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KÖRKÉP – Réfi Zsuzsanna összeállítása

Schubert, Nielsen, Schumann ritkán felhangzó darabjaiból 
áll össze a december 5i hangverseny műsora, amelyet Gál 
Tamás vezényel, szólistája pedig Ábrahám Márta hegedű
művész. A karmester azt meséli, hogy vendégdirigensként, 
egy másik zenekar élén találkozott először Nielsen Hegedű
versenyével, s annyira megtetszett neki a mű, hogy úgy dön
tött, ha talál olyan szólistát, aki egy előadásért is szívesen 
megtanulja, akkor együttesénél is műsorra tűzi. Régi, ked
ves zeneakadémiai tanártársa, Ábrahám Márta – aki 
Ruggiero Ricci személyes meghívására tanulhatott két évig 
Salzburgban – örömmel vállalkozott a darab elsajátítására 
és miskolci bemutatására. Az est programjában Schubert 
Rosamundanyitánya is helyet kapott, valamint Gál Tamás 
kedvenc zeneszerzőjének, Schumannnak a II. szimfóniája. 
A Miskolci Szimfonikusok szokásos karácsonyi koncertjé
nek ismét a selyemréti templom ad otthont. „Tradíció, hogy 
ünnepi esttel várjuk az érdeklődőket – meséli a karmester 
–, s minden évben óriási érdeklődés kíséri ezt az előadást, 
amelyen általában zenekarunk tagjai szólistaként is bemu
tatkoznak, s Miskolc gyerekkarai közül szintén hívunk fel
lépőket. A muzsikusok örömmel vesznek részt ezen a hang
versenyen, amely a zenekar ajándéka a városnak, hiszen a 
belépés díjtalan. A publikum soraiban így olyanok is helyet 
foglalnak, akik egyébként nem tehetik meg, hogy részt ve
gyenek a koncertjeinken.“ Az újévi hangverseny szintén 
hagyománnyá vált, s olyan sokan kíváncsiak rá, hogy már 
három előadást kell rendezniük belőle. Klasszikus, de köny
nyedebb darabokat hallhat a közönség, s keringőkből, pol
kákból, operettrészletekből áll össze a program, Gál Tamás 
irányítása alatt. „Korábban vendégünk volt már Pitti Kata
lin és Berkes János, Bordás Barbara és Boncsér Gergely, s 
mindig szerepel az előadásban tánc, vetítés is, összművészeti 
produkció születik. A 2017es esztendőt pedig három tenor
ral köszöntjük. A fiatal énekesek a Bécsi Állami Operaház 
művészei: Lőkös Dániel, Roman Lauder és Woncheol 
Song.”
„2016 tavaszán a párizsi Conservatoire hallgatói jöttek el 
Miskolcra, s karmesterkurzust tartottam számukra – lassan 
már negyedszázada oktatom a dirigálás fortélyait” – folytat
ja az áttekintést Gál Tamás.  „Olyan nagy sikere volt ennek 
a vendégeskedésnek, hogy 2017 januárjában ismét visszatér
nek hozzánk a francia dirigensnövendékek. Ennek azért is 

örülök, mert nekem már annyira hiányzott a tanítás, hogy 
szinte elvonási tüneteim voltak, korábban sok éven keresz
tül foglalkoztam a Zeneakadémián a karmesteri pályára 
készülő növendékekkel. A mostani miskolci kurzus még 
különlegesebb lesz. A koncerten ugyanis a dirigenshallga
tók tolmács segítségével beszélgetnek a közönséggel, az ér
deklődők betekintést nyerhetnek a karmesterség titkaiba is. 
Örülök, hogy a francia fiatalok visszatérnek, s annak is, 
hogy a zenekarunk ilyen pedagógiai munkát is végez.”
Január 19én Howard Williams karmester vendégeskedik 
az együttesnél; előadásuk szólistája Banda Ádám hegedű
művész; a műsorban Csajkovszkij és SaintSaëns művei sze
repelnek. Februárban pedig apa és fia lép a pódiumra a 
Művészetek Házában. „Varga István szintén kedves kollé
gám volt a Zeneakadémián, s örülök, hogy most hegedűmű
vész fiával, Oszkárral jön Miskolcra koncertezni. Brahms 
Kettősversenyét adják elő 6án, s az általam dirigált hang
versenyen felhangzik még Wagner Rienzi nyitánya és 
Brahms III. szimfóniája is. Ezt a koncertet másnap, február 
7én megismételjük majd a Zeneakadémián.”

Ünnepi koncertek és karmesterkurzus  
Miskolcon 
Ritkaságokat felvonultató műsornak tapsolhat december elején a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar Tűzvarázs bérletsorozatának közönsége. Az évről-évre nagy érdeklődéssel kísért 
karácsonyi koncertet követően három tenor énekel az újévköszöntő hangversenyeken, s a 
publikum a dirigálás titkaiból is ízelítőt kap egy karmesterkurzus előadásain. A Miskolci 
Szimfonikusok közelgő estjeiről Gál Tamás, az együttes művészeti vezetője beszélt.   

A miskolci szimfonikus Zenekar honlapja: www.mso.hu 
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