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MÜPA BUDAPESTI WAGNER-NAPOK

„Egy helyes hang unalmasan – ez a halálos vétek”
A 70 éves Fischer Ádám ma már sokkal individuálisabban mer zenél-
ni. Élvezi, hogy még mindig tanulhat új műveket, júliusban pél dául 
először fogja vezényelni Puccini Gianni Schicchijét a milánói Scalá-
ban, amelyet Woody Allen állít színpadra. Az idei, június 13. és 23. 
között színre kerülő, Budapesti Wagner-napok szintén tartogatnak 
újdonságot, hiszen ahogy a dirigens fogalmaz, egy egész élet sem elég 
hosszú ahhoz, hogy az ember megismerje a Ringet.  (Réfi Zsuzsanna)
Minél több fiatal magyar tehetséget szeretnénk megmutatni
A siker, hogy egy évtized múltán a budapesti Wagner-napokat a kül-
földi sajtó a Bayreuthi Ünnepi Játékok konkurenciájaként említi, 
nem csak a közönség számára látható fellépők, hanem a színfalak 
mögött évek óta nap mint nap láthatatlanul dolgozó profi stáb érdeme 
is. A Wagner-napok szereposztásáért – a művészeti vezető Fischer 
Ádám mellett – Bátor Tamás koprodukciós programigazgató felelős, 
akivel a Wagner-napokért végzett háttérmunkájáról beszélgettünk. 
 (Kaizinger Rita)

MÁV SZIMFONIKUSOK
A MÁV Szimfonikus zenekar jövője – a jövő MÁV Szimfonikus 
Zenekara Daniel Boicoval
A nagy sikerrel lezajlott kéthetes Japán-turnéról május 31-én hazaér-
kezett MÁV Szimfonikus Zenekar új művészeti vezetővel – aki az 
együttes vezető karmestere lesz – indítja következő szezonját. Csaba 
Pétertől az izraeli születésű Daniel Boico veszi át az együttes művé-
szeti vezetését. Vele beszélgettünk az elképzeléseiről, terveiről. 
 (Hörömpöli Anna)
„Nem kell félni, folytatjuk a koncertet!”
A MÁV Szimfonikus Zenekar háza táján mindig történik valami ér-
dekes. Nemrég érkeztek haza Japánból, bejelentették, hogy új művé-
szeti vezető érkezik hozzájuk, és mivel a zenekar jövőre ünnepli 75. 
születésnapját, különleges évadot terveznek. Mindezekről Lendvai 
Györggyel, a zenekar ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
  (Hörömpöli Anna)

KODÁLY FILHARMONIKUSOK
Telt ház, spielpénz, fiatalok a Kodály Filharmonikusoknál
Telt házas koncertek, izgalmas, alternatív koncerthelyszínek, a Bu-
dapesti Tavaszi Fesztiválon is fellépő vidéki szimfonikus zenekar, 
ahol spielpénzt kapnak a muzsikusok – interjú a Debreceni Kodály 
Filharmonikusok elmúlt idényéről.  (Medvegy Erzsébet)

MISKOLCI SZIMFONIKUSOK
Sokszínűség és tartalmasság a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
2018–2019-es évadjában
„Ha a következő évadban is minden úgy alakul ahogy az idén, akkor 
nagyon boldogok leszünk”. Szászné Pónuzs Krisztina, a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar ügyvezetője beszélt – többek között – a zene-
kar 2018–2019-es évadjáról, a vidéki zenekarok fővárosi ismertségé-
nek fontosságáról, valamint a közösségi oldal közönség-csalogató 
erejéről.  (Medvegy Erzsébet)

SZOLNOKI SZIMFONIKUSOK
„A zenekarokat is lehetne évente értékelni”
Különleges utat járt be az eltelt esztendők alatt a Szolnoki Szimfoni-
kus Zenekar, hiszen félprofi, amatőr együttesből sikerült kiemelt mi-
nősítésű társulattá válnia. Mindezért temérdek munkát végzett a ze-
nekar két ügyvezetője, Ignácz Ervin és Patkós Imre.  (Réfi Zsuzsanna)

DUNA SZIMFONIKUSOK
Kultúrmisszió a belváros szívében
A Budapestre érkező turistáknak minden szombat este különleges 
zenei élményben lehet része: a Duna Szimfonikus Zenekar hangver-
senyein betekintést nyerhetnek a 19-20. századi magyar zeneiroda-
lom esszenciájába. Az együttes ugyanakkor elkötelezett a fiatalok 
zenei nevelésében, akár a színpadon, akár a közönség soraiban fog-
lalnak helyet.  (Varga-Tóth Rita)

ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR
Sokszínűség, lokálpatriotizmus, innováció = Út a zenéhez
Verdi vagy filmzene, Művészetek Palotája vagy iskolai tornaterem, 
szabadtéri vagy online hangverseny – az Óbudai Danubia Zenekar 
számos területen csillogtatja meg sokoldalúságát. Ami mégis állan-
dó: a zene és a közönség iránti elkötelezettség. A negyedszázados 
jubileumi év végén a zenekar ügyvezetője, Ács Péter beszélt a zene-
kar által képviselt értékekről, az irányvonal alakulásáról, közönség-
toborzásról, de szóba kerültek a mai zenei élet kihívásai és a jövőbeli 
célok, tervek is.  (Varga-Tóth Rita)

SZAKSZERVEZET
„Az utóbbi évtizedekben jogi területen szinte túlnyertük ma-
gunkat”
Sok-sok év után tavasszal átalakult a Magyar Zeneművészek és 
Táncművészek Szakszervezetének elnöksége, s három évtizedet kö-
vetően a főtitkárból alelnök lett Dr. Gyimesi László. Azt mondja, 
szükség volt a változásra, s új építkezésbe kell kezdeni, nem feledkez-
ve el az eddigi eredményekről sem. A korábbi főtitkárral az átalaku-
lás mellett az elmúlt harminc esztendő legsikeresebb szakszervezeti 
kezdeményezéseiről beszélgettünk, valamint a következő időszak 
izgalmas feladatairól, amelyek között megtalálni az előadó-művészi 
életpálya modellt is.  (Réfi Zsuzsanna)

műhely
KÖZPÉNZEK

A kormány megkezdte tagzenekaraink költségvetésének konszoli-
dálását. A nemrég csatlakozott Liszt Ferenc Kamarazenekarral 
kezdték. Várjuk, mely együttes lesz a következő. Szerkesztőségünk 
csak találgatni tudja, hogy ha egy 16 tagú kamarazenekar ekkora ösz-
szeget kap, vajon a nagy létszámú szimfonikus zenekaroknak mek-
kora összeg jut?”  (ZK)

TISZTELETJEGGYEL
Stratégia és fátum
A zenei stratégia kapcsán is látszik, hogy akár a TAO pénzek, akár 
egy-egy jó svádájú zenekari menedzser által – a stratégiai gondolko-
dást megfricskázva – szerzett százmilliók sorsának láttán hogy ked-
vetlenednek el mindazok, akik egyébként nagyra becsülnék a hosszú 
távú tervezés szándékát.  (Prőhle Gergely)

MUNKAJOG
Az előadóművészek munkajogi helyzetének változásairól 
Dr. Gyimesi László a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szak-
szervezete főtitkára 2019. áprilisában vehette át a Pécsi Tudomány-
egyetem Jogi karán a munkajogi szakjogász oklevelét, egyben a master 
fokozatát jogászként. Az alábbiakban szakdolgozatának bevezetőjéből 
idézünk sorokat, amelyek figyelemre méltó visszatekintést adnak az 
előadóművészek munkajogi helyzetének változásairól.  (ZK)

KONFERENCIA
Hogyan tovább komolyzene? 
Egynapos konferencia a Müpában Bach.2 Future címmel a komoly-
zene jövőjéről. Bach.2 Future – ez a kissé erőltetett angol nyelvű szó-
játék volt az első, Budapesten megrendezett nemzetközi konferencia 
címe, amelynek fókuszában a komolyzene perspektívája állt. A ren-
dezvényre 2019. május 30-án, a Müpa előadótermében került sor. 
Spiritus rectora a Papageno online kulturális platform égisze alatt 
Zsoldos Dávid volt, aki számos további partner együttműködését is 
megnyerte.  (Kaizinger Rita)

PORTRÉ / FIATAL KARMESTEREK / HAZATÉRőK
Meg kell találni a közös, jól végzett munka örömét
Rajna Martin 2018 őszén átvehette a Junior Prima Díjat. A fiatal kar-
mester még zeneakadémiai tanulmányait sem fejezte be, de máris 
hatalmas lehetőségeket kapott: együtt dolgozhat a Győri Filharmo-
nikus Zenekarral, és dirigálhatta a Rádiózenekart is. Terveiről, zenei 
célkitűzéseiről mesélt lapunknak.  (Mechler Anna)
„A zenekar a legkisebb cipő”
Soha nem akart nagyzenekarban játszani, nem is jelentkezett próba-
játékokra, mégis sikerült hét éven keresztül a világ egyik legkiválóbb 
társulatának, a Berlini Filharmonikusoknak a tagjaként muzsikál-
nia. Szűcs Máté jelenleg rendszeresen szólistaként koncertezik, a 
hazai publikum is gyakorta találkozhat vele, s tavaly ősz óta Genf-
ben a brácsa művészetére oktatja a fiatalokat.  (Réfi Zsuzsanna)

kriTika
HANGVERSENYEKRőL

A Budafoki Dohnányi Zenekar, az Óbudai Danubia Zenekar, a Nem-
zeti Filharmonikusok, a MÁV Szimfonikus Zenekar és a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar koncertjeiről. (Fittler Katalin, Fedoszov Júlia)

KÖNYVEKRőL
„A művészetben nincs semmi bagatell” – 
Alan Walker könyve Hans von Bülowról
A 19. század legendás német zongoraművésze és egyik legnagyobb 
hatású karmestere, rettegett tanár, vitriolos tollú zenekritikus. Nem 
túlzás, ha a romantika korának egyik tipikus muzsikus-polihisztor 
figuráját látjuk benne, aki Liszt Ferenc és Richard Wagner mellett 
többek között Berlioz, Brahms, Richard Strauss és Mahler életében 
is fontos szerepet töltött be, tevékenysége egész Európában, sőt, a 
tengeren túl is az igényes, kottahű interpretáció biztosítéka volt. 
 (Kovács Ilona)
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