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„Az utóbbi években rezi-
dens szólistákat hívunk az 
együtteshez – mondja a 
Pannon Filharmonikusok 
vezető karmestere, Bogányi 
Tibor −, így egy évadot Kele-
men Barnabás, majd fivé-
rem, Bogányi Gergely mu-
zsikált velünk. Ebben a 
szezonban Boldoczki Gá-
bor ad az együttessel há-
rom hangversenyt, s örü-
lök, hogy trombita-versenyművek következnek. Boldoczki 
Gáborral közösen válogattuk össze az együtt előadott mű-
veket, olyan kompozíciókat, amelyek az ő stílusához a leg-
jobban illeszkednek. Ezeken a fellépéseken – épp a 2016 
tavaszi Gramofon megjelenésének időpillanatában, azaz 
március 3-án Pécsett, 5-én a Müpában – Bruckner VIII. 
szimfóniája a meghatározó, hiszen gigantikus darab: egy 
óra negyven perc hosszúsággal, monumentális zenekari ap-
parátussal. Ezért rövid zeneműveket választottunk mellé. 
Strauss 1924-es Fanfárját a Bécsi Filharmonikusok felkéré-
sére komponálta – a császárvárosban gyakran megfordult 
Bruckner is. Haydn Trombitaversenye szintén jól illik a 
programba.” 
Bogányi Tibor szerint „Bruckner VIII. szimfóniája ritkán 
műsorra tűzött különlegesség, nekem azonban régi vágyam, 
hogy vezényelhessem. A zeneszerzővel való kapcsolatom 
azzal kezdődött, hogy néhány esztendővel ezelőtt dirigál-
hattam a Bruckner Zenekart, s elvittek a Szent Flórián 
templomba is, ahol az összes szimfóniáját komponálta. Kü-
lönleges volt az ottani atmoszféra, s Bruckner műveiben is 
benne rejlik ez a túlvilági szellem. Ahogy rendhagyó, vita-
tott személyisége is, nem véletlen, hogy sokak számára ő egy 
meg nem értett zeneszerző. Rettentő hosszú műveket kom-
ponált, s ebben a felgyorsult világban keveseknek van hoz-
zájuk elegendő türelme. Koncertjeink további érdekessége, 
hogy ezt a szimfóniát fiatal karmesterek csak elvétve diri-
gálják, mert előadásához kor kell, vagyis kellő tapasztalat, 
szakmai érettség. Én úgy érzem, revelációszerű volt a talál-
kozásom Brucknerrel, így különleges mondandóm van 
darabjával. Amikor a Bruckner Zenekarral dolgoztam, az 

V. szimfóniát vezényeltem. 
Nagyon-nagyon lassú tem-
pót vettem, de kiderült, öt 
esztendeje nem játszottak 
olyan gyorsan…  A VIII. 
szimfónia kottáit már hó-
napok óta magammal hor-
dom, készülök az előadásá-
ra, tudom, mit szeretnék 
elmondani vele. A legna-
gyobb nehézség a próbán, a 
mindennapi rutinban meg-

teremteni a Bruckner előadásához szükséges, emelkedett, 
isteni világot, a mennyei fennköltséget. Egy barátom úgy 
jellemezte a művet, hogy amikor meghallotta ezt a zenét, 
úgy érezte, mintha Isten beszélne hozzá.  Hálás vagyok a 
sorsnak, hogy negyven évesen vezényelhetem, hiszen sokan 
egész életükben nem tudnak mit kezdeni vele. Én is sokat 
vártam, mielőtt műsorra tűztem, mert szükség van hozzá 
arra a szoros kapcsolatra, amelyet a zenekarral az utóbbi öt 
esztendőben kialakítottunk. Természetesen felvétel is szüle-
tik majd az előadásból, nagyon készülünk rá, hiszen zenei 
utazásainkból ez lesz az egyik legkülönlegesebb. Nagy remé-
nyekkel állok a hangversenyek elé. Szálljunk alá, emelked-
jünk fel!”
A hangversenyek szólistája, Boldoczki Gábor trombitamű-
vész azt meséli, régen adott már hangversenyt Pécsett, de 
idén januárban, a Pannon Filharmonikusok vendégeként 
nagyon élvezte a gyönyörű, kiváló akusztikájú koncertter-
met, akárcsak a zenekar muzsikálását, s a hozzáértő és lel-
kes közönséget. Izgatottan készül ő is a tavaszi fellépésekre, 
hiszen Bogányi Gergellyel már tíz éve rendszeresen muzsi-
kál, de testvérével, Tiborral ez lesz az első zenei találkozása. 
A trombitairodalom egyik legfontosabb művét adja elő: 
Haydn Esz-dúr trombitaversenyét. A zeneszerző utolsó 
kom pozíciója érett zenemű, s fantasztikus muzsika, amely-
ben a hangszer és a zenekar folyamatos párbeszédet folytat. 
Kíváncsi arra is, hogy a Pannon Filharmonikusokkal me-
lyik arcát mutatja majd az általa oly sokszor előadott darab.

A Pannon Filharmonikusok honlapja: www.pfz.hu

Bogányi, Boldoczki, Bruckner
Igazán különleges előadásra készül otthonában és a fővárosban is a Pannon Filharmoni-
kusok. Richard Strauss Fanfárja és Joseph Haydn Trombitaversenye mellett koncertjeiken 
Anton Bruckner ritkán hallható VIII. szimfóniája is elhangzik. Az estek szólistája Boldoczki 
Gábor, dirigense pedig Bogányi Tibor. A karmester hosszú ideje hordja magával e nagysza-
bású szimfónia partitúráját, s azt mondja, nem könnyű megteremteni a próbákon az elját-
szásához szükséges, isteni, emelkedett világot. 

Bogányi Tibor Boldoczki Gábor
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