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ÁTTEKINTŐ NAPTÁR – SZIMFÓNIA ŐSZ BÉRLET ÁTTEKINTŐ NAPTÁR – SZIMFÓNIA TAVASZ BÉRLET
ÜBERSICHT – SYMPHONIE HERBST-ABO ÜBERSICHT – SYMPHONIE FRÜHLINGS–ABO

2021 2022

2022

1. SZEPTEMBER 10. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Vajda Gergely,
közreműködik: Varga Tamás

2. OKTÓBER 8. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Giovanni Mazza

3. NOVEMBER 6. 19.00 szombat Bartók Terem
vezényel: Dobszay Péter,
közreműködnek: magyar és külföldi énekművészek,
osztrák és horvát kórusok

4. DECEMBER 3. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Cser Ádám,
közreműködik: Louisa Staples

5. JANUÁR 21. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Leonardo Sini,
közreműködik: Christoph Koncz

1. FEBRUÁR 18. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Vajda Gergely,
közreműködik: Palojtay János

2. MÁRCIUS 9. 19.00 szerda Bartók Terem vezényel: Thomas Kornél,
közreműködik: Vida Mónika Ruth, Luis Aracama

3. MÁRCIUS 25. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Kovács János,
közreműködik: Borbély László

4. MÁJUS 6. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Vajda Gergely,
közreműködik: Berecz Mihály

5. MÁJUS 20. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Somos Csaba,
közreműködik: énekes szólisták, Nemzeti Énekkar

ÁRAK ÁRAKPREISEA bérlet ára: 16.000 Ft
Szólójegy ára: 3.500 Ft

A bérlet ára: 16.000 Ft
Szólójegy ára: 3.500 Ft

Abonnement: 16.000 Ft
Einzelkarten: 3.500 Ft PREISE Abonnement: 16.000 Ft

Einzelkarten: 3.500 Ft
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ÁTTEKINTŐ NAPTÁR – ÜNNEPEK BÉRLET
ÜBERSICHT – FESTTAGE–ABO

RÁADÁS KONCERT  |  BONUSKONZERT

ÁRAK PREISEA bérlet ára: 16.000 Ft
Szólójegy ára: 3.500 Ft

Abonnement: 16.000 Ft
Einzelkarten: 3.500 Ft

2021

2022

2022

1. OKTÓBER 1. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Kovács János, közreműködik: Varga Gábor

2. OKTÓBER 22. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Kovács János

3. DECEMBER 17. 19.00 péntek Bartók Terem vezényel: Kovács János,  közreműködik: 
Kriszta Kinga, Horváth István, Oberfrank Péter

4. ÁPRILIS 14. 19.00 csütörtök Bartók Terem vezényel: Kovács János

5. MÁJUS 30. 19.00 hétfő Bartók Terem vezényel: Hamar Zsolt

1. JÚNIUS 18. 19.00 szombat AGORA – 
Művelődési és Sportház*

vezényel: Kesselyák Gergely, közreműködnek: 
a Magyar Állami Operaház énekművészei

* Szombathely, Március 15. tér 5.
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KISS BARNA BARNA KISS
IGAZGATÓ INTENDANT
Tisztelt Hangverseny-látogatók, kedves Vendégeink!

Zenekarunk 2021-2022-es évadában a bécsi klasszika meghatározó alko-
tóitól, Haydntól és Mozarttól indulva a romantika, az impresszionizmus 
neves képviselőin és Bartókon keresztül egészen a kortárs komponistákig 
terjed az a zeneszerzői kör, akiknek műveiből válogatva megszerkesztet-
tük a három, ezúttal rövidebb lélegzetű bérletsorozat műsorát.  

Az Ősz és a Tavasz sorozatokban az elmúlt évadban megismert nagyszerű 
magyar dirigensek - Vajda Gergely, Cser Ádám, Dobszay Péter, Thomas 
Kornél – mellett olasz karmestereket is üdvözölhetünk, a műsorokból 
kedvcsinálóként álljon itt néhány alkotás: Sztravinszkij: Tűzmadár, Verdi: 
Requiem, Muszorgszkij-Ravel: Egy kiállítás képei, Bartók: A csodálatos 
mandarin.  A kiváló magyar szólistagárdát külföldi művészek színesítik, 
Angliából, Spanyolországból, Ausztriából és Horvátországból is érkeznek 
előadók a Bartók Terem színpadára.

Az Ünnepek sorozat koncertjei, melyeket a Hamar Zsolt irányításával el-
hangzó záróelőadás kivételével Kovács János dirigál, jeles alkalmakhoz 

illeszkednek: a Zene Világnapja, Nemzeti ünne-
pünk, a Karácsony, a Húsvét és a Magyar Klasszikus 
Zene Napja egyaránt hangversenyt érdemel.

A koncertévadot egy különleges előadással zárjuk, Ver-
di egyik legismertebb operája, a Rigoletto Kesselyák 
Gergely vezényletével csendül fel az Agorában. Bízunk 
abban, hogy újra közönség előtt kerülhetnek megren-
dezésre a Szilveszteri Gála és a Hollywood Classics film-
zenei koncert előadásai is.
Remélem, hogy műsorainkat érdekesnek és meghall-
gatásra méltónak találják, így minden hangverseny 
alkalmával találkozhatunk Önökkel. Egy koncerthez mi, 
szimfonikus művészek egyedül kevesek vagyunk: feltét-
lenül szükségünk van a közönség inspiráló jelenlétére, 
mely arra ösztönöz minden előadót, hogy tehetségének és 
tudásának maximumát nyújtva felejthetetlen koncertélmé-
nyeket, tartalmas és értékteremtő szórakoztatást kínáljon 
tisztelt Vendégeinknek!

Sehr geehrte Konzertgäste, liebes Publikum!

Für die Saison 2021-2022 hat unser Orchester beginnend 
mit den führenden Vertretern der Wiener Klassik, Haydn 
und Mozart, über die Romantik und den Impressionismus 
bis hin zu Béla Bartók und zeitgenössischen Komponisten 
Werke für ein Programm mit drei, diesmal kürzeren Abo-
Serien ausgewählt.

Neben den hervorragenden ungarischen Dirigenten, die 
Sie in der letzten Saison kennenlernen konnten – Gergely 
Vajda, Ádám Cser, Péter Dobszay, Kornél Thomas – sind im 
Rahmen der Abos Herbst und Frühling heuer auch Dirigen-
ten aus Italien dabei. Hier einige Werke, um Ihnen „Appe-
tit“ zu machen: Strawinskys Feuervogel, Verdis Requiem, 
Mussorgsky-Ravels Bilder einer Ausstellung und Bartóks 
Wunderbarer Mandarin. Zu den hervorragenden ungarischen 
Solisten gesellen sich Künstler aus England, Spanien, Öster-
reich und Kroatien.  

Die Konzerte des Festtage-Abos, bei denen mit Ausnahme des Abschluss-
konzerts unter Zsolt Hamar János Kovács auf dem Dirigentenpult steht, finden 
zu besonderen Anlässen statt: Weltmusiktag, Nationalfeiertag, Weihnachten, 
Ostern und Tag der ungarischen klassischen Musik.

Die Konzertsaison endet mit einer besonderen Aufführung: Im Kulturhaus 
Agora kommt Verdis berühmteste Oper, Rigoletto, unter der Leitung von 
Gergely Kesselyák auf die Bühne. 

Hoffentlich werden auch die Silvestergala und das Filmmusikkonzert Holly-
wood Classics mit Publikum stattfinden können.  

Ich bin zuversichtlich, dass Sie unsere Programme interessant und hörenswert 
finden, und an allen Konzerten teilnehmen. Wir Musiker sind nämlich auf die 
inspirierende Präsenz der Zuhörerschaft angewiesen, die alle Interpreten dazu 
anspornt, ihr Talent und ihr Können zum Besten zu geben, um unseren werten 
Gästen unvergessliche Konzerterlebnisse, niveauvolle und bereichernde Unter-
haltung zu bieten!
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HARMÓNIA 1.MŰVÉSZEINK
Gyenge Tibor koncertmester
Bozsodi Lóránt koncertmester
Illés Klaudia 
Berki Antal 
Csanádi Szilvia 
Dankó László 
Gyenge Mihaela-Elena 
Berki-Horváth Szimonetta 
Dr. Kóta Péterné 
Morvay Ágnes 
Radványi Dóra 
Schermann Klára 
Dóra Attila 
Nauratyill Eszter 
Guttman Mátyás 

Bozsodi Tamás szólamvezető
Nagy-Valera Zsanett szólamvezető
Császár János 
Fodor Dániel 
Molnár Enikő Erzsébet 
Rykala Abigél 
Téglás Sándorné 
Zsebi Viktória 
Rákosi Anna 
Engin Mevsim Pınar 
Balogh Rudolf 

Donyec László szólamvezető
Bozsodi Szabolcs szólamvezető
Ábrahám László 
Berki Gábor 
Bozsodi Rita 
Tóth Péter 
Gusztos Dániel 

Petró András szólamvezető
Pákolitz Andrea szólamvezető
Anglerné Gergó Éva 
Benkő Éva 
Bozsodi Zoltán 
Kóta Donát 
Gyenge András 
Guttman Ábel 

Lipi Tamás szólamvezető
Sárközi Gábor szólamvezető
Horváth Csaba 
Kovács Attila 
Farkas Gábor 
Lakatos Tamás 
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Szakályné Szalai Mária szólamvezető
Béres Sándor Ottó
Joó Nikoletta

Badics Krisztina szólamvezető
Baldauf Veronika 
Kiss Dominik 

Bertha László szólamvezető
Kerti Áron  fafúvós szólamvezető
Hotzi Péter 
Lenner Barnabás 

Janzsó Péter szólamvezető
Lasics Zsuzsanna tb. szólamvezető
Thummerer Ferenc 
László Attila 

Kovács Róbert szólamvezető
Katzler András tb. szólamvezető
Pálkövi Dániel 
Vlasits Gábor 
Nagy Bálint 
Bejczi Máté 

Németh Imre szólamvezető
Bihacker Ádám 
Lővey Márk 
Ujhelyi Péter 

Juhász Tibor 
rézfúvós és harsona szólamvezető
Fehér Gyula
Nábrádi Szabolcs
Martonosi Sándor

Szentgyörgyvári Tibor

Kovács Árpád szólamvezető
Vörös Gergő 
Gazdag János 
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Tisztelt zenekedvelő Közönségünk!

Új évadunk tervezésekor Kiss Barna igazgató úr és az együttes 
Művészeti Tanácsa – figyelmen kívül hagyva a járvány esetleges 
fenyegetését – csak arra gondoltak, hogy a zeneirodalom kime-
ríthetetlen kincsestárából csupa remekművet válasszanak az 
Önök gyönyörűségére.

Fiatalabb karmester-kollégáimmal megpróbáljuk közvetíteni a 
zsenik gondolatait – ehhez nem kell más, mint a kiváló Savaria 
Szimfonikus Zenekar művészeit helyzetbe hozni: jól kihasznált 
zenekari próbákon a lehető legközelebb jutni a mesterművek 
lényegéhez.

Műsorfüzetünket tanulmányozva megtapasztalhatják, hogy  
mindenki találhat kedvére való muzsikát. Sokszínű, szimfonikus 
zenekarra írott művek, kiváló szólisták által megszólaltatott ver-
senyművek mellett nagyszabású oratorikus alkotások is felhang-
zanak koncertjeinken.

Jómagam 48. szezonomat kezdem az Állami Opera-
házban. Elkötelezett híve vagyok ennek a csodás 
műfajnak, ezért különös örömmel tölt el, hogy az 
évtizedes hagyományt követve ebben az évben is 
operát játszhatunk Önöknek.

Nem restellem újra leírni - nem lehet elégszer is-
mételni -, hogy a zene gyógyító és jobbító erejű. Ha 
képes volnék rá, minden embertársamat rávenném, 
hogy élő koncerten ízlelje meg a zenehallgatás gyö-
nyörűségét. Önöket arra kérem, vigyék hírét ismeret-
ségi körükben annak, hogy érdemes megpróbálni!

Jó egészséget kívánva szeretettel várjuk Önöket a kon-
certjeinkre.

Tisztelettel:
Kovács János karmester

Wertes musikbegeistertes 
Publikum!

Bei der Planung der neuen Spielzeit 
blendeten Herr Intendant Kiss und der 
Künstlerische Beirat des Orchesters 

eventuelle COVID-bedingte Einschrän-
kungen aus, und fokussierten nur dar-

auf, aus dem unerschöpflichen Reichtum 
der Musikliteratur Meisterwerke für Sie 

auszuwählen. 

Wir Dirigenten werden bestrebt sein, die 
Gedanken der Genies richtig zu vermit-

teln. Dazu ist es eigentlich ausreichend, 
die Künstlerinnen und Künstler der Savaria 

Symphoniker, ein exzellentes Orchester, im 
Rahmen der Proben so nahe wie möglich an 

die Essenz der Kompositionen zu führen.

Wie Sie aus dem Programmheft erkennen werden, ist Musik für 
jede Geschmacksrichtung dabei: Neben Orchesterstücken und 
Konzerten mit herausragenden Solisten stehen auch oratorische 
Werke auf dem Spielplan.

Als bekennender Opernfan, der an der Staatsoper in Budapest 
seine 48. Saison angeht, ist es eine besondere Freude für mich, 
die hiesige jahrzehntelange Tradition der Opernaufführungen 
fortführen zu dürfen. Es soll auch festgehalten werden – man 
kann es nicht oft genug wiederholen –, dass Musik eine positive, 
ja sogar heilsame Wirkung hat. Wenn ich könnte, würde ich je-
den meiner Mitmenschen dazu bewegen, durch die Teilnahme 
an einem Live-Konzert auf den Geschmack des Musikgenusses 
zu kommen. Bitte überzeugen Sie Ihre Freunde und Bekannten, 
dass es einen Versuch wert ist!

Wir wünschen gute Gesundheit und freuen uns, Sie bei unseren 
Konzerten begrüßen zu dürfen.

János Kovács, Dirigent

KOVÁCS JÁNOS  JÁNOS KOVÁCS
KARMESTER, MŰVÉSZETI TANÁCSADÓ DIRIGENT, KÜNSTLERISCHER BERATER
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HERBST-ABO 1SYMPHONIE

Edward Elgar (1857-
1934) brit zeneszerző 

utolsó jelentős műve 
az 1919-ben íródott 

e-moll csellóverseny. A 
mű hátterében az első 

világháború, a sorozatos 
veszteségek borongós 

képe áll. A bemutató után 
néhány héttel meghalt a 

felesége, Alice – és mintha 
utolsó találkozás lenne ez a 

darab, Elgar többé nem volt 
képes teljes értékű darabot 

komponálni és befejezni, ho-
lott még 15 évig élt.

A szívbemarkoló dallamvilág, a 
befejező Coda előtt még egyszer 

visszatérő, mélyen megindító kez-
dőtéma a fájdalom vissza-vissza-
térését, el nem múló “örökséget” 
sejtet. Az 1919-es londoni ősbemu-
tató szerencsétlen kimenetelű volt, 
a siker elmaradt, ám ez nem annyira 
a mű és a szólista – Felix Salmond 
– hibája volt, hanem inkább a túl 
kevés próbán múlt. A zenekarban 
ott ült csellistaként a fiatal John 
Barbirolli, aki azon a 40 évvel ké-
sőbbi, mérföldkőnek számító felvé-
telen vezényel, amin Jacqueline du 
Pré szólózik. Ez a legendás előadás 
tette széles körben ismertté Elgar 
versenyművét.

Richard Strauss 1886 tavaszán éle-
tében először lépett német nyelv-

területen kívülre, Meiningenből 
Itáliába utazott. Útja nem volt 
éppen felhőtlen, egy alkalommal 
mindenét ellopták. Nápoly, Capri, 
Sorrento, Pompeii után Róma nyű-
gözte le leginkább az ifjú mestert. 
A két hónapos utazás hatására írott 
négytételes zenekari fantázia az 
Aus Italien címet kapta. A tétele-
ket programcímekkel látta el: 1.: A 
Campagnán. 2.: Róma romjai között. 
3.: A sorrentói parton. 4.: Nápolyi 
népélet. Az utolsó tételben Denza 
Nápolyi dalát dolgozza fel a Funiculi 
funiculát. (a cím a Vezúv térségében 
utasokat szállító kisvasútra utal). 
Strauss népdalnak titulálta Denza 
dalát, aki szerzői jogdíjat kért, és 
kapott Strausstól a dalhasználatért. 

Das Cellokonzert in e-Moll aus dem 
Jahr 1919 ist das letzte große Werk 
des britischen Komponisten Edward 
Elgar (1857-1934). Es entstand vor 
dem Hintergrund des Ersten Welt-
kriegs und der serialen Verluste. 
Wenige Wochen nach der Urauffüh-
rung starb Elgars Frau Alice – das 
Werk mutet wie ein letztes Treffen 
an: Elgar lebte zwar noch 15 Jahre, 
war aber nicht mehr in der Lage, ein 
vollwertiges Stück zu komponieren. 

Die herzergreifende Melodie, das 
tief bewegende Anfangsthema, 
das vor der abschließenden Coda 
noch einmal auftaucht, deutet die 
ständige Wiederkehr der Trauer an, 
ein unauslöschliches „Erbe”. Die 

Uraufführung 1919 in London war 
ein Misserfolg, was nicht so sehr an 
dem Werk und dem Solisten Felix 
Salmond lag, sondern eher an zu 
wenigen Proben. Im Orchester saß 
der junge John Barbirolli als Cellist, 
der 40 Jahre später die bahnbre-
chende Aufnahme mit Jacqueline 
du Pré als Solistin dirigiert. Diese 
legendäre Aufführung machte El-
gars Konzert weithin bekannt.

Im Frühjahr 1886 reiste Richard 
Strauss zum ersten Mal außerhalb 
des deutschsprachigen Raums, von 
Meiningen nach Italien. Seine Reise 
verlief nicht gerade problemlos, ein-
mal wurden z.B. alle seine Sachen 
gestohlen. Nach Neapel, Capri, Sor-

rent und Pompeji 
beeindruckte Rom 
den jungen Meister 
am meisten. Die Or-
chesterfantasie, die 
nach der zweimona-
tigen Reise entstand, 
trug den Titel „Aus 
Italien”. Die Sätze wur-
den mit Programmtiteln 
versehen. 1: Auf der Cam-
pagna 2: In Roms Ruinen. 
3: Am Strande von Sorrent. 
4: Neapolitanisches Volks-
leben, der letzte Satz mit der 
Verarbeitung von Denzas Gas-
senhauer‚ ‚Funiculi, Funicula‘ 
(der Titel verweis auf die Stand-
seilbahn auf den Vesuv). 

  Elgar: Csellóverseny
  R. Strauss: Aus Italien – szimfonikus költemény

  Elgar: Cellokonzert
  R. Strauss: Aus Italien - symphonische Dichtung

ŐSZ BÉRLET 1SZIMFÓNIA

SZIMFÓNIA 1 • 2021. szeptember 10., péntek
Vezényel: VAJDA GERGELY • Szólista: VARGA TAMÁS

SYMPHONIE 1 • Freitag, 10. September 2021 
Dirigent: GERGELY VAJDA • Solist: TAMÁS VARGA 1312



A Diótörő Pjotr Iljics Csaj-
kovszkij (1840-1893) utolsó 
balettje és egyben utolsó szín-

padi műve. A történet alapját E. 
T. A. Hoffmann A diótörő és az 
egérkirály című meséje képezi. 

A mű első koreográfiáját Mari-
us Petipa tervezte. Nagy sikert 

aratott ősbemutatójára 1892-
ben került sor a szentpétervári 
Mariinszkij színházban. A Magyar 

Királyi Operaházban először 1927-
ben mutatták be Brada Ede koreo-

gráfiájával.
Ottorino Respighi (1879-1936) 
Gioachino Rossini zongoradarabjai 

alapján írta A varázsdoboz zenéjét. Az 
1860-ban Franciaországban játszódó 

balett világpremierje 1919-ben volt a 

londoni Alhambra Színházban. Cselekmé-
nye az életre kelt játékok és a mit sem sejtő 
vásárlók között bontakozik ki. A játékbolt-
ban árusított táncospár két tagját ugyanis 
egy amerikai és egy orosz család szeretné 
megvásárolni, amivel tudtukon kívül végleg 
elszakítanák egymástól a kis figurákat, ám a 
játékok összefogásával végül minden veszély 
elhárul a pár feje fölül.

A Nocturne és Polonaise valamint a grand 
valse brillante Chopin zongoraműveinek 
egy-egy zenekari feldolgozása. Azon alkotá-
sok közé tartoznak, amelyeket Sztravinszkij 
készített Gyagilev felkérésére. Ez volt az első 
együttműködés a fiatal orosz zeneszerző és 
a félelmetes impresszárió között. A művek 
nagyszerűen tükrözik Sztravinszkij átdolgo-
zási és hangszerelési tehetségét.

A Tűzmadár balett szövegkönyve klasszikus 
orosz (és európai) népmesei elemekből 
építkezik. A darab a sötét, a gonosz, az al-
világi rossz és a fényes, gyönyörű, lángoló 
jóság párharca. A gonosz varázsló, Kascsej 
halhatatlanságra tett szert, amit egy tojásba 
rejtett, így ha megölik, csak a teste pusztul 
el. Várában tizenhárom hercegnőt tart fogva, 
köztük a szépséges cárevnát. A Tűzmadár an-
dalító énekére Kascsej mély álomba merül, 
és mire felébred, Iván megtudja a madártól a 
titkot: Kascsej elpusztításához a tojást is ösz-
sze kell törni. Amikor ez megtörténik, eltűnik 
a varázsló vára, a kővé vált emberek feléled-
nek, és a balettdarab záróképe a cári lakoda-
lom. A balett nemcsak történetével tükrözi 
az orosz népmesék világát, a zenék közül jó 
pár klasszikus orosz népdal átdolgozását is 
felfedezhetjük.

Der Nussknacker ist das letzte Bal-
lett von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky 
(1840-1893) und auch sein letztes 
Bühnenwerk. Es baut auf E. T. A. 
Hoffmanns Geschichte Nusskna-
cker und Mausekönig auf, die erste 
Choreographie stammt von Marius 
Petipa. Das Stück wurde 1892 mit 
großem Erfolg am Mariinsky-Thea-
ter in St. Petersburg uraufgeführt. 
Die Premiere am Königlichen Unga-
rischen Opernhaus fand 1927 statt. 
Ottorino Respighi (1879-1936) 
schrieb die Musik für Der Zauberladen 
basierend auf Themen von Gioachino 
Rossini. Die Uraufführung fand 1919 
im Alhambra Theatre in London statt. 
Das Ballett spielt im Frankreich des Jah-
res 1860, in einem Spielzeugladen, wo 

die Spielsachen zum Leben erwecken. Eine 
amerikanische und eine russische Familie 
will je ein Mitglieder eines Tänzerpaares 
kaufen, was die kleinen Figuren endgültig 
voneinander trennen würde. Die Spielsa-
chen tun sich aber zusammen und retten 
letztlich das Paar. 

Nocturne und Polonaise grand brillante ist 
eine Orchesterbearbeitung von Chopins 
Klaviermusik und eines der Werke, die der 
junge Strawinsky im Auftrag des einfluss-
reichen Impresarios Djagilew schrieb. Es 
offenbarte sein Talent für Transkription 
und Orchestrierung.
Das Libretto für den Feuervogel basiert auf 
klassischen russischen (und europäischen) 
Volksmärchen. Es geht dabei um den 
Kampf zwischen Gut und Böse. Der böse 

Zauberer Kastschej erlangte Unsterblich-
keit, indem er seine Seele in einem Ei ver-
steckte, so dass, wenn er getötet wird, nur 
sein Körper stirbt. In seinem Schloss hält er 
dreizehn Jungfrauen gefangen, darunter 
die schöne Zarewna. Der magische Ge-
sang des Feuervogels versetzt Kastschej 
in tiefen Schlaf, inzwischen erfährt Iwan 
von dem Vogel das Geheimnis: Um den 
Zauberer zu töten, muss auch das Ei zer-
brochen werden. Nachdem dies geschieht, 
verschwindet das Schloss des Zauberers, 
die versteinerten Menschen werden wie-
der lebendig und das Ballett endet mit der 
Hochzeit des Zaren.

Nicht nur die Geschichte ist russischen Ur-
sprungs, auch in der Musik dringen klassi-
sche russische Volkslieder durch.

  Csajkovszkij: Diótörő – szvit    Rossini-Respighi: A varázsdoboz (La boutique fantasque)
  Chopin-Sztravinszkij: Nocturne és Polonaise grand brillante    Sztravinszkij: Tűzmadár
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  Chopin-Strawinsky: Nocturne und Polonaise grand brillante    Strawinsky: Der Feuervogel
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Amikor Gioachino Rossini 1868-ben el-
hunyt, Giuseppe Verdi (1813-1901) arra 
gondolt, hogy a nagy operaszerzőre 
gyászmisével kellene megemlékezni. 
Elképzelése szerint a rekviem egyes 
tételeit más-más zeneszerző kompo-
nálta volna, ráadásul ellenszolgáltatás 
nélkül. Maga megírta a zenemű utolsó 
tételét, a Libera me-t, de a nagy összefo-
gásból a komponisták közötti féltékeny-
ség, illetve a közömbösség miatt nem 
lett semmi. Két év múlva egyik barátja 
rábeszélésére újra foglalkozni kezdett a 
darabbal, de a végső lökést Alessandro 
Manzoni, az olasz romantika egyik leg-
nagyobb költőjének, a Risorgimento 
egyik vezéralakjának a halála adta meg. 
Egy év alatt megírta a mű további té-
teleit is, és a bemutatóra 1874. május 

22-én, Manzoni halálának első évfor-
dulóján került sor a milánói San Marco 
székesegyházban, Verdi vezényletével, 
hatalmas sikerrel. 

A Requiem olaszországi bemutatóit 
gyors európai sikersorozat követte. 
Ennek a körútnak a keretében szó volt 
arról, hogy Budapestre is ellátogat a 
társulat, ám ez végül időpont-egyez-
tetési problémák miatt nem valósult 
meg, de a művet a Nemzeti Színházban 
Erkel Sándor vezényletével ekkorra már 
bemutatták.

Verdi, a vérbeli operakomponista nem 
tudta meghazudtolni magát, új darabja 
számos tekintetben operaszerű hang-
zást mutat, mi több: egyik tételének, 

a Lacrimosának a 
kezdődallama tényle-
gesen egyik operájá-
ból származik (bár ott 
valójában nem használta 
fel). Verdi – a liturgikus 
szempontoktól eltekintve 
– személyes, emberi drámát 
kívánt megformálni, olyan 
művet alkotott, amelynek 
a középpontjában az egyén 
élményvilága áll. Közvetlen, 
magával ragadó, operás kifeje-
zésmódra, közérthető dallamos-
ságra törekedett. Részben ennek 
is köszönhető a Requiem máig 
tartó népszerűsége, főként koncert-
darabként adják elő, bár előfordul 
liturgikus keretben is.

Als Gioachino Rossini 1868 starb, dach-
te sich Giuseppe Verdi (1813-1901), 
dass der große Opernkomponist mit 
einer Totenmesse geehrt werden sollte. 

Er stellte sich vor, dass jeder Satz des 
Requiems von einem anderen Kompo-
nisten geschrieben werden soll, und 
zwar unentgeltlich. Den letzten Satz, 
Libera me, komponierte er selber, das 
„Kooperationsprojekt“ scheiterte aber 
an der Eifersucht und Gleichgültigkeit 
der Zeitgenossen. Zwei Jahre später 
nahm er auf Drängen eines Freundes 
die Arbeit an dem Werk wieder auf, 
doch den endgültigen Anstoß gab ihm 
der Tod von Alessandro Manzoni, einem 
der größten Dichter der italienischen 
Romantik. Innerhalb eines Jahres 

schrieb er auch die restlichen Sätze fer-
tig. Die Uraufführung fand am 22. Mai 
1874, dem ersten Todestag Manzonis, 
im Mailänder Markusdom statt. Verdi 
dirigierte, es war ein Riesenerfolg.

Den Aufführungen in Italien folgte eine 
Erfolgsserie in Europa. Es war auch ein 
Besuch in Budapest vorgesehen, der 
jedoch aufgrund von Terminproblemen 
nicht zustande kam. Das Nationalthea-
ter präsentierte das Stück aber schon 
früher.

Verdi, der Opernkomponist schlecht-
hin, konnte aber nicht anders: Auch sein 
neues Werk klingt in vielerlei Hinsicht 
opernhaft, zudem stammt die Anfangs-
melodie des Satzes Lacrimosa aus einer 

seiner Opern (auch 
wenn er sie dort 
letztlich nicht ver-
wendet hat). Über die 
liturgischen Aspekte 
hinaus wollte Verdi ein 
menschliches Drama dar-
stellen, er schuf ein Werk, 
in dem das Erleben des 
Einzelnen im Mittelpunkt 
steht. Er strebte nach einem 
fesselnden, opernhaften Aus-
druck, nach leicht verständli-
chen Melodien. Darauf ist zum 
Teil die anhaltende Popularität 
des Requiems zurückzuführen, 
das heute vor allem als Konzert-
stück aufgeführt wird.

  Verdi: Requiem   Verdi: Requiem
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Aram Hacsaturján (1903-
1978) örmény származású 

szovjet zeneszerző, a 20. száza-
di komolyzene egyik kiemelke-

dő, ünnepelt alakja. Művészete, 
melyre nagy hatással volt az ör-

mény népzene, a zeneszerző sajá-
tos tehetségéről árulkodik, művei 

rendkívüli egyediséget mutatnak. 
1940-ben David Ojsztrah számára 

írta a Hegedűversenyt, a zenemű 
ezután szinte soha nem hiányzott a 

neves művész repertoárjáról. (Tételek: 
1. Allegro con fermezza  2. Andante 
sostenuto  3. Allegro vivace)

Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics 
(1906-1975) V. szimfóniája, egyike a 
leggyakrabban előadott 20. századi 

szimfóniáknak, valódi modern klasszi-
kus. Drámai ereje és dallamgazdagsá-
ga rendkívül népszerűvé tette. Kissé 
Mahlerre emlékeztet, de hangja még 
komorabb; a gyakori modulációk még 
jobban kihangsúlyozzák a zenéből 
sugárzó maró gúnyt. Az induló csúcs-
pontján visszatér két korábbi téma: a 
pontozott motívum még erőteljesebb, 
mint először, de a lírai melléktéma, 
melyet most a fuvola és a kürt játszik 
lágy hárfaakkordok kíséretében, el-
vesztette korábbi nyugtalanító jellegét 
és békés, szinte túlvilági hangon zárja 
le a tételt.

Második tételként rövid Scherzót 
hallunk, amely ismét Mahler hatását 
mutatja.

A harmadik tétel terjedelmes Largó-
jában a rezek hallgatnak, és a hegedűk 
a szokásos két szólam helyett háromra 
oszlanak. Az espressivo nyitódallamot 
csak a vonósok játsszák; a következő 
téma a fuvoláké és a hárfáé; az első 
tétel indulóritmusa itt egyértelműen 
siratóvá változik. Az oboa, a klarinét és 
a fuvola vigasztalan szólódallamai közé 
egy ortodox gyászének vonósokon fel-
csendülő részletei keverednek. 

A mű koncepciójának középpontjában 
egy ember áll, minden szenvedésével. 
A szimfónia Fináléja örömteli, optimista 
módon oldja fel az előző tételek feszült 
és tragikus pillanatait.

Aram Chatschaturjan 
(1903-1978), sowjetischer 

Komponist armenischer 
Abstammung, ist ein her-

ausragender und gefeierter 
Vertreter der klassischen 

Musik des 20. Jahrhunderts. 
Seine Kunst, die stark von 
der armenischen Volksmusik 

beeinflusst ist, offenbart das 
besondere Talent des Kompo-

nisten, dessen Werke äußerst in-
dividuell sind. Sein Violinkonzert 

schrieb er 1940 für David Oistrach, 
es wurde fester Bestandteil seines 

Repertoires. (Sätze: 1. Allegro con 
fermezza 2. Andante sostenuto 3. 
Allegro vivace) Die Symphonie Nr. 

5 von Dmitri Dmitrijewitsch Schos-

takowitsch (1906-1975), eine der 
meistgespielten Symphonien des 20. 
Jahrhunderts, ist ein echter moderner 
Klassiker. Die große Beliebtheit fußt auf 
der dramatischen Kraft und Opulenz 
der Melodie. Sie erinnert ein wenig an 
Mahler, der Ton ist aber noch düsterer; 
die häufigen Modulationen bringen den 
beißenden Spott der Musik noch stärker 
zum Ausdruck. Auf dem Höhepunkt des 
Marsches kehren zwei frühere Themen 
zurück: Das erste Motiv ist noch kraftvol-
ler als anfangs, das lyrische Nebenthema, 
das nun von Flöte und Horn gespielt und 
von sanften Harfenakkorden begleitet 
wird, hat aber seine frühere Unruhe ver-
loren, somit endet der Satz friedlich, ja 
fast jenseitig anmutend. Der kurze zwei-
te Satz ist als Scherzo betitelt. Hier zeigt 

sich wieder Mahlers Einfluss, sowohl im 
Scherzo selbst als auch im Trio-Part mit 
Violinen- und Flötensolo.
Im dritten Satz (Largo) verstummen die 
Blechbläser und die Violinen sind auf 
drei statt zwei Stimmen verteilt. Die 
Eröffnungsmelodie wird nur von den 
Streichern gespielt; das nächste Thema 
tragen Flöten und Harfe; der anfängliche 
Rhythmus des ersten Satzes wandelt sich 
hier klar in ein Klagelied. Die untröstli-
chen Solomelodien von Oboe, Klarinette 
und Flöte werden von einem orthodoxen 
Trauergesang auf Streichern durchsetzt. 
Im Mittelpunkt des Werkes steht ein 
Mensch mit all seinen Leiden. Im Finale 
werden die tragischen Augenblicke der 
vorangegangenen Sätze mir freudigen, 
optimistischen Tönen aufgelöst. 

  Hacsaturján: Hegedűverseny
  Sosztakovics: V. szimfónia

  Chatschaturjan: Violinkonzert
  Schostakowitsch: Symphonie Nr. 5
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Ottorino Respighi (1879-
1936) Róma kútjai című 

szimfonikus költeménye, a 
„Római triptichon” első da-

rabja. 1916-ban írta a zenei 
impresszionizmus egyik fon-
tos művét, aminek elkészültét 

Toscanini is szorgalmazta. Téte-
leiről így ír a szerző: 

1. A költemény első része, a 
Valle Giulia kútja, hajnalban.
2. A zenekar trillái felett váratla-

nul felhangzó kürtszó vezeti be a 
második részt, a Tritón-kutat. 

3. Ünnepélyes téma hangzik fel a 
zenekarban. Ez a Trevi-kút, fényes 
délben. 

4. A Villa Medici kútja alkonyatkor. 
Ez a naplemente vágyakozásteljes 

órája. A levegő telve van harangzúgással, 
madárcsicsergéssel, lombsusogással. Az-
után minden lassan megnyugszik az éjszaka 
csendjében.

Johannes Brahms (1806-1872) egyetlen he-
gedűversenyét Joachim József, a 19. század 
egyik legnagyobb hegedűművésze számára 
komponálta. A mű 1878-ban a Wörthi-tó mel-
letti Pörtschachban keletkezett, ősbemutató-
jára 1879 Újév napján került sor Lipcsében, 
a szerző vezényletével, Joachim szólójával. A 
végleges alakjában három tételes Hegedű-
verseny súlypontja a mű teljes terjedelmének 
mintegy a felét kitevő, mérsékelten gyors 
tempójú, szonátaformájú nyitótétel, amit a ze-
neirodalom egyik leghíresebb oboaszólójával 
kezdődő, poétikus Adagio és egy könnyedebb, 
táncos Rondo-finale követ.

Az Egy kiállítás képei Mogyeszt Petrovics Mu-
szorgszkij (1839-1881) orosz zeneszerző leg-
ismertebb zongoraciklusa. A darabot az előző 
évben elhunyt építész-festő barátja, Viktor Hart-
mann posztumusz kiállításának hatása alatt írta 
1874-ben. A képek és vázlatok Muszorgszkijból 
az emberi élet és pszichikum, a nép képzeletvi-
lágának csodálatosan színes megfogalmazásait 
váltották ki – rá jellemző módon. Az Egy kiállítás 
képei a programzene egyik mintadarabjának 
tekinthető, melyet az orosz zenekritikusnak, 
Vlagyimir Sztaszovnak dedikált. A kompozíció 
stílusa, a különböző karakterdarabok ciklussá 
fűzésének elve Robert Schumann hatásának 
nyomait viseli. Mindazonáltal a mű jellegzete-
sen orosz. A zenekari hangszerelés Maurice Ra-
vel tehetségét dicséri, ebben a feldolgozásban 
vált az alkotás a szimfonikus repertoár egyik 
legsikeresebb darabjává.

Die Brunnen von Rom, eine symphonische 
Dichtung aus 1916 von Ottorino Respighi 
(1879-1936), ist das erste Stück der „Römi-
schen Trilogie”. Der Komponist zu den Sätzen: 

1. Der erste Teil des Gedichts, der Brunnen im 
Valle Giulia.
2. Plötzlicher lauter und andauernder Hör-
nerklang über trillerndem Orchester eröffnet 
den zweiten Teil: die Tritonenfontäne. 
3. Ein feierliches Thema ertönt über den Wo-
gen des Orchesters: die Trevi-Fontäne  am 
Mittag.  
4. Der Brunnen der Villa Medici in der Abend-
dämmerung. Es ist die schwermütige Stunde 
des Sonnenuntergangs. Die Luft ist voll von 
Glockenklang, Vogelgezwitscher, Blätterrau-
schen. Alsdann erstirbt dies alles sanft im 
Schweigen der Nacht.

Das einzige Violinkonzert von Johannes 
Brahms (1806-1872) wurde für József Jo-
achim, einen der größten Violinisten des 
19. Jahrhunderts, komponiert. Das Werk 
entstand 1878 in Pörtschach am Wörthsee 
und wurde zu Neujahr 1879 in Leipzig mit 
Respighi als Dirigenten und Joachim als 
Solist uraufgeführt. Auf den sonatenartigen 
Kopfsatz, der etwa die Hälfte des Werks 
ausmacht, folgt ein poetisches Adagio, das 
mit einem der berühmtesten Oboensoli der 
Musikgeschichte beginnt und in ein Rondo-
Finale mündet.

Bilder einer Ausstellung ist der bekannteste 
Klavierzyklus des russischen Komponisten 
Modest Musorgsky (1839-1881). Das Stück 
schrieb er 1874 unter dem Eindruck einer 
Ausstellung seines verstorbenen Freundes 

Viktor Hartmann, der 
Architekt und Maler 
war. Die Bilder und 
Skizzen bewegten Mus-
sorgsky dazu, Leben 
und Psyche der Men-
schen, des Volkes Phan-
tasiewelt ausdrucksstark 
wiederzugeben. Es han-
delt sich um Programm-
musik, die dem russischen 
Musikkritiker Wladimir Stas-
sow gewidmet wurde. Der 
Kompositionsstil weist Spu-
ren des Einflusses von Robert 
Schumann auf. Dennoch ist das 
Werk unverkennbar russisch. 
Maurice Ravel bearbeitete es zu 
dem bekannten Orchesterwerk.

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

  Respighi: Die Brunnen von Rom    Brahms: Violinkonzert
  Musorgsky-Ravel: Bilder einer Ausstellung
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Az El Salón México egytéte-
les szimfonikus kompozíciót 
Aaron Copland (1900-1990) 
1936-ban fejezte be. A szerző 
az 1930-as években többször 
járt Mexikóban, a darab címe 
is egy helyi nevezetességre, 
Mexico City ismert szórako-
zóhelyére utal. Copland ön-
életrajza szerint ezen a helyen 
három terem működött: egy a 
felsőbb osztálybelieknek, egy a 
munkásoknak, egy a mezítlábas 
parasztoknak. A zene szinte érzé-
kelhetővé teszi, ahogyan egyik 
teremből a másikba lépünk, vál-
togatva a zenei stílusok között.
A franciák egyik kedvenc zene-
szerzője a baszk gyökerekkel 

rendelkező, és zenéiben spanyol szí-
neket és ritmusokat is tükröző művész, 
Maurice Ravel (1875-1937). A 3 tételes 
G-dúr zongoraversenyének, mely 1929 
és 1931 között készült, első tételét 
Mozart-, Saint-Saëns- és jazz-hatások 
gazdagítják, lassú tételét számos tekin-
tetben Chopin ihlette, az utolsó tétel 
pedig a szerzőre jellemző csillogást, 
virtuozitást tükrözi. Ravel elmondta, 
hogy ebben a darabban nem arra tö-
rekedett, hogy mélyreható legyen, 
hanem hogy szórakoztasson, a maga 
módján.

Az 1907–1908-ben komponált Spanyol 
rapszódiája Ravel első nagyobb szabá-
sú zenekari műve. Ezekben az években 
több spanyol témájú alkotás került 

ki műhelyéből. A darab első tétele 
Prélude à la nuit, az éjszaka hangjainak 
izgalmas neszezését fogalmazza meg. 
A második és a harmadik tétel tánc, 
Malagueña illetve Habanera. A finálé 
emelkedett, C-dúr zene, mely az ünnep 
(Feria) hangulatát foglalja hangokba.
 
Ha beszélhetünk a klasszikus zenével 
kapcsolatban örökzöldekről, Csaj-
kovszkij 1892-ben bemutatott balett-
zenéje, a Diótörő egészen biztosan 
ezek közé tartozik. Duke Ellington le-
gendásan gazdag és hosszú pályájának 
második zenitjén, 1960-ban jelentette 
meg Csajkovszkij Diótörő szvitjének 
brilliáns jazz-átdolgozását, amelyet ál-
landó alkotótársával, Billy Strayhornnal 
közösen készített. 

Aaron Copland (1900–1990) vollendete 
seine symphonische Komposition El 
Salón México 1936. Er hielt sich in den 
1930er Jahren mehrfach in Mexiko auf. 
Der Titel des Stücks verweist auf ein 
bekanntes Tanzlokal in Mexiko-Stadt. 
In der Autobiographie Coplands steht, 
dass es in diesem Lokal drei Säle gab: 
einen für die Oberschicht, einen für die 
Arbeiter und einen für die Barfußbau-
ern. Der Wechsel zwischen ihnen ist 
musikalisch nachvollziehbar, da sich der 
Stil der Musik entsprechend verändert.
 
Der erste Satz des großartigen G-Dur-
Klavierkonzerts von Maurice Ravel 
(1875-1937) wird durch Einflüsse von 
Mozart, Saint-Saëns und aus dem Jazz 
bereichert, während der langsame Satz 

in vielerlei Hinsicht von Chopin inspi-
riert ist. Der Künstler mit baskischen 
Wurzeln, dessen Musik auch spanische 
Nuancen aufweist, ist einer der belieb-
testen Komponisten der Franzosen. Das 
Konzert besteht aus drei Sätzen und hat 
eine Gesamtspielzeit von rund 20 Mi-
nuten. Ravel sagte, er wolle mit diesem 
Stück nicht tiefgründig sein, sondern 
auf seine Art unterhalten.

Die 1907-1908 komponierte Spanische 
Rhapsodie von Maurice Ravel ist sein 
erstes größeres Orchesterwerk. In die-
sen Jahren kamen aus seiner Werkstatt 
mehrere Stücke mit spanischem Thema. 
Der erste Satz, Prélude à la Nuit, liefert 
eine aufregende Mischung nächtlicher 
Geräusche. Der zweite und dritte Satz 

ist jeweils ein Tanz: 
Malagueña und Ha-
banera, das Finale er-
habene Musik in C-Dur, 
die die Atmosphäre des 
Festes (Feria) vertont.

Tschaikowskys Ballett-
musik Der Nussknacker 
(uraufgeführt 1892) kann 
getrost als „Evergreen“ der 
klassischen Musik bezeichnet 
werden. Duke Ellington brach-
te 1960 ein brillantes Jazz-
Arrangement der Nussknacker-
Suite heraus, an dem auch Billy 
Strayhorn mitwirkte. 

SZIMFÓNIA 1 • 2022. február 18., péntek 
Vezényel: VAJDA GERGELY • Szólista: PALOJTAY JÁNOS

SYMPHONIE 1 • Freitag, 18. Februar 2022   
Dirigent: GERGELY VAJDA • Solist: JÁNOS PALOJTAY

  Copland: El Salón México    Ravel: G-dúr zongoraverseny
  Ravel: Spanyol rapszódia    Csajkovszkij-Ellington: Diótörő-szvit

  Copland: El Salón México    Ravel: Klavierkonzert in G-Dur 
  Ravel: Spanische Rhapsodie    Tschaikowsky-Ellington: Nussknacker-Suite
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Frédéric François Chopin (1810-1849) az 1830-as év elején kezdte komponálni az e-moll zongoraversenyt, és 
szeptemberben fejezte be. Már a művet indító zenekari bevezetés mérete nagyszabású zongoraversenyt ígér. 

Három fődallam is megszólal benne, lépten-nyomon virtuóz zongoratechnikai bravúrok kápráztatják el a hall-
gatót, de mindezt csak a háttérből támogatja a zenekar, nincs szó valódi párbeszédről. A lassú tételt áthatja a 
zeneszerző magánéletét ez idő tájt felkavaró szerelmi szenvedély, gyengéd, ábrándos muzsika. A záró tétel meg-
őrzött valamit a Mozart zongoraversenyek csillogó társalgási tónusából, de Chopin lengyel népzenei élményei is 
karakterisztikus színeket kölcsönöznek a tételnek.

A hangversenyen megszólaló kompozíció, a String Zing  a Müpa Zeneműpályázatának kamarazenekari és kamaraszimfo-
nikus kategóriájában vívta ki a zsűri elismerését, de Thomas Kornél a szóló- és kamarazenei kategóriában is díjat nyert.

Camille Saint-Saëns (1835-1921) francia zeneszerző, karmester, zongorista, orgonista. Az a-moll csellóversenyt 1872-ben 
mutatták be. Saint-Saëns a zenei neoklasszicizmus jeles képviselője. Korábban az új zene elkötelezett híve volt, ezért támo-
gatta a Société Nationale létrejöttét, noha nem tartozott a forradalmi újítók közé. Műveiben a nagy tudás hűvös szigorral és 
eleganciával társul, a formai és technikai sajátosságok lépnek előtérbe. Zenéjéből a klasszikus zenei iskolázottság érezhető 
ki, emiatt törekedett zenéjében plasztikusságra, választékosságra és világos kifejezésre. 

Frédéric François Chopin (1810-1849) begann Anfang des Jahres 1830 sein Klavierkonzert in e-Moll zu 
schreiben und war damit im September fertig. Schon die Orchestereinleitung verspricht ein grandioses Kon-
zert. Es ertönen drei Hauptmelodien und viele virtuose Klavier-Bravouren, während das Orchester eher im 
Hintergrund bleibt. Die zart-träumerische Musik des langsamen Satzes ist von der leidenschaftlichen Liebe 
durchdrungen, die der Komponisten gerade erlebte. Der Schlusssatz erinnert an den spritzigen Plauderton 
der Mozartschen Klavierkonzerte, aber auch die polnische Volksmusik bleibt unverkennbar.

Das Werk String Zing gewann den Musikwettbewerb des Kunstpalastes (MÜPA) Budapest in der Kategorie
Kammerorchester und Kammer-Symphonie. Der Komponist Kornél Thomas gewann zudem auch in der Kate-
gorie Solo- und Kammermusik einen Preis.

Camille Saint-Saëns (1835-1921) war ein französischer Komponist, Dirigent, Pianist und Organist. Sein Cel-
lokonzert in a-Moll wurde 1872 uraufgeführt. Saint-Saëns gilt als bedeutender Vertreter des musikalischen 
Neoklassizismus. Er war vorher ein engagierter Verfechter der Neuen Musik und unterstützte die Gründung 
der Société Nationale. In seinen Werken verbindet sich große Fachkunde mit kühler Strenge und Eleganz. Sei-
ne Musik ist geprägt von einer klassischen musikalischen Ausbildung, weshalb er bei seinen Kompositionen 
stets um Plastizität, Raffinesse und klaren Ausdruck bemüht war.

  Chopin: e-moll zongoraverseny
  Thomas K.: String Zing    Saint-Saëns: Csellóverseny

  Chopin: Klavierkonzert in e-Moll
  Thomas K. : String Zing    Saint-Saëns: Konzert für Violoncello Nr. 1
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SZIMFÓNIA 2 • 2022. március 9., szerda
Vezényel: THOMAS KORNÉL • Szólisták: VIDA MÓNIKA RUTH, LUIS ARACAMA  ALONSO (SPANYOLORSZÁG)

SYMPHONIE 2 • Mittwoch, 9. März 2022 • Dirigent: KORNÉL THOMAS
Solisten: MÓNIKA RUTH VIDA, LUIS ARACAMA ALONSO (SPANIEN)  24 25



Bartók Béla (1881-1945)  
I. zongoraversenyét 1927 
júliusában, Majna-Frankfurt-
ban mutatták be Wilhelm 
Furtwängler vezényletével, a 
szerző szólójával. Bartók ezt a 
művet igazi „szerzői” koncert-
nek szánta, hogy Európa nagy 
zenekaraival a maga zenéjének 
zongoristaként is szószólója 
legyen. Amikor az I. zongora-
versenyt írta, friss élmény volt 
számára Sztravinszkij 1926-os 
budapesti hangversenye. 

A mű a klasszikus concerto-stílus 
szerint három tételből épül fel. A 
zongoraverseny első tételét (Al-
legro moderato) kegyetlen, rideg 

és mégis indulatoktól hevített küzde-
lem zenéje tölti meg. A lassú második 
tétel (Andante) újabb meglepetés, 
mintha a két zongorára és ütőhangsze-
rekre írt szonáta korai előhírnöke lenne 
ez a lenyűgöző, feszültséggel terhes, 
mozgásában is szinte mozdulatlan pár-
beszéd a szólóhangszer és a változato-
san kezelt ütőhangszerek között. A tétel 
középrészének bensőséges, vallomás-
szerű dallama – a zongora előadásában 
– ellentétben áll a szólóhangszer addigi 
funkciójával. A finálé (Allegro molto) 
ismét barokk stíluselemeket használ 
fel, ezúttal a szólamok kergetőzésével, 
virtuóz és mégis drámai fugatóval kap-
csolódik a régi zenéhez, tartalmában 
és mondanivalójában azonban ez is új, 
eredeti és lenyűgöző muzsika.

A csodálatos mandarin Bartók Béla ba-
lettzenéje, amelyet a szerző csak „egy-
felvonásos pantomimnak” nevezett. 
Cselekményét Bartók következőkép-
pen fogalmazta meg: „Egy apacsta-
nyán három apacs kényszerít egy fiatal 
leányt, hogy csábítson fel férfiakat 
magához, akiket ők aztán kirabolnak. 
…A leány irtózik a mandarintól, de 
végül eleget tesz a kívánságának, …
mire az holtan, élettelenül terül el.” 
Bartók számára nem a nyersen realis-
ta történet volt fontos, hanem a benne 
rejlő humánum: a nagyvárosi lét, a 
mindennapi élet által elnyomott em-
beri lélek szenvedése s e szenvedés 
megváltása, amely csak a szerelem-
ben lehetséges.

SZIMFÓNIA 3 • 2022. március 25., péntek 
Vezényel: KOVÁCS JÁNOS • Szólista: BORBÉLY LÁSZLÓ

  Bartók: I. zongoraverseny
  Bartók: A csodálatos mandarin – pantomim
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Das Klavierkonzert Nr. 1 von Béla 
Bartók (1881-1945) wurde im Juli 
1927 in Frankfurt am Main unter 
der Leitung von Wilhelm Furt-
wängler mit dem Komponisten als 
Solisten uraufgeführt. Er wollte für 
seine Musik mit den großen Or-
chestern Europas auch als Pianist 
werben. 

Das Werk besteht aus drei Sätzen 
im Stil der klassischen Concerti. 
Allegro moderato: Ausdruck ei-
nes erbitterten, kalten und doch 
leidenschaftlichen Kampfes. An-
dante: Dieser faszinierende, span-
nungsgeladene Dialog zwischen 
dem Soloinstrument und den 
vielfältig eingesetzten Schlag-

instrumenten scheint ein früher 
Vorläufer der Sonate für zwei Kla-
viere und Schlagzeug zu sein. Die 
intime Melodie in der Mitte des 
Satzes steht im Gegensatz zu der 
bis dahin eingenommenen Rolle 
des Klaviers. Allegro molto: Das 
Finale greift durch ein virtuoses 
und dramatisches Fugato wieder 
auf barocke Elemente zurück, den-
noch handelt es sich inhaltlich um 
neuartige und originelle Musik.

Der wunderbare Mandarin ist eine 
einaktige Tanzpantomime von 
Béla Bartók. Die Handlung mit 
den Worten des Komponisten: 
„In einem ärmlichen Vorstadt-
zimmer zwingen drei Strolche ein 

Mädchen, Männer, die 
ausgeraubt werden 
sollen, von der Straße 
heraufzulocken… Das 
Mädchen findet den 
Mandarin abstoßend, 
kommt aber schließlich 
seinem Wunsch nach … 
daraufhin fällt dieser tot 
um.“ Für Bartók war nicht 
der rohe Realismus der 
Geschichte wichtig, son-
dern der darin enthaltene 
Humanismus: Das Leid der 
vom Alltag, von der Groß-
stadt erdrückten mensch-
lichen Seele und die Erlö-
sung von diesem Leid, was 
nur in der Liebe möglich ist.      

SYMPHONIE 3 • Freitag, 25. März 2022 
Dirigent: JÁNOS KOVÁCS • Solist: LÁSZLÓ BORBÉLY

  Bartók: Klavierkonzert Nr. 1
  Bartók: Der wunderbare Mandarin - Pantomime 

SYMPHONIE FRÜHLINGS–ABO 3

26 2727



Bartók Béla 1931-ben  meghangsze-
relte néhány korábbi zongoradarab-
ját, amelyeket egy ciklusba fűzött 
össze. Ebből keletkezett a Magyar 
képek című zenekari mű. Tételek: 1. 
Este a székelyeknél, 2. Medvetánc, 
3. Melódia, 4. Kicsit ázottan, 5. Ürögi 
kanásztánc. 

Bartók Béla III. (E-dúr) zongoraverse-
nye 1945-ben keletkezett, amikor a 
szerző már az Egyesült Államokban 
élt, és a leukémia már előrehaladott 
állapotában szenvedett. A premierre 
1946. február 8-án került sor. A mű-
vet feleségének, Pásztory Dittának 
ajánlotta, aki maga is igen képzett 
zongorista volt. Az eddigi zongoraver-
senyeiben az „agresszivitás” és a vir-

tuozitás volt előtérben, most inkább a 
líraiságon van a hangsúly. Bartóknak 
ez a „végakarata” különös, új harmó-
niában oldja fel egész életművének 
konfliktusait. A kompozíció utolsó 17 
ütemének hangszerelését Serly Tibor 
egészítette ki.

Anton Bruckner (1824-1896) egyik 
legnépszerűbb szimfóniája a IV. 
(Esz-dúr) szimfónia. A vonósok halk 
tremolója fölött egy végtelenül egy-
szerű kürt szignál szólal meg. Ennek 
a témacsírának kettős arca van. A mo-
tívum egyfelől statikus, önmagába 
zárt, önmagába visszatérő karakterű, 
másfelől felfelé törő és dinamikus, 
mely elsősorban a motívum ritmusá-
val  magyarázható. A lassú tétel han-

gulatvilágát sokféleképpen 
jellemezték már. Van, aki 
melankolikusnak, szomorú-
nak hallja, mások természet-
zenét hallanak ki belőle, megint 
mások gyászindulót. Bruckner 
biográfusai szerint ez az Andante 
egy zarándokének. Az 1880-ban 
elkészült finálé (melyet egy kora-
beli recenzens “Végítélet” finálénak 
nevezett el) egy “népünnepély” jel-
legű zárótételt váltott fel. A két finálé 
közötti időszakban – Brucknerre jel-
lemző módon – a zeneszerző már az 
ötödik és a hatodik szimfónián dolgo-
zott, valamint átdolgozta a másodikat 
és harmadikat. Az új művek, illetve az 
átdolgozások nyilván hatással voltak 
a negyedik szimfónia fináléjára is.

  Bartók: Magyar képek    Bartók: III. zongoraverseny
  Bruckner: IV. szimfónia
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Im Jahr 1931 orchestrierte 
Béla Bartók einige seiner 
früheren Klavierstücke, 
und stellte sie zu einem 
neuen Zyklus zusammen. 
Daraus entstand das Werk 
Ungarische Bilder. Sätze: 1. 
Ein Abend auf dem Lande 
2. Bärentanz 3. Melodie 4. 
Etwas angeheitert 5. Üröger 
Hirtentanz 

Bartóks Klavierkonzert Nr. 
3 (E-Dur) entstand 1945, als 
er bereits in den Vereinigten 
Staaten lebte und an fortge-
schrittener Leukämie litt. Die 
Uraufführung des Werkes, 
das er seiner Frau Ditta Pász-

tory, selbst eine versierte Pianistin, 
widmete, war am 9. Februar 1946. 
Während frühere Klavierkonzerte 
von „Aggressivität” und Virtuosität 
geprägt waren, schlägt hier eher 
das Lyrische durch. Dieser „Letzte 
Wille” Bartóks löst die Konflikte 
seines Lebenswerks in einer außer-
gewöhnlichen neuen Harmonie auf. 

Eine der populärsten Symphonien 
Anton Bruckners (1824-1896) ist die 
Nr. 4 in Es-Dur. Über dem sanften 
Tremolo der Streicher ertönt ein ein-
facher Hornruf. Dieses Kernmotiv 
ist zwiespältig: einerseits statisch, 
in sich geschlossen, gleichzeitig 
aufstrebend und dynamisch, vor 
allem im Rhythmus. Die Stimmung 

des langsamen Satzes empfinden 
manche als melancholisch, andere 
als naturalnah, wieder andere als 
Trauermarsch. Bruckners Biogra-
phen zufolge handelt es sich hier 
um ein Pilgerlied. Das Finale von 
1880 (von einem damaligen Rezen-
senten als „Endgericht-Finale“ be-
zeichnet) ersetzte die ursprüngliche 
Version von Volksfest-Art. 

  Bartók: Ungarische Bilder    Bartók: Klavierkonzert Nr. 3
  Bruckner: Symphonie Nr. 4
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SZIMFÓNIA 4 • 2022. május 6., péntek
Vezényel: VAJDA GERGELY • Szólista: BERECZ MIHÁLY

SYMPHONIE 4 • Freitag, 6. Mai 2022
Dirigent: GERGELY VAJDA • Solist: MIHÁLY BERECZ28 29



Joseph Haydns (1732-
1807) Oratorium Die 

Jahreszeiten ist eines 
der bedeutendsten 

Werke der europäischen 
Musikgeschichte und des 

Meisters einziges Orato-
rium mit nichtreligiösem 
Thema: der ewige Kreis-

lauf der Natur, der Wechsel 
der Jahreszeiten, all dies in 

wunderschönen Naturbil-
dern. Das Libretto wurde aus 
dem Versepos The Seasons 

des schottischen Dichters 
James Thomson von Baron 

Gottfried van Swieten in die 
deutsche Sprache übersetzt, 

ergänzt und überarbeitet. 

Figuren: Hanna (Sopran), Luke (Tenor) 
und Simon (Bass). Das Stück hat gar 
keine Handlung im herkömmlichen 
Sinne: Es besteht einfach aus einer 
Reihe von Genre-Szenen. 

Das Oratorium beginnt mit einer 
Ouvertüre, die den Übergang vom 
Winter vorstellt. Der anbrechende 
Frühling wird von Bauer Simon, 
Hanna, seiner Tochter und seinem 
zukünftigen Schwiegersohn Lukas 
angekündigt, zu denen sich bald ein 
Chor von Bauern gesellt. 

Die nächste Jahreszeit symbolisiert 
ein Sommertag. Simon singt vom 
Schafhüten, Hanna von der Sonne 
und Lukas schildert die Mühen der 

sommerlichen Arbeit. Die Hitze ist 
brütend, es ziehen aber bereits Wol-
ken auf, ein Ungewitter naht. 

Der Herbst ist eine schöne Zeit für die 
Kunst. Das Stück erzählt von reicher 
Ernte, fröhlichem Obstpflücken, Si-
mon singt von der Vogeljagd und Lu-
kas vom Hasentreiben. Es folgen die 
Jäger und danach der „Höhepunkt” 
des Herbstes, die Weinlese. 

Der Winters naht düster, Simon singt 
über Kälte und Frost. Hanna lobt das 
warme Zimmer und singt über das 
Spinnen. Die Fröhlichkeit muss wei-
chen: Auf die Blüte folgt stets der Ver-
fall. Dennoch ist der Ausklang positiv: 
mit Gotteslob und einem „Amen“.

  Haydn: Die Jahreszeiten
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Joseph Haydn (1732-1807) Az 
évszakok című oratóriuma az eu-
rópai zenetörténet egyik legjelen-
tősebb alkotása, egyben a szerző 
egyik utolsó befejezett, nagysza-
bású kompozíciója, egyetlen nem 
vallásos témájú oratóriuma. Témá-
ja a természet örök körforgása, a 
négy évszak ciklikus változásainak, 
gyönyörű természeti képeknek a 
leírása. Szövegét James Thomson 
skót költő The Seasons című elbe-
szélő költeményéből Gottfried van 
Swieten báró fordította németre, 
kiegészítette, átdolgozta. Szereplői: 
Hanna (szoprán), Lukács (tenor) és 
Simon (basszus). A darabnak – a ha-
gyományos értelemben véve – nincs 
is cselekménye: az egyes évszakoknak 

megfelelő természeti képek ábrázolá-
sából és a falusi életből vett zsáner-je-
lenetek sorozatából áll. 

Az oratórium zenekari bevezetővel kez-
dődik, de még nem a tavasz színeivel, 
hanem a búcsúzó tél zord képeivel. A be-
köszöntő tavaszt Simon gazda, Hanna, a 
lánya és a jövendőbeli, Lukács üdvözlik, 
majd hamarosan csatlakozik hozzájuk a 
parasztok kórusa. 

A következő évszakot egy nyári nap 
leírásával jellemzi a szöveg. Simon a 
pásztorkodásról, Hanna ismét a Napról 
énekel, Lukács a nyári munka nehézsé-
geit ecseteli. Tikkasztó a hőség, de már 
gyülekeznek a felhők az égen, igazi nyá-
ri égiháború kerekedik. 

Az ősz a művészetek kedves évszaka. A 
darab bő termésről számol be, boldo-
gan szedik a gyümölcsöt, Simon a ma-
darászásról, Lukács pedig a nyúlhaj-
tásról énekel. Máris a vadászat témája 
következik, majd az ősz „fénypontja”, 
a szüret. 

A tél zenéje súlyos, nehéz dallamokkal 
indul, hidegről, fagyról van szó Simon 
énekében. Hanna a meleg szobát di-
cséri, hangulatos fonódalt énekel. A 
vidámságot azonban felváltja a szomo-
rúság: az élet, a virágzás után mindig 
elkerülhetetlen az elmúlás, a pusztulás. 
Ennek ellenére az ember mindig úrrá 
lesz a nehézségeken, és – mintha mégis 
vallásos témájú darab lenne – ámennel 
zárul az oratórium. 

SZIMFÓNIA 5 • 2022. május 20., péntek 
Vezényel: SOMOS CSABA • Énekes szólisták, Nemzeti Énekkar

  Haydn: Az évszakok
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SYMPHONIE 5 • Freitag, 20. Mai 2022 
Dirigent: CSABA SOMOS • Gesangssolisten, Nationalchor 3130



Felix Mendelssohn-
Bartholdy (1809-1847) 

német zeneszerző, kar-
mester, zongora- és or-

gonaművész. A Hebridák 
nyitányban a h-moll alap-

hangnem, és a csellókon, 
brácsákon és fagotton meg-

szólaló dallam sötét színe, a 
táj borongós alaphangulatát 

jeleníti meg, s a súlytalanul in-
duló, sokszor ismétlődő alapmo-

tívum valamiféle időtlen lebegés 
érzetét kelti.

A klasszikus szonátaformában meg-
komponált darab teljes egészében a 

kezdőmotívumra épül. A kidolgozási 
része különleges színeivel hívja fel ma-

gára a figyelmet; a fúvósok és a vonósok 
ellentétes karakterű anyagának váltakozá-
sával. Itt a zeneszerző egy időre eltávolodik 
a Hebridáktól, és a német romantika egyik 
jellegzetes karakterét, a Weber Bűvös va-
dászából jól ismert erdőhangot idézi meg. 
A mű végén, a várt diadalmas, harsogó 
befejezés helyett halk vonós-pizzicatókkal 
tűnik el végleg a szemünk elől a skóciai szi-
getcsoport, a Hebridák.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
élete utolsó évében komponálta az A-dúr 
klarinétversenyt. Molnár Antal szerint: 
„az első tétel szorgos, rendes, komoly-kel-
lemesen beszédes; a lassú tétel áradozó, 
álmodozó; a harmadik, a Rondó, szem-
fényvesztő, tréfás, komoly arccal derült-
séget keltő”.

Johannes Brahms (1833-1897) 1. szim-
fóniáját – több mint két évtizedes érlelés 
után – 1876-ra fejezte be. A bevezető, 
lassú rész, a tétel fontos gondolatait fog-
lalja össze, komor, tragikus hangulatú, 
feszültségekkel teli. A második tétel – az 
elsővel ellentétben, visszafogott hang-
vételű, tempójú és hangszerelésű, szinte 
kamarazenei jelleget mutat.  A scherzo 
jellegű 3. tétel közelít a schuberti termé-
szetzenék felé, a német népdalok hang-
jához. A negyedik tétel a legnagyobb, 
amit eddig a hangszeres zene területén 
alkotott. Felismerhető benne az első té-
tel alapgondolata, belső feszültsége. Az 
üstdobok váratlan trioláját követően – az 
eddigi hangulat kontrasztjaként – a híres-
sé vált „alpesi kürttéma” hangzik fel, ami 
természeti képeket idéz fel. 

ÜNNEPEK BÉRLET 1 • 2021. október 1., péntek  
Vezényel: KOVÁCS JÁNOS • Szólista: VARGA GÁBOR

FESTTAGE-ABO 1 • Freitag, 1. Oktober 2021 
Dirigent: JÁNOS KOVÁCS • Solist: GÁBOR VARGA

A ZENE VILÁGNAPJA    Mendelssohn: Hebridák-nyitány
    Mozart: Klarinétverseny    Brahms: I. szimfónia

 WELTMUSIKTAG    Mendelssohn: Hebriden-Ouvertüre
  Mozart: Klarinettenkonzert    Brahms: Symphonie Nr. 1

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-
1847) war ein deutscher Komponist, 
Dirigent, Pianist und Organist. In der 
Hebriden-Ouvertüre spiegeln die 
Grundtonart h-Moll und die dunkle 
Farbe der Melodie die düstere Grund-
stimmung der Landschaft, während das 
schwerelos einsetzende, oft wiederhol-
te Basismotiv ein Gefühl des zeitlosen 
Schwebens erzeugt.

Das in klassischer Sonatenform kompo-
nierte Stück ist auf das Anfangsmotiv 
aufgebaut. Die Ausarbeitung ist von be-
sonderen Farben gekennzeichnet: den 
Kontrasten von Bläsern und Streichern. 
Nun verlassen wir die Hebriden für eine 
Weile und es ertönt der aus der deut-
schen Romantik bekannte Waldklang. 

Schließlich verschwindet die schotti-
sche Inselgruppe statt des erwarteten 
triumphalen Finales mit einem sanften 
Streicher-Pizzicato enggültig aus unse-
rem Blickfeld.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
komponierte das Klarinettenkonzert in 
A-Dur im letzten Jahr seines Lebens. 
Laut Antal Molnár ist „der erste Satz 
fleißig, ordentlich, ernst und sogleich 
angenehm gesprächig; der langsame 
Satz ist überschwänglich, verträumt; 
das Rondo gauklerisch und scherzhaft, 
heitert mit ernster Miene auf“.

Johannes Brahms (1833-1897) vollen-
dete seine Symphonie Nr. 1 nach einem 
Reifeprozess von zwei Jahren 1876. 

Die langsame Einleitung ist 
von düsterer Stimmung 
und voller Spannung. 
Dafür ist der zweite 
Satz zurückhaltend, 
während sich der 
dritte Satz dem Klang 
deutscher Volkslieder 
nähert. Der vierte Satz 
ist das Höchste, was 
Brahms in der Instrumen-
talmusik bis dahin kom-
ponierte. Die Spannung 
des ersten Satzes dringt 
durch. Nach einer Pauken-
triole erklingt das berühmte 
„Alphorn-Thema“, das als Kon-
trast zur bisherigen Stimmung 
Bilder der Natur hervorruft.
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Az Egmont-nyitány az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc egyik jelké-
pévé vált. A nyitány az Egmont című 
kísérőzene része, amelyet Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) Goethe 
színművéhez írt. A tragikus, f-mollban 
megkomponált, szonátaformájú lassú 
bevezetésének jellegzetesen szag-
gatott motívuma szolgál felgyorsítva 
melléktémaként. A szabadságért való 
hősi küzdelemről szóló kísérőzene 
végén, a monoton dobolás kíséri 
Egmontot a vesztőhelyre is. A gróf 
halálát jelző döbbent szünet után jön 
a meglepetés. A nyitány codájaként a 
mű diadalmas F-dúr „Győzelmi szim-
fóniája” szólal meg, előrevetítve a 
dráma pozitív végkicsengését. 

Kodály Zoltán (1882-1967) 1937-ben 
megzenésítette Ady versét férfikarra. 
A zenekari mű tulajdonképpen annak 
továbbfejlesztése. A Páva-variációk 
száma tizenhat, melyeknek során a 
legkülönbözőbb karakterek vonulnak 
fel – lírai, táncos, gyászindulószerű, 
visszafogott vagy éppen romantikus 
szenvedélytől izzó epizódok sorát hall-
juk. A mű záró szakaszában a népdal-
téma diadalmas visszatérése világosan 
sugallja, hogy a „szegény rabok felsza-
badulása” végül valósággá válik.

A Les Préludes Liszt Ferenc (1811-
1886) legismertebb szimfonikus költe-
ménye. Liszt szimfonikus költeménye 
egy tételbe összefogott „négytételes” 

mű. Vett egy egyszerű dal-
lamot, pár hangból álló 
motívumot, amit újra és 
újra felhasznált, megvál-
toztatva a ritmust, a tem-
pót, pár hangjegyet vagy a 
játékmódot, és minden té-
mát ebből az alapmotívum-
ból épített fel. A bevezetés a 
halandó embert mutatja meg, 
a második rész a felhőtlen sze-
relmi boldogságot ábrázolja, 
a harmadik az élet viharainak 
bemutatása, a negyedik a 
természethez való menekülés 
hangulatát szemlélteti, végül az 
utolsó rész a harc képével és az 
epilógussal zárul.

ÜNNEPEK BÉRLET 2 • 2021. október 22., péntek 
Vezényel: KOVÁCS JÁNOS

FESTTAGE-ABO 2 • Freitag, 22. Oktober 2021 
Dirigent: JÁNOS KOVÁCS
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NEMZETI ÜNNEPÜNK    Beethoven: Egmont-nyitány 
  Kodály: Fölszállott a páva (variációk egy magyar népdalra) 
  Liszt: Les Préludes

NATIONALFEIERTAG
  Beethoven: Egmont-Ouvertüre    Kodály: Der Pfau flog auf‘s Rathaus 

(Variationen über ein ungarisches Volkslied)    Liszt: Les Préludes             

Die Egmont-Ouvertüre 
von Ludwig van Beetho-
ven (1770-1827) wurde 

zu einem der Symbole 
der ungarischen Revolu-
tion von 1956. Das cha-
rakteristische „stockende“ 
Motiv aus der Einleitung 

wird in höheren Tempo als 
Nebenthema verwendet.

Das monotone Trommeln 
begleitet Egmont nach dem 
heroischen Kampf um die 
Freiheit auch an den Ort 
seiner Hinrichtung. Auf die 
schockierende Pause, die den 

Tod des Grafen markiert, folgt 

eine Überraschung. Als Coda ertönt 
die grandiose „Siegessymphonie“ 
und lässt einen positiven Ausgang 
erahnen.

Zoltán Kodály (1882-1967) vertonte 
das Gedicht von Endre Ady 1937 für 
Männerchor. Das Orchesterwerk ist 
eine Weiterentwicklung davon. Es 
gibt sechzehn „Pfauen“-Variationen, 
lyrische, tänzerische, Trauermarsch-
ähnliche, zurückhaltende oder auch 
romantisch-leidenschaftliche Episo-
den. Im letzten Teil des Werks kehrt 
das Thema des Volksliedes in trium-
phaler Form wieder: Man spürt, dass 
die „Befreiung der armen Gefange-
nen“ letztlich erfolgt.

Les Préludes ist die bekannteste sym-
phonische Dichtung von Franz Liszt 
(1811-1886). Es ist ein „viersätziges“ 
Werk, in nur einem Satz. Liszt nahm 
eine einfache Melodie und verwende-
te sie immer wieder, wobei er Rhyth-
mus, Tempo, einige Noten oder die 
Spielweise änderte, und jedes Thema 
aus diesem Grundmotiv aufbaute. Die 
Einleitung zeigt den sterblichen Men-
schen, der zweite Teil das ungetrübte 
Liebesglück, der dritte die Stürme des 
Lebens, der vierte die Flucht in die Na-
tur und zum Abschluss folgt ein Bild 
des Kampfes und der Epilog. 
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Wolfgang Amadeus Mo-
zart (1756-1791) No. 23. 
A-dúr zongoraversenye 

első tételéből napsugaras 
fényben ragyog ki az A-dúr 

hangnem minden fiatalos 
bája, vidámsága. A zenekar 

által bemutatott dallamokat 
a zongora virtuózan pergeti 
tovább.

A lassú tétel fisz-moll hangne-
mű, könnyes, fájdalmas zene. A 
tétel 6/8-ban ringatózó lejtése 

és pontozott siciliano-ritmusai 
a pasztorális, idilli zenék jel-

legzetes kellékei – ám ezúttal 
többről van szó: a zongora töp-

rengő, magányos monológjának 

egyszerűségében is nagyon kifejező 
dallamossága mélységesen komoly 
tartalmat közvetít, melynek megjele-
nítésében fontos szerepet játszanak a 
zongoraszólamra mindvégig jellemző 
nagy hangköz ugrások. 

A hangvétel komolyságát csak időle-
gesen oldja a tétel A-dúr középrésze. 
A finálé nemcsak terjedelmében, de 
kidolgozottságában is az 1. tétellel 
vetekedő, ellenállhatatlan lendületű 
szonáta-rondó, melyet a témák, motí-
vumok pazarló bősége jellemez. Itt a 
klarinétok többször is szólószerepben 
lépnek fel, s általában figyelemre mél-
tó a zongora és a fafúvók „külön” pár-
beszéde, egymást utánzó, kiegészítő 
játéka. A rondóforma második epizód-

jában az Adagio fisz-moll hangneme 
tér vissza. A zárótétel eleje vidám, 
huncut hangvételű. A tétel közepén 
szenvedélyessé komorul a hangulat, 
majd ismét derűre vált, a záró kódában 
jut tetőpontjára ez a vidámság.

A koncert második felében fontos 
szerephez jut az emberi hang. A Szom-
bathelyen is nagyon kedvelt művész-
házaspár, Kriszta Kinga és Horváth 
István egy színes válogatást nyújt át 
karácsonyi ajándékként a számukra 
kedves operaáriákból és az ünnephez 
kapcsolódó, mindannyiunk által is-
mert dalokból.

Der erste Satz von 
Wolfgang Amadeus 

Mozarts (1756-1791) 
Klavierkonzert in A-

Dur Nr. 23 erstrahlt im 
jugendlichen Charme 

und in der Freude der 
Tonart. Die vom Orches-

ter gespielten Melodien 
werden vom Klavier auf-

gegriffen und virtuos wei-
tergewoben.

Das Adagio in fis-Moll mutet 
schmerzhaft an. Der schau-

kelnde 6/8 Takt und die punk-
tierten Siciliano-Rhythmen 

sind typisch für innige und pas-
torale Musik - diesmal geht es 

aber um mehr: Die Melodik des nach-
denklichen Monologs am Klavier – 
einfach und dennoch ausdrucksstark 
– vermittelt einen äußerst tiefgründi-
gen Inhalt. Diese Ernsthaftigkeit wird 
im mittleren Teil des Satzes - in A-Dur 
- nur vorübergehend aufgelockert.

Das Finale ist ein mitreisend 
schwungvolles Sonatenrondo, das 
mit dem ersten Satz nicht nur vom 
Umfang her, sondern auch in der 
Ausarbeitung konkurriert und durch 
eine opulente Fülle von Themen und 
Motiven gekennzeichnet ist. Die Kla-
rinetten schlüpfen dabei mehrfach in 
eine solistische Rolle und auch der 
„eigene“ Dialog von Klavier und Holz-
bläsern im Sinne der Imitation ist be-

merkenswert. In der zweiten Episode 
des Rondos kehrt die Tonart fis-Moll 
des Adagios zurück. Zu Beginn heiter 
und schelmisch, wird es im Schluss-
satz hier vorübergehend düster und 
leidenschaftlich, um dann in der 
Schlusscoda den Gipfel der Heiterkeit 
zu erklimmen.

Im zweiten Teil des Konzertes spielt 
die menschlich Stimme eine wichtige 
Rolle. Das auch in Szombathely sehr 
beliebte Künstlerehepaar, Kinga Kri-
szta und István Horváth, überreicht 
dem Publikum als Weihnachtsge-
schenk eine bunte Auslese ihrer ge-
liebten Opernarien und der wohl be-
kannten Weihnachtslieder.

FESTTAGE-ABO 3 • Freitag, 17. Dezember 2021 
Dirigent: JÁNOS KOVÁCS • Solisten: PÉTER OBERFRANK, KINGA KRISZTA, ISTVÁN HORVÁTH

KARÁCSONY    Mozart: A-dúr zongoraverseny
    Operaáriák    Karácsonyi énekek szimfonikus feldolgozásai

WEIHNACHTEN    Mozart: Klavierkonzert A-Dur
  Opernarien    Symphonische Arrangements von Weihnachtsliedern
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Mitte der 1780er Jahre erhielt Joseph Haydn (1732-1809) einen ungewöhnlichen Auftrag aus Spanien: Er solle 
Musik für den Karfreitag im Oratorio de la Santa Cueva in Cadiz komponieren. Der Priester las aus der lateini-
schen Bibel die sieben Sätze des Erlösers am Kreuz vor, fügte Erklärungen hinzu und dann folgte jeweils Musik. 

Haydn komponierte sieben Orchestersätze, einen einleitenden (Introduzione) und einen abschließenden Satz 
(Terremoto).

Die sieben Sätze lauten:
1. „Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“

2. „ Heute noch, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein.“
3. „Frau, siehe, das ist dein Sohn. Sieh deine Mutter.“

4. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
5. „Mich dürstet!“
6. „Es ist vollbracht.“

7. „ In deine Hände, Herr, befehle ich meinen Geist.“

Das Werk wurde am Karfreitag 1787 auch in Wien aufgeführt.
Zum Karfreitag 1796 schrieb Haydn auch eine Oratorienfassung des Werkes.

Joseph Haydn (1732-1809) az 1780-as évek közepén szokatlan felkérést kapott Spanyolországból: a cádizi Oratorio de la 
Santa Cueva számára kellett nagypénteki zenét komponálnia. A pap a latin Bibliából felolvasta a Megváltónak a ke-
reszten kimondott hét mondatát, mindegyikhez magyarázatot fűzött, s mindegyik magyarázat után hét–nyolc perces 
zene következett. 

Ezt a hét zenekari tételt komponálta meg Haydn, egy bevezető (Introduzione),
illetve egy záró (Terremoto, a Jézus halálát követő földrengést ábrázoló) tétellel kiegészítve.

A hét idézett mondat:
1. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”
2. „Még ma velem leszel a paradicsomban.”
3. „Asszony, íme a te fiad. Íme a te anyád.”
4. „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”
5. „Szomjazom!”
6. „Bevégeztetett.”
7. „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.”

A művet 1787 nagypéntekén Bécsben is bemutatták.
1796 nagypéntekjére oratorikus változatot is készített a műből.

OSTERN    Haydn: Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze 
(Orchesterfassung)

ÜNNEPEK BÉRLET 4 • 2022. április 14., csütörtök 
Vezényel: KOVÁCS JÁNOS

FESTTAGE-ABO 4 • Donnerstag, 14. April 2022 
Dirigent: JÁNOS KOVÁCS

HÚSVÉT    Haydn: Krisztus hét szava a kereszten (szimfonikus változat)

ÜNNEPEK BÉRLET 4 FESTTAGE-ABO 4
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A magyar klasszikus zene gazdagságára, régi és új értékeire, kis és nagy mestereire, változatosságára és félre-
ismerhetetlen ismertetőjegyeire büszkének lennünk korántsem valamiféle szűk látókörű nacionalizmus. Éppen 

ellenkezőleg, hiszen a magunk muzsikáját, 19., 20. és 21. századi komponistáink alkotásait az európai kultúra, s 
egyáltalán: a világ komolyzenéjének egyetemes közegében leljük fel. Ahhoz mérjük, és abban helyezhetjük el a 

magyar zeneirodalom termését. 

A Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 2021-ben hagyományteremtő szándékkal indította útjára 
Kocsis Zoltán születésnapján „A magyar klasszikus zene napja” koncertsorozatot, melynek programjában ország-

szerte felcsendülnek magyar szerzők művei.

A Magyar Művészeti Akadémia zenei tagozatának vezetője, a számos művészeti díjjal már elismert Tóth Péter zene-
szerző kapott felkérést együttesünktől egy új alkotás elkészítésére, melynek ősbemutatóját ezen az estén hallhatják.

Stolz auf die Schätze der ungarischen klassischen Musik, alt wie neu, ihre bedeutenden Meister, 
ihre Vielfalt und ihre unverwechselbaren Merkmale zu sein, ist bei weitem kein engstirniger 
Nationalismus. Im Gegenteil: Unsere Musik, die Werke der ungarischen Komponisten des 19., 

20. und 21. Jahrhunderts sind Früchte der europäischen Kultur, Teile der universellen Klassik. 
Daran wird unsere Musikliteratur gemessen, in diese ordnen wir sie ein. 

Im Jahr 2021 wurde von der Musikakademie und der Nationalphilharmonie Budapest 
zum Gedenken an den 2016 verstorbenen renommierten Pianisten, Dirigenten und 
Komponisten Zoltán Kocsis an seinem Geburtstag die widerkehrende Konzertreihe „Tag 

der ungarischen klassischen Musik” etabliert. An diesem Tag werden überall in Ungarn 
Werke ungarischer Komponisten gespielt.

Péter Tóth, Leiter der Musikabteilung der Ungarischen Akademie der Künste und 
Träger zahlreicher Kunstpreise, wurde von unserem Orchester gebeten, ein neues 
Werk zu komponieren, das an diesem Abend uraufgeführt wird.

ÜNNEPEK BÉRLET 5 • 2022. május 30., hétfő  
Vezényel: HAMAR ZSOLT

FESTTAGE-ABO 5 • Montag, 30. Mai 2022
Dirigent: ZSOLT HAMAR

A MAGYAR KLASSZIKUS ZENE NAPJA TAG DER UNGARISCHEN KLASSISCHEN MUSIK
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RÁADÁS KONCERT BONUSKONZERT 

A Rigoletto Giuseppe Verdi (1813-
1901) háromfelvonásos operája, a 
helyszín Mantova a 16. században.

Első felvonás - Terem a hercegi palo-
tában - A mantovai herceg legújabb 
kalandjával dicsekszik az egybegyűl-
teknek. Közben udvarló pillantásokat 
vet Ceprano gróf feleségére is, és férje 

jelenléte ellenére ajánlatokat tesz neki. 
Megérkezik Rigoletto, a herceg udvari 
bolondja, aki szinte mindenkit kigú-
nyolt és megalázott már. Marullo jön a 
hírrel, hogy Rigoletto szeretőt tart. Ami-
kor Rigoletto kigúnyolja a szerencsétlen 
Monteronét, akinek leányát a herceg el-
csábította, a gróf megátkozza Rigolettót. 
Éjszaka Rigolettót az utcán megállítja egy 
idegen, Sparafucile és felajánlja neki szol-

gálatait. Rigoletto elutasítja és elmegy 
lányához, Gildához, akit a világtól elzártan 
nevel. A lány elhallgatja előle, hogy hóna-
pok óta találkozik egy álruhás herceggel. 
Miután Rigoletto távozik, el akarják rabol-
ni a nőt, akiről azt hiszik, hogy a bolond 
szeretője. Váratlanul visszatér Rigoletto, 
az udvaroncok pedig meggyőzik, hogy 
Ceprano grófnét akarják elrabolni. 

Második felvonás - Terem a hercegi palotá-
ban - Az udvaroncok felajánlják a herceg-
nek az elrabolt lányt. Megérkezik a két-
ségbeesett Rigoletto, de Gilda érzelmei 
továbbra is változatlanok: szereti a férfit. 
Rigoletto halálos bosszút esküszik.

Harmadik felvonás - A Mincio folyó partja, 
Sparafucile háza - Az éjszaka folyamán Ri-

goletto felkeresi Sparafucilét és megbízza 
a herceg meggyilkolásával, de előbb még 
ki akarja ábrándítani Gildát belőle. 

A megzavarodott és kétségbeesett Gildá-
nak apja megparancsolja, hogy azonnal 
induljon Veronába. A lány azonban vissza-
tér Sparafucile házába, ahol értesül apja 
gyilkos tervéről. Gilda feláldozza magát, 
belép a házba férfiruhában és halálos se-
bet kap. 

Sparafucile egy zsákot ad át Rigolettónak 
azt állítva, hogy a herceg holtteste van 
benne. Ekkor Rigoletto meghallja a távol-
ban a herceg hangját, kinyitja a zsákot és 
megtalálja benne haldokló leányát. Így 
teljesedik be Monterone átka.

Rigoletto ist eine Oper in drei Akten von 
Giuseppe Verdi (1813-1901), die in Man-
tua und Umgebung im 16. Jahrhundert 
spielt.
Erster Akt – Großer Saal im Herzogspalast 
- Der Herzog von Mantua prahlt mit seiner 
neuesten Eroberung. Er macht aber auch 
der Gräfin Ceprano den Hof, nochdazu 
in Anwesenheit ihres Mannes. Rigoletto, 
Hofnarr des Herzogs, der schon fast alle 
verhöhnt hat, trifft ein. Marullo über-
rascht mit der Nachricht, dass Rigoletto 
eine Geliebte hat. Als Rigoletto sich über 
Monterone lustig macht, dessen Tochter 
der Herzog verführte, verflucht ihn der 
Graf. 
Nachts wird Rigoletto auf der Straße von 
Sparafucile, einem gedungenen Mörder 
angehalten, der ihm seine Dienste anbie-

tet. Er lehnt ab und geht zu seiner Tochter 
Gilda, die er von der Welt verborgen auf-
zieht und die ihm verschweigt, dass sie 
sich seit Monaten mit jemandem trifft. 
Nachdem Rigoletto weg ist, will man Gil-
da entführen, die man für seine Geliebte 
hält. Rigoletto kehrt unvermutet zurück, 
die Höflinge reden ihm ein, dass sie die 
Gräfin Ceprano entführen wollen. 
Zweiter Akt - Zimmer im Palast des Her-
zogs - Die Höflinge bieten dem Herzog 
das entführte Mädchen an. Der verzwei-
felte Rigoletto trifft ein, Gildas Gefühle 
sind aber unverändert: Sie liebt den Her-
zog. Rigoletto schwört tödliche Rache.
Dritter Akt - Ufer des Mincio, Haus von 
Sparafucile - In der Nacht besucht Rigolet-
to Sparafucile und beauftragt ihn mit der 
Ermordung des Herzogs, vorher solle sich 

aber Gilda entlieben. 
Rigoletto schickt die 
verstörte Gilda nach 
Verona. Sie kehrt aber 
ins Haus von Sparafu-
cile zurück, wo sie von 
dem mörderischen Plan 
ihres Vaters erfährt. Gil-
da opfert sich, betritt das 
Haus in Männergewand 
und wird tödlich verwundet. 
Sparafucile übergibt Rigolet-
to einen Sack, in dem sich die 
Leiche des Herzogs befinden 
soll. Da hört Rigoletto in der 
Ferne die Stimme des Herzogs, 
öffnet den Sack und findet dar-
in seine sterbende Tochter. So 
erfüllt sich der Fluch Monterones.

RÁADÁS KONCERT BÉRLETES KÖZÖNSÉGÜNKNEK • 2022. június 18., szombat, AGORA 
Vezényel: KESSELYÁK GERGELY • Közreműködnek: a Magyar Állami Operaház énekművészei

BONUSKONZERT FÜR UNSERE ABONNENTEN • Samstag, 18. Juni 2022, AGORA
Dirigent: GERGELY KESSELYÁK • Sängerinnen und Sänger der Ungarischen Staatsoper

  Verdi: Rigoletto       Verdi: Rigoletto     A kép a Pillangókisasszony előadásán készült 2021-ben.
Foto von der Aufführung von Madama Butterfly im Jahr 2021.
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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



Szombathely, Fô tér 24/E – Belsô Uránia Udvar • Tel.: 20/216-6826 • www.isisgaleria.hu • isisgalszhely@gmail.com

ÚJ 
HELYENIsis GALÉRIA

Léggömbök, partikellékek, kézműves
ajándéktárgyak és kiegészítők, különféle

design termékek esküvőkre, születésnapokra
HELYSZÍNI DEKORÁCIÓT VÁLLALUNK!

Szombathely, Szent Márton u. 23.
+36 30 618 0702 • pottyosmasni2017@gmail.com 

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

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

KOPULA TŰZIJÁTÉK
THE SHOW MUST GO ON!

Eurosolving Kft.
9700 Szombathely,

Semmelweis u 5.
info@kopula.hu

www.kopula.hu



Megjelenik: 2021. augusztus 23-án
Felelős kiadó: Kiss Barna 
Szerkesztők: Kiss Barna, Makkay Katalin, Nábrádi Szabolcs, Nagy Eszter
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 Anzeigen im Programmheft  übernehmen wir keine Verantwortung.   

Fotó: Borsos Mihály (26), Büki László (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 22, 
27, 33, 34, 38, 41, 43, 44, 45, 50 jobb, 51, 52), Vico Chamla (14)
Caroline Doutre (21), Garas Kálmán (31, 37), Lugosi Péter (16),
MVM Zrt. (24), Nábrádi Szabolcs (6, 50 bal), Posztós János (30),
Laila Pozzo (20), Raffay Zsófia (23, 40), Foppe Schut (19),
Wágner Csapó József (18), Zih Zsolt (28), Zsugonits Gábor (29)

Az év művésze a 2020/21-es évadban 
Kerti Áron klarinétművész

Künstler des Jahres der Saison 2020/21
ist der Klarinettist Áron Kerti.

A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR 2021/2022-ES MŰSORFÜZETE




