
Örvendetes, hogy évről évre megújul a 
Régizene Fesztivál, és egyre bővül a 
közönsége. Az emberek felismerik, hogy 
az új hangszerek, műfajok megjelené-
sével nemcsak fejlődésről beszélhetünk, 
hanem ezzel párhuzamosan finomságok, 
árnyalatok vesztek el a zenéből. Aki ezt 
képes kihallani, az beleszeret a régizené-
be, és visszatérő vendége lesz egy olyan 
fesztiválnak, amely a korabeli hangsze-
rek és historikus előadásmód 
révén visszaidézi az elmúlt korok meg-
hitt, bensőséges hangulatát. 

Dr. Filip Ignác Csaba
művészeti igazgató
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Csütörtök, július 10. 
13.30–14.00 Térzene a Majláth Gusztáv 
Károly téren a Régizenei Nyári Egyetem 
diákjainak részvételével
18.00 A fesztivál megnyitója
Mandel Róbert és meghívottai (Budapest)
19.30 Codex együttes 
(Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy)
Mikó-vár udvara*
22.00 Szabó István (Budapest): lant
Mikó-vár
 

Péntek, július 11. 
13.30–14.00 Térzene a Majláth Gusztáv 
Károly téren, Codex együttes (Csíkszereda–
Sepsiszentgyörgy)
14.00–18.00 A Régizenei Nyári Egyetem 
kurzuszáró hangversenye – Nagy István 
Művészeti Líceum
18.00 TranSylvania barokk együTTeS 
(Kolozsvár) – református templom
19.30 barokk FeSzTiválzenekar, művészeti 
vezető: Ulrike TiTze (Drezda) – Szent 
Ágoston-templom
22.00 CSalog Benedek (Budapest): barokk 
fuvola, Fülöp Mária (Bázel): csembaló 
és Sam ChapMan (Bázel): theorba, lant – 
Mikó-vár

 

Szombat, július 12.
 11.00–13.00 Reneszánsz gyermeknap
Játszóház, reneszánsz táncok tanítása, 
címerfestészet, páncél- és fegyvermustra, 
a TIBIA KAMARAZENE EGYÜTTES 
koncertje
Mikó-vár udvara*
13.00–13.30 Térzene a Majláth Gusztáv 
Károly téren, MuSiCa hiSToriCa (Budapest)
17.00 lyCeuM ConSorT (Bukarest)
Mikó-vár 
17.30 kájoni ConSorT (Barót), 
CarMina renaSCenTia (Nagykároly)
18.30–19.30 paSSeggio historikus tánc-
együttes (Kolozsvár)
19.45–21.00 MuSiCa hiSToriCa (Budapest) 
és kobzoS kiSS Tamás (Budapest)
Mikó-vár udvara*
22.00 TóTh Mónika (Budapest): hegedű; 
Danuta zawada (Gdańsk): hegedű, brácsa; 
Chereji Szilárd (Linz): bécsi violone
Mikó-vár

Vasárnap, július 13. 
11.30–12.00 Térzene a csíksomlyói kegy-
templom előtt, lyCeuM ConSorT (Bukarest)
18.00 balkan baroque band

 (Párizs–Csíkszereda)
19.00 la FeniCe együttes (Párizs)
20.30 Reneszánsz táncház kováCS Gáborral
Mikó-vár udvara*

*Rossz idő esetén a Csíki Játékszín; az egyéb 
helyszínek fel vannak tüntetve.

A fesztivál programja
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Reneszánsz napi menü csíkszeredai éttermekben
Renaissance Café

Lapok a Csíkszeredai Régizene Fesztivál történetéből
...ami csak a miénk volt

Múltidéző kiállítás 
Digitalizált sajtóarchívum 

Helyszín: a Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme
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• A koncertek és előadások műsorleírásai
Csütörtök, július 10. 18.00 Mikó-vár udvara 
(rossz idő esetén a Csíki Játékszín)
A fesztivál megnyitója, Mandel Róbert és meghívottjai 
(Budapest)
Reneszánsz udvarok zenéje
Andrejszki Judit – ének, csembaló, ütőhangszerek; Kállay 
Gábor – ének, furulyák, rebek; Mandel Róbert – tekerőlant, 
ütőhangszerek; Szabó Zsolt – viola da gamba

• Program
Tielman Susato: Alderhande Danserye (Antwerpen, 1551)
La morisque (Basse danse no. 5)
Allemande (no. 1) – Allemande (no. 5)

Ballo Ongaro (Giovanni Picchi: Il primo libro d’intavolatura di 
balli d’arpichordo, 1592)
Apor Lázár tánca – Ötödik tánc hatodon (Kájoni-kódex, 1634–
1671)
Két magyar tánc (Starck-virginálkönyv, 1689)

Claude Gervaise: Allemande – Branle simple – Pavane 
passemaize – Gaillarde – Branle de Champagne (Pierre 
Attaingnant: Sixième Livre de Danceries, 1555)
Bakfark Bálint: O combien est malheureux… (Claudin de 
Sermisy nyomán; Lyon, 1553)

Chorea Hungarica ex C – Chorea Hungarica ex A – Chorea 
Hungarica ex E – Chorea Hungarica ex C (Lőcsei tabulatúra, 
1660–1670)

Klobuczky tanecz – Polonica – Hagnal – Pargamasca 
(Bergamasca) (Vietórisz-kódex, 1670-es évek)
Három magyar tánc (Nouvelle Collection d’Hongroises, Bécs/
Pozsony, 1808)

Magyar friss – Ungarisch (Pozsonyi kézirat, 1820)
XVI. századi hajdútáncok
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Heiducken Dantz (Drezdai cisztertabulatúra, 1592)
Hayduczky (Jan z Lublina tabulatúrája, 1540)Heidukken
(August Nörmiger tabulatúrája, 1598)
Ungarischer Tantz (Wolf Heckel tabulatúrája, 1562)
Ungaresca (Jacob Paix, Ein Schön Nutz und Gebrüchlich Orgel 
Tabulaturbuch, 1583)

Csütörtök, július 10., 19.30
Codex együttes
Mit bízik ez világ ő álnokságában
Műsorunkat XVIII–XIX. századi magyar kéziratok vokális 
és hangszeres zenéjéből válogattuk. A Sepsiszentgyörgyi kottás 
kézirat lengyel táncai valószínűleg fellelhetők más európai 
könyvtárakban is; a harmonizálás és hangszerelés a kézirat-
ban lévő hegedűszólam alapján készült. A XIX. századi ma-
gyar táncok dallamfordulatai rokonságot mutatnak a román, 
ún. lăutar zenével, mivelhogy mindkettőt cigányzenészek 
játszották. Egy lehetséges találkozópont a kétféle zenei stílus 
között Bécs lehetett, ahova a tehetséges fiatal cigány zenésze-
ket – úgy a magyar nemesek, mint a román bojárok – tanulni 
küldték. Bocskor János énekeskönyvének (a Kájoni-cantionale 
kiadásaiból átvett), elmúlásról szóló szomorú énekeit jól el-
lensúlyozza az utolsó, vidám hangvételű Boldog ember c. dal, 
amely az együttes tavalyi műsorának is egyik legsikeresebb 
darabja volt.
Filip Ignác (művészeti vezető) – furulyák, fuvolák; Szabó 
Éva – furulyák, fuvolák, ütőhangszerek; Kovács László – he-
gedű, ének, Kovács Éva – hegedű, ének; Adorján Csaba – 
brácsa, kontra; Lázár Zsombor – gordonka, koboz; Szögyör 
Árpád – ének, bőgő
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• Program
Lengyel táncok (Sepsiszentgyörgyi kottás kézirat, 1757)
Harc ember élete – Mit bízik ez világ – Ez világot Ádám hogy 
elveszté – Halljátok meg panaszimot (Bocskor János énekes-
könyve, 1716–1739)
XIX. századi román és magyar táncok
Angheluş Dinicu: Ciocârlia – Corăghiasca – Hora bătrânească – 
Hora de la Cotoroaia
Magyar táncok (24 originelle ungarische Nationaltänze)
Sârba de la Zmeu
Pálóczi Horváth Ádám: Boldog ember, akinek sokra nincsen 
gondja (Ötödfélszáz énekek, 1813)

Csütörtök, július 10., 22.00
Mikó-vár terme
Szabó István (Budapest) – lant
Canzon francese
A chanson, vagyis a francia dal a XVI. század első évti-
zedeiben a vokális polifónia legnépszerűbb műfajává vált. 
Dallamossága és jellegzetes ritmusa a hangszeres zene alko-
tóinak is követendő mintául szolgált. A lantosok és orgonis-
ták az in ta vo lált, tehát hangszeresen átdolgozott chansonok 
mellett olyan fantáziákat is komponáltak, amelyek a francia 
kórusművek melódiáit idézték, vagy egy hosszú és két rövid 
értékű, azonos magasságú hanggal induló motívumot vezet-
tek végig a szólamokon. Ezeket a fantáziákat gyakran illették 
a canzon francese elnevezéssel. A műsorban ilyen lantfantázi-
ák, illetve in ta vo lá ci ók hangzanak el az európai lantművészet 
jeles egyéniségeinek szerzeményeiből. A magyar reneszánsz 
énekköltészet egyes dallamaiban is megjelenik a francia chan-
sonok, vagy a branle és a volte zenei világa. A műsorban meg-
szólaló énekek részben ezeket a kapcsolatokat idézik.

• Program
Marco dall’Aquila: Fantasia (1536)
Szkhárosi Horvát András: A fejedelemségről (1545)
Francesco da Parigi: Fantasia (1540 k.)
Tinódi Sebestyén: Egervár viadaljáról való ének (1553)
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Bakfark Bálint: D’amour me plaint (1553)
Thordai János: XXXI. zsoltár (1627)
Benedictus de Drusina: Le content (1556)
Kanizsai Pálfi János: Tavasz indul vízforrásoktúl (1615)
Jean-Paul Paladin: Fantasia (1560)
Batizi András: Házasságról való ének (1546)
Andrea Feliciani: Fantasia [in modo canzon francese] (1580)
Balassi Bálint: Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (1586 k.)
Santino Garsi da Parma: Canzona [in aria francese] (1590)
Szegény fejem uramhoz óhajt (1600 k.)
Eques Romanus (?): Fantasia [in modo canzon francese] (1594)
Rimay János: Légyen jó idő csak (1600 k.)
Simone Molinaro: Fantasia [in modo canzon francese] 
(1599)
Balassi Bálint: Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak (1588)

Péntek, július 11, 11.00
A Nyári Egyetem kurzuszáró hangversenye – Nagy István 
Művészeti Líceum

Péntek, július 11., 18.00 – református templom
Transylvania Barokk Együttes (Kolozsvár)
Francia barokk zene
Majó Zoltán – furulya; Bartha Mátyás – barokk hegedű; 
Ciprian Câmpean – barokk cselló; Erich Türk – csembaló
Program
Joseph Bodin de Boismortier (1689–1755): Quatrième Ballet 
de Village en Trio, Op. 52 (1734)
Rondement – Gaiment – Légèrement – Doucement – Chaconne
Anne Danican Philidor (1681–1728): Sonate pour la flûte à bec 
(1712)
Lentement – Fugue – Courante – Les notes égales et détachez – 
Fugue
François Couperin (1668–1733): Ordre 2ème de clavecin (1717)
Allemande La laborieuse – Première courante – La Garnier – 
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Gavotte – Les idées heureuses
François Francoeur (1698–1787): Sonate VI. en Sol mineur 
(Deuxième Livre de sonates à violon seul et basse continue, 1730)
Lentement – Courante – Allemande – Sarabande – Rondeau – 
Sicilienne
Jean-Marie Leclair (1697–1764): Sonate VIII. à Trois, Op. 2/8 
(1728)
Adagio – Allegro – Sarabanda – Allegro assai
Marin Marais (1656–1728): Suite V en Trio en Mi mineur 
(1692)Prelude – Rondeau – Sarabande – Menuet – Passacaille

Péntek, július 11., 19.30 – Szent Ágoston-templom
Barokk Fesztiválzenekar
Művészeti vezető: Ulrike Titze (Drezda)

• Program
Jean-Baptiste Lully (1632–1687): Le bourgeois gentilhomme
Acte I: Ouverture – Air 
Acte II: Premier air des garçons tailleur – Deuxième air
Acte IV: Marche pour la Ceremonie des Turcs – Chaconne des 
Scaramouches, Trivelins et Arlequins
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Johann Friedrich Fasch (1688–1758): Ouverturensuite F-Dur
Ouverture – Courante – Jardinier – Air – Gavotte I–II – Menuet

Jean-Féry Rebel (1666–1747): Les Élémens (1737)
Le Chaos – Loure „La Terre” (Air pour les Violons) – „L’Eau” 
(Air pour les Flutes) – Chaconne Gay „Le Feu” – Ramage 
„L’Air” – Rossignolo – Loure – 1er Tambourin – 2ème Tambourin 
– Sicillienne. Gracieusement – Rondeau (Air pour L’Amour) – 
Caprice (Rondeau)

Jean Philippe Rameau (1683–1764): Les Indes Galantes
Chaconne

Péntek, július 11., 22.00 – Mikó-vár terme
Csalog Benedek – barokk fuvola (Budapest), Fülöp Mária – 
csembaló (Bázel) és Sam Chapman – theorba (Bázel)
Francia barokk zene
Amikor sok évvel ezelőtt barokkfuvola-játékkal kezdtem 
foglalkozni, egy számomra addig teljesen ismeretlen, új vi-
lágra bukkantam a francia késő barokk fuvolazenével való 
megismerkedés révén. Ekkor szembesültem azzal, hogy a 
XVIII. századi repertoár igen jelentős részét francia földön 
írták, egy, a miénktől meglehetősen különböző kulturális, 
nyelvi közegben. Érdekes módon a francia barokk előadá-
sának XX. századi kultusza a hatvanas-hetvenes években 
Hollandiában és Belgiumban kezdődött, és a többi európai 
ország csak lassan követte őket. Így például Angliában és 
Olaszországban a mai napig alig szólal meg francia barokk 
zene. Harminc-negyven évvel ezelőtt így a hollandok sajátos 
vérmérséklete, habitusa határozta meg ennek a repertoárnak 
az előadásmódját. Hiszek abban, hogy a kelet-európai zenei 
hagyományokban nevelkedett zenészeknek is lehet hoz-
zátennivalója ehhez a zenéhez, és ez a „goûts-réunis” szép 
eredményhez fog vezetni ma este Csíkszeredában. A hang-
versenyen a XVIII. század első felének néhány reprezentatív 
fuvolaműve szólal meg. A koncert első felében hagyományo-
sabb, szvitszerű művek fognak megszólalni, a másodikban 
pedig az akkoriban újszerű, olasz mintára készült szonáták. 
Ezek jellegzetes példája pl. Leclairnek, az itáliai neveltetésű 
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nagy hegedűsnek a szonátája. (Csalog Benedek)
• Program
Prélude (improvizáció)
Pierre Danican Philidor (1681–1731): Ötödik szvit
Très lentement – Allemande – Sarabande. Très tendrement – 
Gigue. Gayment
François Couperin (1668–1733): Les Silvains (Robert de Visée 
lantátirata)
Jacques-Martin Hotteterre (1674–1763): Harmadik szvit 
(Premier livre)
Allemande – Sarabande – Courante/Double – Rondeau – Menuet 
– Gigue
François Couperin: Septième Concert (Les goûts-réunis ou nou-
veaux concerts)
Gravement et gracieusement – Allemande – Sarabande – Fuguéte 
– Gavote – Siciliéne
• szünet •
Jean-Marie Leclair (1697–1764): e-moll szonáta (Deuxième 
livre de sonatas, No. 1, 1723)
Adagio – Allegro ma poco – Sarabanda – Allegro
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Jacques Duphly (1715–1789): Első szvit (Premier livre de clave-
cin)
Allemande – Courante – Rondeau

Michel Blavet (1700–1768): Második szonáta (3me livre)
Andante e spicato – Allegro – Minoetto
Szombat, július 12., 11.00 a Mikó-vár udvara
Játszóház, reneszánsz táncok tanítása, címerfestészet, páncél- 
és fegyvermustra, a TIBIA KAMARAZENE EGYÜTTES 
koncertje

Szombat, július 12., 17.00 a Mikó-vár terme
Lyceum Consort
Ricercar – Zenei morzsák az ars antiquától a kora barokkig
Izsák Katalin – furulyák; Nagy Zsófia – furulyák; Öllerer 
Ágnes (művészeti vezető) – furulyák; Popescu Pavel – furu-
lyák;  BANICA Anna-Mária – furulyák

Ricercar… próbálkozás, keresgélés. A XVI. század hangsze-
res műfaja, amely több, egymástól eltérő témát dolgoz fel. 
Szólamvezetése még visszatükrözi a középkor szellemét, mi-
közben imitációs technikája néhol már előrevetíti a barokkot.
Ricercar… próbálkozás, keresgélés. A Lyceum Consort együt-
tes arra vonatkozó kísérlete, hogy e rövid fesztiválprogram 
keretében felvillantsa saját értelmezését a francia ars an-
tiquáról és az Itáliában virágba szökkenő ars nováról, a már 
egymást üldöző szólamokról, de a még mindig vízszintes 
szerkesztési elvből adódó meglepően modern harmóniákról. 
Reneszánsz táncdallamokban viaskodik a modalitás és tonali-
tás, szakrális és profán, s a műsor végén egy pillanatra a bizarr 
barokk is feltűnik.
Ricercar… próbálkozás annak felmutatására, hogyan kapcso-
lódtak egymásba, miként szervesültek ország- és időhatárokat 
átlépve ezek a stílus-, forma- és műfajbeli zenei láncszemek.
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• Program
Leoninus (XII. század): Haec dies (organum)
Perotinus (XIII. század): Ex semine (conductus-motet)
Molendinum de Paris (XIV. század)
Li maus/Dieus! por quoi/Portare (motetus) – Li savours/
Li grant desiers/Non veul mari (motetus) (Codex Montpellier, 
XIV. század) Francesco Landini (1325 k.–1397): Lasso! di don-
na (ballata) – Giunta vaga biltà (ballata) – Chiosi pensoso (cac-
cia)

Giulio Segni (1498–1561): Ricercar
Antonio Mortaro (?–1600): L’Albergona
Francesco Patavino (1478 k.–1556 k.): Donne, venete al ballo
Alfonso Ferrabosco II. (1572 k.–1628): Pavan à 5
Gioseffo Guami (1540 k.–1611): La Guamina

Szombat, július 12., 17.30
A Mikó-vár udvara (rossz idő esetén a Csíki Játékszín)
Kájoni Consort (Barót)
Fegyvert, s bátor szívet
Erdélyi és magyar vonatkozású zene a XVI–XVII. századból

Európában a zene mindenütt szorosan az udvari élethez 
tartozott, és ily módon kötelező velejárója volt az ural-
kodói udvarok mindennapjainak. Nem volt ez másként 
Magyarországon sem. Számos forrás tanúskodik az 1500 utá-
ni magyar királyi udvar zenéjéről, majd Buda elfoglalását 
követően az Erdélyben kialakult fejedelmi udvar zenei éle-
téről. Uralkodóink arra törekedtek, hogy lehetőség szerint 
kiváló külföldi muzsikusokat szerződtessenek, elsősorban 
Magyarországhoz közeli országokból: német, szász, sziléziai 
területekről, Észak-Olaszországból vagy Lengyelországból.
Koncertműsorunkat olyan zeneszerzők műveiből állítottuk 
össze, akik valamilyen módon kötődnek Magyarországhoz, 
Erdélyhez, vagy éppen innen származnak. A brassói szár-
mazású Bakfark Bálint (Valentin Greff Bakfark) az egyetlen 
olyan magyarországi muzsikus, aki kora nemzetközi élvona-
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lába tudott emelkedni. A kor gyakorlatának 
megfelelően világi dallamnak egyházi szö-
vege is lehet, és fordítva. Ilyen a Johannes 
Honterus által kiadott dallamra énekelt 
Horatius-óda is, melyet Rimay János versé-
vel is hallhatnak.
Kájoni János a XVII. századi Erdély egyik 
legszínesebb egyénisége, aki Csíksomlyón 
európai kultúrát akart felépíteni. Gondosan 
feljegyzett néhány olyan dallamot is, ame-
lyet a nép énekelt és táncolt, de a helyi 
vonatkozásokon kívül számos korabeli 
kortárs zeneszerző művét is összegyűjtötte. 
Műsorunkban szerepet kapnak olyan művek, 
melyeket a Kájoni-kódexből válogatunk, ily módon is szeret-
nénk tisztelegni együttesünk nagy névadója előtt.
Együttesünk 2013 karácsonyán, családias hangulatú koncert-
tel ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, több régizene-
együttes társaságában. A jól sikerült előadás kedvet adott a 
további együttmuzsikáláshoz, ezért készítettünk egy közös 
műsort is a Carmina Renascentia együttessel.

Antal László – ének; Egyed Csaba – ütőhangszerek, ének; 
Farkas Erzsébet – ének; Fancsal Zsolt – furulya, ének; 
Gyulai György Éva – brácsa, ének; Ilyés Lajos – furulya, 
ének; Oláh Román Ida – cselló, ének; Ráduly Karola – 
ének; Veress Katalin – ütőhangszerek, ének

• Program
Krisztus feltámadott (húsvéti ének, XV. század)
Johann Walter (1490–1570): Christ ist erstanden – Aus Tiefer 
not (korálfeldolgozás)
Dulcis Jesu – O quam pulchra (Esterházy Pál: Harmonia 
Caelestis, 1711)
Giacomo Moro da Viadana (1560 k.–1627): Alleluia. 
Gaudeamus omnes (Kájoni-kódex, 1687 előtt)
Jacob Arcadelt (1505–1568): Il bianco e dolce cigno (Il primo 
libro di madrigali d’Arcadelt a quatro, 1539)
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Adrian Willaert (1480 k.–1562): A quand’ a quand’ have-
va – O bene mio famm’uno favore (Canzone Villanesche alla 
Napolitana, 1545)
Bakfark Bálint (1506?–1576): Gagliarda Non dite mai 
(Lembergi kézirat, 1555–1560)
Sibenbürger Tanz (Nikolaus Schmall lanttabulatúrája, 1608–
1613)
Adrian Willaert: Madonn’io non lo so perche lo fai – 
Madonna mia fa (Canzone Villanesche alla Napolitana, 1545)

A Kájoni Consort és a Carmina Renascentia közös mű-
sora
Pápai Páriz Ferenc: Fegyvert, s bátor szívet (propagandaé-
nek Zrínyi érdekében; dallam: Cur mundus militat, Cantus 
Catholici, 1651)
Rectius vives Lycini (Horatius) – Kegyes Istenünk (Rimay 
János)
Vitam que faciunt (Martialis) – Mindannyian örüljünk 
(Huszár Gál)
Da puer plectrum choreis (Prudentius)
(Johannes Honterus: Odae cum Harmoniis, 1548)

Bakfark János (XVI. század): Schöner deutscher Dantz 
(Philipp Hainhofer: Lautenbuecher, 1603)

Szombat, július 12., 18.00
Carmina Renascentia (Nagykároly)
Népszerű XVI. századi francia dallamok hangszeres és 
énekelt változatai

Keresztesi Ildikó – szoprán, hárfa, furulyák, görbekürt; 
Lőrincz Tünde – alt, dob; Jónucz Alfonz – tenor, furulyák, 
cornamusa Lőrincz Szilveszter – basszus, viola da gamba, 
furulyák; Vezér János – furulyák, görbekürt



15

• Program
Michael Praetorius (1571–1621): Bransle-ok (Terpsichore 
Musarum…, 1612)
Pierre Certon (1510 k.–1572): La, la, la, je ne l ’ose dire – 
Contentez vous
Pierre Attaingnant (1494–1552): Pavane
Pierre Certon: J’ai le rebours
Ismeretlen szerző / Josquin des Près (1450–1521): Két hang-
szeres darab (Marosvásárhelyi kézirat, XVI. század eleje)
Pierre Sandrin (1490–1561): Doulce Memoire (Carminum ad 
testini usum compositorum Pierre Teghi)
Claude Goudimel (1510–1572): Bonjour mon coeur
Tielmann Susato (1490–1561): Rondeau (Danserye, 1551)
Clément Janequin (1485–1558): Il estoit une fillette (Carminum 
ad testudini usum compositorum Pierre Teghi)

Szombat, július 12., 18.30
Passeggio historikus táncegyüttes
William ShakeSpeare: A windsori víg nők
Reneszánsz táncjáték eredeti koreográfiák felhasználásával
A Passeggio táncegyüttes a 13–19. századi Európa tánckul-
túráját, öltözködését, viselkedésmódját és szórakozási lehe-
tőségeit próbálja újra felfedezni. Az együttes országos szintű 
egyediségét az biztosítja, hogy a középkori és reneszánsz tán-
cok mellett barokk tánccal is foglalkozik.
Az együttes koreográfusa által összeállított előadások széles 
palettája minden alkalommal új élményt nyújt a nézőközön-
ség számára: hol korhűen mutatják be a táncokat, hol pedig 
a korhű elemekből egyéni lépéssorozatokat állítanak össze, 
vagy úgy rendezik át a koreográfiát, hogy az eredetileg társas 
tánc a színpad által meghatározott lehetőségekhez illesz-
kedjen. Minden előadással egy történetet elevenítenek fel, 
tánclépésekben mutatva be híres jeleneteket, értelmet adva a 
koreográfiának.
Az együttes tagjainak lehetőségük volt részt venni tovább-
képző tanfolyamokon Kovács Gábor (Budapest), Francois 
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Denieau (Párizs) és Bérengère Bodenan (Académie de 
Sablé) koreográfusok vezetésével, illetve különböző projek-
teken belül közreműködtek Mary Collins (a londoni Royal 
College of Music tagja) táncossal és koreográfussal.

Rendező: Kádár Elemér
Koreográfus: Juhász Csilla
Táncosok: Borbély Emese, György Melinda, Juhász Ana 
Maria, Juhász Csilla, Kis Enikő, László Edit, Sebestyén 
Róbert, Szalontai Noémi, Szász Huba
Zenészek: Haáz Bence – furulya; Dénes Anna – hegedű; 
Csata István – viola da gamba; Dénes Csongor – ütőhang-
szer

•Program
Cuckolds All In A Row (John Playford, The English Dancing 
Master, 1651)
Ballo del fiore (Fabritio Caroso, Il Ballarino, 1581)
Gracca amorosa (Fabritio Caroso, Il Ballarino, 1581)
La volta (Thoinot Arbeau, Orchésographie, 1588)
Bella gioiosa (Fabritio Caroso, Il Ballarino, 1581)
Old Alman, Queen’s Alman (Inns of Court, London, 1570–1675)
Les bouffons (Thoinot Arbeau, Orchésographie, 1588)
Pavaniglia (Fabritio Caroso, Il Ballarino, 1581)
Il canario (Fabritio Caroso, Il Ballarino, 1581)
Confesse (John Playford, The English Dancing Master, 1651)

Szombat, július 12., 19.45
Csíkszereda, a Mikó-vár udvara 
(rossz idő esetén a Csíki Játékszín)
A Múzsák szállása – Erdélyi muzsika a XVII. századból
A koncert címe egy elveszett nótajelzést idéz: ezt a metaforát 
joggal alkalmazhatjuk a XVII. századi Erdélyre. A műsor 
a korszak erdélyi társadalmának képét szeretné árnyaltan, 
de a maga ellentmondásaival együtt bemutatni (elsőként 
1997–1998-ban vittük színre; akkor a Collegium és a Mínium 
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együttes, továbbá az Amaryllis Táncegyüttes is közreműkö-
dött). A hangszeres zenét, sőt többnyire az anyanyelvű ének-
költészetet is főként a társadalmi kommunikáció eszközének 
tekintették a régiek, hiszen az identitásukat fejezték ki vele, 
érveltek valami mellett és valami ellen, és így tovább. E né-
zőpontból a táncdivatok – amelyek gyakran meghódították 
még a hagyományőrző családokat is, mint arra Apor Péter 
figyelmeztet – ugyancsak a társadalmi elvárások és mozgástér 
beszédes emlékei.

Egy Bocskai István korából való protestáns zsoltárparaf-
rázis és a fejedelem egyik siratóéneke után Bethlen Gábor 
korát idézzük fel. Egy prágai lantkézirat erdélyi táncpárja 
mellett – kedves barátunk, Deák Endre emlékére – a kor-
szak legismertebb nyugat-európai táncgyűjteményéből, M. 
Praetorius feldolgozásaiból is összeállítottunk egy sorozatot. 
E tánctípusokat Don Diego d’Estrada spanyol táncmester is 
megemlíti, s azt állítja, hogy némelyiket betanította az erdé-
lyi nemeseknek. Bethlen Gábor halálára, illetve felesége, a 
bűnbánó Brandenburgi Katalin nevében is születtek énekek, 
bár ez utóbbi kétes hitelű. A tö-
rök klasszikus zenéből – amely 
Erdélyben politikai okokból 
is divatos volt – egy hadizenei 
tétel hangzik el, Sudár Balázs 
rekonstrukciójában. A következő 
évtizedek immár az aranykor vé-
gét jelentik. II. Rákóczi György 
sikertelen lengyel hadjárata (1657) 
nyomán sok erdélyi vitéz esett 
tatár fogságba, köztük Kemény 
János, a későbbi fejedelem; ki-
váltásukért több ének szót emelt. 
Petrőczy Kata Szidónia erdélyi 
nemesasszony hányatott életét 
végigkísérik keserves és vigaszta-
ló célú versei, ezúttal a saját szívével vitatkozó éneke csendül 
fel. 
A társadalom másik nézőpontja a humor és a közös szóra-
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kozás, például a főúri és köznemesi lakodalmak, farsangi 
mulatságok alkalmával. A kizökkent világról szóló diákos 
hazugságverset még száz évvel később is feljegyezték, a 
Kájoni-kódex két cigány nyelvű dalocskája talán egy iskolai 
színdarabban hangzott el. Egy Erdélybe hazatérő katona az 
egész útját elmeséli, ahogyan a lakodalom teljes táncrendjét 
is megörökítette a Hallod-e, pendítsd az lantot, amelyet egy 
hajnali énekkel toldottunk meg: ez jelzi a leányság végét, az 
asszonykor kezdetét. A nyúl éneke a ponyvakiadások révén 
a XIX. századig népszerű volt, s nemcsak a vadászok által 
hajkurászott nyúlról szólt, hanem egyúttal a főúri és papi 
adószedők zaklatásainak kitett kisemberről is. A korabeli 
erdélyi hangszeres zenét más vidékeken is játszották. Az er-
délyi fejedelem (akkor épp I. Apafi Mihály) táncát Sopronban 
kottázták le; az Oláh tánc, vagyis a későbbi Rákóczi-nóta 
dallamcsírája a Felvidéken bukkan fel egy szlovák verzióval 
együtt; G. D. Speer sziléziai toronyzenész pedig az 1650-es 
években Felső-Magyarországon és Erdélyben tanulhatta azo-
kat a magyar táncdallamokat, amelyeket 1688-ben ötszólamú 
feldolgozásban adott ki.
KOBZOS KISS TAMÁS – ének, koboz, tekerőlant, fidula

MUSICA HISTORICA
Csörsz Rumen István (művészeti vezető) – ének, lant, ko-
boz, duda, töröksíp, görbekürt, ney; Farkas Zoltán – csel-
ló; Kasza Roland – ütőhangszerek; Kovács Attila – ének, 
koboz, tenor viola da gamba, furulyák, töröksíp, görbekürt; 
Palócz Réka – ének, furulyák, basszus cornamusa, doromb; 
Széplaki Zoltán – ének, furulyák, reneszánsz és barokk fu-
vola, zergekürt, görbekürt, töröksíp; Tövisházi Zsófia – he-
gedű

• Program
46. zsoltár (Jövel, légy velünk, Úristen) (XVII. század eleje)
Az idvezült fölséges Bocskai Estvánnak, Magyar- és Erdélyország 
fejedelmének szomorú haláláról (1607 k.)
Siebenbürgische Tänze (Nikolaus Schmall lanttabulatúrája, 
1608–1613)
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Brandenburgi Katalin éneke (Bűneimnek nagy mélységéből) 
(Thaly-kolligátum, XVIII–XIX. század fordulója)
Michael Praetorius (1571–1621): Bransle de la Royne I–II. – 
Canarie – Volte (Terpsichore Musarum…, 1612)
Bethlen Gábor epitáfiuma (1629)
Behrám Nefíri: Peşrev hüseyni makámban (Ali Ufki: 
Mecmuă-i saz ü söz, 1651)
Tatár rabságban lévő erdélyiek éneke (1657)
Pártolkodó Erdélyország (részletek, 1660–1661)
Petrőczy Kata Szidónia (1662–1708): Bágyadt szívem, csen-
desedjél
Fenékkel felfordult már ez széles világ (Szentsei György dalos-
könyve, 1704 előtt)
Dade Zingaricum (Kájoni-kódex, 1687 előtt)
Oláh tánc – Ja sem osamela (Vietórisz-kódex, 1670-es évek)
Nosza, hajdú, firge varjú (Szentsei György daloskönyve, 1704 
előtt)
Ungerischer Tanz des Fürsten aus Siebenbürgen (Starck-
virginálkönyv, 1689)
Pohlnisch Ballet I. (Georg Daniel Speer: Musicalisch-
Türckischer Eulen-Spiegel, 1688)
Hallod-e, pendítsd az lantot (Vásárhelyi-daloskönyv, 1670-es 
évek)
Kelj fel, ki valál te szép lány (Fanchali Jób-kódex, 1608 után)
Hungarisch Ballet I–III. (Georg Daniel Speer: Musicalisch-
Türckischer Eulen-Spiegel, 1688)
A nyúl éneke (Kájoni-kódex, 1687 előtt)
Szombat, július 12., 22.00
A Mikó-vár terme
Divertimento
A legenda szerint a bécsi kávéházak története a város 1683-as 
felszabadításával kezdődik. Ez év szeptember 12-én győzték 
le a császári felmentő seregek a várost több mint két hónapig 
ostrom alatt tartó török hadakat. A rendezetlenül visszavonu-
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ló oszmán katonai csapatok bőséges 
zsákmányt hagytak hátra, többek 
között néhány zsák kávét is, a bé-
csiek számára addig ismeretlen ital 
alapanyagát.
A város első kávéházát 1685-ben 
nyitották meg. Az egyszerű ven-
déglőkkel szemben a kávéházak 
több komfortot és változatosabb 
szolgáltatást nyújtottak. A bécsi 
kávéházak kényelme és presztízse a 
Biedermeier korában élte virágkorát, 
fényűző berendezések, tükrök, csil-
lárok, ezüstedények felhasználásá-
val. Az újításoknak köszönhetően a 
kávéház hamarosan igazi társadalmi 
intézmény lett, helyszíne minden-
féle üzleti, magán- és társadalmi 
eseménynek, ahol a vendégek hazai 
és külföldi sajtótermékeket olvas-
hattak, biliárd-, sakk- és kártyajá-
tékokkal szórakozhattak, és termé-
szetesen politikáról, művészetről, 
irodalomról beszélgethettek. Idővel 
kialakult a kávéházak speciális típu-
sa, a híres zenés kávéház, ezáltal az 
élő zenei előadások a bécsi kávéházi 

kultúra szerves részévé váltak. A zenés kávéházak többnyire 
Bécs egykori császári vadászterületén, a Práterben sorakoztak, 
amelyet 1776-ban nyitottak meg a nagyközönség számára.
Ebben az időszakban Bécs Európa egyik legjelentősebb ze-
nei központjává vált. Jelentős ez az időszak a virtuóz bécsi 
nagybőgősök számára is. A nagybőgőre írt szóló, illetve 
kamarazenei darabok sokasága a bécsi korabeli repertoárban 
a hangszer aranykorára utal. Ezek a darabok az ún. bécsi han-
golásra íródtak (F1, A1, D, Fisz, A), amely elsősorban német 
nyelvterületen volt elterjedt. Mivel a virtuózabb darabok elő-
adása egy modern hangolású nagybőgőn nem lehet tökéletes, 
a repertoár kis töredékét játsszák csupán manapság, de abban 
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a korban, a bécsi divertimento egyik jellemvonásaként a 
nagybőgő gyakran előnyben részesült a gordonkával szemben 
a kamarazenei darabokban is.
A divertimento a klasszikus zene kiemelkedő műfaja, gyakran 
használta Haydn, Mozart és más osztrák zeneszerzők. A leg-
különfélébb szólóhangszerre vagy kamaraegyüttesre írt világi 
hangszeres műveket foglalja magában. Nyilvánvalóan nincs 
sajátos formája, bár a legtöbb divertimento a XVIII. század 
második felének táncszvitjeiben gyökerezik, vagy követi más 
korabeli kamarazenei műfajok formáit.
A három zenész divertimentókat játszik a bécsi zenés kávéhá-
zak szellemében.

Tóth Mónika (Budapest) – hegedű; Danuta Zawada 
(Gdańsk) – hegedű, brácsa; Chereji Szilárd (Linz) – bécsi 
violone

• Program
Georg Christoph Wagenseil (1715–1777): Trio capricioso a 2 
violini e basso [in g]
Largo – Fuga, Allegro moderato – Andante – Presto
Karl Kohaut (1726–1784): Partitta a 2 violini con basso [in g]
Allegro assai – Andante molto – Menuet, Trio – Allegro molto
Georg Christoph Wagenseil: Trio [in D] pour un violon, viola 
e basso
Allegro – Larghetto – Menuet, Trio
Johann Baptist Vanhal (1739–1813): Cassatio ex D a violino, 
viola e contra basso concertino
Allegro moderato – Menuetto, Trio – Adagio – Menuetto, Trio – 
Thema con Variationi, Moderato

Johann Christoph Mann (1726–1782): Divertimento à 3 [in D]
Andante molto, Cantabile – Allegro – Menuet, Trio – Finale, 
Allegro molto
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Vasárnap, július 13., 18.00
Balkan Baroque Band

Jean-Christophe Frisch (művészeti vezető) – barokk fuvola; 
Cyrille Gerstenhaber – ének; Mircea Ionescu – hegedű; 
Kovács László – hegedű; Adorján Csaba – brácsa; Lázár 
Zsombor – cselló; Szögyör Árpád – nagybőgő; Erich Türk – 
csembaló
Program
Michel Lambert (1610–1696): Airs de cour (1689)
Ombre de mon amant – Vos mépris chaque jour
Jean-Baptiste Lully (1632–1687): Armide, suite d’airs et de pièces 
(1686)
Ouverture – Gavotte – Menuet – Un songe affreux – Marche – 
Saraband – Canarie – Enfin il est en ma puissance – Passacaille
Pierre-Gabriel Buffardin (1690–1768): Concerto pour flûte
Allegro – Andante – Allegro
Jean-Philippe Rameau (1683–1764): Les Indes Galantes, suites 
d’airs et de pièces
Ouverture – Musette – Tambourins – Prélude pour l ’adoration du 
Soleil – Danse des Sauvages – Chaconne

Vasárnap, július 13. 19.00
La Fenice együttes (Párizs)

A La Fenice Együttes bemutatja: 
Kasszandra szerelmei
Zene és költészet Pierre de Ronsard korából
 Pierre Ronsard 1553-ban Párizsban jelentette meg Les 
amours című kötetét, melyet IX. Károly királynak ajánlott. A 
kötet előszava úgy említi a reneszánsz szerzőt, mint  „a költők 
hercege és a királyok költője”, és kiemeli a költő zene iránti 
szeretetét. Egyik életrajzírója így vall róla a XVII. század 
elején: „A zene igazi élvezet volt számára; szeretett énekelni, 
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saját sorait dúdolni, a zenét a vers húgának nevezte, a költőket 
és a zenészeket pedig a múzsák szent gyermekeinek.” (Claude 
Binet, 1609)
 
A La Fenice együttes régi vágya volt a Ronsard-szövegekbe 
szőtt érzelmek zenei tolmácsolása. Az együttes egyúttal sa-
ját régiójának kulturális örökségébe 
is betekintést enged: az auxerre-i 
könyvtárban őrzött, 1533-as eredeti 
kiadású ódagyűjteményt Clément 
Janequin, Claude Goudimel és 
Roland de Lassus művein keresztül 
idézi fel. Az előadás során vers és 
zene váltakozik, továbbá korabeli 
hangszeres fantáziák és variációk 
hangzanak fel Diego Ortiz, Albert de 
Rippe és Pierre Attaingant és mások 
mesterművei közül.
Jean Tubéry – görbe cink, egyenes cink, furulya; Simen van 
Mechelen – reneszánsz harsona, furulya; Marc Wolff – 
lant, reneszánsz gitár; Nicolas Achten – csembaló, gitár; 
Caroline Pelon – ének; Jean-Claude Saragosse – ének

• Program
Ismeretlen szerző: Premier ballet & „Ballet du Roy pour sonner 
après”
Roland de Lassus (1532–1594): Bonjour mon coeur
Peter Philips (1560–1628): Bonjour mon coeur
Jacques Mauduit (1557–1627): Voici le vert et beau Mai
Ismeretlen szerző: Courant’ de la Royne
Claude Goudimel (1514–1572): Mignonne allons voir si la rose
Michael Praetorius (1571–1621): La Rosette (Terpsichore 
Musarum…, 1612)
Pierre Certon (1510–1572): Fauche, garçon
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Michael Praetorius: Bransles de village (Terpsichore 
Musarum…, 1612)
Jacob Paix (1556–1623): Bransle & volte
Thomas Crequillon (1505 k.–1557?): Un gay bergier
Giovanni Bassano (1558–1617): Un gay bergier (passeggiato)
Thomas Crequillon: Alix avoit aux dents la malerage
Girolamo Dalla Casa (?–1601): Alix avoit (diminuito)
Clément Janequin (1485–1885): Petite nymphe folâtre
Adrien Leroy (1520–1598): Passamèze pour le luth
Roland de Lassus: La nuit froide et sombre
Claudin de Sermisy (1495–1562): Jouissance vous donneray mon 
ami
Albert De Rippe (1500 k.–1551): Romanesca
Ismeretlen szerző: Gaillarde „Si pour t’aimer”
Pierre Sandrin (1490 k.–1561 u.): Doulce mémoire
Diego Ortiz (1510 k.–1570 k.): Doulce mémoire (glosada) – 
Recercada secunda sobre passamezzo
Claudin de Sermisy: Tant que vivray en âge florissant
❧ Előadók 
cSata István a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia 
nagybőgő szakán szerzett előadóművészi diplomát, jelen-
leg a kolozsvári Transilvania Filharmónia tagja. A régizene 
és a viola da gamba iránti érdeklődése Ilse László-Herbert 
irányításával kezdett kibontakozni. Hamarosan magiszteri 
képzésen vett részt a genfi zeneakadémia régizene szakán, 
ahol viola da gambát Guido Balestracci, basso continuót 
pedig Pierre-Alain Clerc osztályában tanult. Részt vett kü-
lönböző mesterkurzusokon kamarazenei, illetve szólóreper-
toárral Bruno Cocset, Hervé Douchy, Mira Glodeanu, Jan 
De Winne és Françoise Lengellé vezetésével. Közreműködött 
hazai és külföldi régizene-együttesek munkájában, mint pél-
dául az Ausonia (Brüsszel), Il Gardellino (Brugge), Chanterelle 
(Kolozsvár), a Fonte di Gioia barokk együttes alapító tagja. 
Számos hazai és külföldi koncertmeghívásnak tesz eleget 
egyéni és kamarazenei produkciókkal.
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Sam chapman Anglia délnyugati részéről, Devonból szár-
mazik. Régizenei tanulmányait pengetős hangszereken a 
Londoni Királyi Zeneakadémián, Elizabeth Kenny profesz-
szornál kezdte. Ebben az időszakban két neves ösztöndíjat 
is elnyert: Julian Bream Prize (2002) és Robert Spencer 
Award (2004). Később az angol Leverhulme Trust alapít-
vány jóvoltából (2008) a svájci Schola Cantorum Basiliensis 
régizenei egyetemen folytathatta tanulmányait mesteri fo-
kozaton, előbb Hopkinson Smith professzornál, majd Jesper 
Christensen csembalóprofesszor irányításával basso continuo 
szakon. 2008 óta ugyanebben az intézményben korrepetitor-
ként is dolgozik, ezenkívül az Alexander-technika hivatásos 
tanára. Szólistaként és különböző kamaraegyüttesek tagja-
ként Európa-szerte koncertezett, több neves régizenei fesz-
tiválon fellépett, lantjátéka számos hangfelvételen hallható. 
Angol reneszánsz zenei kutatásai eredményeképpen 2008-ban 
megalapította a The Queen’s Revels régizene-együttest.

chereji Szilárd erdélyi zenészcsalád sarja; már ötévesen 
elkezdődött zenei képzése. Tanulmányait a brassói, grazi, 
bécsi, illetve trossingeni zeneművészeti főiskolákon folytatta, 
ahol nagybőgőn, violonén és viola da gambán tanult játszani, 
valamint középkori és reneszánsz zenére szakosodva mester-
diplomát szerzett Kees Boeke vezetése alatt. Számos nemzet-
közi fesztiválon és koncerten lépett fel, szólistaként és olyan 
zenekarok tagjaként, mint a L’Arpeggiata, Armonico Tributo 
Austria, Capella Cracoviensis, Cristofori, Ensemble Kapsberger, Il 
Gardellino, Les Nouveaux Caractères, Musica Historica, Norsk 
Barokkorkester, L’Orfeo Barockorchester, Private Musicke, illetve 
az általa alapított Santenay. Hangfelvételeket készített többek 
között az Alpha, Accent, Pan Classics, Gramola, Olive Music 
lemezkiadókkal.

cSörSz Rumen István 1974-ben született Budapesten. 
Csellótanulmányok után a népzene és a régizene felé fordult 
érdeklődése, s elvégezte az Óbudai Népzenei Iskola duda 
és koboz tanszakát, Lányi György és Kobzos Kiss Tamás 
növendékeként. Résztvevője volt Czidra László keszthelyi 
reneszánsz kurzusainak, s több hangszeren autodidakta mó-
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don megtanult játszani. Az ELTE magyar szakán 1997-ben 
szerzett diplomát, PhD-disszertációját 2004-ben védte meg 
Az ungaresca-forma irodalmi és zenei háttere címmel. Egy évig 
furulyát tanított, 2001 óta pedig az MTA Irodalomtudományi 
Intézetében (ma: MTA BTK ITI) dolgozik. Kutatási terü-
letei: a régi magyar énekelt költészet, a XVIII–XIX. századi 
közköltészet és a közép-európai dallamrendszerek. Több 
mint 50 tanulmányt publikált, több könyv szerzője, illetve 
társszerkesztője. A Musica Historica együttes alapítója és ve-
zetője 1988 óta (ének, pengetősök, fúvósok); 1997 óta a Musica 
Historica Kulturális Egyesület elnöke. A balkáni népzenére 
szakosodott Carmina Danubiana és a Falkafolk együttesben, 
valamint szólistaként is rendszeresen fellép Magyarországon 
és külföldön. Színpadi zenéket írt, CD-k, CD-ROM-ok és 
TV-filmek közreműködője. Kutatásaiért, egyben a Musica 
Historica együttes munkájának elismeréseként 2003-ban 
megkapta a Tinódi-lantot; 2007-ben Akadémiai Ifjúsági 
Díjban, 2009-ben és 2013-ban Bolyai-ösztöndíjban részesült. 
A Régizene Nyári Egyetemen negyedik alkalommal vezet 
kamarazenei kurzust.

Jean-Christophe FriSch az egész világot bejárta a XVIII–21 
Le Baroque Nomade, illetve a Balkan Baroque Band együt-
tessel, azzal a céllal, hogy az európai barokk zenét egyéb 
zenei stílusokkal ütköztesse. Az utazásokon átélt kalandok 
nemcsak zenei vonatkozásúak, hanem sok esetben az ember 
találkozói különféle zenészekkel, amelyet a karmester min-
den egyes fellépésekor aprólékosan továbbad a hallgatósá-
gának. Pontossága biológiai tanulmányaira vezethető vissza. 
Karrierje kezdetétől kiemelkedő fuvolista, Vivaldi fuvola-
szonátáiról készült felvétele az Universal Recordsnak mai 
napig referenciamunka. A barokk zenére vonatkozó egyedi 
látásmódja vitte rá a XVIII–21 megalakítására, hogy végre 
alkalmazhassa zenei ötleteit. Azóta a karmesteri munkának 
szenteli magát, abban is a barokk zene egy alig negyven éve 
született újjáolvasási módjának. Interpretációi a tempóbeli 
kontrasztok, a magas és mély hangterjedelembeli egyen-
súly, valamint a frazírozottságbeli kreativitás révén egyedi-
ek. Folyamatos kísérletezési vágya segítségével kutatásait a 
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legfrissebb zenetudományi felfedezésekre, illetve az általa 
vezérelt zenekarokkal való személyes kapcsolataira alapozza. 
Harmincnégy országban volt már karmester, többek között a 
párizsi Cité de la Musique, a bergeni Filharmonia (Norvégia), 
a londoni Southbank Fesztivál Központ, a római Operaház, a 
velencei Damascus és La Fenice színpadán. Húsznál is több 
lemeze készült, többet közülük a nemzetközi sajtó – pl. a 
Sunday Times – az év legjobb lemezének ítélt, s egyenesen a 
barokk zene Indiana Jonesanak nevezik. Az általa vezényelt 
koncerteket a sajtóban gyakran méltatták mint rendkívüli, 
egyedi kulturális élményt. Sokak szerint energiája és kariz-
mája egy másik, érzékeny költői világba repít.

FüLöp Mária Sepsiszentgyörgyön született. Főiskolai képzé-
sét a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia zenepedagó-
gus hallgatójaként kezdte el, ahol mellékszakként csembalót 
tanult Botár Katalin és dr. Erich Türk irányításával. 2004-
ben egy egyéves ERASMUS tanulmányi ösztöndíjat nyert a 
Trossingeni Zeneművészeti Főiskolára (Németország), ahol 
csembaló és régizene tanulmányait Franz Dieter Weitz és 
Marieke Spaans professzorok irányításával folytatta. 2008-ban 
felvételt nyert a bázeli Schola Cantorum Basiliensis régizenei 
egyetemre, ahol 2011-ben mesteri diplomát szerzett csembaló 
főszakon, Jörg-Andreas Bötticher professzor irányításával. 
Jelenleg Lipcsében folytatja magiszteri képzését Nicholas 
Parle professzor vezetésével, ugyanitt csembalót és generál-
basszust tanít, emellett Bázelben orgonistaként és zenetanár-
nőként dolgozik. Tanulmányait az évek során további mester-
kurzusokon egészítette ki: Magyarországon több gregorián 
tanfolyamon is részt vett, csembalótudását Magyarországon, 
Romániában, Ausztriában és Németországban tökélete-
sítette Jesper Christensen, Jacques Ogg, Nicholas Parle, 
Marieke Spaans, Bob van Asperen, Spányi Miklós és Franz 
Dieter Weitz irányításával. Szólistaként és számos kamara-
együttes tagjaként többek közt Svájcban, Magyarországon, 
Ausztriában, Németországban és Romániában lépett fel.
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Cyrille GerStenhaber irodalmi és zeneelméleti tanulmá-
nyai eredményeként az általa játszott zenei repertoár eklek-
tikus. Mivel rengeteg zenei stílusban otthonosan mozog és 
a hangja is könnyen idomul ezekhez, előadásai során ugyan-
olyan gyakran hallunk középkori és mai zenét. Monteverditől 
Milhaud Orfeuszán át énekel Rameaut, Händelt, Scarlattit, 
Mozartot, Puccinit, Prokofjevet, kortárs műveket és egyházi 
énekeket is. Operákból koncertekre és fellépésekre jár olyan 
neves karmesterek vezénylete alatt, mint Brüggen, Malgoire, 
Florio, Curtis, Frisch… A Francia Nemzeti Könyvtár 
többszörös meghívása után szakosodott francia fellépé-
sekre, illetve szokott lassan rá a francia sanzonok stílusára 
(Kosma, Poulenc). A kritikusok sokszor méltatják, és a vi-
lág – Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Németország, 
Törökország, Olaszország, Egyesült Államok – legjobb 
színpadain énekelt már. Számos lemeze közül kiemelendő 
a Même dans le sommeil (Domenico Scarlatti szólókantátái; 
Spanyolországban a 2000-es év legjobb barokk lemeze) és 
a Les leçons de ténèbres (François Couperin; a Sunday Times 
szerint 2003-ban az év egyik legjobb lemeze). Széles körű 
tapasztalataira alapozva mostanában egyéb zenei stílusokban 
is szeretné hallatni hangját, így a francia sanzonokban.

kobzoS kiSS Tamás 1950-ben született Debrecenben. 
Zeneiskolában zongorázni, majd magánúton gitározni ta-
nult. A magyar népzene és történeti zene már gimnáziumi 
évei alatt felkeltette érdeklődését, 1973–74-ben a debreceni 
Délibáb népzenei együttesben tevékenykedett. Ekkor már 
több népi hangszeren játszott (citera, brácsa, furulya, koboz) 
az ének mellett, és ezekben az években kezdte meg népzenei 
gyűjtőmunkáját a Baranyába telepített moldvai csángóknál, 
Gyimesben és a Mezőségen. 1974-ben rövid időre a Kaláka 
együttes tagja volt, majd táncházi zenekarokban játszott. 1975 
és 1985 között L. Kecskés András régizenei együttesének 
tagja, velük nagy számú hazai és külföldi koncert mellett 
több hanglemezen hallható. 1981-től tagja a bécsi Clemencic 
Consortnak, akikkel Bécsben és Európa számos országában 
több száz koncertet tartott már. Sokat koncertezett az okszi-
tán Miquèu Montanaróval, s 1991 óta gyakran lép fel török 
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barátjával, Erdal Şalıkoğluval is. Évtizedeken át dolgozott 
Szabados György zeneszerző-zongoraművésszel kortárs zenei 
művek előadójaként. Közreműködője a Jánosi Együttesnek. 
Számos díjazott hanglemez szerkesztője és közreműködő-
je. 1986 óta tanára, 1991 óta igazgatója az Óbudai Népzenei 
Iskolának. 2007 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 
kobozt tanít. Több tanulmányt írt a népzenetanítás témakör-
ében, előadásokat tartott, konferenciákat szervezett. 1998-ban 
megkapta a Köztársasági Arany Érdemkeresztet, művészi 
munkáját pedig A Magyar Művészetért, díjjal jutalmazták. 
2005-ben elnyerte a Magyar Régizenei Társaság Tinódi-díját. 
2006 tavaszán a Magyar Örökség-díjat, decemberben pedig a 
Príma-díjat vehette át. 2007 májusában a Magyar Művészeti 
Akadémia tiszteletbeli tagjai közé választotta. 2009-ben 
Óbuda Önkormányzatától Óbuda Kultúrájáért díjat ka-
pott, 2010-ben pedig elnyerte a Szenczi Molnár Albert-díjat. 
2011-ben kiemelkedő zenei- és előadóművészi tevékenysége 
elismeréseként Liszt Ferenc-díjat, 2014-ben pedig – a magyar 
régizenészek közül elsőként – Kossuth-díjat kapott. Kobzos 
Kiss Tamás rendszeresen szerepel a Csíkszeredai Régizene 
Fesztivál programjában.

kónya István lantművész Nagykanizsán született, s a 
szombathelyi tanárképző főiskolán kapott történelem–ének 
szakos tanári diplomát 1985-ben, majd a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola debreceni tagozatán folytatott gitár-
tanulmányokat Tokos Zoltánnál. 1989–1994 között a Hágai 
Királyi Konzervatórium (Hollandia) barokk tanszakán tanult 
Toyohiko Satoh-nál reneszánsz és barokk lanton, valamint 
arciliutón és chitarronén. Az első magyar lantművész, aki 
lantdiplomával rendelkezik. Kamarazenei diplomáját 1996-
ban ugyanott szerezte. Közben mesterkurzusokon vett részt 
Nigel North-nál és Stephen Stubbsnál. Szólistaként, kísérő-
ként és különböző zenekarok tagjaként Európa és Amerika 
számos országában koncertezik. 1993 óta rendszeresen ta-
nít lantot hazai régizene-kurzusokon: 1996–1998 között a 
Szombathelyi Régi Zene Nyári Akadémia, 2006–2008 között 
a Győri Nemzetközi Lant- és Gitárfesztivál, 2005–2009 kö-
zött a Savaria Régi Zene Műhely lanttanára és művészeti 
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vezetője. Számos rádió-, televízióműsor és hanglemezfelvétel 
közreműködője. Szóló CD-i: Három évszázad lantmuzsiká-
ja, S. L. Weiss: Lantszvitek. Budavári Lantestek című kon-
certsorozatában eddig mintegy félszáz hangversenyt adott a 
Budapesti Történeti Múzeum Gótikus Termében.

mandeL Róbert a régi hangszerek kutatója, tekerőlant-
művész, az electrotary nevű hangszer feltalálója, 1957. május 
4-én született. Nagyapja hangszerkészítéssel is foglalko-
zott, innen ered érdeklődése a különleges hangszerek iránt. 
Apja, Mandel Tamás Ybl-díjas építész, aki többek között 
a Zenetudományi Intézet átépítésének terveit készítette. 
Mandel Róbert hangszerkészítő szakmunkás lett, majd hang-
szer-restaurátornak tanult, részt vehetett Bach csembalójának 
felújításában, s végigjárta Európa híres hangszergyűjtemé-
nyeit. Miután arra nem látott reményt, hogy restaurátori 
munkáját Magyarországon folytassa, a zenészpályát válasz-
totta. Hangszere, a tekerőlant a XIX. század végén került 
Magyarországra bécsi zenészek közvetítésével, s elsősorban a 
Dél-Alföldön honosodott meg. Együttese, a Mandel Quartet 
az elmúlt három évtizedben az egész világot bejárta, és 
mindenhol sikert aratott. Vezetője szerint a rohanó világban 
néhány órára mindig le tudták kötni a közönséget – már csak 
azért is, mert a darabok között Mandel Róbert szívesen és 
érdekesen beszél művekről, zenészekről, élményekről. Egy 
idő után elektroakusztikus koncertekkel is kísérleteztek, így 
építették meg az electrotary nevű, a szintetizátorhoz hasonló 
hangszert. Mandel Róbert koncertszervezőként is tényke-
dett, nevéhez fűződik a Visegrádi Palotajátékok, valamint a 
WOMUFE (Világzenei Fesztivál) elindítása.

paLócz Réka énekművészi diplomáját Győrben, Németh 
Judit tanítványaként szerezte. Tanulmányai befejezése óta 
Anna Reynolds, Hamari Júlia és Adorján Ilona mesterkur-
zusain csiszolta mesterségbeli tudását. 1993 és 2003 között 
volt az ELTE Bartók Béla Énekkarának hangképző tanára, 
számtalan hazai és külföldi fellépésen az együttes szólistája. 
A Musica Historica együttesnek 1994 óta tagja, szólistaként 
több száz koncertjén közreműködött. Az együttessel öt CD-
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je jelent meg, s közreműködött a Haja, haja, virágom c. virág-
ének-antológia CD-mellékletén. Több önálló dal- és áriaestet 
adott Magyarországon kívül Svájcban és Németországban is. 
Jelenleg a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti 
Szakközépiskola tanára és igazgatóhelyettese. 2001 óta rend-
szeresen tanít klasszikus hangképzést, tanítványai között a 
klasszikus énekesek mellett találhatunk népdalénekeseket 
és színészeket is. 2010 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Népzene Tanszakán tanít hangképzést. Tanításában 
jelentős szerepet kap a szöveg- és zenei hangsúlyok össze-
egyeztetési problémája.

Szabó István 1953. augusztus 24-én született Pápán. A ze-
neiskolában zongora- és klarinéttanulmányokat folytatott; 
1971-ben a pápai Türr István Gimnázium matematika–fizika 
tagozatán érettségizett, s 1976-ban matematika–fizika tanári 
diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 
Egyetemi tanulmányai alatt az ELTE Baross Gábor által 
vezetett Bartók Béla Énekkarának tagja volt, hazai és külföl-
di fesztiválokon, illetve a londoni BBC rádióban is felléptek. 
1976 óta a csepeli Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskola 
matematika–fizika tanára; 2000-ben az oktatási miniszter 
az Arany Katedra Emlékplakettet adományozta részére. Az 
egyetemi évek alatt kezdett el foglalkozni a régi pengetős 
hangszerekkel és a régi magyar énekköltészet kutatásával. 
1975-ben alapító tagja az L. Kecskés András által vezetett 
Bakfark Bálint Lanttriónak. Ettől kezdve rendszeresen kon-
certezik, illetve rádió-, TV- és hanglemezfelvételeket készít 
hazai és külföldi régizenei együttesekkel és énekes szólisták-
kal (Ars Renata, Zádori Mária, Simon Carrington, Clemencic 
Consort, Niederösterreichische Spielleute). Az 1980-as évek kö-
zepétől több barokk zenei hanglemez készítésében vesz részt 
lantosként, theorbásként és milánói mandolinnal, valamint 
ciszterrel a Németh Pál által vezetett Capella Savaria együt-
tessel, Nicholas McGegan vezényletével. 1990-ben Kálmán 
Péterrel és Tóth Istvánnal önálló együttest alapít Vagantes 
Trió néven, melynek azóta is művészeti vezetője. Az együttes 
célkitűzése a magyar énekelt költészet bemutatása a XVI. 
századtól a XIX. századig. Koncertezett Európa legtöbb 
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országában, a hangfelvételek készítése mellett rendszeresen 
publikálja kutatási eredményeit. Hangszerei: reneszánsz lant, 
olasz barokk lant, német barokk lant, theorba, barokk gitár, 
biedermeier gitár, milánói mandolin, koboz, saz baglama. 
1999-ben Tinódi-lant díjat kapott.

SzépLaki Zoltán 1972-ben született, gyermekkora óta 
foglalkozik régi fúvós hangszerekkel. Korán kapcsolat-
ba került a Camerata Hungarica együttessel és Czidra 
Lászlóval. Furulyaművészi diplomáját 1999-ben a Szegedi 
Konzervatórium régizene tanszakán szerezte Lőrincz 
László növendékeként, barokk fuvola mesterdiplomáját pe-
dig 2012-ben a budapesti Zeneakadémián, Balogh Vera és 
Kertész Ildikó osztályában. Több nemzetközi kurzuson vett 
részt Anneke Boeke, Peter Holtslag és Walter van Hauwe 
vezetésével. 1998 óta tanít a Miskolci Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézetében, valamint ugyanott a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola furulya tanszakán. A Musica 
Historica együttesnek 1990 óta tagja, emellett több más ma-
gyarországi zenekarral dolgozott, itthon és külföldön több 
mint ezer koncertje volt, közreműködött kilenc hanglemezen. 
Tanításában a furulya hangképének kiszélesítésére törekszik, 
az előadásmódban nagy hangsúlyt fektet a különböző táncka-
rakterek alkalmazására és a köznyelv zenei megjelenítésére.

Guido titze szülővárosában, Cottbusban kezdte zenei ta-
nulmányait (furulya, oboa, zongora, zeneszerzés), majd 1982-
ben elvégezte a Drezdai Zeneakadémiát Andreas Lorenz 
(oboa) és Siegfried Kurz (zeneszerzés) irányításával. A wei-
mari Staatskapelle oboaszólistája, majd 1985-ben ugyanezt a 
szerepet tölti be a Drezdai Filharmóniánál. Számos hangfel-
vételt készített a Virtuosi Saxoniae és a Dresdner Bläserquintett 
tagjaként. A barokk oboa iránti rajongása 1989-ben kezdő-
dött, s e hangszer kiváló játékosaként megalapította a neves 
Dresdner Barockorchestert, ugyanakkor szólistaként is ered-
ményes munkát végzett. A Drezdai Zeneakadémia társult 
professzora; a kolozsvári Bach Akadémián is tartott mester-
kurzusokat. A csíkszeredai Régizenei Nyári Egyetemen már 
hatodszorra vezet barokk oboa mesterkurzust.
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Ulrike titze szülővárosában, a drezdai Zenei Intézetben 
végezte tanulmányait hegedű szakon. Ezt négyéves együtt-
működése követte a weimari Staatskapellével. 1986 óta kizá-
rólag barokk hegedűn játszik. Alapító tagja és koncertmestere 
a Drezdai Barokk Zenekarnak. Több évig barokk hegedű 
szakon tanított a Drezdai Zeneakadémián. A Nemzetközi 
Bach Akadémia keretében többször dolgozott együtt ro-
mániai és ukrajnai zeneakadémiai hallgatókkal. Munkáját 
a kamarazenének szenteli, különböző zenekarok meghívá-
sainak tesz eleget (Berlini Régizenei Akadémia, Stuttgarti 
Barokk Zenekar stb). Hat alkalommal tartott barokkhege-
dű-kurzust Csíkszeredában, és művészeti vezetője a Barokk 
Fesztiválzenekar koncertjének.

Erich türk 1972-ben született Kolozsváron. Ugyanott, a 
Gheorghe Dima Zeneakadémián, Ursula Philippi osztá-
lyában, valamint Bécsben, Michael Radulescunál orgonát 
tanult. Csembalótanárai Ilton Wjuniski és Gordon Murray 
voltak. Számos mesterkurzuson vett részt Németországban, 
Franciaországban, Svájcban, Portugáliában és Moszkvában. 
1995–1999 között a medgyesi evangélikus templom orgonistája 
és karnagya volt, jelenleg a Gheorghe Dima Zeneakadémián 
tanít orgonát, csembalót, hangszertant és kamarazenét. 
Szólistaként és a Transylvania Barokk Együttes, a Balkan 
Baroque Band és más együttesek tagjaként számos fellépé-
se volt a legtöbb európai országban. Rádió-, CD- és TV-
felvételeket készített, a Transylvania Barokk Együttessel pedig 
egy DVD-t adott ki hazai zenével. Erich Türk a régi hang-
szerek kutatása terén is aktív, s gyakori vendége a hazai régi-
zenei fesztiváloknak. Megalakította a TransylvANTIQs le-
mezkiadót, amelyet a hazai zenekultúrának szentelt. Kortárs 
zenét is játszik, több hazai zeneszerző műveinek első előadója. 
2000-ben a bruges-i Nemzetközi J. S. Bach Orgonaverseny 
díjazottja.

tóth Mónika a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Szegedi Kon zer va tó ri u má ban szerezte kitüntetéses hege-
dűtanári diplomáját 1997-ben. 1999-ben elnyerte a Soros 
Alapítvány és a Marco Fodella Alapítvány ösztöndíjait és 
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elkezdte a régizene specializációt Milánóban, az Accademia 
Internazionale della Musicában, Enrico Gatti keze alatt. 
Tanulmányaival párhuzamosan részt vett Simon Standage, 
Lucy van Dael, Jaap Schröder és Malcom Bilson mesterkur-
zusain. 2000-ben Roveretóban (Olaszország) második helye-
zést ért el a Premio Bonporti nemzetközi kamarazene-verse-
nyen, 2001-ben a magdeburgi Nemzetközi Telemann Verseny 
harmadik díjasa. Barokk hegedű cum laude mesterdiplomáját 
Enrico Onofri (Il Giardino Armonico) növendékeként 2007-
ben vette át a palermói Vincenzo Bellini Conservatoriumban. 
Rendszeresen játszik európai barokk zenekarokkal és 
kamarazenei formációkkal: I Barocchisti, Ensemble Zefiro, 
Accademia Bizantina, Il Giardino Armonico, Dolce e Tempesta, 
Europa Galante, Capella Leopoldina Graz, Barucco Wien, Neue 
Hofkapelle Graz, Accentus Austria, L’Eclisse, Estro Cromatico, 
Silva Rerum. Kamaraművészként híres európai régizene-fesz-
tiválok résztvevője (Regensburg, Berlin, Barcelona, Lipcse, 
Bécs és Jeruzsálem). Hangfelvételeket készített a Decca, EMI, 
Sony, Archiv, Naiv, Arts, Hungaroton, Symphonia, Amadeus, 
Brilliant Classics és Virgin lemezcégekkel. A régizenei nyá-
ri egyetemek barokkhegedű-tanára Tokajban, Agárdon és 
Miszlán. 2012-től a nápolyi Centro di Musica Antica Pietà 
de’ Turchini ifjúsági együttesének, a Talenti Vulcanici barokk-
hegedű-tanára.

Jean tubéry tanulmányait a toulouse-i és az amszterdami 
konzervatóriumokban kezdte furulya szakon, de később cink-
re váltott. A bázeli zeneakadémián Bruce Dickeynél tanult, 
majd hamarosan olyan neves együttesekkel dolgozott együtt, 
mint a Clemencic Consort, Les Arts Florissants, Concerto Vocale, 
Hespèrion XXI és a La Petite Bande. 1990-ben megalapította 
a La Fenice együttest, amely azóta is jelentős szerepet játszik 
a régizene európai színpadán. Az együttesnek számos régi-
zenei lemeze jelent meg, csaknem az összes európai kiadónál. 
Ezek közül a Ricecar sorozat, amely Monteverdi munkáját 
viszi tovább, az együttes – és egyúttal Tubéry – egyik legjobb 
munkája. Tubéry ezenkívül oktat is: cinket és előadásmódot a 
Párizsi Regionális Konzervatóriumban és a Brüsszeli Királyi 
Konzervatóriumban, meghívott tanárként mesterkurzuso-
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kat tartott a lyoni és luxemburgi konzervatóriumokban, az 
European Vocal Center-ben, a New York-i Mannes College-
ben, a connecticuti nyári egyetemen és a bázeli Schola 
Cantorum Basiliensisben. 2001-ben a francia kulturális mi-
niszter a művészetek lovagjává ütötte, de emellett még számos 
más zenei és kulturális díjban is részesült. 2007-ben a Le Soir 
nevű belga országos napilap az év személyiségévé választot-
ta. Charpentier Te Deumának Tubéry-féle feldolgozását a 
Classica Magazin 2010-ben a legjobb feldolgozásnak nevezte. 
2010–2013 között az Arsys Bourgogne kórus meghívott vezető-
jeként különféle olasz barokk zenei projekteket irányított.

VitáriuS Piroska 1994-ben szerezte diplomáját Budapesten, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán hegedűművész-
tanárként. Európa-szerte számos régizenei kurzuson vett 
részt. Barokk hegedűt és kamarazenét tanított a Szegedi 
Zeneművészeti Főiskolán. Játszott a Concerto Armonicóban, 
alapító tagja és koncertmestere volt az Orfeo Zenekarnak. 
Jelenleg a Németh Pál vezette Savaria Barokk Zenekar kon-
certmestere, a Tercina és a Musica Profana együttes tagja, más 
régizenei formációk közreműködője, a Győri Reneszánsz 
és Barokk Hét barokkhegedű-tanára. Számos hazai és 
külföldi koncert és hanglemezfelvétel szólistája, 2007-ben 
a Hungaroton kiadásában mutatta be M. L. Lombardini 
Sirmen hat hegedűversenyét.

Danuta zawada Maciej Sobczaktól tanult hegedűt a 
Gdański Zeneakadémián, aminek elvégzése után előbb a 
Krakkói Zeneakadémián folytatta barokkhegedű-tanulmá-
nyait Zygmunt Kaczmarski vezetésével, majd a Brüsszeli 
Királyi Konzervatóriumban Sigiswald és Sara Kuijken kurzu-
sait látogatta. Érdeklődése a régizene és annak korhű hang-
szereken való előadása iránt a Tóth Mónika, Enrico Onofri, 
Marinette Troost, Jacques Ogg, Paolo Pandolfo, Kenneth 
Weiss és Simon Standage által vezetett mesterkurzusok elvég-
zésére sarkallta. Rendszeresen koncertezik a Hofmusici, Bella 
Indifferenza, Il Gardellino, Orfeo Orchestra, Estro Cromatico, 
Consortium Sedinum és Silva Rerum Arte együttesekkel. Tagja 
a Lengyel Régizene Barátai Gdański Szövetségének, va-
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lamint a Krakkói Fiatal Régizene-előadók Egyesületének, 
és aktívan dolgozik a régizene lengyelországi népszerűsítésén.

❧ Együttesek
baLkan baroque band
A kezdeményezés gyökere az innovatív zenei kísérletezések-
ből fakadó tapasztalatok konkretizálási vágya. Egy világutazó 
szívügye, akit lenyűgöznek a különféle emberek, nyelvek, 
kultúrák, és akit ezáltal művészileg táplálnak is. Az egyedi 
vállalkozás révén újjáéled az, ami Európa zenéjét jelentette 
évszázadokon át: zeneszerzők és művészek élénk, gazdag 
kombinációja segítségével határokon átívelő zenei kultúra 
születik. A Balkán számos területén élnek olyan művészek, 
akik beleássák magukat országuk barokk zenéjébe, és nagyon 
sok zenetudós most próbálja még összegyűjteni a Vasfüggöny 
által sokáig eltakart zenei kincseket. Valahogy így született 
meg a Balkan Baroque Band koncepciója. Az volt a cél, hogy 
olyan barokk virtuóz zenészeket hozzon össze, akik ezen a 
földrajzi helyen élnek, dolgoznak – Görögország, Románia, 
Horvátország, Szerbia, Bulgária –, és így álljon össze egy 
igazán egyedi hangzású zenekar. Magas technikai tudásuk 
és a helyi hagyományokhoz való ragaszkodás révén az együt-
tes zenészei a barokk zenét valóban különlegesen játsszák. 
A szokásos nagy repertoár mellett koncertjeiken mindig el-
játszanak egy-két eddig ismeretlen kelet-európai művet, így a 
közönségnek lehetőséget adnak az új felfedezésére.

A barokk FeSztiVáLzenekar barokk hangszereken játszó, 
szakmai körökben elismerésnek örvendő, többnyire hazai 
zenészekből áll. A hazai szinten újszerű kezdeményezés meg-
próbálja összefogni a különböző kamaraegyüttesekben tevé-
kenykedő hangszereseket. A zenészek, valamint a művészeti 
vezető és koncertmester, Ulrike Titze személye is biztosíték 
egy magas színvonalú zenei esemény és együttes létrejöttére.
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La Fenice eGyütteS 
Az együttes névadója, a mitológiai főnixmadár az örök éle-
tet jelképezi: rendszeres időközönként a tűzbe veti magát, 
elég, majd poraiból feltámad. Jelen esetben a Főnix (Le 
Fenice) az olasz zene meg-megújuló hatását szimbolizálja 
a barokk Európában. Ugyanezt a nevet viselte Giovanni 
Martino Cesare olasz zeneszerző és cinkművész  egyik műve 
is, aki a XVII. század első felében költözött az Alpoktól 
északra. Napjainkban ezt a nevet viseli számos együttes, 
akik közös célja megosztani szenvedélyüket a korabeli pazar 
velencei zene iránt és felszínre hozni a rendkívüli vitalitást. 
Repertoárjukban számos zeneszerzőtől, Európa minden 
részéről találunk műveket, több mint két évszázad időköré-
ből. Az eredeti hangszerelést tiszteletben tartva, különöskép-
pen a vokális zenében – ahol a hangszerek szimbolikus fényt 
vetnek a szövegre – az együttes készíti minden műsorában. 
A zenekari hangzás egyik legfontosabb eleme, a cink már a 
XVI. század első felében nagyon elterjedt hangszer volt, kü-
lönösképpen Josquin Desprez és kortársai körében, de még 
J. S Bach korában is megtalálható, aki számos kantátában 
alkalmazta. A barokk kori egyházzenében gyakran szerephez 
jutott az ének mellett; a versailles-i királyi kápolna jegyzéke-
iben 1733-ig találunk róla feljegyzést. Ami a hangzását illeti, 
Marin Mersenne zeneteoretikus 1636-ban ekképp fogalmaz: 

„Amikor egy katedrális vagy akár kis kápolna énekeseinek hangjá-
ba vegyülve hallgatjuk, olyan, mintha a Nap egy ragyogó sugár-
nyalábja szökkenne elő az árnyékból.”
A La Fenice együttes Európa minden részéről származó ze-
nészei mindannyian híres nemzetközi szólisták, akik a világ 
legjobb régizenei együtteseivel játszanak. Megalakulását 
követően az együttes két nemzetközi versenyen szerzett első 
díjat (Bruges, 1990 és Malmö, 1992). Azóta Franciaország, 
Európa és a világ legnagyobb fesztiváljain lépnek fel. Az 
együttes lemezei - Opus 111, Virgin Classics, Ricercar – 
rendszeresen díjazva vannak a legrangosabb kitüntetések-
kel. (Choc Monde de la Musique, Diapason d’Or, 10/10. 
Répertoire, 5 Étoiles. Goldberg…).



38

A paSSeGGio historikus táncegyüttes a XIII–XIX. századi 
Európa tánckultúráját, öltözködését, viselkedésmódját és 
szórakozási lehetőségeit próbálja újra felfedezni. Az együttes 
országos szintű egyediségét az biztosítja, hogy a középkori 
és reneszánsz táncok mellett barokk tánccal is foglalkozik. 
Az együttes koreográfusa által összeállított előadások széles 
palettája minden alkalommal új élményt nyújt a nézőközön-
ség számára: hol korhűen mutatják be a táncokat, hol pedig 
a korhű elemekből egyéni lépéssorozatokat állítanak össze, 
vagy úgy rendezik át a koreográfiát, hogy az eredetileg társas 
tánc a színpad által meghatározott lehetőségekhez illesz-
kedjen. Minden előadással egy történetet elevenítenek fel, 
tánclépésekben mutatva be híres jeleneteket, értelmet adva a 
koreográfiának. Az együttes tagjainak lehetőségük volt részt 
venni továbbképző tanfolyamokon Kovács Gábor (Szeged), 
Françoise Denieau (Párizs) és Bérengère Bodenan (Académie 
de Sablé) koreográfusok vezetésével, illetve különböző pro-
jekteken belül közreműködtek Mary Collins (a londoni Royal 
College of Music tagja) táncos-koreográfussal. Nagy jelen-
tőséget tulajdonítanak az öltözékeknek, amelyek készítését 
alapos dokumentálás előzi meg, s arra törekszenek, hogy ezek 
minden egyes előadáshoz adaptálhatók legyenek.

A tranSyLVania barokk eGyütteS megalakulása óta (1995) 
a barokk – különösképpen a hazai – zene előadásának szen-
teli a tevékenységét. Barokk kópiahangszereket használva az 
együttes kortárs erdélyi zenével is foglalkozott, s elsőként 
adták elő Hans Peter Türk, Dan Voiculescu, Adrian Borza, 
Cornel Ţăranu és Adrian Pop műveit. Az együttes tevékeny-
sége során több mint 500 koncerten lépett fel, Romániában 
öt CD- t és egy DVD-t adott ki, különböző rádió- és TV-
felvételeken, különböző fesztiválokon, valamint a Románia 
Elnöksége által szervezett ünnepségeken és fogadásokon vagy 
diplomáciai küldetésen, illetve számtalan külföldi turnén vett 
részt (Németország, Hollandia, Svájc, Ausztria, Olaszország, 
Belgium, Franciaország, Portugália, Anglia, Magyarország, 
Moldova Köztársaság). Az együttes minden tagja a Gheorghe 
Dima Zeneakadémia végzettje, s külföldön bővítették tanul-
mányaikat mesterkurzusokon és egyéb képzéseken. Mindezek 
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mellett nagyon gazdag, európai szintű koncerttevékenységet 
folytatnak, ugyanis más kamaraegyüttesekben is fellépnek.

 A codex együttes 1996 őszén alakult a brassói Transilvania 
Tudományegyetem zene  tagozatának tanáraiból és diákjai-
ból. Az alapító tagok egyben a brassói Cantus Serenus ba-
rokk együttes tagjai is. Céljuk a barokk és reneszánsz zene 
korhű és életszerű előadása korhű hangszerek segítségével. 
Az együttes korábbi műsorai többek között Castello, Cima, 
Frescobaldi, Salaverde, Hotteterre, Marais, Bach, Händel, 
Telemann, Corelli, Sartorius munkáiból, a Kájoni-kódex, az 
Apponyi-kézirat, a Vietoris-tabulatúra, a Sepsiszentgyörgyi 
Kottás Kézirat, valamint Pálóczi Horváth Ádám és 
Mártonffy István kéziratos feljegyzéseinek átdolgozásából 
építkeztek. Az együttes ugyanakkor angol és flamand poli-
fonikus zenét is játszik. Fellépések: Sepsiszentgyörgy, Brassó, 
Csíkszereda, Segesvár, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, 
Bukarest, Budapest, Róma, Paola, Lisszabon. 

A kájoni conSort 1988 decemberében alakult Baróton ti-
zenkét különböző foglalkozású és életkorú, de a muzsikálást 
egyformán kedvelő emberből, akiket egy közös szenvedély 
tartott össze: a reneszánsz zene szeretete. Repertoárját XIV–
XVII. századi zeneszerzők hangszeres és vokális, világi és 
egyházi művei alkotják. A névadó Kájoni János által gyűjtött 
és lejegyzett műveken, valamint más korabeli erdélyi zene-
szerzők művein kívül nagy szeretettel játszanak az együttes 
tagjai más tájak szerzőitől is, a zene segítségével bebarangolva 
hallgatóival együtt egész Európát. A 25 év alatt számos fellé-
pésük volt határon innen és túl, világi színpadokon és temp-
lomokban egyaránt. Az együttes koncertezett Magyarország 
több városában (Budapest, Debrecen, Szarvas, Hévíz), 
felléptek a sárospataki Rákóczi-várban, az Esterházy- és a 
Károlyi-kastélyban, az Egri Várjátékokon, a VIII. Zempléni 
Művészeti Napokon, a XI. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál 
Gálakoncertjén, a bécsi Szent István-székesegyházban. 
Rendszeres meghívottja a Csíkszeredai Régizene 
Fesztiválnak, koncerteztek Bukarestben, Vajdahunyadon, 
Kolozsváron, Segesváron és Marosvásárhelyen. Bár az utób-
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bi években az együttes tagjai cserélődtek, arra törekedtek, 
hogy a folytonosság megmaradjon. Ezért sikerült 2005-ben a 
Marosvásárhelyi Rádió segítségével egy világi repertoárt tar-
talmazó CD-t kiadniuk.

A Lyceum conSort régizene-együttes 1992-ben alakult 
Bukarestben. Alapvető célkitűzése a középkori és reneszánsz 
zene tanulmányozása és széles körű népszerűsítése. Az 
együttes repertoárján egyházi és világi, vokális és hangszeres 
művek egyaránt szerepelnek. A Lyceum Consort több mint 
ötszáz alkalommal koncertezett különböző romániai váro-
sokban, Magyarországon és Németországban. Önálló estjei 
mellett régizene-fesztiválok rendszeres meghívottja, fellépé-
seit rádió- és televízió  felvételek sora rögzítette. Tevékenysége 
elismeréseként az együttes számos díjban és kitüntetésben 
részesült. További információk az együttes Facebook-oldalán, 
ill. ld. még Stănescu A. 2012-es kisfilmjét a Youtube-on az 
együttes húszéves évfordulója alkalmából.

A muSica hiStorica együttes 1988-ban alakult Budapesten. 
Tagjai a klasszikus és régizenei hangszerek mellett magyar 
és kelet-európai népzenével is foglalkoztak, ami döntően 
formálta stílusukat. Munkájukat komoly kutatások segítik 
(a XV–XIX. századi magyar és közép-európai zene kapcso-
latai; a középkori és reneszánsz énekelt líra, a XVII–XIX. 
századi magyar közköltészet és a barokk stílustörténet). 
Meggyőződésük azonban, hogy a tudományos háttér nem 
helyettesítheti a művészi invenciót, hiszen a régizene minden-
képp kísérletező, nyitott műfaj marad. Az együttes reperto-
árján elsősorban magyar és közép-európai muzsika szerepel 
(XI–XIX. század), emellett helyet kapnak a nyugat-európai 
középkori, reneszánsz és barokk szerzők, továbbá a török 
udvari zene (XVI–XVII. század) és az ógörög zene is. Az 
együttes csaknem 1200 alkalommal lépett fel, részben kü-
lönböző fesztiválokon (Kaláka Fesztivál, Velencei Művészeti 
Napok, Csíkszeredai Régizene Fesztivál, Szent György 
Napok, A középkori lélek fesztiválja – Segesvár, Musica 
Cortese – Gorizia stb.). Gyakran koncerteznek Erdélyben, 
muzsikáltak a Felvidéken, Olaszországban, Ausztriában, 
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Németországban, Lengyelországban, Csehországban és 
Törökországban, az MTV, a Duna TV, a TV5 France, a 
Magyar Rádió és az ORF műsoraiban. Hat önálló CD-jük 
jelent meg, közreműködtek Kobzos Kiss Tamás két CD-jén 
és további hangzó antológiákon, műsoros kazettákon, CD-
ROM-okon, valamint színházi zenék felvételén. A zenekar 
tagjai a Csíkszeredai Régizene Fesztivál keretében 2008 óta 
tartanak régizenei kurzusokat és szakmai előadásokat.

A nagykárolyi carmina renaScentia régizene-együttes 
2012-ben alakult, egy több mint 30 éves régizenei szellemi 
műhelymunka folytatójaként, amelyet Deák Endre indított el 
1977-ben. Tagjai mind a volt Collegium együttesben játszottak, 
és ezáltal tevékenyen részt vettek az erdélyi régizene-moz-
galom fejlődésében, életében. Főként XVI. és XVII. századi 
erdélyi, magyar és nyugat-európai egyházi és világi zenét szó-
laltatnak meg korabeli hangszereken. Feladatuknak tekintik 
egy olyan zenei híd kialakítását, amely a mai modern zenei 
ízlésvilághoz közelebb hozza, előadásmódja által élővé vará-
zsolja a hazai és nyugati kiadványokban fellelhető hangszeres 
és énekelt muzsikát. Műsorukban most XVI. századi népsze-
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rű francia dallamok hangszeres és énekes változataiból
válogattak. A régizene fesztivál művészeti tanácsosa

Dr.FiLip Ignác Csaba a marosvásárhelyi Művészeti Líceum 
diákjaként Áment Jánostól tanult fuvolázni. Kolozsvári zene-
akadémiai tanulmányait Gavril Costea fuvolaosztályában vé-
gezte, kamarazene-tanára László Ferenc volt. Több nemzet-
közi mesterkurzuson vett részt, ahol a modern fuvola mellett 
a barokk fuvola, illetve furulya (blockflöte) játéktechnikáját is 
elsajátította, olyan mesterektől mint Ulrike Engelke, Gerald 
Matschke, Gunter Pohl, Monika Kaminski, Anneke Boeke, 
Heiko Shegget, Paul Leenhouts, Karel van Steenhoven, Peter 
Holtslag és Lőrincz László. A Cantus Serenus, Amaryllis, 
Georgius, Codex, Collegio Stravagante és más együttesek tag-
jaként számos belföldi és külföldi kamarazene-koncerten, 
illetve színházi és operaelőadáson fellépett. 2001–2003 között 
a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház zenei vezetője 
volt, ahol színházi zenét is komponált. Furulya- és fuvolaszó-
listaként az ország több filharmonikus zenekarával együtt-
működött (Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Nagyvárad, 
bukaresti Rádió Zenekara). Két módszertani könyve jelent 
meg (Furulyaiskola; Furulyamuzsika, 1998), amelyek öt új 
kiadást értek meg. Számos rádió- és televízió felvétele van. 
1994 és 1995-ben két CD-felvételt készített a Hungaroton 
kiadónál a kolozsvári Anonymus együttessel, 2004 és 2006-
ban magyar főúri zenét tartalmazó lemezeket a Codex együt-
tessel. 1996-tól a brassói Transilvania Tudományegyetem 
Zenetagozatának tanára, 2004-ben doktori diplomát 
szerzett a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián, és 
Sepsiszentgyörgyön megalakította a Georgius Egyesületet 
és zenekart. 2008 óta a Csíkszeredai Régizene Fesztivál és 
Régizenei Nyári Egyetem művészeti tanácsosa.
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VII. Régizenei Nyári Egyetem
2014. július 6–11.

Mesterkurzusok:
•	 furulya és fuvola – Széplaki Zoltán (Budapest)
•	barokk hegedű – Vitárius Piroska (Budapest)
•	barokk oboa – Guido Titze (Drezda)
•	 ének – Palócz Réka (Budapest)
•	 csembaló – Fülöp Mária (Bázel)
•	 lant és gitár – Kónya István (Budapest)
•	viola da gamba és basso continuo – Csata István 

(Kolozsvár)
•	ütőhangszerek a régizenében, ütőhangszeres kamarakur-

zus: zenei játékok, rögtönzés, szólamszerkesztés – Kasza 
Roland (Budapest)

•	 reneszánsz és barokk táncok (min. hat résztvevővel indul) 
– Kovács Gábor (Szeged)

Minden hallgató reneszánsz együttes mesterkurzuson vehet 
részt Csörsz Rumen István (Budapest), valamint közös 
reggeli tánckurzuson Szabó Anikó (Kolozsvár) vezetésével. 
A diákoknak lehetőségük lesz a kurzuszáró koncert mellett a 
fesztivál koncertjein is fellépni.

Előadások:
Elena Maria Şorban: Gregorián ének a középkori Erdélyben 
(Muzica latina in Transilvania medievala) (Plainchant in 
Medieval Transsylvania)
Jean Cristophe Frisch: A francia zene díszítései
Cyrille Gerstenhaber: Szövegkiejtés a barokk zenében
Jean Cristophe Frisch: Tánc és a zene kapcsolata a francia 
barokk zenében

Csembalón kísérnek: Amalia Goje, Bognár Noémi, 
Csengeri Kostyák Zsuzsa (Kolozsvár).
Fordítók: Elena Maria Şorban (Kolozsvár), 
Hanke Katalin (Brassó)
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A Csíkszeredai Régizene Fesztiválirodája
Hargita Megyei Kulturális Központ
Irodavezető:
Szász Hargita

A fesztivál művészeti tanácsosa:
Dr. Filip Ignác Csaba

A fesztivál arculatában felhasználtuk
Mérey András grafikus 1980-as plakátterveit.

www.ccenter.ro
www.musicaantiqua.ro
www.musica-antiqua-hr.ro
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