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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

„A Szegedi Szimfonikusok rám bízták az április 11-i prog-
ram válogatását – osztotta meg velünk Cser Miklós – s igye-
keztem ünnepi műsort összeállítani. A Messiaen-darab 
ugyan 1932-ben született, mivel azonban a II. világháború 
alatt tönkrement a kottája, a mester emlékezetből írta le 
1947-ben, amikor én is a világra jöttem. Mindig érdekelt 
színes, huszadik századi zenéje, így örülök, hogy most Szege-
den is megszólaltathatom. Mozart a kedvenc zeneszerzőim 
közé tartozik, s végül egy fuvola-versenyre esett a választá-
som, amelynek szólistája Bálint János lesz. Vele már koráb-
ban is többször koncerteztem, kiváló művész, igazi zene-
őrült muzsikus, aki szenvedélyesen szereti, amit csinál. A 
második részben pedig Bruckner VII. szimfóniája hangzik 
fel. Két dolog miatt esett erre a műre a választásom. Né-
hány esztendővel ezelőtt előadta a Budapesti Filharmóniai 
Társaság Zenekara Eliahu Inbal vezényletével, és az együt-
tesben játszó két testvérem meghívott, hogy hallgassam 
meg. Óriási élményt jelentett, ráadásul a dédnagyapám 
Bécsben magánál Brucknernél tanult orgonálni... Szegeden 
ritkán hallhatóak ezek a darabok, bízom benne, hogy sike-
rül olyan előadásban bemutatnom a műveket, hogy megsze-
resse a publikum. Annak is örülök, hogy sok év után ismét 
a Szegedi Szimfonikusokkal muzsikálhatok, hiszen sok 
régi, kedves kolléga játszik még ma is az együttesben.”
Cser Miklós elmondta azt is, igazi zenészcsalád az övék, 
hiszen a dédnagyapja kántortanító volt, a nagyapja kórus-
vezető, iskolai tanár. Édesapja szintén karmesterként, ze-
neszerzőként dolgozott, így ő és két testvére is a zenét vá-
lasztotta hivatásául. A zeneszeretet az ő családjában 
ugyancsak folytatódik, hiszen felesége is tanult zenét, 
egyik fia, Ádám a Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgató-
ja, karmestere, Krisztián pedig a Magyar Állami Opera-
ház magánénekese. 
A karmester életében fontos szerepet töltött be Szeged, hi-
szen miután végzett a Zeneakadémián, a Tisza-parti teát-
rumhoz hívta Pál Tamás, viszont az Operaházból is felké-
rést kapott, s két évig korrepetitorkodott a dalszínházban. 
„Budapesten azonban kevés lehetőségem volt a dirigálásra, 
pedig ezt a hivatást másképp nem lehet elsajátítani… Ezért 
éltem a korábbi ajánlattal, és 1977-től a szegedi társulat tagja 
lettem, vezénylő korrepetitorként. Rögtön a Don Carlosban 
debütáltam. Aztán következett a Cosí, a Boris Godunov, s 

az operák sorban, majd az operettek, a musicalek. Rendsze-
resen dolgozhattam a Szegedi Szimfonikusokkal is. Sőt, egy 
énekkart is irányítottam, az Egyetemi Kórust vezettük több 
évig Gyüdi Sándorral. 
Az éneklés ugyancsak végigkíséri az életemet, hiszen az 
édesanyám operaénekes volt. A Rádió Gyerekkórusában 
kezdtem, később a karvezetés szakot is elvégeztem. A Liszt 
Ferenc Kamarakórusnak szintén a tagja voltam, s mindig 
érdekelt az a cappella irodalom. Több éven keresztül éne-
keltem a feleségemmel a Pesti Ferences Templom scolá-
jában.  Az is mindig vágyam volt, hogy kórust vezessek, és 
fontosnak tartottam, hogy az amatőr zenekari és énekkari 
mozgalomban is részt válljak. Ezt az örökséget édesapámtól 
kaptam…
Egyébként dirigensként Szegedről visszavezetett az utam a 
Magyar Állami Operaházba, 1990-től lettem a dalszínház 
karmestere, majd 2000-től 2010-ig a Pécsi Nemzeti Színház 
zeneigazgatója és karmestere.”
A karmester hetvenedik születésnapját egy másik koncert-
tel is köszönti májusban. „Öt évvel ezelőtt bőgős testvérem-
mel és egy hegedűs kolléganővel életre hívtuk a Concerto 
Kamarazenekart, évente négy-öt hangversenyt adunk. Má-
jus 21-én Bach Magnificatját és Mozart c-moll Miséjét adjuk 
elő a Kelenföldi Szent Gellért templomban.”

Cser Miklós a Szegedi Szimfonikus  
Zenekarral ünnepli születésnapját 
Különleges műsort állított össze a Szegedi Nemzeti Színházban adott estjére Cser Miklós. 
A karmester a tavaszi hangversennyel ünnepli hetvenedik születésnapját, így a program-
ban helyet kapó darabok mindegyike, Messiaentól Brucknerig, kötődik hozzá és családjá-
hoz. Örömmel tér vissza a városba, amelynek zenei életében sok éven keresztül játszott 
meghatározó szerepet.  

Cser Miklós karmester születésnapi koncertre készül Szegeden
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