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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„Először még a Miskolci Szimfonikusokkal indultam út
nak, aztán a szegedi társulat következett, tavaly pedig egy 
kiváló prágai zenekar. Egyszer az ELTEs együttesemmel is 
turnéztunk Kínában, igaz, az rövidebb, csupán tíznapos út 
volt, egy másik menedzsment szervezésében. S már 2016
ban is megfordultam a távolkeleti országban, Shenzenben 
koncerteztem, a Rádiózenekar élén. Többhetes, decemberi 
turnéból azonban ez lesz a negyedik. Miután két éve, a leg
utóbbi vendégszereplésén olyan remekül muzsikált a Szege
di Szimfonikus Zenekar, a szervező úgy döntött, ismét ezt a 
társulatot kéri fel a turnéra. Kiválóan játszottak, s remekül 
viselték ezt a hosszú vendégszereplést is. Az első hetet álta
lában minden együttes jól bírja, később azonban, amikor a 
fáradtság fokozódik, akkor már csak egy összetartó, fegyel
mezett kollektíva tud jól muzsikálni, s az előadásokra kon

centrálni. A mostani út sem lesz rövid, hiszen december 
19én indulunk, és csak az új esztendőben, január 9én té
rünk vissza.”
Mivel hatalmas országról van szó, előfordult már, hogy az 
egyik nap mínusz 28 fokban játszottak ÉszakKínában, 
másnap pedig már délre utaztak, ahol pedig plusz 20 fokot 
mutattak a hőmérők. S a közönség összetétele is nagyon 
ér dekes Kínában, vidékről vidékre eltér, jelentősen változik 
a temperamentum. Akad város, ahol érzékelhető, hogy a 
publikumnak nem sok elképzelése van arról, hogyan kell 
viselkednie egy hangversenyen, máshol pedig olyanok, 
mint bármely elegáns európai fesztivál közönsége, akik iga
zán értékelik az előadás bravúrjait, finomságait. S bár akad, 
amiben úgy tűnik, a kínaiak le vannak maradva 200  évvel, 
a koncerttermek infrastruktúrája azonban igazán magas 
szinten áll. Találni olyan hangversenytermeket, amelyek le
nyűgözőek, 21. századi technikával felszereltek, és akár két
háromezer ember befogadására is alkalmasak. Kínában 
december 24ike átlagos napnak számít, január 8tól azon
ban már készülnek a saját újévükre, s ilyenkor mindenütt 
óriási mennyiségű kulturális programmal várják az érdek
lődőket. „Előfordult már, hogy ebben az időszakban egy 
sanghaji hotelben egy másik magyar zenekarral találkoz
tunk, sőt, lakott ott egy osztrák együttes is, amelynek a fele 
magyar muzsikusokból állt.” S bár ünnepi időszakban kell 
utazniuk, hamar megtelt nevekkel a jelentkezési lap Szege
den, sokan örömmel vállalkoztak ismét a kínai turnéra. 
Kovács László egy magyar programot is összeállított a ven
dégszereplésre, a műsorban Liszt Les Preludes, Kodály 
Galántai táncok, Brahms Magyar táncok, Bartók Este a 
székelyeknél című műve is helyett kapott. A második rész
ben a könnyedebb osztrák darabok, a Strausscsalád kom
pozíciói szerepelnek. A másik műsor pedig ismert filmze
nékből áll, s ezeknek a daraboknak az előadásához vetítés is 
társul. Természetesen kínai kompozíciók is lesznek a mű
sorban, Kovács László ugyanis rábukkant két kedvelt kínai 
dalra, s ezekhez a művekhez nagyzenekari hangszerelést 
készített. A darabokat már korábban is játszották, s mindig 
hatalmas a sikerük, az ország bármely részén is adják elő. 
A Szegedi Szimfonikus Zenekar összesen (15–16) kínai kon
certjének dirigense Kovács László,  a kisebb szólófeladatokat 
pedig a zenekari zenészek látják el.

A szegedi szimfonikusok honlapja: www.symph-szeged.hu 

Kovács László karmester az elmúlt években alaposan feltérképezte  
a kínai közönség igényeit

Második kínai szimfónia  
Legutóbb az Este a székelyeknél aratott nagy sikert, de a Rákóczi-indulót is örömmel 
hallgatta mindenütt a kínai közönség. A Szegedi Szimfonikus Zenekar olyan kiválóan sze-
repelt többhetes turnéján, hogy idén ismét meghívást kapott egy újabb útra, Kovács László 
vezetésével. A karmester már hatodik alkalommal vesz részt kínai vendégszereplésen, s a 
mostani út részletei mellett az eddigi tapasztalatairól is nyilatkozott a Gramofonnak.
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