
ZENEI KÖZÉLETÜNK

– Nagyon régi vágya volt már a zene-
karnak, hogy saját koncertteremben mu-
zsikálhasson…

– Sir László zenekari igazgató: Az
együttes 43 évadot tud már maga mögött,
s ezeket a szezonokat mind-mind a szín-
házban játszotta végig. Szerettük persze a
Miskolci Nemzeti Színházat, hiszen a hét-
fôk a mieink voltak, ez lett a koncertnap,
és az eltelt évtizedek alatt valóban ottho-
nunkká is vált a teátrum. Mûvészeti veze-
tônk, karmesterünk, Kovács László azon-
ban mindig azt mondogatta, hogy abból
a hangzásból, amire az együttes képes, a

színházteremben csak hatvan százalék
hallható. Szerettük volna hát megmu-
tatni a tudásunk teljességét, elszakadni
a hétfôi napoktól, és újabb utakon elin-
dulni. Így tényleg nagy boldogság, hogy
végre, szeptember 7-én felavathattuk a
Mûvészetek Házát.

– Milyen messze van ez az épület a szín-
háztól?

– Öt perc sétára, hiszen szintén a belvá-
rosi részen fekszik. Ez az épület 1910-ben
készült el, majd sokáig moziként mûkö-
dött, és az 1990-es évek második felében

csukta be a kapuit. Az elsô javaslatot,
hogy ezen a helyen szülessen meg az új
koncertterem, 2001-ben tettük. 

– Akkor elég hamar, öt év alatt sikerült
is megvalósítaniuk ezt az elképzelésü-
ket…

– Tulajdonképpen tényleg gyorsan elju-
tottunk a célunkig… A konkrét tervek
2003 tavaszára születtek meg. Az épület
átalakítására közel egy milliárd forintot
szántak, ebbôl 720 millió volt az állam-
kasszából származó pályázati pénz, a
többit pedig az önkormányzat adta az
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Megnyílt Miskolcon a Mûvészetek Háza 
„A zenekar végre megmutathatja a teljes tudását”

A Miskolci Szimfonikusok sok év után végre már nemcsak a színházban, hanem saját koncert-
termükben is felléphetnek. Szeptember elején nyitotta meg ugyanis kapuit a  Mûvészetek Háza, 

s a kulturális központban egy hatszáz férôhelyes hangversenyterem is helyet kapott. A Rákóczi út 5.
alatti, belvárosi épület, amelyet a miskolciak korábban Uránia Filmszínházként, majd Béke mozi-
ként ismertek, multikulturális komplexum lett, egy olyan hely, ahol a mûvészetek valóban találkoz-
hatnak. Az újjáépített házban, amelyen a klasszicista jegyek modern üvegrészekkel keverednek, jól

megfér egymással a zene, a színház, a film és képzômûvészet, hiszen a nagyterem mellett két art mozi,
valamint kiállítóterem is várja a látogatókat. A miskolciak már boldogan vették birtokba az európai

színvonalú központot, de az átalakított épület talán az együttes számára jelenti a legnagyobb örömet,
hiszen végre egy igazán kiváló akusztikájú teremben mutathatják meg tudásukat. A centrum emellett
új feladat elé is állította a zenekar vezetését, hiszen nemcsak fellépôi, hanem egyben üzemeltetôi is a

Mûvészetek Házának. 
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építkezéshez. Új szárnyak nôttek ki a
földbôl, az akusztikusok pedig átalakítot-
ták a ház belsô termét. Jelentôs volt ez az
átépítés, hiszen két art mozi is készült, 70
és 140 férôhellyel, emellett konferencia-
terem és kiállítórész is akad az épületben.
A nagyteremben 600-an tudnak leülni. Ez
a méret számunkra szinte ideálisnak
mondható, hiszen a négy bérletsorozatra
620-620 bérletet adunk el, így a törzskö-
zönségünknek csak néhány tagja szorul
ki, ezt a problémát azonban igyekszünk
úgy megoldani, hogy több, bérleten kívü-
li koncertet is adunk majd. Annak is örü-
lök, hogy mostantól kezdve egy másik na-
pon, csütörtökönként találkozhat velünk a
közönség. Persze ez az átállás sem olyan
egyszerû, hiszen a publikumunk életében
óriási változást jelent.

– A bérlôknél az is mindig nagy kérdés,
hogy a saját, megszokott helyükön tud-
nak-e ülni…

– Igyekeztünk úgy elkészíteni a beosz-
tást, hogy mindenki körülbelül ugyanott
foglalhasson helyet az új teremben is,
ahol eddig a színházban ült. Nagyon bí-
zom benne, hogy erre az új helyszínre is
szívesen jön majd a közönség. Egyelôre
még várakozással tekintenek a Mûvésze-
tek Házára, hiszen a színház gyönyörû
épületét nagyon megszerették, és négy
évtized hosszú idô. De azért az új hely-
színre is kíváncsiak, s bízom abban, hogy-
ha az újdonság varázsa elmúlik, akkor is
szívesen jön majd ide a hallgatóság. S bár
kénytelenek voltunk valamennyit emelni
a jegyárakon, hiszen eddig nagyon olcsón
lehetett bejutni a hangversenyeinkre,

azért így is nagyon jól fogytak a bér-
leteink…

– A terem átalakításánál mennyire vet-
ték figyelembe a zenekar kéréseit?

– Kotschy András akusztikus a tervezô
team tagja lett, ô dolgozott azon, hogy a
lehetô legjobb hangzás szülessen. S az
építôk tényleg minden igényünkre odafi-
gyeltek az öltözôk, a felszerelések, a szé-
kek, a kottapultok, vagy a zongoralift kér-
désében. 

– S a Mûvészetek Háza valóban ottho-
nául szolgál majd a Miskolci Szimfoniku-
soknak?

– Az épület a zenekaré, olyannyira,
hogy mi magunk fogjuk üzemeltetni is, ez
lesz az egyik telephelyünk, az együttes
azonban továbbra is eddigi helyén, a Ma-
lomban marad. A Rákóczi út 5. alatti épü-
letben nincs ugyanis hely a kottatárnak és
az irodáknak, így maradunk a régi szék-
házban, amely az összes ilyen igényünk-
nek megfelel. Most viszont már nemcsak a
fôpróbát tudjuk a koncerthelyszínen tarta-
ni, hanem 1-2 nappal elôtte a zenekar már
teljesen át tud települni az új épületbe. A
próbaüzemet augusztus 31-én tartottuk, a
nemzetközi karmesterkurzus zárógálájának
adott ekkor otthont a Mûvészetek Háza. A
bérlôk már ez alkalommal, jelképes árért
kipróbálhatták az új hangversenytermet.
Az ünnepélyes megnyitó szeptember 7-én
volt, igazán nagy sikerrel. Ekkor került sor a
hivatalos szalagátvágásra, s különleges
koncert hangzott fel, amelynek Bogányi
Gergely volt a szólistája. Ezt követôen a
Budaörsi Játékszín Néma leventéjének
tapsolhatott a közönség, majd az érdeklô-
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Sir László átveszi az épület kulcsát
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dôk megnézhették az ExperiDance elô-
adásában az Ezeregyévet. Azt szeretnénk,
ha ez az épület a jövôben valóban multi-
funkcionális kulturális központként mû-
ködne. Tervezünk irodalmi esteket is, s a
programban a könnyû mûfaj szintén he-
lyet kap. S persze szeretnénk a helyi, civil
egyesületeknek is bemutatkozási lehetôsé-
get nyújtani.

– Akkor ehhez kissé át kellett alakul-
niuk…

– Az alapító okiratunk változatlan ma-
radt, de belekerültek kiegészítô közmû-
velôdési feladatok is. Mindez nagyon
nagy munkát jelent, így ezekre a teendôk-
re fel kellett állítanunk egy teljes stábot.
Kaptunk hozzá 12 új státuszt, s némileg a
költségvetésünket is megemelték. Ennek
a  tucatnyi új embernek az egyharmada a
mûvészeti menedzsmentben dolgozik, a
többiek pedig hangtechnikusok, szceniku-
sok, könyvelôk, takarítók. A csapat sok
energikus fiatalból áll, s ennek nagyon
örülök. Saját jegypénztárt nyitunk, a Fil-
harmónia mellett. De minden most van
alakulóban, hiszen ezt az egészet nekünk
is meg kell tanulni. Bízom azonban ab-
ban, hogy igazán izgalmas programokat
kínálunk a nyitást követô hónapokban.

– Hogyan fogadta a zenekar ezt az új
otthont?

– Kíváncsiság, izgatott várakozás volt
jellemzô a muzsikusokra, bár azért akadt
egy-két kétkedô is, aki amiatt aggódott,
hogy ebbe az új épületbe is jön-e a közön-
ség. De én bízom a népszerûségünkben, s
abban, hogy aki eddig járt a hangverse-
nyeinkre, az az új helyszín miatt sem
hagy el bennünket. 

– S hogyan látja ezt a változást az együt-
tes mûvészeti vezetôje, Kovács László?
Valóban igaz, hogy a zenekar tudásnak
csak a töredékét tudták a színházban meg-
mutatni? 

– Kovács László: Igen, és sajnos egy
olyan generáció élte le az életét Miskol-
con, amely eddig az együttes tudásának
legjavát nem élvezhette. Nemcsak a hang-
zásélményük volt kevesebb, hanem a
különbözô kompozíciók egy része is elve-
szett számukra, hiszen bizonyos stíluso-
kat, például Debussyt nem is volt értelme
a színházban játszani. Bármilyen olyan
muzsikát, amelynél fontos szerep jut a
halk regisztereknek, kénytelenek voltunk
kihagyni a mûsorból. Most azonban új he-
lyünkön kiváló az akusztika, optimális
méretû a színpad és a nézôtér nagysága is
ideálisnak mondható. 

– S nagy kihívást jelent az együttes szá-
mára az is, hogy nemcsak elôadóként, ha-
nem szervezôként, üzemeltetôként is mû-
ködnek…

– Valóban különleges és izgalmas hely-
zet, de ez gyakorlatilag külön üzemág
lesz. Nagyon szeretnénk a Mûvészetek
Házában értékes kulturális produkciókat
bemutatni, de ezek mellett a populárisabb
daraboknak is lesz helyük, bár azt nem
akarjuk, hogy ez az új, értékes helyszín
devalválódjék. 

– Ahogy Sir László szavaiból kivettem,
azért az új épületben különlegesebb pro-
dukciók hangzanak fel, mint korábban a
színházteremben… 

– Kicsit bátrabban nyitunk más mûfajok
felé. S végre azok a kompozíciók is
mûsorra kerülhetnek, amelyeket eddig
akusztikai okok miatt voltunk kénytelenek
nélkülözni. Így a 2006–2007-es évad
programjában Sibelius, Rachmanyinov is
helyett kapott, és színesebb hangzás várja
a közönséget. Persze, azért óvatosnak kell
lennünk, hiszen a miskolci publikum elég-
gé konzervatív. Képesek akár huszonhat-
szor is meghallgatni Csajkovszkij b-moll
zongoraversenyét, de az újdonságok iránt
nem annyira érdeklôdnek. Igyekszünk
azért izgalmas mûveket bemutatni, s olyan
darabokat is, amelyet eddig kevesen hall-
hattak. Különleges mûfajú mûvek is szere-
pelnek a programban, ôsszel például már
tartottunk olyan koncertet, amikor két ku-
bai ütôhangszeressel játszott a zenekar
klasszikus és jazz darabokat. A szokásos
bérletsorozataink mellett pedig ismét lesz-

nek ifjúsági koncertjeink is. Három esz-
tendeje tartottuk az elsô ilyen hangver-
senyt, s igazi reveláció volt, akkora siker,
hogy arra jutottunk, feltétlenül meg kell
ismételni. A nagyzenekar bô egy órát mu-
zsikált, s ha kellett, maskarába is öltözött.
Igazi városi eseménnyé váltak ezek a kon-
certekre, amelyre rengetegen kíváncsiak, s
a legkisebbek is örömmel jönnek. 

– S hogyan látja Ön, mit szól az új te-
remhez az együttes?

– Mindenki nagyon boldog, s azzal is
tisztában van, hogy ezen a helyszínen
mást, még jobb játékot kell produkálniuk,
mint korábban. A zenekar megmutathatja
végre a teljes tudását. Ezt egyébként Car-
mennek, azaz az elektroakusztikai rásegí-
tô rendszernek is köszönhetjük, amelynek
80 millió forint lesz az ára, és hatására
megváltozik a térérzet, s olyan akusztikát
alakít ki, mintha a nézôk egy katedrális-
ban ülnének. A mikrofon, a hangszóró
nem a színpadról, hanem oldalfalakról,
némi késleltetéssel szólal meg. Eddig baj-
ban voltunk, ha lemezfelvételt akartunk
készíteni, mert nem volt hozzá megfelelô
helyszínünk, az új teremben azonban erre
is lehetôség lesz… Szóval ôsztôl tényleg
új élet kezdôdött a Miskolci Szimfoniku-
sok számára. R. Zs.

8 XIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

M
IS

K
O

LC

Színes ôszi kínálat

A szeptember 7-i nyitókoncertet köve-
tôen, amelyen Bogányi Gergely zongo-
rázott a Miskolci Szimfonikus Zenekar
kíséretével, szeptember 16-23-a között
ebben az új létesítményben rendezték
meg a Fiatal Filmesek III. Nemzetközi
Fesztiválját. Az érdeklôdôk szeptem-
ber 22-én a „Mindhalálig tangó”-nak
tapsolhattak. Az októberi hónap is szá-
mos izgalmas koncertet kínál, hiszen
2006. október 5-én a Bartók Vonósné-
gyes Jandó Jenôvel ad hangversenyt a
miskolci Mûvészetek Házában, októ-
ber 9-én pedig Liszt Szent Erzsébet-
legendáját mutatják be a Miskolci
Szimfonikusok, Kovács László vezény-
letével, s a Nemzeti Énekkarral. A kon-
cert szólistái: Sümegi Eszter, Meláth
Andrea, Massányi Viktor és Szvétek
László. Október 23-án az együttest
Kobayashi Ken-Ichiro dirigálja, s ezen
a Beethoven-Liszt-esten Oravecz
György zongorázik.

Kovács László
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