
Magyar kiadó a világ élvonalában Hungaroton ma – I. rész

A Hungaroton neve nemcsak, hogy szorosan összefügg, 

szinte egyenlő a magyar hanglemezgyártással.  

Katalógusában az elmúlt csaknem 70 év szinte minden 

fontos művész egyéniségének játéka, hangja, műve 

rögzítve lett. Az 1951-ben Magyar Hanglemezgyártó 

Vállalatként alakult cég egyik legvirágzóbb korszaka 

kezdődött el, amikor 2013-ban beolvadt korábbi testvér-

vállalatába, a Fotexnet Kft.-be. 

A kiadó a korábbinál jóval kisebb, ugyanakkor rugalmasabb 

és hatékonyabb struktúrára váltott: a gyártásról, keres

kedelemről és adminisztrációról mindössze pár fős csapat 

gondoskodik, az egyes albumok készítésére pedig a 

legnevesebb zenei rendezőket és hangmérnököket kérik 

fel. A felvételek jelentős része a kiadó saját stúdiójában, 

a legendás Rottenbiller utcaiban készül, melynek technikai 

felszereltsége nemzetközi szinten is versenyképes: 

Rigó Renáta kereskedelmi asszisztens elmondása szerint 

a szakma visszajelzése nagyon pozitív, számos kritika 

dicséri a Hungarotonlemezek hangzását. Bár a csapat 

kicsi, az évi kb. 25 kiadott album számában és minőségében 

is felveszi a versenyt a nagy külföldi kiadókkal, ezt igazolják 

az albumok olyan hazai és nemzetközi elismerései, mint 

a Liszt Ferenc Nemzetközi Lemeznagydíjak, féltucat ICMA 

jelölés vagy a Gramofondíjak. Persze ez a siker nemcsak 

a struktúrának, hanem az új iránynak is köszönhető: 

„A Hungaroton komolyzenei profilját korábban a kevéssé 

ismert darabok premierfelvételei jellemezték, s a kiadó 

igyekezett formálni hallgatósága ízlését. Mi ehhez képest 

elfogadjuk azt, hogy ma mire kíváncsiak a komolyzene iránt 

érdeklődők. A fogyasztói szokások a mainstream irányába 

tolódtak, így mi is ezt az ízlést próbáljuk szolgálni  

– természetesen a legmagasabb minőségre törekedve 

mind tartalomban, mind megjelenésben.” – mondta el 

Porkoláb Péter ügyvezető igazgató.

„Teljesen megváltozott a világ és a Hungaroton piaca is. 

Régen a Hungaroton nagy klasszikusait elsősorban Magyar

országon értékesítette a vállalat, ma azonban főleg külföldre 

dolgozunk. A hazai komolyzenehallgatás kultúrája erő

teljesen negatív irányba változott, így döbbenetes  

különbséget tapasztalunk az itthoni és külföldi hang lemez

eladás között. Japánban, az Egyesült Államokban 

és Nyugat Európában van kultúrája a klasszikus zene 

hallgatásának, a lemezek vásárlásának, és nagyon kíváncsiak 

a művészeinkre. Ott valóban megveszik a korongot, míg 

Magyarországon a CDkereskedések nagy része már 

megszűnt – néhány presztízsbolttól eltekintve.”

A Hungaroton 70 évre visszatekintő katalógusában persze 

nem csak klasszikus zenei felvételek szerepelnek: a magyar 

poptörténet aranykorát is a kiadó felvételei örökítették meg. 

Lőrincz Anna produkciós vezető elmondása szerint míg 

külföldön a komolyzene a kelendőbb, Magyarországon 

a popzenei albumok fogynak szép számmal, itthon ma is 

elsősorban ezekre a legendás lemezekre tudnak alapozni.

A fizikai hordozóknál ma már jóval nagyobb érdeklődés 

övezi az online zeneáruházakat, melyre nagy hangsúlyt 

fektetett a vállalat az utóbbi években. „Mi kicsit tradicionális 

gondolkodásúak vagyunk, és hiszünk a fizikai termékekben, 

de a fizikai hordozók és az online zene hallgatás iránti 

érdeklődés ma már össze sem hasonlítható. Mindenképp az 

utóbbira kell koncentrálni, hiszen ez a jövő. Az internetes 

zenehallgatók hazai rétege persze – egyelőre – szűk 

a nyugatihoz képest, legalábbis ami a klasszikus zenét illeti.”

A Hungaroton az elmúlt évtizedeiben tízezernyi címből álló, 

felbecsülhetetlen értékű archívumot halmozott fel, melynek 

digitalizálása szintén az elmúlt években fejeződött be. 

Így már az új albumok mellett ezek is meg találhatók 

és megvásárolhatók a kiadó saját internetes áruházában 

és a világ szinte összes meg határozó 

zenei áruházában, streaming szol

gáltatásán. „Az online straté giánk nak 

csak kis szeletét jelenti a saját 

web áruházunk. Törekvésünk viszont, 

hogy a nemzetközi oldalakon 

keresztül lehetőség szerint  

a világon minden zene hallgatóhoz  

eljut hassanak a jelen és az elmúlt 

évszázad legkiválóbb magyar 

művészeinek felvételei.” 

A cikket a Gramofon következő  

számában folytatjuk.R
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MVM
KONCERTEK

A ZongoraMüpa-bérlet – 2019
2019. január 15. – Yulianna Avdeeva
2019. február 25. – Balázs János
2019. április 29. – Grigory Szokolov  
2019. szeptember 21. – Ránki Dezső
2019. november 5. – Evgeny Kissin
2019. december 11. – Arcady Volodos
Bérletárak (6 koncertre): 42.000 – 36.000 – 30.000 – 24.000 – 21.000 – 18.000 Ft 
Szólójegyek vásárlása esetén a hat koncert ára:  
66.000 – 54.000 – 42.000 – 33.000 – 27.000 – 21.000 Ft

ZAK-bérlet – 2019
2019. január 23. – Bogányi Gergely
2019. március 4. – David Fray
2019. március 19. – Nikolai Lugansky 
2019. április 3. – Ránki Fülöp
2019. május 3. – Vladimir és Vovka Ashkenazy
2019. október 24. – Evgeni Koroliov
Bérletárak (6 koncertre): 42.000 – 36.000 – 30.000 – 24.000 – 18.000 – 15.000 Ft 
Szólójegyek vásárlása esetén a hat koncert ára: 59.000 – 48.000 – 36.500 – 30.000 – 23.500 – 18.000 

A Zongora a Festetics Palotában – 2019
Koncertek szombaton és vasárnap 11 és 19 órakor
2019. február 16. 11 óra – Boros Misi, február 16. 19 óra – Király Csaba,
2019. február 17. 11 óra – Balog József, 2019. február 17. 19 óra – Dráfi Kálmán,
2019. október 26. 11 óra – Csalog Gábor, 2019. október 26. 19 óra – Hlavacsek Tihamér,
2019. október 27. 11 óra – Gyöngyösi Ivett, 2019. október 27. 19 óra – Kemenes András,
2019. december 14. 11 óra – Érdi Tamás, 2019. december 14. 19 óra – Falvai Sándor,
2019. december 15. 11 óra – Balázs János, 2019. december 15. 19 óra – Lantos István

Jegyek és bérletek vásárolhatók a Zeneakadémia jegypénztárában,  
megrendelhetők a jakobikoncertinfo@gmail.com e-mail-címen.  
Internetes jegyvásárlás: www.jakobikoncert.hu – a Jegyvásárlás és  
a Bérletvásárlás menüpontokban. Bővebb információ a www.azongora.hu honlapon.

A hangversenysorozat névadó szponzora: 

 Grigorij Szokolov Ránki Dezső Jevgenyij Kiszin Bogányi Gergely

Jakobi-MVM Zongora hirdetes 180x242 Gramofon 2018 11.indd   1 2018. 11. 14.   8:05:42
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Első színpadi találkozások Cziffra Fesztivál

Várdai István, José Cura, Lajkó Félix, Hot Jazz Band,  

Rúzsa Magdolna – többek között ők lesznek a 2019-es 

Cziffra Fesztivál fellépői. A fővárosi közönség februárban 

immár negyedszer kalandozhat a műfajok határain 

a legjobb előadók vezetésével. A rendezvényt megálmodó 

és vezető Balázs János beszélt az idei programokról.

„A 2019es Cziffra Fesztivál fő szervezőelve, hogy olyan 

elő adók lépnek fel együtt, akik korábban sosem. José 

Curával például egy magyarországi fogadáson találkoztunk, 

és egy pillanat alatt egymásra találtunk: néhány perc múlva 

már arról beszéltük, hogy örömmel énekelne velem 

argentin dalokat a Cziffra Fesztiválon. A mester küld nekem 

egy listát az általa preferált dalokról, és közösen választjuk 

ki, hogy mi kerül majd terítékre. Ezeknek a kísérete nagy 

szabadságot rejt, így az improvizáció természetesen fontos 

szerepet kap majd a koncerten, illetve saját argentin 

zongora műátiratokat is játszom majd. Minden koncert 

elkalandozik a műfaji sokszínűségben, a klasszikus zenétől 

a világzene, a jazz, a cigányzene, sőt a popzene felé is. 

Cziffra György szellemiségének, nyitott, színes vibrálásának 

megfelelően nem műfaji, hanem magas minőségi határokat 

húzunk. Tudom, hogy vannak olyan látogatók, akik a feszti

vál minden koncertjén ott vannak: ők hiány nélkül tudnak 

majd meríteni az elmúlt 300 év átfogó zenekultúrájából.”

Balázs János Miklósa Erikával és Lajkó Félixszel különkülön 

többször alkotott már termékeny és sikeres duót színpadon 

és lemezfelvételen is. A három különleges művész

egyéniség most közös estet fog adni a Zeneakadémián. 

„Közös munkánk során mindkettőjükben éreztem a műfaji 

korlátokat is levetkőző törekvést az esztétikumra, az ön

kifejezésre. Olyan improvizációk és megírt darabok fognak 

elhangozni hármunk előadásában, melyek az érzelmek 

megvalósulását jelentik számunkra. Bár mindhárman 

impulzív, erős személyiségek vagyunk, biztos vagyok 

abban, hogy együttműködésünkből nem egy bombasztikus 

koncert jön majd létre, hanem mindhárman egymást 

igyekszünk majd segíteni, kiteljesíteni a színpadon.  

Remélem, a végén a közönség nem azt fogja érezni, hogy 

három művész egyéniséget hallott, hanem egy közös 

hangot, közös érzelmi megvalósulást.”

A Cziffra Fesztivál közönsége nagyon aktív, és vegyes is: 

„Szembetűnő, hogy a könnyedebb témájú vagy színezetű 

koncerteken mennyivel több fiatal vesz részt, míg  

a klasszikus zenét kedvelők korosztálya idősebb.  

Szerintem azonban ezzel nincs semmi gond: mindig azt 

kell hallgatni, ami jólesik. S ahogy változik az ember, úgy 

változik az ízlés és az igény is.”

2021ben Cziffra György születésének 100. évfordulóját 

ünnepelheti majd Magyarország – Balázs János és a 

fesztivál szervezőcsapata már most azon tevékenykedik, 

hogy minél több országot vonjon be a jubileum örömébe. 

„Új programmal nem, helyette még több koncerttel, 

tudományos előadással, ösztöndíjlehetőséggel készülünk 

az ünnepi évre, és szeretnénk kiépíteni a fesztivál  

nemzetközi jelenlétét. Mérföldköve ennek, nekem pedig 

nagy büszkeségem, hogy a 2019es rendezvényt a Cziffra 

család által létrehozott franciaországi alapítvánnyal 

együttműködésben valósítjuk meg. Isabelle Oehmichen 

zongoraművésznő, a szervezet művészeti vezetője  

a nyitókoncerten is fellép majd. Újra és újra erőt ad  

számomra az elköteleződés, amit meghívott művészeink 

Cziffra emléke iránt tanúsítanak.  Bízom benne, hogy 

2021ben az ő neve éppen olyan ismert lesz a magyarok 

és a külföldiek számára is, mint Puskás Ferencé.”

B
al

áz
s 

Já
n

o
s.

 F
o

rr
ás

: 
C

zi
ff

ra
 F

e
sz

ti
vá

l



63GRAMOFON

A közösségi zenélés apostola Zuglói Filharmónia 

Záborszky Kálmán a Zuglói Filharmónia vezető karmestere 

és művészeti vezetője, 25 éven át igazgatta a Szent István 

Király Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményt. Páratlan, a magyar kultúrát évtizedeken át 

formáló tevékenységét számos kitüntetéssel jutalmazták, 

köztük Liszt Ferenc-díjjal is. Tavaly a karmester betöltötte 

70. életévét, idén pedig megkapta a Magyarország Kiváló 

Művésze címet.

„Az elismerés természetesen büszkeséggel tölt el, de első

sorban megerősít abban, hogy sikerrel tartom a magam  

elé kitűzött irányt: muzsikálás a lehető legmagasabb 

színvonalon, és megszerzett tudásom átadása az ifjú 

generációk számára.” – nyilatkozta a cím elnyerése kapcsán 

Záborszky Kálmán, aki egész életét a fiatalok közösségi 

zenei nevelésének szentelte. Páratlan zenekari műhelyt 

épített ki az „István Konziban”, mellyel zenészek nemzedé

keit terelte a kultúra útjára. Velük most lehetőségeikhez 

mérten az általános magyar zenei nevelés színvonalán is 

javítani próbál:

„Sajnálattal tapasztalom, hogy igen csökevényessé vált 

az énekoktatás az általános iskolákban, aligalig tölti be 

funkcióját. Az intézményekben újra kellene indítani a 

kórusokat, számukra fesztiválokat, versenyeket, találkozási 

alkalmakat rendezni. A tanulóknak nem zenei ismereteket, 

hanem élő zenei tapasztalatot kellene szerezniük.  

Sokan csak nálunk, a Zuglói Zeneházban találkoznak 

először élő komolyzenével, operával. Bár a gyerekeket 

nyilván jócskán megváltoztatta felgyorsult világunk, 

de  ugyanúgy szomjazzák az igényes kultúrát,  

zeneművészetet. Felfedezőúton című nagysikerű 

előadássorozatunkban egyedülálló módon évente 12 ezer 

zuglói gyermek és fiatal vesz részt egyegy programon 

ingyenesen, melyen a zene mellett a társművészetek is 

helyet kapnak. Az iskolai osztályok tanáraikkal együtt 

minden évben nagy örömmel vesznek részt előadásainkon. 

Jó lenne, ha ez nem csak itt, hanem más kerületekben, 

városokban is megvalósulhatna.”

A Zuglói Filharmóniát – a korábbi István Zenekart – 1988 

óta irányítja Záborszky Kálmán. Az együttes 2006ban vált 

hivatásossá, és azóta külföldi turnéi mellett Budapest zenei 

életének fontos szereplője lett. „A zenekari tagokat azon 

felül, hogy technikailag egyre magasabb szint elérésére 

ösztönzöm, fontosnak tartom, hogy együtt ragadjuk meg 

egyegy zenemű mondanivalóját. A precíz megszólaltatás 

nem elég, a dallamok, harmóniák mögött igyekszünk 

mélyre ásni, egészen a darab lelkéig, hiszen a közönségnek 

csak így lesz maradandó élmény egy koncert. Ez nem 

mindig egyszerű, de folyamatosan erre kell törekednünk. 

Mivel a zenekar nagyrészt fiatalokból áll, igyekszem 

kiaknázni a lelkesedésükből fakadó energiákat, ami újabb, 

magasabb szintre tudja őket repíteni.”

Záborszky Kálmán korát meghazudtoló energiával  

muzsikál és tanít a mai napig, melyhez pedagógiai 

munkájának legapróbb eredményei is erőt adnak számára: 

„Nemcsak egyegy nagyszabású koncert, hanem  

a hétköznapok kis epizódjai is sikerélményt jelentenek:  

amikor a gyerekek a folyosón sem hagyják abba  

a gyakorlást, vagy a zenekari próbán a pulttársak egy jól 

sikerült frázis után egymásra mosolyognak. A közösségi 

zenélés nemesíti a lelket, fejleszti az egymásra figyelés 

képességét, neveli a teljes embert. Ennek művelése 

az egyik legmagasabb rendű cél és egyben örömforrás 

számomra mind a mai napig.”
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Ünnepi hangulatban Óbudai Társaskör

A tél beköszöntével eljön a meghitt közös programok, 

az ünnepek, a hagyományok, a jól ismert dallamok ideje. 

Az Óbudai Társaskör ebben a szezonban is az évek óta 

töretlen népszerűségnek örvendő ünnepi programjaival, 

és új koncertsorozatának alkalmaival várja a közönséget.

Hogy ne csak a koncertet követő fogadás és a színpadon 

pompázó karácsonyfa tegye családiassá a hangulatot, 

a társasköri karácsonyon hagyományosan egy, a házhoz 

kötődő művészcsalád lép fel. Idén, december 17én Hutás 

Gergely, a Liszt Ferenc Kamarazenekar hegedűművésze 

játszik majd családja és zenészbarátaik társaságában. 

Műsorukban az alkalomhoz illő ismert dallamok – Chopin, 

Csajkovszkij, Sarasate művei – mellett ritkán játszott, főként 

magyar szerzők kompozíciói is helyet kaptak. Rózsa Miklós 

talán az eddigi legnagyobb karriert befutott magyar 

zeneszerző, hiszen hollywoodi sikereit Oscardíj koronázta. 

A karácsonyi koncertet Szonáta két hegedűre című műve 

nyitja. Hutás Erzsébet, az Operaház hegedűművésze 

többek között Hubay ötödik Csárdajelenetét,  

a Hullámzó Balatont adja elő, melyet maga a szerző 

is szívesen játszott koncerteken. A zongorista növendék 

Hutás Blanka szólódarabokkal és kamarafelállásban 

is színpadra lép, a műsort pedig Dr. Hutás Mihály versei 

színesítik.

Szintén társasköri hagyomány a Pezsgős újévi koncert az új 

esztendő első vasárnapján – ezúttal január 6án –, melyen 

minden évben a Berki Sándor hegedűművész által vezetett 

Kék Duna KoncertSzalonzenekar muzsikál. A program 

kétség kívül nagy népszerűségnek örvend: az érdeklődésre 

való tekintettel már nem először duplázzák a koncertet, 

melyen így egy délelőtti és egy délutáni időpontban is részt 

vehet a közönség. A magyar klasszikus szórakoztató zene 

színfoltját jelentő Szalonzenekar jól ismert klasszikusokkal 

és örökzöld slágerekkel egyaránt kedveskedik a hallgató

ságnak, a remek hangulatú koncertet pedig közös koccintás 

– s utána talán még vidámabb kötetlen beszélgetés – zárja.

Az ünnepi hagyományok mellett újdonság is került  

a Társaskör téli programkínálatába. A ház nemrég egy 

világklasszis koncertzongorával: egy Steinway Dmodellel 

gazdagodott, s ennek apropóján októberben elindította 

Fehéren feketén című szólóestsorozatát, mellyel  

a zongoragyár 165. jubileuma előtt is tiszteleg. Prunyi Ilona 

után december 8án Mali Emese, január 19én pedig 

Balogh Ádám keze alatt szólal meg a hangszer.  

Házi gazdaként Bolla Milán várja az érdeklődőket.  

A német mester által alapított amerikai gyár zongorája  

a két művészt ezúttal francia és orosz művek előadására 

ihlette. Mali Emese hangversenyén elhangzik majd például  

Chopin négy balladája, Hummel kompozícióija,  

valamint Debussy műve, A boldog sziget, melyet  

a francia rokokó festő, JeanAntoine Watteau egyik 

Cytherasziget festménye ihletett. 

Január 19én Debussy népszerű etűdjei, valamint Ravel 

tételei után Szkrjabin francia ihletésű műveit és Rachmaninov 

b-moll szonátáját játssza a Junior Prima Díjas Balogh 

Ádám, aki számos nemzetközi verseny győztese, és 

rendszeresen lép fel a legnívósabb magyar zenekarok 

szólistájaként.
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A népzene ünnepe – 
a táncháztól a világzenéig

2019. február 23. 

Olga Peretyatko áriaestje
2019. február 26. 

Élmény!  
Minden tekintetben.

mupa.hu

Fo
tó

 ©
 A

lik
ha

n 
ph

ot
og

ra
ph

y
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New Year’s Eve címmel ad estet a Nemzeti Énekkar január 

12én az Olasz Kultúrintézetben. Ahogyan az angol cím is 

sejteti, rendhagyó koncertről van szó: az újévi meglepetés 

kórusművek után ugyanis egy big band, a Modern Art 

Orchestra csatlakozik az énekkarhoz, hogy Duke Ellington, 

a korszakalkotó jazzmuzsikus szinte sosem játszott vallásos 

műsorozatát szólaltassák meg. A Sacred Music szólistája 

Szőke Nikoletta lesz, aki izgatottan és örömmel várja a nem 

mindennapi fellépést: „Ellington darabja mindenképp 

másfajta felkészülést kíván tőlem, mint a saját koncertjeim, 

ahol az én magasságomhoz igazítjuk a dalok hangnemeit, 

és ahol rengeteg lehetőségem van az improvizációra.  

Egy ilyen grandiózus, minden részeltében megkomponált, 

és igen technikás darab kihívás a számomra, azt hiszem, 

sokat fogok tanulni belőle. A szakmai kihívás mellett hatalmas 

öröm és megtiszteltetés számomra ez a felkérés, nemcsak 

azért, mert ezt a művet még Amerikában is csak elvétve 

játsszák: a mainstream jazz előadójaként nem számítottam 

rá, hogy valaha is lesz lehetőségem ekkora és ilyen különle

ges apparátussal énekelni. Nagyon várom, hogy átélhessem 

az élményt.”

Magyar Kincsek című sorozatának első estéjén,  

február 6án Liszt h-moll szonátája mellett  

Bartók I. hegedűversenyét és Dubrovay László  

Versenymű ütőhangszerekre és zenekarra című művét  

adja elő Rácz Zoltán vezényletével a Concerto Budapest  

a Pesti Vigadóban. Utóbbi darab roppant igényes szólóját  

az együttes egyik tagja, Janca Dániel játssza majd.  

„A két versenymű párosítása nem véletlen: Dubrovay László 

jellegzetes stílusának is egyik alapját képezi a népzene 

inspirációja, ebben Bartók hű követője.” – nyilatkozta  

a fiatal művész, aki most először lép fel versenymű  

szólistájaként zenekarral. „Fontos alkalom számomra  

ez a koncert, ezért örülök, hogy egy olyan egyedülálló 

zenekarral játszhatok, mint a Concerto Budapest, ismerős 

közegben, barátokkal. Ezt tetézi az a kivételes lehetőség, 

hogyha egy zenész kapcsolatba léphet a mű szerzőjével. 

Dubrovay öt külön böző dallamhangszerre írta a szólót,  

ami igencsak összetetté, és egyben látványossá is teszi 

a megszólaltatását, a darab valóban egy magyar kincs.”

Szakrális jazz

A zenekarból kilépve

Nemzeti Filharmonikusok, Nemzeti Énekkar

Concerto Budapest
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Január 26i zeneakadémiai hangversenyét egy kortárs 

darabbal, Virágh András Gábor Sinfonietta című művével 

nyitja a Budafoki Dohnányi Zenekar. A szerző 2013 nyarán, 

a Zeneakadémia felkérésére komponálta az ünnepélyes 

nagyzenekari művet, az akkori évadra tervezett bemutató 

azonban meghiúsult. Az első előadásra 2016 októberében 

került sor a Müpában a Zuglói Filharmónia előadásában, 

Ménesi Gergely vezetésével. „Örömmel tölt el, hogy  

a Sinfonietta túlélte az ősbemutatóját, és újra műsorra  

tűzik, s külön öröm a számomra, hogy a darab egy  

válogatás által került be a Budafoki Dohnányi Zenekar idei  

programjába.” – mondta el Virágh András Gábor,  

aki a próbafolyamat során igyekszik majd a zenekar és 

a koncert karmestere, Yeruham Scharovsky munkáját 

segíteni. „A főpróba előtti néhány alkalmon részt veszek 

majd, ez az együttes számára és számomra is magától 

értődő. Nem tartozom viszont azon zeneszerzők közé,  

akik minden egyes pillanatot be szeretnének állítani:  

a saját műveim próbáihoz is csak úgy szoktam  

hozzászólni, mintha egy Bach vagy Mendelssohnműről 

kérdeznének.” 

Nyitány Dvořákhoz  
és Sosztakovicshoz

Budafoki Dohnányi Zenekar
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Együtt muzsikálni a régi  
iskolatársakkal

Miskolci Szimfonikus Zenekar

A Tűzvarázs bérlet 4. hangversenyén, február 

11én Rossen Milanov vezényli a Miskolci 

Szimfonikus Zenekart a Művészetek Házá

ban. Az esten Bruckner V. szimfóniája mellett 

Hidas Frigyes Oboaversenye hangzik el, 

melynek szólistájaként az immár egy év

tizede Portóban élő Bartók Tamás áll majd 

színpadra. „Hidas a saját zeneszerző 

diploma koncertjére írta az Oboaversenyt, 

Pongrácz Péternek címezve. Tízévesen az 

ő előadásában hallottam először a darabot, 

majd a Zeneakadémián az ő instrukciói is 

segítettek a megtanulásában” – árulta el 

az oboaművész. „A miskolci koncert nemcsak 

a darabhoz, hanem a városhoz való érzelmi 

kötődésem miatt is fontos a számomra. Ott 

jártam ugyanis középiskolába, s azóta sajnos 

csak ritkán jutok el a városba – leginkább 

akkor, amikor kurzust tartok. Örömmel 

várom, hogy együtt muzsikálhassak a régi 

iskolatársaimmal, és találkozzak a kedves 

ismerősökkel.”B
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„Portóban nagyon 

pezsgő a zenei 

élet, melynek egy, 

a Müpához hasonló 

koncertközpont  

a fő szervezője 

– ennek a zene

karában játszom  

jómagam is.  

Minden koncert

szezonban  jó 

néhány nemzet

közi sztárral van 

szerencsém együtt 

muzsikálni.”

Az október 30i – a zenekar életében első – sajtónyilvános 

társulati ülésen került bejelentésre, hogy a következő 

három évre szerződést írt alá a Gilbert Varga, melynek 

értelmében a jelenlegi vezető karmesterrel, Bogányi 

Tiborral együtt irányítja az együttest. A legendás emlékeze

tű Varga Tibor fia korábban kizárólag vendégkarmesterként 

lépett fel hazai zenekarokkal, ez az első eset, amikor 

állandó pozíciót vállal. Visszajelzés ez a korábbi jó légkörű, 

nívós együttesi munkára is – és kétségkívül inspiráló hatású 

a jövőt illetően. A külföldön kedvelt gyakorlat meghonosí

tására első ízben történik nálunk kísérlet – Bogányi Tibor 

arra is hozott példát, hogy egyazon zenekarnál négy vezető 

karmester működött egyidejűleg, felosztva egymás között a 

repertoárt. Itt ilyesfajta munkamegosztásra nem kerül sor, 

egyazon cél, a zenekar minőségi munkájának fejlesztése 

érdekében dolgozik a két dirigens. Első közös produkció

jukként a zenekar koncertmesterének, Onczay Zoltánnak 

Gordonkaversenyét fogják bemutatni, amikor is Bogányi 

Tibor lesz a szólista, és Gilbert Varga irányítja az előadást.

Fittler Katalin

Ismét egy újítás a pécsiektől Pannon Fiharmonikusok
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A téli időszakban Günter Neuhold két alkalommal is 

vezényli a Szegedi Szimfonikus Zenekart. December 4én 

Schnittke és Mahler, február 5én pedig Brahms és  

Schumann műveit játssza majd az együttes az osztrák 

karmester irányításával, aki így nyilatkozott a koncertek 

kapcsán:  „Jól ismerem a zenekart, hiszen néhány éve 

dolgoztam velük Bilbaoban egy Tannhäuserprodukcióban. 

A Szegedi Szimfonikus Zenekar egy nagyon nyitott, jó 

képességű csapat, amelyhez szívesen térek vissza.” Günter 

Neuhold a decemberi hangversenyre Emma Schmidt 

zongoraművésszel együtt érkezik, hogy eljátsszák közös 

sikerdarabjukat, Schnittke zongorára és vonószenekarra 

írt versenyművét. „Ez a concerto egy a 20. század  

második felének csekély számú mesterművei közül. 

Első hallásra is élvezetes, hiszen azonnal meg lehet érteni a 

karakterisztikáját, de minden egyes hallgatáskor újabb és 

újabb rétegeket fedezhetünk fel benne.” Günther Neuhold a 

következő hónapokban nemcsak a dirigálásban, hanem a 

zenekar művészeti vezetésében is részt vállal, terveit 

azonban még nem árulta el: „Egy új időszak kezdetén 

vagyunk most, nem szeretném megjósolni az előttünk álló 

fejlődést.”

Günther Neuhold a szegediek 
élén

Szegedi Szimfonikus Zenekar

G
ü

n
te

r 
N

e
u

h
o

ld
. F

o
rr

ás
: 

Sz
e

g
e

d
i S

zi
m

fo
n

ik
u

s 
Z

e
n

e
ka

r



70 GRAMOFON

Bach-Magnificat jazzátiratban Honvéd Férfikar

A Honvéd Férfikar a crossover egyik magyarországi meg

honosítójának számít, így jubileumi bérletsorozatából sem 

maradhat ki a műfaj. December 21én az MTA dísztermében, 

Strausz Kálmán és Riederauer Richárd vezényletével kétszer 

hangzik el Bach Magnificatja: az eredeti verzióban, majd 

Nagy László Adrián jazzátiratában. A szerző, aki egyben 

az együttes korrepetitora így nyilatkozott a műről:  

„Korábban is készítettem jazzes átdolgozást néhány 

Bachtételből, ezek alapján rendelte tőlem a Honvéd 

Férfikar a Magnificatot. Egyszerű szóhasználattal jazzátiratnak 

nevezzük, a valóság azonban sokkal színesebb: minden 

tételt az eredeti zene jellegének megfelelően formáltam, 

így vannak bluesos, funkys és popos részei is, a kézenfekvő 

harmóniai és ritmikai variáció mellett pedig a dallamvariáció 

eszközét is alkalmaztam. A zenekari szólamokat egy  

jazz ritmusszekció, egy marimba, két trombita,  

egy szaxofon és vonósok játsszák majd. A szólisták  

az eredeti hangfekvésekben énekelnek, vegyeskar helyett 

azonban – a megrendelés értelmében – csak férfikar 

énekel. Az együttessel közös célunk, hogy a decemberi 

koncert után is terjesszük az átiratot további koncertek, 

esetleg lemezfelvétel formájában.” N
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A Góbé zenekar az alakulása óta eltelt 11 évben végbe vitte 

azt, amiért az egész magyar folkszcéna küzd: új, saját 

populáris műfajt teremtve divatba hozta népzenei  

kincsünket. „Nem túlzás, ha azt mondom, hogy sok 

budapesti egyetemista rajtunk keresztül ismerte meg 

a magyar népzenét. Utána pedig vették a fáradtságot és 

elmentek táncházba is, hogy meghallgassák az autentikus 

muzsikát” – nyilatkozta a zenekar egyik tagja, Vizeli Máté. 

A Góbé népi hangszereken játszik magyar népdalokat, kicsit 

vegyítve a környező országok népzenéjével, jazzel, blueszal, 

countryval, a klasszikus és a popzene elemeivel. A végered

mény pedig modern, szívhez szóló, igényes és magas 

színvonalú zene. Nem csoda, hiszen működésükben Kodály 

és Bartók példája lebeg szemük előtt: míg előbbinek 

Ez van! című lemezükön szenteltek egy számot, idén 

megjelent harmadik, Zeng című albumukon Bartók Bélát 

idézik meg egy lenyűgözően ötletes és energikus instru

mentális feldolgozásban. A Zeng a Góbé első két albumánál 

is professzionálisabb, egyedibb és sziporkázóbb:  

tökéletes anyag a fotelben való zenehallgatás meglepő 

felfedezéseihez, és tomboló éjszakákhoz is.

Góbé: Zeng Fonó Budai Zeneház
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Január 6án a Hagyományok Háza ismét megtartja szokásos 

újévi gálaműsorát a Müpa nagytermében. Az estet a népi 

kultúratudomány másmás magyar szaktekintélye szerkeszti 

minden alkalommal; ezúttal a Kossuthdíjas Sebő Ferenc, 

aki így nyilatkozott a Gramofonnak: 

 „A Világok vetélkedése című műsor a zenetörténet két nagy 

területét állítja szembe, illetve egymás mellé, az egyszólamú 

és a többszólamú zenét. Mivel az előbbiről sajnos igen 

kevés információ él a köztudatban, ismeretterjesztő 

szándék is vezérelt a program összeállításában, amely 

természetesen nemcsak a magyar, hanem a teljes európai 

repertoár anyagából válogat. Elsősorban azokról  

a területekről mutatunk be zenéket, táncokat, ahol még ma 

is élnek a hagyományok. A magyar fiatal előadók  

szerencsére kiválóan tudják már prezentálni a környező 

országok anyagait is, de persze vendégelőadókat is várunk 

– például a Szászcsávási Zenekart. Különleges mozzanatai 

lesznek a programnak az egy és többszólamú,  

népi és klasszikus kultúra keveredését bemutató számok, 

mint a tekerőlanton és fagotton előadott Bachkorál,  

vagy Vivaldi duda szonátája.” 

„Világok vetélkedése” Hagyományok Háza
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