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„Tavaly adtuk el a legtöbb bérletet, de már az idei sorozat 
iránt is hatalmas az érdeklődés, s tényleg azok muzsikálnak 
Kaposvárott, akiket érdemes meghallgatni. Akik fellépésé-
vel a magyar közönség is képet kap arról, hol tart ma a vi-
lág zenei élete. Sok fiatal tehetség játszik idén is, köztük 
van például Farkas Gábor vagy Baráth Emőke, de olyan 
előadót is megnyertek a művészeti vezetőink, mint Frankl 
Péter. S természetesen Baráti Kristóf és Várdai István is 
számos alkalommal pódiumra lép.” Bolyki György hozzáte-
szi: tavaly akkora tetszést aratott a két művészeti vezető 
fellépése, hogy szétszedte a házat a publikum, nagyon hálá-
sak voltak a jelenlétükért. „Kaposvárott nincsenek szno-
bok, csak zeneszerető emberek, akik naponta több órán 
keresztül hallgatják a klasszikus zenét. S nekik nem lehet 
bármit eladni, de ez a két művész olyan színvonalat hozott, 
ami a városban felvillanyozott mindenkit. Gyarapodott a 
bérletvásárlóink száma, még többen lettek a budapestiek 
is. Folyamatosan nő azoknak a száma, akik a fellépők és a 
műsor ismerete nélkül, látatlanban is hajlandóak jegyet 
váltani a fesztiválra.”

Tavaly bevezették a rezidens kamarazenekar intézményét, 
de erre idén már nincs szükség. 2015-ben, a szervezési idő 
rövidsége miatt sok felkért művész nem tudta vállalni a fel-
lépést, viszont jelezte, hogy idén már örömmel lépne fel a 
Kaposfesten. A korábbi évek gyakorlatától eltérően most 
nem ugyanazok lesznek a visszatérő művészek – minden év-
ben más és más szólistákat és kamarazenészeket szeretné-
nek a kaposvári közönségnek bemutatni, hogy minél színe-
sebb, érdekfeszítőbb legyen a kínálat. Baráti és Várdai 
ugyanis arra törekszik, hogy a publikum megismerje azo-
kat, akikkel ők korábban találkoztak már, és érdemesnek 
tartanak a figyelemre. Ettől még izgalmasabbá, pezsgőbbé 
válik a sorozat. 
„A különlegességek közé tartozik, hogy Olli Mustonen is a 
vendégeink között lesz, s az ő darabját, a Zongoraötöst is 
megtanulják és előadják majd a résztvevők. A kompozíció 
magyarországi bemutatóként hangzik fel. Kiváncsian vá-
rom, hogy a közönség hogyan fogadja ezt a darabot… Szin-
tén érdekesnek ígérkezik az a hangverseny is, amelyen öt 
vagy hat Stradivari lesz egyszerre a színpadon, a Stradivari 
Társaságnak köszönhetően ugyanis több hangszert is elhoz-
nak Kaposvárra, s nemcsak Baráti Kristóf kiváló instru-
mentumának, hanem ezeknek is megismerheti a hangját a 
publikum. Érkezik egy amerikai professzor, aki elemzi a 
Stradivarik hangját, egy francia előadó pedig ezeknek az 
instrumentumoknak a tulajdonságairól beszél, s a hangsze-
reket persze élőben is megszólaltatják majd. Természetesen 
folytatódik az esti cigányzene is, jönnek ismét Sárközi 
Lajosék, akik egész héten, minden este muzsikálnak. A ki-
állítás sem maradhat ki a programból, ahogy a koncerteket 
megelőző, reggeli és délutáni kávé melletti, műismertető 
beszélgetés sem. Az előadásokról pedig a tervek szerint tévé-
felvétel is készül” – sorolja a programokat Bolyki György. 
A fesztiváligazgató úgy látja: nagy megtiszteltetés, hogy a vá-
ros és a kormányzat is komolyan veszi a Kaposfestet, s a 
rendezvénysorozat az eltelt évek alatt kialakította a maga 
mikroklímáját. Baráti és Várdai nagyon lelkiismeretes 
munkát végez, óriási lelkesedéssel dolgozik már a következő 
évek tervein. „Már a legelső sorozat után azt mondtam: ez a 
Kaposfest. Nem kell ezen változtatni semmit, csak ugyan-
olyan jó koncerteket adni – és kész.”Baráti Kristóf és Várdai István, a Kaposfest művészeti vezetői

Kaposfest: „nincsenek sznobok,  
csak zeneszerető emberek”
Idén is fontos és érdekes koncerteket kínál a kamarazene szerelmeseinek a Kaposfest. Ritkán 
felcsendülő darabok, neves külföldi vendégművészek is szerepelnek a kínálatban, és először 
hallhat a közönség hat Stradivari-hangszert egyszerre a pódiumon. Az augusztus 16-án 
kezdődő sorozatban természetesen a két művészeti vezető, Baráti Kristóf hegedű- és Várdai 
István csellóművész is számos előadásban muzsikál. Minderről a fesztiváligazgató, Bolyki 
György beszélt a Gramofonnak.
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/// BEREZOVSKY / VINNITSKAYA / ROZHDESTVENSKY / RÁNKI /  
LORTIE / POSTNIKOVA / DE LA PARRA / KOCSIS / KREMER / 
KELEMEN / ENGEGÅRD / VÁRJON / PERÉNYI / GYÖNGYÖSI / 
HAMAR / MUZSIKÁS / KOCSÁR / KREMERATA BALTICA / KELLER ///
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