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 Szimfonikus koncertre nem minden nap jár 
az ember. Legalábbis az én életemből valahogy ki-
maradt. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem szere-
tem a hegedű vagy a nagybőgő hangját.

 A cikk érdemi része előtt kicsit visszate-
kintenék 2018-ra, amikor először rendeztek meg 
kis hazánkban animés szimfonikus koncertet, 
főleg Ghibli művek soundtrackjeit előadva, orc-
hestrával, kórussal, énekessel, meg ami még kell.
(AniMagazin 42.) Akkor sokan megkérdeztük, hogy 
itthon, ahol - mint Európa jó néhány másik or-
szágában - nagy múltja van a klasszikus zenének, 
mégis mi tartott eddig? El lehet mondani, hogy 
talán meg kellett várni, hogy felnőjön a közösség 
egy része, aki értékeli ezt a stílust, és adna is rá 
pénzt, hogy élőben lássa, ne csak az (akkor még) 
MP3 lejátszóján hallgassa. Esetleg szimplán csak 
nem volt ki és nem volt miből ilyet rendezzen/
szervezzen. De kár ezen agyalni, mivel most már 
van ilyen is és idén februárban tartották a máso-
dik koncertet az Amai Teaház szervezésében. 

 Két évvel ezelőtt az ELTE BTK adott otthont 
a rendezvénynek, ami már akkor - annak ellenére, 
hogy egy szuper koncertet kaptunk - kicsi helyszín-
nek és levegőtlennek bizonyult. Ezért a szervezők 
emelték a tétet, és egy jóval nagyobb helyre, a Va-
sas Jégcentrumba helyezték az eseményt. Első ol-
vasatra bevallom, nekem kicsit fura volt, hogy egy 
sportcsarnokban hallgassunk szimfonikus zenét, 
és kicsit az is volt, de erről majd később. 

 A szervezők nagyot gondoltak, és talán egy 
kicsit túl nagyot is. Jócskán nem lett telt ház, amit 
az igen magas jegyáraknak is köszönhettek. A 
legolcsóbb 9900, míg a legdrágább 16900 forint 
volt. Így nem csoda, hogy többen úgy gondolhat-
ták, „animés zenéért, ami úgyis fent van a you-
tube-on/spotify-on, ki nem adok ennyit”. Ennek 
ellenére látszólag a drágább jegyből fogyott a 
legtöbb. Vagy sokan csak beültek oda, merthogy 
az első jegyellenőrzés után senki nem nézte, ki 
hova ül.
 A koncert két órás volt és egyszerűen pazar. 
Így élőben hallgatni ezeket a dallamokat valami le-
írhatatlan élmény. Mikor nemcsak hallod a zenét, 
hanem látod is, ahogy a szemed előtt játsszák el 
hegedűn, zongorán, brácsán, fuvolán, trombitán 
stb. hihetetlen élmény. Amikor beszáll a kórus, 
és minden, tényleg minden egyszerre szól, attól 
valami fenomenális élménysokk fut végig az em-
beren. Több mint száz ember összehangolt játéka 
ez, amire bizonyosan sok órát készültek és gyako-
roltak a fellépők.

A műsor első felvonásában Ghibli műveket hall-
hattunk, mint a Laputa, Nauszika, Chihiro vagy a 
Vándorló Palota zenéje, a második felében pedig 
Fate/Zero (huuu, hogy az milyen elképesztően jó 
volt, erről még írok), Sword Art Online, Inuyasha 
és a végén az Egy gésa emlékiratai művekből állt 
össze a repertoár.

Kik is léptek fel?

 Yoshiga Makiko operaénekes, a Sapporo 
Otani Egyetem ének szakán végzett, majd itthon 
opera szakon tanult tovább. A Magyar Állami Ope-
raház tagja. 

 Jaksa Dorottya táncművésznek egy kisebb 
szerep jutott a színpadon, de az látványos volt. A 
koncert végén a Fate/Zero soundtracknél, Illyas-
vielnek öltözve emelték a színpad fölé. Nagyon 
meglepett, hogy ilyet is beterveztek a szervezők, 
akár többször is lehetett volna alkalmazni.

https://animagazin.hu/magazin/42/
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 Kawamoto Arashi, zongoraművész, a Toho 
Gakuen Zeneakadémián diplomázott, ezalatt 
megnyerte a 9. Nemzetközi Elena Richter zongo-
raversenyt. Itthon a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen Nádor György és Jandó Jenő tanítvá-
nya.
 Bókai Zoltán, karmester, zenei dramaturg, 
a Pécsi Nemzeti Színház zenei vezetője és a Bu-
dapesti Operettszínház vendégkarmestere, emel-
lett zeneszerző is.
 A Taiko Hungary japándob egyesület, aki-
ket talán nem kell nagyon bemutatni, lévén több 
japán témájú rendezvényen és a MondoConon is 
felléptek már.
 A Bolyki Balázs Soul&Gospel kórus 2011-
ben alakult és folyamatosan bővül, fő profiljába a 
soul és gospel zenei stílus tartozik.
 A Liszt Ferenc Kamarazenekar tagjai. 
Maga a zenekar 1963-ban alakult és azóta nem-
zetközi hírnévre tettek szert. Felléptek New York-
ban, Sydney-ben, Tokióban és még sok más világ-
városban is. Lényegében bejárták a világot.
 A Budapest Symphony Orchestra, a Ma-
gyar Rádió Szimfonikus Zenekarából alakult, szin-
tén nagyon profik, gyakran készítenek CD felvéte-
leket és vesznek fel filmzenéket külföldi és hazai 
alkotások számára.

 Ebből is láthatjátok, hogy bizony profi mű-
vészek és zenészek léptek színpadra, ennek meg-
felelően tényleg felejthetetlen élményben lett 
részünk.

 Egyértelműen a Fate/Zero volt a kedven-
cem mind közül, a hideg kirázott, mikor meghal-
lottam a dallamokat, a hatást pedig növelte, hogy 
Yoshiga-san Sabernek öltözve énekelt. Persze 
mindegyik zene jó volt, de ez magasan vitte a prí-
met.
 Említettem, hogy egy sportcsarnokot nem 
annyira találok ideális helyszínnek egy ilyen ese-
ményhez. A hangzással magával nem volt gond, 
nagyon szépen szólt minden, viszont míg a karzat-
ról tisztán, de halkabban, addig a színpad szintjén 
hangosabb, ugyanakkor ici-picit torzabb is volt a 
hang. De ez igazából szőrszálhasogatás, nem tu-
dom, egy kisebb, de jobban megtöltött színház-
terem mennyivel lett volna drágább.

 Nagyon remélem, hogy a koncert sikeres 
volt, Catrinnek és nekem is nagyon tetszett, és 
szintén reméljük, hogy a jövőben is hallhatunk 
még ilyet, mi biztosan elmegyünk rá.


