
BÉRLETES HANGVERSENYEK
ABO–KONZERTE



A bérlet ára: 
27.000 Ft

Szólójegy ára: 
3.000 Ft

Abonnement: 
27.000 HUF

Einzelkarten: 
3.000 HUF

ÁTTEKINTŐ NAPTÁR – SZIMFÓNIA BÉRLETÁTTEKINTŐ NAPTÁR – HARMÓNIA BÉRLET
ÜBERSICHT – HARMONIE-ABO ÜBERSICHT – SYMPHONIE-ABO
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19

20
20

1. SZEPTEMBER 27. 19:00 péntek Bartók Terem vezényel: Kovács János

2. OKTÓBER 11. 19:00 péntek Bartók Terem vezényel: Thomas Herzog
közreműködik: Szentpáli Roland

3. NOVEMBER 8. 19:00 péntek Bartók Terem vezényel: Madaras Gergely

4. DECEMBER 6. 19:00 péntek Bartók Terem vezényel: Madaras Gergely
közreműködik: Szabadi Vilmos

5. FEBRUÁR 7. 19:00 péntek Bartók Terem vezényel: Káli Gábor
közreműködik: Giovanni Guzzo

6. FEBRUÁR 21. 19:00 péntek Bartók Terem vezényel: Madaras Gergely
közreműködnek: Camille Thomas, Kruppa Bálint

7. MÁRCIUS 27. 19:00 péntek AGORA – Művelődési
és Sportház*

vezényel: Madaras Gergely
énekes szólisták

8. ÁPRILIS 9. 19:00 csütörtök Bartók Terem vezényel: Hamar Zsolt
közreműködik: Varga Gábor

9. MÁJUS 8. 19:00 péntek Bartók Terem vezényel:  Vajda Gergely
közreműködik: Stefan Arnold

10. JÚNIUS 5. 19:00 péntek AGORA – Művelődési 
és Sportház*

vezényel: Madaras Gergely 
énekes szólisták, énekkar

1. SZEPTEMBER 26. 19.00 csütörtök Bartók Terem vezényel: Kovács János

2. OKTÓBER 25. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Anđelko Igrec
kórus, énekes szólisták

3. NOVEMBER 7. 19.00 csütörtök Bartók Terem vezényel: Madaras Gergely

4. DECEMBER 5. 19.00 csütörtök Bartók Terem vezényel: Madaras Gergely
közreműködik: Szabadi Vilmos

5. JANUÁR 16. 19.00 csütörtök Bartók Terem vezényel: Thomas Kornél
közreműködik:  Kiss Márton

6. FEBRUÁR 20. 19.00 csütörtök Bartók Terem vezényel: Madaras Gergely
közreműködnek: Camille Thomas, Kruppa Bálint

7. MÁRCIUS 27. 19.00 péntek AGORA – Művelődési 
és Sportház*

vezényel: Madaras Gergely
énekes szólisták

8. ÁPRILIS 24. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Leonardo Sini
közreműködik: Louisa Staples

9. MÁJUS 21. 19.00 csütörtök Bartók Terem vezényel: Bernhard Schneider
énekes szólisták, énekkar

10. JÚNIUS 5. 19.00 péntek AGORA – Művelődési 
és Sportház*

vezényel: Madaras Gergely
énekes szólisták, énekkar
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ÁRAK
A bérlet ára: 

28.000 Ft
Szólójegy ára: 

3.200 Ft

ÁRAK
A bérlet ára: 

28.000 Ft
Szólójegy ára: 

3.200 Ft

* Szombathely,
Március 15. tér 5.

* Szombathely,
Március 15. tér 5.

PREISE
Abonnement: 
28.000 HUF

Einzelkarten: 
3.200 HUF

PREISE
Abonnement: 
28.000 HUF

Einzelkarten: 
3.200 HUF
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A Savaria Szimfonikus Zenekar művészei és va-
lamennyi munkatársa nevében sok szeretettel 
invitálom Önöket a 2019/2020-as koncertévad 
bérletes hangversenyeire. Hagyományainkhoz 
méltóan ismét  rendkívül változatos, igényesen 
kialakított szezonprogramot ajánlunk megbe-
csült hallgatóságunknak.

A két szimfonikus bérletsorozat, a Szimfónia 
bérlet és a Harmónia bérlet műsoraiban az 
ismert és kedvelt repertoárdarabok mellett 
számos különlegességgel is szeretnénk meg-
lepni Önöket. Ennek a gondolatnak a jegyében 
hívtuk meg többek között Szentpáli Roland 
tubaművészt saját versenyművének előadá-
sára, állítottunk össze egy kizárólag amerikai 
szerzők műveiből szerkesztett programot, de 
Mendelssohn ritkán hallható nagyszabású 
oratóriuma, az Elias is ezért kerül bemutatásra. 
Vezető karmesterünk, Madaras Gergely és ál-
landó asszisztens-karmesterünk, Thomas Kor-
nél mellett olyan kiemelkedő tudású magyar 

karmesterek irányítják majd együttesünket, 
mint Kovács János, Hamar Zsolt, Vajda Gergely 
valamint a pályája elején járó, de már komoly 
nemzetközi elismerésekkel is rendelkező Káli 
Gábor. A zenekar élén külföldi dirigenseket 
is köszönthetünk: Anđelko Igrec és Bernhard 
Schneider a két egyházzenei hangverseny 
karmestereként lép pódiumra, Thomas Herzog 
már jól ismert vendégünk, míg Leonardo Sini, a 
legutóbbi Magyarországon rendezett karmes-
terverseny első helyezettje most mutatkozik be 
Szombathelyen. A magyar szólisták (Szabadi 
Vilmos, Szentpáli Roland, Varga Gábor, Kruppa 
Bálint, Kiss Márton) és nemzetközi művészven-
dégeink (Camille Thomas, Louisa Staples, Gio-
vanni Guzzo, Stefan Arnold)  névsora szintén 
garantálja a kimagasló művészi színvonalat. 
Az emberi hang újra kiemelt szerepet kap a 
koncertévadban, hiszen két oratorikus hang-
versenyt és egy rendezett operaelőadást is 
kínálunk Önöknek, kiváló énekes szólisták és 
nagyszerű kórusok közreműködésével. 

Természetesen a zene világával most 
ismerkedőknek kialakított, első-
sorban a jövő koncertlátogatóinak  
szerkesztett két sorozatunk,  a „Zene-
manók” és a „Hangos Látás, Színes 
Hallás” hangversenyei sem maradnak 
el, valamint gazdag lesz a bérleten 
kívüli koncertek választéka is. Ezek-
ről a hangversenyekről rendszeresen 
informáljuk majd Önöket honlapunk, 
Facebook-oldalunk és a sajtó segítsé-
gével. Kérem, kövessék figyelemmel 
híradásainkat!

Kívánom, hogy az évad valamennyi hang-
versenye után élményekkel gazdagodva 
térhessenek haza, ami azt jelzi számunk-
ra, hogy méltók vagyunk az Önök megtisz-
telő figyelmére és bizalmára!

Kiss Barna
igazgató

Ich lade Sie im Namen aller Künstler und Mitarbeiter 
des Savaria Symphonieorchesters herzlich zu den Abo-
Konzerten der Saison 2019/2020 ein. Wie gewohnt 
bieten wir unserem geschätzten Publikum ein äußerst 
abwechslungsreiches, wohl durchdachtes Programm an.

Neben den bekannten und beliebten Repertoirestücken 
möchten wir Sie im Rahmen der Abos Symphonie und 
Harmonie mit zahlreichen Kuriositäten überraschen. In 
diesem Sinne wurde unter anderem der Tubist Roland 
Szentpáli eingeladen, sein eigenes Konzert aufzuführen; 
dann wurde ein Abend nur aus Werken amerikanischer 
Komponisten zusammengestellt. Aus dem gleichen Grund 
steht auch Mendelssohns selten gespieltes fulminantes 
Oratorium Elias auf dem Programm. Neben unserem 
Chefdirigenten Gergely Madaras und seinem ständigen 
Assistenten Kornél Thomas wird unser Orchester unter der 
Leitung von hervorragenden ungarischen Dirigenten, wie 
etwa János Kovács, Zsolt Hamar, Gergely Vajda und Gábor 
Káli zu hören sein. Letztgenannter steht zwar erst am Anfang 

seiner Karriere, er erntete jedoch bereits internationale 
Anerkennung. Auch ausländische Dirigenten geben uns 
die Ehre: Anđelko Igrec und Bernhard Schneider treten 
im Rahmen der beiden Sakralmusik-Konzerte an das Pult.  
Thomas Herzog ist ein wiederkehrender Gast, während 
Leonardo Sini, Erstplatzierter des jüngsten ungarischen 
Dirigentenwettbewerbs, sich nun in Szombathely 
vorstellen wird.  Die Liste der ungarischen (Vilmos Szabadi, 
Roland Szentpáli, Gábor Varga, Bálint Kruppa, Márton 
Kiss) und internationalen Solisten (Camille Thomas, Louisa 
Staples, Giovanni Guzzo, Stefan Arnold) ist ein Garant für 
die künstlerische Exzellenz. In der neuen Saison steht der 
Gesang wieder einmal hoch im Kurs: Wir bieten Ihnen 
zwei Oratorienkonzerte und eine Opernaufführung unter 
der Mitwirkung hervorragender Sängersolisten und 
großartiger Chöre.

Natürlich werden auch unsere Konzertreihen „Musikzwer-
ge“ und „Lautes Sehen, buntes Hören“ für Klassik-Schnup-
perer – vorwiegend für junge Leute – nicht fehlen, und es 

wird auch wieder mehrere Einzelkonzerte geben, über die 
wir Sie auf unserer Facebook-Seite und über die Presse 
regel mäßig informieren werden. Bitte verfolgen Sie unsere 
Bekanntgaben!

Ich wünsche Ihnen, dass Sie nach all den Konzerten der 
Saison voller Erlebnisse heimkehren, was für uns bedeuten 
würde, dass wir Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit und Ih-
rem Vertrauen würdig sind.

Barna Kiss
Direktor

TISZTELT ZENEBARÁTOK, SEHR GEEHRTE MUSIKFREUNDE, 
KEDVES VENDÉGEINK! LIEBE GÄSTE!
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Büszke vagyok arra, hogy ebben a gazdag elmúlt időszakban számtalan 
emlékezetes koncertet adtunk itthon és a nagyvilágban, rangos hazai és 
nemzetközi vendégművészek színes palettájával muzsikáltunk együtt, 
a Szimfónia bérletünk száz százalékos kihasználtsága mellett beindítot-
tuk és sikerre vittük második nagy sorozatunkat, a Harmónia bérletet, 
elkezdtük kiemelt hangversenyeink professzionális élő közvetítését, 
fenntartottuk az operajátszás hagyományát Szombathelyen, valamint egy 
újfajta koncertélménnyel csábítjuk a Bartók Terembe az öt és kilencvenöt 
év közötti publikumot: a Hangos Látás, Színes Hallás már igazi törzsközön-
ségnek örvend. 

Mindez nem jöhetett volna létre az Önök jelenléte, támogatása és kitün-
tető figyelme nélkül. 

Szeretném biztosítani Önöket arról, hogy ezek az újdonságok a friss sze-
zonban is folytatódnak, illetve hadd ragadjam meg az alkalmat arra, hogy 
felhívjam a figyelmüket arra az öt kiemelt alkalomra, amikor a 2019/20-

as évadban találkozhatunk személyesen is! Novemberben Csajkovszkij 
muzsikája fogja felhevíteni a Bartók Termet a szerelmet és téli hangulatot 
idéző műveivel, decemberben megmutatjuk, mi a magyar virtus Weiner, 
Dohnányi és Bartók zenéjével, februárban pedig hidakat építünk a magyar 
és angol késői romantika mesterművei között. Márciusban az operáé a 
főszerep: Verdi Rigolettóját hallhatja a szombathelyi közönség a Magyar 
Állami Operaház kiváló énekes szólistáival, júniusban pedig a zenetör-
ténet egyik legmonumentálisabb és legfelemelőbb művével, Mahler 2., 
Feltámadás-szimfóniájával zárjuk az évadot.

Tartsanak velünk!

Madaras Gergely
vezető karmester

Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir im vergangenen Zeit-
raum in Ungarn und in der weiten Welt zahlreiche großar-
tige Konzerte gaben, mit einer bunten Palette namhafter 
ungarischer und internationaler Gastkünstler spielen 
durften und bei 100% Ausbuchung unseres Symphonie-

Abos eine zweite Konzertserie, nämlich das Harmonie-
Abo starteten und zum Erfolg brachten. Außerdem 
begann die professionelle Live-Übertragung unserer 

Premium-Konzerte, die Operntradition der Stadt 
wurde weitergeführt und das Publikum zwischen 

5–95 Jahren mit einem neuartigen Konzerterleb-
nis in den Bartók-Saal verführt: „Lautes Sehen, 

buntes Hören“ hat mittlerweile eine richtige 
Stammzuhörerschaft.

All dies wäre ohne Ihre Teilnahme, Unterstüt-
zung und auszeichnende Aufmerksamkeit 
nicht möglich gewesen.

Die Novitäten werden wir natürlich auch 
in der neuen Saison fortführen. Gerne 

nutze ich die Gelegenheit, um Ihre Aufmerksamkeit auf 
die fünf Highlights der Saison 2019/2020 zu lenken, im 
Rahmen derer wir uns auch persönlich begenen werden: 
Im November wird der Bartók-Saal mit Tschaikowskys 
Musik, die Liebe und winterliche Atmosphäre zaubert, 
warm gemacht, im Dezember zeigen wir mit Hilfe von 
Weiner, Dohnányi und Bartók, was ungarischer Virtus 
ist. Im Februar werden Brücken zwischen den Meister-
werken der ungarischen und englischen Spätroman-
tik gebaut. Im März steht die Oper im Fokus: Verdis 
Rigoletto wird dem Szombathelyer Publikum durch 
die hervorragenden Sängersolisten der Ungarischen 
Staatsoper vermittelt, während die Saison im Juni mit 
einem der monumentalsten und erhebendsten Werke 
der Musikgeschichte, Mahlers 2. Symphonie – Auferste-
hung – ausklingt. 

Teilen Sie diese Abenteuer mit uns!

Gergely Madaras
Chefdirigent

KEDVES KÖZÖNSÉGÜNK! WERTES PUBLIKUM!
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket
a Savaria Szimfonikus Zenekarral közös hatodik évadunk kapujában!

Mit großer Freude darf ich Sie zu Beginn 
unserer sechsten Saison mit den Savaria Symphonikern begrüßen!
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HARMÓNIA 1.MADARAS GERGELY  vezetőkarmester  THOMAS KORNÉL  asszisztens karmester  MŰVÉSZEINK
Gyenge Tibor  koncertmester
Bozsodi Lóránt  koncertmester
Illés Klaudia  szólamvezető
Berki Antal 
Csanádi Szilvia 
Dankó László 
Gyenge Mihaela-Elena 
Horváth Szimonetta 
Dr. Kóta Péterné 
Morvay Ágnes 
Radványi Dóra 
Schermann Klára 
Dóra Attila 
Székely Judit  szólamvezető

Bozsodi Tamás szólamvezető
Nagy-Valera Zsanett szólamvezető
Császár János 
Horváth Dóra 
Fodor Dániel 
Laki Henriette 
Molnár Enikő Erzsébet 
Rykala Abigél 
Téglás Sándorné 
Zsebi Viktória 
Soósné Poór Katalin 
Scheer Bernadett 

Donyec László szólamvezető
Bozsodi Szabolcs szólamvezető
Ábrahám László 
Berki Gábor 
Bozsodi Rita 
Dr.Szőke Zoltánné 
Dankó Balázs 
Tóth Péter 
Sinkovics Gábor 

Petró András szólamvezető
Gyenge András mb. szólamvezető
Pákolitz Andrea szólamvezető
Anglerné Gergó Éva 
Benkő Éva 
Bozsodi Zoltán 
Kallioniemi Anni 
Kóta Donát 

Lipi Tamás szólamvezető
Sárközi Gábor szólamvezető
Kiss Gábor  tb. szólamvezető
Horváth Csaba 
Kovács Attila 
Farkas Gábor 
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Szakályné Szalai Mária szólamvezető
Béres Sándor Ottó 
Joó Nikoletta 
Lukács Krisztina 

Badics Krisztina mb. szólamvezető
Baldauf Veronika 
Kiss Dominik 
Pálmai Gabriella 
Lakatos Mihály

Bertha László szólamvezető
Kerti Áron mb. fafúvós szólamvezető
Hotzi Péter 
Lenner Barnabás

Janzsó Péter  szólamvezető
Lasics Zsuzsanna tb. szólamvezető
Thummerer Ferenc
Fejes Ágnes

Kovács Róbert szólamvezető
Katzler András tb. szólamvezető
Pálkövi Dániel 
Szabó Levente 
Vlasits Gábor 
Nagy Bálint 

Németh Imre szólamvezető
Bihacker Ádám 
Lővey Márk 
Ujhelyi Péter 

Juhász Tibor 
rézfúvós és harsona szólamvezető
Fehér Gyula 
Nábrádi Szabolcs 
Lenkei-Major Lilla 

Kurucz Gábor szólamvezető

Szarvas Magdolna szólamvezető
Gazdag János 
Falaky Janina Szulamit 
Kovács Árpád 
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HARMÓNIA 1. HARMÓNIA 1.

Bár Schubert (1797–1828) 
az opera területén kevés-

bé volt sikeres, a színpadi 
művekhez írott kísérőzenéi 

értékeit a kritikusok elismer-
ték. Ezek közül napjainkban 

legtöbbször a Rosamunde, 
Ciprus királynője című Helmina 

von Chézy-színműhöz írott kísé-
rőzene szerepel a koncerttermek 

programkínálatában, ennek há-
rom tételét hallhatjuk a mai este 

első műsorszámaként.

Az 1788-ban keletkezett, de a 
zeneszerző életében bemuta-

tásra nem került Esz-dúr szimfó-
nia Wolfgang Amadeus Mozart 

(1756–1791) utolsó három szimfóniája 
közül való. Az utolsó évek keserűsége 

ellenére életörömmel, derűvel van tele. 

Érdekesség, hogy Mozart ebben a művé-
ben klarinétokat használ oboák helyett. 
A lassú, ünnepélyes bevezető erejével, 
skálameneteivel szinte démoni hatású. A 
szonátaszerkezetű I. tételben a hangszercso-
portok mesteri kezelésével köszön vissza a 
példaképtől, Johann Christian Bachtól elsa-
játított „éneklő allegro” stílus, és jellemző a 
bevezetőből már megismert skálamenetek 
alkalmazása.  A kamarazenei hatású lassú 
tétel gyengéd, bensőséges világát az áttört 
hangszerelés teszi átszellemültté. A III. tétel 
egy feszes, táncos menüett, igazi örömzene. A 
trió idillikus fúvós dallamai lágyan, boldogsá-
got kifejezőn szólnak. A Haydn munkásságát 
idéző befejező tétel sziporkázóan izgalmas, 
vidámsággal, humoros váltásokkal, nagysze-
rű lendülettel, zárásként igazi ünnepléssel. 

Johannes Brahms (1833–1897) utolsó 
szimfóniáját Hans von Bülow mutatta be 

1885-ben. A komoly, helyenként komor 
hangulatú alkotás első tételéből (Allegro 
non troppo) a csendes mélabútól a hősi 
szenvedélyességig sokféle érzés hallható 
ki. A második tételben (Andante moderato) 
a szép fúvósmotívumot a gordonkák által 
megszólaltatott férfias pátoszú dallam kö-
veti, a két téma váltakozására épül a tétel. 
A robbanásszerűen induló harmadik tétel 
(Allegro giocoso) harsányabb hangvételét, 
makacs ritmusismétlődéseit lehajló dal-
lamívek oldják fel, majd ismét visszatér a 
szenvedélyesebb rész. A zenetörténeti táv-
latokat is megidéző, passacaglia-formában 
megírt záró tétel (Allegro energico e 
passionato) káprázatos ötletgazdagsággal 
foglalja össze a variációként megkomponált 
zenei anyagot.                                                                                                       

 Schubert (1797–1828) war zwar mit Opern 
weniger erfolgreich, die Kritiker schätzten 
aber seine Begleitmusik für Theaterwer-
ke, wie auch die für „Rosamunde, Königin 
von Zypern“ von Helmina von Chézy, was 
heutzutage am häufigsten gespielt wird. 
Im Abendprogramm ertönen drei Sätze 
dieses Werkes.  

Das 1788 entstandene, zu Lebzeiten des 
Komponisten nicht aufgeführte Werk ist 
eines der letzten drei Symphonien von 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). 
Trotz der Bitterkeit seiner späten Jahre 
sprüht das Werk vor Lebensfreude und 
Heiterkeit. Interessant ist der Einsatz von 
Klarinetten statt Oboen. Die langsame, 
feierliche Einführung wirkt fast schon 
dämonisch. Im ersten Satz von Sonaten-
struktur spiegelt sich in der meisterhaften 
Behandlung der Instrumentengruppen 

der „Singende Allegro-Stil“ seines Vor-
bildes J. Ch. Bach wieder. Auf den  zart-
innigen langsame Satz folgt ein straffes, 
tänzerisches Menuett: echte Freudenmu-
sik. Die idyllischen Bläsermelodien des 
Trios klingen sanft und bringen Glück zum 
Ausdruck. Der von Haydn angehauchte 
schillernde Schlusssatz ist voller Fröhlich-
keit und mündet in einem wahren Fest.

Die letzte Symphonie von Johannes 
Brahms (1833–1897) wurde 1885 von 
Hans von Bülow uraufgeführt. Im ernsten, 
manchmal düster anmutenden ersten 
Satz (Allegro non troppo) kommen von 
der stillen Verzweiflung bis hin zur hero-
ischen Leidenschaft vielerlei Gefühle zum 
Ausdruck. Im zweiten Satz (Andante mo-
derato) folgt auf das schöne Bläsermotiv 
die von den Celli gespielte Melodie von 
männlichem Pathos und danach ein stän-

diger Wechsel der beiden 
Themen. Der schrillere 
Ton und die ständigen 
Wiederholungen im 
Rhythmus des explosi-
onsartig beginnenden 
dritten Satzes (Allegro 
giocoso) werden durch 
sich neigende Melodien-
bögen gelöst. Danach kehrt 
die Leidenschaft zurück. Der 
Schlusssatz (Allegro energico 
e passionato) in Form einer Pas-
sacaglia fasst den musikalischen 
Inhalt mit schillerndem Ideen-
reichtum zusammen.

HARMONIE 1 • Donnerstag, 26. September 2019 |  SYMPHONIE 1 • Freitag, 27. September 2019  
Dirigent: JÁNOS KOVÁCS

    Schubert: Rosamunde – 3 részlet az azonos című színdarab kísérőzenéjéből
    Mozart: Esz-dúr szimfónia KV. 543    Brahms: 4. e-moll szimfónia 

  Schubert: Rosamunde – 3 Auszüge aus der Begleitmusik des gleichnamigen Theaterstückes 
  Mozart: Symphonie in Es-Dur KV. 543    Brahms: 4. Symphonie in e-Moll

SZIMFÓNIA 1 HARMONIE 1HARMÓNIA 1 SYMPHONIE 1

HARMÓNIA 1 • 2019. szeptember 26., csütörtök  |  SZIMFÓNIA 1 • 2019. szeptember 27. péntek   
Vezényel: KOVÁCS JÁNOS 1110 11



A magyar romantika kimagasló 
alakja, Liszt Ferenc (1811–1886) lírai 
hangvételű szimfonikus költeményt 

komponált Orfeusz és Euridiké mito-
logikus történetére. 12 szimfonikus 

költeménye közül ez a negyedik, és 
1854-ből származik. Valószínűleg Gluck 

azonos témájú remekműve és egy, a 
Louvre-ban látott etruszk váza inspirál-

hatta.Liszt képzeletét azonban nem az 
alvilágot meghódító pásztor-félisten tra-

gédiája ragadta meg, számára Orfeusz a 
művészetet, a zene hatalmát, diadalmasko-

dó erejét, a művész elhivatottságát jelképezi.  

Szentpáli Roland (1977–) tubaművész és ze-
neszerző. A csaknem elfeledett  19. századi 

mélyrézfúvós hangszereket (pl. ophikleid, 
szerpent) rendszeresen megszólaltató előadó 

most bemutatásra kerülő, Prokofjev és Bartók 
világát idéző versenyműve rendkívüli élményt 

ígér. A nemzetközi színpadokon is keresett hangszeres 
művész avatott tolmácsolásában elhangzó koncertda-
rab segítségével megismerhetjük a tuba és a tubázás 
különleges világát.    

Alekszander Konsztan tyinovics Glazunov (1865–1936) 
késő romantikus orosz zeneszerző, karmester és tanár. 
1907 és 1928 között a Szentpétervári Konzervatórium 
(később Leningrádi Konzervatórium) igazgatója. Leg-
jelentősebb művei közé szimfóniái és nagyzenekari 
művei tartoznak, ezért is hívják szülőhazájában az 
„orosz Brucknernek”. Csajkovszkij és az „orosz ötök” 
zeneszerzői hagyományainak méltó folytatója, gyak-
ran orosz népzenei motívumok imitációival teremt 
lendületes, feszültséggel teli, ünnepélyes hangzást. 
Glazunovról neveztek el egy 1984-ben felfedezett 
kisbolygót. 1895-ben írta 5. B-dúr, op. 55. szimfóniá-
ját. A „Heroikus” néven ismert mű tételei: I. Moderato 
maestoso – Allegro, II. Scherzo, III. Andante, IV. Allegro 
maestoso – Animato.

Die herausragende Figur der ungarischen Romantik, 
Franz Liszt (1811–1886), komponierte ein lyrisches Sym-
phoniegedicht über die mythologische Geschichte von 
Orpheus und Eurydike. Es ist das vierte seiner zwölf sym-
phonischen Gedichte und stammt aus dem Jahr 1854. 
Liszt wurde wohl von Glucks Meisterwerk zum gleichen 
Thema und die im Louvre gesehene etruskische Vase 
inspiriert. Seine Fantasie beflügelte jedoch nicht die 
Tragödie des Halbgottes, der die Unterwelt eroberte. 
Für ihn symbolisierte Orpheus die Kunst, die Macht und 
triumphierende Kraft der Musik sowie die Berufung des 
Künstlers.

Roland Szentpáli (1977–) ist ein Tubist und Komponist, 
der regelmäßig außergewöhnliche tiefe Blechblasins-
trumente aus dem 19. Jahrhundert ertönen lässt. Sein 
nun zur Erstaufführung kommendes Konzert, das die 
Welt Prokofieffs und Bartóks heraufbeschwört, ver-
spricht ein extravagantes Erlebnis. Das Konzertstück, 
interpretiert von dem auch international anerkannten 
Instrumentalisten, bringt uns die besondere Welt des 

Tuba-Instrumentes und des Tuba-Spie-
lens näher.

Alexander Glazunov (1865–1936) ist ein 
spätromantischer russischer Komponist 
und Dirigent. Zwischen 1907 und 1928 war 
er Direktor des St. Petersburger Konservato-
riums. Zu seinen wichtigsten Werken zählen 
seine Symphonien und Orchesterwerke, wes-
halb er in seiner Heimat „russischer Bruckner“ 
genannt wird. Er ist ein würdiger Nachfolger 
der kompositorischen Traditionen Tschaikows-
kys und der „Russischen Fünf“, und erzeugt mit 
den Imitationen russischer Volksmusikmotive 
oft einen dynamischen, festlichen Klang. Ein 
1984 entdeckter Asteroid wurde nach Glazunov 
benannt. 1895 schrieb er seine 5. Symphonie B-
Dur op. 55. Die Sätze des als „heroisch“ bekannt 
gewordenen Werkes sind: I. Moderato maestoso 
– Allegro, II. Scherzo, III. Andante, IV. Allegro ma-
estoso – Animato.

SZIMFÓNIA 2 • 2019. október 11., péntek 
Vezényel: THOMAS HERZOG • Közreműködik: SZENTPÁLI ROLAND – tuba

SYMPHONIE 2 • Freitag, 11. Oktober 2019 
Dirigent: THOMAS HERZOG • Solist: ROLAND SZENTPÁLI – Tuba

  Liszt: Orpheus    Szentpáli: Tubaverseny
  Glazunov: 5. B-dúr szimfónia

  Liszt: Orpheus    Szentpáli: Tuba-Konzert
  Glasunow: 5. Symphonie in B-Dur

SZIMFÓNIA 2 SYMPHONIE 2
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Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) oratóriumát 1846-
ban mutatták be a Birminghami Fesztiválon. A kifejezetten drá-

mai jellegű oratórium az  ószövetségi próféta alakját és küzdelmes 
sorsát példázatszerűen mutatja be. Számos formai jegyében a nagy 

barokk oratóriumok hatásáról tanúskodik, zenéje azonban a roman-
tika első nagy hullámának méltó képviselője. A műnek sok újszerű 

vonása is akad, mint például a nyitányt megelőző bariton-recitativo. Az 
Éliás napjainkban játszott formájának bemutatójára 1847. április 16-án 

került sor. Az oratórium két nagy részből áll. Az első négy fontos esemény 
köré szerveződik: a próféta megjövendöli az országos szárazságot, meg-

gyógyítja egy özvegyasszony haldokló fiát, megöleti Baal papjait, s végül 
könyörgésével megnyitja az ég csatornáit. A második Éliás megvádolásának, 

menekülésének és mennybemenetelének története. A szorosan a próféta sze-
mélye köré rendezett cselekmény a megzenésítést is meghatározta: a művet az 

első ütemektől kezdve Éliás basszus szólama uralja, mellette csupán a (händeli 
mintára a tömeget megszemélyesítő) kórus jut jelentősebb feladathoz. 

Das Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) wurde 1846 
im Rahmen des Birmingham Festival uraufgeführt. Das ausgesprochen 
dramatische Oratorium stellt die Figur und das schwere Schicksal des Pro-
pheten aus dem Alten Testament gleichnisartig vor. Von der Form her zeugt 
es in vielerlei Hinsicht vom Einfluss der großen Barockoratorien, die Musik 
selbst gehört aber zur ersten großen Welle der Romantik. Das Werk weist 
mehrere Neuerungen auf, wie zum Beispiel das Bariton-Rezitativ vor der Ou-
vertüre. Die Erstaufführung der heutzutage gespielten Form von Elias fand am 
16. April 1847 statt. Der erste Teil des Oratoriums ist um vier wichtige Ereignisse 
herum aufgestellt: Der Prophet sagt die landesweite Dürre voraus, heilt den im 
Sterben liegenden Sohn einer Witwe, lässt die Priester von Baal töten und öffnet 
schließlich durch sein Gebet die Kanäle des Himmels. Der zweite Teil erzählt die 
Geschichte der Anklage, der Flucht und des Aufstiegs des Propheten in den Him-
mel. Die eng an seine Person anknüpfende Handlung determinierte auch die Ver-
tonung: Es dominiert von Beginn an Elias‘ Bass; nur der Chor (der nach Händel‘scher 
Tradition die Masse verkörpert) spielt noch eine relativ bedeutende Rolle.

  Mendelssohn: Elias 
oratórium szólistákra, kórusra és zenekarra

  Mendelssohn: Elias
 Oratorium für Soli, Chor und Orchester

HARMÓNIA 2 HARMONIE 2

HARMÓNIA 2 • 2019. október 25., péntek
Vezényel: ANĐELKO IGREC • Közreműködnek: 

MARGARETA KLOBUČAR – szoprán, SONJA RUNJE – mezzoszoprán, 
NÉMETH BÁLINT – tenor, MATIJA MEIĆ – basszus

A VARASDI SZÉKESEGYHÁZ „CHORUS ANGELICUS” ÉNEKKARA

HARMONIE 2 • Freitag, 25. Oktober 2019 
Dirigent: ANĐELKO IGREC • Solisten: 
MARGARETA KLOBUČAR – Sopran, SONJA RUNJE – Mezzosopran, 
BÁLINT NÉMETH – Tenor, MATIJA MEIĆ – Bass
„CHORUS ANGELICUS“ DES DOMES VON WARASDIN 1514 15



Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840–1893) a Rómeó 
és Júlia nyitányfantáziát William Shakespeare 
azonos című műve alapján 1869-ben írta, majd 
1870-ben és 1880-ban átdolgozta. A művet elő-
ször 1870. március 16-án Moszkvában az Orosz 
Zenei Társaság előadásán Nyikolaj Rubinstein 
vezényelte. A bemutatón a befejezés még gyász-
induló volt, Csajkovszkij ezen utóbb változtatott: 
vigasztaló kicsengéssel, a szerelem földöntúli 
hatalmának sejtetésével zárta le a kompozíciót. 
A zene nem követi pontosan Shakespeare tragé-
diájának cselekményét, csupán költői lényegét 
ragadja meg. A bevezetés a dráma sötét hátterét 
vázolja, majd Rómeó szerelme bontakozik ki, 
fájdalmasan és reménytelenül. A zenei alapgon-
dolat – a két ellenséges család kíméletlen harca 
– izgatott, feszült hangulatú előkészítés után jut 
kifejezésre. Az indulat végül valóságos harcban, 
öldöklésben robban ki. Mikor végre elcsende-
sedik, Júlia megkapó gyengédségű dallama 
hangzik fel. A leány érzelmének gazdagsága és 

fiatalságának minden ereje is kevés ahhoz, hogy 
a külvilág kegyetlenségével szembeszállhas-
son, a szerelem elvész a gyilkos összecsapásban. 
Az utolsó csatazaj heves robaját a halál csendje 
váltja fel. A zárásként felcsendülő, éteri tisztasá-
gú dallam a halál mellett a szerelem örökkévaló-
ságát is jelképezi.

Mindig felemelő érzés, amikor a Savaria Szimfo-
nikus Zenekar tagjai közül kiválasztott szólistát 
hallhatunk egy versenymű előadásakor.  A zene-
kar és a közönség számára különleges alkalom,  
a szólistának pedig rendkívül izgalmas lehető-
ség a hazai közönség és a zenekari társak előtt 
megmutatni tudását: virtuozitását, hangszeré-
nek mesteri kezelését, gazdag, érzékeny zenei 
kifejezőképességét, művészi világát.  

Csajkovszkij az 1. szimfóniát („Téli álmodozás”, 
op. 13.) Moszkvában írta, 1866-ban, amikor az 
akkor mindössze 26 éves zeneszerző az újon-

nan nyílt moszkvai 
konzervatórium zene-
elmélet tanára lett. 
A szimfónia alcímét az 
I. tétel fantázianevéről 
kapta. A művön érezhető 
Mendelssohn és Schumann 
hatása, de emellett természe-
tesen zenei nyelvezete erősen 
kötődik az orosz népzenéhez 
és az orosz kortársakhoz. I. Ál-
mok egy téli utazásról – Allegro 
tranquillo, II. A vigasztalanság föld-
je. A ködök földje – Adagio cantabile 
ma non tanto, III. Scherzo. Allegro 
scherzando giocoso, IV. Finale. Andan-
te lugubre – Allegro maestoso.

  Csajkovszkij: Rómeó és Júlia – nyitányfantázia
  versenymű zenekari szólistával    Csajkovszkij: 1. g-moll szimfónia

  Tschaikowsky: Romeo und Julia – Fantasie-Ouvertüre
  Konzertstück mit einem Orchestersolisten    Tschaikowsky: 1. Symphonie in g-Moll

HARMÓNIA 3 • 2019. november 7., csütörtök  |  SZIMFÓNIA 3 • 2019. november 8., péntek   
Vezényel: MADARAS GERGELY

HARMONIE 3 • Donnerstag, 7. November 2019  |  SYMPHONIE 3 • Freitag,   8. November 2019   
Dirigent: GERGELY MADARAS

HARMÓNIA 3 HARMONIE 3SZIMFÓNIA 3 SYMPHONIE 3

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky 
(1840–1893) schrieb sein 

Werk nach der gleichnamigen 
Tragödie Shakespeares 1869 
und überarbeitete es 1870 und 
1880. Zur Erstaufführung kam 
es 1870 in Moskau unter Nikolai 
Rubinstein. Damals ertönte zum 
Abschluss ein Trauermarsch, den 
Tschaikowsky jedoch später durch 
einen tröstenden Ausklang ersetz-
te, bei dem die überirdische Kraft 
der Liebe durchdringt. In der Ou-
vertüre wird lediglich die poetische 
Essenz des Dramas aufgegriffen. 
Die Einführung umreißt den düste-
ren Hintergrund, danach entfaltet 

sich die Liebe von Romeo und Julia 
schmerzhaft und hoffnungslos. Die 
musikalische Grundidee – der erbitter-
te Kampf der beiden verfeindeten Fa-

milien – kommt nach einer aufgebrachten 
Vorbereitung zum Ausdruck. Letztendlich 
mündet der Affekt in einem Gemetzel. 
Als sich der Konflikt endlich legt, tönt die 
ergreifend zarte Melodie Julias auf. Nicht 
einmal die tiefen Gefühle und die Jugend 
des Mädchens reichen, um der Grausam-
keit der Außenwelt entgegenzuwirken. Die 
Liebe geht im mörderischen Kampf unter. 
Auf die Intensität des letzten Gefechtes 
folgt die Stille des Todes. Die am Schluss 
ertönende liebliche Melodie weist jedoch 
über den Tod hinaus und symbolisiert die 
Unendlichkeit der Liebe.

Es ist stets ein erhabenes Gefühl, wenn 
ausgewählte Mitglieder der Savaria 
Symphoniker als Solisten ein Konzertstück 
spielen. Ein besonderer Anlass für das 
Orchester und für das Publikum, während 
der Solist die Gelegenheit bekommt, sein 

Können im „Heimspiel“ zu präsentieren: 
seine Virtuosität, den meisterhaften 
Umgang mit dem Instrument und den 
sensiblen musikalischen Ausdruck.

Tschaikowsky schrieb die 1. Symphonie 
(„Winterträume“, Op. 13) 1866 in Moskau, 
als er mit erst 26 Jahren am neu eröffneten 
Moskauer Konservatorium Professor für 
Musiktheorie wurde. Der Untertitel lei-
tet sich vom Phantasienamen des ersten 
Satzes ab. Über die spürbare Wirkung von 
Mendelssohn und Schumann hinaus ist 
das Werk naturgemäß stark von der rus-
sischen Volksmusik und den russischen 
Zeitgenossen geprägt. I. Träume von einer 
Winterreise – Allegro tranquillo, II. Land der 
Öde, Land der Nebel – Adagio cantabile ma 
non tanto, III. Scherzo. Allegro scherzando 
giocoso, IV. Finale. Andante lugubre – Alle-
gro maestoso.
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Weiner Leó (1885–1960) 
első Divertimentója 1934-

ben keletkezett, eredetileg 
zongorára íródott. A vonós-

zenekari feldolgozás még 
fokozottabban tárja elénk szer-

zőjének fölényes hangszerelési 
technikáját. A különböző táncté-

telek népi anyagokat dolgoznak 
fel, amit Weiner a Néprajzi Múze-

um gyűjteményében kutatott fel. 
A vidám és ötletes dallamvilág ra-

gyogó köntösben tárul a hallgató elé. 
I. Jó alapos csárdás, II. Rókatánc, III. 

Marosszéki keringős, IV. Verbunkos, V. 
Csűrdöngölő 

Dohnányi Ernő (1877–1960) két hege-
dűversenyt komponált, de több mint 

harminc év van a hegedűversenyek ke-
letkezése között. A másodikat 1949-ben  

az Egyesült Államokban írta, a floridai 
egyetem zenei fakultásának tanáraként. 
A hangszerelés érdekessége, hogy nem 
használ hegedűket a zenekarban. Ennek 
következtében hangszínben egészen 
mély tónusokat tud  elérni. A műből ki kell 
emelni a szenvedélyes és lírai elemekkel 
dúsított, a kiegyensúlyozott, szép hang-
zásokkal szinte Ravel és Debussy érzékeny 
zenei világát idéző lassú tételt, valamint a 
lendületes, arányosan felépített rondót, 
mely életvidám, fergeteges forgataggal 
zárja le a különösen jó hangulatú kom-
pozíciót. I. Allegro molto moderato, II. 
Intermezzo, III. Adagio molto, IV. Allegro 
risoluto e giocoso.

Bartók Béla (1881–1945) műve, az 1943-
ban keletkezett Concerto, az amerikai évek 
első darabja a négy éves hallgatás után. 
A betegsége, az új környezet, és a megél-

hetési gondok mind gátolták alkotó tevé-
kenységében. Ennek ellenére két hónap 
alatt készült el az 5 tételes zenemű, melyet 
a Bostoni Szimfonikusok mutattak be a 
művet megrendelő Szergej Kuszevickij 
vezénylésével. Bartók a barokk concer-
to-formát a különféle hangszerek, hang-
szercsoportok szembeállításával éri el, de 
alkotása nem neobarokk jellegű kompozí-
ció. Az első tétel, a „Bevezetés” a káoszból 
kibontakozó elszánt akarat bemutatása, a 
második, a „Párok játéka” humoros, népi 
hangulat ábrázolása, a harmadik „Elégia” 
a mélyponton lévő ember személyes, elé-
gikus vallomása a honvágy és a gyógyítha-
tatlan betegség megéléséről. A negyedik, 
a „Félbeszakított közjáték” az erőszak, és a 
hazafias lelki küzdelem tragikus megélé-
se, az ötödik, a Finale tétel az emberiségbe 
vetett hit megvallása, életigenlő, virtuó-
zan kirobbanó mozgalmassággal.

Das erste Divertimento von Leo Weiner (1885–
1960) stammt aus 1934 und war ursprünglich 
für Klavier geschrieben. Die Bearbeitung für 
Streichorchester überzeugt durch die be-
eindruckende Instrumentierungsgabe des 
Komponisten. In die Tanzsätze flossen Folklo-
reelemente ein, die Weiner in der Sammlung 
des Ethnographischen Museums fand. Die 
fröhliche und ideenreiche Melodienwelt wird 
dem Zuhörer brillant „verpackt“ präsentiert.

Ernst von Dohnányi (1877–1960) hat zwei 
Violinkonzerte komponiert, zwischen den 
beiden Werken liegen jedoch 30 Jahre. Das 
zweite schrieb er 1949 in den Vereinigten 
Staaten als Professor an der Musikfakultät der 
Universität von Florida. Interessant ist, dass 
er keine Violinen einsetzt, wodurch ganz tiefe 
Klangfarben entstehen. Der langsame Satz 
verdient besondere Aufmerksamkeit: Von der 
mit leidenschaftlichen und lyrischen Elemen-

ten bereicherten, ausgewogenen Klangwelt 
wird fast schon die sensible Musikalität Ravels 
und Debussys heraufbeschwört. Das wohlpro-
portionierte Rondo schließt die heitere Kom-
position mit einem farbenfrohen Potpourri ab. 
I. Allegro molto moderato, II. Intermezzo, III. 
Adagio molto, IV. Allegro risoluto e giocoso.

Béla Bartók (1881–1945) schrieb sein Concer-
to 1943. Es ist das erste Stück aus seiner Zeit 
in Amerika, dem vier Jahre ohne Kompositi-
onen vorgingen. Seine Krankheit, die neue 
Umgebung und die finanziellen Probleme 
behinderten seine schöpferische Tätigkeit. 
Nichtdestotrotz war er mit dem fünfteiligen 
Stück, das von den Boston Symphonikern un-
ter der Leitung von Sergei Kussewizki – dem 
Auftraggeber – uraufgeführt wurde, in zwei 
Monaten fertig. Bartók erreicht die barocke 
Konzertform, indem er die verschiedenen Ins-
trumente und Instrumentalgruppen einander 

gegenüberstellt, es handelt 
sich jedoch bei seinem Werk 
um keine neobarocke Komposi-
tion. Der erste Satz, „Introduzi-
one“, ist die Demonstration des 
entschlossenen Willens, dem 
Chaos Herr zu werden; „Spiel der 
Paare“, die Projektion einer humor-
vollen, folkloristischen Stimmung. 
„Elegie“ ist als persönliches, weh-
mütiges Bekenntnis eines Mannes 
in den Tiefen seines Lebens, geplagt 
von Heimweh und einer unheilbaren 
Krankheit, zu verstehen. Im vierten 
Satz „Unterbrochenes Zwischenspiel“ 
schlagen sich das tragische Erleben der 
Gewalt und des patriotischen seelischen 
Kampfes nieder. Im Finale kommt ein 
Bekenntnis des Glaubens an die Mensch-
heit mit einer lebensbejahenden, vor Vir-
tuosität strotzenden Dynamik zum Tragen.

HARMÓNIA 4 • 2019. december 5., csütörtök  |  SZIMFÓNIA 4 • 2019. december 6., péntek   
Vezényel: MADARAS GERGELY • Közreműködik: SZABADI VILMOS – hegedű

HARMONIE 4 • Donnerstag, 5. Dezember 2019 |  SYMPHONIE 4 • Freitag, 6. Dezember 2019   
Dirigent: GERGELY MADARAS • Solist: VILMOS SZABADI – Violine   

    Weiner: 1. Divertimento
    Dohnányi: 2. c-moll hegedűverseny    Bartók: Concerto 

  Weiner: 1. Divertimento
  Dohnányi: 2. Violinkonzert in c-Moll    Bartók: Concerto  

SZIMFÓNIA 4 SYMPHONIE 4HARMÓNIA 4 HARMONIE 4
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Leonard Bernstein (1918–1990) Adolphe Green-nel közö-
sen dolgozott első musicalén, melynek bemutatóját 

1944. december 28-án tartották. A Fancy Free balett 
sikere után döntöttek a balett zenei anyagának 

átdolgozásáról, s lett a mű címe „A városban”. 
A mű sikere elsősorban abban rejlett, hogy az 
alkotók jól megérezték: a háborús évek ame-

rikai közönsége könnyed kikapcsolódásra vá-
gyott, nem feszült, szorongató színpadi művek-

re. A darab óriási sikert aratott. Az MGM stúdió 
már a bemutató előtt megvette  a megfilmesítés 

jogát, a film 1949-ben készült el. Egy év alatt Bern-
stein egész Amerikában ismert művész lett. 

George Gershwin (1898–1937) orosz származású, 
amerikai zeneszerző. Bár elsősorban jazzmuzsikus 

volt, mégis komolyzenei munkássága tette világhírűvé. 
Ő volt az első zeneszerző, aki a jazzt bevitte a komolyze-

nébe, ezáltal teljesen új hangzást adott a szimfonikus ze-
nekarnak.  A zongoraverseny a blues, a ragtime, a big-band 

hangzás klasszikus zenei apoteózisa. Hangszerelésének és 

motívumainak változatossága, dallamainak kellemes simulékonysága 
– különösen a második, lassú tételben – eleve kedvenccé teheti e con-
certót bármely kor közönsége körében. A téma variációi újra meg újra 
visszatérnek, keverednek, ám sohasem pontosan a már megismert 
alakjukban, így teremtve meg a jellegzetesen amerikai hangulatot. A 
mű bemutatója 1925-ben volt.   

A fiatal amerikai zeneszerző Mason Bates (1977–) műve a hangverseny 
egyik különleges darabja. A jazz elemekkel, repetatív, apró motívu-
mokkal, minimal art elemekkel, nagyon izgalmas hangszereléssel 
megkomponált friss alkotás 2010-ben íródott. Tételei: I. Circuits, II. 
Marine Snow, III. Gigawatt Greyhound. 

Gershwin Egy amerikai Párizsban című szimfonikus művét 1928-ban 
mutatták be. Az 1920-as évek világvárosának hangulatát tükröző da-
rab egy párizsi tartózkodás során íródott. A zene tulajdonképpen há-
rom tételesnek számít, a tételeket azonban szünet nélkül (attacca) kell 
játszani.  A New York-i premieren az élethűség kedvéért egy Párizsból 
hozott autódudát is megszólaltattak. A mű alapján 1951-ben nagysi-
kerű zenés film is készült Gene Kelly és Leslie Caron főszereplésével.

Leonard Bernstein (1918–1990) arbeitete mit Adolphe Green an seinem ersten Musical, das 1944 uraufgeführt wurde. Nach dem Erfolg des Balletts Fancy 
Free beschlossen sie, dessen Musik umzugestalten, und auch der Titel des Werkes wurde auf „In der Stadt“ geändert. Die sich als richtig erweisende 
Einschätzung der Komponisten besagte, dass das amerikanische Publikum in den Jahren des Krieges eher leichte Unterhaltung als von Angst und 
Bange geprägte Stücke wünscht. Die Rechnung ging auf, der Erfolg war riesig. Schon vor der Premiere kaufte MGM die Filmrechte. Der Film war 
1949 fertig und Bernstein innerhalb eines Jahres in ganz Amerika bekannt.
George Gershwin (1898–1937) ist ein US-amerikanischer Komponist russischer Abstammung. Obwohl er hauptsächlich Jazzmusiker war, 
machten ihn seine klassischen Werke weltberühmt. Er war der erste Komponist, der Jazz in die Klassik eingliederte und dem Symphonie-
orchester dadurch einen völlig neuen Klang verleite. Das Klavierkonzert ist eine Apotheose des Blues-, Ragtime- und Big-Band-Klangs 
im klassischen Rahmen. Die Vielfalt der Instrumentierung und der Motive machen dieses Konzert zu einem Favoriten des Publi-
kums jeden Alters. Die Variationen des Themas kehren immer wieder, sie mischen sich, aber niemals ganz wie vorher, wodurch 
eine typisch amerikanische Atmosphäre entsteht. Die Erstaufführung war 1925.
Das Werk des jungen amerikanischen Komponisten Mason Bates (1977–) ist eine Kuriosität. Es wurde erst 
unlängst, nämlich 2010 geschrieben, und weist Jazz-Elemente, sich wiederholende Kleinmotive, minima-
listische Elemente und eine äußerst spannende Instrumentierung auf. Sätze: I. Circuits, II. Marine Snow, 
III. Gigawatt Greyhound.
Gershwins symphonische Komposition, die den Flair der Weltstadt in den 1920er Jahren widergibt, wurde 
von ihm während eines Aufenthalts in Paris geschrieben und 1928 uraufgeführt. Eigentlich besteht das 
Werk aus drei Sätzen, es ist aber ohne Pause zu spielen. Bei der Premiere in New York ertönte – um 
richtig echt zu wirken - sogar eine aus Paris stammende Hupe. 1951 wurde an das Stück angelehnt 
ein erfolgreicher Musikfilm mit Gene Kelly und Leslie Caron in den Hauptrollen rausgebracht.

  Bernstein: Három tánc az „On the town” című musical-ből    Gershwin: F-dúr zongoraverseny 
  Bates: Sea-blue circuitry    Gershwin: Egy amerikai Párizsban

  Bernstein: Drei Tänze aus dem Musical „On the Town“    Gershwin: Klavierkonzert in F-Dur
  Bates: Sea-blue circuitry    Gershwin: Ein Amerikaner in Paris

HARMÓNIA 5

HARMÓNIA 5 • 2020. január 16., csütörtök 
Vezényel: THOMAS KORNÉL • Közreműködik: KISS MÁRTON – zongora

HARMONIE 5

HARMONIE 5 • Donnerstag, 16. Januar 2020 
Dirigent: KORNÉL THOMAS • Solist: MÁRTON KISS – Klavier 2120 21



Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
Idomeneoról, a krétai királyról szóló operája 

(1781) a komoly zenedráma, a háromfelvonásos 
„opera seria” egyik legjelentősebb alkotása. A tra-

gikus szépséget fennkölt pátosszal ábrázoló opera 
nyitányában Mozart nem az általánosan használt 

háromrészes olasz nyitány-formát választotta, hanem 
a Gluck nyitányainak egyrészes szerkezetét.  A mű 

mindvégig sötét moll-hangzásai, kíméletlen disszonan-
ciái csak a második téma lágy sóhajai után enyhülnek re-

ménysugárrá, a C-dúr szakasz lendületesebb, bizakodóbb 
zenéjében.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) hegedűver-
senye több meglepetéssel szolgál. A nyitó Allegro molto 

appassionato tétel kezdetén a zeneszerző nem él a zenekari 
tutti hagyományos bevezetőjének gyakorlatával, a zenekaron 

másfél ütemen keresztül hangoztatott e-moll hangzat zsongá-
sától kísérve nyomban belép a szóló hegedű a főtémával. Szo-

katlan az is, hogy az első tétel szólókadenciáját – mely ezúttal a 
főtéma visszatérése előtt helyezkedik el, és nem a tétel végén 

– kiírja a szerző, s nem bízza az előadó saját improvizációjára, mint 
ahogy ez korábban szokás volt. Újabb meglepetés a fagott kitartott 
hangjával történő átvezetés a lassú tételre, melynek áradó, lírai dal-
lamai a „Lieder ohne Worte” zenei világát juttatják eszünkbe.  A nyitó 
tételre visszautaló rövid, szinte beszédszerű közjáték után következik 
a Finale tétel, ami mozgalmasságával, humorával, bájával az egyik 
legismertebb hegedűversennyé teszi a szerző utolsó alkotói korsza-
kában, 1844-ben írott művét. 

A New York-i Nemzeti Konzervatórium igazgatójaként Amerikában 
eltöltött évek élményeinek hatására született meg Antonín Dvořák 
(1841–1904) 9. szimfóniája. A zeneirodalom egyik legismertebb, 
néger és indián népzenei hatásokat is felhasználó kompozíciójában 
felfedezhetjük a nagyvárosi élet és a honvágy sokféle érzésvilágát. 
Az első tétel pregnáns ritmikája, színes és lendületes dallamossá-
ga, a második tétel „újvilág”-zenéje, a harmadik tétel táncos jellegű 
folklorisztikus dallamfordulatai után, a negyedik tétel az Európában 
maradt gyermekei viszontlátásának örömteli élményével zárul. 

Die Oper über den kretischen König von Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791) ist eines der bedeutendsten Stücke der „Opera seria“. 
In der Ouvertüre, die die tragische Schönheit mit erhabenem Pathos 
darstellt, entschied sich Mozart nicht für die übliche dreiteilige itali-
enische Form, sondern für die einteilige Struktur von Glucks Ouver-
türen. Die bis zuletzt dunklen Moll-Töne und die erbarmungslosen 
Dissonanzen lockern sich erst nach den sanften Seufzern des zweiten 
Themas auf, wo der Abschnitt in C-Dur einen Hoffnungsschimmer 
ausstrahlt.

Das Violinkonzert von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) 
birgt mehrere Überraschungen. Zu Beginn des eröffnenden Allegro 
molto appassionato Satzes werden nicht die gewohnten Orchester-
tutti eingesetzt. Es ist auch ungewöhnlich, dass die Solo-Kadenz des 
ersten Satzes – die hier nicht am Ende, sondern vor der Rückkehr des 
Hauptthemas eingeschoben ist – entgegen der früheren Praxis nicht 
der Improvisation überlassen, sondern ausgeschrieben ist. Auch die 
mit einem angehaltenen Fagott-Ton erfolgende Überleitung zum 
langsamen Satz überrascht, deren breite, lyrische Melodien an die 
musikalische Welt von „Lieder ohne Worte“ erinnern. Nach dem 
kurzen Zwischenspiel, das wie Sprache anmutet und auf den Eröff-

nungssatz zurückverweist, folgt der Finalsatz, 
dessen Dynamik, Humor und Charme das aus 
der letzten Schaffensperiode des Meisters stam-
mende, 1844 geschriebene Werk zu einem der 
bekanntesten Violinkonzerte macht.

Die 9. Symphonie von Antonín Dvořák (1841–1904) 
entstand aufgrund seiner amerikanischen Erleb-
nisse als Direktor des New Yorker Nationalkonser-
vatoriums. In einem der bekanntesten Werke der 
Musikliteratur ist der Einfluss der Volksmusik der 
Afroamerikaner und der Indianer ebenso zu erkennen 
wie die vielschichtigen Gefühle, die an das Leben in 
der Großstadt und an Heimweh anknüpfen. Nach der 
prägnanten, farbenfrohen und pulsierenden Melodie 
des ersten Satzes, dem „Neue Welt“-Thema des zweiten 
Satzes und dem tänzerisch-folkloristischen dritten Satz 
schließt der vierte Satz mit der Freude über das Wiederse-
hen der in Europa verbliebenen Kinder des Komponisten.

SZIMFÓNIA 5 • 2020. február 7., péntek 
Vezényel: KÁLI GÁBOR • Közreműködik: GIOVANNI GUZZO – hegedű

SYMPHONIE 5 • Freitag, 7. Februar 2020 
Dirigent: GÁBOR KÁLI • Solist: GIOVANNI GUZZO – Violine

  Mozart: Idomeneo – nyitány KV. 366 
  Mendelssohn: e-moll hegedűverseny    Dvořák: 9. e-moll szimfónia

  Mozart: Idomeneo – Ouvertüre KV. 366
  Mendelssohn: Violinkonzert in e-Moll    Dvořák: 9. Symphonie in e-Moll
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Bartók Béla (1881–1945) két kü-
lönálló kompozícióját az erede-

ti, hegedű-zongora változatban 
1928-ban írta, majd 1929-ben 

készült el a művek zenekari kí-
séretes verziója. Az 1. rapszódia 

bemutatása Szigeti József, míg a 
2. rapszódia első előadása Székely 

Zoltán nevéhez köthető. Mindkét da-
rab azonos szerkesztésű: a kéttételes 

forma első eleme egy „Lassú”, amit 
egy „Friss” követ. A „Lassú” tételek dal-

lamait Maros-Tordában hallotta Bartók, 
a „Friss” tételek zenei anyagát szatmári, 

temesi és rutén gyűjtésből válogatta. Fon-
tos szerepet juttat az ütőhangszereknek.

Dohnányi Ernő (1877–1960) műve, a Ruralia 
Hungarica három változatban készült: szóló-

zongorára (Hét darab, op. 32.a), zenekarra (Öt 
darab zenekarra op. 32.b), valamint hegedűre 

és zongorára (Három hegedűdarab, op. 32.c). 
A zenekari változatot 1924-ben mutatták be a 
zeneszerző vezényletével. Szabadon ritmizált 
oboaszólóból alakul a rubato dallam, az első tétel 
főtémája. A másodikban az induló jellegű dalla-
mot a teljes zenekaron halljuk, majd a fafúvósokon 
hangzik fel, a népdalszerű témát a klarinétosok 
mutatják be. A harmadik tétel a szólóhangszerek 
és a teljes együttes között megosztva szólal meg. 
A negyedik tétel lassú, melankolikusabb világát az 
egyetlen témára épülő tarantella zárja.

George Butterworth (1885–1916) angol zene-
szerző 1912-ben írta zenekari rapszódiáját. A 
Somme-i csatában fiatalon meghalt, tehetséges 
komponistának egyik legismertebb műve ez, 
melyben mély érzésekkel teli, szomorú ma-
gányát fejezi ki. A finom hangzású, panaszos 
hangvételű alkotásban fontos szerepet kapnak a 
fafúvósok és a szóló hegedű.  A rézfúvósok csak 
szenvedélyesebb, drámaibb hangulatot adnak  a 

lírai világ szomorúságának. Halk dobütés-koppa-
nások zárják le a megindítóan érzékeny művet.

Edward Elgar (1857–1934) brit zeneszerző utolsó 
jelentős műve az 1919-ben íródott csellóverseny. 
A mű hátterében az első világháború sorozatos 
veszteségeinek borongós képe áll. A bemutató 
után néhány héttel meghalt Alice, a felesége, és 
mintha egy utolsó találkozás lenne ez a darab. 
Elgar többé nem volt képes teljes értékű darabot 
komponálni és befejezni, holott még 15 évig élt. 
A szívbe markoló dallamvilág, a befejező coda 
előtt még egyszer visszatérő, mélyen megindító 
kezdőtéma a fájdalom vissza-visszatérését, el 
nem múló „örökséget” sejtet. Az 1919-es londo-
ni, kevésbé sikeres ősbemutató után 40 évvel, 
John Barbirolli vezényletével – aki csellistaként  
játszott a zenekarban a bemutatón – hangzott el 
az a legendás előadás, melyen Jacqueline du Pré 
szólózott, és széles körben tette elismertté Elgar 
négy tételes versenyművét.

Béla Bartók (1881–1945) schrieb die beiden ei-
genständigen Kompositionen in der ursprüngli-
chen Fassung für Violine und Klavier, die er dann 
1929 mit einer Orchesterbegleitung ergänzte. 
Beide Stücke haben die gleiche Struktur: Der je-
weils erste Teil ist langsam, worauf ein lebhafter 
Teil folgt. Die Melodien der „langsamen“ Sätze 
hörte Bartók in Maros-Torda, die „lebendigen" 
Sätze basieren auf Volksmusiksammlungen aus 
Szatmár, Temes und dem Ruthenengebiet. Die 
Schlaginstrumente spielen eine wichtige Rolle.

Das Werk Ernst von Dohnányis (1877–1960) exis-
tiert in drei Fassungen: für Soloklavier (op. 32a), 
für Orchester (32b) sowie für Violine und Klavier 
(Op. 32.c). Die Orchesterfassung wurde 1924 in 
Budapest unter der Leitung des Komponisten 
erstaufgeführt. Das ungebundene Oboen-Solo 
mündet in die Rubato-Melodie des Hauptthe-
mas des ersten Satzes. Im zweiten Satz wird die 
marschartige Melodie erst vom ganzen Orchester 

gespielt; danach ertönt es auf Holzbläsern. Das 
als Volkslied anmutende Thema wird von den 
Klarinetten vorgeführt. Der dritte Satz gleicht der 
Struktur her einem barocken Concerto grosso, ist 
auf Soloinstrumente und das gesamte Ensemble 
verteilt. Die langsame, melancholische Welt des 
vierten Satzes wird von einer Tarantella abge-
schlossen.

George Butterworth (1885–1916) schrieb seine 
Orchester-Rhapsodie 1912. Es ist eines der be-
kanntesten Werke des englischen Komponisten, in 
dem er seine tiefe Traurigkeit und Einsamkeit aus-
drückt. Holzbläser und Solo-Violine spielen eine 
wichtige Rolle in dem sanft klagenden Stück. Die 
Blechbläser färben die lyrische Klangwelt lediglich 
etwas dramatischer. Das bewegend einfühlsame 
Werk klingt mit leisen Trommelschlägen aus.

Das letzte bedeutende Stück des britischen 
Komponisten Edward Elgar (1857–1934) ist sein 

Cellokonzert aus 1919. Es ist 
gekennzeichnet vom düsteren 
Bild des Ersten Weltkrieges und 
dessen Folgen. Ein paar Wochen 
nach der Uraufführung starb 
seine Frau Alice; das Werk schien 
fast eine letzte Begegnung zu sein. 
Elgar schaffte es danach nicht mehr 
ein Stück fertig zu komponieren, 
obwohl er noch 15 Jahre lebte. Die 
herzzerreißenden Klänge, das vor der 
abschließenden Coda nochmals zu-
rückkehrende berührende Anfangsthe-
ma lassen den steten Schmerz erahnen. 
40 Jahre nach der weniger erfolgreichen 
Premiere in London kam es unter der Lei-
tung von John Barbirolli, der ursprünglich 
als Cellist mitwirkte, zur legendären Auf-
führung mit Jacqueline du Pré. In der Folge 
erlangte Elgars vierteiliges Werk allgemeine 
Bekanntheit.

HARMÓNIA 6 • 2020. február 20., csütörtök  |  SZIMFÓNIA 6 • 2020. február 21., péntek   
Vezényel: MADARAS GERGELY • Közreműködik: KRUPPA BÁLINT – hegedű, CAMILLE THOMAS – cselló

HARMONIE 6 • Donnerstag, 20. Februar, 2020  |  SYMPHONIE 6 • Freitag, 21. Februar, 2020  
Dirigent: GERGELY MADARAS • Solisten: BÁLINT KRUPPA – Violine, CAMILLE THOMAS – Violoncello

    Bartók: 1.és 2. rapszódia     Dohnányi: Ruralia Hungarica
   Butterworth: A Shropshire Lad     Elgar: e-moll csellóverseny 

   Bartók: 1. und 2. Rhapsodie     Dohnányi: Ruralia Hungarica
   Butterworth: A Shropshire Lad    Elgar: Cellokonzert in e-Moll 
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Giuseppe Verdi (1813–1901) Rigoletto című háromfelvonásos operájának szövegét Victor Hugo 
„A király mulat” című drámája alapján Francesco Maria Piave írta. Az eredeti dráma komoly társada-
lomkritikát fogalmazott meg az uralkodó osztállyal és az őket kiszolgálókkal szemben, emiatt nem lett 
igazán sikeres. Piave felismerte, hogy a dráma eszmei mondanivalója szinte teljes egészében meg-
egyezik Verdi társadalmi hitvallásával, így elkészítette Verdi első igazán sikeres,  a világhírt meghozó 
operájának szövegkönyvét.

Verdi a 19. századi opera Wagnerrel egyenértékű vezéralakja; az olasz zene világviszonylatban egyik 
leghíresebb képviselője. Művészetének fejlődése a korai 19. század jelentős olasz mestereinek – Rossini, 
Bellini, Donizetti – művészetéből ágazott ki, áttörte korának bel canto kliséit, és a zenedráma szolgálatába 
állította az éneket. Korabeli kritikusai éppen emiatt zenéjét gyakran nyersnek, csiszolatlannak minősí-
tették. Hatása óriási: a századforduló olasz operaszerző-nemzedékére (Puccinire és kortársaira) gyakorolt 
közvetlen befolyásán túl közvetve (Wagnerhez hasonlóan) erősen hatott az opera 20. századi fejlődésére is. 
Műveit ma is nagy sikerrel játsszák világszerte, és néhány részletük igazi slágerré vált.

Das Libretto der Oper von Giuseppe Verdi (1813–1901) schrieb Francesco Maria Piave basierend auf Victor Hugos Drama „Der König 
amüsiert sich“. Das ursprüngliche Stück war recht gesellschaftskritisch und deshalb nicht wirklich erfolgreich. Piave erkannte, dass 
die Ideologie des Dramas fast ident mit Verdis Auffassung war, daher schrieb er das Libretto für seine erste wirklich erfolgreiche Oper, 
die im den Weltruhm brachte.

Verdi ist eine mit Wagner gleichzustellende Leitfigur der Oper des 19. Jahrhunderts und einer der renommiertesten Vertreter der 
italienischen Musik weltweit. Sein Schaffen entwickelte sich aus der Kunst der bedeutenden italienischen Meister des frühen 19. Jahr-
hunderts – Rossini, Bellini, Donizetti –, er durchbrach aber die Belcanto-Klischees seiner Zeit und stellte den Gesang in den Dienst des 
musikalischen Dramas. Deswegen betrachteten die zeitgenössischen Kritiker seine Musik oft als roh und ungeschliffen. Seine enorme 
Wirkung zeigt sich neben dem direkten Einfluss auf die Generation der italienischen Opernkomponisten der Jahrhundertwende (Pucci-
ni und Co) auch darin, dass er (ähnlich wie Wagner) indirekt die Entwicklung der Oper im 20. Jahrhundert stark beeinflusste. Seine Wer-
ke werden heute noch auf der ganzen Welt stets mit großem Erfolg gespielt, aus ihnen sind auch manche „Schlager“ hervorgegangen.

 Verdi: Rigoletto
 Opera 3 felvonásban

 Verdi: Rigoletto
 Oper in 3 Akten

HARMÓNIA 7 • 2020. március 27., péntek  
SZIMFÓNIA 7 • 2020. március 27., péntek      
Vezényel: MADARAS GERGELY
Közreműködnek: A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ MŰVÉSZEI

HARMONIE 7 • Freitag, 27. März 2020                      
SYMPHONIE 7 • Freitag, 27. März 2020                       

Dirigent: GERGELY MADARAS
Es wirken DIE KÜNSTLER DER UNGARISCHEN STAATSOPER mit.

HARMÓNIA 7 HARMONIE 7 SYMPHONIE 7SZIMFÓNIA 7
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1812 februárjában a Pesti Német Színház 
ünnepélyes megnyitóján „István a király, vagy 

Magyarország első jótevője” címmel mutatták 
be a kor népszerű színpadi szerzőjének, August 

Kotzebue-nek a darabját. A kísérőzenét Ludwig 
van Beethoven (1770–1827) még 1811-ben, a 

csehországi Teplice-fürdőn komponálta: kilenc, 
kórusokkal kombinált tételt írt. A kísérőzenéből 

ma főként a verbunkos témákra épült nyitányt is-
merik, melyben az Örömóda témájának korai válto-

zatát is felfedezhetjük. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) utolsó 
befejezett művét, az A-dúr klarinétversenyt halá-

la előtt két hónappal komponálta, egy kiváló bécsi 
klarinétművész, Anton Stadler részérre. Eredetileg 

G-dúr basszetkürtversenynek szánta, de aztán Stadler a 
basszetklarinét javára döntött. A zenekar oboák nélkül, 

fuvolákkal, fagottokkal és kürtökkel színezett lágy hangzá-
sával a klarinétot ellensúlyozza, kiemelve ezzel a klarinét 

karakterének sokrétű árnyalatait. Mozart felülmúlhatatla-

nul aknázta ki a hangszer adta lehetőségeket, elsőként figyelt 
fel a klarinét nemes és kifejező voltára. A szólamutánzások, a 
hangnemváltások, a mellék- és zárótéma ívelése, a földolgozó 
középrész ellentétes moll színezetei mind egy töretlen zenei fo-
lyamatot alkotnak. Az Adagio szabályos háromrészes dalformája 
egyetlen nagy „lélegzet”, mintegy hálaóda a létezés öröméért. A 
zárótétel szonátarondó, triószerű középrésszel, bizalmat, jóked-
vet, barátságot sugall.

Joseph Haydn (1732–1809) tizenkét szimfóniát komponált Lon-
donban 1791 és 1795 között. Ezek a szimfóniák bámulatra méltó 
summái Haydn szimfonikus életművének. Ennek a sorozatnak 
tagja az 1792-ben írott B-dúr alkotás is, melyben észrevehetően 
megfigyelhető Mozart hatása, különösen az első két tételben. 
Egyes elemzők szerint a 2. tétel lassú, megilletődött muzsikáját 
Haydn Mozart halálának hatása alatt írta. A fináléban alkalmazott 
hegedűszóló a barokk concertók világát idézi fel, nem véletlenül: 
Haydn késői művészetének fontos vívmánya volt a concertó mű-
fajának újragondolása, és  a stílus használata a szimfóniák zenei 
anyagainak megformálásában.

Im Februar 1812, bei der feierlichen Eröffnungszeremonie des 
Pester Deutschen Theaters, fand die Prämiere des Stückes vom 
beliebten Bühnenautor August Kotzebue „König Stephan oder 
Ungarns erster Wohltäter“, statt. Die Begleitmusik komponierte 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) 1811 in Bad Teplitz in Böh-
men: Er schrieb neun, mit Chören kombinierte Sätze. Heute ist von 
der Begleitmusik in erster Linie die Ouvertüre bekannt, in der auch 
eine frühe Version der Ode an die Freude erkennbar ist.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) komponierte sein letztes 
vollendetes Werk, das er dem bekannten Wiener Klarinettisten 
Anton Stadler widmete, zwei Monate vor seinem Tod. Ursprüng-
lich war es als Bassetthorn-Konzert in G-Dur gedacht, Stadler 
entschied sich aber letztlich für die Bassklarinette. Der mit Flöten, 
Fagotten und Hörnern aber ohne Oboen erzielte sanfte Klang 
konterkariert die Klarinette und hebt gleichzeitig ihre vielfälti-
gen Nuancen hervor. Mozart schöpfte die Möglichkeiten des In-
struments einzigartig aus; er war der Erste, der ihre Eleganz und 
Ausdruckskraft erkannte. Die Imitationen und Modulationen, der 
Bogen des Neben- und Schlussthemas, die gegenläufigen Moll-
Nuancen des Mittelteiles bilden eine Einheit. Die regelgerechte 

dreiteilige Liedform des Adagios ist ein einziger 
großer „Atemzug", eine Art Dank-Ode für die Freu-
de des Seins. Der Schlusssatz versprüht gute Laune 
und drückt Vertrauen und Freundschaft aus.

Joseph Haydn (1732–1809) komponierte zwischen 
1791 und 1795 in London zwölf Symphonien, die 
bewundernswerte Resümees seines symphonischen 
Lebenswerkes sind. Zu dieser Serie gehört auch 
die aus 1792 stammende Symphonie B-Dur, in der 
besonders in den ersten beiden Sätzen Mozarts Wir-
kung spürbar ist. Manche Analysten meinen sogar, die 
betrübte Melodie des 2. Satzes hänge direkt mit Mo-
zarts Tod zusammen. Das Violinsolo im Finale erinnert 
an die barocken Concerti, was kein Zufall ist: In seinen 
späteren Jahren setzt Haydn eine „Neuauflage“  dieses 
Genres und auch dessen Stilelementen bei seinen Sym-
phonien bewusst ein.

SZIMFÓNIA 8 • 2020. április 9., csütörtök 
Vezényel: HAMAR ZSOLT • Közreműködik: VARGA GÁBOR – klarinét

SYMPHONIE 8 • Donnerstag, 9. April 2020 
Dirigent: ZSOLT HAMAR • Solist: GÁBOR VARGA – Klarinette

  Beethoven: István király-nyitány
  Mozart: A-dúr klarinétverseny KV. 622    Haydn: 98. B-dúr szimfónia

SZIMFÓNIA 8 SYMPHONIE 8
  Beethoven: König Stephan Ouvertüre
  Mozart: Klarinettenkonzert in A-Dur KV. 622    Haydn: Symphonie Nr. 98. in B-Dur
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Ottorino Respighi (1879–1936) a római Santa Cecilia 
Akadémia zeneszerzés-tanára volt 1913-tól, ám zene-

szerzőként sokáig nem volt különösebben sikeres, pedig 
több mint harminc kamaramű, opera, zenekari darab ke-

rült már ki a tolla alól. 1916-ban írta meg Róma kútjai című 
zenekari művét, a zenei impresszionizmus egyik fontos mű-

vét, elkészültét Toscanini is szorgalmazta. A mű ősbemutató-
ja 1917. március 11-én volt a római Teatro Augusteóban, An-

tonio Guarnieri vezényletével. A bemutató ugyan nem aratott 
sikert, de 1918-ban Milánóban, Toscanini vezényletével már 

ünnepelte a közönség. A komponista ezzel a művével általános 
elismertséget szerzett.  „Ebben a szimfonikus költeményben a 

zeneszerző azokat az érzéseket és látványokat kívánja kifejezni, 
amelyeket Róma négy kútja keltett benne abban a napszakban, 

amikor jellegük a leginkább összhangban van a környező tájjal, és 
amikor szépségük a legékesebben szól a szemlélőhöz.” (Respighi)   

I. A Valle Giulia kútja hajnalban, II. A Tritón-kút reggel, III. A Trevi-kút 
délben, IV. A Villa Medici kútja alkonyatkor.    

Aram Hacsaturján (1903–1978) örmény származású szovjet zeneszer-
ző.  Hegedűversenyében a klasszicista folklorizmus jól bevált receptje 

szerint a keleti népzenei forrás egzotikus ritmusai és melódiái a nyu-

gati zenei tradíció formai kereteibe illeszkednek. A vérpezsdítő ritmikájú, 
egyes barokk concertók motorikus lüktetését is felidéző első tételt keleties 
színezetű, gazdag lamento (panasz-zene) követi a lassú tételben. A táncos 
zárótételt tematikus utalás köti a nyitótételhez. Az 1940-ben írt verseny-
művet, amit a szerző David Ojsztrahnak ajánlott, 1968-ban Jean-Pierre 
Rampal  fuvolára is átdolgozta.
Az „Egy kiállítás képei” Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (1839–1881) 
orosz zeneszerző legismertebb zongoraciklusa, amit Maurice Ravel szim-
fonikus hangszerelése tett rendkívül népszerűvé. A darabot elhunyt épí-
tész-festő barátja, Viktor Hartmann posztumusz kiállításának hatására írta, 
1874-ben. A képek és vázlatok Muszorgszkijból az emberi élet és lélek, 
valamint a nép képzeletvilágának csodálatosan színes megfogalmazásait 
váltották ki. A programzene mintadarabjának tekinthető, melyet a szerző 
az orosz zenekritikusnak, Vlagyimir Sztaszovnak dedikált. A kompozíció 
stílusa, a különböző karakterdarabok ciklussá fűzésének elve Schumann 
hatásának nyomait viseli. Mindazonáltal a mű jellegzetesen orosz zene. Az 
első Promenád (sétatéma) ötször tér vissza a mű folyamán.  I. A gnóm, II. 
Az ódon várkastély, III. A Tuileriák kertje, IV. Bydlo (ökrösszekér), V. Csibék 
tánca a tojásban, VI. Samuel Goldenberg és Schmuyle, VII. A limoges-i 
piac, VIII. Katakombák, IX. Baba-Jaga kunyhója, X. A kijevi nagykapu.

Ottorino Respighi (1879–1936) unterrichtete zwar 
ab 1913 Kompositionslehre an der Akademie San-
ta Cecilia in Rom, als Komponist war er aber trotz 
seiner bis dahin mehr als 30 größeren Werke lange 
nicht erfolgreich. 1916 schrieb er das Orchesterwerk 
„Brunnen von Rom“, eines der wichtigsten Stücke 
des musikalischen Impressionismus, das von Tos-
canini forciert wurde. Die Erstaufführung fand 1917 
im Teatro Augusteo in Rom unter der Leitung von 
Antonio Guarnieri statt. Der Erfolg blieb damals aus, 
das Publikum war aber 1918 in Mailand, als es von 
Toscanini dirigiert worden ist, fasziniert. Respighi 
erntete nun allgemeine Anerkennung. „In diesem 
symphonischen Gedicht möchte der Komponist die 
Gefühle und Eindrücke teilen, die in ihm die vier 
Brunnen Roms zu der Tageszeit auslösten, in der 
ihre Natur am besten mit der umliegenden Land-
schaft harmoniert und ihre Schönheit den Betrach-
ter am wirkungsvollsten anspricht.“ (Respighi) I. Der 
Brunnen im Valle Giulia bei Sonnenaufgang, II. Der 
Tritonenbrunnen am Vormittag, III. Der Trevibrun-

nen in der Mittagssonne, IV. Der Brunnen der Villa 
Medici in der Abenddämmerung.
Aram Chatschaturjan (1903–1978) ist ein sowjeti-
scher Komponist armenischer Herkunft. In seinem 
Violinkonzert fügen sich die exotischen Rhythmen 
und Melodien der östlichen Volksmusik nach dem 
bekannten Rezept des klassizistischen Folkloris-
mus in den formalen Rahmen der westlichen Mu-
siktradition ein. Auf den ersten, aufmunternden 
Satz, der auch etwas Barockes in sich trägt, folgt 
im langsamen Satz ein orientalisch angehauchtes, 
üppiges Lamento (Klagemusik). Der tänzerische 
Schlusssatz ist thematisch mit dem Eröffnungs-
satz verknüpft. Das aus 1940 stammende, Dawid 
Oistrach gewidmete Stück wurde von Jean-Pierre 
Rampal für Flöte bearbeitet.
„Bilder einer Ausstellung“ ist der berühmteste Kla-
vierzyklus des russischen Komponisten Modest 
Mussorgsky (1839–1881), der durch Maurice Ravels 
symphonische Orchestrierung äußerste Beliebtheit 
erlangte. Das Stück entstand 1874 und wurde durch 

die Posthum-Ausstellung eines verstor-
benen Freundes, des Architekten und 
Malers Victor Hartmann inspiriert. Die 
Gemälde und Zeichnungen lösten in Mus-
sorgsky die wundervoll vielfältige Darstel-
lung des menschlichen Lebens, der Seele 
und der Fantasiewelt des Volkes aus. Das 
Stück, das dem russischen Musikkritiker 
Vladimir Stasov gewidmet ist, gilt als Mus-
terbeispiel der Programmmusik. Sein Stil, 
das Prinzip des Verflechtens der verschiede-
nen Charakterstücke zu einem Zyklus, trägt 
Spuren von Schumanns Einfluss. Dennoch 
handelt es sich hier um typisch russische 
Musik. Das Promenadenthema kehrt fünfmal 
zurück. I. Der Gnom, II. Das alte Schloss, III. 
Die Tuilerien, IV. Der Ochsenkarren, V. Ballett 
der unausgeschlüpften Küken, VI. Samuel 
Goldenberg und Schmuyle, VII. Limoges. Der 
Marktplatz, VIII. Die Katakomben, IX. Die Hütte 
der Baba-Jaga, X. Das große Tor von Kiew.

  Respighi: Róma kútjai    Hacsaturján: Hegedűverseny
  Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás képei

  Respighi: Fontane di Roma    Chatschaturjan: Violinkonzert
  Mussorgsky-Ravel: Bilder einer Ausstellung

HARMÓNIA 8

HARMÓNIA 8 • 2020. április 24., péntek 
Vezényel: LEONARDO SINI • Közreműködik: LOUISA STAPLES – hegedű

HARMONIE 8 • Freitag, 24. April 2020 
Dirigent: LEONARDO SINI • Solistin: LOUISA STAPLES – Violine

HARMONIE 8
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Sári József (1935–) darabja tisztelettel adózik 
Kocsis Zoltán emlékének, utalva a közelmúlt-

ban elhunyt művész szoros kapcsolatára a leg-
újabb kori magyar zenével, a hozzá oly közel álló 

Új Zenei Stúdióval.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) A-dúr 
zongoraversenye 1786. március 2-án készült el. 

Az első tételből napsugaras fényben ragyog ki az 
A-dúr hangnem minden fiatalos bája, vidámsága. A 

zenekar által bemutatott dallamokat a zongora virtu-
ózan pergeti tovább. A lassú tétel fisz-moll hangnemű 

sicilianója könnyes, fájdalmas zene. A zárótétel eleje 
vidám, huncut hangvételű, mintha Papageno űzne 

tréfát a varázslatos hatalmasságokkal. A tétel közepén 
szenvedélyessé komorul a hangvétel, újra a fisz-moll 

fájdalmas régióiba jut, majd a zárórészben ismét vidám 
hangulatra vált.

A 4. (B-dúr) szimfóniát Ludwig van Beethoven (1770–1827) 
1806 nyarán írta, Franz Oppersdorff grófnak ajánlotta. Ős-

bemutatója 1807 márciusában volt egy gazdag mecénás házi 
koncertjén. Hector Berlioz annyira el volt ragadtatva a darabtól, 
hogy úgy gondolta, „ez a lény, aki a művészi ihlet e csodáját 
szerezte, már nem is volt ember, több volt annál”.  Jó nyomon 
járnak mindazok, akik ennek a lassú zenének gomolygó ködé-
ben, elmosott színfoltjaiban a romantikát sejtik meg. A gyors 
főtétel kirobbanó staccato-témája a humor, paródia, hangsze-
relésbeli ötletek és dinamikai meglepetések gazdag tárháza. A 
lassú tétel a megbékélés ábrándos szépségű éneke, amelyhez 
Beethoven a rondó-elemekkel ötvözött, kidolgozás nélküli 
szonátaformát választotta keretül. A harmadik tételt egyes ki-
adások menüettnek jelölik, bár a darab humorosan szakadozott 
témája nem tánclépéseket érzékeltet. Ez a nyugtalanság csak a 
Trióban csillapodik a fafúvók és a hegedűk incselkedő párbe-
szédévé. A finálé mozgalmas tizenhatod-menetei Haydn hason-
ló hangnemű londoni szimfóniájának hatását mutatják, ahogy 
a befejezés humoros ötlete is: felnagyított kottaértékekben, 
lassítva és apró részleteikre bontva a főtéma zenei anyagának 
karikatúráját halljuk.

József Sári’s (1935–) Stück ist eine Hommage 
an Zoltán Kocsis. Er verweist auf die enge Bezie-
hung des kürzlich verstorbenen Künstlers mit der 
ungarischen Musik der Gegenwart, dem Studio 
der Neuen Musik, das ihm so nahe stand.

Das Klavierkonzert A-Dur von Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756–1791) wurde 1786 fertig. Im ersten 
Satz strahlt der jugendliche Charme und die Fröhlich-
keit des A-Durs wie Sonnenlicht. Die vom Orchester 

vorgestellten Melodien werden vom Klavier virtuos 
weitergewoben. Das fis-Moll-Siziliano des langsamen 
Satzes ist von schmerz geprägt, während der Schluss-
satz in fröhlicher, ja schelmischer Stimmung beginnt. 
Die Mitte des Satzes tönt leidenschaftlich ernst, der 
Ausklang ist dann aber wieder fröhlich.

Ludwig van Beethoven (1770–1827) schrieb seine 
dem Grafen Franz Oppersdorff gewidmete 4. Sympho-
nie 1806. Die Premiere fand 1807 im Rahmen eines 
Hauskonzertes eines reichen Mäzens statt. Hector 

Berlioz war so begeistert von dem Stück, dass er sich 
dachte: „Dieses Wesen, das dieses Wunder künst-
lerischer Inspiration komponierte, war kein Mensch 
mehr, es war viel mehr.“ Diejenigen, die in dem Nebel, 
in den verwischten Farbentupfern dieser langsamen 
Musik die Romantik heraushören, liegen richtig. Das 
überwältigende Staccato-Thema des schnellen Haupt-
satzes ist reich an Humor, an geistreichen Ideen und 
dynamischen Wechseln. Der langsame Satz ist ein 
verträumtes Lied der Versöhnung. Der dritte Satz wird 
in einigen Ausgaben als Menuett bezeichnet, obwohl 
das humorvoll zerbröckelte Thema keine Tanzschritte 
vermittelt. Die Unruhe wechselt erst im Trio zum Dia-
log zwischen Holzbläsern und Violinen. Die Sechzehn-
tel des Finales weisen auf die Wirkung von Haydns 
Londoner Symphonie hin, wie auch die witzige Idee 
am Schluss: In vergrößerten Notenwerten, in Zeitlupe 
und in die kleinsten Details zerlegt hören wir nun die 
Karikatur des Hauptthemas.

SZIMFÓNIA 9 • 2020. május 8., péntek 
Vezényel: VAJDA GERGELY • Közreműködik: STEFAN ARNOLD – zongora

SYMPHONIE 9 • Freitag, 8. Mai 2020 
Dirigent: GERGELY VAJDA • Solist: STEFAN ARNOLD – Klavier

  Sári József: In memoriam Kocsis Zoltán
  Mozart: A-dúr zongoraverseny KV. 488    Beethoven: 4. B-dúr szimfónia

SZIMFÓNIA 9 SYMPHONIE 9
  József Sári: In memoriam Zoltán Kocsis

  Mozart: Klavierkonzert  in A-Dur KV488    Beethoven: 4. Symphonie in B-Dur
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) nagysikerű, 1782-ban bemutatott, Szöktetés a szerájból című daljátékával 
egyidőben készítette el a Haffner-szimfónia első, szerenád változatát, melyből két tétel elhagyásával szimfóniát 
készített . A mű első tétele ünnepi fényben ragyog, s ezt a fényt merész lendülettel mozgó, pregnáns ritmikájú fő-
témájától nyeri. A lassú tétel a bécsi szerenádmuzsikák kedélyes-érzelmes világát idézi fel, akárcsak a menüett. A 
finálé főtémája a Szöktetés időbeni közelségére utal: Ozmin híres „akasztófa-áriájának” témájára ismerünk benne.

Mozart a c-moll misét nem megrendelésre írta, hanem fogadalomból: felesége gyógyulásáért ajánlotta fel. „Szívem 
mélyén megfogadtam, hogy megírom, és remélem, hogy be is fogom tartani. Amikor elszántam magam rá, a fele-
ségem még hajadon volt, mivel azonban szilárdan elhatároztam, hogy gyógyulása után feleségül veszem, könnyen 
tehettem ezt a fogadalmat… Ígéretem komolyságának bizonyítékaként egy félig elkészült mise partitúrája szolgálhat, 
amely még a legszebb reményekre jogosítva itt fekszik…” 1783 januárjában részben elkészült vele, de teljesen soha-
sem fejezte be. A bemutatón, ahol a művet valószínűleg más miséiből vett tételekkel egészítette ki, felesége, Constanze 
énekelt szólót. A kantáta-misének szánt mű több stílust ötvöz: a „Kyrie” tétel Bach végtelenül áradó dallamait, a „Gloria” 
Händel jubiláló hangulatvilágát idézi. Jól megférnek egymás mellett az olaszos operaáriák és a klasszikus haydni elemek, 
a vészterhesen drámai „Qui tollis” pedig a händeli hatással együtt is messze előremutat saját koránál. Mozart mesterien 
fejezi ki zenével a legbelső lényeget, megfoghatatlan képességgel ábrázolja az égi és a földi szerelmet ebben a műben.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) schrieb gleichzeitig mit seinem äußerst erfolgreichen Singspiel 
„Entführung aus dem Serail” die erste, die Serenaden-Version der Haffner-Symphonie, die er später um zwei 
Sätze kürzte. Der erste Satz erstrahlt in einem festlichen Licht, was von der prägnanten Rhythmik herrührt. Der 
langsame Satz und auch das Menuett erinnern an die heiter-liebliche Welt der Wiener Ständchen. Das Hauptthema 
des Finales deutet auf die nahende Flucht hin: Wir erkennen darin das Thema der berühmten Osmin-Arie.

Mozart schrieb die c-Moll Messe nicht auf Bestellung, sondern aus einem Versprechen heraus: Er hat sie für die 
Heilung seiner Frau angeboten. „…Ich habe es in meinem Herzen wirklich versprochen, und ich hoffe es auch wirklich 
zu halten – meine Frau war, als ich es versprach, noch ledig – da ich aber entschlossen war, sie bald nach ihrer Genesung 
zu heiraten, so konnte ich es leicht versprechen. … Zum Beweis aber der Wirklichkeit meines Versprechens kann die 
Spart von der Hälfte einer Messe dienen, welche noch in der besten Hoffnung da liegt …“. Im Januar 1783 war er teilweise 
fertig, er hat das Werk aber nie richtig vollendet. Bei der Erstaufführung, wo er das Werk wahrscheinlich mit Sätzen 
aus seinen anderen Messen ergänzte, sang seine Frau Constanze solo. Das als Kantatenmesse gedachte Werk verknüpft 
verschiedene Stile: Das Kyrie erinnert an die breit strömenden Melodien Bachs, im Gloria wird die jubelnde Stimmung 
Händels heraufbeschwört. Die italienischen Opernarien und klassischen Haydn-Elemente passen gut zusammen, während 
das höchst dramatische „Qui tollis“ samt seinem Händel’schen Touch seiner Zeit weit voraus ist. Mozart drückt mit seiner 
Musik das Innerste meisterhaft aus, und bringt die himmlische und irdische Liebe mit unfassbarer Genialität zum Ausdruck.

  Mozart: D-dúr Haffner-szimfónia KV. 385
  Mozart: c-moll mise KV. 427

  Mozart: Haffner-Symphonie in D-Dur KV. 385
  Mozart: Messe in c-Moll KV. 427

HARMONIE 9

HARMONIE 9 • Donnerstag, 21. Mai 2020
Dirigent: BERNHARD SCHNEIDER
Solisten: CORNELIA HORAK – Sopran, ANNA BRULL – Mezzosopran
MARIO LERCHENBERGER – Tenor, ISTVÁN SZÉCSI – Bass, Chor

HARMÓNIA 9

HARMÓNIA 9 • 2020. május 21., csütörtök
Vezényel: BERNHARD SCHNEIDER
Közreműködnek: CORNELIA HORAK – szoprán, ANNA BRULL – mezzoszoprán,
MARIO LERCHENBERGER – tenor, SZÉCSI ISTVÁN – basszus, kórus 3534 35



Gustav Mahler (1860–1911) 2. („Feltámadás”) szimfóniája, melynek zenéje túlfeszített, tele van 
erőteljes érzelmekkel és fantasztikus kontrasztokkal, a lélek halhatatlanságába vetett hitnek állít 
monumentális emléket. A szerző a közel másfél órás szimfóniában nemcsak a műfaj határait fesze-
gette - „a szimfónia legyen olyan, mint a világ: mindent öleljen át” -, hanem az előadói apparátust 
is extrém méretűvé nagyította: a nagy létszámú zenekar mellett külső zenekart, énekes szólistákat 
és kórust is alkalmaz. A szerző vallomása szerint a 2. szimfónia halált vizionáló első tétele - egy gyász-
induló - az 1. szimfónia hősének gyászünnepe. A több mint félórás finálé pedig a reményé és a teljes 
feloldódásé. „Halál, ki győzöl mindeneken, most téged is legyőztek.” A címben szereplő Feltámadás 
nem a húsvétra utal, hanem Friedrich Klopstock ódájának címe. A fináléban elhangzó szövegek rész-
ben ebből az ódából származnak, részben Mahler saját szövegei.

Gustav Mahlers (1860–1911) Symphonie Nr. 2 („Auferstehung“), deren Musik voll von starken Emotionen und fan-
tastischen Kontrasten ist, stellt dem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele ein monumentales Denkmal. In der 
extra-langen Symphonie sprengte der Komponist nicht nur die Grenzen des Genres, sondern vergrößerte auch den 
ausführenden Apparat bis ins Extreme: Neben dem Großorchester werden ein externes Orchester, Sängersolisten 
und ein Chor eingesetzt. Nach Aussage des Komponisten ist der den Tod visionierende erste Satz – ein Trauermarsch 
– die Trauerfeier des Helden seiner 1. Symphonie. Das mehr als 30-minütige Finale steht für Hoffnung und volle 
Auflösung. „Tod, der du alles besiegst, nun bist auch du besiegt worden.“ Die Auferstehung im Titel bezieht sich nicht 
auf Ostern, sondern auf Friedrich Klopstocks Ode. Die Texte im Finale sind zum Teil von dieser Ode abgeleitet, zum 
Teil sind es eigene Texte Mahlers.

  Mahler: 2. c-moll szimfónia   Mahler: 2. Symphonie in c-Moll

HARMÓNIA 10 SZIMFÓNIA 10 SYMPHONIE 10

HARMÓNIA 10 • 2020. június 5., péntek  
SZIMFÓNIA 10 • 2020. június 5., péntek    
Vezényel: MADARAS GERGELY
Közreműködnek: énekes szólisták, kórus

HARMONIE 10 • Freitag, 5. Juni 2020                               
SYMPHONIE 10 • Freitag, 5. Juni 2020                                   

Dirigent: GERGELY MADARAS 
                                          Mitwirkende: Sängersolisten, Chor

HARMONIE 10

AGORA – MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTHÁZ KULTUR- UND SPORTZENTRUM AGORA
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AZ ELŐADÁSOK 
IDŐPONTJA / TERMINE

2019. október 15., kedd,
16., szerda, és 17., csütörtök,
9.30 és 10.45

2019. december 10., kedd,
11., szerda és 12., csütörtök,
9.30 és 10.45

2020. január 21., kedd,
22., szerda és 23., csütörtök,
9.30 és 10.45

2020. május 12., kedd,
13., szerda és 14., csütörtök,
9.30 és 10.45

EGYÓRÁS BEAVATÓ
HANGVERSENYSOROZAT MINDEN
KOROSZTÁLY SZÁMÁRA,
SZERDÁNKÉNT 18.00 ÓRAKOR
A BARTÓK TEREMBEN

EINSTÜNDIGE 
EINFÜHRUNGSKONZERTE
IN DIE KLASSIK, FÜR ALLE 
ALTERSKLASSEN, MITTWOCHS UM 18 
UHR IM BARTÓK SAAL

2019. november 6., szerda, 18.00
2019. december 4., szerda, 18.00
2020. február 19., szerda, 18.00

JEGYÁR: 600 FT
EINZELKARTENPREIS: 600 HUF

ZENEMANÓK BÉRLET HANGOS LÁTÁS, SZÍNES HALLÁS

MUSIKZWERGE   ABONNEMENT LAUTES SEHEN, BUNTES HÖREN

A BÉRLET ÁRA: 1 500 FT • SZÓLÓJEGY ÁRA: 500 FT
ABONNEMENT: 1 500 HUF • EINZELKARTEN: 500 HUF38 Szombathely, Fô tér 24/E – Belsô Uránia Udvar • Tel.: 20/216-6826 • www.isisgaleria.hu • isisgalszhely@gmail.com

ÚJ 
HELYENIsis GALÉRIA



BPW
MESTERMŰ

A művészetben és a műszaki tudományokban számos közös 
vonás fellelhető. A remekművek a legapróbb részletekig

meg vannak komponálva. Mi ugyanezen elv alapján alkotunk 
kiemelkedő műszaki megoldásokat a jövő mobilitásáért.

Tudjon meg többet rólunk: www.schaeffl  er.hu 

Az alkotás öröme számunkra egyet jelent a professzionális mérnöki munkával és a hibátlan kivitelezéssel. Tudjuk, hogy minden egyes munkatársunk tudása kell ahhoz, 
hogy olyan mű szülessen, amire aztán mindannyian büszkék lehetünk.
Az individuum és a tökéletes összhang egyformán fontos számunkra.

Minden hang számít!

BPW - Hungária Kft. 
H-9700 Szombathely, Körmendi út 98. · Tel.: +36 94 517-200 · Fax.: +36 94 517-358 
bpw@bpw.hu · www.bpw-hungaria.hu



FoLyAMAToSAN MEGÚJULÓ ÉTLAppAL,
KÜLÖNLEGES AjáNLATokkAL ,

MINDEN HÓ HARMADIK CSÜTÖRTÖKÉN
BORKÓSTOLÓS VACSORÁKKAL
váRjUk kEdvES vENdÉgEiNkET!

MÓLÓ RESTAURANT & CAFÉ Tel.: +36-94/509-200, +36 94/505-505 • E-mail: info@molorestaurant.hu
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. • www.molorestaurant.hu • www.facebook.com/molo.szombathely

KOPULA TŰZIJÁTÉK
THE SHOW MUST GO ON!

Eurosolving Kft.
9700 Szombathely,

Király u. 3.
Tel.: +36/94-510-575

info@kopula.hu
www.kopula.hu

Tegye teljessé esti programját
koncert előtt, koncert után. 
Meghitt vacsoraesték éttermünkben!
RENDEZVÉNYEK
SZERVEZÉSÉVEL,
LEBONYO LÍTÁSÁVAL
SZÍVESEN ÁLLUNK 
MAGÁN, ÉS ÜZLETI
MEGRENDELŐINK
RENDELKEZÉSÉRE!

WAGNER VENDÉGUDVAR
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 15. • Tel.: 94/322 208 

info@hotelwagner.hu • www.hotelwagner.hu

Megjelenik: 2019. május 20-án
Felelős kiadó: Kiss Barna 
Szerkesztők: Kiss Barna, Makkay Katalin, Nábrádi Szabolcs, Hajas Anikó
Műismertetők: Horváth Imre, Kiss Barna, Nábrádi Szabolcs
Német fordítás: Mátyás Gyöngyi
Grafikai és nyomdai munkák: Zotu Reform Kft., István Péter

Információ: www.sso.hu, info@sso.hu
Bérletek, jegyek kaphatók a Bartók Terem jegyirodájában
(9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3., Tel.: 94/314-472)

Az időpont- és műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Termin- und Programmänderungen sind vorbehalten.
A műsorfüzetben megjelenő hirdetésekért felelősséget nem vállalunk.
Für die Programmheft erscheinenden Anzeigen übernehmen wir keine Werantwortung.

Fotó: Balogh Zoltán (28), Marco Borggreve (18), Dan Carabas (25), Julian Epoc (32),
Garas Kálmán (7, 8, 11, 15, 21, 26, 33, 37, 38, 39), Horváth Marcell (10),
Christian Jungwirth (35), Kondella Misi (24), Kurucz Árpád (19),
Lovagi Milán (4, hátoldal), Monoki Attila (29), PromoArt Studio (14), Szecsődi Balázs (12)

A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR 2019/2020-AS MŰSORFÜZETE




