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„Az ezerarcú muzsikát megismernünk azért fontos, mert közelebb hozza egymáshoz az embereket 

és a kultúrákat.” Yehudi Menuhin, a nagy hegedűművész szavait felidézve nem is kell sok ah-

hoz, hogy kövesse a felismerés: mindez a vasútra is igaz. Joggal kérdezhetik ugyanakkor, hogy 

rendben, de ezenkívül mi köze van egymáshoz két olyan – első látásra távoli – dolognak, mint 

a zene és a vasút? A válasz természetesen a MÁV Szimfonikusok.

Bizonyára hallottak arról, hogy a zenekar létrejötte egy nemes és magasztos gondolatból fa-

kadt: a MÁV Szimfonikus Zenekart 75 éve, a második világháború végnapjaiban alapította 

Varga László, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. akkori elnök-vezérigazgatója azzal a céllal, hogy 

a vasút kultúrát is szállítson. Meggyőződése volt ugyanis, hogy a békekötés után nemcsak építőanyagra 

és élelmiszerre lesz szükség, hanem a háború okozta lelki sebek orvoslására is. Úgy vélte, egy országjáró 

zenekar sokat tehet ezért – ötlete nyomán speciális vasúti kocsikban hálófülkéket alakítottak ki zenészek 

számára, egy másik vagonban pedig a hangszereket helyezték el. 

A zenekar egyben szimbólum is: az összjáték, az összehangolt csapatmunka megtestesítője. Az együtt-

működésé, amely mindannyiunk életének elemi szervező ereje – és amely társaságaink felé is alapve-

tő tulajdonosi elvárásunk: tudatosan keressék azokat a lehetőségeket, amelyek révén hatékonyabban és 

együttesen jelenhetnek meg a piacon. Nagy örömömre szolgál, hogy eddigi együttműködésünk a MÁV-val 

is sikeresnek mondható, hiszen tartottuk magunkat ahhoz a zsinórmértékünkhöz, eleget tettünk annak az 

alapvető kötelezettségünknek, hogy a 2010-ben meghatározott vagyonpolitikai szemléletnek és céloknak 

megfelelően gyarapítsuk a közvagyont, őrizzük meg az értékállóságát, gazdálkodjunk vele felelősen és 

hatékonyan. A MÁV Szimfonikus Zenekar drámai körülmények között, egy világégés után jött létre. Most 

ugyan más típusú, de szintén komoly kihívásokkal terhelt, sokak számára nehéz élethelyzetet jelentő idő-

szak indítja útjára a következő évadot.

Hiszem azt, hogy a Zenekarban felhalmozott tudás, tehetség és elhivatottság az újrakezdéssel járó meg-

próbáltatásokat leküzdve a következő 75 év zenerajongó közönségének is ugyanazt a lélekemelő örömet 

nyújtja majd, mint amit eddig megtapasztalhattunk. Erre gondolva kívánjunk együtt boldog születésnapot 

és további sikeres évtizedeket a MÁV Szimfonikusoknak!

MAGER

ANDREA

nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter

© fűrjes v.

Tisztelt
Zenekedvelők!



Sokféle célja van a művészetnek. Egészen biztos vagyok abban, hogy ezeket valamennyien fel tudjuk 

sorolni, mindannyian tudjuk legbelül. S ha nem is tudatosítjuk őket, amikor ráébredünk erre, heurékát sut-

togunk. A gyönyörködtetés, az esztétikai tapasztalat, a pedagógiai szerep, a katarzis átélése mellett ezek 

közé a célok vagy szerepek közé tartozik a szellem és a lélek gyógyítása is. Az elkeseredésben a vigasz, a 

háborgásban a megnyugvás, a kétségek kanyonjaiból a kivezető reménysugár, a mocsárból kihúzó felénk 

dobott háncskötél. 

Az idén 75 esztendős MÁV Szimfonikus Zenekar alapításának évében, 1945-ben azzal a küldetéssel indult, 

hogy a világháború után a zene erejével és szépségével reményt adjon, gyógyítsa be a sebeket, kivezesse 

az „emberiséget” a depresszióból és sötétségből.

Idén, a koronavírus világjárvány hasonló helyzetbe nyomasztotta a világot. Az ismeretlen és láthatatlan 

ellenség ellen vívott háború és a bezártság megviselte még a legerősebb lelkű embereket is. Ezen próbált 

a maga eszközeivel – mintha csak folytatta volna az alapítók szándékát és örökségét – segíteni a zenekar.

A Nyiss ablakot a zenének! című kezdeményezés üzenete az volt, hogy lehetőség szerint mindenki marad-

jon otthona biztonságában, de „nyissák ki az ablakokat, engedjék be a tavaszi napfényt és a zenét”. 

A zenekar nemcsak a civileket, hanem a nap mint nap a frontvonalban emberfeletti harcot vívó egész-

ségügyi dolgozókat is megszólította: zenét sugárzó autóik több kórházhoz is elmentek, s a zene erejével 

öntöttek lelket a kimerült orvosokba, nővérekbe, ápolókba.

S mi ilyenkor értjük meg, hogy mi is az igazi szerepe a művészetnek, vagy egy-egy művészeti ág képvi-

selőinek. Ismerjük a mondást, hogy bajban ismerszik meg a barát. Igaz ez itt is, ebben a kontextusban 

is: bajban ismerszik meg az a művész, aki megy és a maga tehetségével, a maga művészetével próbálja 

a remény energiasugarát sugározni azoknak, akik éppen erre a leginkább várnak. Kérés vagy felszólítás 

nélkül – akár csak egy mosolyért vagy egy szembe szökő halovány csillagfényért cserébe!
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Államtitkári
köszöntő

FEKETE
PÉTER

kultúráért felelős 
államtitkár



Szeretettel köszöntöm Önöket a MÁV Szimfonikus Zenekar 2020-2021-es 

programfüzet lapjain. Minden szempontból különleges és emlékezetes év 

az idei. A zenekar alapításának 75. évfordulóját ünnepli, a kerek évfordulóra 

események sora született meg, majd halasztódott el a kialakult járványhely-

zet miatt. Szerencsésnek érzem magam, hogy még „a világ kifordulása” előtti 

pillanatban ott lehettem az együttes Beethoven koncertjén, a mester szü-

letésének kétszázötvenedik évfordulója és a Szimfonikusok jubileuma meg-

érdemelt párosítás volt. Az este során szerzett élmény még hetekig velem 

maradt, és mint a magyar nemzeti vasútvállalat vezetőjét – egyben az egykori vezérigazgató, az 1945-ben 

a zenekart megalapító Varga László utódját – büszkévé tesz, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban a 

Szimfonikusok zenéje nem némult el, hanem országjáró, „muzsikáló” autóiknak köszönhetően sok ezer 

emberhez eljutott. „A vasút kultúrát is szállítson” – gondolatra épült 75 évvel ezelőtt az alapítás, és jó látni, 

hogy ennek a mai napig minden kétséget kizáróan eleget tesznek a zenészek.

A rendkívüli időszakban megvalósított, és mindenhol örömmel és szeretettel fogadott kezdeményezésük 

mellett a zenekarnak sok éve futnak változatos, minden korosztályt megszólító programjaik. Nagy erős-

sége ez az együttesnek, hogy a hagyomány és múlt tiszteletét nyitottsággal ötvözik, mernek kilépni a 

kereteikből, az év elején hóban-esőben is játszottak nagy pályaudvarainkon, de szívesen együtt dolgoznak 

más művészeti ágakkal is. Újabb sorozatukban például kortárs magyar írókat és költőket inspirálnak, az így 

létrejött munkák révén pedig még szélesebb közönséghez kerül közelebb a MÁV Szimfonikus Zenekar. Úgy 

vélem, dicséret, hogy ha közösségi zenekarként is hivatkozunk rájuk. A vasutasok is a közösséget szolgál-

ják, ez mindenképpen közös bennünk a zenészekkel, ráadásul mindkettőnket jellemez az erős hivatástudat. 

Az elmúlt hónapok új közös tulajdonságot hoztak a barátságunkba, ez pedig a példaértékű helytállás. 

Köszönöm itt is mindenkinek, zenészeknek, vasutasnak, zenekedvelő utasainknak, hogy velünk, értünk 

dolgoztak, együttműködtek a nehéz időszakban. Az év második fele és a következő év bízzunk benne, 

könnyebb, felszabadultabb lesz. A jubileumi év megünneplése visszatérő programja lesz az együttesnek, 

de remélhetőleg folytatni tudják – Magyar országnak is elismerést szerző – külföldi turnéikat is. Kívánok 

ehhez sok sikert, és mindenkinek nyugodt, tartalmas évet, remek koncertélményeket!

DR. HOMOLYA 

RÓBERT

elnök-vezérigazgató
MÁV Zrt.

Tisztelt Olvasók, 
kedves Zenebarátok!

© b. szecsődi



Nagy örömet és boldogságot adott nekem a múlt szeptembertől eltelt idő-

szak, hogy megismerhettem Önöket, a MÁV Szimfonikus Zenekar közön-

ségét, amit bátran hívhatunk családnak is. A magyar emberek nagylelkűsé-

ge irányt mutat, inspirál minket a zenélésben, abban, ahogyan megosztjuk 

Önökkel elhivatottságunkat, szeretetünket. Sokukkal találkoztam személyesen a koncerttermekben, a ku-

lisszák mögött, de még az utcán is, és a zene iránt mutatott szenvedélyük mindig érzékelhető volt. 

Amikor ezeket a sorokat írom, koncertjeink az évad közepén leálltak, és mindannyian otthonunkba vissza-

vonulva élünk meghatározatlan ideig. Gyakran felmerül bennem a gondolat, hogy az emberiség hogyan 

válhat ilyen könnyen kiszolgáltatottá, és hogy most, jobban mint valaha, mennyire szükségünk van egy-

másra. Ez a világjárvány olyan társadalmi, pénzügyi és szellemi terhet ró mindannyiunkra, amilyet még nem 

tapasztaltunk eddig. De ahogyan a világ megszokja új ritmusát, megnyugtathat minket a tudat, hogy az, 

ami olyan sok örömet hoz életünkbe: a zene, mindig velünk marad, és segít átvészelni ezt a kihívásokkal 

teli időszakot. 

Tekintsünk előre a szebb jövőre: a Zenekar és én nagy örömmel hívjuk, és szeretettel várjuk mindannyiukat 

2020–2021-es évadunkra! A megpróbáltatások után egy igazán izgalmas évad vár ránk, tele olyan zenemű-

vekkel, amelyeket mindannyian szeretünk. A sok mestermű között, amelyeket Önöknek állítottunk össze, 

olyanok is megtalálhatók, mint például Holst színpompás Planéták című műve, Prokofjev melodikus és drá-

mai V. szimfóniája, Elgar Enigma variációk című műve, Bartók A csodálatos mandarin szvitje, Muszorgszkij 

Egy kiállítás képei című alkotása, Sosztakovics gyászos és egyben diadalmas V. szimfóniája, vagy Brahms IV. 

szimfóniája, amely nagyon közel áll szívemhez azáltal, ahogyan az érzelmek széles spektrumát ábrázolja. 

Nagyon várom, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekar ismét élő koncerteket adhasson Önöknek! Mindaddig, 

kívánunk Önöknek és családjuknak jó egészséget, erőt és kitartást. Zenei barátsággal, Daniel
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Kedves
Barátaim!

DANIEL

BOICO

zeneigazgató

© r. bakkes



Kesselyák Gergely Liszt-díjas karmester, rendező 1995-ben diplomázott a Zeneművészeti Egyetemen Lu-

kács Ervin növendékeként. 1993-tól rendszeresen vezényli Magyarország vezető szimfonikus zenekara-

it, valamint tizenegy hazai zenés színházban eddig összesen több mint száz produkció dirigense volt. 

1997-ben megalapította a Miskolci Nemzeti Színház operatagozatát; ugyanettől az évtől a Magyar Állami 

Opera ház vendégkarmestere, majd 2001-től karmestere. 2001-től a Bartók Plusz Nemzetközi Operafesz-

tivál alapító zeneigazgatója. 2004-től a Budafest Nyári Nemzetközi Opera és Balett Fesztivál művésze-

ti igazgatója, 2005-től 2012-ig a Szegedi Szabadtéri Játékok művészeti igazgatója. 2005-től 2006-ig a 

 Magyar Állami Operaház Főzeneigazgatója. 2011 óta újra a Bartók Plusz Operafesztivál igazgatója. 1999 

óta rendezéssel is foglalkozik; egyebek mellett színpadra állította Verdi: Rigoletto, Donizetti: Szerelmi báj-

ital, Bartók: A kékszakállú herceg vára, Puccini: Turandot című operáit. Az általa rendezett Don Giovannit 

nyolc évig játszotta az Operaház. Kesselyák Gergely 2010 szeptemberétől tölti be a MÁV Szimfonikus 

Zenekar karmesteri posztját. Előszeretettel válogat XX. századi orosz zeneszerzők művei közül; az elmúlt 

évek során olyan repertoárt honosított meg, amely korábban ugyan kevéssé volt ismert, de annál nagyobb 

sikert aratott a közönség körében.

KESSELYÁK

GERGELY

karmester

Karmesterünk,
Kesselyák Gergely

© v. éder



Kobajasi Kenicsiró 1974 tavaszán nyerte meg a Magyar Televízió első Nemzetközi Karmesterversenyét. A 

MÁV Szimfonikusok volt az első zenekar, amelyet hazáján kívül vezényelt, ezzel indult nemzetközi karrierje. 

A Mester azóta sikert sikerre halmoz, de a mai napig különleges viszony fűzi zenekarunkhoz. Visszatérő 

vendég nálunk, akinek jelenléte ünneppé tesz minden koncertet a közönség számára, és ösztönzőleg hat 

a zenekar tagjaira is. Több tucat koncertet dirigált különböző sorozatainkban; Japánban is több alkalom-

mal vezényelte a MÁV Szimfonikusokat, öregbítve ezzel hazánk és a zenekar alapítójának hírnevét. 2014 

tavaszán Kobajasi nagyszabású koncertsorozattal ünnepelte az MTV karmesterversenyén aratott győzelem 

40. évfordulóját. Három hét alatt hét hangversenyt adott hazánkban a legnevesebb magyar komolyzenei 

együttesek részvételével. A sorozat gálakoncertjén a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a karmester munkája 

előtt tisztelegve a magas rangú Vasútért kitüntetést adományozta Kobajasi Kenicsirónak. A MÁV Szim-

fonikus Zenekar legbecsesebb kincsei között őrzi a Mester barátságát, akit a 2014–15-ös évadtól kezdve 

tiszteletbeli vendég karmesterként üdvözlünk a pulpituson.
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KOBAJASI

KENICSIRÓ

tiszteletbeli
vendégkarmester

Tiszteletbeli vendégkarmesterünk, 
Kobajasi Kenicsiró

© g. kelemen



Kolozsvárott született 1952-ben. Öt éves korában kezdett hegedülni, hegedű, zeneszerzés és karmesteri 

tanulmányait a bukaresti Porumbescu Zeneakadémián fejezte be. Több nemzetközi versenyen ért el érté-

kes helyezést (pl. Paganini Verseny, Genova) és évtizedeken keresztül rendszeresen adott hangversenyeket 

mint hegedűművész. Néhány évvel később sikerrel mutatkozott be karmesterként is. Világjáró muzsikus, 

több mint 80 országban lépett már színpadra. 1983 óta Franciaországban, Lyonban él, a Solistes de Lyon 

és a finn Virtuosi di Kuhmo Kamarazenekarok alapítója és karmestere, a svédországi Lappföldi Fesztivál 

és Musica Vitae zenekar művészeti igazgatója is volt. Fiatal zenei tehetségek támogatását célzó kezde-

ményezését Svédország után Spanyolországban fejlesztette tovább, a santanderi Ecuentro de Música Y 

Academia fesztivál keretei között. E munkája révén sok kiváló ifjú muzsikusnak (köztük több magyarnak 

is) volt alkalma bemutatkozni. Svédországi tevékenységének elismeréseképpen 2002-ben a Svéd Királyi 

Akadémia tagjává választották. A Lyoni Zeneművészeti Főiskola professzora, és zenekari osztályának veze-

tője, 1994-től 2010-ig a Besancon-i Szimfonikus Zenekar igazgatója és állandó karmestere. Több országban 

vezet mesterkurzusokat. Számos lemezfelvétele készült, 1994-ben Finnországban készült Sibelius-¬lemeze 

az USA-ban elnyerte „Az év legjobb felvétele” címet. Az elmúlt években több CD felvételen vezényelte 

a MÁV Szimfonikusokat is. Számos kortárs zeneszerzővel dolgozott együtt, mint például Krzysztof Pen-

derecki, Alfred Schnittke, Henry Dutilleux, Sofija Gubajdulina, Kurtág György, akik közül sokan ajánlották 

neki kompozícióikat. Olyan művészekkel lépett pódiumra, mint Pierre Fournier, Natalia Gutman, Dimitrij 

Baskirov, Truls Moerk, Teresa Berganza, Oleg Kagan, Christian Zimmermann, Tabea Zimmermann, James 

Galway, Menahem Pressler, Kocsis Zoltán, Perényi Miklós, Ránki Dezső, Jandó Jenő, Frankl Péter, Várjon 

Dénes, Simon Albert, Baráti Kristóf, Fenyő László, Várdai István. 2017-ben a francia köztársasági elnök a 

Francia Becsületrend Lovagja címmel tüntette ki Csaba Pétert, a francia kultúra és zeneművészet szolgá-

latáért, Finnországban pedig a „Finn Fehér Rózsa Lovagrend” kitüntetésben részesült a finn zene és mű-

vészet terén végzett kiemelkedő tevékenységéért. 2012–2019-ig a MÁV Szimfonikus Zenekar művészeti 

vezetője és vezető karmestere, 2019-től pedig állandó vendégkarmestere.

CSABA

PÉTER

állandó
vendégkarmester

Állandó vendégkarmesterünk, 
Csaba Péter

© zs. rózsa



Takács-Nagy Gábor 1956-ban született, a nevét viselő vonósnégyes révén vált világhírűvé. A kvartett 

ösztöndíjat kapott az Egyesült Államokba, Colorado-ba, és tagjai ott is telepedtek le. Takács-Nagy Gábor 

1992-ben kivált az együttesből és visszaköltözött Európába, azóta Svájcban él, a genfi Zene akadémia 

tanára, emellett a világ számos helyén vezet kamarazenei mesterkurzusokat. Visszatért Magyarországra 

is: 1992-től 2001-ig  rendszeresen vendégszerepelt a  Budapesti  Fesztiválzenekarban mint koncertmester, 

valamint 1999-től új vonósnégyesben – Mikrokosmos – játszott, amellyel 2007–2008-ban fel  vet ték Bartók 

összes vonósnégyesét a Hungaroton Bartók sorozatához. 2002 óta vezényel, először Svájcban, a Sion-i 

Fesztiválon. 2007 óta a Verbier Festival (Svájc) Kamarazenekarának zeneigazgatója, koncertjein világhí-

rességek szerepelnek. 2011-től kezdődően az angol Manchester Camerata zenekar szerződtette vezető 

karmesteréül. A MÁV Szimfo nikus Zenekarban 2005 óta művészeti tanácsadóként irányította a vonósok 

műhelymunkáját és a zenekar új, kamarazenekari sorozatát. 2008 szeptembere óta zene karunk első ven-

dégkarmestere, 2010 szeptemberétől kezdve pedig vezető karmester és művészeti vezető volt 2012 júni-

usáig. 2014-től 2016-ig a Budapesti Fesztiválzenekar első vendégkarmestere. 2018-tól a MÁV Szimfonikus 

Zenekar állandó vendégkarmestere.
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TAKÁCS-NAGY

GÁBOR

állandó
vendégkarmester

Állandó vendégkarmesterünk, 
Takács-Nagy Gábor 



1945 tavaszán, amikor még tartott a II. világháború, Varga László, a Magyar Államvasutak elnök-vezér-

igazgatója megkereste Szőke Tibort, az Állami Operaház fiatal karmesterét és elmondta neki azt a tervét, 

hogy a MÁV támogatásával hozzanak létre egy szimfonikus zenekart, amely rendszeresen utazik vidéki 

városokba, és hangversenyeivel hozzájárul az ország szellemi újjáépítéséhez. Szőke Tibor elfogadta a 

megbízást, és megkezdte az új zenekar szervezését. Május 1-jén, az ünnepi felvonuláson már részt vett 

a fúvós zenekar, ezt a napot tekintjük a zenekar születésnapjának. Szőke Tibor kitűnő munkájának kö-

szönhetően az új zenekar már 1946 őszén bérleti hangversenysorozatot indított a Zeneakadémián, 1947 

novemberében pedig Bécsben, a Musikverein Nagytermében vendégszerepelt Bartók és Kodály műveivel. 

Az Állami Operaházzal való együttműködés révén létrejött a Gördülő Opera, amely az Operaház énekesei 

és a MÁV Szimfonikusok közreműködésével teljes operákat adott elő vidéki városokban. Tíz év alatt 544 

ilyen előadást tartottak. Az új zenekar rövid idő alatt az ország élvonalbeli zenekarai közé került, neves 

külföldi vendégművészek működtek közre hangversenyein, rádió- és hanglemezfelvételeket készített és 

időnként külföldi turnékra is utazott. A zenekar későbbi vezető karmesterei Lukács Miklós, Pécsi István, 

Oberfrank Géza, Nagy Ferenc, Mark Gorenstein, Gál Tamás, Kollár Imre, Takács-Nagy Gábor és Csaba Péter 

voltak, jelen legi zeneigazgatója Daniel Boico, amerikai karmester. Az évek múltával, a vidéki szimfonikus 

zenekarok fejlődésével párhuzamosan csökkent a vidéki hangversenyek száma, ugyanakkor új helyszínek 

jelentek meg Budapesten: a Pesti Vigadó, majd a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. Erősödött a 

zenekar külföldi tevékenysége is, a zenekar magas művészi tudását számos külföldi vendégszereplése 

során is elismerték. Európa szinte minden országában koncertezett már a legnevesebb koncerttermekben, 

emellett Brazíliában, Peruban, Chilében, Argentínában és Kolumbiában, valamint Libanonban, Japánban, 

Kínában, Hongkongban, Dél-Koreában és Ománban aratott sikereket az elmúlt évek során. Számos turnéja 

közül kiemelkedik az a hangverseny, amelyen 1999. januárjában, Tokióban játszott a zenekar: a Három 

tenor, José Carreras, Plácido Domingo és Luciano Pavarotti kíséretében, James Levine vezényletével. 

A Zenekar 
története



A 75 év alatt a zenekar számos világsztárral dolgozott együtt hangversenyeken: Starker János, Fischer  Annie, 

Cziffra György, Kiri Te Kanawa, Ránki Dezső, Menahem Pressler, Helen Donath, Kocsis Zoltán,  Perényi 

 Miklós, Maxim Vengerov – még hosszan lehetne folytatni a sort.

Számtalan nemzetközi rangú karmester vezényelte már a MÁV Szimfonikusokat, csak néhány név a sok 

közül: Ferencsik János, Kodály Zoltán, Rózsa Miklós, Kurt Masur, Hans Swarowsky, Herbert Blomstedt, Fürst 

János, Fricsay Ferenc, Jesús López Coboz, Charles Dutoit. 

Viszontagságos időben, nehéz körülmények között született a MÁV Zenekar, ezzel minden kétséget kizár-

va bizonyítva létjogosultságát. Ez a mai napig erőt ad a Zenekarnak, a kezdetektől küldetése, hogy a zene 

által örömöt, szépséget adjon és vígaszt nyújtson az embereknek. A mostani, kihívásokkal teli időszakot a 

zenekar egy újabb, zenében gazdag 75 év indításának tekinti. 

Reméljük, még sok évtizeden keresztül utazunk együtt a zenében!
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A Zenekar 
története



 daniel boico 
  © steirer m.
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MÁV Szimfonikusok 
Zenekari Alapítvány
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kiemelt támogatók 
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Ferencváros Önkormányzata
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Kőbánya Önkormányzata
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Az Alapítvány közhasznú szervezet. Köszönettel veszi művészet-

pártoló  intézmények, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek 

támogatását. Az adományozó a törvény által biztosított adóked-

vezményre jogosult.



2020 Beethoven éve: december 16-án ünnepeljük születésének 250. évfordu-

lóját. Leghatalmasabb művének előadását 2020. márciusában meghiúsította 

a koronavírus-járvány, ezt pótoljuk néhány héttel az évforduló után. Miért is 

szeretjük Beethovent annyira? Azért, mert művei bővelkednek gyönyörű dalla-

mokban, harmóniákban, felfedezhetjük bennük a kimeríthetetlen alkotó fantá-

ziát? Azért, mert zenéje felkavar és úgy érezzük, más emberek lettünk egy-egy 

művének meghallgatása után? Mert ismerjük szenvedésekkel teli, küzdelmes 

életét és tiszteljük azt az erőt, amellyel mindezt legyőzte? Igen, mindezért. 

Ezen a hangversenyen utolsó hatalmas műve csendül fel, az Ünnepi mise, ame-

lyet halála előtt néhány évvel komponált. Ez a mű a hagyományos katolikus 

miseszövegre íródott, de nem egyházzenei mű, méreteinél fogva sem alkalmas 

arra, hogy a templomi liturgia keretében szólaljon meg – ahogyan Beethoven 

hite sem hasonlítható a hétköznapi hívőkéhez. Az ő vallása felekezeteken fölül 

áll, az ő Istene maga a mindenség. A szeretet számára azt jelenti: átölellek, 

emberiség. Ez az eszmeiség korábbi műveiben is megjelenik, de itt teljesedik ki. 

Nem ajánlhatjuk szebben a hallgatók figyelmébe ezt a művet, mint Beethoven 

saját szavaival, amelyeket a partitúra első sora fölé írt: „Szívből fakadt – bár a 

szívekig hatna!”

Szőke
Tibor
mesterbérlet 1.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2021. január 21. 
 csütörtök 19:30 

műsor
Beethoven: 
Missa Solemnis

közreműködik
Kolonits Klára (szoprán), 
Wiedemann Bernadett (alt), 
Fekete Attila (tenor), 
Cser Krisztián (basszus), 
Kodály Kórus Debrecen 
(karigazgató: 
Szabó-Sipos Máté), 
Cantemus Vegyeskar 
Nyíregyháza 
(karigazgató: Szabó Soma)

vezényel
Kovács János

 kolonits klára  fekete attila 
  © éder v.

 cser krisztián 
  © herman p.

 kodály kórus debrecen  cantemus vegyeskar 

 wiedemann 
 bernadett 

 kovács jános 
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Hangversenyünkön annak a három magyar zeneszerzőnek művei csendülnek 

fel, akik az egész világon képviselik a magyar zenét és öregbítik hírnevét. Liszt 

Ferenc korának legnagyobb zongoraművésze volt, de nagyon jelentős zene-

szerzői munkássága is. Berliozzal karöltve egy teljesen új műfajt hozott létre, 

amely attól kezdve, mondhatni máig foglalkoztatja a zeneszerzőket: a szimfo-

nikus költeményt. Ezekben a művekben irodalmi, történelmi, képzőművészeti, 

vagy természeti témákat dolgoznak fel. Liszt tizenhárom ilyen művet kompo-

nált, közülük a legnépszerűbb a Les Préludes (magyarul Előjátékok), amelyben 

Lamartine Előjátékok című filozofikus költeményét „fordítja le” a zene nyel-

vére. Bartók Béla 1938–39-ben komponálta Hegedűversenyét, amelyet azóta 

neveznek „másodiknak”, amióta nyilvánosságra került a zeneszerző fiatalkori 

hegedűversenye is. Nagyszerű mű, a hegedűversenyek Beethoven óta érvé-

nyes formai modelljét követi, zenéje egyszerre magyar és huszadik századi, a 

hegedűszólam pedig nehéz, de nagyon hálás és gyönyörű. Maxim Vengerov 

személyében olyan hegedűművész előadásában hallhatjuk, akit sokan korunk 

legjobb vonós hangszeres művészének tartanak. Kodály Háry szvitje az 1926-

ban bemutatott daljáték zenéjének öt jellemző részletét mutatja be, színgaz-

dag, változatos hangszerelésben.

Szőke
Tibor
mesterbérlet 2.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2021. február 18. 
 csütörtök 19:30 

műsor
Liszt: Les Préludes
Kodály: Háry János – szvit
Bartók: II. hegedűverseny

közreműködik
Maxim Vengerov (hegedű)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

 takács-nagy gábor 

 maxim vengerov 
  © b. ealovega



Szép hagyomány Magyarországon, hogy Bartók Béla minden születésnapján a 

legtöbb hangversenyteremben az ő műveit adják elő. Különösen fontos ez a 

kerek számú évfordulókon, mint amilyen 2021. március 25-e. Hangversenyünket 

a világhírű hegedű- és brácsaművész, Pinchas Zukerman fellépése teszi még 

ünnepibbé. Az ő ötlete az a különleges „születésnapi ajándék”, hogy a hangver-

seny elején kiváló gordonkaművész felesége közreműködésével előadják Kodály 

Zoltán Duóját hegedűre és csellóra. Az 1914-ben komponált mű ízig-vérig ma-

gyar zene, gyönyörűen használja a két hangszer egyforma és mégis különböző 

hangszíne adta lehetőségeket. Kodály és Bartók barátsága alig néhány évvel 

a Duó születése előtt, az erdélyi gyűjtőutakon mélyült el, kölcsönösen nagyra 

becsülték egymást – a mű megszólaltatása méltó tiszteletadás Bartók előtt. A 

két nagy Bartók-mű már a zeneszerző amerikai emigrációja alatt keletkezett. A 

nagy, összefoglaló, szimfóniaszerű zenekari mű, a Concerto megírására a híres 

karmester, Szergej Kuszevickij kérte fel, aki be is mutatta a művet 1944-ben 

Bostonban. Bartók a Brácsaversenyt pedig már nem is tudta befejezni. Ahogy 

orvosának mondta: „Csak azt sajnálom, hogy tele bőrönddel kell elmennem…”. A 

Brácsaversenyt a szerző vázlatai és személyes útmutatása nyomán barátja, Serly 

Tibor fejezte be.

Szőke
Tibor
mesterbérlet 3.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2021. március 25. 
 csütörtök 19:30 

műsor

bartók béla születésének 
140. évfordulójára 
rendezett ünnepi
gálakoncert

Kodály: Duó
Bartók: Brácsaverseny
Bartók: Concerto

közreműködik
Pinchas Zukerman 
(hegedű, brácsa), 
Amanda Forsyth 
(gordonka)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

 pinchas zukerman 
   © c. mazak

 amanda forsyth 
  ©  j. taylor

 takács-nagy gábor 
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Bartók Béla szikár, fegyelmezett, soha ki nem tárulkozó jellemétől mi sem állt 

távolabb, mint az a Petőfi által megfogalmazott magatartás: „eldalolni saját 

fájdalmad s örömed”. Mégis, 1907-ben komponált hegedűversenye, zenei mon-

danivalója és magának a műnek a sorsa sokat elmond életének egy epizódjáról. 

Fiatalkori szerelme, Geyer Stefi hegedűművész számára komponálta a művet, 

melyet a lány zenei arcképének szánt, a kapcsolat azonban megszakadt és 

Geyer Stefi nem engedte bemutatni a hegedűversenyt, amely csak az ő halála 

után, 1958-ban szólalt meg először. A mű két tétele úgy tekinthető, mint 

ugyanannak a személynek az arcképe két nézőpontból. Liszt hatalmas Faust 

szimfóniájának alapeszméje az, hogy Faust, a „pozitív hős” és Mefisztó, a rom-

lás démona képmásainak alapvonásai voltaképpen azonosak. E tekintetben a 

Faust szimfónia rokona Bartók mindkét hegedűversenyének, az 1938-as nagy 

Hegedűverseny első és harmadik tétele között fennáll ugyanez a kétarcúság. 

Csaba Péter, mint mindig, a mély összefüggések feltárásával állította össze 

műsorát. A hegedűverseny szólistája, Pusker Júlia, a Liszt Ferenc Zeneakadé-

mia után a Londoni Királyi Zeneakadémián folytatta tanulmányait, előkelő 

verseny eredményekkel és sok sikeres fellépéssel büszkélkedhet.

Szőke
Tibor
mesterbérlet 4.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2021. május 13. 
 csütörtök 19:30 

műsor
Bartók: I. hegedűverseny
Liszt: Faust szimfónia

közreműködik
Pusker Júlia (hegedű), 
László Boldizsár (tenor), 
Honvéd Férfikar 
(karigazgató: 
Riederauer Richárd)

vezényel
Csaba Péter

 csaba péter 
© rózsa zs.

 pusker júlia 
© aiga

 lászló boldizsár 
© v. perge

 honvéd férfikar 
   



Bartók Béla mindhárom színpadi műve a nő-férfi kapcsolatok „természetrajzát” 

vizsgálja. A mélyen pesszimista Kékszakállú herceg vára és a meseszerű Fából 

faragott királyfi után A csodálatos mandarin beteljesült szerelmet mutat be, 

amelynek azonban a halál az ára. Bár a három mű keletkezése között nem 

túl hosszú idő telt el, Bartók zenei nyelve sokat változott, a Mandarin zenéje 

modernebb, egyénibb, hiszen a környezet, melyet ábrázol, a zeneszerző saját 

korának világa. Magyarországon először koncertváltozatban mutatták be 1927-

ben. Tíz évvel később volt Moszkvában Sosztakovics V. szimfóniájának bemu-

tatója, a Bolsevik Forradalom 20. évfordulója alkalmából. A megrendelt ünnepi 

műben elrejtve benne van a zeneszerző kiszolgáltatottsága, az örökös félelem, 

amelyben élt, és az élet-halál fölött rendelkező diktatórikus hatalom jellemzése 

is. Az „üzenetektől”  eltekintve is mestermű, ma Sosztakovics egyik legtöbbet 

játszott műve. A két drámai mű között pihenésképpen hallgathatjuk Schumann 

gyönyörű zongoraversenyét. A zongora mellett mindannyiunk nagy örömére üd-

vözölhetjük Bogányi Gergelyt, aki tanulmányait a budapesti Zeneakadémián, 

majd Helsinkiben a Sibelius Akadémián végezte, 1996-ban első díjat nyert a 

Budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc zongoraversenyen, 2010-ben pedig két nap 

alatt eljátszotta Chopin összes zongora-szóló művét.

Szőke
Tibor
mesterbérlet 5.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2021. június 24. 
 csütörtök 19:30 

műsor
Bartók: 
A csodálatos 
mandarin – szvit 
Schumann: a-moll 
zongoraverseny
Sosztakovics: 
V. szimfónia

közreműködik
Bogányi Gergely (zongora)

vezényel
Daniel Boico

 bogányi gergely 

 daniel boico 
  © r. bakkes



 Nagy Istenek! Szedjétek össze nékem 
 A csillogó s a gyilkos napokat, - 
 Abbul szűrjétek az életek éltét, 
 Szikrázzon, égjen minden pillanat! 

 A sok, közönytül terhes, lomha évet 
 Vegyétek vissza! Másnak engedem. 
 Csak egy napot! De gyönyörbe temetve, 
 Vagy villámfényes ünnepet nekem! 

 kaffka margit: pogány imádság 1902

 takács-nagy gábor 
  © steirer m.



Daniel Boico, a MÁV Szimfonikusok vezető karmestere műsorának összeállítá-

sában ezúttal a sokszínűségre törekedett. Hazája, az Amerikai Egyesült Államok 

zenéjét a XX. század egyik leghíresebb amerikai zeneszerzője, Samuel Barber 

(1910–1981) képviseli.  A rágalom iskolája egy 1777-ben keletkezett angol víg-

játék, ehhez komponált Barber kísérőzenét. Híres spanyol gitárművész a hang-

verseny szólistája, aki a gitár-irodalom egyik legismertebb darabját,  Joaquín 

Rodrigo (1901–1999) gitárversenyét adja elő. A szünet után felcsendülő mű a 

XX. század zenéjének egyik legkülönösebb darabja. Gustav Holst (1874–1934) 

angol zeneszerző élete és művei jellegzetesen a romantika és a modern művé-

szet közötti átmeneti korhoz tartoznak. Minden érdekelte, a szanszkrit nyelvtől 

a csillagászatig és mindez megjelenik műveiben is. Az első világháború ide-

jén komponálta Planéták (Bolygók) című zenekari szvitjét. A hét tételes mű 

a mi naprendszerünk akkor ismert hét bolygóját (a Földet nem) ábrázolja úgy, 

ahogyan a zeneszerző elképzeli, mindegyik bolygónak sajátos, egyéni karaktert 

adva. A Mars harcias, a Vénusz a szépség és gyengédség megtestesítője, a 

Merkúr vidám és fürge, a Szaturnusz melankolikus, a Neptunusz titokzatos. A 

mű nagylétszámú zenekart, igen sok hangszert igényel, ezért hangversenyeken 

ritkán hangzik el.

Erdélyi
Miklós
bérlet 1.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. szeptember 24. 
 csütörtök 19:00 

műsor
Barber: A rágalom iskolája 
(The School for Scandal) – 
nyitány
Rodrigo: Concierto de 
Aranjuez
Holst: Planéták

közreműködik
Angel Romero (gitár)

vezényel
Daniel Boico

 daniel boico 
  © r. bakkes

 angel romero 
  © n. jamer
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Takács-Nagy Gábor avatott és világszerte elismert előadója a bécsi klassziku-

sok műveinek, de ezen belül is különlegesen vonzódik Haydn-hoz. A hangver-

seny első és harmadik műsorszáma egy-egy Haydn szimfónia: az első a pálya 

elejéről, talán még az Esterházy szolgálat előtti évekből, a másik Haydn utolsó 

szimfóniája, amelyet londoni vendégszereplése céljára komponált. A két mű 

komponálása között mintegy 30 év telt el, közben az Esterházy hercegi zenekar 

vezetése során Haydnnak volt ideje és módja mindent, ami zenekar, megtanulni 

és kipróbálni. Az érdekes az, hogy a korai műben is felfedezhetők már stílusának 

jellegzetes elemei, fantáziája, humora, a London-szimfónia pedig érett remek-

mű, Haydn szimfonikus művészetének méltó megkoronázása. A kor másik óriása, 

Mozart már régen nem is élt a London-szimfónia születésekor, nála viszont a 

zongorahangzás és a zongorajáték szépsége utolérhetetlen. Életművének egyet-

len, kétzongorás versenyművét – több, megerősített vélemény szerint – nővére, 

Nannerl és saját maga számára írta 1779-80-ban, amikor még Salzburg ban élt. 

Jean-Efflam Bavouzet személyében korunk egyik leghíresebb, nagy nemzet-

közi tekintélynek örvendő francia zongoraművészét üdvözölhetjük a Zeneakadé-

mia pódiumán, akinek partnere, Nemecz Andrea a művész felesége. 

Erdélyi
Miklós
bérlet 2.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. október 30. 
 péntek 19:00 

műsor
Haydn: C-dúr szimfónia 
No.20
Mozart: Esz-dúr 
versenymű két zongorára 
K.365
Haydn: D-dúr (London) 
szimfónia No.104

közreműködik
Jean-Efflam Bavouzet, 
Nemecz Andrea (zongora)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

 takács-nagy gábor 
 jean-efflam bavouzet 
 nemecz andrea 
  © facebook



Csaba Péter, zenekarunk volt vezető és jelenleg állandó vendégkarmestere ez-

úttal két ritkábban hallható Mendelssohn művel ajándékozza meg közönségün-

ket. A Szélcsend és szerencsés hajózás nyitány Mendelssohn természetábrázoló 

és azon belül a vízi témákat kedvelő művei közé tartozik, a Reformáció szimfónia 

viszont az általa önként felvett keresztény gondolkodás és a 300 évvel korábbi 

vallási megújhodás zenei képe. Fiatalkori és alkalmi mű: 1830-ban, a reformáció 

egyik legfontosabb írásos dokumentuma, a Confessio Augustana megjelenésé-

nek 300. évfordulójára. Hangot kap a műben az áhítatos elmélkedés, a vallás-

háborúk kegyetlensége és értelmetlensége, végül az az ének, amely az egész 

reformáció zenei szimbóluma: Luther korálja, az „Erős vár a mi Istenünk”. A két 

Mendelssohn-mű között Beethoven halhatatlan Hegedűversenye csendül fel, az 

a mű, amely szinte minden, utána komponált hegedűverseny mintaképe. A szó-

lista, Andrej Baranov 1986-ban született, a Szentpétervári Konzervatóriumban, 

majd annak elvégzése után a Lausanne-i Conservatoire-on folytatta tanulmányait, 

közben több igen rangos nemzetközi versenyen szerzett értékes díjakat. A  David 

 Ojsztrah Vonósnégyes alapítója és primáriusa, 2009 óta tanít Lausanne-ban, 

világ járó hegedűművész.

Erdélyi
Miklós
bérlet 3.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. november 19. 
 csütörtök 19:00 

műsor 
Mendelssohn: Szélcsend 
és szerencsés hajózás – 
nyitány
Beethoven: Hegedűverseny
Mendelssohn: 
V. (Reformáció) szimfónia

közreműködik
Andrej Baranov (hegedű)

vezényel
Csaba Péter 

 andrej baranov 

 csaba péter 
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Hangversenyünk karmestere, Christoph Campestrini két alkalommal vezé-

nyelte már a zenekart úgy, hogy „beugróként” megmentette az előadást, illetve 

Maxim Vengerov helyett vezényelt, amikor ő hegedült. Nemzetisége osztrák, 

Linzből származik, Anton Bruckner városából, de tanulmányai javát Amerikában 

végezte nemcsak zenei téren, hanem filozófiát és nyelveket is tanult. A későro-

mantika osztrák-német zeneszerzői iránti elkötelezettsége nyilvánul meg mű-

sorválasztásában. A Burleszk Richard Strauss fiatalkori műve, vidám, szellemes, 

ragyogóan hangszerelt, rendkívüli virtuozitást igénylő zongoraszólammal, mely-

nek hangszerkezelésében nem nehéz felismerni Liszt hatását. Mahler VI. szimfó-

niájáról köteteket írtak az elemzők. Az időszak, amikor írta, életének szenvedé-

lyesen boldog periódusa volt, nemrég házasodott, éppen második gyermeküket 

várták. A mű nagyon hosszú, hatalmas létszámú zenekart alkalmaz, zenei anyaga 

bonyolult és bár vannak benne lírai részek, alaphangulata és főleg végkicsengé-

se nagyon szomorú – bár a Tragikus jelzőt nem ő illesztette a műhöz. Richard 

Strauss művének zongora szólistája, Saho Akiyama japán zongoraművésznő, 

aki 2019. augusztusában, a XVII. Tokiói Zenei Verseny zongora kategóriájában 

1. díjat és közönségdíjat nyert. A verseny zenekari döntőjében Beethoven G-dúr 

zongoraversenyét játszotta. 

Erdélyi
Miklós
bérlet 4.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2021. január 14. 
 csütörtök 19:00 

műsor
R. Strauss: Burleszk
Mahler: VI. (Tragikus) 
szimfónia

közreműködik
Saho Akiyama (zongora)

vezényel
Christoph Campestrini

 christoph campestrini 
  © w. kmetitsch

 saho akiyama 
  © s. imura



Kesselyák Gergely, ahogy azt megszokhattuk, jól ismert művek mellett  ezúttal 

is nagyon ritkán hallható zeneművek bemutatásával szerez meglepetést hallga-

tóinknak. Erich Wolfgang Korngold (1897–1957) Brünnben (ma Brno) született, 

amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchia része volt, osztrák családból. Már 

kisgyermekkorában feltűnt rendkívüli zenei tehetségével, 11 éves korában kom-

ponált balettjét a Bécsi Udvari Opera mutatta be, valamint 20 évesen komponál-

ta a ma is gyakran játszott „A halott város” című operáját. 1934-ben Amerikába 

költözött és azonnal a hollywoodi filmgyártás zeneszerzőinek élvonalába került, 

kétszeres Oscar-díjas – emellett azonban folyamatosan komponált hangverse-

nyekre szánt műveket is. Hegedűversenyét zenekarunk is előadta néhány évvel 

ezelőtt. Heliane csodája című operáját 1924-ben a Hamburgi Operaház mutatta 

be. Ugyanebben az évben komponálta Puccini Turandot című operáját, amelyet 

halála miatt nem tudott befejezni. Érdekes lesz összehasonlítani az azonos idő-

ben született két mű zenéjét. Korngold később, 1941-ben komponálta Húsvéti 

zsoltárát szoprán szólóra, kórusra és zenekarra, amely a zsidóság legnagyobb 

ünnepe, a Pészah alkalmára készült. Ez a szabadulás ünnepe, a zsidó népnek 

az egyiptomi fogságból való kiszabadulása emlékére, eredetileg héber szövegre.

Erdélyi
Miklós
bérlet 5.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2021. február 3. 
 szerda 19:00 

műsor
Operagála 

- Puccini és Korngold művei

közreműködik
Kele Brigitta (szoprán), 
Fekete Attila (tenor), 
Kodály Kórus Debrecen 
(karigazgató: 
Szabó-Sipos Máté)

vezényel
Kesselyák Gergely

 kele brigitta 

 fekete attila 

 kesselyák gergely 
  © éder v.

 kodály kórus debrecen 
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Daniel Boico ezen a hangversenyen szülőföldjét, Izraelt idézi meg, erőteljes 

magyar vonatkozással. Két izraeli hegedűművész lesz a vendég, mindkettejük 

hegedűtanára az a híres Fehér Ilona volt, aki 1901-ben Budapesten született, 

majd kivándorolt Izraelbe és ott híres hegedűiskolát alapított (tanítványa volt 

többek között Pinchas Zuckerman és Shlomo Mintz is). A tanára iránti szeretet 

és tisztelet inspirálta Ittai Shapirát „Magyar” című kéthegedűs versenyének 

megírására, amelynek alapanyaga magyarországi cigány folklór. Aaron Copland, a 

híres amerikai zeneszerző Rodeo című művét, amely eredetileg balettzene volt, 

egy amerikai koreográfus felkérésére komponálta, 1942-ben mutatták be. Egy 

XIX. századi, vadnyugati tanya életének jellegzetes mozzanatait mutatja be, a 

nehéz földmunkától az udvarláson át a legelő marhák összetereléséig (ezt nevez-

ték eredetileg rodeónak). Edward Elgar a romantika korának legnagyobb angol 

zeneszerzője. Túlélte az I. világháborút, amely gyógyíthatatlanul megviselte érzé-

keny lelkivilágát, erről tanúskodik gyakran játszott Csellóversenye. Leghíresebb 

műve az Enigma variációk. A cím azt jelenti: talány, titok. Olyan variációsorozat, 

amelynek nem mutatja be a témáját, csak az arra készült változatokat. 

Erdélyi
Miklós
bérlet 6.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2021. március 12. 
 péntek 19:00 

műsor
Copland: Rodeo – részletek
1. Buckaroo Holiday, 
2. Hoe-Down
Shapira: „Magyar” – 
Concerto két hegedűre
Elgar: Enigma variációk

közreműködik

Ittai Shapira, 
Hagai Shaham (hegedű)

vezényel
Daniel Boico

 daniel boico  ittai shapira 
  © l. white

 hagai shaham 
  © y. levy



Lukács
Miklós
bérlet 1.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. október 9. 
 péntek 19:00 

műsor
Ismuratov: A turul álma 
(The Dream of Turul) - 
ősbemutató
Prokofjev: 
III. zongoraverseny 
Prokofjev: V. szimfónia

közreműködik
Daniel Ciobanu (zongora)

vezényel
Daniel Boico

A hangverseny ősbemutatóval kezdődik, amelyet az 1973-ban született, tatár 

származású és Kanadában élő zeneszerző kifejezetten Zenekarunk 75. évfordu-

lójára komponált. Új művét a mi hangversenyünk közönsége hallhatja először. 

Szergej Prokofjev (1891–1953) a XX. század egyik legnagyobb orosz zeneszer-

zője, a Rómeó és Júlia című  balett, remekmívű versenyművek és szimfóniák, A 

három narancs szerelmese című opera alkotója, akinek életére – mint oly sok más 

honfitársáéra – rányomta bélyegét a történelem. A bolsevik forradalom miatt 

ő is elhagyta hazáját, de a harmincas években visszaköltözött a Szovjetunióba, 

ahol elismerésben és a hatalom visszaéléseiben egyaránt része volt. Harmadik 

zongoraversenyét Amerikában mutatták be 1921-ben, a szólót ő maga játszotta. 

Az V. szimfóniát 1944-ben írta Prokofjev, benne a háború borzalmas szenve-

déseit ábrázolja, de a mű vége optimista: a jobb jövő látomása. A méltatók a 

XX. század egyik legnagyszerűbb műveként tartják számon. Hangversenyünk 

szólistája, Daniel Ciobanu 1995-ben született Romániában, kilenc éves korá-

ban kezdett zongorázni, néhány év után ösztöndíjjal Skóciában, majd  Párizsban 

és Berlinben tökéletesítette tudását. Több nemzetközi versenyen nyert értékes 

díjakat, vendégszerepelt Európától a Távol-Keleten és Ausztrálián át Brazíliáig a 

világ számos nagy városában és rangos hangversenytermeiben.

 daniel ciobanu 
  © a. coman

 daniel boico 
  © r. bakkes
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Lukács
Miklós
bérlet 2.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. november 5. 
 csütörtök 19:00 

műsor
Schubert: VI. szimfónia
Cherubini: d-moll Requiem

közreműködik 
Honvéd Férfikar 
(karigazgató: 
Riederauer Richárd)

vezényel 
Kesselyák Gergely

Vezényel
Csaba Péter

Két mű hangzik el hangversenyünkön, melyek megközelítőleg egy időben kelet-

keztek. Cherubini közel 40 évvel idősebb Schubertnél, sikeres operaszerző, 

nagy tekintélyű professzor – Schubert szegény tanító fia, konviktusban nevel-

kedik, kórusban énekel és kórusiskolai diáktársaival „próbálja ki”, milyen a ze-

nekari hangzás. A szellemi összekötő kapocs közöttük Beethoven, aki tisztelte 

 Cherubinit és különösen nagyra becsülte a c-moll Requiemet, Schubert számára 

viszont ő volt az alfa és az ómega, 20 éves korában komponált VI. szimfó-

niájában többféle módon is Beethovent követi. Luigi Cherubini (1760–1842) 

Firenzében született, mégis a francia zene történetében találkozunk a nevével. 

Párizsban telepedett le és az ottani olasz operaház zenei vezetője lett. Rendkí-

vüli tekintélyre tett szert, a párizsi Conservatoire igazgatója és a francia zenei 

élet teljhatalmú ura volt. Zenéje nagy kortársai, Haydn, Mozart és Beethoven 

bécsi klasszikus stílusához kötődik. Két requiemet komponált, az elsőt 1816-

ban (c-moll). Ez a mű feltűnést keltett azzal, hogy a szerző nem alkalmazott 

benne szólistákat, csak kórust és zenekart. Húsz évvel később komponált d-moll 

Requieme, amely ezen a koncerten is felcsendül, még tovább megy: kizárólag 

férfikart társít a zenekarhoz. A zene puritán egyszerűsége hallatán a hallgató-

nak a középkori szerzetesek kórusa jut eszébe.

 daniel boico 
  © r. bakkes

 honvéd férfikar 

 kesselyák gergely 
  © éder v.



Lukács
Miklós
bérlet 3.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. november 12. 
 csütörtök 19:00 

műsor
Beethoven: 
Fidelio – nyitány
Beethoven: IV. (G-dúr) 
zongoraverseny
Beethoven: II. szimfónia

közreműködik
Ránki Dezső (zongora)

vezényel
Kollár Imre

Ahogy közeledik Beethoven születésének 250. évfordulója, egyre sűrűsödnek az 

ő zenéjét felidéző hangversenyek. Neki persze nincs szüksége jubileumra, ő az a 

zeneszerző, akinek műveit a legtöbbet játsszák a világon. Hangversenyünk rövid 

keresztmetszetet ad szimfonikus művészetéből. Közismert, hogy egyetlen operá-

jához, a Fidelióhoz négy zenekari nyitányt komponált. A három Leonóra-nyitány 

az opera cselekményének és főleg a benne megtestesülő eszmeiségnek, a sza-

badság mindenek fölött való tiszteletének összefoglalása. A negyedik, amelyet 

Fidelio-nyitány néven ismerünk, és ugyancsak gyakran szerepel hangversenyek 

műsorán, úgy vezeti be az operát, hogy első felvonásának miliőjét előlegezi meg: 

itt még nem izzik a dráma, inkább a családias kedélyesség hangulata uralkodik. 

Beethoven öt zongoraversenye közül sokak véleménye szerint a negyedik a legiz-

galmasabb, legegyénibb. Zenekarunk többször játszotta már ezt a művet Ránki 
Dezsővel, akinek elmélyült, a mű szépségeit tökéletesen megmutató játéka min-

dig emlékezetes marad. A II. szimfónia a Haydn hagyományait követő első után 

már az igazi, senkivel össze nem téveszthető Beethoven vonásait mutatja, méltó 

előfutára az utána következő Eroica szimfóniának. A zenekar örömmel készül az 

új találkozásra korábbi vezető karmesterével.

 ránki dezső 
  © felvégi a.

 kollár imre 
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Lukács
Miklós
bérlet 4.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. december 3. 
 csütörtök 19:00 

műsor
Madarász Iván 

- Németh Zoltán: 
Locomotiv – a zenekar 
jubileumára írt mű, 
ősbemutató
Schumann: II. szimfónia
Brahms: III. szimfónia

közreműködik
Szélpál Szilveszter (rap)

vezényel
Gál Tamás

Gál Tamás 1988-tól 2008-ig, húsz éven keresztül volt zenekarunk vezető kar-

mestere. Izgalmas időszak volt, elsősorban a történelmi körülmények miatt. Ő 

maga nemrég végzett fiatal karmesterként kezdte, időközben pedig a Zeneaka-

démia karmesterképző szakának tanára lett. A húsz év alatt száznál is több hang-

versenyt vezényelt, szinte az egész szimfonikus irodalmat, benne jó néhány új 

mű ősbemutatóját is. Ezen a hangversenyen is szerepel egy új mű, Madarász 

Iván alkotása, amelyet a zenekar fennállásának 75. évfordulója alkalmából kom-

ponált. Gál Tamás többször nyilatkozott úgy, hogy minden kor zenéjét szívesen 

vezényli, de igazi világa a romantika. Ezen a hangversenyen két nagy romantikus 

szimfónia csendül fel pálcája nyomán. Robert Schumann súlyos idegbetegségben 

szenvedett és ezt maga is tudta. A II. szimfónia komponálásáról ő maga azt írta, 

hogy az segített leküzdeni állapotát. Péteri Judit zenetörténész szerint „ebben 

a pszichológiai drámában, a három tételen keresztül tartó küzdelem, majd az 

utolsóban kivívott győzelem, a sötétségből a fény felé törekvés koncepciójában 

nem nehéz észrevenni Beethoven, s főleg az V. szimfónia hatását”. Brahms nem 

volt beteg, de négy szimfóniája közül a harmadik kifejezésben a legdrámaibb, a 

legmélyebb érzelmeket kifejező, zenei eszköztárát tekintve pedig a legnehezebb 

szimfóniája.

 szélpál szilveszter 
  © kelemen j.

 gál tamás 



Járdányi Pál (1920–1966) Kodály Zoltán tanítványa, később a Zeneakadémián 

tanártársa volt. Tisza mentén című szimfonikus költeményét 1951-ben kompo-

nálta. A mű bevezetése a Tisza-menti tájat érzékelteti, utána pedig népdalok 

szabad feldolgozása következik. Hubay Jenő (1858–1937) nemzetközi hírű he-

gedűművész, ismerte Lisztet, Brahmsot, Joachim Józsefet, az első világháború 

után Bartókkal Kodállyal, Dohnányival tanított együtt 25 évig mint a Zene-

akadémia igazgatója. Termékeny zeneszerző is volt. Hangversenyünkön el-

hangzó hegedűversenye a hegedűjáték minden szépségét megmutatja, stílusa 

 Brahms örökségének és a magyar városi népszerű zenének ötvözete. A szólista, 

 Szabadi Vilmos a mai magyar hegedűművész nemzedék egyik kiemelkedő tag-

ja, a Zene akadémia hegedű tanszakának vezető tanára. Állandó vendégkarmes-

terünk, Csaba Péter, aki évtizedek óta Franciaországban él, választott hazája 

zenéjének egyik emblematikus darabját mutatja be a koncert második felében. 

Camille Saint-Saëns a kései romantika francia földön virágzó zeneművészetének 

egyik kiemelkedő alakja, akit Liszt is nagyra becsült. III. szimfóniája a kor zené-

jének minden jellegzetességét felvonultatja: a könnyed, franciás dallamosságot, 

a romantikus érzelemvilág őszinte ábrázolását, a bonyolult többszólamúságot és 

a patetikus ünnepélyességet.

Lukács
Miklós
bérlet 5.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2021. február 25. 
 csütörtök 19:00 

műsor
Járdányi Pál: Tisza mentén
Hubay Jenő: III. (g-moll) 
hegedűverseny 
Saint-Saëns: 
III. (Orgona) szimfónia

közreműködik
Szabadi Vilmos (hegedű)

vezényel
Csaba Péter

 szabadi vilmos 

 csaba péter 



Lukács
Miklós
bérlet 6.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2021. május 6. 
 csütörtök 19:00 

műsor
Walton: Capriccio burlesco
Sosztakovics: 
II. gordonkaverseny
Muszorgszkij-Ravel: 
Egy kiállítás képei

közreműködik
Gustav Rivinius (gordonka)

vezényel
Daniel Boico

Sir William Walton (19021983) angol zeneszerző, akit Vaughan Williams és Brit-

ten mellett a XX. század legjelentősebb brit zeneszerzőjének tartanak, 1968-ban 

a New Yorki Filharmonikus Zenekar alapításának 125. évfordulója alkalmából ren-

dezett ünnepi hangversenyre komponálta Capriccio burlesco című művét. Igazi al-

kalmi muzsika: rövid, gyors, vidám, helyenként könnyűzenei elemekkel színesítve, 

alkalmat adva a zenekar virtuozitásának megcsillogtatására. Dmitrij Sosztakovics 

közeli barátja volt a nagyszerű gordonkaművész, Msztyiszlav Rosztro povics. Neki 

írta két csellóversenyét, melyek közül az első igen népszerű, gyakran játsszák, a 

második ritkábban hallható, pedig ugyancsak nagyon értékes darab. Hangverse-

nyünk szólistája, Gustav Rivinius 1965-ben született, az egész világon nagyra 

becsült német gordonkaművész. Muszorgszkij egy festőművész barátja, Viktor 

Hartman kiállításán látott képek alapján komponálta az Egy kiállítás képei című 

nagyszerű zongoraművét. Ezt a művet Maurice Ravel átírta zenekarra és ezzel 

létrehozta a világ minden zenekarának és hangversenytermének egyik legnépsze-

rűbb műsorszámát. Ravel, akit a hangszerelés egyik legnagyobb mesterének tar-

tunk, a zenekari hangszerek hangszíneinek kombinálásával végtelenül változatos, 

lenyűgöző hangzásvilágot teremtett.
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  © j. m. laffitau

 daniel boico 



Varga
László
bérlet 1.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2020. december 19. 
 szombat 11:00 

műsor

tisztelgés 
beethoven előtt

Beethoven-Dénes István: 
Találkozás holdfényben
Beethoven: C-dúr 
hegedűverseny – Allegro 
(WoO 5)
Beethoven: F-dúr oboa-
verseny – Largo (Hess 12)
Enjott Schneider: Raptus 

– Beethoven szabadsága 
(Magyarországi bemutató)
Dénes István: MÁV START 
S.O.S. – A 75 éves 
jubileumra

közreműködik
Elias David Moncado 
(hegedű), 
Kőrösy Miklós (oboa)

vezényel
Dénes István

2020-ban az egész zeneszerető világ Beethoven emléke előtt tiszteleg, születé-

sének 250. évfordulója alkalmából. Hogy milyen mély nyomot hagy az ő zenéje 

nemcsak a hallgatókban, hanem az alkotó muzsikusokban is, bizonyítja, hogy 

hány zenemű született, amelyet az ő zenéje inspirált. Mai hangversenyünkön két 

ilyen „utózengés” hangzik el. A hangverseny karmestere, Dénes István zeneszer-

ző is. Elmondása szerint fantáziáját azóta foglalkoztatja Beethoven híres Hold-

fény szonátája, amióta először hallotta, képzeletében azonban zenekari hangsze-

rek hangján cseng vissza az emlék. Enjott Schneider (1950-) német zeneszerző 

művének címe (Raptus) latin szó, első jelentése: rablás; Beethoven esetében a 

nála gyakran előforduló váratlan indulatkitörésekre utal. Ismert művekből vett 

idézeteken keresztül végigjárja Beethoven lelkének életútját: fiatal korában lán-

goló forradalmár, élete végén megbékélten és hálás szívvel átöleli az emberisé-

get. Az ünnepeltet magát két töredékben maradt műve képviseli: egy fiatalkori 

hegedűverseny első tétele és egy oboaverseny lassú tétele. A hege dű verseny 

szólistája alig múlt 20 éves, de máris számos verseny-trófeával és rengeteg sze-

repléssel dicsekedhet. Az oboás tétel szólistája zenekarunk művésze, aki néhány 

évvel ezelőtt felfedezte és be is mutatta ezt a nagyértékű torzót. Karmesterünk, 

Dénes István a hangverseny zárószámában jubiláló zenekarunknak gratulál a 

maga módján.

 elias david moncado 

 kőrösy miklós  dénes istván 



Varga
László
bérlet 2.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2021. március 20. 
 szombat 11:00 

műsor
Rossini: Az olasz nő 
Algírban – nyitány
Bottesini: h-moll 
nagybőgőverseny
Dvořák: Rusalka 

– ária a Holdhoz (átirat 
nagybőgőre és vonósokra)
Dinicu: A pacsirta 
(nagybőgőre és vonóskarra)
Csajkovszkij: 
Olasz capriccio
F. Loewe: My fair lady

közreműködik
Patkoló Román (nagybőgő)

vezényel
Hollókői Huba

Vezényel
Csaba Péter

Hangversenyünk lényegében egy hangszerről és annak rokonszenves művészé-

ről szól: a nagybőgőről és Patkoló Románról. Szimfonikus zenekar nem létez-

het bőgők nélkül, ezt mindenki tudja, de azt már kevesebben, hogy mi mindent 

lehet eljátszani ezzel a hangszerrel, amelyről mi csak annyit tudunk, hogy a 

legmélyebb vonóshangszer és brummog. Az első mű, amellyel bemutatkozik 

 Giovanni Bottesini (1821–1889) bőgőművész és zeneszerző alkotása. 30 művet 

írt bőgőre, köztük három versenyművet és 14 operát. A „komoly” versenymű 

után más oldaláról is megismerjük a hangszert: egy népszerű szoprán-áriát és 

híresen virtuóz hegedű-művet hallunk előadásában. A szólista Szlovákiában, 

Zsolnán született, tanulmányait szülővárosának Konzervatóriuma után a Mün-

cheni Zene akadémián végezte. Megnyert több versenyt, elnyerte az Anneliese 

Mutter Alapítvány ösztöndíját. Ma már ő is zeneakadémiai professzor Baselben, 

valamint a Zürichi Opera helyettes szólóbőgőse. Az est karmestere, Hollókői 
Huba visszatérő vendégünk. Zenei tanulmányait hegedűvel kezdte, és már 

zene akadémista volt, amikor Finnországban felvették a Sibelius Akadémia híres 

karmester szakára, Jorma Panulához. Azóta volt a Holland Rádió Szimfonikus 

Zenekarának karmestere, több országban vezényelt operákat, de hű maradt a 

hegedűhöz is.
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 hollókői huba 

 patkoló román 
  © d. fricke



Varga
László
bérlet 3.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2021. április 17. 
 szombat 11:00 

műsor
Brahms: II. (B-dúr) 
zongoraverseny
Brahms: IV. szimfónia

közreműködik
Ilja Friedberg (zongora)

vezényel
Daniel Boico

Szereti ön Brahmsot? – kérdezte az egykor híres film címe. Nos, aki szereti 

 Brahmsot, boldogan jön el erre a hangversenyre, amely a nagy német romanti-

kus zeneszerző életművének csúcsai közül mutat be kettőt. Az utolsó zongora-

verseny és az utolsó szimfónia, 1881-ből, illetve 1884–85-ből, a zeneszerző 

ötven éves kora körül. Előző zongoraversenyét fiatalon írta, szimfóniának szánta 

és komponálás közben „követelte magának” a létrejövő mű, hogy zongoraverseny 

legyen. A B-dúr koncert eleve zongoraversenynek készült, de mint a szimfóniák, 

négy tételes lett és olyan fontos benne a zenekar, hogy nem véletlenül nevezték 

így: szimfónia zongorával. A lassú tétel gyönyörű cselló szólója is ezt támasztja 

alá, nemkülönben a száguldó scherzo – mint a  Beethoven-szimfóniákban. A IV. 

szimfónia csupa meglepetés: már az első ütem, amely úgy kezdődik, hogy nem 

is kezdődik: mintha már ott lenne a zene, amely egy bizonyos pillanatban hallha-

tóvá válik. A lassú tétel erdei jelenete a kürtökkel és csellókkal, majd mindennek 

betetőzéseképpen a zárótétel, amely egy Bachtól örökölt hagyományt tölt meg 

romantikus tartalommal. A zongoraszólistáról, aki a híres Menahem Pressler ta-

nítványa volt, ezt írták: „A zongora poétája, olyan varázslatos billentéssel, amely 

új színben mutat meg sokszor hallott darabokat”.

 daniel boico 

 ilja friedberg 



Varga
László
bérlet 4.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2021. június 19. 
 szombat 11:00 

műsor
Joly Braga Santos: 
Szimfonikus nyitány No.3, 
Op.21
Brahms: Gordonkaverseny 
(a Kettősverseny átirata)
Grieg: Peer Gynt 

– I. és II. szvit

közreműködik
Meehae Ryo (gordonka)

vezényel
José Eduardo Gomes

Portugália zenéjéről keveset tudunk. Ezt a hiányt pótolja hangversenyünk 

portugál vendégkarmestere, José Eduardo Gomes, aki azzal érdemelte ki a 

meg hívást, hogy 2020-ban 1. díjat és Beethoven-különdíjat nyert Szófiában, az 

Európai Unió karmesterversenyén. Koncertjén, nagyon helyesen, műsorra tűzte 

egy nálunk kevéssé ismert portugál zeneszerző, Joly Braga Santos (1924–1988) 

egyik legismertebb művét. Az 1954-ben komponált koncert-nyitány stílusa 

késő romantikus, némi francia impresszionizmussal színezve. Érdekes kísérletnek 

lehetünk tanúi a műsor második számában: a kitűnő, koreai származású, Ameri-

kában tanult és most Bécsben élő gordonkaművésznő, aki volt már zenekarunk 

vendége, Brahms Kettősversenyét játssza Cord Garben átiratában, amelyben az 

eredeti hegedűszóló nagyrészét is a cselló adja elő. Ne tegyük fel azt a kérdést, 

mit szólna Brahms, ha hallaná. Tény, hogy a gordonka versenymű-irodalma nem 

nagyon gazdag és a szólisták szeretnék bővíteni repertoárjukat – hallgassuk 

érdeklődéssel az eredetileg jól ismert mű megváltoztatott hangzását. Ibsen Peer 

Gynt című drámájához írt kísérőzenét Edvard Grieg. A dráma egyes epizódjait 

illusztráló zenéből ő maga állított össze két koncert-szvitet, amelyek zenekari 

hangversenyek nagyon kedvelt darabjai, szép és hálás feladatot jelentenek min-

den karmester számára.
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35 meehae ryo 

 josé eduardo gomes 



Festetics
bérlet 1.

 festetics palota 
 tükörterem 

 2020. október 22. 
 csütörtök 18:00 

műsor
Holst: Saint Paul’s Suite
Tartini: g-moll szonáta 
(Ördögtrilla)
Bruch: Kol Nidrei
Rossini: Une larme – 
variációk gordonkára
Massenet: 
Thais – Méditation
Britten: Simple Symphony

közreműködik
Bartha Mátyás (hegedű), 
Rózsa Richárd (gordonka)

vezényel
Thomas Kornél

Vezényel
Csaba Péter

Hangversenyünk a Festetics koncertek azon típusába tartozik, amelyeken zene-

karunk egy-két tagja mutatkozhat be szólistaként. Ezen a koncerten egyik kon-

certmesterünk, Bartha Mátyás hegedűművész és a csellószólam egyik veze-

tője, Rózsa Richárd kerül reflektorfénybe, mellettük pedig bemutatkozik egy 

nagy reményekre jogosító fiatal karmester is. A műsor roppant változatos, mind 

a zeneszerzők nemzetisége, mind a művek keletkezésének ideje szempontjá-

ból. A barokk kort a szédületes tudású hegedűművész-zeneszerző, Giuseppe 

Tartini (1692–1770) híres Ördögtrilla-szonátája képviseli, a romantikát Rossini 

 öregkori műve, amely egy saját dalára komponált variáció-sorozat gordonkára. 

Jules  Massenet (1842-1912) francia operaszerző, Thais című operájának közze-

néje a Méditation, gyönyörű hegedűszólóval. Elsősorban hegedűműveiről híres 

Max Bruch (1838–1920) is, akitől most egy híres csellódarabot hallunk, az ősi 

zsidó ima dallamára komponált Kol Nidrei című művet. A XX. századot két angol 

zeneszerző képviseli. Gustav Holst (1874–1934) a londoni St. Paul Leányiskola 

zenetanára volt, növendékei számára komponálta azt a művét, amely hang-

versenyünkön elhangzik, Benjamin Britten (1813–1976) pedig gyermekkorában, 

szinte játékból komponált kis szerzeményeinek témáit dolgozta fel 20 éves korá-

ban komponált „Egyszerű szimfóniájában”.

 bartha mátyás  rózsa richárd 
  © bezsenyi zs.

 thomas kornél 
  © raffay zs.



Festetics
bérlet 2.

 festetics palota 
 tükörterem 

 2021. február 12. 
 péntek 18:00 

műsor
Arenszkij: Változatok 
egy Csajkovszkij témára
Mozart: G-dúr hegedű-
verseny K.216
Glazunov: Téma és 
variációk vonószenekarra
Mozart: Concertone két 
hegedűre K.190

közreműködik
Alexandre Dimcevski 
(hegedű)

hegedűn közreműködik 
és vezényel
Mihail Vaiman

Vezényel
Csaba Péter

Hangversenyünk a Festetics koncertek nagyszerű hagyományát folytatja: meg-

hívunk egy hírneves művészt, aki a próbák során megosztja a zenekar tagjaival 

előadóművészi és tanári tapasztalatait, a próbafolyamat végén pedig a közön-

ség is megismerheti játékát. Ez a híres vendég ez alkalommal Mihail Vaiman, a 

világhírű ukrán hegedűművész. 1953-ban született Ogyesszában, tanárai kö-

zött találjuk David Ojsztrach és Szemjon Sznyitkovszkij nevét. Tanulmányainak 

befejezése után koncertjeivel beutazta az egész világot és közben tanított is. 

1999 óta a Kölni Zene- és Táncművészeti Főiskola professzora, mellette tanított 

 Angliában, az USA-ban, Kínában, Japánban. Hangversenyén két orosz mű hang-

zik el, mindkettő szerzője, Anton Arenszkij (1861–1906) és Alexander  Glazunov 

(1865–1936) a Csajkovszkij utáni generáció tagjai, mindketten nevezetes taná-

rok voltak – Sosztakovics Glazunov tanítványa volt – és mindkettejüktől egy-egy 

variációs mű hangzik el. A hangverseny műsorán e művek mellett két Mozart 

versenymű szerepel: a híres G-dúr hegedűverseny és a fiatalabb korban ké-

szült, kéthegedűs „nagy-versenymű” (ezt jelenti a cím: Concertone). Partnere, 

 Alexandre Dimcevski, volt tanítványa, aki 2016 óta a Magyar Állami Opera-

ház zenekarának egyik koncertmestere.
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 alexandre dimcevski  mihail vaiman 



Festetics
bérlet 3.

 festetics palota 
 tükörterem 

 2021. március 5. 
 péntek 18:00 

műsor
J.S. Bach: Musikalisches 
Opfer – Ricercar a 6 
BVW.1079
Georg Druschetzky: g-moll 
oboanégyes
Franz Xaver Richter: 
Oboaverseny
Koechlin: Öt darab oboára 
és vonósokra Op.79
Jean Francaix: A Cléves-i 
hercegnő

oboán közreműködik 
és vezényel
Lencsés Lajos

Lencsés Lajos 1943-ban született Dorogon. Mindmáig naponta gyakorol, ku-

tatja a zeneirodalmat, új műveket tanul meg és koncertezik. E fantasztikus telje-

sítmény hátterében olyanfajta emberség rejlik, amely nagyon szereti a zenét, az 

irodalmat, a képzőművészeteket, a természetet, csillapíthatatlan szomjúsággal 

fogad be minden új benyomást és mindennek gyermeki módon örülni tud. Ezen 

felül mindent igyekszik tovább is adni abból, ami neki örömet szerzett. Könyvet 

is írt életéről, tapasztalatairól „Egy gondolkodó nádszál” címmel, amely  nyilván 

az oboa nádból készült fúvókájára utal. Három éve volt Festetics-koncertje a 

MÁV Zenekarral, ahol a muzsikusok nagy örömmel és nyitottan fogadták mind-

azt, amit átadott nekik, és nagy örömünkre most ismét eljön. Már  műsorá nak 

összeállítása is erről a hihetetlen nyitottságról szól: egy német, két, cseh és 

két francia szerző. Bach, a nála kevéssel fiatalabb Richter, a Haydn-kortárs 

 Druschetzky, aki élete nagy részét Magyarországon töltötte; egy kísérletező 

kedvű Debussy-kortárs francia zeneszerző és Jean Francaix, akinek Virágórája 

elvarázsolt mindnyájunkat három éve, most egy olyan művel, amely VIII. Henrik 

angol király negyedik feleségének történetét meséli el – csodálatos estének néz-

hetünk elébe, muzsikusok és hallgatók egyaránt.

 lencsés lajos 
  © u.k. stuttgart



Festetics
bérlet 4.

 festetics palota 
 tükörterem 

 2021. június 10. 
 csütörtök 18:00 

műsor
D. Scarlatti: Öt szonáta 
szvit-formában
Mendelssohn: d-moll 
hegedűverseny
Haydn: A-dúr (A tűz) 
szimfónia No.59

közreműködik
Kelemen Gáspár (hegedű)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

Vezényel
Csaba Péter

Domenico Scarlatti (1685–1757), a híres nápolyi operaszerző, Alessandro 

 Scarlatti fia a billentyűs hangszerek történetében játszott nagy szerepet: hihe-

tetlenül magas szintre fejlesztette a csembalójáték technikai színvonalát és fan-

táziadús, koncertdarabként is kitűnő művek sokaságát alkotta saját és későbbi 

korok zongoristái számára. 555 szonátát komponált, mindegyik egytételes, de 

sok olyan van közöttük, amelyeket a hangnemek rokonsága révén sorozatban is 

lehet játszani. Többet közülük átírtak vonós hangszerekre, egy ilyen öttételes 

szvittel kezdődik hangversenyünk. Mendelssohn 1822-ben, gyerekfejjel kom-

ponálta d-moll hegedűversenyét, amelyet halála után hoztak nyilvánosságra, a 

nagyközönséget pedig Yehudi Menuhin ismertette meg vele 1952-ben. „Tele 

van invencióval, biztos ízléssel, szabadon és rugalmasan kezeli a formákat és a 

hangnemeket” – mondta róla Menuhin. A 13 éves szerző által komponált művet 

egy 13 éves, nagy reményekre jogosító hegedűművész-palánta előadásában él-

vezhetjük. Takács-Nagy Gábor különlegesen nagyra becsüli és szereti Joseph 

Haydn műveit, ma egy újabb művel gyarapítja zenekarunk Haydn-repertoárját. 

A Mester 1768-ban, az Esterházy hercegek udvari karmestereként komponálta 

59. szimfóniáját, amelynek az utókor adta „A tűz” ragadványnevet, valószínűleg 

első tételének sistergően gyors mozgására utalva. 
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 kelemen gáspár 

 takács-nagy gábor 



Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 1.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2020. október 3. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

szedjük szét 
és rakjuk össze!

Beethoven: 
V. szimfónia – részletek

műsorvezető
Fenyő Gábor

vezényel
Ryusuke Kawakami

Kivel nem fordult még elő gyermekkorában, hogy szétszedte egy-egy játékát? 

A szülők ilyenkor többnyire megszidják gyermeküket, azt mondják, tönkretette 

a játékot, mert ezeket a játékokat nem lehet újra összerakni. Pedig a gyerekek 

nem elrontani akarták azt a játékot, egyszerűen csak kíváncsiak voltak, mitől 

mozog, mi van a belsejében? Ezen a hangversenyen egy zeneművel fogjuk meg-

tenni ezt a műveletet. Zenét hallgatni nagyon jó, olyan muzsikát, amelyben 

sokan, sokféle hangszeren játszanak egyszerre, különösen jó. Hogyan lehet 

egy zeneművet szétszedni? Úgy, hogy megmutatjuk, mit játszanak külön-külön 

egyes hangszerek, azután meghallgatjuk, hogyan szólnak együtt. Kipróbáljuk, 

hogyan idéz elő a zeneszerző izgalmat, hogyan ábrázolja a feszült várakozást, 

milyen a győzelem öröme és ezt milyen eszközökkel éri el. Egy nagyon híres, 

nagyszerű zeneszerző, Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulóját 

ünnepli az egész zeneszerető világ ebben az évben. Az ő egyik legismertebb 

művét, V. szimfóniáját fogjuk szétszedni, majd újra összerakni a zenekar és kar-

mestere segítségével. A koncert karmestere, Ryusuke Kawakami, 3. helyezést 

ért el a 2018. évi Doráti Antal Nemzetközi Karmesterversenyen.

 fenyő gábor 

 ryusuke kawakami 
  © m. higuchi



Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 2.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2020. december 12. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

mesék zenében

Prokofjev: Hamupipőke – 
balett (részletek)

műsorvezető
Seidl Dénes Mihály

vezényel
Dénes-Worowski Marcell

Vezényel
Csaba Péter

Az elmúlt években több alkalommal is hallgattunk olyan zenét, amelyet szerző-

je balett-előadás céljára írt. Az ilyen zenéket jó hallgatni, mert feszes, eleven 

ritmusuk van (hiszen így lehet rá jól táncolni), élvezettel hallgathatjuk a zene-

kar sok hangszínét (bizony, ilyen is van, pedig a szín látható dolog, mégis azt 

mondjuk, hogy az egyes hangszerek hangját azért tudjuk megkülönböztetni 

egymástól, mert más és más a hangszínük). Itt, a hangversenyteremben nem 

látjuk a táncot, de ebben segít a zene, mert annyi mindent képes kifejezni. Meg 

tudja mutatni a helyszínt, hogy az például egy palota, vagy egy kis kunyhó, vagy 

éppen egy erdei tisztás. Meg tudja mutatni a szereplők érzelmeit, hogy örül-

nek, szomorúak, félnek, vagy haragosak. Műsorvezetőnk elmeséli majd, hogy 

az egyes pillanatokban mi történik a mesében és azután meghallgatjuk, ho-

gyan mondja el Szergej Prokofjev, a zeneszerző mindezt zenei hangokkal. Mai 

mesénk a jól ismert, filmen, televízióban is gyakran látható történet Hamupi-

pőkéről. Ezt a mesét földrészünk szinte minden országában ismerik, legismer-

tebb az a változata, amelyet Charles Perrault francia író írt meg. A gyönyörű 

árvalánykáról szól, akit kegyetlen mostohaanyja bánt és dolgoztat, ő azonban 

végül mégis megtalálja boldogságát. Hangversenyünkön elmondjuk a mesét és 

részletről részletre eljátsszuk a táncjáték zenéjét.
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 dénes-worowski marcell 
  © borovi d.

 seidl dénes mihály 
  © borovi d.



Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 3.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2021. február 27. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

ha-ha-ha!
vidámság a zenében

Nicolai, Rossini, Donizetti 
és Johann Strauss művei

műsorvezető
Székely Edit

vezényel
Daniel Boico

Vezényel
Csaba Péter

Hangversenyünkre farsang táján kerül sor, a táncmulatságok, jelmezbálok, vidám 

összejövetelek idején. Olyan zenéket játszunk, amelyek mind a vidámságról szól-

nak, még olyan is előfordul, hogy maguk a muzsikusok is kacagnak a színpadon. 

Elhangzik majd néhány olyan műsorszám is, amelyben énekelnek. Ezek operák, 

vagy úgynevezett daljátékok zenéjének részletei. Az egyikben egy vidám férfi, 

Figaro, a borbély énekel arról, milyen is az ő élete, hiszen nemcsak hajat vág, ha-

nem részt vesz vendégei kalandjaiban is (Rossini: A sevillai borbély). A másikban 

egy szép és okos szobalányt ismerünk meg, aki kineveti a körülötte forgolódó 

gazdag, de buta férfiakat (Johann Strauss: A denevér). A két énekes ezután 

együtt is énekel (Donizetti: Szerelmi bájital). Közben pedig a zenekar játszik 

igazi báli muzsikát, amelyre táncolni is lehet, de felvidít a hallgatása is.

 daniel boico 
 © r. bakkes

 székely edit 



Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 4.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2021. április 10. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

páros – páratlan

Csajkovszkij: 
Diótörő – induló 
Haydn: G-dúr (Üstdobütés) 
szimfónia No.94 

– Menüett és Finálé
Debussy: Kis szvit – 
Díszmenet és Menüett
Farkas Ferenc: Piccola 
musica di concerto 

– 3. és 4. tétel
Dvořák: Szláv táncok

műsorvezető
Székely Edit

vezényel
Tóth Sámuel

Vezényel
Csaba Péter

Ne ijedjen meg senki: nem matekórát tartunk hangverseny ürügyén. Mint min-

dig, sok szép zenét hallgatunk, amelyek műsorát úgy állítottuk össze, hogy a 

zene úgynevezett ütemfajtája (ismert zenei műszóval: metruma) legyen válto-

zatos. Amíg az ember zenét hallgat és nem gondol az ilyesmire, észre sem ve-

szi, hogy milyen sokféle ütemtípus létezik. Mi a hangversenyen megmutatjuk 

ezeket és megmutatjuk azt is, hogyan befolyásolja az ütemfajta a zene hang-

zását. Hogy miért páros és páratlan? Mert a zenében léteznek kettes, hármas, 

négyes, ötös, hatos és így tovább… ütemfajták és ezek között a számok között 

van páros és páratlan is. Közben pedig, észrevétlenül, teszünk egy kis időuta-

zást is, hiszen Haydn nagyjából 250 évvel ezelőtt élt, Dvořák 150 éve, Debussy 

100 éve, Farkas Ferenc pedig 2000-ben halt meg, szinte kortársunk…
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 székely edit 

 tóth sámuel 
 © bálint s.



Kamara-
zenei
bérlet 2020–2021

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 
 kamarazenei bérlet 1.

 2020. december 19. 
 szombat 17:00 

műsor
Papp Sándor: Életjelek 

– hegedűre és brácsára 
(bemutató)
R. Strauss: Don Quijote 
(Varga László 
hangszerelésében)

kedvezményes bérlet
3000 forint

napijegy
1000 forint

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 
 kamarazenei bérlet 2.

 2021. március 20. 
 szombat 17:00 

műsor
Haydn: F-dúr szonáta 
hegedűre és brácsára Hob.
VI:1
Poulenc: Szonáta 
trombitára, kürtre és 
harsonára 
Krommer: Esz-dúr fagott-
négyes Op.4, Nr.2
J.S. Bach: V. Brandenburgi 
verseny BWV.1050

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 
 kamarazenei bérlet 3.

 2021. április 17. 
 szombat 17:00 

műsor
Ránki György: Két bors 
ökröcske – mese zenével
Brahms: g-moll zongora-
négyes Op.25, Nr.1

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 
 kamarazenei bérlet 4.

 2021. június 19. 
 szombat 17:00 

műsor
Schubert: F-dúr oktett 
D.803

Tarkó-Nagymengyi Dóra, a zenekar II. hegedű szólamvezetője indította útjá-

ra nagy sikerű kamarazenei sorozatunkat 2013 januárjában. Az ő művészeti ve-

zetésével minden évadban, így idén is négy hangversennyel örvendeztetik meg 

a közönséget Zenekarunk zenészeiből álló kamarazenei csoportok. A Kama ra-

zenei bérlet művészeti vezetője, Tarkó-Nagymengyi Dóra kezdeményezé sére, 

az előadások nézőterére minden alkalommal meghívást kapnak egy-egy olyan 

alapítvány munkatársai, akik a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők, vagy a 

rászorultak számára a beilleszkedést vagy az élethelyzetet segítő programokat 

dolgoztak ki. A zene segítségével szeretnénk áldozatos munkájukat megkö-

szönni, elismerni és erőt adni további fáradhatatlan útjukhoz. A 2019–20-as 

évadban az Aprónép Alapítvány és az Együtt a Daganatos Gyermekekért Ala-

pítvány munkatársai és önkéntesei voltak a hangversenyek vendégei.

 tarkó-nagymengyi dóra 
 © g. kelemen



 Vidd a szerelmet. 
 Ragadd meg a tébolyt, melybe fogantál, 
 csillagok testvére, előre a pályán, 
 cikázva garázdán, öncélú szeszéllyel. 
 Véletlen hercege, égi kalandor. 
 Ember. 

 kosztolányi dezső: indulatszavak; részlet 

 kesselyák gergely 
  © steirer m.



Búgócsiga
koncertek

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 

 2020. október 6. 
 2020. november 10. 
 2020. december 8. 
 2021. január 12. 
 2021. február 9. 
 2021. március 9. 
 2021. április 13. 
 2021. május 11. 

ajánlott korosztály
0-2 év

részvételi díj
(3 éves kortól fizetendő)
1000 forint

A zenehallgatást nem lehet elég korán kezdeni! Az idei évadban is folytatód-

nak nagy sikerű családi koncertjeink. A programok szerkesztője és házigazdája 

 Székely Edit zenepedagógus, a MÁV Szimfonikus Zenekar fuvolaművésze.

Havonta egyszer, keddenként 16:30 órától rendezzük a Búgócsiga nevű zenés 

foglalkozást, ahol kamaramuzsikát hallhatnak a legkisebbek és ölbeli játékokat 

tanulhatnak szüleikkel együtt. Kérjük, a koncertek helyszínéről az előadás előtt  

tájékozódjon a zenekar honlapján: www.mavzenekar.hu



Szeretet-
hang
koncertek

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 

 2020. október 6. 
 2020. november 10. 
 2020. december 8. 
 2021. január 12. 
 2021. február 9. 
 2021. március 9. 
 2021. április 13. 
 2021. május 11. 

ajánlott
kismamáknak és kispapáknak

részvételi díj
(3 éves kortól fizetendő)
1000 forint

Vezényel
Csaba Péter
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A várandósság 20. hetére kialakul a magzat hallása, így az első közös zenei él-

ményeket már magzatként átéljük. Az édesanya nemcsak a testi, hanem a lelki 

táplálékot is biztosítja gyermeke számára, hiszen a zene segít  befelé figyelni, 

elcsendesülni, és felvenni a kapcsolatot a babával. Szeretethang foglalkozása-

inkon klasszikus kamarazenékkel várjuk havonta egy alkalommal, keddenként 

18:00 órakor a leendő családokat.. A programok szerkesztője és házigazdája 

Székely Edit zenepedagógus, a MÁV Szimfonikus Zenekar fuvolaművésze.

„A zene a mi első 
 közös élményünk.”

ilosfai csenge 
MÁV Szimfonikus Zenekar 

hegedűművésze



 2020. december 5. 
 szombat 10:00 

műsor
„Nád közé bújtam, 
nádsípot fújtam...” Fafúvós 
hangszerek

Az egyszerű sípok, furulyák
megszólaltatásától hala
dunk a fuvola, oboa, 
klarinét és fagott megis
merése felé. A közös 
éneklés és játék erről az 
előadásról sem hiányzik, 
sőt bemutatjuk, hogyan 
lehet szívószálból nádsípot 
faragni, vagy papírcsőből 
fuvolát készíteni. 

 2021. február 13. 
 szombat 10:00 

műsor
„Trombita harsog, dob pereg”  
Rézfúvós hangszerek

Uralkodók és ünnepek
nélkülözhetetlen hang-
szerei, de ők lelkesítik a
csatába indulókat is... 
Lehet vadat ejteni a vadász-
kürttel? Hangszer-e a 
locsolócső? Hogyan lesz 
dallam a hangokból? Ez 
mind kiderül az előadáson.

 2021. április 24. 
 szombat 10:00 

műsor
Ütőhangszerek bemutatása

A legősibb, a legtöbb hang-
szert tartalmazó hang-
szercsalád az ütősöké. 
Fémből, fából, bőrből, 
illetve más anyagok kom-
bi nációjából készült hang-
szerekkel ismerkedhetnek 
meg a gyerekek, sőt 
ki is próbálhatják őket! 

Zene
-Tér-Kép

koncertek

 2020. szeptember 12. 
 szombat 10:00 

műsor
„Sok húron pendülünk”
Vonós hangszerek

Megismerkedünk a vonós 
hangszercsalád minden
tagjával. Kipróbáljuk
megszólal-e vonó nélkül
a hegedű, dalolunk a
bársonyos hangú brácsával,
táncolunk a cselló muzsiká-
jára és azt is megszámol-
juk, hogy a legnagyobb 
vonós hangszernek, a nagy-
bőgőnek van-e a legtöbb 
húrja. Az interaktív 
foglalkozásokon a zene-
irodalom legszebb vonós 
kamarazenéit is eljátsszuk 
a gyerekeknek. 

ajánlott korosztály
3-8 év

kedvezményes bérlet
3200 forint

napijegy
1000 forint

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 

A hangszereket bemutató játékos foglalkozást 2006-ban indította útjára a zenekar. 

A sorozat minden darabja egy-egy hangszercsaláddal ismerteti meg a gyerekeket 

(vonós, fafúvós, rézfúvós és ütős hangszerek). A foglalkozásokat Székely Edit 
fuvola  művész, zenepedagógus vezeti.

Megjelent a Zene-Tér-Kép foglalkoztató könyv, melyet a koncertre váltott jeggyel 

kedvezményes áron vásárolhatnak meg a látogatók.

Kérjük, a koncertek helyszínéről az előadás előtt tájékozódjon a zenekar honlapján: 

www.mavzenekar.hu



 2020. november 21. 
 szombat 10:00 

közreműködik
Szabó Csaba és Burik Ildikó 
családja muzsikál gyerme-
keikkel, unokáikkal

 2021. január 23. 
 szombat 10:00 

közreműködik
Bereczkyné Berta Beáta 
és családja

 2021. március 27. 
 szombat 10:00 

közreműködik
Oross Veronika és családja
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Almafa
koncertek

 2021. május 15. 
 szombat 10:00 

közreműködik
Vámos Marcell és családja

ajánlott korosztály
5-99 év

kedvezményes bérlet
3200 forint

napijegy
1000 forint

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu

A koncerteken Székely Edit fuvolaművész, zenepedagógus beszélget a családok-

kal. Kérjük, a koncertek helyszínéről az előadás előtt tájékozódjon a zenekar hon-

lapján: www.mavzenekar.hu

 székely edit 



Bérleten
kívüli
előadások

 magyar nemzeti 
 múzeum 

 2020. augusztus 29. 
 szombat 16:00 

műsor
VI. Jorma Panula 
Nemzetközi Karmester 
Kurzus zárókoncertje

rendező
MÁV Zenekar

jegyár
1000 forint

 olasz 
 kultúrintézet 

 2020. szeptember 2. 
 szombat 19:00 

műsor
Sibelius: Finlandia
Sallinen: Hegedűverseny
Sibelius: II. szimfónia

közreműködik
Rebecca Roozeman 
(hegedű)

vezényel
Jorma Panula

rendező
MÁV Zenekar

jegyár

2 000 forint

újpesti 
zsinagóga

 2020. szeptember 6. 
 vasárnap 18:00 

műsor
Zsidó filmzenék 
és kántorimák

rendező
Újpesti Önkormányzat

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. szeptember 29. 
 kedd 19:00 

Különleges tehetségű 
hegedűsök gálakoncertje

műsor
Mozart: C-dúr Concertone 
két hegedűre – 1. tétel
Lalo: Spanyol 
szimfónia – 1. tétel
Csajkovszkij: 
Valse Sentimantale
Bruch: Skót fantázia
Csajkovszkij: D-dúr 
hegedűverseny – 1.tétel
Mozart: Don Giovanni – 
Szerenád
Bizet: Carmen Escamillo 
(Torreádor dal)
Brahms: D-dúr hegedű-
verseny – 2., 3. tétel

közreműködik
Paulik Lídia, Zemplényi 
Zsófia, ifj. Mága Zoltán, 
Kuti Róbert, Bácsi- 
Schwartz Zoltán, Korb 
Vanessa, Hodos Dániel 
(hegedű); Szenthelyi 
 Krisztián (bariton)

vezényel
Szenthelyi Miklós

rendező
Magyar Virtuózok 
Művészeti Nonprofit Kft.

jegyárak

7900, 4900, 
3900, 1900 forint
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budapest music center

 2020. október 21. 
 szerda 19:00 

Ingrid Fuzjko Hemming 
zongoraestje 
a MÁV Zenekarral

közreműködik
Ingrid Fuzjko Hemming 
(zongora)

vezényel
Mario Košik 

rendező
MÁV Zenekar

jegyár
2000 forint

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. december 8. 
 kedd 19:30 

Balassa Sándor 85. 
születésnapi hangversenye

műsor
Civisek városa
Fantázia hárfára és 
vonós zenekarra
Magyar koronázási zene
Tündér Ilona
Damjanich imája 
vegyeskarra
Hunok völgye

közreműködik
Vigh Andrea (hárfa), 
Cantemus Vegyeskar

vezényel
Medveczky Ádám

rendező
MÁV Zenekar és 
Zeneakadémia

jegyárak

3000, 2500, 
2000, 1500 forint

Bérleten
kívüli
előadások

müpa
fesztiválszínház

 2020. november 8. 
 vasárnap 11:00 

műsor
A félelem és a meglepetés
Haydn: No.94 
(Meglepetés) szimfónia 

– II. tétel (részlet)
Schumann: Gyermek
jelenetek, Op.15, No.11 

– Megfélemlítés
Schubert: A halál és a 
lányka, D.531
Mozart: Don Giovanni

–  A kormányzó jelenete 
a 2. felvonásból („Don 
Giovanni! Vacsorára hívtál 
engem.”)
Muszorgszkij: Éj a kopár 
hegyen

vezényel 
Cser Ádám 

rendező
Müpa Budapest

jegyár
1500 forint



Bérleten
kívüli
előadások

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2021. január 7. 
 csütörtök 19:00 

műsor
Újévi koncert 
Roby Lakatossal

rendező
MÁV Zenekar

jegyárak

6000, 5000, 4000, 
3000, 2000  forint

nyíregyháza, 
kodály zoltán 
általános Iskola

 2021. január 23. 
 szombat 18:00 

műsor
Beethoven: Missa Solemnis

közreműködik
Kolonits Klára (szoprán), 
Wiedemann Bernadett (alt), 
Fekete Attila (tenor), 
Cser Krisztián (basszus), 
Kodály Kórus Debrecen 
(karigazgató: 
Szabó-Sipos Máté), 
Cantemus Vegyeskar 
Nyíregyháza 
(karigazgató: Szabó Soma)

vezényel
Kovács János

rendező
MÁV Zenekar 
és Nyíregyházi Cantemus 
Kórus

nagyvárad, nagyváradi 
állami filharmónia, 
enescu-bartók terem

 2021. január 24. 
 vasárnap 17:00 

műsor
Beethoven: Missa Solemnis

közreműködik
Kolonits Klára (szoprán), 
Wiedemann Bernadett (alt), 
Fekete Attila (tenor), 
Cser Krisztián (basszus), 
Cantemus Vegyeskar 
Nyíregyháza 
(karigazgató: Szabó Soma), 
Nagyváradi Állami 
Filharmónia Énekkara 
(karigazgató: 
Lászlóffy Zsolt)

vezényel
Kovács János

rendező
MÁV Zenekar és 
Nagyváradi Állami 
Filharmónia
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vajdahunyadvári 
nyári zenei fesztivál, 
budapest

 2021. július 1. 
 esőnap: július 2. 
 csütörtök 20:30 

műsor
Beethoven: IX. szimfónia

közreműködik
Wien-Gifu Kórus

vezényel
Hiramitsu Tamotsu

rendező
Musica Hermina 
Alapítvány

magyar rádió 
6-os stúdió
budapest

 2021. június 14. 
 hétfő 18:00 

Kortárs magyar est

műsor
Virágh András: Genesys  
Serei Zsolt: 
Pavane & Double  
Kutrik Bence: Perspektívák  
Sándor László: Heliscopia 
Csemiczky Miklós: 
Sonata per archi 

vezényel
Daniel Boico

rendező
MÁV Zenekar

vajdahunyadvári 
nyári zenei fesztivál, 
budapest

 2021. július 8. 
 esőnap: július 9. 
 csütörtök 20:30 

műsor
http://vajdahunyad.hu/
Beethoven: 
Prometheus nyitány
Beethoven: Hegedűverseny
Beethoven: VII. szimfónia 

vezényel
Kollár Imre

rendező
Musica Hermina 
Alapítvány

Bérleten
kívüli
előadások



 seidl dénes mihály 

 dénes-worowsky marcell 



A Koncert 
Plusz

A Koncert Pluszt olyan fiataloknak találtuk ki, akik 

érdeklődnek a komolyzene iránt. Az előadássorozat 

célja, hogy eszközt adjon a koncertlátogató kezébe 

ahhoz, hogy a zene hallgatás egy komplexebb élmény-

nyé váljon azáltal, hogy izgalmas információkat osz-

tunk meg a koncert műsorával kapcsolatban, valamint 

segít mindenki számára megtalálni a személyes utat a 

zene felé – mindezt vidám és közvetlen hangulatban.

A MÁV Szimfonikus Zenekar nagy esti koncertjei  kö ré 

szervezzük az alkalmakat. A koncert előtt  előadást tar-

tunk egy közeli kocsmában, ahol bemutatjuk a zene-

szerzőket és a darabokat. Innen megyünk át a koncert-

re, ami után levezető beszélgetést szervezünk, ahol egy 

pohár ital mellett tudjuk megbeszélni az átélt élménye-

ket. A Koncert Plusz elmúlt két évada alatt értékes kö-

zösség jött létre, amely várja a 20-as 30-as éveiben járó 

fiatalok csatlakozását. 

Várunk mindenkit szeretettel: 

Seidl Dénes Mihály és 

Dénes-Worowski Marcell

A Koncert Plusz programsorozat, melyet a két  fiatal 

zenész 2018-ban, kezdetben barátok számára indított 

útjára, már az első évadban nagy sikert ért el. A leg-

nagyobb közösségi oldalon létrehozott zárt csoportba 

egyre több fiatal jelentkezik, akik limitált számban vált-

hatnak kedvezményes jegyet az évad hét kijelölt hang-

versenyére. A csoporthoz meghívással lehet csatla kozni. 

A csoport tagjai a 2020–21-es évadra 35% kedvezmény-

nyel válthatnak bérletet a zenekar vala mennyi bérlet-

sorozatára, hogy az első két évben megismert háttér-

rel, már tapasztalt koncertlátogatóként köszönthessük 

őket hangversenyeinken.

www.facebook.com/groups/koncertplusz
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A Zenekar 
Baráti Köre

 A MÁV Szimfonikusok megújult Baráti Köre 

 a 2020-2021-es évadban is szeretettel vár 

 minden kedves érdeklődőt. A tagsággal nemcsak 

 egy zenekedvelő közösség részévé válhat, 

 hanem részt vehet a Baráti Kör számára 

 meghirdetett programjainkon, mint például 

 a hangulatos, zenével kísért teadélután, vagy a 

 nyilvános főpróbák, valamint élhet a tagoknak 

 felajánlott kedvezményes jegyvásárlás lehetőségével. 

 A Baráti Kör nyújtotta előnyöket az adott 

 évadra érvényes tagsági kártya megváltásával 

 vehetik igénybe az érdeklődők. A tagsági díj 

 egységesen 2000 Ft. Kérjük, belépési szándékát 

 a bérletvásárlással egyidejűleg, év közben pedig 

 munkatársunknál, Gombási Csillánál jelezze. 

 Tel.: +36 1 338 2664, 

 E-mail: jegy@mavzenekar.hu 

 A Baráti Kör találkozóinak időpontjairól 

 és prog   ramjai ról bérleti hangversenyeink 

 kon cer t   is mertetőiben, honlapunkon, 

 a  www.mavzenekar.hu-n, illet ve e-mailben adunk hírt. 
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Fátylak mögött tüzes  szemek 
és déli, reszkető verőfény, 
s a langyos őszi ég merő fény, 
kék csillagok tündöklenek. 

Mert csak te kellesz, Árnyalat, 
és semmi Szín, koldusi ékül, 
ó, fuvola s kürt összebékül, 
e síma álomszárny alatt. 

paul verlaine: költészettan. 
kosztolányi dezső fordítása, részlet

 csaba péter 
  © kelemen g.



Jegy- és bérletinformációk,
koncerthelyszínek

Szőke
Tibor
 mesterbérlet

 müpa               
 bartók béla      
 nemzeti           
 hangverseny-   
 terem             
 19:30               

időpont műsor vezényel

2021. január 21. Beethoven Kovács János

2021. február 18. Liszt, Kodály, Bartók Takács-Nagy Gábor

2021. március 25.
Bartók Béla születésének 140. évforduló  -
jára rendezett ünnepi gálakoncert 
Kodály, Bartók

Takács-Nagy Gábor

2021. május 13. Bartók, Liszt Csaba Péter 

2021. június 24. Bartók, Schumann, Sosztakovics Daniel Boico

teljes árú bérlet 27 500 Ft | 24 000 Ft | 21 500 Ft | 19 000 Ft

budapest ix., 
komor marcell utca 1., 
tel.: +36 1 555-3301

kedvezményes bérlet 19 000 Ft | 17 000 Ft | 13 500 Ft | 12 000 Ft

jegyárak 9 000 Ft | 7 000 Ft | 5 000 Ft | 3 000 Ft

5 hangverseny Tájékoztatjuk kedves közönségünket, hogy a III. emeletre és az orgonaülésre nem váltható bérlet.

Erdélyi 
Miklós
 bérlet

 zeneakadémia   
 nagyterem      
 19:00              

időpont műsor vezényel

2020. szeptember 24. Barber, Rodrigo, Holst Daniel Boico

2020. október 30. Haydn, Mozart Takács-Nagy Gábor

2020. november 19. Mendelssohn, Beethoven Csaba Péter

2021. január 14. R. Strauss, Mahler Christoph Campestrini

2021. február 3. Operagála - Puccini és Korngold művei Kesselyák Gergely

2021. március 12. Copland, Shapira, Elgar Daniel Boico

teljes árú bérlet 28 000 Ft | 25 000 Ft | 22 000 Ft                        
budapest vi., 
liszt ferenc tér 8. 
tel.: +36 1 342-0179

kedvezményes bérlet 19 000 Ft | 17 000 Ft | 15 000 Ft 

6 hangverseny jegyárak 5 500 Ft | 5 000 Ft | 4 500 Ft

Lukács 
Miklós
 bérlet

 zeneakadémia   
 nagyterem         
 19:00               

időpont műsor vezényel

2020. október 9. Ismuratov, Prokofjev Daniel Boico

2020. november 5. Schubert, Cherubini Kesselyák Gergely

2020. november 12. Beethoven Kollár Imre

2020. december 3. Madarász–Németh, Schumann, Brahms Gál Tamás

2021. február 25. Járdányi Pál, Hubay Jenő, Saint-Saëns Csaba Péter

2021. május 6. Walton, Sosztakovics, Muszorgszkij-Ravel Daniel Boico

teljes árú bérlet 28 000 Ft | 25 000 Ft | 22 000 Ft                        
budapest vi., 
liszt ferenc tér 8. 
tel.: +36 1 342-0179

kedvezményes bérlet 19 000 Ft | 17 000 Ft | 15 000 Ft 

6 hangverseny jegyárak 5 500 Ft | 5 000 Ft | 4 500 Ft



Festetics
 bérlet

 festetics                    
 palota             
 tükörterem       
 18:00               

időpont műsor vezényel

2020. október 22. Holst, Tartini, Bruch, Rossini, Massenet, Britten Thomas Kornél

2021. február 12. Arenszkij, Mozart, Glazunov Mihail Vaiman

2021. március 5. J.S. Bach, G. Druschetzky, F. X. Richter, Koechlin, J. Francaix Lencsés Lajos

2021. június 10. D. Scarlatti, Mendelssohn, Haydn Takács-Nagy Gábor

bérlet 12 000 Ft
budapest viii.,  
pollack mihály tér 3. 
tel.: +36 1 266-3101

jegyárak 3 500 Ft

4 hangverseny Helyszíni jegyvásárlás: a koncert előtti fél órában. Helyfoglalás érkezés szerint! 

Zene-
Tér-Kép
 koncertek

 10:00 

időpont

2020. szeptember 12.

2020. december 5.

2021. február 13.

2021. április 24.

bérlet 3 200 Ft

jegyárak 1 000 Ft

4 hangverseny Helyszín- és előadásinfó:
www.mavzenekar.hu

Varga
László
 bérlet

 olasz              
 kultúrintézet   
 giuseppe verdi 
 terem               
 11:00                 

időpont műsor vezényel

2020. december 19. Tisztelgés Beethoven előtt 
Beethoven, Dénes István, Enjott Schneider Dénes István

2021. március 20. Rossini, Bottesini, Dvořák, Dinicu, Csajkovszkij, F. Loewe Hollókői Huba

2021. április 17. Brahms Daniel Boico

2021. június 19. Joly Braga Santos, Brahms, Grieg José Eduardo Gomes

teljes árú bérlet 10 000 Ft | 9 000 Ft | 8 000 Ft                        

kedvezményes bérlet 7 500 Ft | 7 000 Ft | 6 500 Ft 

jegyárak 3 500 Ft | 3 000 Ft | 2 500 Ft

4 hangverseny Helyszíni jegyvásárlás: a koncert előtti fél órában.

  budapest viii.,
  bródy sándor utca 8.
  tel.: +36 1 483-2040

Unokák 
és nagy-
szülők
 hangversenyei

 magyar             
 nemzeti            
 múzeum            
 díszterem          
 10:00                
 11:30                

időpont műsor vezényel

2020. október 3. Szedjük szét és rakjuk össze! – Beethoven Ryusuke Kawakami

2020. december 12. Mesék zenében – Prokofjev Dénes-Worowski Marcell

2021. február 27. Ha-ha-ha! vidámság a zenében
– Nicolai, Rossini, Donizetti, J. Strauss Daniel Boico

2021. április 10. Páros – páratlan
– Csajkovszkij, Haydn, Debussy, Farkas Ferenc, Dvořák Tóth Sámuel

                     bérlet 5 000 Ft
budapest viii.,  
múzeum körút 14-16. 
tel.: +36 1 327-7700

jegyárak 1 500 Ft

4 hangverseny Helyszíni jegyvásárlás: a koncert előtti fél órában. Helyfoglalás érkezés szerint! 

Kamara-
zenei
 bérlet

 olasz             
 kultúrintézet  
 giuseppe verdi 
 terem             
 17:00              

időpont műsor

2020. december 19. Papp Sándor, R. Strauss

2021. március 20. Haydn, Poulenc, Krommer, 
J.S. Bach

2021. április 17. Ránki, Brahms

2021. június 19. Schubert

              bérlet 3 000 Ft

jegyárak 1 000 Ft

4 hangverseny Helyszíni jegyvásárlás: a koncert előtti 
fél órában. Helyfoglalás érkezés szerint!

  budapest viii.,
  bródy sándor 
  utca 8.
  telefon: 
  +36 1 483-2040

Almafa
 koncertek

 10:00 

időpont

2020. november 21.

2021. január 23.

2021. március 27.

2021. április 25.

bérlet 3 200 Ft

jegyárak 1 000 Ft

4 hangverseny Helyszín- és előadásinfó: 
www.mavzenekar.hu
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2020 AUGUSZTUS        SZEPTEMBER

 magyar nemzeti 
 múzeum 16:00 

műsor
VI. Jorma Panula 

Nemzetközi Karmester 
Kurzus zárókoncertje

 olasz kultúrintézet 19:00 

műsor
Sibelius: Finlandia

Sallinen: Hegedűverseny
Sibelius: II. szimfónia

közreműködik
Rebecca Roozeman (hegedű)

vezényel Jorma Panula

újpesti 
zsinagóga  18:00 

műsor
Zsidó filmzenék 
és kántorimák

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 

 10:00 

műsor
„Sok húron pendülünk”

Vonós hangszerek

H K Sze Cs P Szo V

29 6
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

122

 zeneakadémia 
 nagyterem 19:00 

műsor
Barber: A rágalom iskolája 

(The School for Scandal) – nyitány
Rodrigo: Concierto de Aranjuez

Holst: Planéták

közreműködik Angel Romero (gitár)

vezényel Daniel Boico

 zeneakadémia 
 nagyterem 19:00 

műsor
Ismuratov: A turul álma 

(The Dream of Turul) 
– ősbemutató

Prokofjev: III. zongoraverseny
Prokofjev: V. szimfónia

közreműködik
Daniel Ciobanu (zongora) 

vezényel Daniel Boico

H HK KSze SzeCs CsP PSzo SzoV V
24 9

H K Sze Cs
29

 zeneakadémia 
 nagyterem 19:00 

Különleges tehetségű 
hegedűsök gálakoncertje

műsor, közreműködők
50. oldal

vezényel Szenthelyi Miklós

P Szo V

SZEPTEMBER        OKTÓBER

3 6 6

 magyar nemzeti 
 múzeum 10:00 és 11:30  

műsor
Beethoven: V. szimfónia – részletek

műsorvezető Fenyő Gábor

vezényel Ryusuke Kawakami

 búgócsiga 16:30 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

 szeretethang 18:00 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

budapest music 
center  18:00  

műsor 
Ingrid Fuzjko Hemming 

zongoraestje a MÁV 
Zenekarral

vezényel Mario Košik 

H K Sze Cs P Szo V

21 22 30
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

OKTÓBER        NOVEMBER

 festetics palota 
 tükörterem 18:00 

műsor 36. oldal

közreműködik
Bartha Mátyás (hegedű), 
Rózsa Richárd (gordonka)

vezényel Thomas Kornél

 zeneakadémia 
 nagyterem 19:00 

műsor 21. oldal

közreműködik
Jean-Efflam Bavouzet, 

Nemecz Andrea (zongora)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

5

 zeneakadémia  
 nagyterem 19:00  

műsor
Schubert: VI. szimfónia

Cherubini: d-moll Requiem

közreműködik 
Honvéd Férfikar (karigazgató: 

Riederauer Richárd)

vezényel Kesselyák Gergely

8

müpa
fesztiválszínház  11:00  

műsor 50. oldal

vezényel Cser Ádám 
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H HK KSze SzeCs CsP PSzo SzoV VH K Sze Cs P Szo V

NOVEMBER        DECEMBER

12 3 519 2110 10

 búgócsiga 16:30 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

 szeretethang 18:00 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

 zeneakadémia 
 nagyterem 19:00 

műsor
Beethoven: Fidelio – nyitány
Beethoven: IV. (G-dúr) 
zongoraverseny
Beethoven: II. szimfónia

közreműködik
Ránki Dezső (zongora)

vezényel Kollár Imre

 zeneakadémia  
 nagyterem 19:00  

műsor 
Mendelssohn: Szélcsend 

és szerencsés hajózás – nyitány
Beethoven: Hegedűverseny

Mendelssohn: V. (Reformáció) 
szimfónia

közreműködik
Andrej Baranov (hegedű)

vezényel Csaba Péter 

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 
 10:00 

közreműködik
Szabó Csaba és Burik 
Ildikó családja muzsikál 
gyermekeikkel, unokáikkal

 zeneakadémia  
 nagyterem 19:00  

műsor
Madarász Iván-

Németh Zoltán: Locomotiv 
– a zenekar jubileumára 

írt mű, ősbemutató
Schumann: II. szimfónia

Brahms: III. szimfónia

közreműködik
Szélpál Szilveszter (rap)

vezényel Gál Tamás

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu    

 10:00 

műsor
„Nád közé bújtam, 
nádsípot fújtam...” 

Fafúvós hangszerek

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

DECEMBER       2021 JANUÁR

8 8 8 712 19 19

 búgócsiga 16:30 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

 szeretethang 18:00 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

 zeneakadémia 
 nagyterem 19:30 

Balassa Sándor 85. 
születésnapi hangversenye

műsor, közreműködők 51. oldal

vezényel Medveczky Ádám

 magyar nemzeti 
 múzeum 10:00 és 11:30  

műsor
Prokofjev: Hamupipőke – 

balett (részletek)

műsorvezető
Seidl Dénes Mihály

vezényel
Dénes-Worowski Marcell

 olasz kultúrintézet 17:00 

műsor 
Papp Sándor: Életjelek 

– hegedűre és brácsára (bemutató)
R. Strauss: Don Quijote 
(Varga László hangszerelésében)

 olasz kultúrintézet 11:00 

műsor 32. oldal

közreműködik
Elias David Moncado (hegedű), 

Kőrösy Miklós (oboa)

vezényel Dénes István

 zeneakadémia 
 nagyterem 19:00 

műsor
Újévi koncert 
Roby Lakatossal

H K VSze HCs KP SzeSzo CsV PH K Sze Cs P Szo

 búgócsiga 16:30 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

 szeretethang 18:00 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

14 21

 zeneakadémia 
 nagyterem 19:00 

műsor 
Strauss: Burleszk 
Mahler: VI. (Tragikus) szimfónia

közreműködik
Saho Akiyama (zongora)

vezényel
Christoph Campestrini

 müpa 
 bartók béla nemzeti   

 hangversenyterem 19:30  

műsor Beethoven: Missa Solemnis

közreműködik
Kolonits Klára (szoprán), 

Wiedemann Bernadett (alt), 
Fekete Attila (tenor), 

Cser Krisztián (basszus), 
Kodály Kórus Debrecen 

(karigazgató: Szabó-Sipos Máté), 
Cantemus Vegyeskar Nyíregyháza 

(karigazgató: Szabó Soma)

vezényel Kovács János

23 23 24

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 
 10:00 

közreműködik
Bereczkyné Berta Beáta 
és családja

nyíregyháza, kodály 
zoltán általános iskola 
 18:00 

műsor
Beethoven: Missa Solemnis

közreműködők 48. oldal

vezényel Kovács János

nagyvárad, nagyváradi 
állami filharmónia, 
enescu-bartók terem  17:00 

műsor
Beethoven: Missa Solemnis

közreműködők 52. oldal

vezényel
Kovács János

12 12



Bérletnaptár
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        FEBRUÁR

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 
 10:00 

műsor
„Trombita harsog, dob pereg” 
Rézfúvós hangszerek

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
133

 zeneakadémia 
 nagyterem 19:00 

műsor
Operagála 

- Puccini és Korngold művei

közreműködik
Kele Brigitta (szoprán), 

Fekete Attila (tenor), 
Kodály Kórus Debrecen 

(karigazgató: Szabó-Sipos Máté)

vezényel Kesselyák Gergely

9 9

 búgócsiga 16:30 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

 szeretethang 18:00 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

12

 festetics   
 palota  

 tükörterem  
 18:00  

műsor 37. oldal

közreműködik
Alexandre 
Dimcevski 

(hegedű)

hegedűn 
közreműködik 

és vezényel
Mihail Vaiman

18

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 19:30 

műsor 
Liszt: Les Préludes 
Kodály: Háry János – szvit
Bartók: II. hegedűverseny

közreműködik
Maxim Vengerov (hegedű)

vezényel Takács-Nagy Gábor

H K Sze Cs P Szo V

20
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

MÁRCIUS        ÁPRILIS

27

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 
 10:00 

közreműködik
Oross Veronika és családja

 olasz 
 kultúrintézet 17:00 

műsor 
Haydn: F-dúr szonáta 
hegedűre és brácsára 
Hob.VI:1, 
Poulenc: Szonáta
trombitára, kürtre 
és harsonára
Krommer: Esz-dúr 
fagott-négyes Op.4, Nr.2, 
J.S. Bach: 
V. Brandenburgi
verseny BWV.1050

 olasz 
 kultúrintézet 11:00 

műsor xx. oldal 

közreműködik
Patkoló Román

(nagybőgő)

 vezényel
Hollókői Huba

25

 müpa 
 bartók béla nemzeti  

 hangversenyterem 19:30  

műsor 
Kodály: Duó

Bartók: Brácsaverseny 
Bartók: Concerto

közreműködik
Pinchas Zukerman 

(hegedű, brácsa), 
Amanda Forsyth 

(gordonka) 

vezényel 
Takács-Nagy Gábor

10

 magyar nemzeti 
 múzeum 10:00 és 11:30  

műsor 43. oldal

műsorvezető Székely Edit

vezényel Tóth Sámuel

 zeneakadémia  
 nagyterem 19:00  

műsor
Járdányi Pál: Tisza mentén

Hubay Jenő: III. (g-moll) hegedűverseny
Saint-Saëns: III. (Orgona) szimfónia

közreműködik Szabadi Vilmos (hegedű)

vezényel Csaba Péter

 zeneakadémia 
 nagyterem 19:00 

műsor 25. oldal

közreműködik
Ittai Shapira (hegedű), 
Hagai Shaham (hegedű)

vezényel Daniel Boico

H HK KSze SzeCs CsP PSzo SzoV V
25 12

H K Sze Cs P Szo V

FEBRUÁR        MÁRCIUS

9 9

 búgócsiga 16:30 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

 szeretethang 18:00 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

27

 magyar nemzeti 
 múzeum 10:00 és 11:30  

műsor
Nicolai, Rossini, Donizetti 

és Johann Strauss művei

műsorvezető Székely Edit

vezényel Daniel Boico

5

 festetics palota 
 tükörterem 18:00 

műsor 38. oldal

oboán közreműködik 
és vezényel Lencsés Lajos
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H HK KSze SzeCs CsP PSzo SzoV VH K Sze Cs P Szo V

JÚNIUS       JÚLIUS

24

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 19:30 

műsor 
Bartók: A csodálatos mandarin – szvit
Schumann: a-moll zongoraverseny
Sosztakovics: V. szimfónia

közreműködik
Bogányi Gergely (zongora)

vezényel 
Daniel Boico

1 8

vajdahunyadvári 
nyári zenei fesztivál  20:30  

műsor
Beethoven: Prometheus nyitány

Beethoven: Hegedűverseny
Beethoven: VII. szimfónia

vezényel
Kollár Imre

vajdahunyadvári 
nyári zenei fesztivál  20:30  

műsor
Beethoven: IX. szimfónia

közreműködik
Wien-Gifu Kórus

vezényel
Hiramitsu Tamotsu

H HK KSze SzeCs CsP PSzo SzoV VH K Sze Cs P Szo V

ÁPRILIS        MÁJUS

62413 13

 búgócsiga 16:30 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

 szeretethang 18:00 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

 zeneakadémia 
 nagyterem 19:00 

műsor
Walton: Capriccio burlesco

Sosztakovics: II. gordonkaverseny, 
Muszorgszkij-Ravel: 

Egy kiállítás képei

közreműködik
Gustav Rivinius (gordonka)

vezényel Daniel Boico

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 

 10:00 

műsor
Ütőhangszerek 

bemutatása 

 olasz  
 kultúrintézet 11:00  

műsor 
 Brahms: II. (B-dúr) 

zongoraverseny
Brahms: IV. szimfónia

közreműködik 
Ilja Friedberg

(zongora)

vezényel 
Daniel Boico

 olasz  
 kultúrintézet 17:00 

műsor 
Ránki György: 
Két bors ökröcske – 
mese zenével
Brahms: g-moll 
zongoranégyes 
Op.25, Nr.1

1717

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

MÁJUS       JÚNIUS

11 11

 búgócsiga 16:30 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

 szeretethang 18:00 
 helyszíninfó 

 www.mavzenekar.hu 

13

 müpa 
 bartók béla 
 nemzeti 
 hangverseny- 
 terem 19:30 

műsor 
Bartók: I. hegedűverseny 
Liszt: Faust szimfónia

közreműködik
Pusker Júlia (hegedű),
László Boldizsár (tenor),
Honvéd Férfikar 
(karigazgató: 
Riederauer Richárd)

vezényel Csaba Péter

15

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 
 10:00 

közreműködik
Vámos Marcell és családja

10

 festetics palota 
 tükörterem 18:00 

műsor 
D. Scarlatti: Öt szonáta szvit-formában 

Mendelssohn: d-moll hegedűverseny 
Haydn: A-dúr (A tűz) szimfónia No.59

közreműködik
Kelemen Gáspár (hegedű)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

19 19

 olasz kultúrintézet 11:00  

műsor 
Joly Braga Santos: Szimfonikus nyitány No.3, Op.21 
Brahms: Gordonkaverseny (a Kettősverseny átirata)

Grieg: Peer Gynt – I. és II. szvit

közreműködik
Meehae Ryo (gordonka)

vezényel José Eduardo Gomes

 olasz kultúrintézet 17:00  

műsor
Schubert: F-dúr oktett D.803



Bérlet- és jegyinformációk
bérlethosszabbítás online

1. e-mail címmel rendelkező bérlőink kapni fognak 

egy bérlethosszabbításról szóló levelet. A levélben 

található linkre kattintva hosszabbítható a tavalyi 

hely, az eddigi kedvezményt automatikusan gene-

rálja a rendszer.  

2. akinek nincs e-mail címe, az a zenekar honlapján 

hosszabbíthat online: https://mavzenekar- berlet.

jegy.hu/seasonticket. Ez esetben a korábbi ked-

vezmény igénybevételéhez a bérleten szereplő 

vonalkódot kell beírni a megfelelő mezőbe.

Online hosszabbítás 2020. június 15-től augusztus 

24-ig lehetséges, helycserére online nincs lehetőség. 

új bérlet vásárlása online 

A zenekar honlapján: https://mavzenekar-berlet.jegy.

hu/seasonticket 2020. szeptember 1-től, a rendel-

kezésre álló helyek függvényében. Bérletvásárlásra 

az adott sorozat első előadásának időpontjáig van 

lehetőség. Új bérletre kedvezmény igénybevételé hez 

a bjobbagy@mavzenekar.hu e-mail címre szkennelve 

vagy lefényképezve kérjük elküldeni a kedvezményre 

jogosító igazolványt, illetve a nyugdíjas törzsszámot. 

Ennek alapján egyedi kódot adunk a vásárláshoz.

A weben vásárolt bérlet teljes értékű E-bérlet, azt ké-

sőbb nem cseréljük kartonra. Az E-bérletet mindenki 

elektronikusan kapja meg, amely kinyomtatható, de 

okostelefonon bemutatva is érvényes a koncertre 

való belépéskor. A webes hosszabbításnál-vásárlás-

nál felmerülő esetleges problémákat az Interticket 

Kft. ügyfélszolgálata tudja orvosolni (jegy@jegy.hu; 

tel.: +36 1 266-0000), a MÁV Zenekar telefonszá-

mán ebben nem tudunk segítséget nyújtani.

fizetési lehetőségek

Készpénz és bankkártya. Felhívjuk szíves figyelmüket, 

hogy számlát csak vásárláskor állítunk ki, utólag nem.

bérletújítás változatlan sorozatra és helyre 
személyesen 

2020. augusztus 24-26., naponta 10:00 és 18:00 óra 
között, a bérletezés helyszínéről aug. 10-ig értesí-
tést küldünk e-mailben, illetve postai úton.

Akadályoztatása esetén kérjük, hogy legkésőbb 
augusz tus 23-ig írásban jelezze megújítási szán dé-
kát, mert a meg nem hosszabbított és írásban meg 
nem erősített zeneakadémiai foglalásokat augusz tus 
26-án töröljük. Levélcím: 1088 Budapest, Múzeum 
utca 11., e-mail: bjobbagy@mavzenekar.hu

bérletújítás más sorozatra vagy helyre, 
új bérlet vásárlása személyesen 

2020. augusztus 27-28., naponta 10:00 és 18:00 óra 
között, a bérletezés helyszínéről aug. 10-ig értesí-
tést küldünk e-mailben, illetve postai úton.

Azokat a bérlőinket várjuk, akik helycserét vagy soro-
zat változtatást szeretnének. Ők a felszabaduló 
helyek közül választhatnak érkezési sorrendben, 
elő jegyzést nem veszünk fel. Akadályoztatása esetén 
kérjük, írásban kérjen időpontot az ügyintézésre 
(levélcím: 1088 Budapest, Múzeum utca 11., e-mail: 
bjobbagy@mavzenekar.hu). Helycsere, sorozatváltás 
csak személyesen intézhető (online nem). Új bérlet a 
rendelkezésre álló helyek függvényében vásárolható.

Bérlet utólag más helyre nem cserélhető, visszaváltás-
ra nincs mód. Elveszett bérlet pótlására 1000 Ft/db 
kezelési költséget számítunk fel.

bérletkedvezményre jogosító igazolványok 

Vasutas-, nyugdíjas-, mozgássérült- és diákigazolvány. 
A következő sorozatokra váltható kedvezményes 

bérlet: Szőke Tibor-mesterbérlet, Erdélyi Miklós-, 
Lukács Miklós- és Varga László-bérlet. Kedvezményt 
csak természetes személy vehet igénybe, személye-
sen, a kedvezmények nem vonhatók össze. A vásár-
lás során igénybe nem vett kedvezmények utólag 
nem érvényesíthetők. Egyesületek, alapítványok, 
oktatási intézmények számára egyedi csoportos 
kedvezményeket kínálunk.

napijegyek vásárlása

– a MÁV Zenekar honlap- 

 ján: www.mavzenekar.hu    

 (nincs kezelési költség),

– a Zeneakadémián 

 (tel.: +36 1 321 0690),

– a Művészetek Palotája  

 jegypénztáraiban:

1. a Komor Marcell utca

  1. sz. alatt 

  +36 1 555 3300, 

  +36 1 555 3301,

2. az Andrássy út 

  15. sz. alatt 

  +36 1 555 3310, 

  +36 1 555 3311,

3. az Allee (II. emelet), 

Árkád (I. emelet), 

Mamut II. (II. em.), 

bevásárlóközpontok-

ban valamint a 

– Pesti Vigadóban 

  (+36 1 328 3340), az 

– InterTicket bármely 

jegyirodájában és

– a www.jegy.hu oldalon.

Napijegyekre nincs ked -

vez mény, székházunk ban 

csak egyedi csoportos jegy   -

igényeket szolgálunk ki.

további információ 

Tel.: +36 1 338 2664

      /23-as mellék

      +36 20 396 6615

Fax: +36 1 338 4085

E-mail: bjobbagy@

     mavzenekar.hu
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1. emelet orgonaülés

pódium

földszint
páholyok

bal

földszint
páholyok

jobb

i. emelet
középerkély

ii. emelet
középerkély

iii. emelet
középerkély

i. emelet
oldal-
erkély

bal

i. emelet
oldal-
erkély
jobb

ii. emelet
oldal-
erkély

bal

ii. emelet
oldal-
erkély
jobb

i. emelet
páholy bal

ii.
 e

m
el

et
 p

ód
iu

m
er
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ly

 b
al

ii. em
elet pódium

erkély jobbi. 
em

el
et

 p
ód

iu
m
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ly
 b

al

i. em
elet pódium

erkély jobb
i. emelet

páholy jobb

földszint

Müpa
  nézőtér

Szőke
Tibor
mesterbérlet

I. KATEGÓRIA

27 500 19 000 9 000

II. KATEGÓRIA

24 000 17 000 7 000

III. KATEGÓRIA

21 500 13 500 5 000

IV. KATEGÓRIA

19 000 12 000 3 000

Te
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s 
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ú 
bé

rle
t
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dv
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m
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ye

s 
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t
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gy
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napijegyek vásárlása

– a MÁV Zenekar honlap- 

 ján: www.mavzenekar.hu    

 (nincs kezelési költség),

– a Zeneakadémián 

 (tel.: +36 1 321 0690),

– a Művészetek Palotája  

 jegypénztáraiban:

1. a Komor Marcell utca

  1. sz. alatt 

  +36 1 555 3300, 

  +36 1 555 3301,

2. az Andrássy út 

  15. sz. alatt 

  +36 1 555 3310, 

  +36 1 555 3311,

3. az Allee (II. emelet), 

Árkád (I. emelet), 

Mamut II. (II. em.), 

bevásárlóközpontok-

ban valamint a 

– Pesti Vigadóban 

  (+36 1 328 3340), az 

– InterTicket bármely 

jegyirodájában és

– a www.jegy.hu oldalon.

Napijegyekre nincs ked -

vez mény, székházunk ban 

csak egyedi csoportos jegy   -

igényeket szolgálunk ki.

további információ 

Tel.: +36 1 338 2664

      /23-as mellék

      +36 20 396 6615

Fax: +36 1 338 4085

E-mail: bjobbagy@

     mavzenekar.hu



Zene-
akadémia

  nézőtér

pódiumülés: 80 hely

kórusülés

színpad

földszint (zsöllye)

középerkély

oldalerkély
bal

oldalerkély
jobb

Erdélyi 
Miklós
bérlet

Lukács 
Miklós
bérlet

I. KATEGÓRIA

28 000 19 000 5 500

II. KATEGÓRIA

25 000 17 000 5 000

III. KATEGÓRIA

22 000 15 000 4 500

Te
lje
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ú 
bé

rle
t
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dv
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m
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ye

s 
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rle
t
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gy
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Olasz
Kultúr-
intézet

  nézőtér

1 123456789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 23456789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 13

14

23456789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123456789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 15

16

23456789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123456789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 17

18

23456789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123456789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123 3456789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1234 456789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12345 56789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12345 66789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12345 76789101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1234567 889101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123456789 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12345678910 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1234567891011 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123456789101112 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

színpad

földszint

Varga
László
bérlet

I. KATEGÓRIA

10 000 7 500 3 500

II. KATEGÓRIA

9 000 7 000 3 000

III. KATEGÓRIA

8 000 6 500 2 500

Te
lje

s 
ár

ú 
bé

rle
t

Ke
dv

ez
m

én
ye

s 
bé

rle
t
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gy

ár
ak



A MÁV Szimfonikus Zenekar 
művészei 2020–2021

i. hegedű

Trejer István 

első koncertmester

Bartha Mátyás 

koncertmester

Bálint Angéla 

koncertmester

Pintér Dávid 

koncertmester

Ilosfai Csenge* 

szólamvezető

Kocsárdi Nicolette 

szólamvezető

Ablonczy-Raposa Krisztina*

Bocsák Gábor

Csap Melinda

Csíkos Zsuzsanna

Györei Ildikó

Hegedűs Ágnes

Dr. Ijjasné Pilissy Rita*

Merseiné Nemes Mónika

Rohr Andrea

Somogyi Lili

Somogyváryné 

    Varsányi Erika

Süveges-Szöllősi Melinda

Szenthelyi-Forgács Krisztina 

Tiba Sándor 

ii. hegedű

Gál-Kerényi Dorottya 

szólamvezető

Tarkó-Nagymengyi Dóra

szólamvezető

Bahil Katalin

Bajnóczi Orsolya

Burik Ildikó

Kökényessyné Kis Ágnes

Majorné Szlanka Erika

Osvát Judit

Rontóné Káli Erzsébet

Serdültné Juhász Anna

Szalai László

Szegő Éva

Tóthné Belics Zsuzsa

brácsa

Csonka Emil 

szólamvezető

Jobbágy Andor 

szólamvezető

Farkas Éva

Kalocsai Eszter 

Kiss Alexandra

Kovács Attila

Papp Sándor 

Pető Zoltán

Selmeczi Vilmos

Sztojka Zoltán 

Tóth József

Zilah Eszter

gordonka

Onczay Zoltán 

szólamvezető

Rózsa Richárd 

szólamvezető

Vámos Marcell 

szólamvezető

Ács Ferenc

Dávid Krisztina

Falvainé Emese Gyöngyi

Gulyás Gabriella

Kovács Márta

Vadász Rita

Vincze Ágota

Werner Gábor

nagybőgő

Sándor György

szólamvezető

Lajcsik Soma

szólamvezető

György Attila

Jobbágy Csongor

Ónodi László

Piukovics Gábor

Prinyi Csaba

Simon Tamás



A MÁV Szimfonikus Zenekar 
művészei 2020–2021

kürt

Farkas Tamás 

szólamvezető

Fretyán Dávid

Bodor Krisztián

Csurgó Tamás

Dobi Edvin

Harsányi Péter

Képíró Bálint

Kováts Imre István

oboa

Kőrösy Miklós 

szólamvezető

Bajorné Pataki Anna

Bereczkyné Berta Beáta

Borossné Fügedi Judit

Kiss Katalin

Rajnai Marianna*

* szülési szabadságon

fagott

Franczia Zsolt

szólamvezető

Fehér Szabolcs 

Kovács Zoltán

Paálné Falusi Melinda

trombita

Kovács Kálmán 

szólamvezető

Seidl Dénes

Szabó Csaba

Tarkó Tamás

harsona

Czirok Zoltán 

szólamvezető

Angyal János

Pál Ildikó

Ronyecz József

ütőhangszerek

Novotny Tibor 

szólamvezető

Kurcsák István

Láng Zénó

Szilvási Attila

tuba

Székely Zsolt

hárfa

Felletár Melinda

klarinét

Sándor János 

szólamvezető

Hegedűs Gyula

Sólyomi Pál

fuvola

Párkai Krisztina 

szólamvezető

Bajusznácsné Lőrincz Anita

Oross Veronika

Székely Edit

68

69



A MÁV Szimfonikus Zenekar 
munkatársai

Daniel Boico  zeneigazgató

Kesselyák Gergely karmester

Kobajasi Kenicsiró tiszteletbeli vendégkarmester

Csaba Péter állandó vendégkarmester

Takács-Nagy Gábor állandó vendégkarmester

Lendvai György ügyvezető igazgató

Polefkó Noémi az ügyvezető asszisztense 
és irodavezető

 Zenekarunk minden felajánlott segítséget 

 szívesen fogad. Az anyagi segítség egyik 

 egyszerű, de hatékony formája, ha adó-

 bevallásakor alapítványunknak ajánlja 

 befizetett személyi jövedelemadójának 1%-át.  

 Adószámunk: 18056721-2-42 

produkciós
munka-
társak

Jobbágy Bence közönségkapcsolatok

Wolfárdné dr. Keskeny Dóra művészeti és jogi előadó

Imre-Böröcz Boglárka kommunikáció és 
nemzetközi kapcsolatok

Gyurkovics Csaba zenekari titkár

gardasági 
iroda

Kling Magdolna gazdasági vezető

Harangozó Anita hr menedzser

Lehr Szilvia pénzügyi ügyintéző

Galbicsek Zsófia bér- és tb ügyintéző

marketing
és sajtó
iroda

Csúcs Krisztina marketing vezető

Gombási Csilla közönségkapcsolati 
és marketing munkatárs

Bodor Éva marketing kapcsolatok

operatív 
munka-
társak

Fodor András kottatáros

Ács Ferenc kottatáros

Kálmán Imre
ifj. Kálmán Imre műszaki munkatárs

Kovács Kálmán
Sándor György
Szalai László 

zenekari ügyelők

1%-os 
támogatásért 
100%-os zenét 
adunk!

Egy százalék
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1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
1075 Budapest, Király utca 13/C udvar
1051 Budapest, Hercegprímás utca 15.

ÍGY TELJES A Z ÉLMÉN Y!

FRANCIA-MAGYAR BISZTRÓ ÉTELEKKEL, AKÁR TERASZUNKON IS!

barátságos személyzettel

éjfélig nyitvatartó konyhával

válogatott borokkal 
minőségi koktélokkal

12 házi desszerttel

Telefon:  +36 1 268 1154
www.cafevian.com

SZERETETTEL VÁRUNK A ZENEAKADÉMIA MELLETT!
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A KÖZEL – KELETI KONYHA 
ÉS A TRADÍCIONÁLIS MAGYAR 

ÉTELEK LEGJOBBJAI
1074 BUDAPEST, DOB UTC A 26.

SOLET@MACESZBISTRO.HU
+36 1 787 6164



 E mélység fölött az értelem mér-ónja, 
 Mint könnyű pehelyszál, fönnakad, föllebben: 
 De a lélek érzi, hogy az örvény vonja, 
 S a gondolat elvész csodás sejtelemben. 
 Nem-ismert világnak érezi nyomását, 
 Rettegő örömnek elragadja kéje, 
 A leviathánnak hallja hánykodását... 
 Az Ur lelke terült a víznek föléje. 

arany jános: dante, részlet, 1852

 kobajasi kenicsiró 
  © kelemen g.



a máv szimfonikus zenekar 
alapításának éve

1945

a zenekar fővédnöke 

Mager Andrea, 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter

zeneigazgató

Daniel Boico

karmester

Kesselyák Gergely

tiszteletbeli vendégkarmester

Kobajasi Kenicsiró

állandó vendégkarmester

Csaba Péter,
Takács-Nagy Gábor

támogatóink

Köszönjük minden kedves 
támogatónknak, hirdetőnknek 
és együttműködő partnerünknek, 
hogy a 2020–2021-es évadban 
is segítik a zenekar munkáját!

alapító és főtámogató

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

kiemelt támogató

Budapest Főváros IV. kerület,
Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IX. kerület, 
Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros X. kerület, 
Kőbánya Önkormányzata

Nemzeti Kulturális Alap

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Nemzeti Múzeum

Olasz Kultúrintézet

Francia Intézet

médiatámogatók

szakmai partnerek

további partnerek

Bose

Café Vian

Continental Hotel

Grandvoice

Hadik Kávéház

Hyundai

Macesz Bisztró

Pioneer

impresszum

Kiadja
MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítvány

Felelős kiadó
Lendvai György
ügyvezető igazgató

Felelős szerkesztő 
Imre-Böröcz Boglárka
kommunikáció és 
nemzetközi kapcsolatok

Arculat+layout
Gosztom András

Műsorismertetők
Fenyő Gábor

Irodalmi idézetek válogatása
Szabó T. Anna

Zenekari fotók
Kelemen Gergely, 
zenekari archívum

A zenekar a műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartja!

klasszik
rádió921


