fuvolára, trombitára és basso continuóra 

Es fähret Jesus auf - Aria. Es fähret Jesus au (4:24) 

Es fähret Jesus auf - Rec. Nachdem der Gottmensch (1:12) 

Es fähret Jesus auf - Aria. Ich sehe durch Jesum den Himmel  (4:28) 

℗ 1996 HUNGAROTON RECORDS LTD. 

 

 
 

Augen streuet Perlen-Thränen (4:47) 

Wie nichtig? (10:12) 

Maecenas lebet noch (7:50) 

Der Widder Abrahams (8:11) 

Mein Leben (8:34) 

Das Gewitter im Aprilen (6:36) 

Es muß die Sinnen ja erfreuen (6:08) 

Auf werthe Gäst' (1:38) 

O großes Musenliecht (2:00) 

Hör, großer Maecenat (7:53) 

https://www.youtube.com/watch?v=byw_ikpT99I
https://www.youtube.com/watch?v=bjGbScLTitw
https://www.youtube.com/watch?v=YqkuXQANl7E
https://www.youtube.com/watch?v=pZEMvjSAKGk
https://www.youtube.com/watch?v=YqkuXQANl7E
https://www.youtube.com/watch?v=YvHNu-q_NEo
https://www.youtube.com/watch?v=fwT6Pl3_uWQ
https://www.youtube.com/watch?v=gvs5IBNA0dU
https://www.youtube.com/watch?v=FQnzlZo7CH8
https://www.youtube.com/watch?v=kuyZ9JKzgAE
https://www.youtube.com/watch?v=Qg9-UkUlN6Y
https://www.youtube.com/watch?v=M7wzhdcDD0o
https://www.youtube.com/watch?v=Ra3CXFUpC3I
https://www.youtube.com/watch?v=Kt_X4XLgLVs
https://www.youtube.com/watch?v=ohffd7RNASk
https://www.youtube.com/watch?v=tpZibsWX8fA
https://www.youtube.com/watch?v=-1hNKLRcaow
https://www.youtube.com/watch?v=mzrZUa66PtY


Guter Walther unsers Raths (2:16) 

Geliebtes Vatterhertz (2:28) 

Die Freud-erfüllten Abend-Stunden (5:18) 

℗ 1998 HUNGAROTON RECORDS LTD 

 

 
 

Hasse, JA: Se il cantor trace, oh Dio 

Se il cantor trace: Recitativo. Se il cantor trace (1:40) 

Se il cantor trace: Aria. Sí che sei ben fortunato (6:02) 

Se il cantor trace: Recitativo. Deh, rammentati almeno (1:12) 

Se il cantor trace: Aria. Se sappesi con la morte (6:37) 

 

Hasse, JA: Per palesarti appieno 

Per Palesarti appieno: Recitativo. Per palesarti appieno (4:48) 

Per Palesarti appieno: Aria. Chi al suo fedel non rende (4:47) 

Per Palesarti appieno: Recitativo. E tu crudel mi temi (1:12) 

Per Palesarti appieno: Aria. Allorché S' amano (5:51) 

 

Hasse, JA: „Orfeo ed Euridice” – cantate a due 

Euridice e Orfeo - cantata a due: Recitativo. Dalle tenebre orrende (1:51) 

Euridice e Orfeo - cantata a due: Duetto. Mia vita / Cor mio (5:40) 

Euridice e Orfeo - cantata a due: Recitativo. Vieni dell'alma mia (2:44) 

Euridice e Orfeo - cantata a due: Duetto. Fatal forza (5:14) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BM_g6G5a5pw
https://www.youtube.com/watch?v=cELuAOTmGdU
https://www.youtube.com/watch?v=3QuG6PiZt00
https://www.youtube.com/watch?v=ywNUL_-0UKs
https://www.youtube.com/watch?v=UY8YYbg0WJM
https://www.youtube.com/watch?v=AbNMGAfNDFI
https://www.youtube.com/watch?v=I4oyjcH98Yw
https://www.youtube.com/watch?v=OJVGqcEO_iw
https://www.youtube.com/watch?v=nL-dCzJ6Bxk
https://www.youtube.com/watch?v=1RjAzIoAXkc
https://www.youtube.com/watch?v=dyQS0dSPpvY
https://www.youtube.com/watch?v=Y5W9xP3HibY
https://www.youtube.com/watch?v=70CDL1UCJYw
https://www.youtube.com/watch?v=y1oQuvSENcs
https://www.youtube.com/watch?v=7CQ58O9YHKQ


Hasse, JA: Clori, Clori, mia vita 

Clori, Clori, mia vita: Recitativo. Clori, Clori, mia vita (0:59) 

Clori, Clori, mia vita: Aria. Se tu guardi (8:55) 

Clori, Clori, mia vita: Recitativo. Deh vieni, sí (0:47) 

Clori, Clori, mia vita: Aria. Vanne e trova nella morte (5:51) 

 

Hasse, JA: Bell'Aurora 

Bell'Aurora: Aria. Bell'Aurora (5:35) 

Bell'Aurora: Recitativo. Esci dal chiuso albergo (2:13) 

Bell'Aurora: Aria. L'amorsa tortorella (6:03) 

℗ 2000 HUNGAROTON RECORDS LTD. 

 

 
 

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (30 FELVÉTEL)  

℗ 2003 HUNGAROTON RECORDS LTD 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jmYyWvtKlc4
https://www.youtube.com/watch?v=WcsfHwdXQoA
https://www.youtube.com/watch?v=g_pv_cw6MrE
https://www.youtube.com/watch?v=uK98SPf036k
https://www.youtube.com/watch?v=mgH4obgAMLk
https://www.youtube.com/watch?v=oW3t-v2WT68
https://www.youtube.com/watch?v=1UQP46A4Vm0
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nkNXdCzLpLAwceactbs2rWayyVtS3NQ0Y

