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agy öröm számomra és a MÁV  Szimfonikus 

Zenekar számára, hogy ezúton bemutathat-

juk Önöknek a 2018-2019-es évadot! A 

ta  valyi különleges évad után a zenekar lan-

ka  dat lanul folytatja azt a lendületet és örömöt a zenélés-

ben, amelyek koncertjeinek és játékmódjának jellemzői. 

Zene karunkkal fellépő és dolgozó minden vendégművész 

nagyra értékelte az együttes kitűnő hozzá állását, ko-

moly munkáját és zenei kultúráját. Mindez köszönhe-

tő annak az igényes és alapos műhelymunkának, ami 

az elmúlt években párosul a vendégművészek inspiráló 

és előrevivő hatásával. Az elmúlt időszakban a zenekar 

nagyszerűen helytállt, a hazai és nemzetközi élet ismert 

és elismert kiválóságaival való együttműködés kitűnő 

eredményeket és pozitív visszajelzéseket hozott. Ezt az 

utat és irányt folytatjuk továbbra is, és egy színes, izgal-

mas évadot kínálunk bérlőink és közönségünk számára.

Minden sorozatunkat folytatjuk, egy változással: Zon-

gorabérletünk helyett idén Hegedűbérlettel örvendez-

tetjük meg Önöket. Ennek előadásain olyan híres és 

kiváló zenészek játékában gyönyörködhetnek hallga-

tóink, mint Gilles Apap, Alexander Markov, Kelemen 

 Barnabás, a fiatal Zalai Antal, valamint egy különleges 

és eredeti repertoárral és érdekes, személyes játékmód-

dal rendel kező művész, Roby Lakatos. Mesterbérletünk 

kereté ben egy igazi világsztár, Maxim Vengerov is fel-

lép zene karunkkal mint hegedűs, és mint karmester. 

Mindnyá jan nagy örömmel várjuk ezt a pillanatot, csak-

úgy, mint a szintén világhírű Charles Dutoit-val való 

közös munkát, akit szintén Mesterbérletünk elő adásán 

láthat a közönség. A 2018-2019-es évadban több vissza-

térő, zenekarunkkal baráti kapcsolatot  ápoló  művész is 

zgatottan vártam a MÁV Szimfonikus  Zene kar 

legújabb évadának programtervét. Amikor át-

te kin tettem a műsorrendben szereplő zene-

műveket, szinte hallottam a felcsendülő dal-

lamo kat. Az ismerős melódiák pedig – természetüknél 

fogva – a mindennapok forgatagától messzire vivő gon-

dolatokat ébresztettek bennem.

A komolyzene varázsa évszázadokon átívelően meg érinti 

a hallgatók lelkét. Felemeli, összeköti azokat, akik a 

zenében keresik és találják meg a harmóniát. A harmó-

niát, amire történelmi korszakoktól függet lenül mind-

annyian vágyunk, és amitől az élet sodrásában időről 

időre eltávolodunk. 

közreműködik az együttessel, többek között: Kobayashi 

Ken-Ichiro, Ránki Dezső, Perényi Miklós,  Takács-Nagy 

Gábor, Kesselyák Gergely, Adorján András. Műsorunkban 

helyet kapott néhány igazán monumentális mű is, mint 

például Dvořák: Stabat Mater;  Brahms: Német Requiem; 

Mahler: V. szimfónia; Bruckner: IX. szimfónia. Úgy gon-

dolom, hogy közönségünk sok szép, és szeretett művet 

talál majd évadunkban, olyan előadásokat, amelyek meg-

elégedést okoznak mindenki számára. 

Nem feledkeztünk meg a gyermekekről, fiatalokról, csa-

ládokról sem, természetesen ebben az évadban is meg-

rendezzük nagy sikernek örvendő családi sorozatainkat. 

Ezeken az előadásokon érdekes és változatos műsoro-

kat, a korosztályhoz illő programokat szerkesztettünk a 

gyermek-hallgatóknak. 

A MÁV Szimfonikus Zenekar művészei, és a körülöttük 

tevékenykedő adminisztráció tagjai erőfeszítéseinek és 

energiájának eredményeképpen született meg az az 

évad, amelyet Önök koncerttermekben, rádióban és 

lemezeken hallhatnak majd. Mindenkinek köszönöm az 

odaadó munkát és segítséget, ami lehetővé tette egy 

színvonalas, változatos, közönségünket tisztelő és igazi 

csemegékkel teletűzdelt program létrehozását – mind-

nyájunk örömére. 

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinken, és szép, 

élményekben gazdag 2018–2019-es évadot kívánunk 

kedves zeneszerető közönségünknek!

Fontos, hogy az élet hozta kihívások és nehézségek 

 közepette is tudatosan törekedjünk az összhangra, s 

ebben az érzelmi munkában bizton számíthatunk a zene 

titokzatos erejére. 

A muzsika energiája csodákra képes: segít gondolataink 

rendszerezésében és elősegíti a belső egyensúly fenn-

tartását, ami alapfeltétele az életben való helyt állásnak 

és a ránk bízott feladatok ellátásának. 

Hálás vagyok a MÁV Szimfonikus Zenekar kiváló művészei-

nek, munkatársainak és vendég művészeinek, hogy zenei 

programjaikkal hosszú évtizedek óta a  legmagasabb szin-

tű zenei élményekkel gazdagítanak minket. 

Különleges koncertekben a 2018–2019-es évad is bővel-

kedik majd, az új Hegedűbérlettel együtt tizenkettő 

bérlet sorozat 45 koncertjén minden zenekedvelő megta-

lálhatja a számára legkedvesebb melódiákat.

Kívánom Önöknek, hogy idei koncertlátogatásaik alkal-

mával újra és újra felfedezzék a zene titokzatos erejét!
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obayashi Ken-Ichiro több mint 40 évvel ez-

előtt, 1974 tavaszán nyerte meg a Magyar 

Televízió első Nemzetközi Karmesterverse-

nyét. A MÁV Szimfonikusok volt az első 

zene kar, amelyet hazáján kívül vezényelt, ezzel indult 

nemzetközi karrierje. A Mester azóta sikert sikerre 

halmoz, de a mai napig különleges viszony fűzi zene-

karunkhoz. 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; ráadásul 

Japánban is több alkalommal vezényelte a MÁV Szim-

fonikusokat, öregbítve ezzel hazánk és a zenekar alapí-

tójának hírnevét.

esselyák Gergely Liszt-díjas karmester, ren-

dező 1995-ben diplomázott a Zene mű vé sze-

ti Egyetemen Lukács Ervin növen dé ke      ként. 

1993- tól rendszeresen vezényli Magyar   ország 

vezető szimfonikus zenekarait, valamint tizenegy hazai 

zenés szín házban eddig összesen több mint száz pro duk -

ció dirigense volt.

1997-ben megalapította a Miskolci Nemzeti Színház 

opera tagozatát; ugyanettől az évtől a Magyar  Állami 

Opera ház vendégkarmestere, majd 2001-től karmeste-

re. 2001- től a Bartók Plusz Nemzetközi Operafeszti-

vál alapító zeneigazgatója. 2004-től a Budafest Nyári 

Nemzetközi Opera és Balett Fesztivál művészeti igaz-

gatója, 2005-től 2012-ig a Szegedi Szabadtéri Játékok 

művészeti igazgatója. 2005-től 2006-ig a Magyar Álla-

mi Operaház Főzeneigazgatója. 2011 óta újra a Bartók 

Plusz Operafesztivál igazgatója.

2014 tavaszán Kobayashi nagyszabású koncertsorozat tal 

ünnepelte az MTV karmesterversenyén aratott győ zelem 

40. évfordulóját. Három hét alatt hét hangversenyt adott 

hazánkban a leg nevesebb magyar komoly zenei együtte-

sek részvételével. A sorozat gálakoncertjén a MÁV Zrt. 

elnök-vezérigazgatója, Dávid Ilona a karmester munká-

ja előtt tisztelegve a magas rangú Vasútért kitüntetést 

adományozta Kobayashi  Ken-Ichirónak. 

A MÁV Szimfonikus Zenekar legbecsesebb kincsei kö-

zött őrzi a Mester barátságát, akit a 2014-15-ös évadtól 

kezdve tiszteletbeli vendégkarmesterként üdvözlünk a 

pulpituson. A zenekar fennállásának 70.  esztendejében 

Kobayashi Ken-Ichiro négy alkalommal vezényelte együt-

tesünket; a tervek szerint minden évadban leg alább 3-4 

koncerten láthatjuk őt viszont.

1999 óta rendezéssel is foglalkozik; egyebek mellett szín-

padra állította Verdi: Rigoletto, Donizetti: Szerelmi báji-

tal, 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. Előszeretet-

tel válogat XX. századi orosz zeneszerzők művei közül; 

az elmúlt évek során olyan repertoárt honosított meg, 

amely korábban ugyan kevéssé volt ismert, de annál na-

gyobb sikert aratott a közönség körében.
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Karmesterünk,
Kesselyák Gergely

Tiszteletbeli vendégkarmesterünk, 
Kobayashi Ken-Ichiro
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MÁV Szimfonikusok 
Zenekari Alapítvány

alapító és főtámogató

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

kiemelt támogatók

Budapest Főváros IV. kerület,
Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IX. kerület, 
Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros X. kerület, 
Kőbánya Önkormányzata

Budapest Főváros XV. kerület, 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata

a zenekar telefonszáma

+36 1 338 2664

fax

+36 1 338 4085

e-mail

office@mavzenekar.hu

honlap

www.mavzenekar.hu

bankszámlaszámunk

10200971–21521573–00000000

adószámunk

18056721–2–42

bírósági nyilvántartási szám

01–01–0004473

kuratórium

Fenyő Gábor - elnök,
Károlyi Zsolt,
Kondor Katalin,
Molnár Géza,
Morvai Katalin,
Dr. Rácz Gábor,
Szígyártó Gyöngyi

ügyvezető igazgató

Lendvai György

vezető karmester 
és művészeti vezető

Csaba Péter

karmester

Kesselyák Gergely

tiszteletbeli vendégkarmester

Kobayashi Ken-Ichiro

zenében utazunk
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Hangversenyünk igazi sztárparádé. Charles Dutoit, aki már elmúlt 80 éves, a 

világ leghíresebb karmesterei közé tartozik. Svájcban, Lausanne-ban született, 

Genfben tanult és az ottani karmesterverseny megnyerésével indult fényes kar-

rierje. Zürich és Bern után 25 évig volt a Montreali Szimfonikus Zenekar vezető 

karmestere, zeneigazgató volt néhány évig Philadelphiában, a Francia Nemzeti 

Zenekarnál, az NHK Zenekarnál Tokióban és a Londoni Royal Filharmonikusok-

nál. Komlósi Ildikó a Milanói Scala és sok más híres operaház színpadán énekelt, 

Bartók Kékszakállújának Judit szerepét több százszor adta elő, azt tartják róla, 

hogy az egész világon vele azonosítják a figurát. Fejérvári Zoltán néhány éve 

tűnt fel és azóta sikert sikerre halmoz. Hangversenyünkön Mozart egyik utolsó, 

a legnagyobbak közül való zongoraversenyét játssza. Bartók Béla egyetlen 

operája a világ egyik öröktől fogva létező és mindig aktuális problémájának 

hatol a mélyére: létezik-e igazi, örökké tartó nő-férfi kapcsolat akkor is, ha a 

két ember emlékeinek mélyén titkok rejlenek? Ebben az évben ünnepeljük a 

Kékszakállú bemutatásának 100. évfordulóját – különösen izgalmas lesz ezt 

a művet két nagyszerű magyar énekes és egy nemzetközi hírű, de a francia 

hagyományokon felnőtt karmester előadásában hallani.

– mondta Vengerovról Galina  Turcsa nyi    nova, 

első hegedűtanára, aki 4-től 7 éves koráig 

tanította szülő váro sá ban, Novoszibirszkben. 

10 éves korában Lengyelországban nemzet közi ver senyt nyert – hosszan le-

hetne folytatni a szédületes pálya állomásait. Megtanult brácsázni, barokk 

hegedűn játszani, vezényelni, otthonos a jazz-ben is. Az élő legenda hegedűs-

ként és karmesterként is bemutatkozik hangversenyünkön. A Mozart-műben 

partnere, Szűcs Máté, a Berlini Filharmonikus Zenekar szólóbrácsása, 2018 szep-

temberétől a genfi zeneakadémia professzora. Anton Bruckner (1824–1896) 

utolsó szimfóniáján hét évig dolgozott, élete utolsó napjáig, de a hatalmas mű 

zárótételét nem tudta befejezni. A töredék kiegészítésével rengeteg zenetu-

dós és zeneszerző próbálkozott, a különböző változatokból sok hanglemez is 

készült. A mélyen vallásos Bruckner úgy nyilatkozott: miután két nagy művét 

ajánlotta világi hatalmasságoknak, ezt az utolsót „magának a Jóistennek” ajánlja. 

A szimfóniában kitekint a zene jövőjébe, miután előző, 8. szimfóniájában már 

elkészítette saját szimfónia-alkotói munkájának összefoglalását. Harmóniavilá-

ga Mahler kései műveit és Schönberget előlegezi, az Adagio „hang-szőnyege” 

 Sibeliust, a Scherzo Sztravinszkij korai műveit.

Szőke
Tibor
–mesterbérlet 2.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2019. február 21. 
 csütörtök 19:30 

műsor

Mozart: C-dúr zongora-
verseny K.503.

Bartók: A kékszakállú 
herceg vára

közreműködik

Fejérvári Zoltán (zongora),
Komlósi Ildikó (szoprán),
Kovács István (basszus)

vezényel
Charles Dutoit

Szőke
Tibor
–mesterbérlet 1.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2019. február 7. 
 csütörtök 19:30 

műsor

Mozart: Esz-dúr Sinfonia 
Concertante K.364

Bruckner: IX. szimfónia

közreműködik

Maxim Vengerov (hegedű),
Szűcs Máté (brácsa) 

vezényel
Maxim Vengerov

„Olyan hegedűs, mint Maxim, 
egyszer születik egy évszázadban”

 maxim vengerov 
© b. ealovega

 szűcs máté 
© s. hänel

 charles dutoit 
© c. lee

 fejérvári zoltán 
© b. böröcz

 komlósi ildikó  kovács istván © 
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2019-ben lesz 45 éve, hogy Kobayashi Ken-Ichiro megérkezett Magyar or szágra, 

és azóta megkerülhetetlen résztvevője a magyar zenei életnek. Népsze rűsége 

töretlen, pedig azóta már felnőtt a magyar zeneszerető közön ség három gene-

rációja is. A Magyar Televízió első nemzetközi karmesterversenyének első díját 

nyerte meg, jól esik  leírni azt is, hogy  Medveczky 

Ádám lett a második helyezett.  Időközben hosszú 

ideig volt a  Magyar Állami Hangversenyzene kar 

főzeneigazgatója, és jóleső érzéssel írjuk le újra 

és újra azt is, hogy több éve a MÁV Szimfo nikusok 

tiszteletbeli vendégkarmestere. Ezzel a cím mel azt 

fejezzük ki, hogy a mi zenekarunkhoz különlegesen szoros és szí vé lyes baráti 

szálak fűzik. Több alkalommal elmondta nyilvánosság előtt is, hogy a MÁV 

Szimfo nikus Zenekar volt az első zenekar, amelyet hazáján kívül vezényelt 

(a karmesterverseny első fordulójában) és az akkor szerzett jó benyomás 

 meg  alapozta egész zenei és emberi közérzetét. Idei hangversenyünkön bemu-

tatkozik zeneszerzőként is. Érdekes lesz hallani alkotását, saját zenei anya-

nyelvét, miután azt már jól ismerjük, milyen rendkívüli alázattal és beleérző 

képességgel tolmácsolja más zeneszerzők alkotásait. Külön öröm, hogy ezen 

az estén saját műve után a három legnagyobb magyar  zeneszerző egy-egy 

alkotását hallhatjuk előadásában.

A crossover és a világzene korában semmi meglepő nincs abban, hogy zene-

karunk együtt lép pódiumra Roby Lakatossal, a világhírű jazz-muzsikus sal és 

zenész-társaival. A kétféle műfaj „közös nevezője” a népzene, amely gazdag 

forrása mind a jazznek, mind a szimfonikus zenének. Roby Lakatos  1965-ben 

Budapesten született, Bihari János egyenes ági leszármazottja. Hat éves 

korában a Dankó Pista emlékkoncerten a híres prímás hegedűjén játszott. 

18 éves korában került cigányzenekarával Belgiumba, Brüsszelben egy zenés 

klubban játszottak. Itt alakult ki saját stílusa a cigányzene, a klasszikus zene 

és a jazz ötvözetéből, ezzel jutottak később Amerikába és lettek világhírűek. 

Roby Lakatos hangversenyünkön megmutatja azt is, hogy művészete a klasszi-

kus hegedűjáték alapjaira épült. A szimfonikus művek között felcsendülnek 

Brahms népszerű magyar táncai. Forrásuk azoknak a 19. században divatos, 

verbunkos eredetű táncoknak a gyűj teménye, amelyet fiatalkori barátjától és 

kamarapartnerétől, Reményi Edétől kapott. Kodály Zoltán a saját maga és 

munkatársai által gyűjtött eredeti magyar népdalok legjavából írta a Háry 

János című daljáték zenéjét, amelyből később a zenekari szvitet komponálta. 

Hogy igazi ”világ”-zene legyen, hallunk orosz zenét és az argentin Piazzolla 

egyik nevezetes műve is felcsendül a koncerten.

Szőke
Tibor
–mesterbérlet 4.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2019. május 16. 
 csütörtök 19:30 

műsor

Kobayashi Ken-Ichiro
új darabja

Liszt: Koronázási mise

Bartók: Táncszvit

Kodály: Galántai táncok

közreműködik

Rost Andrea (szoprán),
Gál Erika (mezzoszoprán),
Kodály Kórus Debrecen
(karigazgató: 
Szabó Sipos Máté)

vezényel
Kobayashi Ken-Ichiro

Szőke
Tibor
–mesterbérlet 3.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2019. március 7. 
 csütörtök 19:30 

műsor

Brahms: Magyar táncok 
(1, 3, 5, 10)

Kodály: Kállai kettős

Két gitár (orosz népi zene)

Piazzolla: Oblivion

Jerry Bock: Hegedűs 
a háztetőn – szvit

Bartók: Román táncok

Kodály: Háry János szvit – 
részletek (Dal, Intermezzo)

Suha Balogh Kálmán: 
Fire dance

Rimszkij-Korszakov: 
A dongó

Roby Lakatos: A10450

Vladimir Cosma: 
Le Grand Blond

Bihari: Hejre Kati

közreműködik

Roby Lakatos és zenekara 
(Boni László – II. hegedű; 
Lisztes Jenő – cimbalom; 
Cséki Kálmán – zongora; 
Balogh László – gitár; 
Csikós Vilmos – nagybőgő)

vezényel
Csaba Péter

 roby lakatos 
© i. lajtos

 csaba péter 
© zs. rózsa

 rost andrea 
© l. emmer

 gál erika 

 kobayashi ken-ichiro 
© g. kelemen

Ünnepi hangverseny 
Magyarország és Japán 150 éves 
diplomáciai kapcsolatának
tiszteletére.
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Orosz vendégművészeink hazájuk zenéjének remek keresztmetszetét  hoz zák el 

erre az estére. Prokofjev 1934-ben komponált kísérőzenét egy filmhez, ebből 

alkotott később zenekari szvitet, amelynek 3. tétele a Trojka. A jellegzetesen 

orosz, három lóval húzott utazó szán útját ábrázolja a végtelen orosz hómezőn. 

Rachmanyinov legnépszerűbb, legtöbbet játszott zongoraversenye nagyon orosz 

és nagyon romantikus darab.  Későbbi hazájában, Amerikában a filmzene szerzők 

sokat tanultak tőle, éppen ebből a zongoraversenyből is. Csajkovszkij a nagy 

érzelmek ábrázolása, a hatal mas gondolatíveket leíró szimfóniák mellett arról 

nevezetes, hogy balett zenéire nemcsak táncolni  lehet remekül, hanem ezek a 

zenék látvány nélkül is kifejezőek és tele  vannak erős karakterekkel, aminek 

 következtében hangver senyszerű előadásban is nagyon hatásosak. Így élvezhet-

jük a hang versenyen a Diótörő történetét. Alexander Ghindin zongoraművész 

17 éves korában díjat nyert a  Moszkvai  Csajkovszkij-versenyen, és ezzel a nagy 

verseny valaha volt legfiatalabb díj nyer tese ként tartják számon. Sokat szerepel 

a világ minden táján, 28 CD felvétele van. A Kalugai Városi Szimfonikus Zene kar 

zeneigazgatója, ugyanott dolgozik  Arszentij  Tkacsenko karmester, aki gyakran 

vezényli azokat a koncer teket, amelyeken  Ghindin szólistaként fellép.

A hagyományoknak megfelelően zenekarunk 73. hangversenyévadát vezető 

karmesterünk nyitja meg. Bartók Béla két, hegedűszólóra és eredetileg zongo-

rára komponált rapszódiája szép példája annak, hogy a zeneszerző járatos a 

magyar népzene mély ismeretében, de saját maga által  alkotott témák fel-

használásával mondja el saját, önálló zenei gondolatait. A rap szó diák szólistája, 

Gilles Apap, egészen különleges színfoltot képvisel a világ számos nemzet-

közi hírű hegedűművésze között, óriási hangszeres tudása mellett  humora és 

eredeti előadásmódja révén. Bartók mellett a koncertet az  amerikai zené nek 

szenteli a zenekar. Leonard Bernstein Msztyiszlav Rosztropovics, a világhírű 

orosz gordonkaművész és karmester tiszteletére komponálta Slava című 

nyi tá  nyát. Ez volt a művész baráti körben használt bece neve (a szó maga 

 oro szul dicsőséget jelent). Grofé méltán világhírű szvitje Észak-Amerika egyik 

leghíresebb táját ábrázolja különlegesen szép és izgalmas hangszínekkel.  A mű 

a zenei természetábrázolás egyik  kima gas ló példája.

Erdélyi
Miklós
–bérlet 1.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2018. szeptember 27. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Bernstein: Slava

Bartók: I. rapszódia

Bartók: II. rapszódia

Gershwin: Gyermekdal

Grofé: Grand Canyon szvit

közreműködik

Gilles Apap (hegedű)

vezényel
Csaba Péter

Erdélyi
Miklós
–bérlet 2.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2018. december 6. 
 csütörtök 19:00 

műsor

orosz-est

Prokofjev: Trojka

Rachmanyinov: 
II. zongoraverseny

Csajkovszkij: 
Diótörő - részletek

közreműködik

Alexander Ghindin 
(zongora)

vezényel
Arszentij Tkacsenko

 gilles apap  csaba péter 
© zs. rózsa

 alexander ghindin 

 arszentij tkacsenko 
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A hangverseny különlegessége, hogy három hegedűművész találkozik  benne: 

Kelemen Barnabás, korunk kiemelkedő magyar hegedűművésze, szólista, vonós-

négyes primárius, főiskolai tanár. A második Csaba Péter kar mester, aki pályá-

ját hegedűművészként kezdte, és végül George  Enescu, román zene szerző, aki 

szin tén kiváló hegedűművész volt. George  Enescu (1881–1955) élete két fő-

hely színen zajlott: hazájában és Párizsban.  Legismertebb műveiben, amelyek 

közé a két rapszódia is tartozik, erőteljesen jelen van a román népzene, de 

kitörölhetetlenül ott van  bennük párizsi tanulmányainak és híres tanárainak 

(Jules Massenet,  Gabriel Fauré) hatása is. Nem vélet len Enescu művének és 

Bartók „nagy” Hegedűversenyének párba állítása sem, már csak azért sem, mert 

a két zeneszerző egyazon évben született. Brahms négy szimfóniája közül az 

utolsó a nagy, összefoglaló művek csoportjába tartozik. Az első a beethoveni 

örökség fájdalmas vajúdás utáni újjá születése, a második a felszabadult öröm és 

derű, a harmadik a súlyos emberi dráma és az azt követő csendes szomorúság 

hangja – mindez után valamiféle olymposzi magaslatra érkezünk és onnan 

tekintünk vissza arra, amit magunk mögött hagytunk.

Mint minden magyar karmester, aki csupa magyar zeneszerző műveiből állít 

össze koncertműsort, Takács-Nagy Gábor is valamiféle áttekintést ad a  magyar 

szimfonikus zene történetéről. Ez a zene Erkellel kezdődött, és  nyomban utána 

Liszt Ferenccel folytatódott, de míg Erkel elsősorban az  opera műfaját művelte, 

Liszt hangversenydarabokat alkotott. Tizenkét szimfonikus költeményének sorá-

ban az első a Les Préludes, ame lyet  1854-ben mutattak be Weimarban. A 20. 

század nagyjai közül ezúttal Kodály Zoltánt  választotta ki karmesterünk, egy 

ritkaságot (Színházi nyitány) és a nagyon népszerű Marosszéki táncokat. Liszt és 

Kodály között egy igazi felfedezésnek lehetünk tanúi: Doráti Antal (1906–1988), 

a világhírű karmester eddig ismeret len Csellóversenye hangzik el. Doráti élet-

rajzát olvasva  meglepetéssel vesszük tudomásul, hogy egészen fiatal korában, 

15-16 évesen tanult zeneszerzést a Zeneakadémián, és noha nem sokkal ezután 

elkezdődött fényes karmesteri karrierje, élete során közel 30 művet komponált, 

köztük 1977-ben a Csellóversenyt. Perényi Miklós, a nagyszerű gordonkaművész, 

aki maga is kom ponál, közismerten szívesen vállalkozik ismeret len művek felfe-

dezésére és közkinccsé tételére – ennek leszünk tanúi ezen a hangversenyen is.

Erdélyi
Miklós
–bérlet 3.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. január 21. 
 hétfő 19:00 

műsor

magyar-est

Liszt: Les Préludes

Doráti: Csellóverseny

Kodály: Színházi nyitány

Kodály: Marosszéki táncok

közreműködik

Perényi Miklós (gordonka)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

Erdélyi
Miklós
–bérlet 4.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. március 1. 
 péntek 19:00 

műsor

Enescu: II. rapszódia

Bartók: II. hegedűverseny

Brahms: IV. szimfónia

közreműködik

Kelemen Barnabás 
(hegedű)

vezényel
Csaba Péter

 perényi miklós 

 takács-nagy gábor 

 kelemen barnabás 
© t. dobos

 csaba péter 
© zs. rózsa
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Kesselyák Gergely hangversenyein már megszokhattuk a meglepő műsorvá-

lasztást, azt a törekvést, hogy hallgatóságát megismertesse addig nem ismert 

zenszerzőkkel, vagy híres zeneszerzők kevésbé ismert művei vel. Ezen a hang-

versenyen az első meglepetés, hogy zeneszerzőként is bemutatkozik, még-

hozzá szakrális művekkel. Pályája elején, még karmesteri tanulmányai előtt írt 

két oratóriumot, három misét és az Ave Mariát. A Szent Margit mise liturgiai 

célra készült, a Villányi úti Szent Margit templom számára. Fantáziáját a női 

kari hangzás és annak a zenekarral való összeolvadása mozgatta meg. Bemu-

tat még egy ritkaságot: Dohnányi Ernő Stabat Materét, amelyet az amerikai 

emigráció éveiben, 1952-ben komponált egy iskolai fiúkórus felkérésére, de a 

bemutatón már akkor is női kar adta elő. A régi egyházi himnusz szövegére, 

amely  Krisztus édesanyjának fájdalmát énekli meg, amint a kereszt előtt áll, 

sok zene szerző komponált zenét, a legismertebb talán a legkorábbi, Pergolesi 

műve, amelyre Dohnányi is felismerhetően utal művében. A koncert főszerep-

lője a  közismerten nagyszerű Angelica Leánykar. Hogy a zenekar szerepe ne 

korlátozódjék kóruskíséretre, megszólal  Beethoven legvidámabb, a nagy zene-

szerző humorát is megcsillogtató IV. szimfóniája.

Sokszínű, soknemzetiségű „vendégművészcsapat” teszi különlegessé hang ver-

senyünket, és szokatlan a műsor is, amelyben két jól ismert, népszerű verseny-

mű is felcsendül. Haydn D-dúr gordonkaversenye a zenetudósok feltételezése 

szerint az Esterházy hercegek szolgálatában eltöltött évek alatt keletkezett. 

Gyönyörű darab, amelyben a gordonka hangzásának és sokféle játékmódjának 

minden szépségét élvezhetjük. A szólista, Iris-Meongwon Cho Ausztriában él, a 

híres Tonkünstler Zenekar tagja, zenekari munkája mellett sok kamarazenei 

hangversenyen és gyakran szólistaként is szerepel. Mendelssohn 1844-ben 

komponált Hegedű versenye rendkívül népszerű, sok szempontból különleges is, 

áradó dallamossága és a szerző költői világa éppúgy megtalálható benne, mint 

a tündérek zenéje. A szólista, Maria Solozobova Moszkvában született, tanul-

mányait Svájcban, Zürichben és Baselben fejezte be. Svájcban él, a híres Suisse 

Romande Zenekar első koncertmestere. Az est karmestere Leoš  Svárovský cseh, 

a  legendás hírű Václav Neumann utolsó tanítványa volt. A Prágai Állami Opera-

ház művé szeti igazgatója. Két versenymű-kíséret után Csajkovszkij V. szimfó-

niája kiváló alkalmat nyújt arra, hogy karmesteri kvalitásait megmutassa egy 

remek műben, amelyben súlyosan drámai, szívből jövően érzelmes, elegáns és 

szenvedélyes részletek váltják egymást.

Erdélyi
Miklós
–bérlet 5.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. március 21. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Haydn: 
D-dúr gordonkaverseny

Mendelssohn: e-moll 
hegedűverseny

Csajkovszkij: V. szimfónia

közreműködik

Maria Solozobova
(hegedű), 
Iris-Meongwon Cho 
(gordonka)

vezényel
Leoš Svárovský

Erdélyi
Miklós
–bérlet 6.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. április 26. 
 péntek 19:00 

műsor

Kesselyák: 
Szent Margit mise

Kesselyák: Ave Maria 

Dohnányi: Stabat Mater

Beethoven: IV. szimfónia

közreműködik

Molnár Ágnes (szoprán); 
Angelica Leánykar 
(karigazgató:
Gráf Zsuzsanna)

vezényel
Kesselyák Gergely

 iris-meongwon cho 

 leoš svárovský 

 kesselyák gergely 
© v. éder

 molnár ágnes 

 maria solozobova 



Erdélyi
Plusz
–bérlet

 zeneakadémia, 
 olasz kultúrintézet 

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2018. szeptember 27. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Bernstein: Slava

Bartók: I. rapszódia

Bartók: II. rapszódia

Gershwin: Gyermekdal

Grofé: Grand Canyon szvit

közreműködik

Gilles Apap (hegedű)

vezényel
Csaba Péter

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2018. december 6. 
 csütörtök 19:00 

műsor

orosz-est

Prokofjev: Trojka

Rachmanyinov: 
II. zongoraverseny

Csajkovszkij: 
Diótörő - részletek

közreműködik

Alexander Ghindin 
(zongora)

vezényel
Arszentij Tkacsenko

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. január 21. 
 hétfő 19:00 

műsor

magyar-est

Liszt: Les Préludes

Doráti: Csellóverseny

Kodály: Színházi nyitány

Kodály: Marosszéki táncok

közreműködik

Perényi Miklós (gordonka)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. március 1. 
 péntek 19:00 

műsor

Enescu: II. rapszódia

Bartók: II. hegedűverseny

Brahms: IV. szimfónia

közreműködik

Kelemen Barnabás 
(hegedű)

vezényel
Csaba Péter

 olasz kultúrintézet 

 2019. február 2. 
 szombat 18:00 

műsor

Haydn: A lakatlan sziget 
– nyitány

Beethoven: Hegedűverseny

Mozart: Esz-dúr 
szimfónia K.543

közreműködik

Zalai Antal (hegedű)

vezényel
Daniel Boico

Erdélyi
Plusz
–bérlet

 zeneakadémia, 
 olasz kultúrintézet 

 olasz kultúrintézet 

 2019. március 9. 
 szombat 18:00 

műsor

Brahms: Magyar táncok 
(1, 3, 5, 10)

Kodály: Kállai kettős

Két gitár (orosz népi zene)

Piazzolla: Oblivion

Jerry Bock: Hegedűs a 
háztetőn – szvit

Bartók: Román táncok

Kodály: Háry János szvit – 
részletek (Dal, Intermezzo)

Suha Balogh Kálmán: 
Fire dance

Rimszkij-Korszakov: A dongó

Roby Lakatos: A10450

Vladimir Cosma: 
Le Grand Blond

Bihari: Hejre Kati

közreműködik

Roby Lakatos és zenekara 
(Boni László – II. hegedű; 
Lisztes Jenő – cimbalom; 
Cséki Kálmán – zongora; 
Balogh László – gitár; 
Csikós Vilmos – nagybőgő)

vezényel
Csaba Péter
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 olasz kultúrintézet 

 2019. június 8. 
 szombat 18:00 

műsor

csajkovszkij-est

Hegedűverseny

Manfréd szimfónia

közreműködik

Alexander Markov 
(hegedű)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

A műsorok ismertetését 
12., 13., 14., 24., 15., 10., 
16., 17., valamint a 
27. oldalon olvashatják.

Erdélyi
Plusz
–bérlet

 zeneakadémia, 
 olasz kultúrintézet 

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. március 21. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Haydn: D-dúr 
gordonkaverseny

Mendelssohn: 
e-moll hegedűverseny

Csajkovszkij: V. szimfónia

közreműködik

Maria Solozobova 
(hegedű), 
Iris-Meongwon Cho
(gordonka)

vezényel
Leoš Svárovský

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. április 26. 
 péntek 19:00 

műsor

Kesselyák: 
Szent Margit mise

Kesselyák: Ave Maria 

Dohnányi: Stabat Mater

Beethoven: IV. szimfónia

közreműködik

Molnár Ágnes (szoprán); 
Angelica Leánykar 
(karigazgató 
Gráf Zsuzsanna) 

vezényel
Kesselyák Gergely

„A szimfónia legyen olyan,
mint a világ; mindent öleljen át.” 

mahler
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Lukács
Miklós
–bérlet 2.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2018. november 2. 
 péntek 19:00 

műsor

Brahms: Német Requiem

közreműködik

Kodály Kórus Debrecen
(karigazgató: 
Szabó Sipos Máté)

vezényel 
Sztanyiszlav Kocsanovszkij

Vezényel
Csaba Péter

A halottak emlékének szentelt ünnepen Brahms csodálatos Német  Requiem-je 

hangzik el. A mű címe nemcsak arra utal, hogy nem a hagyo mányos latin nyelvű, 

a katolikus egyház által kanonizált latin gyászmise szövegre kompo nálta művét, 

hanem elsősorban arra, hogy a zeneszerző maga állította össze a szöveget a 

 Biblia különböző részeiből. Ennek a rekviemnek nem a haláltól és az utolsó 

ítélettől való félelem a lényege, hanem a bizakodás abban, hogy a halál után 

megváltás és vigasztalás vár azokra az emberekre, akik földi életükben ne-

hézségeket, szenvedést éltek meg, és elnyerik jutalmukat azok, akik becsülettel 

és szorgosan élték végig napjaikat. A mű hét nagy részből áll. Az első és az 

utolsó tétel témái és karaktere hasonlóak, mindkettő a „Selig sind…” – boldogok 

– szóval kezdődik. Három nagy, súlyos, drámai tétel, a 2., a 3. és a 6. szól az el-

múlás kérlelhetetlenségéről, a földi élet végéről és az utolsó ítéletről, mindegyik 

végén egy hatalmas kórus-fúgával, a középső, negyedik tétel szinte könnyed, az 

ötödik pedig a bánatról és a vigasztalásról szól. A koncert karmestere, Sztanyisz-

lav Kocsanovszkij harmincas éveiben jár, Szentpétervárott végezte tanulmányait, 

jelenleg a Mariinszkij Színház karmes tere, de vendégszerepelt már a világ min-

den táján, mint opera előadások és szimfonikus hangversenyek karmestere.

Lukács
Miklós
–bérlet 1.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2018. október 12. 
 péntek 19:00 

műsor

mahler-est

Rückert dalok

V. szimfónia

közreműködik

Meláth Andrea 
(mezzoszoprán)

vezényel
Csaba Péter

Csaba Péter folytatja azt a többéves sorozatot, amelynek keretében előadja 

Gustav Mahler több szimfóniáját. Ezen a hangversenyen az egyik legnagyobb 

szabású, időtartamban és a zenei mondanivaló súlyában is hatalmas mű, az 

V. szimfónia hangzik el. A mű öt tételes, de vannak egymással összefüggő 

tételek, és így a szerző három nagy részre tagolja a művet. Gyász-zenével 

kezdődik, a végén ünnepélyes himnusz, majd fékevesztett örömujjongás zárja 

be a művet, közben felhangzik egy valósággal pokoli hangulatú scherzo és 

Mahler legszebb, a szimfóniából kiemelve is gyakran előadott lassú tétele, az 

Adagietto. Ő maga így írt a szimfóniáról: 

A hatalmas szimfónia előtt egy csendesebb Mahler mű csendül fel,  amelyet 

Friedrich Rückert (1788–1966) verseire írt, eredetileg zongora kísérettel. 1901– 

1902, a dalok komponálásának ideje Mahler életének legboldogabb  időszaka 

volt. Rückert költészete erősen hatott rá, az ő verseire komponálta híres 

„Gyermek  gyászdalok” című dalciklusát is.

„A közönség, te jó ég, mit kezd majd ezzel a káosszal, 
amelyből új meg új világok jönnek létre, hogy aztán rögtön 
darabokra hulljanak? Mit fog szólni ehhez az őszenéhez, 
a hangoknak ehhez az örvénylő, üvöltő, tomboló tengeréhez!... 
Ó, bárcsak ötven évvel halálom után mutathatnám be 
szimfóniámat!”

 meláth andrea  sztanyiszlav kocsanovszkij 
 © d. rabovsky
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Lukács
Miklós
–bérlet 4.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. április 4. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Dvořák: Stabat Mater

közreműködik

Kertesi Ingrid (szoprán), 
Megyesi-Schwartz 
Lúcia (alt), 
Fekete Attila (tenor), 
Bakonyi Marcell (basszus), 
Debreceni Kodály Kórus 
(karigazgató: 
Szabó Sipos Máté)

vezényel
Csaba Péter

Vezényel
Csaba Péter

A XIII. században élt Jacopone da Todi ferences rendi szerzetes írta azt a 

költeményt, amely Jézus anyjának kétségbeesett érzéseit mondja el, fiának 

keresztfája alatt állva. Az évszázadok folyamán sok zeneszerző írt zenemű vet 

erre a szövegre, közülük az egyik kiemelkedő a nagy cseh  zeneszerző,  Antonín 

Dvořák (1841–1904) műve. Dvořák életében tragikusan aktuális volt a szöveg: 

néhány hónap leforgása alatt három gyermekét veszítette el.  A  gyer mekét 

 sirató anya „megszólaltatása” során, mondhatni, kiírta magából saját fájdalmát. 

A szöveget tíz részre osztotta, mindegyik tétel zenei karaktere más és más. 

Arány lag hosszú, drámai zenekari bevezetés után szólal meg a kórus, első sza-

vai lefelé hajló kroma tikus skála formájában hangzanak el. Ugyanez a zárótétel 

főtémája is, ezzel keretbe foglalva az egész művet. A mű végén felcsendülő 

Ámen az egyetlen gyors tempójú rész. A Stabat  Matert Prágában mutatták be 

1880-ban. Csehországon kívül először 1883-ban  Londonban adták elő, ahol nagy 

sikert aratott és ezzel megalapozta Dvořák angliai tekintélyét.

Lukács
Miklós
–bérlet 3.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. január 31. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Haydn: A lakatlan sziget 
- nyitány

Beethoven: Hegedűverseny

Mozart: Esz-dúr 
szimfónia K.543

közreműködik

Zalai Antal (hegedű)

vezényel
Daniel Boico

Hangversenyünk áttekintést ad a „Bécsi klasszikusok” elnevezésű  zenetörténeti 

korról, annak mindhárom nagy zeneszerzőjétől bemutatunk egy-egy művet. 

 Joseph Haydn, a korszak első nagy zeneszerzője, akitől Mozart és Beethoven is 

tanult, közel 30 évig volt az Esterházy hercegi család udvari karmestere. Csodála-

tos életműve nagyrészt annak köszönhető, hogy a művészetpártoló herceg jó-

voltából kitűnő muzsikusokkal dolgozhatott. A lakatlan sziget Haydn 1799-ben 

Eszterházán bemutatott operája, ennek zenekari előjátéka nyitja a hangver senyt. 

Beethoven Hegedűversenye korszakos remekmű, amely az  utána következő 

korok minden zeneszerzőjére hatott, aki hegedűverseny komponálására vállal-

kozott. Mozart Esz-dúr szimfóniája egyike a nagy  zene szerző három utolsó 

szimfóniájának, amelyekre úgy tekintünk, mint szimfoni kus művészetének össze-

foglalására. Az est szólistája, Zalai Antal (hegedű művé szi pályafutását még Szalai 

Antal néven kezdte), a budapesti Zeneakadémia után Brüsszelben, az ottani 

Királyi Konzervatóriumban fejezte be tanulmá nyait. Vendégszerepelt Londonban, 

Bécsben, New Yorkban,  Moszkvában,  Genfben, Brüsszelben. Közel 10 CD-je 

jelent meg, többek között Bartók  összes  hegedű -szólós műve. Daniel Boico izra-

eli karmester 2018-ban mutatkozott be zene karunk hangversenyén nagy sikerrel.

 daniel boico 

 kertesi ingrid 

 bakonyi marcell 

 megyesi-schwartz lúcia 

 fekete attila 
© v. éder

 zalai antal 



Lukács
Miklós
–bérlet 6.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. június 6. 
 csütörtök 19:00 

műsor

csajkovszkij-est

Hegedűverseny

Manfréd-szimfónia

közreműködik

Alexander Markov
(hegedű)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

Vezényel
Csaba Péter

„Nem férhet hozzá kétség, hogy 
Alexander Markov az egyik leg-
briliánsabb és legmuzikálisabb 
hegedűművész, aki bizonyosan 
otthagyja névjegyét a világ 
zenekedvelőinek emlékezetében, 
és korunk legnagyobb hegedű-
virtuózainak évkönyveiben.” 

Ezt a nyilatkozatot Yehudi Menuhin tette 

hangversenyünk szólistájáról. Az orosz szárma-

zású amerikai hegedűművész éppen 10 évvel 

ezelőtt játszott először  zenekarunkkal, ráadá-

sul ugyanezt a művet. Azóta többször is járt 

 nálunk, mesterkurzust is tartott a MÁV Szim-

fonikusok szervezésében.  Tapasztalataink fényesen igazolták Menuhin szavait. 

A Manfréd-szimfó niát Csajkovszkij 1885-ben írta, a IV. és V. szimfónia között. 

A mű irodalmi alapanyaga Byron drámai elbeszélő költeménye, amelynek hőse 

ellentmondásos figura: a szabadságért harcol, miközben lelkét saját bűneinek 

tudata és  melankólia  nyomasztja.  Csajkovszkij egyetlen szimfonikus költemé-

nye, amely több tételes, de nem sorolta szimfóniái közé. A költemény cselek-

ménye az Alpok hegyei között játszódik – Csajkovszkij nem sokkal korábban 

járt is ott és a lenyűgöző élmény hatása is hozzájárult az ihlethez. Érdekes, 

és a zeneszerző labilis lelki állapotára jellemző, hogy egyik legjobban sikerült 

művének tekintette a Manfrédot, később azonban meg akarta semmisíteni a 

kottát. Az utókor szerencséjére ezt végül is nem tette meg.

26
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Mint minden magyar zenekar életében, nálunk is ünnep az a hang verseny, amely-

nek szólistája Ránki Dezső. Nehéz megfogalmazni, mitől más, mitől érté kesebb 

az ő produkciója, mint sok más, ugyancsak kitűnő zongora művészé. Idézhetnénk 

számtalan kritikából, a lényeg akkor is rejtély marad. Nincs más magyarázat, mint 

személyiségének kisugárzása, a művel és a  szerzővel  szembeni feltétlen alázat 

és a hallgatókkal szembeni tisztelet. A Zeneakadémia legendás zongorista osz-

tályában végzett Kocsis Zoltán, Jandó Jenő, Schiff András társaságában,  Kadosa 

Pál növendé ke ként. Karrierjét az 1969-es zwickau-i Nemzetközi Schumann 

Zongora verseny első díja  alapozta meg, egy sor világhírű karmesterrel játszott 

együtt, kétszeres Kossuth-díjas. Hangversenyünkön két Mozart-zongoraver-

senyt játszik. A műveket nyilván jól ismerjük, az ő előadásában mégis olyan lesz, 

mintha most hallanánk először. Szünet után Schubert „isteni hosszúságú”, nagy 

C-dúr szimfóniája csendül fel. A rövid életű, igazi sikert életében soha át nem élő 

nagy zeneszerző életében nem hallotta a művet, halála után elfeledkeztek róla, 

csak évtizedekkel később „fedezte fel” Mendelssohn, és mutatta be  Lipcsében a 

Gewandhaus  Zenekarral. Azóta a szimfonikus irodalom legértékesebb alkotásai 

között tartjuk számon.

Lukács
Miklós
–bérlet 5.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. május 9. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Mozart: A-dúr 
zongoraverseny K.414

Mozart: A-dúr 
zongoraverseny K.488

Schubert: 
IX. (Nagy C-dúr) szimfónia

közreműködik

Ránki Dezső (zongora)

vezényel
Csaba Péter

 ránki dezső  alexander markov 



 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2018. november 2. 
 péntek 19:00 

műsor

Brahms: Német Requiem

közreműködik

Kodály Kórus Debrecen
(karigazgató:
Szabó Sipos Máté)

vezényel
Sztanyiszlav Kocsanovszkij

 
 

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2018. október 12. 
 péntek 19:00 

műsor

mahler-est

Rückert dalok

V. szimfónia

közreműködik

Meláth Andrea
(mezzoszoprán)

vezényel
Csaba Péter

Lukács
Plusz
–bérlet

 zeneakadémia, 
 olasz kultúrintézet 

 olasz kultúrintézet 

 2018. szeptember 29. 
 szombat 18:00 

műsor

Bernstein: Slava

Bartók: I. rapszódia

Bartók: II. rapszódia

Gershwin: Gyermekdal

Grofé: Grand Canyon szvit

közreműködik

Gilles Apap (hegedű)

vezényel
Csaba Péter

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. január 31. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Haydn: A lakatlan sziget 
- nyitány

Beethoven: Hegedűverseny

Mozart: Esz-dúr 
szimfónia K.543

közreműködik

Zalai Antal (hegedű)

vezényel
Daniel Boico

 

 olasz kultúrintézet 

 2019. március 2. 
 szombat 18:00 

műsor

Enescu: II. rapszódia

Bartók: II. hegedűverseny

Brahms: IV. szimfónia

közreműködik

Kelemen Barnabás 
(hegedű)

vezényel
Csaba Péter

Lukács
Plusz
–bérlet

 zeneakadémia, 
 olasz kultúrintézet  

 olasz kultúrintézet 

 2019. március 9. 
 szombat 18:00 

műsor

Brahms: Magyar táncok 
(1, 3, 5, 10)

Kodály: Kállai kettős

Két gitár (orosz népi zene)

Piazzolla: Oblivion

Jerry Bock: Hegedűs 
a háztetőn – szvit

Bartók: Román táncok

Kodály: Háry János szvit – 
részletek (Dal, Intermezzo)

Suha Balogh Kálmán: 
Fire dance

Rimszkij-Korszakov: A dongó

Roby Lakatos: A10450

Vladimir Cosma: 
Le Grand Blond

Bihari: Hejre Kati

közreműködik

Roby Lakatos és zenekara 
(Boni László – II. hegedű; 
Lisztes Jenő – cimbalom; 
Cséki Kálmán – zongora; 
Balogh László – gitár; 
Csikós Vilmos – nagybőgő)

vezényel
Csaba Péter
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 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. június 6. 
 csütörtök 19:00 

műsor

csajkovszkij-est

Hegedűverseny

Manfréd-szimfónia

közreműködik

Alexander Markov
(hegedű)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

A műsorok ismertetését 
a 12., 22., 23., 24., 15., 10., 
25., 26., valamint a 
27. oldalon olvashatják. 

 
 

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. május 9. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Mozart: A-dúr 
zongoraverseny K.414

Mozart: A-dúr 
zongoraverseny K.488

Schubert: 
IX. (Nagy C-dúr) szimfónia

közreműködik

Ránki Dezső (zongora)

vezényel
Csaba Péter

Lukács
Plusz
–bérlet

 zeneakadémia, 
 olasz kultúrintézet 

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. április 4. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Dvořák: Stabat Mater

közreműködik

Kertesi Ingrid (szoprán), 
Megyesi-Schwartz 
Lúcia (alt), 
Fekete Attila (tenor), 
Bakonyi Marcell (basszus), 
Kodály Kórus Debrecen 
(karigazgató: 
Szabó Sipos Máté)

vezényel
Csaba Péter

„A zene az egyetlen 
világnyelv, melyet bárki,
bárhol megérthet.” 

debussy
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Hegedű
-bérlet

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem  

 2018. szeptember 29. 
 szombat 18:00 

műsor

Bernstein: Slava

Bartók: I. rapszódia

Bartók: II. rapszódia

Gershwin: Gyermekdal

Grofé: Grand Canyon szvit

közreműködik

Gilles Apap (hegedű)

vezényel
Csaba Péter

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem  

 2019. február 2. 
 szombat 18:00 

műsor

Haydn: A lakatlan sziget 
– nyitány

Beethoven: Hegedűverseny

Mozart: Esz-dúr 
szimfónia K.543

közreműködik

Zalai Antal (hegedű)

vezényel
Daniel Boico

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem  

 2019. március 9. 
 szombat 18:00 

műsor

Brahms: Magyar táncok 
(1, 3, 5, 10)

Kodály: Kállai kettős

Két gitár (orosz népi zene)

Piazzolla: Oblivion

Jerry Bock: Hegedűs 
a háztetőn – szvit

Bartók: Román táncok

Kodály: Háry János szvit – 
részletek (Dal, Intermezzo)

Suha Balogh Kálmán: 
Fire dance

Rimszkij-Korszakov: A dongó

Roby Lakatos: A10450

Vladimir Cosma: 
Le Grand Blond

Bihari: Hejre Kati

közreműködik

Roby Lakatos és zenekara 
(Boni László – II. hegedű; 
Lisztes Jenő – cimbalom; 
Cséki Kálmán – zongora; 
Balogh László – gitár; 
Csikós Vilmos – nagybőgő)

vezényel
Csaba Péter

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem  

 2019. március 2. 
 szombat 18:00 

műsor

Enescu: II. rapszódia

Bartók: II. hegedűverseny

Brahms: IV. szimfónia

közreműködik

Kelemen Barnabás
(hegedű)

vezényel
Csaba Péter

Hegedű
-bérlet

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem  

 2019. június 8. 
 szombat 18:00 

műsor

csajkovszkij-est

Hegedűverseny

Manfréd szimfónia

közreműködik

Alexander Markov 
(hegedű)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

A műsorok ismertetését 
a 12., 24., 15., 10., valamint 
a 27. oldalon olvashatják. 

Ebben az évadban Zongorabérletünk helyett Hegedűbérletet 

indítunk, amely ez alkalommal nem négy, hanem öt koncertet 

tartalmaz. 

A 2018-2019-es évadban szeptembertől júniusig olyan kiváló he-

gedűművészekkel találkozhatnak, mint Gilles Apap, Zalai Antal, 

Kelemen Barnabás, Roby Lakatos, vagy  Alexander Markov. 

A szombatonként 18 órakor kezdődő hangversenyek helyszíne 

ezúttal is az Olasz Kultúrintézet Giuseppe Verdi terme. A kar-

mesteri pulpituson három alkalommal Csaba Péterrel, egy-egy 

koncert erejéig pedig Daniel Boico-val, illetve Takács-Nagy 

Gáborral találkozhat a közönség.



Varga
László
–bérlet 1.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2018. november 24. 
 szombat 11:00 

műsor

Bach: d-moll csembaló-
verseny – átirat hegedűre 
és gordonkára

Brahms: Kettősverseny 

Beethoven: VII. szimfónia

közreműködik

Kokas Katalin (hegedű), 
Kokas Dóra (gordonka)

hegedűn közreműködik 
és vezényel
Kelemen Barnabás

Varga
László
–bérlet 2.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2019. február 16. 
 szombat 11:00 

műsor

Mozart: Titusz kegyelme 
- nyitány

Mozart: D-dúr 
hegedűverseny K.118 

Mendelssohn: 
IV. (Olasz) szimfónia

közreműködik

Langer Ágnes (hegedű)

vezényel
Cser Ádám

Vezényel
Csaba Péter

A magyar zenei életnek évek óta reflektorfényben álló szereplője Kelemen 

Barnabás hegedűművész családja: felesége, Kokas Katalin, a kitűnő hegedű-

művész és főiskolai tanár, Kokas Dóra, Katalin húga, aki gordonkaművész, dön-

tős volt a legutóbbi Budapesti Nemzetközi Gordonkaversenyen és ő maga, a 

Kossuth–díjas hegedűművész. Ők hárman alakították meg egy kolléga bevo-

násával a Kelemen kvartettet, amely már fennállása első éveiben szép nemzet-

közi sikereket aratott. Hangversenyünkön a Kokas-nővérek előadják minden 

hegedű-gordonka páros álomdarabját, Brahms Kettősversenyét. Ez a mű mi, 

magyarok számára azért is annyira fontos és kedves, mert Joachim József, a 

maga korában európai hírű magyar hegedűművész inspirálta Brahmsot annak 

megírására. Csodálatos darab, amelyben a két vonós szólista hangja úgy olvad 

össze, mintha egy hangszer lenne. A hangverseny további különlegessége, hogy 

Kelemen Barnabás karmesterként is bemutatkozik, méghozzá a zenekari iro-

dalom egyik kimagasló remekművével, Beethoven VII. szimfóniájával, azzal a 

talányos művel, amelyet a mai napig próbálnak „megfejteni” zenetörténészek 

és előadóművészek. Mondják a tánc apoteózisának, az ókori görög kultúra 

újjáélesztésének – egy biztos: kozmikus méretű öröm szól belőle.

2017 két nagy nemzetközi verseny éve volt Magyarországon: a Bartók Béla 

Nemzetközi Hegedűverseny és a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterver-

seny esztendeje. Mindkét, hallatlanul magas színvonalú versenyen volt okunk 

örülni magyar versenyzők sikereinek: Langer Ágnes a Hegedűverseny 3. díját 

nyerte el, Cser Ádám pedig döntőbe jutott és 5. helyezést ért el. A MÁV 

Szimfonikusok több évtizedes hagyománya, hogy koncertmeghívással díjazza 

a legjobb eredményt elért magyar versenyzőket. Langer Ágnes 1992-ben szü-

letett, kisgyermek kora óta hegedül, már zeneiskolás korában részt vett zenei 

versenyeken, mindig sikeresen, 2009-ben pedig már nemzetközi versenyen is 

díjat nyert. Tanulmányait a Mainz-i Zeneakadémián végezte, sokat szerepelt 

Angliában is. Cser Ádám ismert muzsikus család sarja, zeneszerzést, majd kar-

mesterképzőt végzett, és számos híres karmester mesterkurzusán fejlesztette 

tudását. A Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatója, a Szolnoki  Szimfonikus 

Zenekar karmestere. A Maestro Solti Verseny különdíjaként neki ítélte a  zsűri 

Ferencsik János karmesteri pálcáját. Mozart 1775-ben néhány hónap alatt kom-

ponálta három leghíresebb hegedűversenyét, közülük a másodikat játssza 

 Langer Ágnes, Mendelssohn Olasz szimfóniája pedig a maga ezer színével igazi 

ínyencfalat minden karmester és zenekar számára.

34

35 kokas katalin 
© l. emmer

 kelemen barnabás  langer ágnes 

 cser ádám 

 kokas dóra 
  © m. kondella



Varga
László
–bérlet 3.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2019. április 13. 
 szombat 11:00 

műsor

Dvořák: 
h-moll gordonkaverseny 

Rachmanyinov: 
II. szimfónia

közreműködik

Alexander Ramm 
(gordonka)

vezényel
Alim Shakh

Varga
László
–bérlet 4.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2019. május 4. 
 szombat 11:00 

műsor

Mozart: 
Varázsfuvola – nyitány

Schubert: V. szimfónia

Beethoven: 
VI. (Pastorale) szimfónia

vezényel
David Nimrod Pfeffer

Vezényel
Csaba Péter

Alim Shakh 2017 decemberében nagy sikerrel vezényelte zenekarunkat, ezért 

örömmel nézünk újabb vendégszereplése elé. A legendás hírű orosz karmes-

ter-professzor, Ilja Musin egyik utolsó tanítványa volt, maga is Szentpétervá-

rott él, a Konzervatórium Opera- és Balettszínházának vezető karmestere. A 

hangverseny szólistája Alexander Ramm, ebben az évben tölti be 30. élet-

évét. Moszkvában, majd Berlinben végezte tanulmányait, részt vett egy sor 

nemzetközi versenyen, legnagyobb sikere 2015-ben a Moszkvai Csajkovszkij 

versenyen elnyert 2. díj. Alexander Ramm a Saint-Petersburg Music House-ban 

tanul, vendégszereplése az intézmény támogatásával jöhetett létre. Dvořák 

Gordonkaversenye a cselló szóló-irodalmának máig legnagyszerűbb és legked-

veltebb alkotása, hatalmas feladat az előadóknak és a szív mélyéig hato-

ló élvezet a hallgatóknak. Szergej Rachmanyinov Csajkovszkij követője volt, 

 ízig-vérig roman tikus zeneszerző. II. szimfóniája zavaros időszakban született: 

az  1905-ös orosz forradalom idején, amikor a zeneszerző egy időre el is hagyta 

hazáját. A műben benne van az orosz lélek szélsőségeinek ábrázolása, a mély 

fájdalom és a fékezhetetlen öröm egyaránt, a végtelen orosz síkság élménye 

és az ünnepélyes pátosz. 

Vendégkarmesterünk, David Nimrod Pfeffer, a 2017-es Maestro Solti Nemzet-

közi Karmesterverseny harmadik díját nyerte el. Ezen a koncerten három örök-

becsű remekművet tűzött műsorára. Mozart élete utolsó évében komponálta a 

Varázsfuvolát, amelynek nyitánya önmagában is olyan remekmű, amely méltó 

az utána felcsendülő operához. A nyitányt kezdő három harsonahang idézet a 

daljáték egyik legfontosabb jelenetéből, és a lassú bevezetés is a  Jóság birodal-

mának uralkodóját idézi fel, az utána következő gyors rész fúgája pedig egysze-

rűen káprázatos. Schubertet romantikus zeneszerzőnek tartjuk, V. szimfóniája 

azonban még teljesen a klasszikusok világához tartozik. 1816-ban keletkezett, 

amikor Beethoven már túl volt a VIII. szimfónia bemutatóján és gondolatban, 

vázlatokban már a IX. szimfóniát formálgatta. Gyönyörű mű, takarékos a hang-

szerelése, nem pazarol az idővel sem, csak éppen csupa derű, a lassú tétel-

ben mérsékelten drámai, a zárótétel pedig az ujjongó öröm hangját szólaltatja 

meg. Örömről szól Beethoven Pastorale szimfóniája is, arról az örömről, amit a 

természet közelsége nyújt az embernek. Szimfóniái között egyedülálló módon 

 Beethoven le is írta, mire gondolt a zene alkotása közben: arra a jó érzésre, 

amely elfogja az embert falura érkezésekor, egy madárdalos, patakparti jelenet-

re, a falusi emberek vidám mulatozására, nyári zivatarra és az egyszerű, tiszta-

lelkű emberek hálaénekére a vihar elmúltával.
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Festetics
–bérlet 1.

 festetics palota 
 tükörterem 

 2019. január 25. 
 péntek 18:00 

műsor

Mozart: Andante, Rondo – 
fuvolára és zenekarra 

Doppler: Versenymű 
két fuvolára 

Brahms: D-dúr 
szerenád Op.11

közreműködik

Oross Veronika (fuvola)

fuvolán közreműködik 
és vezényel
Adorján András

Vezényel
Csaba Péter

Festetics
–bérlet 2.

 festetics palota 
 tükörterem 

 2019. március 29. 
 péntek 18:00 

műsor

Beethoven: 
F-dúr oboaverseny

Mozart: D-dúr, „Párizsi” 
szimfónia K.297

Haydn: 
Sinfonia Concertante

közreműködik

Bartha Mátyás (hegedű),
Rózsa Richárd (gordonka),
Kőrösy Miklós (oboa),
Falusi Melinda (fagott)

vezényel
Csaba Péter

Vezényel
Csaba Péter

Zenekarunk Festetics bérletének régi hagyománya, hogy időnként meghívunk 

egy-egy neves külföldi hangszeres művészt, akinek irányításával és  személyes 

közreműködésével születik meg a hangverseny műsora. Egyfajta zenekari 

mester  kurzus ez, amelynek eredményét mutatjuk be a hangverseny nyilvános-

sága előtt. Adorján András 2015-ben már volt zenekarunk vendége, fellépésé-

nek sikere nyomán jön el most újra. Világhírű fuvolások, mint Aurèle  Nicolet 

és Jean-Pierre Rampal tanítványa volt, nyert több nemzetközi versenyt,  híres 

zene karok szólófuvolása volt (Stockholm, Köln, Baden-Baden,  München), a 

 Kölni Zene művészeti Főiskola professzora. Doppler Ferenc és  fivére,  Károly,  Erkel 

Ferenc kortársai voltak, kiváló fuvolaművészek, akik a kor divatos  magyar zené-

jének szellemében komponáltak is. A két fuvolára írt versenymű igazi bravúr-

darab, amelyben zenekarunk első fuvolása, a Zeneakadémia egyik fuvola tanára, 

Oross Veronika lesz Adorján András partnere. Vendégünk ez alka lommal ko-

moly karmesteri feladatot is vállal: Brahms fiatalkori, 1860-ban bemutatott, hat 

tételes első szerenádja rendkívül izgalmas mű: felfedezhető benne a későbbi, 

érett zeneszerző stílusának szinte minden sajátossága, de igazi, fiatalosan me-

rész kísérletező kedv is.

Hangversenyünk hallgatói egy igazi, izgalmas felfedezésnek lehetnek ta-

núi: egy sokáig elveszettnek hitt Beethoven mű előadásának. Beethoven nem 

 nagyon kényeztette el a hangszeres szólistákat: öt zongoraversenyén és a cso-

dálatos Hegedűversenyen kívül csak a Hármasversenyt írta ebben a műfajban. 

 1792-ben komponált Oboaversenyéről kortársai tudtak, még Haydn is beszél 

róla, de a kotta töredékei csak 1970-ben kerültek nyilvánosságra Londonban. 

Ezek felhasználásával jóval később, két holland muzsikus-muzi kológus rekonst-

ruálta a művet, amelyet először 2003-ban Rotterdamban adtak elő nyilváno-

san. Mozart 1778-ban, nevezetes párizsi útja során  komponálta  három-tételes 

D-dúr szimfóniáját, amelyet tudatosan úgy írt meg, hogy a párizsi közönség 

(általa mélységesen lenézett) ízlését kielégítse. Sikere lett, bár a lassú tételt 

a francia impresszárió kérésére átírta. Haydn művei között szintén kevés ver-

senymű található, ezért tartjuk nagy becsben négy szólóhangszerre (hegedű, 

gordonka, oboa, fagott) komponált zenekari művét. A Festetics koncertek 

nagyon rokonszenves hagyományainak megfelelően a szólószerepekben is ze-

nekarunk művészeit hallhatjuk.
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Festetics
–bérlet 3.

 festetics palota 
 tükörterem 

 2019. június 14. 
 péntek 18:00 

műsor

Grieg: Holberg szvit 

Mozart: Esz-dúr Sinfonia 
concertante K.297/b

Mozart: D-dúr, „Postakürt” 
szerenád  K.320

közreműködnek

a MÁV Szimfonikusok 
fúvós művészei

vezényel
Takács-Nagy Gábor

Vezényel
Csaba Péter

Edvard Grieg, a nagy romantikus norvég zeneszerző vonós zenekarra írt szvitjé-

nek teljes címe: Holberg korából – Szvit régi stílusban. 1884-ben komponálta, a 

hazájában nagyra becsült Ludwig Holberg költő születésének 200. évfordulója 

alkalmából. Az öt-tételes szvitben olyan tételcímeket találhatunk, mint az ismert 

barokk szvitekben, régiesek a témák is, a feldolgozás módja azonban  Grieg ko-

rának megfelelő. Vonós kamarazenekarok kedvelt műsordarabja. Mozart oboa, 

klarinét, fagott és kürt szólóra komponált concertáló szimfóniája rendkívül ked-

velt mű, csupa öröm, csupa derű és a hangszeres szólamok a lehető legnagyobb 

mértékig kihasználják a hangszerek sajátságos hangzás-karaktereit. Mozartról 

közismert, hogy nagyon sok alkalmi zenét írt, különböző társadalmi esemé-

nyek alkalmából, többnyire megrendelésre. Ezek a szórakoztató célra készült 

divertimentók, szerenádok, cassaziók éppolyan értékes művek, mint a többi, sok 

esetben olyan szólisztikus részek vannak bennük, amelyek felérnek egy ver-

senyművel. Koncertünkön felhangzó művét Salzburg ban komponálta 1779-ben. 

Feltűnő a sok fúvós hangszer alkalmazása is,  különleges az egyik menüett Trió-

jában a kis fuvola vonósok által kísért szólója, és ugyanebben a menüettben kap 

szóló szerepet a postakürt, amelyről később a teljes mű kapta ragadványnevét.
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 takács-nagy gábor 

„A zene ereje képes a vadállat 
megszelidítésére. Képes meglágyítani 
a sziklákat és meghajlítani a 
göcsörtös vén tölgyet.” 

w. congreve



Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 1.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2018. november 17. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

mesék – zenében 1.

Poulenc: Babar, a kis 
elefánt története

műsorvezető
Székely Edit

vezényel
Csaba Péter

ajánlott korosztály

6 éves kortól

Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 2.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2019. március 23. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

mesék – zenében 2.

Csajkovszkij: Csipkerózsika 
- balettzene 

műsorvezető
Seidl Dénes

vezényel
Dénes-Worowsky Marcell

Vezényel
Csaba Péter

Francis Poulenc (1899–1963) a 20. századi francia zene egyik jelentős kép-

viselője, a Hatok nevű zeneszerzői csoport tagja. Zeneszerzői ars poeticáját 

úgy fogalmazta meg, hogy a zene hallgatása a közönségnek mindig örömet 

szerezzen. 1940 nyarán meglátogatta unokahúgait és unokaöccseit nyaralá-

suk helyszínén. A házban lakó gyerekek unalmasnak találták a nagybácsi 

zongorajátékát, ezért odavitték hozzá Jean de Brunhoffe könyvét, a Babar 

történetét, és kérték, hogy zongorán játssza el a történetet. Poulenc teljesí-

tette a kérést, és szabadon improvizált a mese részleteire. Ezeket később 

emlékezetből leírta, így született a mű, mesélőre és zongorára, az ajánlás a 

név szerint felsorolt 11 unokatestvérnek szól. 1962-ben Jean Françaix zene-

szerző meghangszerelte a darabot a szerző hozzájárulásával és megelégedé-

sére.  Statisztikai  kimutatások szerint a Babar története Poulenc legtöbbször 

játszott, legnépszerűbb műve lett.

A Dénes-Worowsky–Seidl páros (karmester – műsorvezető) a remekül sike-

rült tavalyi Diótörő után idén újabb Csajkovszkij balettel örvendezteti meg 

 hallgatóinkat. A Csipkerózsika a meseirodalom legrégebbi, több évszázados 

múltra visszatekintő alapmeséinek egyike, amelynek változatai több európai 

nemzet meséi között is előfordulnak. A napjainkban ismert változatot a Grimm 

fivérek írták 1812-ben, az ő forrásuk a francia Charles Perrault 1697-ben meg-

jelent Lúdanyó meséi című gyűjteménye. Csajkovszkij egész estés tánc játéka 

szavak nélkül, a mozdulatok nyelvén „mondja el” a történetet, amelyben per-

sze nemcsak annyi történik, hogy megértjük a cselekményt, hanem vég  nélkül 

gyönyörködhetünk a mozdulatok szépségében, a tánc művészetében. Az olyan 

nagy zeneszerzők, mint Csajkovszkij esetében azonban a zene  szerepe is több 

annál, mintsem hogy táncolni lehessen rá, hanem önmagában is kifejezi a 

szereplők karakterét, érzelmeit, félelmüket, bánatukat, örömüket. Hangverse-

nyünkön mindebből megmutatunk érdekes és szép részleteket.
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Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 3.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2019. április 6. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

együtt zenélünk – 1.
a parafónia zenekarral

Műsoron Vivaldi, Bach, 
Albinoni, Pachelbel, 
Haydn, Beethoven, 
Csajkovszkij, Grieg, 
Scott Joplin és Kodály 
Zoltán művei.

közreműködik

Parafónia Zenekar

műsorvezető
Székely Edit

vezényel
Fabényi Réka

Vezényel
Csaba Péter

Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 4.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2019. április 27. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

együtt zenélünk – 2.
az angelica leánykarral

A cappella művek

Bartók: Egyneműkarok 

közreműködik

Angelica Leánykar 
(karigazgató: 
Gráf Zsuzsanna)

műsorvezető
Fenyő Gábor

vezényel
Gráf Zsuzsanna

Vezényel
Csaba Péter

A Parafónia Zenekar fogyatékkal élő gyermekek zenei foglalkoztatása céljából 

alakult 1995-ben, Vető Anna vezetésével. Közismert a zene óriási fejlesztő hatá sa 

minden gyermek számára, ez a hatás az értelmileg sérült embereknél még sokkal 

fontosabb. Minden tevékenységben, az iskolai oktatás során és felnőtt életükben 

is eredményesebbek lesznek, és ami a legfontosabb, az énekléssel, hangszer-

játékkal átélhetik a zenélés örömét. Ebben a tevékenységben nagy segít ség volt 

egyrészt a híres zeneszerző, a német Carl Orff által  kifejlesztett ütőhangszerek 

sokasága és a Heinrich Ullrich gyógypedagógus által kidolgozott „színes kotta- 

rendszer.” Az együttes neve, amelyet 2003-ban vett fel, a latin „para” (kicsit 

különböző) és „fónia” (együtthangzás) szavakból állt össze. A zenekar rengeteg 

fellépéssel büszkélkedhet, rádió- és tévéfelvételek, rangos fesztiválok vendégei 

voltak, felléptek a Zeneakadémián, a Müpában, jártak több országban. Vezető-

jük, Fabényi Réka, ének-zene  tanár. Műsorukat a klasszikus zene kimeríthetetlen 

kincsestárából állítják  össze, de szerepelnek benne régi korok, illetve különböző 

népek táncai is. Közös hangversenyünkön az együttes saját repertoárjából mutat 

be válogatást, majd  közösen muzsikál a MÁV Szimfonikusok zenészeivel is.

30 éves az Angelica Leánykar! Gráf Zsuzsanna, a Városmajori Gimnázium ének-

tanáraként az iskola volt növendékeiből alapította az Angelica Leánykart 1989-

ben. A kórussal azóta hét nagy nemzetközi kórusversenyen nyertek első helye-

zést, jártak Európa szinte minden országában, valamint az  Egyesült  Államokban, 

Japánban, Argentínában. 2009-ben Magyar Örökség díjjal,  2013-ban Junior Pri-

ma díjjal, 2014-ben pedig Prima díjjal tüntették ki az együttest. A kórusiroda-

lom klasszikus darabjai mellett sok kortárs zenét énekelnek,  számos magyar 

zeneszerző komponált számukra új műveket. A kórust régi barátság fűzi a MÁV 

Szimfonikusokhoz, több hangversenyén működött közre oratorikus művek elő-

adásában. Ezen a hangversenyen bemutatjuk közönségünknek a kórust, ízelítőt 

adnak hatalmas a cappella (kíséret nélküli) repertoár jukból és természetesen 

együtt is énekelnek majd a zenekarral.
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 parafónia zenekar 



Kamara-
zenei
–bérlet

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2018. november 24. 
 szombat 17:00 

műsor

Telemann:
Don Quijote szvit

Dvořák: 
C-dúr tercett

Prokofjev: 
G-dúr kvintett

kedvezményes bérlet

3000 forint

napijegy

1000 forint

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2019. február. 16. 
 szombat 17:00 

műsor

Mozart: 
Varázsfuvola - részletek

Torelli: D-dúr Concerto 
trombitára No.1

Bartók: I. vonósnégyes

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2019. április 13. 
 szombat 17:00 

műsor

Mozart: I. duó hegedűre 
és brácsára K.423

Jongen: Két darab

Mozart: II. duó hegedűre 
és brácsára K.424

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2019. május 4. 
 szombat 17:00 

műsor

Beethoven: Esz-dúr 
„Pápaszem” duó

Beethoven: Kvintett oboára, 
fagottra és három kürtre

Dvořák: II. vonóskvintett

Búgócsiga
és Szeretet-
hang
koncertek

 a zenekar 
 próbaterme 

 2018. október 30. 
 2018. november 27. 
 2018. december 11. 
 2019. január 29. 
 2019. február 12. 
 2019. március 12. 
 2019. április 9. 

részvételi díj
(3 éves kortól fizetendő)

1000 forint

Vezényel
Csaba Péter
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A MÁV Szimfonikus Zenekar művészei 2013. januárjában indították útjára nagy 

sikerű kamarazenei sorozatukat. Tarkó-Nagymengyi Dóra, a zenekar II.  hegedű 

szólamának vezetője irányításával ebben az évadban négy hangversennyel 

örven deztetik meg a közönséget. Az Olasz Kultúrintézetben rendezett koncer-

tekre egységesen 3.000 forintért lehet bérletet váltani; az egyes előadásokra 

váltott jegyek ára 1000 forint. 

Az Olasz Kultúrintézet elérhetősége:

Tel.: 36 1 483-2040, e-mail: iicbudapest@esteri.it.

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

nak nagy sikerű családi koncertjeink. Havonta egyszer, keddenként 16:30 órától 

rendezzük a Búgócsiga nevű zenés foglalkozást, ahol kamaramuzsikát hallhat-

nak a legkisebbek, és ölbeli játékokat tanulhatnak szüleikkel együtt. (Ajánlott 

korosztály: 0-2 év.) Rögtön ezután, 18 órától kezdődnek a zenekar Szeretet-

hang elnevezésű koncertjei várandós kismamák és az őket kísérők részére.

A programok szerkesztője és házigazdája Székely Edit zenepedagógus, a MÁV 

Szimfonikus Zenekar fuvolaművésze.

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

lapján: www.mavzenekar.hu 

Részvételi díj: 1.000.-Ft (3 éves kortól fizetendő). Jegyet a koncert előtt, a hely-

színen lehet váltani!



 2018. október 27. 
 szombat 10:00 
ősz koncert

műsor

Zenével idézzük fel az 
időjárás változását, 
a gyümölcsszüreteket, 
vadászatot. Ősz témájú 
muzsikákat válogatunk 
az előadásra.

 2018. december 8. 
 szombat 10:00 

műsor

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

A piccolotól a kontra
fagottig a teljes hangszer
családot megszólaltatjuk. 
Sokszor a felnőttek is rá
csodálkoznak, hogy élőben 
hallhatják az Esti mese 
muzsikáját. Bemutatjuk, 
hogy lehet szívószálból 
nádat faragni, vagy papír
csőből fuvolát készíteni.

 2019. február 9. 
 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.

 2019. március 30. 
 szombat 10:00 
tavasz koncert

műsor

Visszatérnek a költöző 
madarak, daluktól zeng 
az erdő, üde zölddé válik 
a táj, illatos virágba 
borul a természet. Sok 
zene szerzőt megihletett 
a madárdal, és a tavasz 
üzenete, az ő zenéikből
válogatunk.

 2019. január 26. 
 szombat 10:00 
tél koncert

műsor

Szánkázás, csúszkálás, 
hógolyózás, és a meghitt 
karácsonyi hangulat 
jelenik meg a válogatott 
kamara zenékben, közösen 
énekelt dalokban.

Zene-Tér
-Kép Plusz

koncertek

 2018. október 6. 
 szombat 10:00 

műsor

„Sok húron pendülünk”
Vonós hangszerek

Megszámoljuk, hány 
húrja van a nagybőgőnek, 
hogyan szól egy vonós 
hangszer vonó nélkül, 
és közben a zeneirodalom
legszebb vonós 
kamarazené it játsszuk 
a gyerekeknek.

ajánlott korosztály

3–8 év

kedvezményes bérlet

5600 forint

napijegy

1000 forint

 a zenekar 
 próbaterme 

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 
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Zene-Tér
-Kép Plusz

koncertek

 2019. június 15. 
 szombat 10:00 
nyár koncert

műsor

„Akkor víg, ha verik... 
- Mi az?” 
Ütőhangszerek bemutatása

A legősibb, a legtöbb hang-
szert tartalmazó hangszer-
család az ütősöké. Fémből, 
fából, bőrből, illetve más 
anyagok kombinációjából 
készült hangszerekkel 
ismerkedhetnek meg a 
gyerekek, sőt ki is próbál-
hatják őket! 

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

A sorozat minden darabja egy-egy hangszercsaláddal ismerteti meg a gyere ke ket 

(vonós, fafúvós, rézfúvós és ütőhangszerek). Ebben a szezonban hét alkalommal 

várjuk a 3-8 éves korosztályú gyerekeket. Az évadban felváltva hangszerbemutató-

kat, és az évszakokhoz kapcsolódó koncerteket tartunk, mindig igazodva az ünne-

pekhez, néphagyományokhoz. Sok-sok közös mondókázással, dalo lással, játékkal és 

vetítéssel várunk mindenkit!

A foglalkozásokat Székely Edit fuvolaművész, zenepedagógus vezeti. 

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

www.mavzenekar.hu

A hét alkalmas sorozatra kedvezményes árú bérlet váltható, amelynek ára 5.600.- Ft. 

Napijegy: 1000.-Ft. Bérletek a bérletváltás időszakában válthatók a zenekar próba-

termében, valamint az első előadás előtt (1088 Budapest, Múzeum u. 11.). 
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Bérleten
kívüli
előadások

waldbühne,
berlin

 2018. augusztus 24. 
 péntek 20:00 

műsor

Andrea Bocelli 
– World Tour 

közreműködik

Honvéd Férfikar, 
Budapesti Stúdió Kórus

vezényel
Marcello Rota

rendező

Kupfer Kultur & Media, 
EAI GmbH

 zeneakadémia 
 solti terem 

 2018. szeptember 1. 
 szombat 18:00 

műsor

Mozart: Sinfonia 
concertante hegedűre, 
csellóra és zenekarra 
K.364 

Mozart: Esz-dúr 
zongoraverseny K.271

Haydn: Búcsú szimfónia

közreműködik

Sania Cheong (hegedű); 
Stefan Kropfitsch 
(gordonka); 
Mijung Koo (zongora)

vezényel
Joshua Zona

rendező

MÁV Zenekar

jegyár

1500 forint

novomatic forum, 
bécs

 2018. szeptember 2. 
 vasárnap 11:00 

műsor

Mozart: Sinfonia 
concertante hegedűre, 
csellóra és zenekarra 
K.364 

Mozart: Esz-dúr 
zongoraverseny K.271

Haydn: Búcsú szimfónia

közreműködik

Sania Cheong (hegedű); 
Stefan Kropfitsch 
(gordonka); 
Mijung Koo (zongora)

vezényel
Joshua Zona

rendező

IMK Verein für 
Internationale Musik-
und Kulturförderung

musikverein,
bécs

 2018. szeptember 6. 
 csütörtök 15:30 

műsor

Mendelssohn:
e-moll hegedűverseny

Beethoven: 
II. zongoraverseny

Csajkovszkij: I. szimfónia

közreműködik

Maria Solozobova (hegedű), 
Dmitry Ishkhano (zongora)

vezényel
Conrad van Alphen

rendező

IMK

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2018. október 1. 
 hétfő 19:30 

műsor

A zene világnapja 
– Különleges tehetségű 
hegedűsök gálakoncertje

közreműködik

Bácsy-Schwartz Zoltán,
Hodos Dániel, 
Korb Vanessza,
Korossy-Khayll Csongor, 
Kuti Róbert, Rácz Norbert, 
Tóth Kristóf  (hegedű); 
Szenthelyi Krisztián 
(bariton)

vezényel
Szenthelyi Miklós

rendező

Magyar Virtuózok 
Művészeti Nonprofit Kft.

jegyár

1 900, 3 900, 4 900, 7 900, 
14 900  forint

Bérleten
kívüli
előadások

 olasz kultúrintézet 

 2018. október 5. 
 péntek 19:00 

műsor

Liszt és Chopin 
zongoraművei

Chopin: I. zongoraverseny

közreműködik

Ingrid Fuzjko Hemming 
(zongora)

vezényel
Mario Kosik

rendező

MÁV Zenekar

jegyár

2000, 3000, 4000  forint

újpesti
zsinagóga

 2018. szeptember 2. 
 vasárnap 18:00 

műsor

Zsidó filmzenék 
és kántorimák

rendező

Újpesti Önkormányzat

 magyar nemzeti 
 múzeum 

 2018. szeptember 15. 
 szombat 16:00 

műsor

IV. Jorma Panula 
Nemzetközi Karmester-
kurzus zárókoncertje

rendező

MÁV Zenekar

jegyár

600 forint
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Bérleten
kívüli
előadások

pesti
vigadó

 2018. október 27. 
 szombat 19:00 

műsor

1956-os emlékkoncert

rendező

Klasszikus Jazz 
Nonprofit Kft.

A belépés ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz 
kötött.

pesti
vigadó

 2018. november 12. 
 hétfő 18:00 

műsor

II. Doráti Nemzetközi 
Karmesterverseny fináléja

rendező

MÁV Zenekar, 
Studiomusica Hungary Kft.

jegyárak

3.000, 4.000  forint

várszínház és 
művészetek háza, 
kisvárda

 2018. december 15. 
 szombat 15:00, 19:00 

műsor

Adventi jótékonysági 
hangverseny

közreműködik

Kisvárdai Fesztiválkórus

vezényel
Faragó Sándor

rendező

Kisvárda Város 
Önkormányzata, 
MÁV Zenekar

jegyárak

1.000, 2.000 forint

hanns-martin-schleyer-
halle, stuttgart

 2019. január 11. 
 péntek 20:00 

műsor

Andrea Bocelli 
– World Tour

közreműködik

Honvéd Férfikar, 
Budapesti Stúdió Kórus

vezényel
Marcello Rota

rendező

Broadway Event

tui arena,
hannover

 2019. január 9. 
 szerda 20:00 

műsor

Andrea Bocelli 
– World Tour 

közreműködik

Honvéd Férfikar, 
Budapesti Stúdió Kórus

vezényel
Marcello Rota

rendező

Broadway Event

st. jakobshalle,
bázel

 2019. január 19. 
 szombat 20:00 

műsor

Andrea Bocelli 
– World Tour 

közreműködik

Honvéd Férfikar, 
Budapesti Stúdió Kórus

vezényel
Marcello Rota

rendező

Broadway Event

Bérleten
kívüli
előadások

suntory hall,
tokyo (japán)

 2019. május 21. 
 kedd 

műsor

Ünnepi hangverseny 
Magyarország és Japán 
150 éves diplomáciai 
kapcsolatának tiszteletére.

közreműködik

Rost Andrea (szoprán), 
Gál Erika (mezzoszoprán)

vezényel
Kobayashi Ken-Ichiro

magyar rádió 
6. stúdió

 2019. június 21. 
 péntek 18:00 

műsor

Kortárs magyar est

rendező

MÁV Zenekar, 
MTVA



Jegy- és bérletinformációk,
koncerthelyszínek

Jegy- és bérletinformációk,
koncerthelyszínek

Szőke
Tibor
–mesterbérlet

 müpa 
 bartók béla 
 nemzeti 
 hangverseny- 
 terem 
 19:30 

2019. február 7. Mozart, Bartók V.: Maxim Vengerov

2019. február 21. R. Strauss, Csajkovszkij V.: Charles Dutoit

2019. március 7. Brahms, Kodály, Piazzolla, Bock, Bartók, Suha Balogh,  
Rimszkij-Korszakov, Cosma, Bihari V.: Csaba Péter

2019. május 16. Kobayashi, Liszt, Bartók, Kodály V.: Kobayashi Ken-Ichiro

teljes árú bérlet 22.000.– | 19.000.– | 17.000.– | 15.000.– Ft

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

kedvezményes bérlet 15.000.– | 13.500.– | 10.500.– | 9.500.– Ft

jegyárak 9.000.– | 7.000.– | 5.000.– | 3.000.– Ft

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

Erdélyi 
Miklós
–bérlet

 zeneakadémia 
 nagyterem 
 19:00 

2018. szeptember 27. Bernstein, Bartók, Gershwin, Grofé V.: Csaba Péter

2018. december 6. orosz-est Prokofjev, Rachmanyinov, Csajkovszkij V.: Arszentij Tkacsenko

2019. január 21. magyar-est Liszt, Doráti, Kodály V.: Takács-Nagy Gábor

2019. március 1. Enescu, Bartók, Brahms V.: Csaba Péter

2019. március 21. Haydn, Mendelssohn, Csajkovszkij V.: Leoš Svárovský

2019. április 26. Kesselyák, Dohnányi, Beethoven V: Kesselyák Gergely

teljes árú bérlet 28.000.– | 25.000.– | 22.000.– Ft                        
budapest vi., 
liszt ferenc tér 8. 
tel.: +36 1 342-0179

kedvezményes bérlet 19.000.– | 17.000.– | 15.000.– Ft 

6 hangverseny jegyárak 5.500.– | 5.000.– | 4.500.– Ft

Hegedű
-bérlet

 olasz 
 kultúrintézet 
 giuseppe verdi 
 terem 
 18:00 

2018. szeptember 29. Bernstein, Bartók, Gershwin, Grofé V.: Csaba Péter

2019. február 2. Haydn, Beethoven, Mozart V.: Daniel Boico

2019. március 2. Enescu, Bartók, Brahms V.: Csaba Péter

2019. március 9.
Brahms, Kodály, Piazzolla, Bock, Bartók, 
Kodály, Suha Balogh, Rimszkij-Korszakov, 
Lakatos, Cosma, Bihari

V.: Csaba Péter

2019. június 8. csajkovszkij-est V.: Takács-Nagy Gábor

teljes árú bérlet 20.000.– | 17.000.– | 15.000.– Ft                        

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

kedvezményes bérlet 17.500.– | 15.000.– | 12.500.– Ft 

jegyárak 5.500.– | 5.000.– | 4.500.– Ft

5 hangverseny Helyszíni jegyvásárlás a koncert előtti fél órában.

Lukács 
Miklós
–bérlet

 zeneakadémia 
 nagyterem 
 19:00 

2018. október 12. mahler-est V.: Csaba Péter

2018. november 2. Brahms V.: Sztanyiszlav Kocsanovszkij

2019. január 31. Haydn, Beethoven, Mozart V.: Daniel Boico

2019. április 4. Dvořák V.: Csaba Péter

2019. május 9. Mozart, Schubert V.: Csaba Péter

2019. június 6. csajkovszkij-est V.: Takács-Nagy Gábor

teljes árú bérlet 28.000.– | 25.000.– | 22.000.– Ft                        
budapest vi., 
liszt ferenc tér 8. 
tel.: +36 1 342-0179

kedvezményes bérlet 19.000.– | 17.000.– | 15.000.– Ft 

6 hangverseny jegyárak 5.500.– | 5.000.– | 4.500.– Ft

Erdélyi Plusz
–bérlet

 zeneakadémia 
 nagyterem 
 19:00 

 olasz 
 kultúrintézet 
 giuseppe verdi 
 terem 
 18:00 

2018. szeptember 27. Bernstein, Bartók, Gershwin, Grofé V.: Csaba Péter

2018. december 6. orosz-est Prokofjev, Rachmanyinov, Csajkovszkij V.: Arszentij Tkacsenko

2019. január 21. magyar-est Liszt, Doráti, Kodály V.: Takács-Nagy Gábor

2019. február 2. Haydn, Beethoven, Mozart V.: Daniel Boico

2019. március 1. Enescu, Bartók, Brahms V.: Csaba Péter

2019. március 9. Brahms, Kodály, Piazzolla, Bock, Bartók, Kodály, Suha 
Balogh, Rimszkij-Korszakov, Lakatos, Cosma, Bihari V.: Csaba Péter

2019. március 21. Haydn, Mendelssohn, Csajkovszkij V.: Leoš Svárovský

2019. április 26. Kesselyák, Dohnányi, Beethoven V.: Kesselyák Gergely

2019. június 8. csajkovszkij-est V.: Takács-Nagy Gábor

teljes árú bérlet 31.000.– | 28.000.– | 25.000.– Ft                        olasz kultúrintézet
budapest viii.,  
bródy sándor utca 8. 
tel.: +36 1 483-2040

kedvezményes bérlet 22.000.– | 20.000.– | 18.000.– Ft 

9 hangverseny jegyárak 5.500.– | 5.000.– | 4.500.– Ft

zeneakadémia
budapest vi., 
liszt ferenc tér 8. 
tel.: +36 1 342-0179

Lukács Plusz
–bérlet

 zeneakadémia 
 nagyterem 
 19:00 

 olasz 
 kultúrintézet 
 giuseppe verdi 
 terem 
 18:00 

2018. szeptember 29. Bernstein, Bartók, Gershwin, Grofé V.: Csaba Péter

2018. október 12. mahler-est V.: Csaba Péter

2018. november 2. Brahms V.: Sztanyiszlav Kocsanovszkij

2019. január 31. Haydn, Beethoven, Mozart V.: Daniel Boico

2019. március 2. Enescu, Bartók, Brahms V.: Csaba Péter

2019. március 9.
Brahms, Kodály, Piazzolla, Bock, Bartók, 
Kodály, Suha Balogh, Rimszkij-Korszakov, 
Lakatos, Cosma, Bihari

V.: Csaba Péter

2019. április 4. Dvořák V.: Csaba Péter

2019. május 9. Mozart, Schubert V.: Csaba Péter

2019. június 6. csajkovszkij-est V.: Takács-Nagy Gábor

teljes árú bérlet 31.000.– | 28.000.– | 25.000.– Ft                        olasz kultúrintézet
budapest viii.,  
bródy sándor utca 8. 
tel.: +36 1 483-2040

kedvezményes bérlet 22.000.– | 20.000.– | 18.000.– Ft 

9 hangverseny jegyárak 5.500.– | 5.000.– | 4.500.– Ft

zeneakadémia
budapest vi., 
liszt ferenc tér 8. 
tel.: +36 1 342-0179

+  

+  

+  

+  

+  

+  



H K Sze Cs P Szo V

szeptember 2018

H K Sze Cs P Szo V

December 2018

H K Sze Cs P Szo V

március 2019

H K Sze Cs P Szo V

október 2018

27

12

61 1

5

2

6

15

15

2727

86

H K Sze Cs P Szo V

január 2019

H K Sze Cs P Szo V

április 2019

H K Sze Cs P Szo V

november 2018

H K Sze Cs P Szo V

7

február 2019

21

H K Sze Cs P Szo V

május 2019

Bérletnaptár
2018–2019

Varga
László
–bérlet

 olasz 
 kultúrintézet 
 giuseppe verdi 
 terem 
 11:00 

2018. november 24. Bach, Brahms, Beethoven V.: Kelemen Barnabás

2019. február 16. Mozart, Mendelssohn V.: Cser Ádám

2019. április 13. Dvořák, Rachmanyinov V.: Alim Shakh

2019. május 4. Mozart, Schubert, Beethoven V.: David Nimrod Pfeffer

teljes árú bérlet 10.000.– | 9.000.– | 8.000.– Ft                        

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

kedvezményes bérlet 7.500.– | 7.000.– | 6.500.– Ft 

jegyárak 3.500.– | 3.000.– | 2.500.– Ft

4 hangverseny Helyszíni jegyvásárlás a koncert előtti fél órában.

Festetics
–bérlet

 festetics 
 palota 
 tükörterem 
 18:00 

2019. január 25. Mozart, Doppler, Brahms V.: Adorján András

2019. március 29. Beethoven, Mozart, Haydn V.: Csaba Péter

2019. június 14. Grieg, Mozart V.: Takács-Nagy Gábor

bérlet 9.000.–                    
budapest viii.,  
pollack mihály tér 3. 
tel.: +36 1 266-3101

napijegy 3.500.–

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

Unokák és 
nagyszülők
hangversenyei

 magyar 
 nemzeti 
 múzeum 
 díszterem 
 10:00 
 11:30 

2018. november 17. mesék – zenében 1. Poulenc V.: Csaba Péter

2019. március 23. mesék – zenében 2. Csajkovszkij V.: Dénes-Worowsky Marcell

2019. április 6.
együtt zenélünk – 1. a parafónia zenekarral 
Vivaldi, Bach, Albinoni, Pachelbel, Haydn, 
Beethoven, Csajkovszkij, Grieg, Joplin, Kodály

V.: Fabényi Réka

2019. április 27. együtt zenélünk – 2. az angelica leánykarral
A cappella művek, Bartók V.: Gráf Zsuzsa

bérlet 5.000.–                    
budapest viii.,  
múzeum körút 14-16. 
tel.: +36 1 327-7700

napijegy 1.500.–

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

Kamarazenei
–bérlet

 olasz 
 kultúrintézet 
 giuseppe verdi 
 terem 
 17:00 

2018. november 24. Telemann, Dvořák, Prokofjev

2019. február 16. Mozart, Torelli, Bartók

2019. április 13. Mozart, Jongen

2019. május 4. Beethoven, Dvořák

bérlet 3.000.–                    
budapest viii.,  
bródy sándor utca 8. 
tel.: +36 1 483-2040

napijegy 1.000.–

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

Zene–Tér
–Kép Plusz
koncertek

 a zenekar 
 próbaterme 
Helyszín- és előadásinfó:
www.mavzenekar.hu

2018. október 6. 2018. október 27.

2018. december 8. 2019. január 26.

2019. február 9. 2019. március 30.

2019. június 15.

bérlet 5.600.–                    

napijegy 1.000.–

7 hangverseny Helyszíni jegyvásárlás: a koncert előtti fél órában.
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Jegy- és 
bérletváltás

bérletváltás

Személyesen 2018. június 4-22. között lehet  bérletet 

megújítani, cserélni, illetve új bérletet váltani. A  pon tos 

részletekről tájékozódjanak a zenekar  honlapján, vagy 

a zenekar lenti elérhetőségein. Bérletváltás 2018. jú-

ni us 18-tól a zenekar  honlapján. A  kedvezmény online 

igénybevételéhez a  jegy@mavzenekar.hu e-mail  címre 

beszkennelve vagy  lefényképezve el kell kül deni a ked-

vezményre jogosító igazolványt, illetve a  nyugdíjas 

törzsszámot. Ennek alapján egyedi kódot adunk a 

 vásárláshoz. A régi bérlők kedvezményének igénybe-

vételéhez a bérletkartonon szereplő vonalkód és a ko-

rábbi években megadott igazolvány száma, illetve a 

nyugdíjas törzsszám szükséges. A weben vásárolt bér-

leteket az adott sorozat első előadása előtti egy órá-

ban lehet átvenni a helyszínen, a vásárlási visszaigazo-

lás ellenében. Kiadott bérlet utólag más helyre nem 

cserélhető, visszaváltásra nincs mód. 

kedvezményre jogosító igazolványok

Vasutas-, nyugdíjas-, mozgássérült- és diákigazolvány. 

A következő sorozatokra váltható kedvezményes bér-

let: Szőke Tibor-mesterbérlet, Erdélyi Miklós-/-Plusz, 

Lukács Miklós-/-Plusz, Varga László-bérlet és Hegedű-

bérlet. Kedvezményt csak természetes személy vehet 

igénybe, a kedvezmények nem vonhatók össze. A vá-

sár lás során igénybe nem vett kedvezmények utólag 

nem érvényesíthetők. Egyesületek,  alapítvá nyok, okta -

tá  si intézmények számára egyedi csoportos kedvez mé-

nyeket kínálunk.

fizetési lehetőségek

Készpénz és bankkártya. Felhívjuk szíves figyelmüket, 

hogy számlát csak személyes vásárlás alkalmával  

állítunk ki.

napijegyek

– a MÁV Zenekar honlapján: www.mavzenekar.hu 

(nincs kezelési költség),

– a Zeneakadémián (tel.: +36 1 321-0690),

– a Pesti Vigadóban (tel.: +36 1 328-3340),

– a Művészetek Palotája jegypénztáraiban:

1. a Komor Marcell utca 1. sz. alatt 

(tel.: +36 1 555-3300, +36 1 555-3301),

2. az Andrássy út 15. sz. alatti jegyirodában 

(tel.: +36 1 555-3310, +36 1 555-3311),

3. az Allee és az Árkád Bevásárlóközpontban, 

valamint az InterTicket bármely jegyirodájában,

– a www.jegy.hu oldalon,

– a Westendben, 

a Westend Kultúra Pont jegyárusító standnál,

– a Kossuth Kultúra Pontnál (1137 Budapest, Radnóti  

Miklós utca 40.) vásárolhatók.

Székházunkban csak egyedi csoportos jegyigényeket

szolgálunk ki.

további információ

Tel.: +36 1 338-2664

Fax: +36 1 338-4085

E-mail: bjobbagy@mavzenekar.hu

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.
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m
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et
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iu

m
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ii. em
elet pódium

erkély jobbi. 
em
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m
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i. em
elet pódium

erkély jobb
i. emelet

páholy jobb

földszint

Müpa
nézőtér

Szőke
Tibor

–mesterbérlet

i. kategória

22.000 15.000 9.000

ii. kategória

19.000 13.500 7.000

iii. kategória

17.000 10.500 5.000

iv. kategória

15.000 9.500 3.000

Te
lje

s 
ár

ú 
bé

rle
t

Ke
dv

ez
m

én
ye

s 
bé

rle
t

Je
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Zene-
akadémia
nézőtér

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

pódiumülés: 80 hely

kórusülés

színpad

földszint (zsöllye)

középerkély

oldalerkély
bal

oldalerkély
jobb

Erdélyi 
Plusz

–bérlet

Lukács 
Plusz

–bérlet

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

s 
ár

ú 
bé

rle
t

Ke
dv
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m
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ye

s 
bé

rle
t

Je
gy

ár
ak

i. kategória

31.000 22.000 5.500

ii. kategória

28.000 20.000 5.000

iii. kategória

25.000 18.000 4.500

Varga
László

–bérlet

Hegedű
-bérlet

i. kategória

20.000 17.500 5.500

ii. kategória

17.000 15.000 5.000

iii. kategória

15.000 12.500 4.500

Te
lje

s 
ár

ú 
bé

rle
t

Ke
dv

ez
m

én
ye

s 
bé

rle
t

Je
gy

ár
ak

i. kategória

10.000 7.000 3.500

ii. kategória

9.000 6.000 3.000

iii. kategória

8.000 6.500 2.500



A MÁV Szimfonikus Zenekar 
művészei 2018–2019

A MÁV Szimfonikus Zenekar 
művészei 2018–2019

i. hegedű

Trejer István 

első koncertmester

Bartha Mátyás 

koncertmester

Bálint Angéla 

koncertmester

Bodor Gábor 

koncertmester

Kocsárdi Nicolette 

szólamvezető

Ablonczy-Raposa Krisztina

Bocsák Gábor

Csap Melinda

Csíkos Zsuzsanna

Dr. Ijjasné Pilissy Rita

Forgács Krisztina

Györei Ildikó

Hegedűs Ágnes

Merseiné Nemes Mónika

Ritner Róbert

Somogyi Lili

Somogyváryné 

    Varsányi Erika

Süveges-Szöllősi Melinda

Tiba Sándor 

ii. hegedű

Gál-Kerényi Dorottya 

szólamvezető

Tarkó-Nagymengyi Dóra

szólamvezető

Bahil Katalin

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

Papp Sándor 

szólamvezető

Biegelbauerné 

     Budinszky Irén

Farkas Éva

Kovács Attila

Novák Éva

Pásztiné Kaufmann Julianna

Pető Zoltán

Selmeczi Vilmos

Szegedi Piroska

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

Petz Antal

Piukovics Gábor

Prinyi Csaba

Simon Tamás

kürt

Farkas Tamás 

szólamvezető

Fretyán Dávid

Bodor Krisztián

Csurgó Tamás

Dobi Edvin

Harsányi Péter

Kaczári István

Képíró Bálint

Kovács Bence

Kováts Imre  István

oboa

Kőrösy Miklós 

szólamvezető

Bajorné Pataki Anna

Bereczkyné Berta Beáta

Borossné Fügedi Judit

Kiss Katalin

Rajnai Marianna

fagott

Franczia Zsolt

szólamvezető

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

Oross Veronika

szólamvezető

Bajusznácsné Lőrincz Anita

Molnár Krisztina 

Párkai Krisztina

Székely Edit
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A MÁV Szimfonikus Zenekar 
munkatársai

A Zenekar Baráti Köre,
1 százalék

Csaba Péter 
vezető karmester 
és művészeti vezető

Kesselyák Gergely karmester

Kobayashi Ken-Ichiro tiszteletbeli vendégkarmester

Polefkó Noémi irodavezető

Wolfárdné dr. Keskeny Dóra művészeti és jogi előadó

Bodor Éva marketing kapcsolatok

Kovács Kálmán
Sándor György
Szalai László 

zenekari ügyelők

A MÁV Szimfonikusok Baráti Köre a 2018-2019-es évad-

ban is szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. Az évi 

két klubdélután mellett kedvezményes jegyvásárlásra nyí-

lik lehetőség, az általunk megjelölt koncertekre. Emel-

lett évente három alkalommal egy-egy főpróbát is meg-

tekinthetnek tagjaink. 

A Baráti Kör nyújtotta előnyöket éves tagsági kártya meg-

váltásával vehetik igénybe az érdeklődők. 

A tagsági díj egységesen 1000.- Ft. 

Kérjük, belépési szándékát a bérletvásárlással egyidejű-

leg, év közben pedig a kommunikációért és nemzet közi 

kapcsolatokért felelős munkatársunknál, Imre Boglárká-

nál jelezze. 

Tel.: +36 1 338-2664/21. mellék, 

E-mail: bimre@mavzenekar.hu. 

A Baráti Kör találkozóinak időpontjairól és programjairól 

bérleti hangversenyeink koncertismertetőiben, honla pun-

kon, a www.mavzenekar.hu-n, illetve e-mailen keresztül 

adunk hírt. 

Zenekarunk minden felajánlott segítséget szívesen fogad. 

Az anyagi segítség egyik egyszerű, de hatékony formája, 

ha adóbevallásakor alapítványunknak ajánlja befizetett 

személyi jövedelemadójának 1%-át. 

Adószámunk: 18056721-2-42

Csúcs Krisztina marketing vezető

Fodor András kottatáros

Galbicsek Zsófia bér- és tb ügyintéző

Gyurkovics Csaba zenekari titkár

Harangozó Anita hr menedzser

Imre Boglárka
kommunikáció és 
nemzetközi kapcsolatok

Jobbágy Bence közönségkapcsolatok

Kálmán Imre,
ifj. Kálmán Imre

műszaki munkatárs

Kling Magdolna gazdasági vezető

Lehr Szilvia pénzügyi ügyintéző

Lendvai György ügyvezető igazgató

Marton Zsófia marketing munkatárs

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



A KÖZEL – KELETI KONYHA 
ÉS A TRADÍCIONÁLIS MAGYAR 

ÉTELEK LEGJOBBJAI
1074 BUDAPEST, DOB UTC A 26.

SOLET@MACESZBISTRO.HU
+36 1 787 6164
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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!



BADACSONYTOMAJ

TÜZES BOROK, VULKÁNI ÍZEK

Keresse kedvezményes hétvégi

program ajánlatunkat honlapunkon!

BORHÁZ & VENDÉGHÁZ
8258 Badacsonytomaj

Káptalantóti út 19.

BORBOLT & BORTERASZ
8261 Badacsony
Római út 210.

w w w . b o r b e l y p i n c e . h u

„A zene olyan örömöt okoz,
amelyet az emberi természet 
nem nélkülözhet.”

konfuciusz



a máv szimfonikus zenekar 
alapításának éve

1945

a zenekar fővédnöke 

Dr. Czepek Gábor, 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közigazgatási államtitkára

művészeti vezető 
és vezető karmester

Csaba Péter

karmester

Kesselyák Gergely

tiszteletbeli vendégkarmester

Kobayashi Ken-Ichiro

támogatóink

Köszönjük minden kedves 
támogatónknak, hirdetőnknek 
és együttműködő partnerünknek, 
hogy a 2018–2019-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

Budapest Főváros XV. kerület, 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata

Nemzeti Kulturális Alap

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Nemzeti Múzeum

Olasz Kultúrintézet

Francia Intézet

médiatámogatók

szakmai partnerek

további partnerek

6x6 taxi

Ária Hotel

Borbély Családi Pincészet

Café Vian

Hadik Kávéház

Macesz Bistro

The Royal Flower

impresszum

Kiadja
MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítvány

Felelős kiadó
Lendvai György
ügyvezető igazgató

Felelős szerkesztő 
Imre Boglárka
kommunikáció és 
nemzetközi kapcsolatok

Arculat+layout
Gosztom András

Műsorismertetők
Fenyő Gábor

Zenekari fotók
Kelemen Gergely, 
zenekari archívum

A zenekar a műsor- és szereplő-
változtatás jogát fenntartja!

klasszik
rádió921

www.mavzenekar.hu




