
Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

Pontosan harminchét évvel ezelôtt, 1962
február 11-én alakult meg a Szimfonikus
Zenekar Szombathelyen.

Hosszú út vezetett el idáig. A Bartók
növendék Csikor Elemér alapította nagy-
hírû zeneiskolában, ahol Takács Jenô,
Lendvai Ernô, Tusa Erzsébet, Teôke Gé-
za, Mezey Mária és a többiek tanították az
ifjúságot, megjelentek a fiatal tanárok:
Petrô János és Tibold Iván generációja,
akik elhatározták egy szimfonikus Zene-
kar létrehozását. Lehetetlen felsorolni
azokat a tetteket, amelyek teljesítése so-
rán megvalósult az álom, a késôbbi pro-
fesszionális zenekar.

Elôször csak ifjúsági vonószenekar, ze-
nei tábor Velemben, közremûködés az
Ungaresca Táncegyüttessel, majd bôvítés
zeneiskolai tanárokkal. Az eredmény: 12
év elteltével 1974. július 1-jén, a Szom-
bathelyi Szimfonikus Zenekar hivatásos
együttes lett, amely idén ünnepli fennál-
lásának 25 éves jubileumát. 

Kulturális intézmény létrehozásához
ilyen mértékû fejlôdéshez komoly fenn-
tartói támogatás kellett, amelyet dr. Kiss
Gyula, a Mûvelôdési Osztály fôelôadója,
dr. Borhy Ottó, a Zeneiskola igazgatója,
dr. Gonda György és dr. Bors Zoltán me-
gyei vezetôk biztosítottak. A Szimfonikus
Zenekar alapító karnagya és 1991-ig ze-
neigazgatója Petró János volt.

Hihetetlen energiával létrehozták a Bar-
tók Béla Zeneiskolát, a Zsinagóga átalakí-
tásával a kiváló akusztikájú Bartók Ter-
met, megteremtették a nyári operajátszást a
római kori Iseumban. Európai színvonalú
karmesterek és szólisták szerzôdtetésével
létrehozták Szombathely pezsgô zenei éle-
tét, amely az elmúlt idôszakban a határ kö-
zelsége miatt akár elszigetelt is lehetett
volna. Az elmúlt negyedszázad alatt a ze-
nekar jelentôs szerepet vállalt Magyaror-
szág zenei életében, állandó résztvevôje a
különbözô magyar és nemzetközi fesztivá-
loknak. Közülük legjelentôsebbek: Szom-
bathelyi Tavaszi Fesztivál, Pannon Psz
rendezvényei, Soproni Ünnepi Hetek,
Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesz-
tivál, Magyar Televízió Nemzetközi Kar-

mesterversenye. Megtisztelô feladat évek
óta augusztus 19-én a Pán-Európai Piknik
évfordulóján való szereplés, ünnepelve az
európai béke ünnepét.

A kortárs zene elôadásában kiemelten
híres a Szombathelyi Szimfonikus Zene-
kar. 1020 magyar mû bemutatása önma-
gáért beszél. A kiemelkedô mûvészi mun-
kát 1990-ben Bartók Béla-Pásztory Ditta
díjjal jutalmazták. Az együttes mûvészi
színvonalát rádió- és TV-szereplések, va-
lamint hanglemezfelvételek tanúsítják.

Az együttes Európa-szerte ismert.
Nagysikerû koncerteket adott Franciaor-
szágban, Németországban, Hollandiában,
Luxemburgban, Svájcban, Írországban és
Európa más országaiban. Ausztria városa-
iban évente több ízben szerepel.

Az együttes tagjai 1992 januárjában
Ludovit Rajter professzort tiszteletbeli el-
nök-karnaggyá választották.

1992 szeptemberétôl 6 éven át Robert
Houlihan volt a zenekar karmestere és
mûvészeti vezetôje, Hajdók Judit orgona-
mûvész igazgatósága mellett.

1998 január 15. óta Horváth László kla-
rinétmûvész az igazgató.

1998. szeptember 1. óta az együttes két
új vezetôkarmestere Kocsár Balázs és
Izaki Masahiro (Japán). Mindketten a Ma-
gyar Televízió által rendezett karmester-
versenyek díjazottjai.

25 éves jubileumát a zenekar természe-
tesen hangversenyekkel kívánja ünnepelni.
Három tavaszi és három ôszi, alkalom-
hoz kötött, remélhetôleg teltházas koncer-
tet rendez az együttes a Bartók Teremben.

Március 25-én, Bartók Béla születés-
napján Kocsár Balázs vezényletével azt a
mûsort játssza el a zenekar, amellyel egy
nappal késôbb Szombathely köszönti Bu-
dapestet a Tudományos Akadémián, a Ta-
vaszi Fesztivál keretében.

„Búcsú a XX. századtól” a vezérfona-
la az idei Tavaszi Fesztiválnak, ennek

megfelelôen választottuk a mûsort, amely
a zenekar profiljába illô: Bartók Béla, Ve-
ress Sándor és Witold Lutoslawski mûve-
it. Ekkor adjuk át hivatalosan a közönség-
nek a Bartók Fesztivál Baráti Körének
ajándékát, Geszler Mária keramikus-mû-
vésznô alkotását.

Április 19-én Petró János vezényleté-
vel rendezzük a bérleten kívüli jubileu-
mi mûsort Szombathely két ifjú, világhí-
rû szólistájának: Koczor Péter és Mérei
Tamás közremûködésével. Ez alkalomból
nyitjuk meg az elmúlt 37 év emlékeibôl
rendezett kiállításunkat.

Május 13-án Izaki Masahiro Csaj-
kovszkij mûveket vezényel.

Márciusi és májusi hangversenyeink a
Rajter bérletben lettek korábban meg-
hirdetve. Az ôszi szezonkezdés után, ok-
tóber 6-án hangversenyen emlékezünk
meg a 150 évvel ezelôtti eseményekrôl:
gróf Batthyány Lajos és az Aradi Vérta-
núk kivégzésérôl. Nemzeti gyásznapun-
kon egy francia barokk rekviem és Ko-
dály Psalmus Hungaricus címû mûve
hangzik el Petró János vezényletével.

Nemzeti ünnepünk elôestéjén, október
22-én, Kocsár Balázs Beethoven mûveket
dirigál.

Az Alpok-Adria társulás vezetôinek ta-
lálkozója alkalmából november 25-én
Izaki Masahiro vezényel egy gálamûsort.

Ünnepel a 25 éves Szombathelyi Szim-
fonikus Zenekar. Ünnepeljünk együtt,
ôrizzük meg kulturális értékeinket. A kul-
túra, a zene névjegye egy országnak.

„Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni
hagyja, az a saját síremlékét készíti, és az
vesztesége az egész emberiségnek”, írja
Ipolyi Arnold.

Ez a mondat jövôbe tekintô, követendô
a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar szá-
mára, céljai elérésében az elôtte álló na-
gyon fontos esztendôben.

Horváth László
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Ünnepel a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar


