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Tisztelt közönségünk!
 
Megtiszteltetés számomra, 
hogy a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar 2022/23-as szezonjának 
programfüzetében én írhatom a 
köszöntő sorokat és ajánlhatom 
Önöknek a tizenegy koncertből álló új 
évadot. 
A pandémia hosszú hónapjai alatt 
sajnos le kellett mondanunk nem csak a 
nagyobb létszámot igénylő darabokról, 
de egyáltalán arról az élményről, hogy 
milyen is az, amikor egy szimfonikus 
zenekar élőben megszólal, amikor érezzük 
a mellettünk ülő parfümjét, látjuk a 
karmesteri pálca villanásait és halljuk a 
teljes egésszé összeálló harmóniákat. 
Úgy néz ki, lassan, de biztosan 
visszatérhetnek a koncerttermekbe nem 
csak a zenészek, de Önök, a közönség is és 
újra egy teljes szezonnak örülhetünk. 
A Miskolci Szimfonikus Zenekar is 
nagy izgalommal várja, hogy végre 
megmutathassa Önöknek, mily’ széles 
skálán mozognak a zeneirodalom 

fantasztikus darabjai, hiszen a barokktól 
kezdve (Vivaldi, Händel), a klasszikusokon 
át (például egy olyan nagy lélegzetű 
remekművel, mint Haydn: A teremtés 
oratóriuma), Beethoven VII. szimfóniáján 
keresztül eljutunk a romantika egyfajta 
megkoronázásáig, talán nem túlzás 
Bruckner IV. szimfóniáját így neveznünk. 
De a ritkábban elhangzó darabok kedvelői 
sem panaszkodhatnak majd, a késő 
romantikus Ernest Chausson B-dúr 
szimfóniája, vagy César Franck „Le 
chausser maudit” (Az elátkozott vadász) 
c. szimfonikus költeménye sem hallható 
gyakran a hazai koncerttermekben. 
Neves hazai és külföldi művészek 
gondoskodnak majd arról, hogy reményeink 
szerint ne távozzanak „üres kézzel”, hiszen 
Önök nélkül, az inspiráló jelenlétük nélkül 
mit sem ér a munkánk. 
Szívemből kívánok Önöknek egy 
élményekben gazdag, színes szezont, s 
nagyon örülök, hogy vendégkarmesterként 
újra ezzel a kiváló zenekarral dolgozhatom!

Tisztelettel és szeretettel: 
Thomas Herzog

THOMAS HERZOG  
AJÁNLÁSA  
A 2022/2023-AS ZENEI ÉVADHOZ 2222
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Szeretett és nagyrabecsült miskolci 
koncertközönség!

Rendkívül fontos számunkra az Önök 
hűsége, különösen annak reményében, 
hogy végleg magunk mögött tudhatjuk az 
elmúlt két év nehézségeit. 
A Miskolci Szimfonikus Zenekar művészei, 
szerkesztősége és jómagam is teljes el-
kötelezettséggel tervezzük a jövőt, hang-
versenyeinken továbbra is az egyetemes 
zenetörténet legcsodálatosabb alkotá-
sait tűzzük műsorra, változatlanul hitet 

teszünk az új alkotások megszólaltatása 
mellett, és akár a korábbi években, igyek-
szünk minél színvonalasabb művészven-
dégeket szerepeltetni, köztük pályájuk 
elején álló ígéretes tehetségeket is.

Köszönöm, hogy velünk vannak!

Antal Mátyás karmester 
művészeti vezető

Elkövetkező évadunkat is, a korábbiakhoz 
hasonlóan, nagy körültekintéssel állítottuk 
össze. Ha végiglapozzák kiadványunkat, 
láthatják, hogy ezúttal is a Miskolci Szim-
fonikus Zenekartól megszokott színes, szín-
vonalas programokat kínálunk Önöknek.
Bérletes koncertjeinken élvezhetik az örök 
klasszikusok mellett a kortárs zeneiro-
dalom remekeit is, kiváló hazai és külföldi 
előadók tolmácsolásában. 
Az elkövetkező szezonban két koncertso-
rozatot indítunk. Szimfonikus bérletünk 
nyolc hangversenye a zeneirodalom szinte 
valamennyi korszakából kínál ízelítőt.
Yamaha bérletünk továbbra is a zongorára 
írt remekművekből összeállított válogatás.

Természetesen nem feledkezünk meg 
azokról sem, akik csak egy-egy különleges 
koncertre szeretnének ellátogatni.
Zenekarunk egyik kiemelt küldetése a fiata-
lok megszólítása. Folytatjuk a gyermek- és 
ifjúsági hangversenyeinket, melyekre már a 
legkisebbeket is szeretettel várjuk. Túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy 0-99 éves korig 
mindenki megtalálhatja nálunk a számára 
megfelelő zenei programot.
Forgassák kiadványunkat, találkozzunk 
hangversenyeinken!

Szászné Pónuzs Krisztina
ügyvezető

KEDVES  
ZENEBARÁTOK! 

KEDVES  
KÖZÖNSÉGÜNK! 
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FAGOTT
Járdány Krisztián, szólamvezető 
Halász István
Budai Cintia
Juhász Györgyi <3
Telenkó János

KÜRT
Ferencz Enikő, szólamvezető
Buka Szilárd 
Horváth Sándor 
Mohácsi István 
Nagy László 
Varga Bálint 

TROMBITA
Szavári András, szólamvezető
Hegedűs Dániel
Higyed János Bence
Molnár Attila 

HARSONA
Kakuk Zoltán, szólamvezető
Juhász István Sándor 
Kulcsár Ildikó 
Szilágyi Csaba 

TUBA
Veres Tamás 

ÜTŐHANGSZEREK
Angyal Zsuzsanna 
Hagymási Péter 
Karácson Viktor
Soós Tibor 

ÜSTDOB
Dömötör Tamás

MENEDZSMENT 
Szászné Pónuzs Krisztina, ügyvezető
Antal Mátyás, művészeti vezető
Majoros Anna Mária, gazdasági vezető
Sziklavári Károly, zenei szakreferens
Marczisák Noémi, irodavezető
Handa Eszter, kommunikációs menedzser
Turcsán Zsófia, produkciós asszisztens
Gömöri Mária, munkaügyi előadó
Kertész Áron, könyvelő
Oszterman Ferenc, műszaki alkalmazott
Suszter Istvánné, portás
Orosz Attila, portás
P. Frank Andrea, technikai alkalmazott
Takács Imréné, technikai alkalmazott

<3: gyermekkel otthon

1. HEGEDŰ
Kaulics-Nagy Zsófia, koncertmester
Kriston Tamás, koncertmester
Nyíri Zsolt, koncertmester
Almássy Judit
Biró-Bolykó Judit 
Csegezi Ágota 
Csernyáncsuk Beáta
Jobbágy-Balog Boglárka
Kalapos-Homoki Anna <3
Mezei Adrienn
Nemes Gabriella 
Pavliskó Diana
Siklósi Éva 
Sz. Bíró Marianna 
Vitányi Csaba 
Zabolotniuc Carla 

2. HEGEDŰ
Plachi Rita, szólamvezető
Kerényi Tamás, szólamvezető
B. Pusztai Csilla 
Császáriné Lazányi Mária 
Herman-Boros Krisztina 
Horváth-Simon Vivien <3
K. Kiss Andrea 
Kispál Erzsébet 
Lóránt Benjámin
Nádasdi Ferenc 
Ny. Tatai Dorisz 
Szavári-Sovány Eszter <3
Szilvási Annamária

BRÁCSA
Di Vizio-Pintér Zita, szólamvezető
Tóth Tamás, szólamvezető
Győri Ildikó, zenekari titkár, kottatáros
Cs. Mokány Johanna 
Kautzky József 
Molnár Tamás
Monok Ildikó 
Pintér-Tresó Katalin 

CSELLÓ
Blaskovics Bence, szólamvezető
Hadobás Gergely, szólamvezető
Gál Szilvia, ügyelő
Bődi Annamária <3
Cetinceviz Eszter 
J. Matakovics Kamilla
Mantlik Judit 
Molnár Alexandra
Szabó Zsófia 
Viszlai-Csécsi Hajnalka 

NAGYBŐGŐ
Lőkös Péter, szólamvezető
Schultz Tamás, szólamvezető
Horváth Gyula, szólamvezető-helyettes 
K. Szegeczky Zita 
Kurucz János 
Sóvári Andrea

FUVOLA
Siklósi Tamás, szólamvezető
B. Kundráth Klára 
K. Móri Marianna 
Németh Karina Szvetlana 

OBOA
Buka-Csécsi Andrea, szólamvezető <3
Ángela Calvo Ríos
Juhász Andrea 
Jenei Anna Sára <3
M. Tatár Beáta 
Soós Levente 

KLARINÉT
Czimer Sándor, szólamvezető, ügyelő
Czakó Péter 
Gáspár Attila 
Menyhárt Ferenc 

A ZENEKAR
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PILLANATKÉPEK 
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Kedves Zenekar!
Nagyon nagyon szépen köszönöm 
a csodálatos időt. 
Haruka Nagao
MSO super!

Such a great pleasure to play with you. 
Gile Bae 

„Szuper Zenekar!
Nagy öröm veletek játszani!
Gile Bae” 

Kedves Zenekar!
Nagyon örülök, hogy a csodálatos zenekar-
ral együtt dolgozhatok! A zenekar nagyon 
barátságos és segítőkész velem.
További sok sikert!
Toshifumi Kanai

Miskolc, 2022. 01. 27.
Nagyon szépen köszönjük a közös  
muzsikálást. Felejthetetlen élmény volt.
Sok szeretettel 
a BON-BON Zenekar

Kedves, drága Barátaim, Kollégáim!
Felejthetetlen estét ajándékoztatok  
számomra ezzel a mai koncerttel. 
Tehetség, tudás, kedvesség, bizalom!
Mit mondjak még?
Gratulálok és köszönöm!
Medveczky Ádám
2021. október 25.

Kedves Zenekar!
Kedves Barátaim!
Megtisztelő és felemelő volt a mai este! 
Külön köszönöm és hálás vagyok, hogy  
a VI. szimfóniámat Veletek  
mutathattam be!
Sok közös munkát! 
Cser Ádám

Drága Zenekar!
Nagyon boldog vagyok, hogy ismét együtt 
muzsikálhattunk. Ma különösen örömteli 
és sok finom szépségben gazdag játékkal  
ajándékoztatok meg engem  
és a közönséget is. 
Szeretettel:  
Szabó Sipos Máté

Malina János kritikája a 2021. 06. 25-i  
koncertről, részlet: 

…„Egészében véve is meggyőzően szólalt 
meg Antalék interpretációjában a Parisfal 
Nagypénteki varázsa, a tisztán és friss 
hangon megszólaló kürtökkel, mint az össz-
hangzás biztos alapjával. De, ami igazán fon-
tos: a kései Wagner hangszínvilága, a puhán 
összeolvadó valőrök, az a hangzás, amely 

– Debussy szavaival – olyan mintha hátulról 
volna megvilágítva, itt érzékletesen és 
kifejezően, s az opera számukra már idegen, 

túlhajtott szüzesség-kultuszára rácáfoló ér-
zékiséggel hangzott fel. Kiemelést érdemel 
az első oboista kantábilis, expresszív játéka, 
s az, hogy maga a karmester is felülmúlta 
önmagát a kifejezés intenzitásával, utat 
engedve a zenében rejlő szenvedélynek.”…
Zenekar újság XXVIII. évf. 5. szám

13.12.21.
I’m so glad tonight, we did a fantastic 
concert full of poetry et fantasy, thanks to 
you all.
Many thanks for this wonderful week 
with you, you are like a family and it is 
marvelous to be with you!!! köszönöm 
szépen!
Quentin Hindley

„Nagyon örülök, ma este egy fantasztikus, 
poézissel és fantáziával teli koncertet 
adtunk, köszönet mindenkinek.
Nagyon köszönöm ezt a csodálatos hetet 
veletek, olyanok vagytok, mint egy család, 
és csodálatos veletek lenni!!!  
köszönöm szépen!”
Quentin Hindley

Tisztelt Miskolci Szimfonikus Zenekar!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a 
nagyon szép élményért, amit a tegnap 
megtartott Hangszermesék - Diótörő 
előadás nyújtott iskolánk tanulóinak és 
nevelőinek! Az osztályomba középsúlyos 
értelmi fogyatékos gyerekek járnak, és 
láthatóan mindenkinek nagyon tetszett az 
előadás, élőben hallani és látni önöket.
Hálás köszönettel,
 a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános 
Iskola és EGYMI Tüskevár Tagiskola 4. b 
osztályos tanulói, Farkasné Hudák Erika 

RÓLUNK ÍRTÁK
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RÁTALÁLTAM EGY CSODÁRA: 
MINDEN ÍGY KEZDŐDÖTT
GYERMEKKORI ÁLMA TELJESÜL 
KOVÁCS GERGELYNEK AZZAL, HOGY 
MISKOLCON RAHMANYINOV II. (C-MOLL) 
ZONGORAVERSENYÉT PREZENTÁLHAT-
JA A KÖZÖNSÉGNEK. A MAGÁT ÖRÖK 
ÁLMODOZÓNAK VALLÓ FIATALEMBER 
YAMAHA BÉRLETÜNK NYITÓKONCERT-
JÉN ÜL ZONGORA MÖGÉ, 2023 JANUÁR-
JÁBAN.
Beszélgetés Kovács Gergely zongoramű-
vésszel célokról, eredményekről, már be-
teljesült és még beteljesületlen álmokról.

4 évesen kezdett zenét tanulni nagyma-
mája jóvoltából. Hogyan emlékszik vissza a 
kezdetekre? Hogyan lett Önből zongora-
művész?
Eleinte szolfézst és zeneelméletet tanul-
tam nagymamámtól. Hamarabb tudtam 
kottát írni és olvasni, mint szöveget. 
Zongorázni csak 8 évesen kezdtem, amikor 
beírattak a szüleim zeneiskolába. Mivel 
zongora volt otthon, nem volt kérdés, hogy 
ezt fogok tanulni. Nagyon hálás vagyok 
ezért, mert hamar kiderült, hogy rátalál-
tam egy csodára. Minden így kezdődött.

Legutóbb a Liszt Ferenc Nemzetközi Zon-
goraversenyről tért haza 3 díjjal (amikhez 
ezúton is gratulálunk)! Meséljen kérem, kicsit 
a versenyről!
Hosszú és erőfeszítésekkel teli út volt, de 
minden percére nagy szeretettel tekintek 
vissza. Liszt Ferenc egy nagy példakép 
számomra, darabjai repertoárom gerincét 
alkotják, ez a nagymúltú verseny pedig egy 
magyar zongoraművész számára megha-
tározó kell, hogy legyen. Négy forduló egy 
hét alatt – utána pedig egy gálakoncert – 
iszonyatosan fárasztó, mind fizikailag mind 
mentálisan, de úgy érzem, minden kijött 
belőlem a színpadon és át tudtam adni azt, 
amit jelenleg tudok. Nagy megtiszteltetés 
volt számomra a díjazás, de az élmény az, 
ami a leginkább megmaradt bennem.     

A 3. helyezés mellett megkapta a közönség és 
a Papageno különdíját is. Azt gondolom, hogy 
a szakma elismerése mellett nagyon fontos 
a közönség szeretete is. Ön hogyan látja ezt? 
Hogyan élte meg a háromszoros díjazást?
Talán ez a legfontosabb. Le merném fo-
gadni, hogy ez az eredmény ugyanebben a 
mezőnyben, ugyanezzel a zsűrivel, viszont 
egy másik országban nem így alakult volna 
számomra. A hazai közönség olyan hihetet-
len támogatást nyújtott nekem mindvégig, 
ami páratlan és felbecsülhetetlen. A há-
romszoros díjazás nagyon nagy elismerés, 
ugyanakkor mércét is állít az ember elé. 
Innentől kezdve mindig úgy kell teljesíte-
nem, hogy megfeleljek ezeknek. Ez állandó 
motivációt jelent, amit nagyon szeretek, és 
még több munkára ösztönöz. 

INTERJÚ
KOVÁCS GERGELLYEL

FOTÓ: SZAKÁCS DOMONKOS

A zongorairodalom egy külön kis ékszerdoboz 
a zeneművészetben. Melyek azok az alkotá-
sok, amelyek a legnagyobb kihívást jelentik, 
vagy a legnagyobb katarzist nyújtják az Ön 
számára?
A romantika és a 20. század zenéje áll 
hozzám a legközelebb, de alapvetően 
mindig kísérletezek, felfedezek, amikor a 
repertoárom építésén dolgozom. Vannak 
szerzők, akiknek darabjai mindig aktív részét 
képezik a koncertjeimnek (például Liszt, 
Rahmanyinov vagy Chopin), de szeretek új 
dolgokat hozzáadni. Számomra a katarzist 
a változatosság, a kontrasztok jelentik. 
Mélypontból a magaslatba, illetve vissza, és 
ennek a játéka.

2019-ben bemutatkozhatott a Carnegie 
Hallban, ráadásul egy szólóesttel. Hogyan 
emlékszik vissza erre a nem mindennapi 
élményre? Milyen műsort adott?
Életem egyik legnagyobb élménye volt az az 
este. Minden percére emlékszem, nyilván a 
Weill Hall a belépő terem volt, mely nagy-
jából a Zeneakadémia Solti-termének felel 
meg, a nagyteremig még hosszú út vezet, de 
ez semmit nem vont le az élményből. Chopin 
és Liszt darabjait játszottam, teltház volt és 
hihetetlen szeretettel fogadtak. Az előadás 
minden perce kommunikáció volt a közön-
séggel, állandóan éreztem, hogy reagálnak 
az üzeneteimre. Bízom benne, hogy minél 
hamarabb visszatérhetek. 

Milyen zongoraművészek vannak Önre hatás-
sal? Kinek a játékát kedveli és miért?
Alapvetően az orosz iskola szerelmese 
vagyok, Horowitz, Richter, illetve a ma élő 
művészek közül Evgeny Kissin és Daniil 
Trifonov áll hozzám legközelebb. De talán az 
egyik legnagyobb hatást Martha Argerich 
okozza mindig számomra. Rajtuk kívül pedig 
a tanáraim, akik mindig nagyon a bűvöle-
tükbe ejtettek, mindegyikükre felnézek és 
példaként szolgálnak számomra. 

Önmagát milyen művészegyéniségnek tartja?
Picit mindig a föld felett járok, álmodozó 
típus vagyok és szerintem ez a játékomban is 
érződik. A hirtelen változások, az izgalom és 
a nyugalom váltakozása, természetessége 
a legfontosabb számomra előadóként. Nem 
szeretem azt, ha valami egysíkú vagy nem 
emberi. Azt keresem, miként tudok olyan 
üzenetet közvetíteni a zenén keresztül, amit 
a közönség a saját nyelvére le tud fordítani, 
és ezáltal hatással lehetek mindenkire.

Miskolcon Török Levente vezényli majd a 
közös koncertünket. Dolgoztak már együtt ko-
rábban esetleg, vagy látta már őt színpadon? 
Együtt dolgozni még sajnos nem volt lehe-
tőségünk, de mi 15 éve ismerjük egymást 
Leventével, hiszen amikor én a Zeneakadé-
mia előkészítő osztályába kerültem, akkor 
beosztottak a Konziba egy induló osztály 
szolfézsórájára, abba, melyben ő is benne 
volt! Nagyon hamar jó barátok lettünk, így 
mikor megtudtam, hogy lesz szerencsénk 
egy színpadon állni, rögtön felhívtam, hogy 
ezt az örömhírt megvitassuk. Biztos vagyok 
benne, hogy a kettőnk közötti együttműkö-
dés sikeres lesz.

Yamaha bérletünk nyitókoncertjén Beethoven  
C-dúr és Rahmanyinov II. (c-moll) zongoraver-
senyét prezentálja majd. Kérem, mesélje el 
saját érzéseit az adott programmal  
kapcsolatban, és ajánlja a közönségnek ezt  
a koncertet!
Mindkét versenymű nagyon közel áll a 
szívemhez. A Rahmanyinov 2. gyerekkori 
álmom, régen megtanultam és bár sokszor 
próbálkoztam vele, nem játszhattam még el 
koncerten, így ez beteljesül végre. Beethoven 
C-dúr zongoraversenye pedig egy ünnepi da-
rab, melyet már sok koncerten hallhattam, és 
mindig is vágytam rá, hogy megtanulhassam. 
Szerintem ez a két mű pontosan azt a kont-
rasztot tudja megteremteni, amit én mindig 
is szeretnék elérni a koncertjeimen. Bízom 
benne, hogy maradandó élményt nyújthatunk 
a miskolci közönség számára.

 „SZÁMOMRA A KATARZIST 
A VÁLTOZATOSSÁG, 
A KONTRASZTOK JELENTIK!”
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KEDVES, EMPATIKUS,  
MAXIMALISTA 
CSODÁLATOS HANGSZER KERÜL FŐ-
SZEREPBE SZIMFONIKUS BÉRLETÜNK 
ÖTÖDIK KONCERTJÉN. AZ ANGYALI 
HANGSZER MELLÉ PEDIG ANGYALI SZÓ-
LISTA IS TÁRSUL BÁBEL KLÁRA HÁRFA-
MŰVÉSZNŐ SZEMÉLYÉBEN. A ZENESZE-
RETŐ, DE NEM MŰVELŐ CSALÁDBÓL 
SZÁRMAZÓ MŰVÉSZT A SZOMSZÉDBÓL 
ÁTSZŰRŐDŐ MUSZIKASZÓ TERELTE 
A PÁLYÁRA. EZÚTON IS KÖSZÖNET A 
SZOMSZÉD NÉNINEK. A SOKOLDALÚ 
SZÓLISTA MELLETT A KONCERT MŰ-
SORA IS A SOKSZÍNŰSÉG JEGYÉBEN 
KÉSZÜLT.
Múltról, jelenről és egy picit a jövőről is 
beszélgettünk. 

Nem szokatlan módon a kezdetekre fogok 
rákérdezni, hiszen nem a hagyományos 
úton lett művész. A családja ugyanis 
vendéglátós berkekben ismert, felmenői 
között sem volt hivatásos muzsikus. No, de 

a szomszéd néni… igaz? Hogyan is indult ez 
a szerelem a zenei iránt?
Azt hiszem, hogy a szüleim zene iránti 
nyitottsága is nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy kislányként megálmodjam magam-
nak a zenei pályát. Persze a szomszéd 
falakon átszűrődő muzsika sem volt 
ellenemre, így nagyon könnyű dolgom volt, 
hiszen az első lépések a zene felé csak a 
szomszéd ajtajáig kellett vigyenek. 

Kicsit a vendéglátásnál maradva: hogyan 
áll a főzéssel például? De azt is tudni vélem, 
hogy elkezdett vendéglátást tanulni … meny-
nyire érzi sajátjának a családi vállalkozást?
Az ételeket sokkal inkább élvezem, ha 
más készíti el. Azt hiszem nem lustaság, 
de főzni bevallom nem igazán tudok, ami 
azért is furcsa, mert a családi étteremben 
annál inkább szoktam segíteni a személyes 
jelenlétemmel, és a háttérből a honlap 
és a közösségi média foglalatosságával is. 
Kész szerencse, hogy ott nem én főzök. 

Aranykalászos Gazda végzettsége is van. 
Ez honnan jött az életébe? Miért végezte el 
a képzést?
Körülbelül 15 éve jutott az eszünkbe a 
föld vásárlása és növények termesztése, 
a pályázati feltételek közt szerepelt ez a 
szakképesítés is, úgyhogy a család úgy 
döntött, végezzem el én a tanfolyamot.

Most már evezzünk vissza a zenéhez.  
A zongora volt a választott hangszer évekig, 
sőt diplomát is szerzett ezen az instrumentu-
mon. Hogyan kanyarodott az útja a hárfa felé?
Szinte párhuzamosan tanultam mindkét 
hangszeren. 10 éves korom körül kezdtem 
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el hárfázni, mert megláttam a tv-ben, és 
annyira megtetszett a hangszer külön-
leges szépsége és hangja, hogy kértem 
a szüleimet, írassanak be hárfából is egy 
zeneiskolába.

Hogyan látja a hangszer és a hárfás után-
pótlás helyzetét, megbecsültségét?
Több alkalommal olvastam az elmúlt idő-
szakban a fiatal pályakezdőkkel kapcsola-
tos véleményeket, illetve azt, hogy hogyan 
teljesítenek egy próbajátékon például, de 
azt hiszem, a hárfa iránti lelkesedés az 
töretlen. Tartom a kapcsolatot zeneiskolai 
tanárokkal is, és mindig megerősítenek, 
hogy a tanulni vágyó diákok létszáma 
nem csökkent. Hogy az elmúlt időszak mit 
vonz majd maga után, a szülőkben vajon 
mennyire merül fel, mint megélhetés, ha 
bármi változna a világban, az pár éven 
belül ki fog derülni.

Fiatal kora ellenére hatalmas a reperto-
árja és rendkívül színes is: több évszázad 
hárfairodalmát öleli fel. Vannak kifejezett 
kedvencek?
Hogyne lennének! Nagyon örülök, ha 
a hárfát egy zeneszerző úgy használja 
a műveiben, amivel igazán meg lehet 
mutatni a hangszer virtuóz oldalát, és le-
nyűgöző technikai lehetőségeit. Örömmel 
és kíváncsisággal fogadom az újabb zenei 
és technikai elképzeléseket is a kortárs 
szerzőktől, de a klasszikus szépséget 
mindig öröm megmutatni, és ezt Dohnányi 
hárfaversenyével is fantasztikusan be 
lehet mutatni.

Szólista karrierje mellett a Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekarában is muzsikál. Me-
lyik szerepben érzi magát otthonosabban? 
A zenekari munka és a szólista lét hogyan 
egészíti ki egymást az életében?
Ez az, ami igazán változatossá teszi a 
teendőimet, hiszen egyik héten Wagner 

szólamaival foglalkozni, kísérni a világ 
legjobb énekeseit, aggódni minden egyes 
hang felől, hogy pont oda játsszam, ahová 
az énekesnek legjobban tudok segíteni a 
kíséretben, ugyanolyan izgalom, mint egy 
szóló Bach Partitát, vagy egy Debussy 
Triószonátát kidolgozni a kollégáimmal a 
próbák során.

Szólólemezen gondolkodott már esetleg? 
Milyen nagyszerű lenne, azt hiszem,  
a fejemben már kialakult egy műsor  
a lemezre.

Sok diplomáciai rendezvényen is szerepelt, 
nagy találkozásokkal. Mik voltak a legemlé-
kezetesebbek?
A japán császári pár, Charles walesi her-
ceg és Camilla hercegné, Emírségi sejk, 
George W. Bush elnök úr, vagy éppen Boris 
Tadic, Szerbia volt köztársasági elnöke. De 
be kell vallanom, Mádl Ferenc Elnök Úr, 
Sólyom László Elnök Úr, vagy Áder János 
Elnök Úr mélyreható kedvességei felejthe-
tetlenné tennék a szerepléseim estéit.

Hogyan jellemezné magát 3 szóval?!
Kedves, empatikus, maximalista.

2023. február 6-án Ön lesz Szimfonikus 
bérletünk ötödik koncertjének szólistája. 
Händel B-dúr hárfaversenye, valamint 
Dohnányi Concertinója hárfára és zenekar-
ra is fölcsendül majd. Hogyan ajánlaná ezt 
a műsort a közönségnek?
Biztos vagyok benne, hogy ennek a két 
teljesen ellentétes formákra és stílusra 
épülő műnek a bemutatása alkalmat ad 
a közönségnek, hogy a 18. század eleji 
barokkos kecsességet és a 20. századi 
romantikus drámát ezúttal ezen a varázs-
latos hangszeren hallgassák és szeressék 
meg!

„A KLASSZIKUS SZÉPSÉGET 
MINDIG ÖRÖM MEGMUTATNI!”
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SZÍVÜGYEM  
A MAGYAR ZENE 
JAPÁN KARMESTER, CSEH ZONGORISTA 
ÉS A MAGYAR ZENEKAR – EZ A RECEPTJE 
YAMAHA BÉRLETÜNK MÁSODIK KONCERT-
JÉNEK. AZ EST KARMESTERE A 10 ÉVE 
MAGYARORSZÁGON (IS) TEVÉKENYKEDŐ, 
ELSZÁNT, TUDATOS, PROFESSZIONÁLIS, 
UGYANAKKOR RENDKÍVÜL EMOCIONÁLIS 
TOSHIFUMI KANAI. A DIRIGENSSEL 2021-
BEN DOLGOZTUNK ELŐSZÖR EGYÜTT, 
S AZONNAL MEGTALÁLTUK A KÖZÖS 
HANGOT. MOST IS NAGY SZERETETTEL 
VÁRJUK MISKOLCRA.
A japán-magyar kapcsolatok elkötelezett 
fejlesztője mesélt nekem.

Mesélj kérlek, a kezdetekről. Hogyan kerültél a 
zene vonzásába?
Három éves koromtól tanultam zongorázni, 
de eleinte jobban érdekelt a baseball és a 
foci. Aztán 13 éves koromban kaptam a 
nagybátyámtól egy DVD-t, amin Herbert von 
Karajan vezényelte Beethoven 9. szimfóniáját 
a Berlini Filharmonikusoknál. Ekkor kezdett 

el érdekelni a karmesterség és a szimfoni-
kus zenekar. Húsz évvel később, 2019-ben 
lehetőséget kaptam, hogy éppúgy, ahogy 
videófelvételen, a Berlini Filharmonikusokkal 
Beethoven 9. szimfóniáját vezényeljem.  
A koncert a Berlini fal leomlásának 30. évfor-
dulójára rendezett békekoncert volt.  

Miért jöttél Magyarországra és hogy érzed itt 
magad? Beváltotta az ország a hozzá fűzött 
reményeidet?
Alapvetően két oka van, hogy Magyarország-
ra jöttem tanulni. Az első, hogy érdekelt a 
magyar kultúra és a zene. A másik pedig, 
hogy a karmester órákon kívül különféle más 
órák is a tananyag részét képezik. Szerintem 
nincs a világon még egy egyetem, ahol a kar-
mesterré váláshoz szükséges képességeket 
így tanítanák. A karmester órákon kívül min-
den héten ütőhangszer, kamarazene, vokális 
zene, kórus, zongora és más órákra jártam.  
A kiadott feladatok magas színvonalúak vol-
tak, és úgy emlékszem a fegyelemre, mintha 
csak tegnap lett volna.  

Úgy tudom, kifejezetten kedveled a magyar 
operettet. Miért?
Nagy rajongója vagyok a magyar és a bécsi 
operettnek. Történetesen Magyarországot 
is ennek apropóján ismertem meg 14 éves 
koromban, amikor elmentem egy koncertre a 
Budapesti Operettszínház japán turnéja alatt. 
A Csárdáskirálynőt és a Víg özvegyet néztem 
meg, és megdöbbentett, hogy létezik ilyen él-
vezetes és szórakoztató színpadi előadás és 
ilyen szívet megdobogtató zene. Tizenéves 
koromtól kezdve olyan karmesterré akartam 
válni, aki el tud vezényelni egy hagyományos 
operettet, amire a japán karmesterek közül 
szinte senki sem vállalkozik. Japánban rend-
kívül ritka, hogy ilyen operetteket játszanak 
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és szinte lehetetlen ilyeneket tanulni. Azt 
gondoltam, ha ez így van, akkor az operett 
igazi hazájába kell jönnöm tanulni. 

Ez nem egy professzionális kérdés, de nagyon 
szépen beszélsz magyarul. Nehéz volt megta-
nulni a nyelvünket?
Számomra a magyar nyelv és annak tanu-
lása – még úgy is, hogy egyébként nagyon 
érdekel – egy rendkívül nehéz dolog. Azt 
mondják, hogy a magyar és a japán nyelv is 
a világ legnehezebb nyelvei közé tartozik. 
Mindemellett azt gondolom, hogy ameny-
nyiben magyar zenészekkel közösen hozunk 
létre zenét, akkor a kommunikáció során a 
magyar nyelvet kell használni. A nyelvtudá-
som közel sem mondható folyékonynak, de 
azzal, hogy megpróbálok magyarul beszélni, 
mindig azt remélem, hogy az emberek szíve 
mélyéig tudom az érzéseimet közvetíteni és 
meg tudom osztani a zene örömét. 

Ott tartasz az életedben, ahová mondjuk  
10 éve képzelted magad? Mire vágysz még?
Pontosan 10 éve annak, hogy eldöntöttem, 
Magyarországra akarok jönni tanulni. Mielőtt 
idejöttem, a céljaim között szerepelt, hogy 
egy nemzetközi karmesterversenyen díjat 
nyerjek, és az is, hogy európai zenekarokkal 
és színházakban tevékenykedjek. Ezek – sok 
ember támogatásának köszönhetően – szép 
apránként sikerültek is. A következő 10 évre 
Magyarországra vonatkozóan az a célom, 
hogy egy zenekar vezetője lehessek, aki 
húzóerőként is működik. Ezért is szeretnék 
olyan karmesterré és egyszersmind vezetővé 
válni, aki amellett, hogy keresi a zenekarnak 
a jövőben betöltendő szerepét, képviselni is 
tudja azt, mégpedig úgy, hogy a csodálatos 
magyar kultúra, történelem és filozófia 
alapjára építve ötvözi azt a japán karakterrel 
és identitással. 
És persze nagyon örülnék, ha a jövőben újra 
indulhatnának a koronavírus előtt is folyta-
tott magyar-japán kapcsolatok fejlesztésére 
irányuló tevékenységeim. 

2021 novemberében volt az első közös koncer-
tünk. Milyen érzésekkel érkeztél és távoztál?
Mindig izgul kicsit az ember, ha először lép 
egy zenekar karmesteri pulpitusára, azonban 
a próbák első napjától kezdve éreztem a 
zenekar részéről azt a melengető érzést, 
hogy velem együtt szeretnének zenét alkotni. 
Azt gondolom, sikerült az eltérő karakterű 
műveket sokszínűen interpretálva előadni. 
Szeretném, ha a közönség a koncertet nem 
csak a hallásával, hanem mind az öt érzékével 

„érezné”. Hiszem, hogy azáltal, hogy a színpa-
don mi eggyé válva tudtunk játszani, a közön-
ség felé még több üzenetet tudtunk átadni. 

… és erre 2023 februárjában újra lesz lehető-
ségünk, hisz egy fantasztikus programmal ké-
szülünk Yamaha bérletünk részeként. Mesélnél 
erről az olvasóknak kérlek?
Az első részben Liszt Ferenc műveket ját-
szunk. Liszt mindkét darabhoz egy, a halálhoz 
kapcsolódó versből ill. képről inspirálódott. 
A második részben pedig két észak-európai 
szerző, Sibelius (Finnország) és Grieg (Nor-
végia) egy-egy műve lesz hallható. Sibelius 
Valse triste-je a Kuolema (finnül halál) 
dráma kísérő zenéje. 
A három műben közös, hogy szoros kapcso-
latban állnak a halállal, és hogy mindenképp 
megjelenik bennük egy gyönyörű mozzanat  
a múlékonyságról, reménytelenségről. 
Nagyon örülnék, ha a közönség átérezné a 
koncert azon üzenetét, hogy az ember épp 
azért szereti az életet és attól lesz csodála-
tos, mert tudatában vagyunk a halálnak.
Grieg zongoraversenyével kapcsolatban 
fennmaradt egy anekdota. Mikor Grieg eluta-
zott, hogy megkérdezze Liszt véleményét  
a művéről, Liszt az egekig magasztalta azt, 
mondván „Ez Észak-Európa szellemisége!”.   
Olyan programot szerettem volna összeállí-
tani a koncertre, amely összességében egy 
összefüggő egészet alkot. Remélem, hogy a 
japán karmester, a cseh zongorista és  
a magyar zenekar kombinációja egy valóban 
nemzetközi és inspiráló este lesz!

„SZERETNÉM, HA A KÖZÖNSÉG A KONCERTET NEM CSAK  
A HALLÁSÁVAL, HANEM MIND AZ ÖT ÉRZÉKÉVEL „ÉREZNÉ”.”
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SZÍNEK, ÉRZÉSEK,  
ENERGIÁK
8 ÉVESEN DÖNTÖTTE EL, HOGY 
ZENÉSZ LESZ, MINDEZT EGY PUCCINI 
ÉLETÉRŐL SZÓLÓ FILM HATÁSÁRA. 
AZÓTA PEDIG A HIVATÁSA A SZERELME 
LETT, ÉS KIFEJEZETT TISZTELETTEL 
ADÓZIK A MAGYAR MUZSIKA IRÁNYÁBA. 
LORENZO CASTRIOTA SKANDERBEG 
NÉHÁNY ÉVE MÁR VISSZATÉRŐ 
VENDÉGÜNK. AZ OLASZ MENTALITÁS 
MELLETT, SZÉLES LÁTÁSMÓDJA ÉS 
SZAKMAI ÉRZÉKENYSÉGE IS NAGYSZE-
RŰ PARTNERRÉ TESZI ŐT A SZÍNPA-
DON. 
Beszélgetés egy olasz karmesterrel a 
magyar muzsikáról.

Mesélne kérem zenei karrierjének kezdeté-
ről? Mi volt az első zenei élménye?
8 éves voltam, amikor egy csodás doku-
mentumfilmet néztem a TV-ben Puccini 
életéről és hallottam a háttérben a le-
nyűgöző muzsikáját. Akkor azt mondtam 
magamnak: muszáj zenét tanulnom!

Mikor dőlt el, hogy ezek a tanulmányok 
egészen a hivatásig vezetnek majd?
16 éves koromban jöttem rá, hogy a zene 
nem csupán érdeklődés, hanem hivatás 
számomra. Elsőként a római Teatro 

dell’Operában voltam tanúja egy  
csodálatos interpretációnak Puccini  
A Nyugat lánya című operáját illetően, 
amit a híres Maestro Giuseppe Patanè 
dirigált. Az előadás után azonnal  
az öltözőjéhez mentem és megkérdeztem 
tőle: mit kellene tennem ahhoz, hogy  
az asszisztense lehessek.

A kezdetek kezdetén trombitaművésznek 
készült. Nyilván az egy nagyszerű dolog, ha 
egy karmester végzett hangszeres művész 
is, de ezt a vonalat sosem akarta tovább 
vinni? Csak a karmesterség érdekelte 
igazán?
Egyszerre tanultam trombitálni, kom-
ponálni és zongorázni, természetesnek 
tartom, hogy egy professzionális karmes-
ter tanuljon zenekari instrumentumon, 
hogy megérthesse a zenekar dinamikáját. 
Emellett 11 éves koromtól trombitáltam 
egy katonazenekarban, s ebből finanszí-
roztam későbbi zenei tanulmányaimat. 
De a trombita nem volt az első szerel-
mem, a vezénylés IGEN.

Japán, Anglia, Románia… csak néhány 
ország, ahol színpadra lépett (természe-
tesen Olaszország mellett). Mit tapasztal 
általánosságban a zenei életben? Hogyan 
látja a magyar kultúrát?
A magyar zenei kultúra az egyik 
legfontosabb, mivel a zenei interpre-
táció gyökereihez kötődik, beleértve a 
vezénylést és azzal együtt klasszikus 
zene megszólaltatásmódját. Az olyan 
nemzeti identitás, mint a magyar, mindig 
tisztelettel adózik a zeneszerző és az ő 
kompozíciója irányában, megőrizve  

INTERJÚ
 LORENZO CASTRIOTÁVAL

 

a hangszeres előadás hagyományait, kép-
viselvén a vonósok magasiskoláját, amely 
a legfontosabb részét képezi a zenei 
kifejezésmódnak. Ezt a legtöbb ország-
ban, amelyeknek vezető szerepük van a 
zenei életben, figyelmen kívül hagyják, 
s ez értelmezésbeli hibákhoz, valamint 
a zenei előadások színtelenségéhez és 
energiavesztéséhez vezet. A magyar 
zenei kultúra garantálja a helyesen 
kivitelezett zenei programokat, tisztelve 
a kompozíciót, ezáltal életre keltve a 
színeket, energiákat és tolmácsolva a 
zeneszerző üzenetét, amit átadni kívánt a 
hallgatóságnak.
 
Ha meg kellene neveznie a kedvenc zene-
szerzőjét, ki volna az és miért?
Ha meg kell neveznem a kedvence zene-
szerzőmet, Claude Debussyt választom, 
aki a maga módján egyedülálló, hiszen új 
zenét alkotott és új utakat nyitott meg a 
zeneszerzésben, új költészetet és eszté-
tikát teremtett, amire abban a történelmi 
pillanatban egyetlen más komponista 
sem volt képes. Debussy zenéjének tanul-
mányozása segít nekem abban, hogy 
megtaláljam az értelmezés kulcsát és 
mélyrehatóan megértsem a zenekari 
színeket és egyensúlyokat.

Mit jelent az opera műfaja az Ön számára?
Az opera számomra a kiváló zeneszerző 
Richard Wagner koncepcióját jelenti. 
Egybeolvasztva a művészetek sok külön-
böző aspektusát. Ennek a gondolatnak 
a megkoronázása Debussy Pelléas és 
Mélisande című operája.

Jó kapcsolatot ápol zenekarunkkal. Ho-
gyan emlékszik vissza az első benyomásra?
Maestro Giuseppe Patanè asszisztense-
ként jártam két egymást követő évben 
Magyarországon, és már akkor pozitív 

tapasztalatokat szereztem a magyar 
zenei életről. Ezt a pozitív érzést találtam 
meg újra a csodás Miskolci Szimfonikus 
Zenekarral való együttműködésben.

Az elmúlt 3 évben több közös koncertünk 
is volt, mind Magyarországon, mind pedig 
Olaszországban. Ennyi tapasztalás után 
hogyan alakult a véleménye a zenekarról? 
Mit tart az erősségeinknek?
A zenekar erőssége az egység: az az erős 
érzés, hogy egyek vagyunk a zenészek 
között. Az egyének, akik nem próbálják 
meg az egységet saját egyéniségükkel 
megtörni, de magasszintű hangszeres  
tudásukkal hozzájárulnak az összhanghoz. 
Ezek a tulajdonságok emelik a zenekart 
a mesteri tudás magasztos szintjére, 
amelyek gyakran hiányoznak a zenei 
életből manapság, mert az egyéni egó 
tönkreteszi ennek a fontos aspektusnak 
a lényegét.

Egy nagyon szép programot mutatunk 
be közösen 2023 márciusában. Meséljen 
kérem erről a programról az olvasóknak! 
Giuseppe Martucci Notturno: Egy olyan 
zeneszerzőt szeretnék bemutatni a 
közönségnek, akit nem ismer a világ, de 
a zenéjének szépsége felvillanyozza az 
érzékeny hallgatóságot.
Richard Strauss négy utolsó dala: rend-
kívül elegáns és kifejező tételsor, amely 
egyesíti és hídként köti össze századok 
német zenei hagyományait.
Ernest Chausson: wagneri nyelvezetbe 
belemerülő francia kompozíció, amely 
olyan színeket, érzelmeket és zenei 
fúziókat kelt életre, amilyeneket abban 
a korszakban soha többé nem sikerült 
teremteni.

„AZT MONDTAM MAGAMNAK: 
MUSZÁJ ZENÉT TANULNOM!”
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„HAZAI PÁLYÁN”  
JÁTSZANI MINDIG  
KÜLÖNLEGES ÉLMÉNY 
ÚJRA SAJÁT SZÓLISTÁKKAL 
LEPJÜK MEG KÖZÖNSÉGÜN-
KET. ZENEKARUNK KÉT IFJÚ 
CSELLÓMŰVÉSZE LÉP MAJD 
PORONDRA VIVALDI G-MOLL 
KETTŐSVERSENYÉBEN. MIND-
KETTEN SZÓLAMVEZETŐK, S 
SZAKMAISÁGUK MELLETT 
EGYÉNISÉGÜK IS MEGHATÁRO-
ZÓVÁ TESZI ŐKET A ZENEKAR-
BAN.
Komoly témákról beszélgettem 
két örökösen humorizáló, ugyan-
akkor nem (teljesen) komolytalan 
csellistával.

Meséljetek kérlek a kezdetekről.  
Mi volt az első zenei élményetek?

B.B: Anyai nagypapám brácsa szólam-
vezető volt a Miskolci Szimfonikus Zene-
karnál 1993-ig, amikor én születtem, így 
mondhatni már születésem előtt voltak 
zenei élményeim. Bár nagypapámmal 
már nem találkozhattam, a családban 
mindig is jelen volt a zene. Édesanyám 
énektanár, bátyám fuvolista, nővérem 
pedig zongorázott gimnazista koráig, így 
nem volt kérdés, hogy én is válasszak 
egy hangszert. Talán nem árulok el nagy 
titkot, hogy ez a hangszer a cselló lett.

H.G: Talán az, ahogy anyukám énekel 
nekem. Hogy mit, arra nem emlékszem pon-
tosan, de később már én is énekeltem vele.

INTERJÚ
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Mikor határoztatok úgy, hogy ez lesz a 
hivatásotok is?

B.B: 10 éves voltam, mikor bátyámat 
felvették a miskolci konzervatóriumba. 
Nagy hatással volt rám, ahogy figye-
lemmel kísérhettem egy zenész tanuló 
hétköznapjait, kalandjait, ráadásul majd-
nem minden nap tovább aludhatott, mint 
én. Ekkor határoztam el, hogy belőlem 
is zenész lesz, és tudatosan kezdtem el 
készülni a pályára, napról napra egyre 
többet csellóztam.

H.G: Úgy fogalmaznék, hogy a konzis 
éveim alatt szerzett tapasztalataim és 
a visszajelzések erre az útra tereltek, én 
pedig nem ellenkeztem, sőt! Az mondjuk 
sohasem volt kérdés, hogy az alkotó 
tevékenység az életem szerves részét 
képezi majd, de be kell látom, jó döntés 
volt, hogy végül nem szobrásznak 
mentem.

Mit jelent számotokra a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekarban muzsikálni?

B.B: Bár nem Miskolcon születtem, itt 
nőttem fel, nagypapám alapító tagja volt 
a zenekarnak, így a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar sorsa akarva-akaratlanul 
is szívügyemmé vált. Gyerekkorom óta 
számos élményem fűződik a zenekarhoz, 
megtisztelő számomra, hogy tagja le-
hetek, és hogy fontos szerepet tölthetek 
be itt.

H.G: Számomra ez igazán személyes 
vonatkozású, ugyanis egy szerelmi szál 
fűződik hozzá, ami mára a családommá 
nőtte ki magát. De, hogy a kérdésre 
is válaszoljak: itt úgy érzem, hogy egy 

igazán értékes és fontos dolog részese 
lehetek, és amíg a kollégáim is így érzik, 
nem kell aggódnom semmi miatt.

Hogyan érzitek magatokat szólamvezetőként?

B.B: 22 éves voltam csupán, amikor ide 
kerültem a zenekarhoz, mint szólamve-
zető. Viszonylag kevés tapasztalattal a 
hátam mögött úgy gondolom, hatalmas 
bizalmat szavazott meg nekem akkor a 
társulat, amit én mindig igyekeztem na-
gyon megbecsülni, és a mai napig hálás 
vagyok érte. Emellett nagyon gyorsan fel 
is kellett nőnöm a feladathoz. Szólamot 
vezetni nagyon összetett feladat, és nagy 
felelősség. Amellett, hogy „közvetítők” 
vagyunk a csellószólam és a zenekar 
többi szólama, illetve a karmester között, 
számos alkalommal szólista szerepet is 
kapunk, ami mindig komoly felkészülést 
igényel.

H.G: Azt hiszem, mindkettőnk nevében 
mondhatom, hogy „köszönjük, jól”, persze 
ez a szerep nagyobb felelősséggel jár, 
hiszen a mögöttünk ülőket meg kell 
győznünk arról, hogy ahol mi szeretnénk 
belépni, az valóban jó helyen van, és so-
rolhatnám… Lehet, hogy elfogult vagyok 
(talán biztos is), de úgy tapasztalom, a 
cselló szólamban a legkiegyensúlyozot-
tabb a csapatdinamika, ezért nem okoz 
gondot az együttműködés. 

Kik voltak a legnagyobb hatással rátok 
művészileg?

B.B: Nagyon hosszú lenne a lista, ha 
mindenkit felsorolnék, aki nagy hatással 
volt rám művészileg, valószínűleg nem is 
férne ki egy oldalra. Sosem volt igazán a 

„ITT ÚGY ÉRZEM, HOGY EGY 
IGAZÁN ÉRTÉKES ÉS FONTOS 
DOLOG RÉSZESE LEHETEK”- H.G.
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szó szoros értelmében vett példaképem, 
viszont számos olyan művész, művész-
tanár van, akik hatására úgy gondolom 
több lettem, vagy éppen akik segítségé-
vel át tudtam lendülni egy-egy nehezebb 
ponton a pályafutásomban, életemben. 
Hálás vagyok nekik.

H.G: Első körben a tanáraimat említe-
ném, időrendben: Dinnyés Zsuzsa, Sin 
Katalin és Kertész Ottó.
Mindemellett a szüleim (szintén zené-
szek) is inspiráltak, de ha még néhány 
nevet kellene említenem a teljesség 
igénye nélkül: Bach, Beethoven, Brahms, 
Bartók (és még csak a „B”-nél járok), 
Sosztakovics, Perényi, Várdai, Mørk, 
Gulácsy, Rodin. Nem is néhány, de így is 
kevés. Azt hiszem, egy művésznek foly-
ton engedni kell az őt érő hatásoknak, én 
legalábbis nem szoktam ellenállni.

Van kedvenc, műfajotok, szerzőtök, dara-
botok? Miért?

B.B: Ha mindenáron választanom 
kellene, valószínűleg Bach csellószvitjei 
lennének azok. Úgy gondolom, hogy 
amit ő leírt, abban a világ minden zenéje, 
érzése és tudása benne van. És ha ebből 
egy kicsit is a magunkévá tudunk tenni 
azáltal, hogy hallgatjuk vagy játsszuk 
a műveit, attól bizonyára mi is többek 
leszünk, és talán a világ is egy kicsit 
szebb lesz.

H.G: Nincs kedvencem. Igyekszem min-
denben megtalálni a nekem tetszőt. Azt 
persze nem merem kijelenteni, hogy ez 
mindig sikerül.

Ott tartotok az életben, ahová képzeltétek 
magatokat kb. 5 évvel ezelőtt?

B.B: Nem emlékszem, mit gondoltam 5 

évvel ezelőtt arról, hogy most hol fogok 
tartani, viszont úgy gondolom, az 5 évvel 
ezelőtti énem nem lenne csalódott. 

H.G: Ott, sőt, várakozáson felüli esemé-
nyek is történtek az óta, illetve öt évvel 
későbbre is vannak terveim. Szerencsé-
re a mi szakmánkban nincs felső határa 
a fejlődésnek, amennyiben teszünk is 
érte, és hát igyekszik az ember.

Szabadidőtökben mivel foglalkoztok 
szívesen? 

B.B: Szabadidőmben az a legfontosabb, 
hogy azok az emberek vegyenek körül, 
akiket szeretek, bármit is csináljunk, és 
hogy kikapcsolhassam a telefonomat. 
Sajnos jelenleg nem fér bele az időmbe, 
hogy hobbim legyen, de mindenképpen 
szeretnék több időt tölteni a szabadban, 
esetleg megtanulni fotózni, és chili 
szószt készíteni saját paprikából.

H.G: Szeretek kirándulni a feleségem-
mel és a kutyánkkal (nemsokára a 
kislányunkkal is), viszonylag gyakran sü-
tök-főzök, tetszik a kísérletezés, és bár 
nem látszik rajtam, az evés sem áll távol 
tőlem. Ezen felül mindennemű barkács-
tevékenység le tud venni a lábamról, 
de a „munkaidőn kívüli” muzsikálás is 
gyakori elfoglaltság.

Szólistaként porondra lépni egy zenekari 
zenésznek mindig izgalmas feladat, de 
mi van akkor, ha ezt a saját zenekarotok 
élén kell megtennetek? Milyen érzésekkel 
várjátok a koncertet?

B.B: „Hazai pályán” játszani mindig 
különleges élmény, viszont nagyobb fele-
lősség is. Ilyenkor az ember szeretne 100 
százalékon is felül teljesíteni, véletlenül 
sem csalódást okozni. Bízom a társulat 

„BACH CSELLÓSZVITJEITŐL TALÁN A VILÁG IS 
EGY KICSIT SZEBB LESZ.” - B.B.

pozitív energiáiban, és nagyon várom már 
a koncertet. Megtisztelve érzem magam, 
hogy szólista szerepben is megmutatkoz-
hatom a zenekar élén.

H.G: Talán amiatt izgulhatnánk jobban a 
„saját” zenekarunk élén, mert így „előre és 
hátra” is meg kellene felelnünk, és ez op-
ció lehet, de egyikünk sem él vele. Inkább 
ellenkezőleg: olyan közegben muzsikálha-
tunk, ahol minden irányból támogatnak, és 
ez elég megnyugtató számomra.

Játszottatok már egyébként a zenekaron 
kívül is együtt?

B.B: 2017-ben a Zeneakadémián, 
Kertész Ottó Tanár Úr növendékeiként, 
csellóegyüttessel.

H.G: Mintha egyszer kártyáztunk volna, 
de nem vagyok meggyőződve róla.

Miben más egy kettősre felkészülni, mint 
mondjuk a szólista szerepre, vagy akár a 
nagyzenekari szerepre?

B.B: Bár még nem kezdtük meg a 
felkészülést, abban biztos vagyok, hogy 
kétszer annyi sört kell venni a próbákra. 
Viccet félretéve, nem gondolom, hogy 
máshogyan kell felkészülni egy ket-
tősversenyre, mintha egyedül lennénk 
szólisták. A különbséget csupán abban 
látom, hogy most két különböző egyéni-
ség, két látásmód találkozik, amiknek 
össze kell csiszolódniuk annak ér-
dekében, hogy hiánytalan élményt 
adhassunk a hallgatóság számára. 
Bizonyára ez több egyeztetést, 
kompromisszumot fog igényelni.

H.G: A nagyzenekarban „falkaként” mű-
ködünk. Egy szólista, miközben igyekszik 
kifejezni mindent, amit a játszott mű 
adott neki, és adhat a közönségnek, fo-
lyamatosan figyel a zenekar egészére is. 
Kettősverseny esetén egyszerre vagyunk 
szólisták, és egymás kamarapartnerei is. 
Ügyesen kell az arányokat igazítani, hogy 
megszülessen az összhang.

Kérlek, mutassátok be és ajánljátok a 
koncertet a közönségnek!

B.B: Ezt a lehetőséget meghagynám 
Gergőnek, mert ő a fiatalabb. Egyébként 
jó lesz!

H.G: Már gyermekkoromban kiderült, 
hogy látnoki képességeim csekélyek, de 
ha egy kevés is eljut a nagyérdeműhöz 
abból az örömből, amit a felkészülés 
nyújt nekünk, bizton állíthatom: minden-
kinek megéri eljönni.
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MINDENKI A SAJÁT  
ÍZLÉSE SZERINT DÖNTHET: 
TETSZETT VAGY NEM!
MŰSORVEZETŐ, TANSZÉKVEZETŐ, 
RÁDIÓZIK, ELŐADÁSOKAT TART, TANÍT, 
KAMARAZENÉL ÉS SZÓLISTAKÉNT 
IS GYAKORTA LÉP SZÍNPADRA. SOK 
DOLOG ÉRDEKLI, MÉGIS A ZONGORA 
MÖGÖTT ÉRZI MAGÁT A LEGINKÁBB 
OTTHON FÜLEI BALÁZS LISZT- ÉS JU-
NIOR PRIMA-DÍJAS MŰVÉSZ. ÁPRILISI 
YAMAHA KONCERTÜNKÖN KÉT VER-
SENYMŰVEL IS MEGÖRVENDEZTETI 
MAJD A MISKOLCI KÖZÖNSÉGET.
Elvekről, tervekről és tényekről beszél-
gettünk.

Ha jól tudom, nem volt a családjában hivatá-
sos zenész. Ön miként terelődött mégis erre az 
útra? Soha nem is volt más irány Ön előtt?
Szüleim fontosnak tartották, hogy tanuljunk 
zenét gyerekkorunkban testvéreimmel 
együtt. Volt otthon egy pianínónk. Fogékony 
voltam a zenére és emlékszem, óvodásként 
is sokat próbálgattam. Hiába, egy hangszer 
mindig jó játék. Később, amikor zongoráztam, 
mindig úgy éreztem, hogy a kis lakásban, 
amelyben laktunk, elrejtőzöm. És ahogy 
elrejtőzöm, a saját kis világom nyílik meg 
előttem, ahová másnak nincsen bejárása. 
Szerintem a művészettel való foglalatos-

ságban mindig ott van az elrejtőzés, a befelé 
fordulás. Későbben ez aztán – ha elkészült a 
mű – kitárulkozik. Az előadóművészet eleve 
egy exhibicionista műfaj. Egyébként több 
dolog érdekelt és érdekel a mai napig, de úgy 
éreztem, a zenében mindent integrálni tudok.  

Jelenleg a Zeneakadémia Kamarazene tanszé-
kének vezetője. Egyszer azt nyilatkozta, hogy a 

„kamarazenélés lényege a tervezhetetlenség, a 
spontaneitás és az irányítani tudás képessége”. 
Hogyan lehet ezt tanítani? Az Ön életében 
milyen szerepet kap a kamaramuzsika?
A kamarazene – az együttjáték – tanítása 
nagyon életszerű és élvezetes számomra, 
mert remekművekkel foglalkozhatom, és kö-
zös produkciót kell létrehoznunk különböző 
karakterű, tehetségű, temperamentumú já-
tékosokkal. Ez mindig kihívás. A kamarazene 
tanításnál hangszert is kell oktatni, egy kicsit 
karmesternek is kell lenni, általános zenei 
működéseket kell tudni megfogalmazni, úgy, 
hogy azokat a hallgató egy másik darabban 
is alkalmazni tudja. Én is sokat játszom ka-
marazenei műveket, szeretem a közös próba-
folyamatokat és azt, hogy ketten, vagy akár 
többen hogyan tudjuk összerakni magunkból 
mindazt, ami a sikeres előadáshoz kell. 

Idén indult a „Hallgasson Füleire!” c. sorozat a 
Zeneakadémián. Mesélne erről, kérem?
Egy négyrészes sorozatot indítottam idén, 
amelynek az a különlegessége, hogy nem 
konkrét zeneműveket jelöl meg, hanem 
témákat. Az első koncert arról szólt, hogy 
milyen összetevőkkel és milyen fűszerekkel 
dolgozhat egy előadó. Konyhai tapasztalata 
mindenkinek van. Ebből kiindulva mutattam 
be például, hogy hogyan lehet különböző 
fűszerezéssel előadni egy darabot. Szó 
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lesz még az érzékenység és az érzékiség 
közötti átmenetről, továbbá a zene és a 
tánc kapcsolatáról. A sorozat utolsó része 
pedig egy szinesztéziás koncert lesz: azt 
fogom bemutatni, hogyan tud a zongorista 
színeket megidézni a hangszeren és milyen 
eszközökkel parfümözheti a zenét. Minden-
ki a saját ízlése szerint dönthet: tetszett 
vagy nem.

A Bartók Rádión „Kvartett” címmel saját 
műsora is van. Milyen érzés a mikrofon 
túloldalán ülni?
2020 októberében volt az első adás. Nem 
volt könnyű és ma sem az, egy műsorral az 
előkészületekkel együtt körülbelül 20-25 
órát dolgozom. Ráadásul mindig újabb ven-
dégek jönnek, ami extra kihívás. Szívesen 
csinálom, mert jó zenéket járunk körül, és 
talán a hallgatókhoz is közelebb hozhatjuk 
mindazt, ami esetleg távolinak tűnik elsőre. 

Kortárs zeneművek keresett előadója. Ezt 
mi is megtapasztalhattuk, hiszen 2020-ban 
együtt léptünk pódiumra a Pesti Vigadó-
ban egy kortárs Dubrovay-Madarász esten. 
Milyen kapcsolata van a kortárs zenével 
egyébként?
2002 és 2014 között gyakorlatilag mindent 
elvállaltam, ha megkeresett egy zeneszer-
ző és koncerten is be lehetett mutatni a 
művét. Alaposan benne voltam, sok szer-
zőt megismertem és élveztem a dolgot. De 
egy ponton – 2014-ben – leálltam. Innentől 
kezdve csak olyan darabot játszom, ami 
tetszik is. Megelégeltem, hogy minden-
féle tehetségtelenül összetákolt darabot 
nekünk, előadóknak kell a színpadon 
valamilyenné tenni. Mi visszük a bőrünket 
a vásárra. Én pedig szívesen csinálom, 
de csak akkor, ha jónak tartom a művet. 
Mióta így állok hozzá, sokkal jobban érzem 
magam.

Azon kevés előadók közé tartozik, aki álta-
lában nem a tarsolyból húz elő egy darabot, 
hanem kifejezetten szeret új darabokat meg-
tanulni egy-egy koncertre. Miért?
A zongorarepertoárban nem nagyon lehet 
lustálkodni. Egy-egy szerző művével önma-
gában is egy egész életet ki lehetne tölteni. 
Hát persze, hogy szeretek tanulni. Várólistán 
állnak a darabok, örülök mindig, ha kihúzzák 
a következő sorszámát. Persze ezt azért én is 
gerjesztem, évekre előre mindig új darabot is 
beillesztek a műsorokba, így aztán óhatatlanul 
is frissítenem kell. A friss vizű tavakat is forrá-
sok táplálják és cserélődik a vizük. Ez így jó.

Miskolcon Zenekarunk Yamaha bérletének 
harmadik koncertjén lép majd fel szólistaként, 
Beethoven Esz-dúr, valamint Csajkovszkij 
b-moll zongoraversenyével. Kérem, meséljen 
a közönségünknek ezekről az alkotásokról!
Két zongoraversenyt játszani egy koncerten 
nem mindennapos élmény. Mind a két mű 
igen terjedelmes, nagy szimfonikus darab. 
Szeretem a nagyformákat. Beethoven Esz-dúr 
zongoraversenye olyan, akár egy zongorás 
szimfónia. Ez az első zongoraverseny, amiben 
Beethoven külön kéri, hogy a szólista ne 
improvizáljon kadenciát, hanem csak azokat a 
hangokat játssza, amelyeket ő odaírt. A lassú 
tétel számomra olyan, mint amikor a csillagos 
égbolt alatt állunk és azt mondjuk: elismerem, 
hogy olyan kicsi vagyok. Káprázatos és utánoz-
hatatlan zene. Csajkovszkij zongoraversenye 
pedig gyakran játszott mű, de meglehetősen 
izmos játszanivaló. A hasonló slágerdarabok-
ról nagyon szeretem lehántani a rájuk rakódott 
megszokásokat. Csajkovszkij lejegyzése min-
dig világos és tárgyilagos, érzem benne, hogy 
mennyire bízik az előadóban. Egészen kivéte-
les remekmű. Nagyon várom azt a koncertet, 
mert a teljes estén együtt lehetek a Miskolci 
Szimfonikus Zenekarral, és így egészen más 
utat járhatunk be együtt, mintha csak az első 
félidő végén működnék közre egy darabban. 

„AZ SZÁMÍT, HOGY A KONCERTEN OTT ÉS 
AKKOR ÉS ABBAN A PILLANATBAN HOGYAN 
JÁTSZIK AZ EMBER.”
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MINDIG JÓ IDEJÖNNI! 
SZIMFONIKUS BÉRLETÜNK 
ZÁRÓKONCERTJÉN VISSZATÉRŐ VEN-
DÉGKARMESTERÜNK, AZ EGRI SZIM-
FONIKUSOK MŰVÉSZETI VEZETŐJE, A 
SOKOLDALÚ MŰVÉSZ, SZABÓ SIPOS 
MÁTÉ DIRIGÁL. ZENEKARUNK ÉLÉN IS 
VEZÉNYELT MÁR SZÁMTALAN MŰFAJT, 
MOST PEDIG EGYIK SZEMÉLYES KED-
VENCÉT, BEETHOVEN VII. SZIMFÓNIÁ-
JÁT IS MŰSORRA TŰZTÜK. 
A 2023. május 8-i koncert mellett a ko-
rábbi együttműködésekről és egy kicsit 
az ifjúságnevelésről is szót ejtünk.

Számtalan alkalommal álltál már Zeneka-
runk élén. Hogyan emlékszel a közös munká-
ra? Mit szeretsz a leginkább Miskolcban?
Nálatok az a nagyszerű, hogy mindig tudtok 
örömmel muzsikálni, és hogy alapvetően 
egy jó hangulatú, kollegiális közösséggel 
találkozom a próbákon. Ez ritka kincs 
manapság. Nemcsak kiváló muzsikusokat, 
de segítőkész, hivatásukat komolyan vevő 
kollégákat ismerhettem meg bennetek a 
hosszú évek alatt. Mindig jó idejönni. 

Miskolcon is számos műfajú koncertet 
dirigáltál már a klasszikustól, a barokkon, az 
operán át egészen a popig. Melyik műfaj áll a 
legközelebb hozzád? 
Örömmel kalandozok a stílusok között és 
nyitott vagyok minden jó muzsikára. Inkább 
kedvenc korszakaim vannak, pl. a 1910-30-
as évek, de az opera a maga komplexitásával 
azért mindig az egyik legnagyobb szerel-
mem marad.

Mi volt a legemlékezetesebb hangverseny, 
amit nálunk vezényeltél? Miért?
Ezt nagyon nehéz lenne megmondani, mert 
mindig a legfrissebbek azok, de szívesen 
emlékszem a tavaly nyári operagálára, vagy 
a 2018-as francia est érzékeny muzsikálásá-
ra, azonban meglepő módon a mostani kon-
certről jutott eszembe, hogy majd’ 30 éve a 
Zeneakadémia karmester szakán egy vizsga-
koncerten vezényeltem először Beethoven 
VII. szimfóniáját, ráadásul műsorváltoztatás 
miatt csak egy pár napom volt megtanulni, 
így nagyon izgultam, hogy mi lesz. 
Akkor is a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
játszott és hála nekik, az a kis koncert a 
mai napig az egyik legkedvesebb élményem 
maradt.   

Rendkívül sokoldalú vagy. Évekig dolgoztál 
karvezetőként, Debrecenben és Budapes-
ten is. Tanítottál a Zeneakadémián. Az Egri 
Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője és a 
Regionális Zenekarok Szövetségének elnöke 
vagy. Van olyan műfaj a szakmán belül, amit 
még szeretnél megtapasztalni?
Nagyon szeretem a jazz-t a magas szintű 
rögtönzés képességéért és öröméért, ezért 
a spontán zenei kreativitásnak, és az ezáltal 

INTERJÚ
SZABÓ SIPOS MÁTÉVAL

 

megélt közösségi zenélés élményének 
még szélesebb körben való terjesztésében 
örömmel vállalnék nagyobb szerepet. Min-
den olyan irányzat érdekel, ahol az egyéni 
fantázia nagyobb teret kap egy közös zenei 
folyamatban is. Ezt a zenei ismeretterjesz-
tésben és zeneoktatásban is kiválóan lehet, 
lehetne alkalmazni.

Egy korábbi interjúban nyilatkoztad az alábbi-
akat:  „A ‚jó ez így’ a legrémesebb dolog, ti. a 
legjobb is lehet még jobb!” A maximalizmus 
kihallik ebből is, de az élet minden területén 
jellemző ez rád? Milyen Szabó Sipos Máté, 
mint magánember? Van hobbid például?
Igen, alapvetően maximalista vagyok, ami 
sokszor rémes lehet, de azért igyekszem 
ezt nem görcsösen csinálni. A „még jobb” 
keresése inkább inspiráló kiváncsiság, míg 
a „jó ez így” maga az unalom. Másokkal azért 
elnézőbb vagyok, mint magammal. Magán-
emberként örömmel matatok a kertben, és 
élvezek mindent, ami fával kapcsolatos, a 
faszobroktól a hangszereken át a bútorké-
szítésig.

Az egri zenekar is, csakúgy, mint a miskolci 
hatalmas felelőséggel bír a hátrányos helyze-
tű gyerekek zenei nevelésében. Hogyan látod 
a régió kulturális ellátottságát? Egyáltalán az 
életképességét a komolyzenei nevelésnek?
Az egyik legfontosabb és hosszú távon 
is a legértékesebb feladatnak tartom az 
ifjúságnevelést. Egy fiatal számára az élő 
klasszikus zenével való találkozásra Kelet-
Magyarországon talán még ritkábban van 
lehetőség, mint nyugatabbra, de ott sem ki-
elégítő a helyzet. Az olcsó gépzenék egysíkú, 
mindent elsöprő világában generációk nőnek 
fel enélkül a rendkívül fontos élmény nélkül. 
Ezért zenekarainknak nélkülözhetetlen 
szerepe van abban, hogy minél többen ré-
szesüljenek a szimfonikus élőzene felemelő, 
kultúrateremtő erejében. Ennek leghatéko-
nyabb módját én csak az élő és leginkább 

„házhoz vitt” előadásokban látom. Persze 
nem mindegy, mit, hogyan és milyen korosz-
tálynak közvetítünk. Ez komoly felelősség. 
Nagyon átgondolt programot, pedagógiai 
felkészültséget, innovatív megoldásokat, jó 
kommunikációt követel. Le lehet és le is kell 
nyűgözni a gyerekeket. Ez az egyetlen esély.

2023-ban Beethoven VII. (A-dúr) szimfóniáját 
és Hacsaturján d-moll hegedűversenyét 
dirigálod majd Miskolcon. Utóbbi szólistája 
Ábrahám Márta lesz. Mesélj kérlek kicsit,  
a koncert programjáról, a szólistáról!  
Hogyan ajánlanád a közönségnek  
a Szimfonikus bérlet zárókoncertjét?
Hacsaturján zenéjében az örökké ott búvó 
örmény kolorit, a vitalitás és a megejtő 
dallamosság keveredik magaszintű hangsze-
relési virtuozitással. Ezért szeretem nagyon 
hegedűversenyét is, melyben a szerző szinte 
tobzódik a szenvedélyesen pezsgő ritmu-
sokban és az egzotikus dallamvilág ihlette, 
szívhez szóló melódiákban. Nem véletlenül 
lett ez a szerző egyik legkedveltebb verseny-
műve, melyet fuvola átiratban is szívesen 
játszanak. 
Ábrahám Márta kiváló hegedűművész, aki 
kamarazenészként is többször bizonyította 
már rendkívül érzékeny zenei képességeit, 
ezért öröm lesz vele együtt eljátszani ezt a 
remek darabot. Mint ahogy öröm lesz mu-
zsikálni Beethoven VII. szimfóniáját is, amely 
számomra a legkedvesebb a kilenc közül, s 
amelyet maga a szerző is az addig írt legjobb 
művének tartott.
Elsöprő erejű lendülete, táncos, játékos 
frissessége, harsogó életereje, kristálytiszta 
formája s mindeközben méltán közkedvelt 
lassú tételének szívszorító, egyszerűsé-
gében is fennkölt dallamossága, drámai 
építkezése egészen rendkívülivé teszi ezt a 
remekművet.  Ez a karaktereiben hasonló-
an friss és szenvedélyes két darab igazán 
méltó zárása lesz a bérletsorozatnak és a 
tavasznak. 

„BEETHOVEN VII. SZIMFÓNIÁJA  
A LEGKEDVESEBB SZÁMOMRA A KILENC KÖZÜL!”
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Kétfajta sorozatot is kínálunk miskolci 
közönségünk számára: Szimfonikus 
bérletünk nyolc, míg Yamaha bérletünk 
három estényi programot foglal magában.
Ezúttal is figyelemmel kísértük az 
évfordulókat. Szeptemberi bérletnyitó 
hangversenyünk kezdőszámával így az 
1945-ben aznap elhunyt Bartók Bélára 
emlékezünk, majd az est második részében 
a 125 esztendeje eltávozott Johannes 
Brahms művészete előtt tisztelgünk. Franz 
Schubert születésének 225. évfordulója 
alkalmából tűztük műsorra a zeneszerző 
ritkán játszott II. szimfóniáját. 200 
esztendeje született César Franck, akinek 
egyik szimfonikus költeményét ugyanannak 
a novemberi estének a közönsége hallhatja.
Szimfonikus bérletünk programjának 
kronologikus íve háromszáz év, illetve 
négy különböző évszázad zenéjét fogja 
át, stiláris értelemben így a barokk 
hagyománytól a bécsi klasszikán, majd a 
romantikán át, egészen a legújabb időkig 
nyújt zenetörténeti keresztmetszetet 
hangverseny-látogatóink számára. A XXI. 
századi zeneszerzést képviseli az amerikai 
Alex Orfaly és Beischer-Matyó Tamás 
egy-egy kompozíciója. Kínálatunkban a 
magyar alkotások között szerepel – a 
már említettek mellett – Dohnányi Ernő 
fölfedezést érdemlő, hárfára és zenekarra 
írt versenyműve is. Különleges alkalomnak 
ígérkezik Joseph Haydn egyik fő műve, 
A teremtés című oratórium előadása 
Vashegyi György, a magyar régizene-játék 
egyik meghatározó személyiségének 

vezényletével, az általa vezetett Purcell 
Kórus közreműködésével. Felkért 
karmestereink között említhetjük továbbá – 
Antal Mátyás művészeti vezető mellett – a 
Svájcból érkező Thomas Herzogot, az évek 
óta visszatérő olasz Lorenzo Castriotát, 
Kollár Imrét, Szabó Sipos Mátét; az ifjabb 
generációkat képviseli Dubóczky Gergely 
és Tóth Sámuel. Szólistáink között olyan 
kiváló művészek lépnek majd színpadra, 
mint Fejes Krisztina (zongora) vagy Bábel 
Klára (hárfa).
A Yamaha bérlet útnak indítását a 2019 
ősze óta Zenekarunk tulajdonát képező 
Yamaha „CFX” hangversenyzongora 
adottságai tették lehetővé: kínálatunk 
a hangszer concerto-irodalmára 
fókuszál. Mindhárom estén két-két 
versenymű csendül föl, a program olykor 
további zenekari tételekkel is kiegészül. 
Összeállításunk így a XVIII. század végétől 
a XX. század elejéig válogat a hangszer 
irodalmából, centrumban a XIX. század 
gazdag termésével. A három meghívott 
szólista közül ketten is fiatal művészek: 
Kovács Gergely, a 2021. évi budapesti 
Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny 
díjazottja, valamint a tanulmányait részben 
Magyarországon végző cseh Jan Vojtek. A 
záró hangverseny szólistája Fülei Balázs, a 
legelismertebb magyar zongoraművészek 
egyike lesz. Antal Mátyás művészeti vezető 
mellett két fiatal karmester dirigálja majd 
a Yamaha estéket: Török Levente és a 
Magyarországon élő Toshifumi Kanai.

DIÓHÉJBAN A 2022/23-AS SZEZON  
BÉRLETES HANGVERSENYEIRŐL



PROGRAM 

I. / 2022. SZEPTEMBER 26. 
(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC
Bartók: Divertimento
Richard Strauss: II. kürtverseny 
Brahms: II. (D-dúr) szimfónia, Op. 73
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Kürt: Zempléni Szabolcs
Vezényel: Dubóczky Gergely

II. / 2022. OKTÓBER 17.
 (HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC
J. Haydn: A teremtés – oratórium
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Közreműködik a Purcell Kórus
Vezényel: Vashegyi György

III. / 2022. NOVEMBER 24. 
(CSÜTÖRTÖK), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC
César Franck: Az elátkozott vadász  

– szimfonikus költemény
Paul Creston: Concertino marimbára  
és zenekarra
Alex Orfaly: Danzón Luna  

– magyarországi bemutató
Schubert: II. (B-dúr) szimfónia (D. 125)
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Közreműködik: Joó Szabolcs és a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar ütő szólama
Vezényel: Thomas Herzog 

IV. / 2022. DECEMBER 12. 
(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC
Ravel: Lúdanyó meséi – szvit 
Ravel: D-dúr zongoraverseny bal kézre
Muszorgszkij–Ravel: Egy kiállítás képei
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Fejes Krisztina
Vezényel: Antal Mátyás

V. / 2023. FEBRUÁR 6. 
(HÉTFŐ), 19 ÓRA 
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC
Händel: B-dúr hárfaverseny, Op. 4, Nr. 6 
Dohnányi: Concertino hárfára és zenekarra, Op. 45
Bruckner: IV. (Esz-dúr) szimfónia
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Hárfa: Bábel Klára
Vezényel: Kollár Imre

VI. / 2023. MÁRCIUS 9. 
(CSÜTÖRTÖK), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC
Martucci: Notturno
Richard Strauss: Négy utolsó ének
Chausson: B-dúr szimfónia, Op. 20
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Ének: Federica d’Antonino
Vezényel: Lorenzo Castriota

VII. / 2023. ÁPRILIS 3. 
(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC
Beischer-Matyó Tamás zenekari műve  

– ősbemutató
Vivaldi: g-moll kettősverseny gordonkára 
és zenekarra (RV 531)
Csajkovszkij: Manfréd-szimfónia, Op. 58
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Gordonka: Blaskovics Bence, Hadobás Gergely
Vezényel: Tóth Sámuel

VIII. / 2023. MÁJUS 8. 
(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC
Hacsaturján: d-moll hegedűverseny, Op. 46
Beethoven: VII. (A-dúr) szimfónia, Op. 92
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Hegedű: Ábrahám Márta
Vezényel: Szabó Sipos Máté

Bérletnyitó hangversenyünkkel Bartók 
Bélára emlékezünk a zeneszerző 
halálának évfordulóján – amely éppen 
szeptember 26-ra esik –, valamint a 125 
esztendeje elhunyt Johannes Brahms 
életműve előtt tisztelgünk.
A vonószenekari Divertimento az inspirá-
ció szempontjából elképzelhető legidil-
libb környezetben, a svájci hegyek között 
született 1939 nyarán. Megrendelője, 
egyben a zeneszerző vendéglátója, Paul 
Sacher, a Bázeli Kamarazenekar vezetője 
volt; Bartók ugyanennek az együttesnek 
írta korábban instrumentális fő művét, 
a Zene húros hangszerekre, ütőkre és 
cselesztára című darabot. Most, a Diverti-
mento komponálásakor, a barokk concer-
to-tradíciót is fölelevenítette az együttes 
fölosztásával. A középtétel Bartók nagy 
éjszaka-lassúinak egyike. Vissza-vissza-
térő játékosság jellemzi a darab kezdetét, 
majd a finálé reggeli fényözön-muzsikája: 
elsöprő lendületű, ünnepi néptánc-for-
gatag, amelynek típusa a Táncszvittől 
a nagyzenekari Concertón át a Brácsa-
versenyig kísérte az életművet. Bartók 
legfontosabb zeneszerző kortársainak 
egyike volt Richard Strauss, akinek 

művészete hosszú ideig igézően hatott 
a pályakezdő magyar komponistára. 
Második kürtversenye már kései alkotás, 
Strauss szépségeszményben és derűben 
fogant végső vallomásainak egyike. Nem 
véletlenül vált a leggyakrabban megszó-
laltatott XX. századi kürtversennyé.
Szintén derű és emelkedettség – hason-
latképpen: egy idilli nyáreste boldogító 
mámora – hatja át Johannes Brahms 
II. szimfóniájának négy tételét. Megal-
kotásakor, ahogy Bartók Divertimentója 
esetében is, erőteljesen hatott a szerzőre 
az eszményi környezet: a komponálásra 
az osztrák Wörthi-tó partján került sor 
1877 nyári hónapjaiban. A nyitótétel ter-
mészetihletésű főtémáját nosztalgikus 
keringőhangú melódia követi, nem csoda, 
hogy a bécsiek azonnal magukénak érez-
ték a darabot a császárvárosban lezajlott 
ősbemutató után.
Dubóczky Gergely budapesti karmester 
gyakori vendége Zenekarunknak; nem 
csupán Miskolcon dirigált már nagy 
sikerű hangversenyeket az együttes élén, 
hanem tavaly Borsiban, a frissen felújí-
tott Rákóczi-kastélyban is.

2022. SZEPTEMBER 26. 
SZIMFONIKUS BÉRLET I.

(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC

Bartók: Divertimento
Richard Strauss: II. kürtverseny 

Brahms: II. (D-dúr) szimfónia, Op. 73

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Kürt: Zempléni Szabolcs

Vezényel: Dubóczky Gergely

SZIMFONIKUS BÉRLET
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Az ütőhangszerek csengő-bongó világa 
különleges élményekkel színesítheti egy-
egy koncert műsorát. A 200 esztendeje 
született César Franck bevezetésül el-
játszott szimfonikus költeménye után két 
olyan darab is felhangzik, amelyekben az 
ütőké a fő szerep. Az első egy immár mű-
faji klasszikusnak számító szerzemény: 
Paul Creston amerikai olasz komponista 
nevéhez fűződik a zenetörténet első 
versenyműve marimbára és zenekarra; 
a Concertino bemutatójára 1940-ben 
került sor a New York-i Carnegie Hallban. 
Tolmácsolására most Joó Szabolcs, a 
Nemzeti Filharmonikusok szólamveze-
tője és a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem tanára vállalkozott. Ezután 
Alex Orfaly ma élő amerikai komponista, 
ütőhangszeres művész Danzón Luna 
(Holdtánc) című, szólisztikus üstdobokra 
és kamaraegyüttesre komponált darabja 
a karibi térség éjszakáinak atmoszférá-
ját csempészi a hangversenydobogóra. 
Egzotikus színek, harmóniák, villanások 

– szertartásos pillanatok –, majd a rituális 
tánc percei váltják egymást, mindvégig 
harmonikus egységben. Az őszi előadás 
lesz a mű magyarországi bemutatója, 

melyben Joó Szabolcs mellett részt 
vesznek a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
ütőhangszeres művészei is.
A karibi éjszakák táncmámora után Franz 
Schubert éjszakái következnek: a kör-
nyezet európai, szelídebb fényekkel, de 
súlyos árnyakkal; parkkal, hol csalogány 
zengi dalát – legalábbis ilyen érzeteket 
kelt bennünk annak a műnek a beveze-
tése, mely az ifjú bécsi géniusz második 
alkotásaként készült el a szimfónia műfa-
jában. S ennek fináléjában szintúgy jelen 
van a tánc: a kor oly népszerű típusa, a 
galopp stilizált formájaként. Alig hihető, 
hogy ez a friss, invenciózus mestermun-
ka egy mindössze tizennyolc esztendős 
alkotó tollának gyümölcse volt! Schubert 
születésének 225. évfordulója alkalmá-
ból tűzzük műsorra a viszonylag ritkán 
játszott darabot.
A magyar felmenőkkel is rendelkező, 
svájci Thomas Herzog együttesünk visz-
szatérő vendégkarmestere, akit legutóbb 
2020 őszén, Manuel de Falla balett-
zenéjének, A háromszögletű kalapnak 
eldirigálását követően ünnepelt Miskolc 
közönsége.

A teremtés Joseph Haydn kései oratóriu-
mainak egyike, Az évszakok műfaji elődje 
és párja az életműben, az idősödő alkotó 
muzsikusi tudásának csodálatraméltó 
összegzése.
Szoprán-, tenor- és basszusszólóra, 
kórusra és zenekarra készült a mű, szö-
vegének alapjául az angol John Milton 
Elveszett Paradicsoma szolgált. Bemu-
tatójára 1798-ban került sor Bécsben, 
és Haydn egyik legnagyobb zeneszerzői 
diadala lett. Utóéletének fontos magyar 
vonatkozása, hogy az első Bécsen kívüli 
előadásának helyszíne Buda volt (1800). 
Három részből álló oratórium: kezdete 
a teremtés első négy napjának, középső 
szakasza a rá következő két napnak 
a művészi krónikája; a harmadik rész 
Ádám és Éva paradicsomi életéről szól.
Önmagában is zenetörténeti fogalom-
má vált a mű hangszeres bevezetése. 
Kezdete a káoszt jeleníti meg, majd a sö-
tétséget elsöprő fénybetörés (C-dúrban) 
olyan erejű pillanat, amelynek hatása 
még egy évszázad múltán is érezhető 
maradt, akár Richard Strauss Imígyen 
szóla Zarathustrájának híres bevezető-
jére, akár Bartók Béla Kékszakállújának 

ötödik ajtajára gondolunk. Haydn az 
oratórium további tételeiben is bősége-
sen él a hangfestés lehetőségeivel, nem 
nélkülözve a humoros megoldásokat 
sem. Híres példája ennek az úgynevezett 

„Állatkert-ária” (valójában basszus-reci-
tativo a második részben), amely játékos 
és képszerű zenei eszközökkel tekint 
vissza az állatvilág megteremtésére, 
utánozva így az oroszlánbömbölést,  
a patások vágtáját, a bogarak zümmögé-
sét, de még a kukacok és férgek tekergé-
sét is – sok egyéb mellett. Az oratórium 
egésze olyan derűs zenei világ, amely 
harmonikus színben láttatja a teremtett 
Mindenséget, és ezzel jellegzetes XVIII. 
századi felfogást tükröz.
Vashegyi György évtizedek óta a magyar 
régizene-játék egyik meghatározó sze-
mélyisége, az Orfeo Kamarazenekar és 
a közreműködő Purcell Kórus vezetője, 
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. 
Legutóbb szintén J. Haydn egyik oratóri-
umát – Megváltónk hét szava a kereszt-
fán – dirigálta Zenekarunk élén (2016).

2022. NOVEMBER 24. 
SZIMFONIKUS BÉRLET III.

(CSÜTÖRTÖK), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC

César Franck: Az elátkozott vadász – szimfonikus költemény
Paul Creston: Concertino marimbára és zenekarra

Alex Orfaly: Danzón Luna  – magyarországi bemutató
Schubert: II. (B-dúr) szimfónia (D. 125)

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Közreműködik: Joó Szabolcs és a Miskolci Szimfonikus Zenekar ütő szólama

Vezényel: Thomas Herzog

2022. OKTÓBER 17. 
SZIMFONIKUS BÉRLET II.

(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC

J. Haydn: A teremtés – oratórium

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Közreműködik a Purcell Kórus

Vezényel: Vashegyi György
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Decemberi estünk programja: két félidő 
Maurice Ravel varázslatainak jegyében.
Ahogy már számtalanszor ecsetelték, 
az életvitelében is különcnek számító 
francia komponista lelkiekben szinte 
gyermek maradt. Kiváló példa rá a 
Lúdanyó meséi: az eredetileg zongorára, 
négy kézre írt, öttételes szvitet (Csipke-
rózsika tánca, Hüvelyk Matyi, Csúnyácska, 
a pagodák császárnője, A Szépség és a 
Szörnyeteg, Tündérkert: 1908) ténylege-
sen egy gyermek-testvérpárnak szánta 
Ravel, hallgatásakor mégsem „a felnőtt 
ember nosztalgiáját érezzük, hanem a 
gyermek önfeledtségét” – írja az életmű 
egyik méltatója. A zeneszerző stílusa 
végtelenül egyszerűvé, tisztává nemesült 
e tételsorban, amelynek pár év múltán a 
zenekari hangszerelése is készen állt, s 
ezáltal még káprázatosabb színeket öltöt-
tek a mesefüzér hangjai.
Az életmű későbbi szakaszából származik 
Ravel két zongoraversenye, amelyek egy-
mással szinte párhuzamosan keletkeztek.
Paul Wittgenstein bécsi zongoraművész 
elvesztette jobb karját az első világhábo-
rúban, majd ő kérte föl a zeneszerzőt egy 
balkezes versenymű megírására. Ellen-

tétben a másik (G-dúr) Ravel-zongoraver-
seny könnyed hangjával, a bal kézre írott 

„testvért” elmélyült líra és drámaiság 
jellemzi. Sokak szerint a komponista há-
ború utáni éveinek egyik legtökéletesebb 
remeke lett az egytételes, jazz-hatások-
ban bővelkedő opus. Szólista-tolmácso-
lója, Fejes Krisztina, szakma és közönség 
köreiben világszerte ünnepelt zongora-
művésznőnk.
Ahogyan a Lúdanyó meséi, szintén 
zongoradarabnak készült eredetileg az 
Egy kiállítás képei című tételciklus is, az 
őserejű géniusz Mogyeszt Petrovics Mu-
szorgszkij tollából. Kiállítást rendeztek 
az elhunyt ismerős, Viktor Hartmann 
építész hátrahagyott alkotásaiból – fest-
ményekből, akvarellekből, vázlatokból 

–, amelynek hatásaként egy új kompozí-
ció terve fogalmazódott meg az orosz 
zeneszerzőben, majd röpke három hét le-
forgása alatt(!) készen is állt mű (1874). 
Világméretű népszerűségét viszont csak 
a XX. század hozta magával, miután 
Maurice Ravel – épp száz esztendeje, 
1922-ben – elkészítette a nagyzenekari 
átdolgozást, hangszerelő művészetének 
egyik csúcsteljesítményeként.

„Hárfa, lant zengése gyönyörűséget hoz” – 
hirdeti egy régi költemény. Vajon akad-e 
hangszer, amelyről többet és gazda-
gabban verseltek volna eleink, mint a 
civilizációnkat ősidők óta, meg-megújuló 
formában kísérő hárfáról? Épp lágy esti 
szellőként suhanó hárfafutamok (Maros 
Rudolf Szvitjéből) vezették be hajdan a 
Magyar Televízió „Vers mindenkinek” című 
sorozatát... Koncertünk szólistája, Bábel 
Klára, két versenyművet is életre kelt 
finoman zengő hangszerén: egy barokk és 
egy posztromantikus XX. századi darabot 

– utóbbi az Amerikába emigrált Dohná-
nyi Ernő nemes, kései zeneköltészetét 
képviseli.
Anton Bruckner a „kilencszimfóniás” szer-
zők egyike. Zenéje, emelkedett tónusával, 
s mintegy kilépve a hétköznapok rohaná-
sából, másfajta időérzettel ajándékozza 
meg hallgatóját. E tiszta művészet két 
ihlető alappillére a szakrális élményvilág 
és az osztrák táj. Természetpoézis és 
vallásos tartalom ugyanakkor össze is 
mosódhat Bruckner zenéjében, ahogy 
azt IV. szimfóniája is példázza. Hajnal-
zenével indul a mű: a szerző magyarázó 
sorai szerint a városi toronyból alászálló 

kürtszó jelzi a nap kezdetét. Később a 
zenei folyamatba komponált madárdalt 
is hallhatunk, a középtételek pedig a 
vándorlás élményével – és így a nagy 
osztrák elődre, Franz Schubertre is visz-
szautaló zenei pillanatokkal –, a vadászat 
hangjaival, majd a völgyben meghúzódó 
falu eszményített táncával ajándékoznak 
meg sok egyéb szépség mellett. A finálé 
befejezése pedig a végtelen felé nyit 
kaput: a fölzengő záróharmónia mintha 
magának az Univerzumnak a keringését 
s harmóniáját „képezné le” emberi füllel 
befogadható hangokká. Harmonia mundi. 
Így a hajnal első sugarait kezdőüteme-
iben hordozó mű búcsúzóul kozmikus 
fényárral: a Mindenség énekével köszön el 
hallgatóitól.
Az est dirigense, Kollár Imre – a Magyar 
Televízió 1989. évi karmesterversenyé-
nek közönségdíjasa –, rengeteg külföldi 
szereplése mellett a magyar hangver-
senyélet meghatározó személyisége, a 
debreceni Kodály Filharmonikusok vezető 
karmestere.

2022. DECEMBER 12.
SZIMFONIKUS BÉRLET IV.

(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC

Ravel: Lúdanyó meséi – szvit 
Ravel: D-dúr zongoraverseny bal kézre

Muszorgszkij–Ravel: Egy kiállítás képei

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Fejes Krisztina
Vezényel: Antal Mátyás

2023. FEBRUÁR 6. 
SZIMFONIKUS BÉRLET V.

(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC

Händel: B-dúr hárfaverseny, Op. 4, Nr. 6 
Dohnányi: Concertino hárfára  

és kamarazenekarra, Op. 45
Bruckner: IV. (Esz-dúr) szimfónia

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Hárfa: Bábel Klára

Vezényel: Kollár Imre
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Lehet-e megragadóbb bármi is a kései 
romantika hangokba foglalt, lírai vallomá-
sainál? Az olyasfajta poézis, mint akár a 
kései Richard Straussé, akár a náluk még 
kevésbé ismert, ám annál vonzóbb élet-
művet ránk hagyó Giuseppe Martuccié, 
bízvást másfajta dimenziókba röpíti el az 
esti hangversenyre betévedt látogatót, 
mint amilyenek napi terhei közepette 
fogva tartották! Martucci Notturnója 
maga a finom, átszellemült költőiség; 
Richard Strauss Négy utolsó ének címmel 
közreadott zeneszerzői hattyúdala pedig 
már abban is páratlan remeklés, hogy 
egy 84 esztendős mester műhelyéből 
származik... Visszatekintés e dalfüzér, 
két német költő – a friss Nobel-díjas 
Hermann Hesse, valamint az érzékeny 
tollú, évszázaddal korábbi Joseph von 
Eichendorff – sorai által életre hívott 
végső üzenet. A szövegek képi világa és a 
kései Strauss-muzsika álomszerű tónusa 
csodálatraméltó egységet alkot a soro-
zatban, melynek részeként az alkony, az 
álom, az ősz és az elmúlás gondolatisága 
egymásba fonódva jelenik meg.

A koncert első felének áradó líráját a 
francia muzsika lendülete, eleganciája 
és színkultúrájának varázsa váltja föl a 
másodikban. Ernest Chausson, ahogyan 
nagy kortársa és eszményképe, César 
Franck, maga is komponált egy szimfóni-
át, és Franck műve kétségkívül hatott is 
a fiatalabb muzsikus darabjára. Ám mel-
lette Richard Wagner korszakos életműve 
sem kevésbé: a huszonéves Chausson két 
ízben is elzarándokolt Bayreuth-ba, hogy 
ott, a „szentélyben ülve” láthassa-hall-
hassa a német mester színpadi alkotásait.
Az est műsora így hát igazi ínyencsé-
gekkel kecsegtet Lorenzo Castriota 
Skanderbeg karmester jóvoltából, aki 
évek óta visszatérő vendége Zene-
karunknak; vezetésével olaszországi 
koncertúton is részt vettünk 2021 nyarán. 
Az albán–olasz származású Maestro el-
hivatott propagálója az olasz romantikus 
zeneirodalom rejtett kincseinek, egyben 
elkötelezettje minden hasonló, igazi 
értéknek.

Beischer-Matyó Tamás Erkel-díjas zene-
szerző új művet ír együttesünk számára. 
Korábbi, szintén miskolci vonatkozású 
darabja volt a Kreatív kapcsolatok címmel 
komponált opera, amelynek bemutatóját 
általános elismerés övezte a 2016. évi 
Bartók Plusz Operafesztiválon.
Zenekarunk cselló szólamvezetői együtt lép-
nek színpadra Antonio Vivaldi Kettősversenyé-
nek szólistáiként. A velencei barokk mester 
több száz versenyműve maradt ránk – és fo-
galmunk sincs, mennyi veszhetett el… Vivaldi 
munkatempója legendás volt: följegyezték 
róla idős korában, hogy gyorsabban megírt 
egy új darabot, mint ahogy azt a kottamásoló 
azután lemásolta. E rendkívüli teljesítmények 
részeként szinte minden rendelkezésére álló 
vonós, pengetős, valamint fúvós hangszerre 
komponált versenyművet, nem is szólván a 
különféle kombinációkról. Mintegy harminc 
fennmaradt szerzeményében foglalkoztatott 
szólógordonkát, ám csak egy olyan verseny-
művet hagyott hátra, amely két gordonkára 
és zenekarra készült: az áprilisi estünkön is 
fölcsendülő g-moll darabot. Hallgatásakor 
egyes taktusok és az azonos hangnemben 
megírt „Nyár”-concerto „Vihar”-fináléja közöt-
ti megfelelésekre is figyelmesek lehetünk.

A hangverseny második felében egy olyan 
sorszám nélküli szimfónia kerül előadásra 
Pjotr Iljics Csajkovszkij – a romantika egyik 
legjelentősebb szimfonikus szerzőjének 

– tollából, amelynek ritka fölhangzása 
megmagyarázhatatlannak tűnik a mű 
nagyszerűségének fényében. Igaz, Manf-
réd szenvedéstörténetére sem szolgál 
kielégítő magyarázattal Lord Byronnak a 

– program-szimfónia dramaturgiai alapjául 
szolgáló – költeménye, legfeljebb sejthet-
jük a főhős sorsának okát. S nem éppen 
az effajta tragikum volt mindig is oly 
elemi hatással Csajkovszkij fantáziájára? 
Nem a manfrédi típusú lét Anyeginjeinek, 
Hermannjainak és nevükön nem nevezett 
elszenvedőinek fájdalma hívta életre 
zenéjének talán legjellegzetesebb és leg-
kifejezőbb taktusait? Megváltást – végső 
megérkezést és kialvást – csak a befejező 
ütemek hoznak magukkal Manfréd szá-
mára, a zenekarhoz ekkor orgona is társul: 
különlegesen felemelő pillanatok!
Tóth Sámuel budapesti, operaházi kar-
mester több ízben állt már együttesünk 
élén, bérletes közönségünk előtt viszont 
ez alkalommal mutatkozik be. 

2023. MÁRCIUS 9. 
SZIMFONIKUS BÉRLET VI.

(CSÜTÖRTÖK), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC

Giuseppe Martucci: Notturno, Op. 70, No. 1
Richard Strauss: Négy utolsó ének

Ernest Chausson: B-dúr szimfónia, Op. 20

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Ének: Federica d’Antonino

Vezényel: Lorenzo Castriota Skanderbeg

2023. ÁPRILIS 3. 
SZIMFONIKUS BÉRLET VII.

(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC

Beischer-Matyó Tamás zenekari műve – ősbemutató
Vivaldi: g-moll kettősverseny 

 gordonkára és zenekarra (RV 531)
Csajkovszkij: Manfréd-szimfónia, Op. 58

Gordonka: Blaskovics Bence és Hadobás Gergely
Vezényel: Tóth Sámuel
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MISKOLCI
SZIMFONIKUS
ZENEKAR

YAMAHA BÉRLET
BEETHOVEN 
CSAJKOVSZKIJ
GRIEG
LISZT 
RAHMANYINOV
SIBELIUS

Aram Hacsaturján örmény komponista 
főként balettzenéivel aratott sikert világ-
szerte, de versenyművei is fölhangzanak 
időnként a koncerttermekben. Legnép-
szerűbb közülük a Hegedűverseny (1940), 
amelynek fuvolaverseny-átirata is létezik. 
Hacsaturján előszeretettel ötvözte 
hazájának népzenei elemeit az európai 
muzsika hagyományos nyelvezetével, és 
ez alól a Hegedűverseny sem kivétel: sa-
játos „ízét-zamatát” épp a folklorisztikus 
gyökerű pillanatok adják meg, keleties 
dallamfordulataikkal, szenvedélyes 
ritmikájukkal. A mű ajánlása a legendás 
David Ojsztrahnak szól, ő volt a moszkvai 
ősbemutató szólista-tolmácsolója is.
Ábrahám Márta budapesti hegedűművész 
előszeretettel fedez föl és tűz műsorára 
ritkábban játszott hegedűversenyeket, 
mint tette azt példaként már a dán Carl 
Nielsen poétikus darabjával Miskolcon.
Ludwig van Beethoven nevezetes opusa 
a Hetedik szimfónia, amely mérföldkő 
a reprezentatív nagyzenekari műfaj 
történetében. Egyik modern méltatójának 
szavait idézve: „szilajabb hangú, tüzesebb 
szenvedélyű, felrázóbb erejű” alkotás 
a komponista megelőző darabjainál; „a 

felfokozott, szenvedélyes ünnepélyesség-
nek” „minden addigit messze felülmúló, 
merész zenébe-öntése”. „Éltetőereje a 
ritmus”, a mű egésze pedig akár a tánc 
apoteózisának is mondható, ahogyan már 
Richard Wagner jellemezte. „Titáni” hang-
ját ógörög eszményképek hevítették át, 
részint Beethoven saját olvasmányainak 
köszönhetően. Kollektív jegyeivel viszont 
leginkább a felszabadulás, a győzelem 
himnuszaként hatott a kortársak számára 
a napóleoni háborúk végső időszakában.
Külön ékessége az Allegretto feliratú 
II. tétel: kezdőtémája egyike Beethoven 
legismertebb és legmegragadóbb zenei 
gondolatainak. Mélysége, tágassága és 
titokzatossága ellenállhatatlanná teszi; 
ennek lényegét érzékeltetve Hamvas 
Béla az „elíziumi tücskök örökkévaló, 
lassú, csendes” zenéjéről írt kapcsolódó 
zenefilozófiai esszéjében, amely „örök idő 
óta szól, túl minden szenvedélyen.  
A tiszta lét muzsikája”.
Szabó Sipos Máté karmester és kóruskar-
nagy a magyar hangversenyélet különle-
gesen sokoldalú személyisége, Zeneka-
runk rendszeresen visszatérő vendége.

2023. MÁJUS 8. 
SZIMFONIKUS BÉRLET VIII.

(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC

Hacsaturján: d-moll hegedűverseny, Op. 46
Beethoven: VII. (A-dúr) szimfónia, Op. 92

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Hegedű: Ábrahám Márta

Vezényel: Szabó Sipos Máté

3938



PROGRAM 

1. / 2023. JANUÁR 16. 
(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC
Beethoven: C-dúr zongoraverseny, Op. 15
Rahmanyinov: II. (c-moll)  
zongoraverseny, Op. 18
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Kovács Gergely
Vezényel: Török Levente

2. / 2023. FEBRUÁR 20.
 (HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC
Liszt: Les Préludes  
– szimfonikus költemény
Liszt: Haláltánc
Sibelius: Valse triste, Op. 44 
Grieg: a-moll zongoraverseny, Op. 16
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Jan Vojtek
Vezényel: Toshifumi Kanai

3. / 2023. ÁPRILIS 24. 
(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC
Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny, Op. 73
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny, Op. 23
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Fülei Balázs
Vezényel: Antal Mátyás

Bécs a XVIII. századvégen: a távoli Bonn-
ból érkezett nemrég egy ifjú muzsikus-
tehetség, akiről egyre több szó esik a 
kulturális élet elit berkeiben, és aki épp 
ezért – szinte könnyedén – főúri pártfo-
gók garmadára lel. Rendkívüli adottsága-
ival sorra kápráztatja el a zene fővá-
rosának közönségét – mint zongorista 
és zeneszerző egyaránt –, nyilvánosság 
elé kerülő alkotásai így egyre határo-
zottabban viselik magukon a korszakos 
zseni kézjegyeit. Példaként, az olyan 

„oroszlánkörmök”, mint a C-dúr zongora-
verseny bevezető taktusainak lehengerlő 
méltósága, vagy a mű fináléjának – soha 
nem tapasztalt dimenziókat bejáró, és ott 
látszat-szertelenséggel tobzódó – humo-
ra, rövid idő elmúltával már félreismer-
hetetlen beethoveni jellegzetességekként 
szerepelnek majd a köztudatban.
A huszonéves Ludwig van Beethoven 
szerzeményét a még ugyancsak húszas 
éveiben járó Szergej Rahmanyinov lenyű-
göző alkotása – az életmű egyik legnagy-
szerűbb opusa – követi koncertünkön. Az 
1900–1901-ben komponált II. (c-moll) 
zongoraverseny ajánlása a zeneszerző 
orvosának, Nyikolaj Dahl pszichiáternek 

szól, akinek kezelése felszabadító erővel 
hatott Rahmanyinov alkotó fantáziájára 
(miután, I. szimfóniájának sikertelensé-
gét követően, mély válságba esett). A 
versenymű zenei nyelvezete az orosz 
muzsikusra oly jellemzően kifinomult és 
nemes, három tételét drámai erő – olykor 
kirobbanó lendület –, éneklő líra és 
hamisítatlan rahmanyinovi melankólia 
együttese uralja. Szakrális fényt kölcsö-
nöz továbbá a kompozíciónak mindjárt a 
zongora harangkongásra emlékeztető, 
nyitó akkordsora. S második zongoraver-
senye végre meghozta szerzője számára 
a méltó világsikert.
Estünk szólistája, Kovács Gergely, a 
2021. évi Budapesti Liszt Ferenc Nemzet-
közi Zongoraverseny díjazottja; 2018-ban 
előkelő helyezést ért el a Budapesti 
Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen 
is. Török Levente fiatal karmester pá-
lyája Ausztriában és Németországban 
bontakozott ki az elmúlt évtizedben, és a 
tervek szerint Budapesten, a Művészetek 
Palotájában is föllép majd Zenekarunkkal 
2023 elején.

2023. JANUÁR 16. 
YAMAHA BÉRLET 1.

(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC

Beethoven: C-dúr zongoraverseny, Op. 15
Rahmanyinov: II. (c-moll) zongoraverseny, Op. 18

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Kovács Gergely
Vezényel: Török Levente

YAMAHA BÉRLET
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Liszt Ferenc és Edvard Grieg zenéje ideális 
párosítás egy hangversenyen.
Liszt tizenhárom szimfonikus költeménye 
közül a Les Préludes vált legnépszerűbbé, 
mintegy teljes spektrumát fölragyogtatva a 
pályacsúcsra érkezett géniusz zeneszerzői 
világának. A Haláltánc címmel megírt, le-
nyűgöző variációsorozat keletkezése pedig 
a magyar mester ifjúkori, itáliai útjaihoz 
vezet vissza. Pisában, a Dóm mellett látha-
tó az a középkori freskó – A Halál diadala –, 
amely ekkora erővel ragadta magával Liszt 
fantáziáját. De a melódiavilág ihletője is a 
romantika által újra felfedezett középkor 
öröksége volt: a „Dies irae” kezdetű, patinás 
egyházi dallam, amely oly sokakat kerített 
bűvöletébe Liszt előtt és után is. Ám övé 
lett az érdem, hogy megalkotta az első 
olyan kompozíciót, amely egészében véve 
erre az ősi melódiára épül. (Egyébiránt már 
fiatalon, Párizsban, olykor éjszakákon át 
improvizált rá – a ház többi lakójának nem 
kis „örömére”.)
Liszt számos fiatal, feltörekvő komponista 
pályáját egyengette. Köztük volt a norvég 
Grieg is, aki midőn másodjára kereste 
föl az akkor már Róma mellett, ferences 
kolostorban lakó zeneszerző-„gurut” (1870), 

magával vitte kiadatlan a-moll zongora-
versenyének kéziratát. Liszt rögvest meg is 
szólaltatta az új opust, igen elismerő nyilat-
kozatok kíséretében, sőt a mű egy bizonyos 
pontjához érve így kiáltott föl: „micsoda 
eredeti skandináv hangzás!”. Valóban: Grieg 
egyik egyetemes zeneszerzői érdeme volt, 
hogy zongoraversenye és további alkotásai 
révén is hazai gyökerű elemekkel frissítette 
föl, tette gazdagabbá az európai muzsika 
sokszázados hagyományait. Ezáltal nagy 
kortársával, Henrik Ibsennel együtt a 
norvég kultúra európai távlatú kibontakoz-
tatója lett. Grieg egyik műfajbeli mintá-
jaként pedig éppen Liszt zenéje szolgált. 
Hangversenyünk második felét a finn Jean 
Sibelius finom lírája vezeti be.
A cseh születésű Jan Vojtek (*1995) 
magyar felmenőkkel is rendelkezik. Még 
tízéves sem volt, amikor már nemzetközi 
zenei versenyeket nyert, tanulmányait 
később Budapesten folytatta. Széles körű 
repertoárral rendelkező, elhivatott művész. 
Toshifumi Kanai, a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar karmestere 2021 őszén mutat-
kozott be a miskolci nyilvánosság előtt, s 
nyomban kivívta szakma és közönség 
elismerését.

2023. FEBRUÁR 20. 
YAMAHA BÉRLET 2.

(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC

Liszt: Les Préludes – szimfonikus költemény
Liszt: Haláltánc

Sibelius: Valse triste, Op. 44 
Grieg: a-moll zongoraverseny, Op. 16

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Jan Vojtek

Vezényel: Toshifumi Kanai

Ludwig van Beethoven lebilincselő 
darabja ötödik, egyben utolsó felnőttkori 
zongoraversenye volt (1809). Szimfo-
nikus igényű, nagylélegzetű alkotás; 
szélső tételeit félreismerhetetlenül a 
napóleoni idők atmoszférájának „hangzó 
krónikájává” teszi azok nyílt, hősies 
tónusa. A kezdő Allegro misztikus hangon 
beköszönő második témájában még a 
verbunkos-karakter is fölsejlik. Foly-
tatásként a középső, igéző szépségű 
lassútétel a zenetörténet himnikus éj-
szaka-vallomásainak egyike: a magányos 
lélek emelkedett-önfeledt kitárulkozása 
a derű óráiban, távol a világ zajától. Kez-
detén mintegy a „végtelen felől”, halkan 
közeledve bontakozik ki Beethoven egyik 
legmegragadóbb s legszárnyalóbb lírai 
dallama, titokzatos mélységeivel. Végül a 
tétel befejezése szellemes „csattanóval” 
kapcsolódik a rondó-finálé robusztus 
életerejű kezdőtémájához.
Pjotr Iljics Csajkovszkij b-moll zongoraver-
senye a szerző legnépszerűbb alkotásai-
nak egyike: témái a XIX. század világszer-
te dúdolt-fütyült dallamai közé tartoznak. 
Érzelmi skálája – csakúgy, mint a kompo-
nista számos további darabja esetében 

– itt is rendkívül széles, a formálásmód 
pedig jelentős részben fantáziaszerű és 
szabad. Ennek eredménye a szokványos 
műfajhatárok egyfajta kitágítása lett a 
szimfonikus zene újszerű – vagy éppen 
akkortájt kialakuló – formái, a szimfoni-
kus költemény, zenekari fantázia felé.
A látványosan virtuóz zongoraszóla-
mot, melynek nehézségei közismer-
tek, eredetileg honfitársának, Nyikolaj 
Rubinsteinnek szánta az orosz zene-
szerző. Rubinstein azonban olyan fokú 
nemtetszésének adott hangot, méghozzá 
a teljes darabbal kapcsolatosan, hogy 
az ajánlás végül is a német Hans von 
Bülow – Liszt Ferenc egyik legjelesebb 
tanítványa – számára készült el, aki az 
ősbemutató szólistája lett (Boston, 1875). 
Csajkovszkij később revideálta a művet, 
s még két zongoraversenyt (G-dúr és 
Esz-dúr), valamint egy zenekar-kíséretes 
koncertfantáziát is komponált, ám az 
utóbbiak ritkán kerülnek előadásra.
A rendkívüli szólista-teljesítményt ígérő 
est vendége, Fülei Balázs, több mint 
harminc versenyművet tart repertoárján! 
Igen sokoldalú, kreatív muzsikus, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára.

2023. ÁPRILIS 24. 
YAMAHA BÉRLET 3.

(HÉTFŐ), 19 ÓRA
MŰVÉSZETEK HÁZA, MISKOLC

Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny, Op. 73
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny, Op. 23

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Fülei Balázs

Vezényel: Antal Mátyás
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MISKOLCI
SZIMFONIKUS
ZENEKAR

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI 
PROGRAMOK

CIRÓKA BABAKONCERTEK
Interaktív program a 0-3 éves korosztály-
nak, bababarát környezetben

ZENDÜLŐ
Szimfonikus kalandok: interaktív koncert 
az óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek

HANGSZEREZŐ
Interaktív hangszerbemutató program 
kisiskolásoknak

HANG-ÁR KONCERTEK
Tehetséggondozó sorozat a város ifjúsági 
együtteseivel

GYEREZENE
Zenei beavató program a 
Gyermekrehabilitációs 
Osztály lakóinak

HANGSZERMESÉK ÉS IFJÚSÁGI 
HANGVERSENYEK
Az általános- és középiskolás
korosztály számára

KARMESTERKURZUS
A Párizsi konzervatórium 
és a Zeneakadémia 
karmesterszakos 
növendékeivel

// � A Miskolci Szimfonikus Zenekar tulajdo-
nát képező „CFX” hangversenyzongora 
a Yamaha cég „zászlóshajó modellje” – 
ahogy ők maguk megfogalmazzák. 

// � Zongoráik teljes mértékben kézimunká-
val készülnek. 

// � Alapanyaguk a tengerszint felett 1800–
2000 méteren növő lucfenyő, mivel 
azon a szinten keményszik megfelelően 
a fa, és biztosítja a jó rezonánst. 

// � A rezonáns a zongora szíve: olyan, mint 
az emberi hangszál; nincs két egyforma 
közöttük, árnyalatnyi eltérés van még 
egy szérián belül is. 

// � A Yamaha zongorák majdnem 100%-ban 
fából készülnek, kivéve az öntvényüket. 

// � A húrok húzóereje 20 tonna.

// � A „CFX” hangszer súlya közel 500 kilo-
gramm. 

// � A fehér billentyűk egy újonnan kifejlesz-
tett „Ivorite” anyagból készültek, amely 
természetes elefántcsontnak tűnik a 
kényelmes érintés érdekében. A fekete 
billentyűk pedig gondosan kiválasztott, 
kiváló minőségű ébenfából.

// � A CF sorozat faanyagát többször 
simítják, fokozatosan változtatva a 
csiszolópapír minőségét. A felületet 
pedig rétegenként hordják fel, közben 
aprólékos csiszolással. Az eredmény 
egy szokatlan szépségű, impozáns 
fekete megjelenés.

// � A kalapácsok nagy hatással vannak a 
hangszín tisztaságára és karakterére. 
A Yamaha a lehető legjobb anyagokat 
és kezeléseket használja az optimális 
teljesítmény érdekében.

// � A kereteket egyedileg kézzel öntötték 
és homoköntötték, hogy növeljék a 
zongorák szilárdságát és stabilitását. Ez 
hozzájárul a sorozat kiemelkedő tonális 
karakteréhez és tartósságához.

// � Az eredmény egy mély, gazdag hangzás 
kiemelkedő hangkivetítéssel, amely 
betölti a koncerttermet.

TUDTAD?
ÉRDEKESSÉGEK A ZONGORÁRÓL

4544



CIRÓKA BABAKONCERTEK
MESÉS PERCEK 

AZ EGÉSZ CSALÁDNAK 
Interaktív program 

a 0-3 éves korosztálynak, 
bababarát környezetben

A kisgyermekes családok körében mára 
jól ismert a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
Ciróka Babakoncertje. A karonülő, totyogó 
és világfelfedező babáknak megálmodott 
sorozat Miskolc legnépszerűbb kulturális 
családi programjává nőtte ki magát. Hogy 
mi a titkunk azon kívül, hogy szeretjük a 
gyerekeket? Erről mesél a koncertek meg-
alkotója, forgatókönyvíró, műsorvezetője: 
Bukáné Kaskötő Marietta.

„Mi a titka egy önfeledt hétvégi családi 
kikapcsolódásnak? Vegyünk egy varázs-
latos mesevilágot, egy csintalan főhőst, 
hozzá izgalmas kalandokat, mindezt pedig 
koronázzuk meg csodálatos dallamokkal. 
Ezt ígéri a Miskolci Szimfonikus Zenekar hét 
évada töretlen népszerűségnek örvendő, 
0-3 éves korosztálynak szóló Ciróka baba-
koncert-sorozata. Kodály Zoltán nyom-
dokain elindulva a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar munkatársai egy olyan interaktív 
gyermekprogramot álmodtak meg, ahol 
a kicsik rendhagyó körülmények között 
gazdagodhatnak páratlan klasszikus zenei 
élményekkel. E koncertek során komplex 
hatásmechanizmus érvényesül. Egyrészt 
a különféle játékos feladatok teljesítése 
révén a zenei részletek által közvetített 
speciális ingerek (hangszín, hangmagas-

ság, tempó, dinamika) befogadására válnak 
fogékonyabbá a kicsik. Másrészt a zene 
tudományosan igazolt transzferhatásának 
köszönhetően olyan kompetenciák kerülnek 
fejlesztésre, amelyek az önkifejezést, a 
társadalmi érintkezést, esetleg pszichés 
defektusok, traumák feloldását segíthetik 
elő. A zene csodás erejének köszönhetően 
babakoncertjeinken életre szóló élmények 
részeseivé válhatnak a legkisebbek is.”
A programmal évadonként 3-szor (ősszel, 
télen és tavasszal) 2-2 alkalommal talál-
kozhatunk a Zenekar székházában (Miskolc, 
Fábián u. 6/a, Fábián Malom). 
A Ciróka minden alkalommal új kalandok-
ra hívja a gyerekeket az adott évszakhoz, 
ünnepkörhöz kapcsolódva. A koncerteknek 
egyedi, színes, játékos díszlete is van, ami 
segíti a családokat abban, hogy otthonosab-
ban érezzék magukat.
Önfeledt kikapcsolódás, zenével, mesével, 
játékkal az egész családnak! Ez a Ciróka! 
Aki nem hiszi, járjon utána! Mi várjuk!

Zenekarunk 2019-ben indította el Hang-
szerező sorozatát. A járványhelyzet mi-
att sajnos rövid múltú program elsöprő 
sikert aratott, így bizakodunk a folytatás-
ban. Játékosan ismerhetik meg a szimfo-
nikus zenekari hangszereket a gyerekek 
Hangszerező című interaktív programunk 
keretében. A koncert alapötlete, hogy kis 
apparátusú, ismeretterjesztő, interak-
tív programot hívjunk életre, amelyet 
könnyedén tudunk utaztatni, ezáltal 
elvinni kisebb megyénkbeli települé-
sekre, óvodákba, iskolákba. Az elsősor-
ban nagyóvodásokat és kisiskolásokat 
célzó programot a Ciróka Babakoncert 
nagytestvére, a Zendülő kistestvéreként 
lehetne aposztrofálni. 
A műsor koncepciója egy hangszerbe-
mutatóval egybekötött, vetítéssel kísért, 

énekléssel és mozgásos játékokkal 
tarkított közös program a gyerekekkel. 
Nagyon fontos, hogy a műsor alatt a 
résztvevők karnyújtásnyi távolságra 
vannak egymástól, feloldván ezzel a 
hagyományos színpadi előadó, néző 
viszonyt és kialakítva egy otthonos, csa-
ládias légkört.
Feladatokat oldunk meg együtt, közben 
pedig nevetve megtanuljuk, hogyan is 
működnek a hangszerek. A történet 
és a bemutatandó hangszercsoport 
természetesen minden alkalommal más 
és más, így invitálva új kalandokra a 
visszatérő lurkókat. 
A koncert alkotói szintén zenekarunk 
dolgozói: Handa Eszter és Turcsán Zsófia.

HANGSZEREZŐ
AHOL JÁTÉK A ZENE
Interaktív hangszerbemutató 

program kisiskolásoknak
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ZENDÜLŐ
SZIMFONIKUS KALANDOZÁSOK

Szimfonikus kalandok: interaktív koncert  
az óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek

GYEREZENE
A GYÓGYÍTÓ GYERMEKPROGRAM

Zenei beavató program
a Gyermekrehabilitációs Osztály lakóinak

A Miskolci Szimfonikusok Játsszunk 
zenét című ifjúsági sorozata felnevelt 
több generációnyi zenekedvelő fiatalt. A 
műsorvezető, forgatókönyvíró, egykori 
csellistánk: Csuka Tímea sok gyer-
mek játszótársa volt éveken keresztül. 
2021-ben átadta a stafétát Turcsán 
Zsófia kolléganőnknek, aki megalkotta 
a Zendülő – Szimfonikus kalandok című 
gyerekkoncert-sorozatot, mint a Játsz-
szunk zenét a Szimfonikusokkal program 
„kistestvérét”. Az alábbiakban ő ismerte-
ti a koncertet.
„A Miskolci Szimfonikus Zenekar legfi-
atalabb gyermekprogramja, a Zendülő, 
Allegretto városkába csalogatja a gyere-
keket. Itt az ifjú közönség megismerked-
het Ririvel a kismanóval, aki azt szeretné 
megtudni, melyik is a neki való hangszer. 
A hosszú úton segítségére van manótár-
sa, valamint a teljes szimfonikus zenekar, 
akik szebbnél szebb dallamokkal segítik 
a manók minden kalandját. Eleredhet az 
eső, süthet a nap, de akár még táncol-
hatnak is a zenekar segítségével. 
Ebben a programban az együttes célja 
a nagyobb óvodások és a fiatalabb ál-
talános iskolás gyerekek zenei befoga-
dásának segítése. Ősszel és tavasszal 
egy-egy alkalommal hétköznapon várjuk 
elsősorban az iskolai és óvodai csopor-
tokat, ezzel is minél szélesebb körben 
népszerűsítve a komolyzenét. Amellett, 
hogy a gyerekek megismerkedhetnek 
a hangszerekkel, játékos feladatokon 
keresztül kapcsolódhatnak a zenéhez.  

A program minden alkalommal megújul, 
annak sem kell félnie, aki lemaradt az 
előző előadásokról, bármikor várjuk 
szeretettel az ifjú közönséget.”

A kisgyerekeket nagyon nehéz pusztán a 
zene ismertetésével rávenni a türelmes, 
figyelmes, kíváncsi zenehallgatásra, s 
a nézőtéri székben ülve lekötni. Ezért 
Zsófi a mesét hívta segítségül. Minden 
előadásra önálló, egyedi történetet és 
tematikát alkot, ahol a játékos elemekbe 
belecsempészi a zenei nevelést is. A 
koncertek alkalmával igyekszünk minél 
több érzékszervre hatni a program inter-
aktivitása mellett, a történet megeleve-
nedik kivetítőn is, s közben persze szól a 
muzsika a zenekar jóvoltából. 
2021-ben egyből dupla teltházzal 
debütált a koncert, így nem volt kérdés 
számunkra, hogy az újabb generációknak 
a Zendülő lesz az új Játsszunk zenét 
programja, s bízunk benne, hogy ez is 
több évtizedes kort megél majd. 
A Zendülő – Szimfonikus kalandok 
valóban egy felhőtlen játék, amelynek 
viszont természetes, elválaszthatatlan 
részét képezik a zenei gyöngyszemek és 
a muzsikálás minden fortélya.
Reméljük, idén Ti is Velünk tartotok!

A zene gyógyító erejéről már sokféle 
tanulmányt olvashattunk, hallhattunk. 
Azt is tudjuk, hogy nem csupán a hall-
gatónak, de a muzsikusnak is egyfajta 
terápia. De arról fogalmunk sem volt, mit 
jelenthet egy sérült gyermek számára. 
Egészen 2019-ig, amikor is ellátogattunk 
a Gyek Rehabilitációs Osztályára. 
Lenyűgözöttség hatotta át a GyereZene 
résztvevőit már rögtön az első alkalom-
mal. A gyerekek részéről az élőzene és 
a hangszerek közelsége, míg az előadók 
részéről az őszinte gyermeki rajongás és 
érdeklődés váltotta ki ezt a nem minden-
napi boldogságot. A program 2019-ben 
indult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház Gyermekrehabilitációs Osztályán 
Angyal Zsuzsanna ütőhangszeres mű-
vészünk vezetésével. A járványhelyzet 
miatt sajnos megszakadt a sor, de bízunk 
benne, hogy a 2022/2023-as évadban 
újraindíthatjuk, folytathatjuk a program 
szervezését. 
 

A jótékonysági sorozat Antal Mátyás 
művészeti vezetőnk kezdeményezésére 
indult el, aki maga is ellátogatott ezekre 
a koncertekre.
Angyal Zsuzsa foglalkozásvezető mun-
káját szakember is segíti, Gál Zsuzsanna 
zeneterapeuta személyében, aki többek 
között fogyatékkal élőkkel is foglalkozik. 
Zsuzsa az ő tanácsai alapján álmod-
ja meg a koncepciót. Természetesen 
nagyon fontos a kórházi dolgozók együtt-
működése is, hisz a gyerekek őket már 
ismerik, megbíznak bennük, s ők tudják 
a program vezetőjét és muzsikusait is 
közelebb vinni a gyerekekhez. Papp Adél 
rehabilitációs tevékenység terapeuta 
hatalmas segítség ebben. 
Zenekarunk tagjai számára ez egy 
önkéntes részvételen alapuló program, 
s akik eddig részesei voltak, kifejezték 
szándékukat a továbbiakra. Egy egészen 
különleges miliő ez. Egy csodás kezde-
ményezés, amelynek örömmel vagyunk 
megvalósítói. Adni jó, s aki ad, az kap is!
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HANG-ÁR 
KONCERTSOROZAT

tehetséggondozó sorozat  
a város ifjúsági együtteseivel

AZ IFJÚSÁGRA HANGOLVA

Hang-Ár című tehetséggondozó soroza-
tunk 2014-ben indult. Elsődleges célunk, 
hogy a város ifjúsági együtteseinek és ze-
neiskolai növendékeinek kínáljunk fellépési 
lehetőséget nagyzenekari kíséret mellett. 
Ezen alkalmakon a nézőtér is megtelik 
zeneszerető fiatalokkal, hisz az osztálytárs, 
a barát, a családtag áll színpadra, akit min-
denképpen meg szeretnének nézni. Évről-
évre jó látni, hogy Miskolcon mennyire erős 
a zeneoktatás, hogy mennyi tehetséges 
fiatal van. Sajnos nem a legjövedelmezőbb 
pályamodell a muzsikusoké, de minden-
képp csodálatos. Ezért reméljük, hogy 
ezekkel a koncertekkel erősíteni tudjuk az 
elhivatottságot, s sokan maradnak zenei 
pályán tanulmányaik befejezése után is.
A program során visszatérő vendégeink 

az alábbi intézmények pedagógusai és 
növendékei: Egressy Béni és Erkel Ferenc 
Zeneiskola, a Fazekas Gyermekkar és a 
Fazekas Kicsinyek Kórusa, a Fráter Kórus, 
a Lévay József Református Gimnázium 
Vegyeskara, a Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium Magis Kórusa, valamint a Miskolci 
Bartók Béla Zene- és Táncművészeti 
Szakgimnázium. 
A kórusok, együttesek mellett szólistaként 
és tanáraikkal duót alkotva is fellépnek 
az énekes, hangszeres, vagy épp táncos 
növendékek. 
Olyan szülő pedig nem létezik, aki nem 
jön el egy ilyen koncertre, ha a gyermeke 
is pódiumra lép. Mi pedig örülünk neki, ha 
ezáltal a családokon belül is erősíthetjük a 
közös zenei élményeket. 

Zenekarunk évtizedek óta részese a Fil-
harmónia Magyarország által szervezett 
Ifjúsági koncerteknek. A hangversenyek 
révén számtalan miskolci és környékbeli 
intézményhez juttatjuk el a komolyzene 
egy-egy szeletét.  A járványhelyzet okán 
sajnos ez a programsorozat is elmaradt, 
s ekkor fogant meg zenekarunkban a gon-
dolat, hogy online tartalmat készítünk 
az ifjúsági korosztálynak. Így született 
meg Hangszermesék címmel két videó: 
Csajkovszkij Diótörője és Saint-Saëns Ál-
latok farsangja. Mindkét felvételen a zene 
mellett érdekes narrációt is hallhatnak a 
gyerekek, egyik esetben Bukáné Kaskötő 
Marietta zenetörténész, a másikban Sza-
bó Sipos Máté karmester jóvoltából. 

2022-ben szerencsére élőben is játsz-
hattunk az iskolásoknak, s összesen 14 
ifjúsági koncertet adtunk, ebből kettőt 
Edelényben, a többit Miskolcon, így 
közel 6000 fiatalnak muzsikálhattunk! 
A koncertek tematikája a korosztályi 
igényekhez igazodva: érdekes, népszerű, 
könnyen befogadható, s természetesen 
ismeretterjesztő.  Zenekarunk a hangver-
senyeken látott és hallott információkból 
minden évadban összeállított egy 13+1 
kérdéses kvízt, amelyet a zenekar hiva-
talos weboldalán, a www.mso.hu oldalon 
tölthettek ki a fiatalok. A legügyesebbek 
értékes nyereményekben részesültek 
(okostelefon, tablet, bluetooth fejhall-
gató) a következő évad első ifjúsági 
koncertjén. Ez annyiban változott 2022-
ben, hogy nem az ifjúsági koncertekhez, 
hanem a zenekar által készített online 
tartalmakhoz kapcsolódóan hirdettük 
meg a játékot. Amelyekből a Diótörőt 
élőben is előadtuk: április elején, a Lázár 
Ervin program keretében, 5 koncerten.
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MISKOLCI
SZIMFONIKUS
ZENEKAR

BÉRLETEN KÍVÜLI
KONCERTEK

APERITIF
CROSS-OVER KONCERTEK
KARÁCSONYI KONCERT
KASTÉLY-SZERENÁD
PROMENÁD
ÚJÉVI HANGVERSENYEK
VIDÉKI KONCERTEK
ZENE VILÁGNAPJA

SEGÍTŐ JOBB 
AZ IFJÚ DIRIGENSEKNEK

Nem csupán a hangszeres művészet 
utánpótlásnevelésében, hanem a dirigen-
sek következő generációjának képzésé-
ben is próbálunk segédkezni. A Párizsi 
Konzervatóriummal már évtizedekre 
visszanyúló kapcsolatot ápolunk, ennek 
alapja a miskolci karmesterkurzus, ahol az 
ifjú dirigensek zenekarunk élén szerez-
hetnek gyakorlati tapasztalatot. Sok 
olyan karmester tanonccal dolgoztunk az 
elmúlt években, akiket így ismertünk meg, 
s azóta már gyakorló művészként tértek 
vissza Miskolcra 1-1 koncert erejéig. Így 
például Quentin Hindley és Nikita Sorokine 
is vendégünk volt az előző évadban.
Emellett immáron három éve a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem karmester 
szakos hallgatói is nálunk töltik zenekari 
gyakorlatukat és tartják meg vizsgakon-

certjüket. Ezek az alkalmak egészen más 
típusú munkát jelentenek Zenekarunknak, 
hiszen egy próbafolyamaton belül több, 
különböző stílusú növendék is irányítja 
őket; folyamatosan alkalmazkodni kell, 
ugyanakkor támogatni őket ebben  
a tanulási folyamatban. Természetesen 
a diákokat nagyszerű tanárok is segítik, 
úgymint Medveczky Ádám és  
Ménesi Gergely. 
A gyakorlatok végeztével a növendékek 
vizsgakoncertjén, diplomakoncertjén is 
közreműködünk, így a miskolciak elsőként 
ismerhetik meg a jövő nagy karmester-
nemzedékének jelöltjeit.  
A 2022-2023-as évadban is szeretettel 
várjuk az ifjú karmestereket!
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Aktuális zenei évadunk beharangozója. 
Egy csokorra való népszerű muzsika,  
Miskolc szívében, a Szinva teraszon.  
Műsorában megtalálható egy-egy részlet 
a szezon programjából. Célunk, hogy fel-
hívjuk a figyelmet az élőzene s a klasszi-
kus zene létjogosultságára és szépségeire, 
valamint hogy bemutassuk ősszel induló 
évadunkat egy szabadtéri koncert kereté-
ben. A szeptember eleji Aperitif évről évre 
odavonzza a város apraját és nagyját  
a Szinva teraszra.

2016-ban vetettük meg a lábunkat az 
edelényi L’Huillier–Coburg kastélyban. 
Már az első alkalom után egyértelmű volt 
számunkra, hogy vissza fogunk térni erre 
a csodás helyszínre. Azt azonban nem 
gondoltuk, hogy ebből egy minisorozat 
lesz. Mára évente kétszer muzsikálunk 
az edelényi kastélyban: júniusban a 
csodás Díszteremben a hely történelmi 
atmoszféréjához kapcsolódó koncertet 
adunk, augusztusban pedig a kastély 
udvarán tartunk hangulatos nyáresti 
hangversenyt.
Előbbit rendhagyó tárlatvezetéssel, utób-
bit a Gallay Pincészet jóvoltából kiváló 
borok kóstolásával lehet kiegészíteni. 

Évtizedes hagyományokra tekint vissza a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar karácsonyi 
koncertje. Az utóbbi 2 évben azonban 
nem a megszokott formában hallhatta a 
közönség. 2020-ban a Miskolci Televí-
zión keresztül 4 adventi hangversenyt 
adtunk a miskolciaknak, 2021-ben pedig 
a Városháza üvegcsarnokában muzsikál-
tunk. Bízunk benne, hogy 2022-ben újra 
templomban tudjuk majd átadni a Zenekar 
karácsonyi ajándékát a város zeneszerető 
közönségének, egy meghitt hangverseny 
formájában.

Amiként az Aperitif koncerttel megnyitjuk, 
úgy a Promenád koncertekkel lezárjuk 
évadunkat. A hangversenyek helyszíne 
évtizedekig a Miskolci Nemzeti Színház 
Nyári Színháza volt, de az elmúlt időszak 
eseményei új helyre költöztették, így 
2020-tól a Miskolc Városi Szabadidőköz-
pont 2-es számú jégpályája ad otthont a 
koncerteknek.  Az új helyszín nem csupán 
egészségbiztonsági szempontból bizonyult 
jó választásnak, hanem a kiváló akusztika 
miatt is, és az esőtől sem kell tartanunk.  
A Promenád egy igazán üde nyári program, 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Bérletes koncertjeinken túl számos egyedi hangversennyel is jelen vagyunk Miskolc város 
és a megye kulturális életében. Ezen programok többsége helyszínhez, időponthoz  
vagy valamilyen ünnephez kapcsolódik, műsorukon mindig népszerű alkotásokkal.   
A 2022/2023-as zenei évadban is szeretettel várjuk Önöket az alábbi hangversenyeken:

BÉRLETEN KÍVÜLI KONCERTEK

APERITIF

KASTÉLY-SZERENÁD

KARÁCSONYI KONCERT PROMENÁD
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Az edelényi sikersztorihoz hasonlóan 
kezdődött az emődi is. Utóbbi helyszínre 
először a Vienna Tenors-szal közösen 
szervezett In vino veritas című koncer-
tünket vittük el. Ez aztán akkora sikert 
aratott, hogy azóta évről-évre visszaté-
rünk. A művelődési ház mellett a szabad-
téri színpadon is rendszeresen fellépünk. 
Előbbi helyszínre újévi hangversenyünk 

„kistestvérét”, utóbbira pedig tematikus 
(filmzenei, mediterrán … stb.) programo-
kat szervezünk.
Edelény és Emőd mellett a Kerekdomb 
Fesztivál állandó fellépői is vagyunk a 
csodás Tállyán.

Közelít a 4 évtizedhez a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar Újévi hangversenyeinek 
hagyománya. Eleinte egy estés, majd 
kettő, aztán három, 2020-ban pedig már 
négyszeres teltházzal játszottunk a zene-
szerető közönségnek a Miskolci Nemzeti 
Színház Nagyszínházában. Igyekszünk 
minden évben egy bécsi gálaesthez ha-
sonlatos atmoszférát megteremteni, így 
a hamisítatlan újévi dallamok – népszerű 
operaáriák, operett részetek, keringők, 
polkák, tangók – tolmácsolására kiváló 
művészeket hívunk Miskolcra. A hangzás 
mellett nagy hangsúlyt fektetünk a lát-
ványra is. A hangversenyeket pazar vetítés 
kíséri, illetve fantasztikus táncosokat is 
vendégül látunk az összművészeti élmény 
növelése érdekében. 

A két esti előadás mellett egy délelőt-
ti koncertet is tartunk. Ez utóbbival 
kifejezetten a kisgyermekeseknek és az 
idősebbeknek szeretnénk kedvezni, akik 
így már ebédre otthon lehetnek, s nem 
kell lemaradniuk Miskolc meghatározó 
kulturális eseményéről. Az est dirigense, a 
zenekar művészeti vezetője, Antal Mátyás, 
Liszt Ferenc, Bartók-Pásztory és Príma 
díjas karmester.
A koncertek háziasszonya pedig a Bartók 
Rádió műsorvezetője, a Muzsikáló reggel 
című műsor hangja, Becze Szilvia.

VIDÉKI KONCERTEKÚJÉVI HANGVERSENYEK
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Egy év kihagyás után újra Zene világnapi 
koncert. Legutóbb 2020-ban ünnepeltünk 
a Talamba Ütőegyüttessel. Mit mond-
junk? Nagyon ütős volt. Idén a Zenita 
Alapítvánnyal állunk közösen színpadra ez 
alkalomból. 

A Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapít-
vánnyal 2018-ban kezdődött az együtt-
működésünk az Advent Miskolc rendez-
vénysorozat kapcsán. 2019-ben a Zenita 
művészei – Jancsó Dóra, Varga Andrea 
és Cselepák Balázs – működtek közre 
MeseFilmfónia koncertünkön, majd októ-
berben már közösen álltunk színpadra a 
Musical és Miskolc Symphonic Gálaes-
ten. 2022-ben egy fergeteges gálával 
készülünk együtt a Zene világnapjára. 
Zenekarunk immáron hetedik alkalommal 
emlékezik meg a világnapról egy különle-
ges koncert keretében. 
2014-ben először a Filharmónia Magyar-
országgal közös szervezésben Carl Orff 
Carmina Buranáját mutattuk be. Egy év 
kihagyás után önállóan rendeztük meg a 
zene világnapi koncertet, melynek műso-

rán Verdi Requiemje szerepelt. 2017-ben 
Holst Planéták című műve került porond-
ra vetítéssel, majd 2018-ban a csodás 
Illényi Katica volt a vendégünk. 2019-ben 
Wolf Péter és barátai címmel mutattuk 
be a zeneszerző műveit olyan fantaszti-
kus művészekkel, mint Baráti Kristóf és 
Balog József. Tavalyelőtt pedig a Talamba 
Ütőegyüttes nyűgözte le a miskolciakat 
egy hamisítatlan „talambás” hangulatú 
koncerten. 
Folytatva a sort, 2022-ben szintén egy 
színes produkciót hozunk el a miskol-
ci közönségnek. A Zenita Alapítvány 
fantasztikus művészei (úgymint Jancsó 
Dóra, Tunyogi Bernadett, Varga Andrea, 
Cselepák Balázs, Csiszár István, Szolnoki 
Péter, Veréb Tamás) mellett tehetséges fi-
atalok is bemutatkoznak majd a színpadon, 
illetve Toronya Alexandra lenyűgöző ko-
reográfiáit is megcsodálhatjuk a Harc- és 
Táncművészeti SE táncosainak jóvoltából.
Egy igazán könnyed hangulatú estén ve-
hetnek tehát részt a zenekedvelők október 
1-jén, a Művészetek Háza Hangverseny-
termében. 

Filmfónia 1-2, MeseFilmfónia, Hooligans 
Symphonic, Klazz koncertek, Musical 
és Miskolc Symphonic – csak hogy a 
legismertebbeket említsük … Már meg-
szokhatta a közönség, hogy a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar minden évben 
készül valamilyen különleges, rendhagyó 
koncerttel a miskolciaknak. 2022-ben az 
igényes popzene találkozott a klasszikus 
zene krémjével a Mozart & Bon-Bon 
Symphonic koncerten. 
2020-ban a 25 éves Bon-Bon együttessel 
együtt ünnepeltük volna a kerek szüle-
tésnapjukat, majd 2021 márciusában 
terveztük közösen köszönteni a hölgye-
ket, Nőnap alkalmán! Immáron harmadik 
nekifutásra 2022. január 27-én végre 
megvalósulhatott a Bon-Bon Symphonic 
koncert! S ha már Mozart születésnapjá-
ra esett a dátum, róla sem feledkeztünk 
meg a műsorban. A koncerten a legnép-
szerűbb Mozart operákból hallhatott 
részleteket a közönség, majd a Bon-Bon 
együttes legismertebb dalai szólaltak 
meg szimfonikus zenekari kísérettel. 

Sőt, Szolnoki Péter megcsillogtatta 
klasszikus zenei tehetségét is újból, hisz 
a Varázsfuvola nyitányban ő fújta az első 
fuvolát, a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
ideiglenes fuvolistájaként! 
Így valóban elmondható, hogy a klasszikus 
és könnyűzene kedvelői egyaránt jól érez-
hették magukat ezen az estén! S a jó han-
gulatot mi sem bizonyította jobban, mint a 
teltház, a percekig tartó vastaps, valamint 
a rengeteg gratuláció és köszönet. 
Ezeken a koncerteken igyekszünk a 
legprofibb technikát elhozni a közönség-
nek, hogy valódi élményekkel térjenek 
haza ezekről az alkalmakról. Profi fény-, 
hangtechnika és olykor vetítés biztosítja a 
teljes koncertélményt. 
Összességében elmondható, hogy ezek 
a koncertek nem csak a közönségnek, 
hanem nekünk is igazi élményt jelentenek, 
kicsi kitekintést a megszokottból és a kö-
zönség szeretetének egy egészen másféle 
megnyilvánulását.
2023-ban is készülünk meglepetéssel. 
Hamarosan lerántjuk a leplet…

2022. OKTÓBER 1. 
ZENE VILÁGNAPJA 

A ZENITÁVAL
SZOMBAT 19:00

MŰVÉSZETEK HÁZA MISKOLC

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zenita Alapítvány művészei és fiatal tehetségei

Vezényel: Medveczky Szabolcs

STÍLUSOK TALÁLKOZÁSA
CROSS-OVER KONCERTEK, 

SZUPERPRODUKCIÓK
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SEHR GEEHRTES 
PUBLIKUM
Sie halten in Ihren Händen das 
Saisonprogramm 2022-23, welches wie 
ein reich bestückter Blumenstrauss die 
Vorfreude auf 11 Abonnementskonzerte 
ausdrückt; und es ist mir eine Ehre, Sie 
zu dieser neuen Saison an dieser Stelle 
begrüssen zu dürfen.
Während vielen Monaten der Pandemie 
mussten wir auf Live-Aufführungen von 
grossen Werken für ein grosses Publikum  
in einem Konzertsaal verzichten - dabei 
wurde uns klarer denn je zuvor, welch 
einzigartiges Erlebnis es ist, einem grosses 
Sinfonieorchester beizuwohnen, die Musik 
wirklich „live” zu spüren und auch Atem, 
Schweiss, Spannung direkt und aus nächster 
Nähe zu erleben. Nun, da das Musikleben 
wieder weitgehend normal in unsere Säle 
zurückkehren konnte, ist die Vorfreude auf 
eine neue Saison natürlich umso grösser.
Das MSO erwartet Sie nun mit 
einer facettenreichen Palette an 
Konzertprogrammen, die mit Werke 
vom Barock bis in unsere Zeit einen 
weiten Bogen spannt und mit der sich die 
exzellenten Fähigkeiten dieses Orchesters 
auf vielseitige Weise entfalten können - von 
kammermusikalischer Intimität bis zum 
gross besetzten Klangkörper. 

Zur Aufführung gelangen ebenso barocke 
Solokonzerte von Händel und Vivaldi sowie 
Werke aus dem 20. und 21. Jahrhundert - 
bedeutende Werke aus der Klassik wie 
Haydns Schöpfung oder der 7. Sinfonie von 
Beethoven, Perlen der Romantik wie die 2. 
Sinfonie von Schubert oder die 2. Sinfonie von 
Brahms. Im Yamaha bérlet erleben Sie einen 
Reigen bedeutendster Klavierkonzerte von 
Beethoven, Grieg, Liszt, Tschaikowsky und 
Rachmaninow.
Ein besonderer Höhepunkt verspricht 
die 4. Sinfonie von Bruckner zu werden, 
sozusagen die „Krönung” der Romantik. 
Spätromantische Klänge erwarten Sie 
ausserdem mit dem 2. Hornkonzert und den 

„Vier letzten Liedern” von Richard Strauss. 
Ebenfalls erfüllt von spätromantischem 
Charakter ist die B-Dur Sinfonie von 
Chausson - wie auch die Sinfonische Dichtung 

„Le chassuer maudit” von César Franck zu 
den eher selten gespielten aber dennoch 
wichtigsten Werken des französischen 
Repertoires zählend.
Raffinierte, klanggewaltige Orchesterfarben 
werden Ihnen Werke von Ravel und 
Mussorgsky präsentieren; grosse Emotionen 
erfüllen die aufwühlende „Manfred-Sinfonie” 
von Tschaikowsky.
Durch die ganze Saison hindurch werden 
exzellente Gastkünstler aus dem In- und 
Ausland nach Miskolc kommen, um mit 
diesem ausgezeichneten Klangkörper 
zu arbeiten - sie werden ihre jeweils 
unterschiedlichen musikalischen und 
menschlichen Fähigkeiten einbringen, 
um jedem Programm eine besondere, 
persönliche Note zu verleihen.
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen eine 
erlebnisreiche und erfüllende Konzertsaison 
und freue mich sehr darauf, auch selbst 
als Gastdirigent einmal mehr nach Miskolc 
zurückkehren zu dürfen.

Thomas Herzog

KONCERTNAPTÁR 2022/2023
2022. AUGUSZTUS
VÁR-SZERENÁD   
2022. AUGUSZTUS 13. 
(SZOMBAT) 19:30 ÓRA 
Boldogkő Vára
IFJ. JOHANN STRAUSS, PUCCINI, SUPPÉ,  
DE FALLA, BIZET, EMILE WALDTEUFEL,  
ERNST FISCHER, ROSSINI, LEHÁR, BRAHMS, 
JULIUS FUČÍK, DVOŘÁK
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Ének: Dégner Lilla
Vezényel: Toshifumi Kanai 

KASTÉLY-SZERENÁD   
2022. AUGUSZTUS 26. 
(PÉNTEK) 19 ÓRA 
18:00 ÓRÁTÓL EXKLUZÍV BORKÓSTOLÓ  
A GALLAY PINCÉSZET JÓVOLTÁBÓL 
Edelényi Kastélysziget
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Trombita: Imre és Thomas Popovich
Vezényel: Antal Mátyás

KASTÉLY-SZERENÁD   
2022. AUGUSZTUS 27. 
(SZOMBAT)  
Rákóczi-kastély, Borsi 
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Trombita: Imre és Thomas Popovich
Vezényel: Antal Mátyás
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2022. SZEPTEMBER
APERITIF   
2022. SZEPTEMBER 8. 
(CSÜTÖRTÖK) 17:30 ÓRA  
Szinva-terasz, Miskolc 
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Jonathan Brett 

SZIMFONIKUS BÉRLET I.  
2022. SZEPTEMBER 26. 
(HÉTFŐ) 19 ÓRA 
Művészetek Háza, Miskolc
BARTÓK: DIVERTIMENTO
RICHARD STRAUSS: II. KÜRTVERSENY 
BRAHMS: II. (D-DÚR) SZIMFÓNIA, OP. 73
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Kürt: Zempléni Szabolcs
Vezényel: Dubóczky Gergely

2022. OKTÓBER
ZENE VILÁGNAPJA A ZENITÁVAL
2022. OKTÓBER 1. 
(SZOMBAT) 19:00 
Művészetek Háza, Miskolc
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zenita Alapítvány művészei és fiatal tehetségei
Vezényel: Medveczky Szabolcs

ZENDÜLŐ – SZIMFONIKUS KALANDOK
2022. OKTÓBER 5. 
(SZERDA) 10:30 ÓRA 
Művészetek Háza, Miskolc
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Forgatókönyvíró, műsorvezető: Turcsán Zsófia
Animátor: Handa Eszter
Vezényel: Medveczky Szabolcs 

CIRÓKA  
- Interaktív program a 0-3 éves korosztálynak, 
bababarát környezetben 

2022. OKTÓBER 9. 
(VASÁRNAP) 10:30 ÉS 16:00 ÓRA 
Zenekari székház, Malom
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Forgatókönyvíró, műsorvezető:  
Bukáné Kaskötő Marietta
Animátor: Handa Eszter

SZIMFONIKUS BÉRLET II.
2022. OKTÓBER 17. 
(HÉTFŐ) 19 ÓRA 
Művészetek Háza, Miskolc
J. HAYDN: A TEREMTÉS – ORATÓRIUM
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Közreműködik a Purcell Kórus
Vezényel: Vashegyi György

SZIMFONIKUS BÉRLET II.  
műsorának ismétlése 

2022. OKTÓBER 18.
(KEDD) 
Nyíregyháza  
A Filharmónia Magyarország szervezésében

2022. NOVEMBER
FILHARMÓNIA BÉRLET 
2022. NOVEMBER 14.
(HÉTFŐ) 19 ÓRA, 
Művészetek Háza, Miskolc
MASCAGNI: PARASZTBECSÜLET – ELŐJÁTÉK
GOUNOD: RÓMEÓ ÉS JÚLIA – JÚLIA ÁRIÁJA
DONIZETTI: DON PASQUALE – NORINA ÁRIÁJA
MASCAGNI: PARASZTBECSÜLET – INTERMEZZO
PUCCINI: GIANNI SCHICCHI – LAURETTA ÁRIÁJA
VERDI: TRAVIATA – VIOLETTA ÁRIÁJA (I. FELVONÁS)
ERKEL: HUNYADI LÁSZLÓ – NYITÁNY
ERKEL: BÁNK BÁN – MELINDA ÁRIA (II. FELVONÁS)
KODÁLY: HÁRY JÁNOS – INTERMEZZO
KODÁLY:  A CSITÁRI HEGYEK ALATT
BERNSTEIN: CANDIDE – NYITÁNY
BERNSTEIN: I FEEL PRETTY
GERSHWIN: SUMMERTIME
BERNSTEIN: KUNIGUNDA DALA (CANDIDE)
WOLF: AVE MARIA
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Ének: Miklósa Erika
Vezényel: Erdélyi Dániel  

SZIMFONIKUS BÉRLET III. 
2022. NOVEMBER 24.
(CSÜTÖRTÖK) 19 ÓRA, 
Művészetek Háza, Miskolc
CÉSAR FRANCK: AZ ELÁTKOZOTT  
VADÁSZ – SZIMFONIKUS KÖLTEMÉNY
PAUL CRESTON: CONCERTINO MARIMBÁRA  
ÉS ZENEKARRA
ALEX ORFALY: DANZÓN LUNA  
(MAGYARORSZÁGI BEMUTATÓ)
SCHUBERT: II. (B-DÚR) SZIMFÓNIA (D. 125)
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Közreműködik: Joó Szabolcs 
és a Miskolci Szimfonikus Zenekar ütő szólama
Vezényel: Thomas Herzog 
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2022. DECEMBER
CIRÓKA  

- Interaktív program a 0-3 éves korosztálynak, 
bababarát környezetben 

2022. DECEMBER 4. 
(VASÁRNAP) 10:30 ÉS 16:00 ÓRA 
Zenekari székház, Malom
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Forgatókönyvíró, műsorvezető:  
Bukáné Kaskötő Marietta
Animátor: Handa Eszter

SZIMFONIKUS BÉRLET IV. 
2022. DECEMBER 12. 
(HÉTFŐ) 19 ÓRA 
Művészetek Háza, Miskolc
RAVEL: LÚDANYÓ MESÉI – SZVIT 
RAVEL: D-DÚR ZONGORAVERSENY BAL KÉZRE
MUSZORGSZKIJ–RAVEL: EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Fejes Krisztina
Vezényel: Antal Mátyás 

2023. JANUÁR
ÚJÉVI KONCERTEK  
2023. JANUÁR 6. 
(PÉNTEK) 19:00 ÓRA

2023. JANUÁR 7. 
(SZOMBAT) 10:30 ÉS 19:00 ÓRA
Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház
Vezényel: Antal Mátyás

YAMAHA BÉRLET 1.  
2023. JANUÁR 16. 
(HÉTFŐ) 19 ÓRA 
Művészetek Háza, Miskolc
BEETHOVEN: C-DÚR ZONGORAVERSENY, OP. 15
RAHMANYINOV: II. (C-MOLL)  
ZONGORAVERSENY, OP. 18
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Kovács Gergely
Vezényel: Török Levente

MÜPA FELFEDEZÉSEK  
2023. JANUÁR 22. 
(VASÁRNAP)
Művészetek Palotája, Budapest
Vezényel: Török Levente

2023. FEBRUÁR
SZIMFONIKUS BÉRLET V. 
2023. FEBRUÁR 6. 
(HÉTFŐ) 19 ÓRA 
Művészetek Háza, Miskolc
HÄNDEL: B-DÚR HÁRFAVERSENY, OP. 4, NR. 6 
DOHNÁNYI: CONCERTINO HÁRFÁRA  
ÉS ZENEKARRA, OP. 45
BRUCKNER: IV. (ESZ-DÚR) SZIMFÓNIA
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Hárfa: Bábel Klára
Vezényel: Kollár Imre

CIRÓKA  
- Interaktív program a 0-3 éves korosztálynak, 
bababarát környezetben 

2023. FEBRUÁR 12. 
(VASÁRNAP) 10:30 ÉS 16:00 ÓRA 
Zenekari székház, Malom
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Forgatókönyvíró, műsorvezető:  
Bukáné Kaskötő Marietta
Animátor: Handa Eszter

YAMAHA BÉRLET 2.
2023. FEBRUÁR 20.
(HÉTFŐ) 19 ÓRA
Művészetek Háza, Miskolc
LISZT: LES PRÉLUDES – SZIMFONIKUS  
KÖLTEMÉNY
LISZT: HALÁLTÁNC
SIBELIUS: VALSE TRISTE, OP.44 
GRIEG: A-MOLL ZONGORAVERSENY, OP. 16
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Jan Vojtek
Vezényel: Toshifumi Kanai

2023. MÁRCIUS
SZIMFONIKUS BÉRLET VI.  
2023. MÁRCIUS 9. 
(CSÜTÖRTÖK) 19 ÓRA, 
Művészetek Háza, Miskolc
MARTUCCI: NOTTURNO
RICHARD STRAUSS: NÉGY UTOLSÓ ÉNEK
CHAUSSON: B-DÚR SZIMFÓNIA, OP. 20
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Ének: Federica d’Antonino
Vezényel: Lorenzo Castriota

IFJÚSÁGI KONCERTEK  
2023. MÁRCIUS 16-24. 
a Filharmónia Magyarország szervezésében  
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2023. ÁPRILIS
SZIMFONIKUS BÉRLET VII. 
2023. ÁPRILIS 3.
(HÉTFŐ) 19 ÓRA 
Művészetek Háza, Miskolc
BEISCHER-MATYÓ TAMÁS ZENEKARI MŰVE  

– ŐSBEMUTATÓ
VIVALDI: G-MOLL KETTŐSVERSENY 
GORDONKÁRA ÉS ZENEKARRA (RV 531)
CSAJKOVSZKIJ: MANFRÉD-SZIMFÓNIA, OP. 58
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Gordonka: Blaskovics Bence, Hadobás Gergely
Vezényel: Tóth Sámuel

CIRÓKA  
- Interaktív program a 0-3 éves korosztálynak, 
bababarát környezetben 

2023. ÁPRILIS 15. 
(VASÁRNAP) 10:30 ÉS 16:00 ÓRA 
Zenekari székház, Malom
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Forgatókönyvíró, műsorvezető:  
Bukáné Kaskötő Marietta
Animátor: Handa Eszter

YAMAHA BÉRLET 3.  
2023. ÁPRILIS 24. 
(HÉTFŐ) 19 ÓRA
Művészetek Háza, Miskolc
BEETHOVEN: ESZ-DÚR ZONGORAVERSENY, OP. 73
CSAJKOVSZKIJ: B-MOLL ZONGORAVERSENY, OP. 23
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Zongora: Fülei Balázs
Vezényel: Antal Mátyás

2023. MÁJUS
SZIMFONIKUS BÉRLET VIII. 
2023. MÁJUS 8.
(HÉTFŐ) 19 ÓRA 
Művészetek Háza, Miskolc
BEISCHER-MATYÓ TAMÁS ZENEKARI MŰVE  

– ŐSBEMUTATÓ
VIVALDI: G-MOLL KETTŐSVERSENY 
GORDONKÁRA ÉS ZENEKARRA (RV 531)
CSAJKOVSZKIJ: MANFRÉD-SZIMFÓNIA, OP. 58
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Gordonka: Blaskovics Bence, Hadobás Gergely
Vezényel: Tóth Sámuel

SZIMFONIKUS BÉRLET VIII.  
MŰSORÁNAK ISMÉTLÉSE 
2023. MÁJUS 9. 
(KEDD)
Békéscsaba 
A Filharmónia Magyarország szervezésében 

2023. JÚNIUS
PROMENÁD 
2023. JÚNIUS 29.
(CSÜTÖRTÖK) 17 ÉS 19 ÓRA 
2-es számú jégpálya
Miskolci Szimfonikus Zenekar
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JEGY- ÉS  
BÉRLETINFORMÁCIÓ

SZIMFONIKUS BÉRLET

8 KONCERT
Jegyárak: 2500 Ft, 3 000 Ft
Bérletár: 18 500 Ft, 22 000 Ft
KEDVEZMÉNYES ÁR: 17 000 Ft, 20 000 Ft

Az elővásárlási kedvezmény  
a 2022. augusztus 15-ig megváltott 
bérletekre érvényes!

YAMAHA BÉRLET

3 KONCERT
Jegyárak: 2 800 Ft, 3 200 Ft
Bérletár: 8 000, 9 000 Ft 
KEDVEZMÉNYES ÁR: 7 000 Ft, 8 000 Ft

Az elővásárlási kedvezmény  
a 2023. január 10-ig megváltott  
bérletekre érvényes!

Bérlethosszabbításra és bérletvásárlásra 
meglévő és új bérleteseink számára: 
2022. április 26-tól van lehetőség! 
Azok számára, akik augusztus 15-ig 
nem váltják meg bérleteiket, vagy 
nem jeleznek vissza a bérletfoglalási 
időszakban, azoknak nem tudjuk 
garantálni a régi helyeiket! 
Jegyek szeptember 1-től kaphatóak.

JEGYPÉNZTÁRAK  

ÉS ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS:
Jegyek és bérletek kaphatóak az 
Interticket országos jegyirodai hálózatban, 
valamint az alábbi helyszíneken:

A MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT 
JEGYIRODÁJÁBAN
3525 Miskolc, Rákóczi utca 2.
Telefon: +36 46 508 844
A FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG NON-
PROFIT KFT. JEGYIRODÁJÁBAN
3525 Miskolc, Kossuth utca 3.
Telefon: +36 46 505 656

JEGYEINK ÉS BÉRLETEINK  

ONLINE IS MEGVÁSÁROLHATÓAK 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar hivatalos 
weboldalán, a www.mso.hu - n  
és a www.jegy.hu oldalakon.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT 

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL
 a 06 70 850 9544-es telefonszámon,  
vagy a handa.eszter@mso.hu e-mail címen.

A műsor-, időpont- és szereplőváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

JEGYTÉRKÉP
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Filharmónia Magyarország 

Nonprofit Kft.

                                      
Rádió M

                                      
Mikom Nonprofit Kft.

                                      
Miprodukt Kft.

                                      
Európa Rádió

                                      
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

                                      
Nemzeti Kulturális 

Alap

                                      
Szent István Rádió

                                      
Rogoszfotó

                                      • 
ZENITA Alapítvány

                                      
Edelényi Kastélysziget

                                      
Gramofon újság

                                      
Zenekar újság

                                      
Hello Miskolc,  
Miskolc Pass

                                      
Papageno Consulting Kft.

                                      
Müpa Budapest

                                      
Telekom Nyrt.

                                      
Gallay Pincészet

                                      
Media Motion
járműreklám

                                      
Csillagpont Rádió

                                      
Nonstop Rádió

                                      
Studio Ilgrasso Kft.

                                      
Bartó Rádió

                                      
Aperture Studio

                                      
Művészetek Háza 

Miskolc

                                      
Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

                                      
Mediátor ADR
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IMPRESSZUM
Felelős kiadó:  
Szászné Pónuzs Krisztina, ügyvezető
A kiadványt tervezte,  
összeállította és szerkesztette:  
Handa Eszter
Az interjúkat, az ifjúsági és bérleten kívüli 
koncertek ajánlóját készítette:  
Handa Eszter
A koncertismertetőket írta:  
Sziklavári Károly
Grafikai tervezés:  
Studio Ilgrasso, Kövér Tibor
Az imázsfotókat készítette:  
Rogosz Péter, Rogoszfoto
Zenekari portréfotók:  
Rogosz Péter, Rogoszfoto
Koncertfotók:  
Kazda Zoltán, Aperture Studio 
Rogosz Péter, Rogoszfoto 
Kövér Tibor, Studio Ilgrasso
Kiss Viktor

Köszönet illeti vendégművészeinket,  
akik elfogadták felkérésünket és egy-egy 
interjúval járultak hozzá a kiadványhoz.

Külön köszönet Thomas Herzog művész úr-
nak, aki az évados műsorunk ajánlását írta. 

Köszönet a fotósoknak, a grafikusnak,  
a nyomdának és mindenkinek, akik a kész 
kiadvány létrejöttében fontos szerepet 
játszott. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar valamennyi 
dolgozóját az együttműködésért!

Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 
3525 Miskolc, Fábián utca 6/a.
Tel.: +36 46 323 488
E-mail: info@mso.hu

LÁTOGASSANAK EL FOLYAMATOSAN  
FRISSÜLŐ HONLAPUNKRA  
a www.mso.hu weboldalra.

KÖVESSENEK MINKET megújult  
Facebook oldalunkon.

KERESSENEK MINKET a youtube-on.
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