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ig, vagy kortárs műveket is játszanak. Sok helyen 
lépnek fel, mint a Zeneakadémia, a Budai Vigadó, 
vagy a Művészetek Palotája. De hívják őket Né-
metországba, Franciaországba, Svájcba stb. 
 Végül, de egyáltalán nem utolsósorban fel-
lépett a Gaudium Carminis Női Kamarakórus is. 
1990-ben alakultak az isaszegi Dózsa György Mű-
velődési Otthon kórusaként.

 Ha jól emlékszem, 2015 nyarán találkoztam 
először az AMAI névvel. Az akkori nyári Mondo-
Conon rendeztek egy Matsurit (beszámoló 26. 
szám). Engem elsőre nagyon megvett, hangula-
tos volt, újító és kívánta magát, hogy állandó he-
lyet kapjanak a conon. Ez szerencsére így is lett, 
az AMAI tea- és “játszóház” azóta is többek között 
a MondoConok és a Cosplay Party-k kelléke. Egy 
bajunk lehet csak: kár, hogy nem nagyobb.
 Aki jobban kíváncsi az AMAIra, kattintson 
IDE, és olvassa el kimerítő interjúnkat. A követke-
zőkben a koncertről olvashattok egy rövid beszá-
molót. 
 Néhány éve nem is gondoltam volna, hogy 
egy ilyen anime témájú szimfonikus koncert meg-
valósulhat Magyarországon, pedig tudatában 
annak, hogy nálunk, ahol sok távol-keleti, köztük 
japán fiatal tanul klasszikus zenét, rejtély, hogy 
miért nem szervezte meg még senki. Ám amikor 
megláttam az esemény reklámját, nem volt kér-
dés, hogy részt vegyünk-e rajta. 
 Az eseményhez egy kisebb Ghibli kiállítást 
is összehoztak a szervezők, de erről majd később.  
A helyszín az ELTE BTK-n található Gólyavár volt, 
ami első körben tökéletesen megfelelt. Ráadásul 
az esemény értékét növelte, hogy Japán magyar-
országi nagykövete, Sato Kuni is jelen volt.  

A fellépők

 A fellépők többségében hazai művészek, 
akik kiegészültek japán, de nálunk a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetemen végzett vagy még ta-
nuló zenészekkel. 

 A karmester Kanai Toshifumi, aki 2015-ben 
első külföldi hallgatóként kitüntetéssel végzett a 
Zeneakadémián, emellett Aram Hacsaturján Nem-
zetközi Karmesterversenyen díjat is nyert. Itthon 
vezényelte a Magyar Állami Operaház Zenekarát, 
a Concerto Budapestet, a Duna Szimfonikus Ze-
nekart (ők játszottak a koncerten) és a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekart. 

 A zongorát Kawamoto Arashi bűvölte, aki 
még hallgató az akadémián. Korábban a Toho 
Gakuen zenei egyetemet végezte el 2016-ban. 

 Szintén előadó volt Imai Ayane, aki ugyan-
ott végzett, mint az előbb említett két úr, csak ő 
operaénekes mesterszakon. Hat éve él Magyaror-
szágon és kitűnően tud magyarul. Nagyon szereti 
Lisztet és Kodályt, előszeretettel énekel Kálmán 
és Lehár operetteket, továbbá egy Nausica dal-
lal 2016-ban Kodály-díjat nyert a Zeneakadémia 
énekversenyén.
 Rajtuk kívül még több japán zenész vett 
részt a koncerten, volt, aki gitáron, volt, aki cim-
balmon játszott. 

 Az orchestrát a Duna Szimfonikus Zene-
kar neves művészei alkották. A zenekar 1961-ben 
alakult és a korabeli barokk zenétől a 20. századi-

„...az esemény értékét növel-
te, hogy Japán magyarországi 

nagykövete, Sato Kuni is
jelen volt.” 

https://animagazin.hu/magazin/26/
https://animagazin.hu/magazin/26/
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2016-ban az országos Kóta (Magyar Kórusok, Ze-
nekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) mi-
nősítőn a Hangverseny Kórus címet nyerték meg. 
Minőségi előadásukkal tovább emelték az est fé-
nyét. 

A koncert

 A terembe belépve, mikor még csak a fel-
szereléseket láttuk a színpadon, éreztük a hatást, 
hogy ez bizony páratlan lesz, és alig vártuk, hogy 
meghalljuk az első hangokat.
 Egy rövid konferálás után, ami magába fog-
lalta a zenekar bemutatását, és, hogy mit is hall-
hatunk, kezdődött az előadás. A székeken amúgy 
mindenki talált egy rövid „műsorfüzetet”, amin 
felsorolták az előadott dalokat. Ezek a követke-

ző aminékből voltak: Totoro, Chihiro, Macskák ki-
rálysága, Kiki, a boszorkányfutár, Vándorló Palota, 
Mononoke Hime. 2-2 számot hallhattunk minden-
ből. Ráadásként, pedig egy Inuyasha OST-t és egy 
Fate/Zero OST-t játszottak.
 A koncert olyan szinten magas szintű, fan-
tasztikus, hatásos, pazar, megható, lehengerlő 
volt, hogy nem is nagyon találnék rá megfelelő 
szót, és még így napokkal a koncert után is a ha-
tása alatt vagyok. Látszott, hogy nagyon sokat 
gyakoroltak az amúgy is profi zenészek, és jól fel-
készültek az előadásra. A Ghibli zenék önmaguk-
ban is fantasztikusak, jó hallgatni, de így élőben a 
megfelelő hangszerekkel, profin előadva páratlan 
élmény, nem nagyon lehet leírni az érzést, ami a 
számok hallgatása közben urrá lett rajtunk, abban 
a körülbelül 1,5 órában. 

 Ezek a sorok most nagyon szentimentáli-
sak, de máshogy nem tudtam kifejezni azt, ami a 
fejemben van. Nagyon szeretném ha lenne még 
ilyen a jövőben, és ha ezt egy nagyobb teremben, 
pl. egy hangversenyteremben tudnám hallgatni, 
az még ámítóbb lenne. De most még ezekkel a 
körülményekkel is meg voltam/vagyok elégedve.  
Az egész rendezvényen látszott, hogy a szervezők 
nagyon készültek rá, igyekeztek mindenre odafi-
gyelni és jól összerakták az egészet. A konferáló 
hölgy az, aki kicsit jobban felkészülhetett volna, 
de azt az egy-két bakit az izgalom rovásár írhatjuk, 
semmit nem vont le az este értékéből. 

„A Ghibli zenék önmagukban 
is fantasztikusak, jó hallgat-

ni, de így élőben a megfelelő 
hangszerekkel, profin előadva 
páratlan élmény, nem nagyon 

lehet leírni az érzést...”
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A kiállítás

 Az Amai a koncerttel egy Ghibli kiállítást 
is prezentált a Gólyavár alsó részén. Itt a Chihiro 
és a Mononoke Hime pár jellegzetes helyszínét 
elevenítették meg hatalamas makettek formájá-
ban. Elmondásuk szerint a készítők közel három 
hónapot dolgoztak rajta éjt nappalá téve, hogy 
kész legyen, be kell valljam, megérte. A kiállított 
darabok részletesek, élethűek, méretarányosak 
voltak. A készítők még elmondták, hogy azért ez 
a kettő került most lemodellezésre, mert ezek 
itthon népszerű címek, de terveznek több Ghibli 
helyszínt is kiállítani. Kíváncsian várjuk. 

 Az esemény jellegéből adódóan és a bele 
fektetett munka okán a jegyárak is eképpen ala-
kultak. A legolcsóbb az állóhely volt, 4900 forin-
tért, a középső, már székes szektor 7500 forintba 
került, míg az első sorokért 9500 forintot kellett 
fizetni. Nem olcsó, ez tény, de ahol ilyen neves 
művészek lépnek fel és ilyen magas színvonalú 
koncertet adnak elő, ez megéri. 

 Mindenképpen újító volt az Amai rendezvé-
nye, sokat kellett dolgozni rajta, de szerintem az 
élmény, a hatás, amit kiváltott nem csak belőlünk, 
mindenképp megérte a fáradozást. Nagyon re-
méljük, hogy lesz még ilyen koncert, lehetne akár 
évente tartani. Mi biztos, hogy elmegyünk. 

Források:

Amai Sound facebook
librarius.hu

maestrokarmesterverseny.hu
kota.hu

https://www.facebook.com/events/1314311422013900/?active_tab=discussion
https://librarius.hu/2017/04/08/az-ido-megszunik-letezni-ha-nagy-energiaju-darabokat-nezek-meseli-magyarul-imai-ayane-japan-enekesno/
http://maestrokarmesterverseny.hu/kanai-toshifumi/
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