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„Az együttes számára nagyon fontos a 
magyar hagyományok ápolása. A Bar-
tók-emlékév előtt tisztelegve előadjuk a 
Zene húros hangszerekre, ütőkre és cse-
lesztára című darabot, amely a Hang-
forrás bérletünk nyitóestjén hangzik 
fel a Művészetek Házában. Érdekesség, 
hogy művészeti vezetőnk, Gál Tamás is 
most először vezényli a művet. Bartók 
Magyar parasztdalait is eljátssza a társu-
lat, s azon a hangversenyen felcsendül a 
Haláltánc és a Magyar fantázia Balog 
József előadásában, hiszen a Liszt-év-
fordulóról sem feledkezhetünk meg. 
Mozartra pedig Fagott- és egyik zongo-
raversenyével emlékezünk, halálának 
225. évében” – kezdi a programok 
ismer tetését Sziklavári Károly zenetör-
ténész, szerkesztő. Jövőre Kodály-jubi-
leumot ünnepel az ország, ezért a Háry-
szvit bérletes előadása mellett a daljátékból is készítenek egy 
gyermekeknek szóló produk ciót. Az elmúlt szezonban nagy 
sikert aratott a Balázs Győző Református Líceum mozgó-
kép-animáció készítő, alkalmazott fotográfus, grafikus nö-
vendékeivel, szaktanáraival bemutatott Péter és a farkas, s 
most hasonló előadás születik a Háry Jánosból is. A zene a 
prózával, a tánccal, a látvánnyal kiegészülve alkot majd kü-
lönleges, figyelemfelkeltő produkciót. 
„A Miskolci Szimfonikus Zenekar nagy figyelmet fordít a 
közönségnevelésre is, így az egyre több érdeklődőt vonzó, 
legkisebbeknek szóló Ciróka-sorozatunk is folytatódik, 
Bukáné Kaskötő Marietta zenetörténész vezetésével. A na-
gyobb gyerekeket, családokat pedig a Csuka Tímea szer-
kesztette és vezette Játsszunk zenét a szimfonikusokkal! 
című előadások várják. S természetesen a Filharmónia ifjú-
sági sorozatában is közreműködik a zenekarunk, ami 
ugyancsak népszerű Miskolcon és környékén. A rendha-
gyó és családoknak szóló produkciók közé tartozik az a 
közös koncert is, amelyet a Kaláka együttessel ad novem-
berben a társulatunk, a címe Hangol már a zenekar. A 
dalok hangszerelője, s azt est karmestere: Gryllus Samu. S 
hogy a ‘legek évadjának’ nevezzük ezt az évadot, ebben 
talán a leg nagyobb szerepet Mahler III. szimfóniája játsz-

sza, a monumentális művet elsősor-
ban miskolci művészekkel adja elő az 
együttes. Városunkban még élőben 
sosem hangzott fel a zenetörténet leg-
nagyobb szabású szimfóniája, így a 
zenekar és a közönség is nagy érdek-
lődéssel várja a produkciót. Ezt az is 
jelzi, hogy tavasz végén kezdődött 
meg a bérletek értékesítése, s remekül 
fogynak a sorozatainkra szóló belé-
pők.”
„Kuriózumok, ínyenceknek szóló mű-
vek is jócskán szerepelnek a kínálat-
ban, hiszen Kocsis Zoltán vezényleté-
vel hangzik majd fel az a francia-orosz 
est, amelynek műsorában Debussy 
ritkán hallható tánckölteménye, a 
Játékok is szerepel, valamint egy Ra-
vel-műnek, a Couperin sírjának is 
tapsolhat a közönség, részint Kocsis 

Zoltánnak az átiratában” – folytatja az áttekintést Szilavári 
Károly. Szintén a rendhagyó kompozíciók közé tartozik az 
idén nyolcvanesztendős, hazájának kiváló kortárs kompo-
nistái közé tartozó, görög zeneszerző, Vassilis Tenidis 
Rebetiki című szvitje. A mediterrán hangulatú kompozíció 
kiváló ötvözete a görög zenei hagyományoknak, valamint a 
modern zenének, s zenekari verziója ősbemutatóként csen-
dül fel Miskolcon. Az est karmestere Notis Georgiou, aki a 
hangversenyen gitárművészként is bemutatkozik, előadásá-
ban a Rebetiki mellett Rodrigo két gitárversenyét is meg-
hallgathatják az érdeklődők. 
A Miskolcra érkező vendégművészek névsora is igen ran-
gos, hiszen az előbb említettek mellett vezényli a zenekart 
Kovács János, Marco Balderi, Howard Williams és Somos 
Csaba is. S olyan szólisták muzsikálnak a szezon során ve-
lük, mint Ábrahám Márta, Falvai Katalin, Várdai István, 
Banda Ádám, Berecz Mihály, Boros Misi. Izgalmasnak ígér-
kezik az a hangverseny is, amelyen két kiváló muzsikus, apa 
és fia: Varga István és Oszkár lép koncertpódiumra a Mis-
kolci Szimfonikusokkal, Brahms Kettősversenyében.

A zenekar honlapja: www.mso.hu

Sziklavári Károly zenetörténész,  
műsorszerkesztő

A legek évadjára készülnek Miskolcon
Magyar évfordulók (Bartók, Liszt, Kodály) méltó megünneplése mellett a zenetörténet 
legmonumentálisabb szimfóniája, Mahler Harmadikja is felhangzik a most kezdődő 
szezonban Miskolcon. Az egyre népszerűbb gyermek- és ifjúsági programok sem hiányoz-
nak a kínálatukból. A sokszínű előadásokról, kiváló vendégművészekről a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar szerkesztője, zenei szakreferense, Sziklavári Károly beszélt a Gramofon 
kérdésére.
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