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agy megtiszteltetés számomra, hogy a MÁV 

Szimfonikus Zenekar tagja lehetek! Ez a Buda

pesten, sőt az egész országban nagy szeretet

nek örvendő zenekar már most nagyon közel 

áll hozzám. Nagy öröm számomra, hogy én köszönthetem 

Önöket a 2019–2020as jubileumi évadban, amelyben 

együtt ünnepelhetjük a Zenekar 75. születésnapját. Egész 

életemben lenyűgözött a szimfonikus zenekari hangzás 

– a hangszerek és zenei színek végtelen kombinációja. E 

csodának, valamint a Zenekar művészetének bemutatásá

ra nincs alkalmasabb az élő koncerteknél. 

Örömmel várjuk, hogy előadhassuk Önöknek a 2019–

2020as évad programját. Műsorunkban igyekszünk át

fogó képet adni a klasszikus zene terméséből, és bemu

tatni az emberi érzések és érzelmek széles spektrumát. 

A Zene karral és a hozzánk csatlakozó vendégkarmeste

rekkel, szólistákkal, valamint korábbi vezető karmeste

rekkel újra felfedezzük Beethoven művészetét: nyitá

nyait, versenyműveit, oratorikus darabjait, illetve kilenc 

szimfóniáját. Tesszük ezt nemcsak a zeneszerző születé

sének 250. évfordulója alkalmából, hanem élete és mű

vészete örökérvényű üzenete: a remény, az újjászületés 

és a testvériség ünneplése miatt is. Mondják, a zene ott 

kezdődik, ahol a szavak véget érnek – én nagyon hiszek 

ebben! Szeretnénk megmutatni Önöknek a képzelet ze

nei palettáját: Sztravinszkij népi ihletettségű Petruskájá

tól Copland képgazdag Tavasz az Appalache hegységben 

című művéig.

zeretettel köszöntöm Önöket a MÁV Szimfo ni

kus Zenekar 2019–2020as műsorfüzetének lap

jain! Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy 

a MÁVcsoport vezetőjeként figyelmükbe ajánl

hatom e nagyszerű együttes kiváló koncertjeit, kiemelke

dő kulturális tevékenységét. A MÁV Szimfoni kusok és a 

magyar nemzeti vasúttársaság története a zenekar 1945

ös alapítása óta elválaszthatatlan egymástól, és kapcso

latunk nem merül ki pusztán a közös névben, illetve a 

vasúttársaság által nyújtott támogatásban. A párhuzam, 

a hasonlóság jóval erősebb, mint azt elsőre gondolnánk.

Ott van például az összhang, amely a zene és a  vasút 

vilá gában is alapvető elvárás: ahogyan az egyes szóla

mok nak, hangszereknek harmóniában kell  lenniük egy

mással, ugyanúgy harmóniára van szükség a vonat  köz

le kedés megszervezésében is – sem a zenei  élmény, sem 

a vasúti szolgáltatás nem lehet teljes ezen  összhang 

 hiányában. Legalább ugyanilyen fontos a ritmus, hiszen 

a hangoknak és a szerelvényeknek is megfelelő ütemben 

kell követniük egymást. A muzsika és a vasút hasonlatos 

abban is, ahogyan a régi és az új, a hagyomány és a 

Biztos vagyok abban, hogy zenekedvelőként élvezni fog

ják az Önöknek nyújtott zenei kínálatot, de amit igazán 

remélek, az az, hogy megismerhetem Önöket! Egy kon

certterem nem csupán szentélye a kultúrának, hanem egy 

olyan hely, ahol a közösség érzi a kötődést és azt a zenei 

büszkeséget, amely a magyar emberek zenei tradíciójából, 

és ennek a hagyománynak a világ zenei életéhez való 

kapcsolódásából gyökerezik. Minden alkalommal érzem 

ezt, amikor itt játszom ezzel a zenekarral, és tudom, 

hogy Önök is érzik. Kívánom, hogy ismerjük meg egy

mást, különösen a koncertek után, amikor mindannyian 

más nézőpontból tapasztaltuk meg az előadást, ilyenkor 

igazán érdekes megosztani egymással a tapasztalatainkat, 

élményeinket, benyomásainkat. Bátran jöjjenek a kulisz

szák mögé a koncert után, örömmel látom Önöket!

Kellemes koncerteket kívánok!

 

modernitás találkozik és él egymás mellett – teljes egész 

csak e  kettő ötvözeteként jöhet létre. És nem utolsósor

ban közös bennünk az is, hogy hivatásunkkal közössége

ket szolgálunk: a MÁVcsoport a közösségi közlekedést 

választókat, a MÁV Szimfonikusok pedig a zenebarátokat.

A zenekar ennek szellemében állította össze 2019–2020

as „menetrendjét”, amelyet most a kezükben tartanak. A 

jubileumi évadban Beethoventől Bartókig és  Rossinitől 

Ránkiig tart az utazás a muzsika világában, kilenc bérlet

sorozat keretében mintegy negyven „megállóhely”, vala

mint számos egyéb koncert várja a zenekedvelő közön

séget. Ehhez kívánok Önöknek kellemes utat és jó 

szórakozást!
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elnök-vezérigazgató
MÁV Zrt.

Tisztelt Olvasók, 
kedves Zenebarátok!

Kedves
Barátaim!

DANIEL

BOICO

vezető karmester 
és művészeti vezető
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obajasi Kenicsiró 1974 tavaszán nyerte meg 

a Magyar Televí zió első Nemzetközi Karmes

terversenyét. A MÁV Szimfonikusok volt az 

első zenekar, amelyet hazáján kívül vezé

nyelt, 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 közön   ség 

számára, és ösztönzőleg hat a zenekar tagjai ra is. Több 

tucat koncertet dirigált különböző sorozatainkban; Japán

ban is több alkalommal vezényelte a MÁV Szimfoniku

sokat, öregbítve ezzel hazánk és a zenekar alapítójá nak 

hírnevét. 

2014 tavaszán Kobajasi nagyszabású koncertsorozattal 

ünnepelte az MTV karmesterversenyén aratott győzelem 

40. évfordulóját. Három hét alatt hét hangversenyt adott 

esselyák Gergely Lisztdíjas karmester, ren dező 

1995ben diplomázott a Zene mű vé  sze ti Egye

temen 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.

1997ben megalapította a Miskolci Nemzeti Színház 

ope ra  tagozatát; ugyanettől az évtől a Magyar  Állami 

Opera ház vendégkarmestere, majd 2001től karmeste

re. 2001 től a Bartók Plusz Nemzetközi Operafesztivál 

alapító zeneigazgatója. 2004től a Budafest Nyári Nem

zetközi Opera és Balett Fesztivál művészeti igazgatója, 

2005től 2012ig a Szegedi Szabadtéri Játékok művészeti 

igazgatója. 2005től 2006ig a Magyar Állami Operaház 

Főzeneigazgatója. 2011 óta újra a Bartók Plusz Opera

fesztivál igazgatója.

hazánkban a legnevesebb magyar komolyzenei együtte

sek részvételével. A sorozat gálakoncertjén a MÁV Zrt. el

nökvezérigazgatója a karmester munkája előtt tiszteleg

ve a magas rangú Vasútért kitüntetést adományozta 

Kobajasi Kenicsirónak.

 

A MÁV Szimfonikus Zenekar legbecsesebb kincsei kö

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

kezdve tiszteletbeli vendégkarmesterként üdvözlünk a 

pulpituson. 

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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KOBAJASI

KENICSIRÓ

tiszteletbeli
vendégkarmester

Karmesterünk,
Kesselyák Gergely

Tiszteletbeli vendégkarmesterünk, 
Kobajasi Kenicsiró
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akácsNagy Gábor 1956ban született, a nevét 

viselő vonósnégyes révén vált világhírűvé. A 

kvartett ösztöndíjat kapott az Egyesült Álla

mokba, Coloradoba, és tagjai ott is telepedtek 

le. TakácsNagy Gábor 1992ben kivált az együttesből és 

visszaköltözött Európába, azóta Svájcban él, a genfi Zene

akadémia tanára, emellett a világ számos helyén vezet 

kamarazenei mesterkurzusokat. Visszatért Magyarország

ra is: 1992től 2001ig  rendszeresen vendégszerepelt a 

 Budapesti  Fesztiválzenekarban mint koncertmester, vala

mint 1999től új vonósnégyesben – Mikrokosmos – ját

szott, amellyel 2007–2008ban fel  vet ték Bartók összes 

vonósnégyesét a Hungaroton Bartók sorozatához.

olozsvárott született 1952ben. Öt éves korá

ban kezdett hegedülni, hegedű,  zene szer zés 

és karmesteri tanulmányait a bukaresti 

 Porum  bescu Zeneaka démián fejezte be.

Több nemzetközi versenyen ért el értékes helyezést (pl. 

 Paganini Verseny, Genova) és évtizedeken keresztül rend

szeresen adott hangversenyeket mint hegedűművész. 

Néhány évvel később sikerrel mutatkozott be karmes

terként 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 ala

pítója és karmestere, a svédországi Lappföldi Fesztivál és 

Musica Vitae zenekar művészeti igazgatója is volt. Fiatal 

zenei tehetségek támogatását célzó kezdeményezését 

Svédország után Spanyolországban fejlesztette tovább, 

a santanderi Ecuentro de Música Y Academia fesztivál 

keretei között. E munkája révén sok kiváló ifjú muzsikus

nak (köztük több magyarnak is) volt alkalma bemutat

kozni. Svédországi tevékenységének elismeréseképpen 

2002ben a Svéd Királyi Akadémia tagjává választották. 

A Lyoni Zeneművészeti Főiskola professzora, és zeneka

ri osztályának vezetője, 1994től 2010ig a Besanconi 

Szimfonikus Zenekar igazgatója és állandó  karmestere. 

2002 óta vezényel, először Svájcban, a Sioni Fesztiválon. 

2007 óta a Verbier Festival (Svájc) Kamarazenekarának 

zeneigazgatója, koncertjein világhírességek szerepelnek. 

2011től kezdődően az angol Manchester Camerata ze

nekar 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 vendégkarmestere, 2010 szeptemberétől 

kezdve pedig vezető karmester és művészeti vezető volt 

2012 júniusáig. 2014től 2016ig a Budapesti Fesztivál

zenekar első vendégkarmestere. 2018tól a MÁV Szimfo

nikus Zenekar állandó vendégkarmestere.

Több országban vezet mesterkurzusokat. Számos lemez

felvétele készült, 1994ben Finnországban készült Sibe

lius lemeze az USAban elnyerte „Az év legjobb  felvétele” 

címet. Az elmúlt években több CD felvételen vezényelte 

a MÁV Szimfonikusokat is. Számos kortárs zeneszerző

vel dolgozott együtt, mint például Krzysztof  Penderecki, 

 Alfred Schnittke, Henry  Dutilleux, Sofija Gubajdulina, 

Kurtág György, akik közül sokan ajánlották neki kom

pozícióikat. Olyan művészekkel  lépett pódiumra, mint 

Pierre Fournier, Natalia Gutman, Dimitrij  Baskirov, Truls 

Moerk, Teresa Berganza, Oleg Kagan, Christian Zimmer

mann, 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. 

2017ben a francia köztársasági elnök a Francia Becsület

rend Lovagja címmel tüntette ki Csaba Pétert, a francia 

kultúra és zeneművészet szolgálatáért, Finnországban 

pedig a „Finn Fehér Rózsa Lovagrend” kitüntetésben ré

szesült a finn zene és művészet terén végzett kiemelkedő 

tevékenységéért.

2012–2019ig a MÁV Szimfonikus Zenekar művészeti 

vezetője és vezető karmestere, 2019től pedig állandó 

ven dégkarmestere.
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PÉTER

állandó
vendégkarmester

TAKÁCS-NAGY

GÁBOR

állandó
vendégkarmester

Állandó vendégkarmesterünk, 
Csaba Péter

Állandó vendégkarmesterünk, 
Takács-Nagy Gábor 
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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,
Loppert Dániel,
Stephen Lugosi,
Molnár Géza,
Dr. Rácz Gábor,
Szígyártó Gyöngyi

ügyvezető igazgató

Lendvai György

vezető karmester 
és művészeti vezető

Daniel Boico

karmester

Kesselyák Gergely

tiszteletbeli vendégkarmester

Kobajasi Kenicsiró

állandó vendégkarmester

Csaba Péter 
Takács-Nagy Gábor

Az Alapítvány közhasznú szervezet. Köszönettel veszi művészet

pártoló  intézmények, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek 

támogatását. Az adományozó a törvény által biztosított adóked

vezményre jogosult.
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Amióta Vivaldi megalkotta a szólóhangszeres versenymű műfaját, minden ze

neszerző lényegében a tőle tanult séma szerint írt hegedű vagy zongoraver

senyt. Beethoven szinte minden versenyművében túllép ezen, a szólóhangszer 

egyéni hangja, a zenekar szerepének felértékelődése napjainkig ható példát 

mutat. Egyetlen olyan műve, amellyel a Haydn és Mozart által annyira kedvelt 

 Sinfonia concertante hagyományát követi, a Hármasverseny hegedűre, gordon

kára és zongorára. Mindhárom hangszer szólisztikus feladatot kap a műben, 

 emellett azonban az egymáshoz alkalmazkodó kamarazenélés igényét is tel

jesítik. Külön legesen szép az átmenet a lassú tétel és a vidám, gyors finálé 

között. A Hetedik szimfónia is előzmény nélküli: az öröm kifejezése addig 

egyetlen zeneszerzőnek sem sikerült ilyen elementáris erővel. Talányos mű, 

sokan próbáltak rá magyarázatot találni. Egyesek szerint „a tánc apoteózisa”, 

mások úgy vélik, az antik görög világ ábrázolása volt Beethoven célja. Bárme

lyiket is fogadjuk el, nem vonhatjuk ki magunkat a zene elementáris hatása 

alól. A hangverseny szólistái között a hegedűszólamot korunk talán legna

gyobb hegedűművésze, Maxim Vengerov játssza, aki ezúttal karmesterként is 

bemutatkozik, Ránki Fülöp és Devich Gergely pedig a mai fiatal hangszeres 

művészek legjobbjai közé tartoznak.

Ha címet akarnánk adni a hangversenynek, ezt írhatnánk: Óda a  szabadsághoz 

és a hősiességhez. A műsorban szereplő három mű egy évtized leforgása alatt 

keletkezett: a zongoraverseny 1800ban, az Eroica szimfónia 1805ben, az  Egmont 

nyitány pedig 1809ben. Beethoven nagy híve volt a szabadságnak. Az Egmont 

című dráma, amelyhez kísérőzenét írt, egy elnyomott nép szabadsághar cáról 

és a vele szemben álló zsarnoki hatalomról szól. A III. szimfónia azzal a céllal 

készült, hogy Napóleont, a francia forradalom beteljesítőjét ünnepelje, amikor 

azonban kiderült róla, hogy maga is uralkodó akar lenni és császárrá koronáztat

ta magát, Beethoven mélységesen felháborodva megváltoztatta a mű címét és 

ajánlását, így kapta a Hősi szimfónia (Sinfonia Eroica) címet. A cmoll zongora

verseny kezdő témáját egyes zenetudósok francia eredetű indulózenének neve

zik. Ennek a versenyműnek már semmi köze nincs a közelmúlt csevegő hangula

tú zongoraversenyeihez. A zongora monológja, amellyel a lassú tétel kezdődik, 

mintha azt üzenné a zenekarnak: tartsd tiszteletben önállóságomat és akkor, 

később majd muzsikálhatunk együtt. A zongoraverseny szólistája, Frankl Péter 
80. életévén túl is rendszeresen koncertezik, kamarazenét játszik és minden 

fellépésével új és új örömet szerez hallgatóinak.

Szőke
Tibor
mesterbérlet 2.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2020. február 22. 
 szombat 19:30 

műsor

Beethoven: 
Hármasverseny

Beethoven: VII. szimfónia

közreműködik

Devich Gergely (gordonka),
Ránki Fülöp (zongora)

hegedűn közreműködik 
és vezényel
Maxim Vengerov

Szőke
Tibor
mesterbérlet 1.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2020. január 23. 
 csütörtök 19:30 

műsor

Beethoven: 
Egmont nyitány

Beethoven: III. c-moll 
zongoraverseny

Beethoven: 
III. (Eroica) szimfónia

közreműködik

Frankl Péter (zongora)

vezényel
Csaba Péter

 frankl péter 

 csaba péter 
© zs. rózsa

 devich gergely 
© g. kelemen

 ránki fülöp 
© r. radnóti

 maxim vengerov  
© e. ealovega



 schöck atala 
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Ahogyan egy ünnepi évforduló visszatekintés és előretekintés is egyszerre, 

 Beethoven kilenc szimfóniája hatalmas oszlopsorként húzódik végig a zeneszer

ző életművén. Az első és az utolsó, így együtt, mint indulás és érkezés, hihetet

lenül érdekesen és izgalmasan szemlélteti azt az utat, amelyet a zeneszerző 

alkotó zsenije megtett. Az Első még 

viseli a nagy tanító, Haydn hatásának 

nyomait: a lassú beveze tést, a Menü

ett című vidám tánctételt. A Kilence

dik mintegy kétszer olyan hosszú, 

kez dete a semmiből való keletkezés misztikus története. A Scherzo szabály

tal an periódusaival, a tiszteletlenül bekiabáló üstdobbal valósággal ördögi, a 

lassú tétel variációiban viszont mintha a mennyekből hallatszana le az  angya lok 

éneke. A negyedik tétel elején vulkánkitörés, majd operaszínpadot idéző pár

beszéd, amely végül logikusan elvezet az egyetlen lehetséges megoldáshoz, az 

Örömóda témájához, majd megszólal egy, a szimfóniák történetében addig 

soha nem hallott „hangszer”, az emberi hang. Istenkísértés volt ez akkoriban – 

ma a legnagyobb ünnepek zenéje. Mint amilyen Zenekarunk 75. születésnapja.

2020 Beethoven éve: december 16án lesz születésének 250. évfordulója. Nincs 

szüksége arra, hogy a jubiláris évfordulók irányítsák rá a közönség figyel mét, 

egy ilyen kerek évforduló azonban mégis jó alkalom arra, hogy feltegyük ma

gunknak a kérdést: miért is szeretjük annyira? Azért, mert művei bővelkednek 

gyönyörű dallamokban, harmóniákban, felfedezhetjük bennük a kimeríthetetlen 

alkotó fantáziát? Azért, mert zenéje nem andalít, hanem felkavar és némelykor 

úgy érezzük, más emberek lettünk egyegy művének meghallgatása után? Mert 

ismerjük szenvedésekkel teli, küzdelmes életét és tiszteljük azt az erőt, amely

lyel mindezt legyőzte? Igen, mindezért. Ezen a hangversenyen utolsó hatalmas 

műve csendül fel, az Ünnepi mise, amelyet 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 hívőké

hez. Az ő vallása felekezeteken fölül áll, az ő Istene maga a mindenség. A sze

retet számára azt jelenti: átölellek, emberiség. Ez az eszmeiség korábbi művei

ben 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 4.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2020. április 30. 
 csütörtök 19:30 

műsor

Beethoven: I. szimfónia

Beethoven: IX. szimfónia

közreműködik

Boross Csilla (szoprán), 
Balogh Eszter (alt), 
László Boldizsár (tenor), 
Bakonyi Marcell (basszus), 
Kodály Kórus Debrecen
(karigazgató: 
Szabó Sipos Máté)

vezényel
Daniel Boico

Szőke
Tibor
mesterbérlet 3.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2020. március 12. 
 csütörtök 19:30 

műsor

Beethoven: Missa Solemnis

közreműködik

Kriszta Kinga (szoprán), 
Schöck Atala (alt), 
Fekete Attila (tenor), 
Cser Krisztián (basszus), 
Kodály Kórus Debrecen
(karigazgató: 
Szabó Sipos Máté),
Nyíregyházi Cantemus 
Kórus (karigazgató: Szabó 
Soma)

vezényel
Kovács János

Ünnepi hangverseny 
a MÁV Szimfonikus Zenekar fennállásának
75. évfordulója alkalmából

 kovács jános 

 kriszta kinga 
© a. gaál

 boross csilla  balogh eszter 
© zs. raffay

 bakonyi marcell 

 lászló boldizsár 
© v. perge

 kodály kórus debrecen  fekete attila 
© v. éder

 cser krisztián 
© p. herman



Kobajasi Kenicsiró 1974ben találkozott először a MÁV  Szimfonikusokkal, a ba

rátság azóta, 46 éve töretlen, természetes hát, hogy részt vesz a zene kar ünnepi 

évadján. Az is természetes, hogy a nagy évforduló alkalmából  Beethoven műveket 

vezényel. A múlt és jövő találkozásának eszméjét pedig mi sem fejezi ki job

ban, mint az a tény, hogy a hangverseny szólistája, Balogh Ádám alig múlt 20 

éves. Egy év zongorázás után már országos versenyt nyert és néhány év múlva 

döntős és díjnyertes volt Amerikában a Van Cliburn Junior versenyen, valamint 

New Yorki Nemzetközi Zongoraversenyen. Beethoven a Fidelio című – egyet len 

– operájához komponált négy nyitány közül a harmadik szólal meg, amely sűrítve 

az opera egész cselekményét elmondja. Felizgató, drámai zene. A Cdúr zongora

verseny az első sorszámot viseli, de valójában a második a Mester öt remek zon

goraversenye között. A hatalmas Sorsszimfónia torokszorító első motívumáról a 

zeneszerző írta azt, hogy „így kopog a Sors az ajtón”. Ebben a műben találjuk – a 

zenetörténetben talán először – azt a jelenséget, hogy egy alapmotívum a szim

fónia mindegyik tételében megszólal és ezzel egységbe foglalja az egész művet. 

Ez a szimfónia az Embert ünnepli, aki nem adja meg magát a Sorsnak, hanem 

bátran szembenéz vele, és végül diadalmaskodik.

Szőke
Tibor
mesterbérlet 5.

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2020. május 12. 
 kedd 19:30 

műsor

Beethoven: 
III. Leonóra nyitány

Beethoven: 
I. C-dúr zongoraverseny

Beethoven: 
V. (Sors) szimfónia

közreműködik

Balogh Ádám (zongora)

vezényel
Kobajasi Kenicsiró

 „A zene gazdagítja  
  a kedélyt, nemesíti az ízlést, 
  fogékonyabbá tesz  
  más szépségek iránt.” 

  bárdos lajos  

 balogh ádám 
© r. breen

 kobajasi kenicsiró 
© g. kelemen
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Kesselyák Gergely, aki évek óta a MÁV Szimfonikusok karmestere, különös 

érdeklődést mutat az orosz zene iránt és szereti ismeretlen művek bemuta

tásával meglepni hallgatóit. Sosztakovics, a XX. század nagy orosz zeneszerzője, 

sok drámai mű komponistája nem idegenkedett a cirkusz, a jazz, sőt az operett 

világától sem. MoszkvaCserjomuski című, 1959ben komponált operettje egy új 

lakótelepi ház lakóinak életét mutatja be, megfelel a kor politikai követelménye

inek, de finom iróniával is illeti azt. Rahmanyinov I. szimfóniája fiatalkori mű, 

egy szenvedélyes, ám reménytelen szerelem hatása alatt keletkezett. Sajátossá

ga, hogy az ősi Dies irae téma a mű mindegyik tételében megjelenik, egységbe 

foglalja a végletesen különböző karakterű részeket. Bemutató előadása siker

telen volt, ami a zeneszerzőt nagyon megviselte. A mű feledésbe merült és 

csak Rahmanyinov halála után került elő, azóta viszont sokat játsszák és nagyra 

értékelik. Oroszországban született az est hegedűszólistája is, ő azonban ízig

vérig amerikai zenét játszik: Samuel Barber (1910–1981) 1941ben bemutatott 

Hegedűversenyét. A Hegedűverseny lírai és rapszodikus első két tétele után 

rövid, „perpetuum mobile” jellegű, szinte lejátszhatatlanul nehéz zárótételt írt 

a szerző, amelyet a mű megrendelője nem is tudott eljátszani. Azóta azért 

többeknek sikerült…

A hangversenyt két kiváló, fiatal művész szereplése teszi különlegessé,  Andrei 
Ioniţă gordonkaművész 1994ben született Bukarestben. Főiskolai tanulmá nya

it Berlinben, a Művészetek Egyetemén végezte. 15 évesen már nemzetközi 

versenyt nyert és ezután sorozatban nyert első és második díjakat, melyek  közül 

legértékesebb a 2015ös moszkvai Csajkovszkij verseny 1. díja. Hangversenye

zett már a világ minden táján, híres zenekarokkal és karmesterekkel.  Daniel 
Boico Izraelben született, Párizsban és Amerikában nőtt fel, karmestertanára 

Szentpétervárott Ilja Musin, a legendás professzor volt (az ő tanítványa volt 

többek között Valerij Gergijev is). Asszisztens karmesterként vezényelte már 

a New Yorki Filharmonikusokat is. Évadnyitó hangversenyünkön először lép a 

pulpitusra a MÁV Szimfonikusok vezető karmestereként. Dvořák Gordonkaver

senye a csellóirodalom legtöbbet játszott, legkedveltebb darabja. Ebben a mű

ben sikerült a zeneszerzőnek olyan dallamokat, olyan kifejezést, olyan hangulati 

skálát létrehoznia, amelyek tökéletes harmóniában vannak a gordonka gyönyörű 

hangjával. Sztravinszkij Petruskabalettje egy vásári bábszínház megelevenedett 

bábfigurájáról szól. A zene remekül érzékelteti „hőse” suta mozgásának és „em

beri” érzelmeinek különbözőségét és egyszersmind egységét. 

Erdélyi
Miklós
bérlet 1.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. szeptember 20. 
 péntek 19:00 

műsor

Dvořák: Gordonkaverseny

Sztravinszkij: Petruska

közreműködik

Andrei Ioniță (gordonka)

vezényel
Daniel Boico

Erdélyi
Miklós
bérlet 2.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. november 6. 
 szerda 19:00 

műsor

Sosztakovics: 
Moszkva-Cserjomuski 

– szvit

Barber: Hegedűverseny

Rahmanyinov: I. szimfónia

közreműködik

Gary Levinson (hegedű)

vezényel
Kesselyák Gergely

 andrei ioniţă 
© n. lund

 daniel boico 
© r. bakkes

 gary levinson  kesselyák gergely 
© v. éder
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Alim Shakh visszatérő vendégkarmesterünk, a legendás hírű Ilja Musin, a 

szent pétervári karmesteriskola megalapítójának tanítványa volt. Ma ugyanott 

tanít és a világ számos helyén tart mesterkurzusokat. Műsora áttekintést ad a 

Csajkovszkij utáni orosz zeneszerző nemzedék műveiből. Anatolij Ljadov (1855–

1914) még Muszorgszkijtól is tanult, szoros kapcsolatot ápolt az Orosz Ötök 

híres zeneszerző csoportjával, később a Szentpétervári Konzervatórium igazga

tója lett. Leghíresebb művei szimfonikus költemények: Az elvarázsolt tó és Kiki

mora. Alekszandr Konsztantyinovics Glazunov (1865–1936) RimszkijKorszakov 

tanítványa volt, 1928tól Párizsban élt, az ő életművéből Hegedűversenye lett 

maradandó. Igor Sztravinszkij (18821971) a XX. század egyik legnagyobb zene

szerzője, hírnevét éppen a Párizsban bemutatott Tűzmadár című balettzené

vel alapozta meg, amelyből ő maga készített később zenekari szvitet. Szergej 

 Rahmanyinov (1873–1943) korának egyik leghíresebb zongoraművésze volt, 

élete második felében Amerikában élt. Zongoraműveit sokat játsszák. Három 

zongoraversenye közül a második a legnépszerűbb, a harmadik pokoli nehéz

sége miatt ritkábban hangzik el, pedig kifejezésben és dallaminvencióban gaz

dag, a szólóhangszer és a zenekar igen bonyolult összjátékának köszönhetően 

 nagyon hatásos koncertdarab.

Hangversenyünk nagy „ásza” jelen esetben a közreműködő hegedűművész,  Kirill 
Troussov, aki fiatal kora ellenére már a világ élvonalához tartozik. A legnagyobb 

hangversenytermekben és a leghíresebb karmesterekkel játszik évrőlévre, köz

ben mesterkurzusokat tart a legnagyobb zenei fővárosokban. Hangversenyünkön 

Mozart öt híres hegedűversenye közül az utolsót adja elő, amelynek jellegze

tessége, hogy a rondóformájú utolsó tétel egyik közjátéka magyaroscigányos 

karakterű. Mendelssohn fiatalkori nyitánya, amelyet Grillparzer mesedrámájá

hoz komponált, egy vízi tündérről szól, arról a többször is megénekelt végzet

szerűségről, amely lehetetlenné teszi vízi tündér és földi ember szerelmét. A 

nyitány legfontosabb jellemvonása az, hogy a zeneszerző milyen nagyszerűen 

ábrázolja zenéjében a víz világát. A természet szeretete a legfontosabb motívum, 

amely Brahms második szimfóniáját inspirálta. A nagy nehezen, évtizedek vajú

dása után világra hozott első szimfónia után ez a mű a felszabadult, örömteli 

alkotómunka teremtménye. A zeneszerző négy szimfóniája közül ez a legderű

sebb, még lassú tétele is örömteli kifejezést hordoz. Takács-Nagy Gábor, aki 

mindig nagy gonddal állítja össze hangversenyei műsorát, ez alkalommal a német 

romantika zenéjéből ad színes és érdekes válogatást.

Erdélyi
Miklós
bérlet 3.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. január 30. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Mendelssohn: 
A szép Melusina – nyitány

Mozart: A-dúr 
hegedűverseny K.219

Brahms: II. szimfónia

közreműködik

Kirill Troussov (hegedű)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

Erdélyi
Miklós
bérlet 4.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. március 2. 
 péntek 19:00 

műsor

A. Ljadov: C-Dúr Polonéz

Glazunov: 
II. Hangversenykeringő

Sztravinszkij: 
Tűzmadár szvit (1919) 

Rahmanyinov: 
III. zongoraverseny

közreműködik

Jurij Favorin (zongora)

vezényel
Alim Shakh

 kirill troussov 
© m. borggreve

 jurij favorin 

 takácsnagy gábor 

 alim shakh 
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„A szabadulás nagy mozdulata: sötétségből a fénybe, mélyből a magas

ba –  igazi beet hoveni vonal, dallamban, formában, drámában egyaránt.” – így 

 jellemzi  Szabolcsi Bence Beethoven Leonóra nyitányait. A Fidelio című operá

hoz  Beethoven négy nyitányt komponált, a három Leonóra nyitány a maga 

 szimfonikus módján elmondja az opera cselekményét, csak az első kettővel nem 

volt megelégedve, ezért dolgozta át újra meg újra. Hasonlóképpen szabadító 

zene  Beethoven utolsó zongoraversenye is, amelyet 1810ben mutattak be, egy 

évvel az V. szimfónia után. A szimfónia arról szól, miként győzi le az Ember a Sor

sot, az ő esetében a süketség sorscsapását. Az angolok The Emperor, a Császár 

melléknevet adták ennek a műnek, a benne rejlő méltóság és erő jelzése képpen. 

A VIII. szimfónia nem drámaisággal, hanem ellenkezőleg: az élet szeretetével, a 

jókedvvel tűnik ki a kilenc óriás közül és e tekintetben rokon hangversenyünk 

diadalmas örömmel befejeződő másik két darabjával. A hangverseny szólistája 

Dubrovnikban született, 12 éves korától az USAban, a Julliard Zeneakadémián 

folytatta zongoratanulmányait. Arthur Rubinstein, a kor egyik zongoristaóriá

sa, miután hallotta játékát, meghívta, hogy legyen privát tanítványa. Mintegy 

3500 koncertfellépés, 90 hanglemez és CD a káprázatos sikerű művészpálya 

jellemző adatai.

Beethoven Házavatás nyitánya a bécsi Josephstädter Theater ünnepélyes fel

avatására készült 1822ben, egyetlen koncertáriáját pedig előszeretettel tűzik 

műsorra valamelyik nagy vokális műve, a IX. szimfónia, a Cdúr mise, vagy, mint 

jelen esetben, a Krisztus az Olajfák hegyén című oratórium előtt. A műfajt 

Mozart tette ismertté, több remek hangversenyáriát komponált. Beethoven az 

ő példáját követi, amennyiben az áriát recitativo vezeti be, mint a korabeli ope

rákban. Az ária címe azt jelenti: Ó, te áruló! Olasz szövegre íródott, a recitativo 

szövege a híres szövegíró, Metastasio „Achilles Szküroszon” című drámai ope

raszövegéből való. Egy felháborodott nő panasza, akit kedvese éppen elhagyni 

készül. A zene gyors, indulatos, nagyon kifejező. 1803ban írta  Beethoven első 

oratorikus művét, amelyet ugyanazon a hangversenyen mutattak be, mint a 

cmoll zongoraversenyt és a II. szimfóniát. A Krisztus az Olajfák hegyén igazi 

oratórium a händeli értelemben, Beethoven első műve, amelyben emberi han

got, szólistákat és kórust alkalmaz. Az oratórium a bibliai passiótörténet egyik 

legdrámaibb részét dolgozza fel: azt, amikor Jézus az Olajfák hegyén, a Getsze

mánikertben tölti az éjszakát tanítványaival és ott fogják el őt Pilátus katonái. 

A zene hatásosan érzékelteti a szöveg drámaiságát.

Erdélyi
Miklós
bérlet 5.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. április 9. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Beethoven: 
Házavatás nyitány

Beethoven: 
Ah, perfido – koncertária

Beethoven: 
Krisztus az Olajfák hegyén 

– oratórium

közreműködik

Kolonits Klára (szoprán), 
Brickner Szabolcs (tenor), 
Gáspár István (basszus), 
Nemzeti Énekkar 
(karigazgató: Somos Csaba)

vezényel
Csaba Péter

Erdélyi
Miklós
bérlet 6.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. június 12. 
 péntek 19:00 

műsor

Beethoven: Fidelio nyitány

Beethoven: V. Esz-dúr 
zongoraverseny

Beethoven: VIII. szimfónia

közreműködik

Dubravka Tomšič 
(zongora)

vezényel
Daniel Boico

 gáspár istván  kolonits klára  brickner szabolcs 

 nemzeti énekkar 

 dubravka tomšič 
© s. campbell

 daniel boico 
© r. bakkes
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Lukács
Miklós
bérlet 2.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. november 21. 
 csütörtök 19:00 

műsor

dvořák-est

Karnevál nyitány

Hegedűverseny

VIII. szimfónia

közreműködik

Josef Špaček (hegedű)

vezényel 
Csaba Péter

Vezényel
Csaba Péter

Antonín Dvořák (1841–1904), a nagy cseh zeneszerző, népszerűségéből mit 

sem vesztett a halála óta eltelt 115 év alatt. Ő volt az, aki „összehangolta” hazá

jának nemzeti zenéjét az európai hagyományokkal, aki szívesen látott vendég

művész volt Angliában és akit zenetanári és szervezői sikerei alapján meghívtak 

a New Yorki Konzervatórium első igazgatójának. Kilenc szimfóniát komponált, 

az utolsó, amelyet amerikai élményei inspiráltak, kapta „Az Újvilágból” mellék

nevet, de nem kevésbé közkedvelt nyolcadik szimfóniája sem. Invencióban gaz

dag, színes, erőteljes zenéje a cseh népzenében gyökeredzik. Mindez érvényes 

Hegedűversenyére is, amely nem annyira népszerű, mint Gordonkaversenye, de 

kitűnő darab, ragyogóan érvényre juttatja a hegedűjáték szépségeit. Szólistánk, 

Josef Špaček harmincas éveiben járó, máris nemzetközi sikerek sokaságával 

büszkélkedhető cseh hegedűművész, aki a Prágai Konzervatórium elvégzése 

után a Julliard Zeneakadémián Itzhak Perlmannél és a Curtis Intézetben James 

Laredonál tökéletesítette tudását. Csaba Péter, a Kolozsvárott született és 

régóta Franciaországban élő hegedűművész és karmester évtizedek óta rend

szeresen vezényel Magyarországon, az utóbbi hét évben a MÁV Szimfonikusok 

vezető karmestere volt.

Lukács
Miklós
bérlet 1.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. október 25. 
 péntek 19:00 

műsor

Chopin: II. f-moll 
zongoraverseny

Csajkovszkij: IV. szimfónia

közreműködik

Jiyeong Mun (zongora)

vezényel
Daniel Boico

A romantika két nagy zeneszerzőjének egyegy műve csendül fel a hangverse

nyen. Chopin a zongorajáték nagy megújítója volt, érzelmek és egészen szemé

lyes mondanivaló közlésére is alkalmassá tette a zongorát. Ezért nevezik őt a 

zongora poétájának. Amikor még 30 éves korán innen, szülőhazájából, Lengyel

országból Párizsba költözött, bemutatkozásul két zongoraversenyét vitte magá

val, közülük a második hangzik el hangversenyünkön. Az ő versenyművei ben a 

zenekar szerepe meglehetősen alárendelt, igazából arra való, hogy kiemelje a 

briliáns zongorajáték szépségét. Csajkovszkij hat szimfóniája közül a második 

három állta ki igazán az idő próbáját, ezek szerepelnek legtöbbször zenekari 

hangversenyek műsorán. A negyedik szimfóniát a fiatalos lendület, a végle

tesen nagy szenvedélyek jellemzik és zenéje ebben a műben a „legoroszabb”, 

amennyiben zárótételében a Nyírfácska című híres orosz népdalt dolgozza 

fel.  Jiyeong Mun, a zongoraverseny szólistája 1995ben született Koreában. 

Munka képtelen szülők gyermekeként nagy nehézségek árán tanult, olyan sike

resen, hogy a Genfi, majd az olaszországi Busoni Nemzetközi  Verseny meg

nyerése óta komoly nemzetközi koncertkarriert futott be. A karmester,  Daniel 
Boico Szentpétervárott tanult vezényelni, anyanyelvi szinten „beszéli” a nagy 

orosz zeneszerzők nyelvét.

 jiyeong mun 
© j. park

 josef špaček 

 csaba péter 
© zs. rózsa

 daniel boico 
© r. bakkes
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Lukács
Miklós
bérlet 4.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. március 5. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Beethoven: 
István király nyitány

Beethoven: 
II. B-dúr zongoraverseny

Beethoven: 
VI. (Pastorale) szimfónia

közreműködik

Várjon Dénes (zongora)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

Vezényel
Csaba Péter

Beethovensorozatunk mai estjének nyitószáma a zeneszerzőnek a magyarok

hoz fűződő kapcsolatára utal. Ez a kapcsolat egyrészt személyes: a martonvá

sári Brunswickcsalád Teréz nevű leányához fűzte, másrészt „szakmai”: Kotzebue, 

osztrák drámaíró rendelt tőle kísérőzenét Szent István királyról szóló drámájához. 

Ezzel a művel avatták fel 1812ben a Pesti Német Színházat, Beethoven jelen is 

volt. A nyitány zenéjében a korabeli, divatos verbunkoszene  elemeit használja 

fel, feljegyzéseiben kedvesen ír „a derék bajszos magyarokról”. A Bdúr zongo

raverseny valójában korábban keletkezett, mint a Cdúr koncert, de a zeneműki

adó tévedése miatt fordítva sorszámozták őket. A nagyon  fiatalon, 1794–95ben 

komponált mű még Haydn hatását mutatja, de felfedezhetjük benne a későbbi 

Beethoven „oroszlánkörmeit” is. A Pastoraleszimfónia gyönyörűséges vallomás 

Beethoven természetszeretetéről. Egyetlen műve, amelynek kottájába szavak

kal beleírta, hogy a zene miről szól. Szinte látjuk a csörgedező patakot és a kis 

madárkoncertben jól felismerhető egyes madárkák éneke. A lényeg azonban az, 

hogy ez a mű mégsem a természet ábrázolásáról szól, hanem az emberről, aki 

mindezt átéli, aki örül, amikor megérkezik falura, önfeledten mulatozik a falusi

akkal együtt, fél a vihartól és hálás annak elmúlta után.

Lukács
Miklós
bérlet 3.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. január 9. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Balassa Sándor: 
Magyar táncok

Viski János: 
Hegedűverseny

Dohnányi Ernő: 
Szimfonikus percek

Ránki György: Pomádé 
király új ruhája 1. szvit

közreműködik

Ábrahám Márta (hegedű)

vezényel
Medveczky Ádám

Medveczky Ádám, Kossuthdíjas kiváló karmesterünk, akinek karrierje 1974

ben kezdődött, amikor Kobajasi mögött második díjat nyert a Magyar Televízió 

karmesterversenyén, ezen a hangversenyen négy magyar zeneszerző egyegy 

művét mutatja be, amelyek – egy kivétellel – 1945 után keletkeztek. Balassa 

Sándor Erkel, BartókPásztory és Kossuthdíjas zeneszerző 1935ben szüle

tett. Négy operát, kantátákat, sok zenekari művet komponált, pályájának korai 

szakaszából való Magyar táncok című műve. Viski János (1906–1961) Kodály 

Zoltán tanítványa volt, Kodály maga ajánlotta őt utódjának a Zeneakadémia 

zeneszerzéstanszakára. Hegedűversenyét 1947ben Zathureczky Ede mutatta 

be. Hangversenyünk szólistája, Ábrahám Márta, a Zeneakadémia professzora, 

tanárai voltak többek között Kovács Dénes és Ruggiero Ricci. Doktori disszer

tációját az 1945 után született magyar hegedűversenyekről írta, többek kö

zött Viski János művéről. Dohnányi Ernő (1877–1960) Szimfonikus percek című 

műve balettzenének készült, a Budapesti Filharmóniai Társaság alapításának 80. 

évfordulója alkalmából rendezett hangversenyen mutatták be 1933ban. Ránki 

György (1907–1992) Pomádé király új ruhája című meseoperáját, Károlyi Amy 

szövegére, 1951ben mutatták be az Operaházban, nagy sikerrel. Az opera rész

leteiből készült két zenekari szvit mindmáig kedvelt hangversenydarab.

 várjon dénes 
© b. böröcz

 ábrahám márta 
© j. hévízi

 medveczky ádám 

 takácsnagy gábor 



Lukács
Miklós
bérlet 6.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. április 22. 
 szerda 19:00 

műsor

Rossini: Semiramis 
– nyitány

Gulda: Gordonkaverseny

Beethoven: IV. szimfónia

közreműködik

Várdai István (gordonka)

vezényel
Kesselyák Gergely

Vezényel
Csaba Péter

Kesselyák Gergely arról nevezetes, hogy különös gonddal állítja össze hangver

senyeinek műsorát. Ezen az estén a derűé és a vidámságé a főszerep.  Gioachino 

Rossini (1792–1868) koncerteken is gyakran játszott operanyitányai jókedvű, 

színpompás szimfonikus művek, fülbemászó dallamokkal és ragyogó színekkel 

– ez az állítás tökéletesen érvényes az 1823ban Velencében bemutatott (melles

leg Voltaire szövegére komponált) Semiramis című opera nyitányára is. Friedrich 

Gulda (1930–2000) korának egyik kiemelkedő zongoraművésze volt, különc és 

„fenegyerek”. Mint zeneszerző, egyik legismertebb műve ma felcsendülő ver

senyműve csellóra és fúvós zenekarra, amelyben a zene alaphangja a jazz. A 

nemes és elegáns csellóhang, valamint a gyakran triviális katonazene ellentétét 

sikerült ebben a műben összebékítenie. A szólista, Várdai István a moszkvai 

 Csajkovszkijverseny világraszóló 3. díjával és a Genfi Nemzetközi Csellóverseny 

első díjával büszkélkedhet, a bécsi Zeneakadémia professzora. Beethoven 1806

ban bemutatott IV. szimfóniája az egy évvel korábbi, drámai Eroica szimfónia el

lentétpárja, csupa derű, jókedv és még a zenei humorra is találunk példát benne. 

Merész harmóniái hallatán azt mondhatjuk, a születő romantika hangja kevere

dik benne Haydn hagyományaival.

26
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Hangversenyünk vendége fiatal spanyol hegedűművész és karmester. Salzburg

ban és Londonban tanult. A svájci Winterthur város zenekarának koncertmes

tere, tanít a Londoni Guildhall Zeneakadémián, számos világhírű zenekarban 

játszott vendégkoncertmesterként. Műsorán Beethoven II. szimfóniája szere

pel, amely 1803ban keletkezett és amelyben a szerző már a zeneszerzés tel

jes fegyverzetével lép elő. A mű felhőtlen örömet sugároz, ami azért érdemel 

szót, mert az előző évben írta Beethoven a mélységesen tragikus Heiligenstadti 

végrendeletet, amelyben tudomásul véve gyógyíthatatlan fülbaját, elbúcsúzik 

a világtól és az élettől. Mozart életében látjuk több esetben, hogy amikor a 

legnagyobb bajban volt, akkor írta legderűsebb műveit. Talán ezért is választott 

vendégünk a Beethovenszimfónia mellé két Mozartművet. Az „Éjjeli szerenád” 

Mozart egyik legkülönösebb szerenádja, a barokkkori concerto grosso mintájá

ra kis vonós szólistaegyüttes folytat párbeszédet a többi vonóssal, akikhez egy 

üstdobpár csatlakozik. Felfedezés Mozart hetedik, ismeretlen hegedűversenye. 

Vannak utalások arra, hogy 1777ben, Salzburgban komponálta ezt a művet, de 

vannak olyan körülmények is, amelyek kétségeket támasztanak. A mű minden

esetre szép, igazi Mozartzene – a sokat játszott, népszerű hegedűversenyek 

után öröm lesz megismerni.

Lukács
Miklós
bérlet 5.

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. március 26. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Mozart: Serenata 
Notturna K.239

Mozart: D-dúr hegedű-
verseny No.7., K.271a

Beethoven: II. szimfónia

hegedűn közreműködik
és vezényel

Roberto González-Monjas

 roberto gonzálezmonjas 
© m. borggreve

 várdai istván 
© b. böröcz

 kesselyák gergely 
© v. éder



Varga
László
bérlet 1.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2020. február 15. 
 szombat 11:00 

műsor

Bersa: Idyll 

Bartók: 
III. zongoraverseny 

Mascagni: Parasztbecsület 
– Intermezzo

Wagner: Siegfried idill

közreműködik

Szőcs Kristóf (zongora)

vezényel
Mladen Tarbuk

Varga
László
bérlet 2.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2020. február 29. 
 szombat 11:00 

műsor

Lin Yuan: Train Toccata

Chen Gang-He Zhanhao: 
The Butterfly Lovers – 
Hegedűverseny

Dvořák: IX. (Az Újvilágból) 
szimfónia

közreműködik

Oláh Vilmos (hegedű)

vezényel
Henry Cheng

Vezényel
Csaba Péter

Hangversenyünknek adhatnánk ezt a címet: Szomszédolás. A karmester, Mladen 
Tarbuk Horvátországból érkezik, a zongoraszólista, Szőcs Kristóf  pedig Erdély

ből, Kolozsvárról. Tarbuk 1962ben született Szarajevóban, karmester és zene

szerző. Vendégszerepelt Európa legtöbb országán kívül Kanadában, Mexikóban, 

Izraelben, Budapesten többször is. A Horvát Rádió Zenekarával többszáz felvé

telt készített, a 2010es években a híres Dubrovniki Zenei Fesztivál művészeti 

igazgatója volt. Szőcs Kristóf Kolozsvárról indult, ma már sokat szerepel Ma

gyarországon és egyre többet NyugatEurópában is. A műsor érdekessége, hogy 

két „Idill” című mű is elhangzik. Wagner Siegfried idilljét felesége számára írta 

fiúk születése és Cosima 33. születésnapja alkalmából. Blagoje Bersa (1873–

1934) horvát zeneszerző Tragikus szimfónia (Négy emlék életemből) című mű

vének második tétele az Idyll, amelyben esküvője napját idézi fel. Bartók III. 

zongoraversenye annyiban kapcsolódik a két idillhez, hogy felesége, Pásztory 

Ditta számára komponálta.

Hangversenyünk karmestere, Henry Cheng 2018ban Budapesten első helye

zést ért el a II. Nemzetközi Doráti Antal Karmesterversenyen. Felsőfokú tanul

mányait az Egyesült Államokban, a Georgia és az Indiana Egyetem zenei fakultá

sán végezte, majd a Berlini Művészeti Egyetemen fejezte be. Németországban 

dolgozik, a Bochumi Szimfonikus Zenekar másodkarmestere, asszisztensként 

tevékenykedett Kurt Masur és Bernard Haitink mellett. Műso rán hazája és Eu

rópa zenéje is megszólal. LinYuan vonattoccátája mindössze néhány perces, de 

világszerte népszerű kínai mű. A „Pillangószerelmesek” című hegedűverseny is 

híres, két, az 1930as években született kínai zeneszerző  közös szerzeménye, 

amelyet „nyugati” hangszereken játszó zenekarra írtak, de a hegedű szólamában 

sok jellegzetesen kínai hangzás és játékmód is található. A mű 1959ben készült, 

de csak a 70es évek végén mutathatták be, amikor az úgynevezett Kulturális 

Forradalommal együtt járó szigorú cenzúra megszűnt. Karmesterünk az euró

pai zenében való jártasságát Dvořák legnépszerűbb műve, „Az Újvilágból” című 

szimfónia előadásával bizonyítja.
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 szőcs kristóf  oláh vilmos 

 henry cheng 

 mladen tarbuk 



Varga
László
bérlet 3.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2020. április 18. 
 szombat 18:00 

műsor

csajkovszkij-est 

Francesca da Rimini – 
fantázia Dante nyomán

Jevgenyij Anyegin 
– Tatjána levele

IV. szimfónia

közreműködik

Boross Csilla (szoprán), 
Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar

vezényel
Donato Renzetti

Varga
László
bérlet 4.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2020. május 23. 
 szombat 11:00 

műsor

J. Strauss: 
A denevér – nyitány

J. Strauss: 
A denevér – Kacagódal

J. Strauss: 
Tavaszi hangok – keringő

Mozart: 
Don Giovanni – nyitány

Mozart: Don Giovanni 
– Donna Anna áriája 
a 2. felvonásból

Mozart: Idomeneo 
– Electra áriája 
az 1. felvonásból

Brahms: I. szimfónia

közreműködik

Eunsie Hong (szoprán)

vezényel
Conrad Van Alphen

Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840–1893) zenei nyelve egyfajta eszperantót jelent a 

zenében – írta RimszkijKorszakov –, amely annyira egyszerű, formájában pedig 

annyira letisztult, hogy bárki képes megérteni és képet ad az orosz lélekről. A 

Csajkovszkij művészetének szentelt, hagyományosan megszerkesztett estet az 

Isteni színjáték ihlette Francesca da Rimini nyitány vezeti be. Hőse nemes hölgy, 

aki sógorába szeret bele. A bűnös szenvedélyt halállal bünteti a megcsalt férj: 

a meggyilkolt szerelmesek pokolra kerülnek. A szimfonikus fantázia után Tatjá

na lép a színpadra, hogy elénekelje Anyeginhez írt halhatatlan levelét: Puskin 

megzenésített poémája Csajkovszkij legnépszerűbb operája, amelyet szerzője 

lírai jelenetekként definiált. A IV. szimfónia Csajkovszkij életének legválságo

sabb időszakában keletkezett. Itáliában tett utazása valamelyest enyhítette, de 

feloldani nem tudta ezt a feszültséget. A darabban a magánélet tragikuma 

mellett benne van az úti élmények öröme is, az utolsó tétel fő témája pedig az 

„Áll egy ifjú nyírfa a réten” kezdetű ismert orosz népdal. Boross Csilla napjaink 

egyik, mind itthon, mind külföldön legsikeresebb szoprán énekesnője. Donato 
Renzetti világszerte elismert olasz karmester.

Ez a koncert hazánk zenei életének egyik fontos résztvevője, az 1901ben ala

pított székesfehérvári Alba Regia Szimfonikus Zenekar (vezető karmestere: 

 Dubóczky Gergely) vendégszereplése.

Ha igaz az a vélekedés, hogy a sokat utazó művészek magukkal viszik a világ kü

lönböző helyein őket ért benyomásokat, és ezeket zenélésükben tovább is adják, 

ezen a hangversenyen a fél földgolyó üzenetét közvetítik vendégművészeink. 

Eunsie Hongot hazájában, DélKoreában a legnagyobb szopránénekesként 

tartják számon. A Szöuli Művészeti Egyetem elvégzése után Olaszországban, 

a milánói Verdi Konzervatóriumban tökéletesítette tudását és több nemzetközi 

énekversenyen nyert értékes díjakat. Az operairodalom sok nagy szopránszere

pét énekli, vendégszerepléseit ehelyt nem is lehet felsorolni, de egy zenekart ki 

kell emelni: hazájában a KORAIL Szimfonikus Zenekart, amely a Koreai Állam

vasutak fenntartásával működik és mint ilyen, a második a világon, egyébként 

szoros együttműködési megállapodás köti a mi zenekarunkhoz. Conrad Van 
Alphen DélAfrika fővárosában, Pretoriában született, holland származású. 

Zenei pályáját Hollandiában kezdte mint zenekari bőgős a Hilversumi Rádió 

Zenekarában, vezénylést Eri Klaastól és Roberto Benzitől tanult. A Sinfonia 

Rotterdam zenekar alapító karmestere, Amsterdamban és Hágában is állandó 

vendégek, emellett sok szállal kötődik Oroszországhoz, ahol a Mihail Pletnyev 

alapította Orosz Nemzeti Zenekarban vezényel rendszeresen.
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 boross csilla 

 eunsie hong 

 alba regia szimfonikus zenekar  conrad van alphen 
© s. van wijk



Varga
László
bérlet 5.

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2020. június 6. 
 szombat 11:00 

műsor

Barber: Adagio

Copland: 
Tavasz az Appalache 
hegységben – szvit

Ravel: Couperin sírja 
– szvit

Csajkovszkij: 
Hattyúk tava – szvit

vezényel
Daniel Boico

Zenekarunk új karmestere, Daniel Boico tanulóéveit három országban töltötte: 

Franciaországban, az Egyesült Államokban és Oroszországban. Hangversenyén 

e három ország zenéjének nagyon karakteres darabjaival üdvözli a magyar kö

zönséget. Samuel Barber (1910–1981) Philadelphiában, a híres Curtis Intézet

ben tanult. Legtöbbet játszott műve az Adagio című, 1938ban vonós zene

karra írott egytételes darab, amelyből végtelen szomorúság csendül ki. Aaron 

Copland (1900–1990) három évig ösztöndíjjal Párizsban tanult, a francia zene 

színgazdagsága nagy hatással volt rá, ez nyilvánul meg a híres amerikai hegy

vidék természeti szépségeit ábrázoló művében. Maurice Ravel (1875–1937) 

 nagyon vonzódott a francia barokk mestereinek zenéjéhez, ez ihlette Couperin 

csembalóműveinek részleteiből összeállított szvitjét, amelyet egyébként az első 

világ háborúban meghalt honfitársai emlékének ajánlott. Az eredetileg zongorá

ra komponált, majd kis zenekarra hangszerelt színpompás, lebilincselően virtuóz 

zene nagy kihívás a zenekar fúvósai számára. Boico, aki Leningrádban, a korábbi 

és ma újra Szentpétervár nevű város legendás konzervatóriumában tanult és 

kezdett vezényelni, az ottani világhírű operaés balettszínház egyik örök darab

jának, Csajkovszkij drámai balettjének zenéjét hozta el ajándékként.

 „A zene magasabb  
  rendű minden tudománynál  
  és filozófiánál.” 

  ludwig van beethoven  

 daniel boico 
© r. bakkes



Festetics
bérlet 1.

 festetics palota 
 tükörterem 

 2019. október 18. 
 péntek 18:00 

műsor

Telemann: D-dúr koncert-
szonáta trombitára és 
vonósokra 

Albinoni: Esz-dúr 
trombitaverseny 

Sztravinszkij: 
A katona története 

mesélő

Molnár Gusztáv

közreműködik

Pálfalvi Tamás (trombita)

vezényel
Daniel Boico

Vezényel
Csaba Péter

Festetics
bérlet 2.

 festetics palota 
 tükörterem 

 2020. február 7. 
 péntek 18:00 

műsor

Vivaldi: g-moll versenymű 
két gordonkára

C.Ph.E. Bach: 
A-dúr gordonkaverseny

Mozart: 
g-moll szimfónia K.550

Beethoven: Kontratáncok

közreműködik

Rózsa Richárd (gordonka)

gordonkán közreműködik 
és vezényel
Somodari Péter

Vezényel
Csaba Péter

A MÁV Szimfonikusok Festetics bérletének sajátosságaihoz tartozik, hogy teret 

ad kibontakozó fiatal tehetségeknek, illetve szólistafeladatokat ad a zenekar 

tagjainak. Idei nyitó hangversenyünk főszereplője Pálfalvi Tamás trombitamű

vész. 1991ben született Salgótarjánban, szülővárosában kezdte, majd Budapes

ten a Weiner Leó Konzervatóriumban folytatta zenetanulmányait. 15 éves ko

rában megnyerte az Országos Szakközépiskolai Trombitaversenyt, utána pedig 

sorozatban szerezte az előkelő versenydíjakat. Ösztöndíjjal tanult az Egyesült 

Államokban, majd a Liszt Ferenc Zeneakadémián szerezte meg diplomáját, azóta 

világjáró művész. A hangverseny egész műsora „róla szól” és átíveli a zenetör

ténetet: Telemann barokk szonátájától eljut Sztravinszkij híres „zenés meséjéig”, 

ez az 1918ban bemutatott „A katona története”. A különös darabban szerepel 

egy Mesélő, valamint hét muzsikus: hegedű, nagybőgő, klarinét, fagott, trom

bita, harsona és ütőhangszerek művészei. Zenekarunk új karmestere, Daniel 
Boico ezen a hangversenyen mutatkozik be a Festetics koncertek hallgatóinak.

A Festetics bérletsorozatok régi hagyománya, hogy egyes hangversenyre meg

hívunk egyegy jeles hangszeres művészt, aki egy általa összeállított műsort ad 

elő, a próbák során egyfajta kurzust tart a zenekar tagjainak, átadja gazdag 

tapasztalatait és a közös munka eredményét mutatják be a hangverseny hall

gatóinak. Mai hangversenyünk vendége egy fiatal gordonkaművész, Somodari 
Péter. 1977ben született, a Liszt Ferenc Zeneakadémián Mező László és Peré

nyi Miklós tanítványa volt, több nemzetközi versenyen ért el értékes helyezést. 

Játszott a Budapesti Vonósoknál, volt az Operaház zenekarának szólamvezetője 

és a Luzerni Szimfonikus Zenekar szólócsellistája, 2012 óta pedig a Bécsi Filhar

monikus Zenekar cselló szólamának egyik vezetője. A magyar gordonkaiskola 

nagy büszkesége lehet, hogy a világ egyik legjobb zenekarának mindhárom szó

lócsellistája magyar, rajta kívül Varga Tamás és Nagy Róbert. A gordonkairoda

lom egyik híres darabja Vivaldi két csellóra komponált concertója, amelyben gyö

nyörűen érvényesül a két éneklő hangszer együttjátéka, a virtuóz csellózásban 

gyönyörködhetünk J. S. Bach „hamburgi” fiának gordonkaversenyében, Mozart 

híres szimfóniájában és Beethoven Kontratáncaiban pedig vendégünk megmu

tathatja, mit tudott elhozni a nagyszerű bécsi zenekar gazdag hagyományaiból.
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 daniel boico 
© r. bakkes

 rózsa richárd  somodari péter 
© w. hedenborg



Festetics
bérlet 3.

 festetics palota 
 tükörterem 

 2020. június 19. 
 péntek 18:00 

műsor

Carl Stamitz: D-dúr 
(Vadászat) szimfónia 

Mozart: D-dúr 
fuvolaverseny K.314

Mozart: C-dúr (Linzi) 
szimfónia K.425

közreműködnek

Párkai Krisztina (fuvola)

vezényel
Takács-Nagy Gábor

Vezényel
Csaba Péter

Takács-Nagy Gábor volt első Festeticsbérletünk művészeti vezetője, az ő 

irányításával kezdődött el az a nagyon alapos kamarazenei műhelymunka, amely 

jelentős hatással volt a zenekar hangzására, színvonalára. Ezeken a hangverse

nyeken gyakran szerepelnek szólistaként a zenekar tagjai is. Párkai Krisztina 

hosszú évek óta zenekarunk első fuvolása, sokszor gyönyörködhettünk előadá

sában zenekari művek gyönyörű fuvolaszólóiban. Mozart Ddúr fuvolaverse

nye egy eredetileg oboára írt Cdúr versenymű átirata, a fuvolairodalom egyik 

gyöngyszeme. A híres Linzi szimfóniát Mozart egy alkalmi felkérés nyomán 

komponálta, nagyon rövid idő alatt. „Egy istenáldotta óra gyümölcse” – írta róla 

egyik méltatója. Hogy Mozart ilyen zenekari műveket komponált, abban nagy 

szerepe volt Mannheimben szerzett tapasztalatainak. Európa egyik leghíresebb 

zenekara működött akkor ebben a német városban, saját zeneszerzőik révén a 

zenekari játéknak addig ismeretlen mesterfogásait, színeit találták ki, amiből 

a későbbi zeneszerzők, mint Haydn és Mozart is, nagyon sokat tanultak. A 

mannheimi zeneszerzők közül az egyik legkiválóbb volt a cseh származású Carl 

Stamitz, akinek egyik szimfóniája csendül fel a hangverseny elején. Érdekes lesz 

meghallgatni, milyen is volt az a zene, amelyből Mozart tanult.

 „A zenében is,  
  mint a szerelemben, 
  csak őszintének  
  szabad lennünk.” 

  giuseppe verdi  

 párkai krisztina 
© b. geberle

 takácsnagy gábor 



Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 1.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2019. november 9. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

mesék – zenében 1.

Csajkovszkij: 
A hattyúk tava - részletek

műsorvezető
Seidl Dénes

vezényel
Dénes-Worowski Marcell

Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 2.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2019. december 7. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

mesék – zenében 2.

Sztravinszkij: 
A katona története 

mesélő
Molnár Gusztáv

műsorvezető
Fenyő Gábor

vezényel
Daniel Boico

Vezényel
Csaba Péter

Két évvel ezelőtt elkezdett, éveken túlnyúló sorozatunk, amelynek keretében a 

Dénes-Worowski Marcell – Seidl Dénes páros olyan kiválóan bevezet ben

nünket a nagy orosz zeneszerző, Csajkovszkij mesebalettjeinek világába, idén 

véget ér, a harmadik nagy táncjátékkal, amelynek A hattyúk tava a címe. A törté

net egy régi orosz népmese feldolgozása. Egy ifjú herceg születésnapját ünnepli, 

majd amikor a vendégek távozása után egyedül marad, egy nagy hattyúcsapat 

húz el fölötte az égen. Úrrá lesz rajta a vadászszenvedély, íjat ragad és a haty

tyúk után ered. Egy tóparton talál rájuk, ahol kiderül, hogy a hattyúk valójában 

a gonosz varázsló által elvarázsolt lányok, akik egy férfi igaz szerelme által 

szabadulhatnak meg. Egyikükkel, Odettetel nyomban megszeretik egymást. 

Később a hercegnél újra estélyt rendeznek, hogy a vendégek közül válasszon 

feleséget. Megjelenik egy fekete lovag a lányával. Ő valójában a varázsló, aki 

lányára Odette arcvonásait varázsolta, ezért a herceg azt hiszi, hogy ő Odette 

és örök hűséget fogad. A tóparton találkozik az igazi Odettetel, rájön, hogy 

becsapták. Haragra gerjedve rátámad a varázslóra és nagy harcban legyőzi, a 

hattyúlányok pedig megszabadulnak. A zene gyönyörűen ábrázolja a szereplők 

érzelmeit, az eseményeket és a hattyúk tavának természeti szépségeit.

Ezen a hangversenyen is mese és zene hangzik el, zeneszerzője orosz, Igor 

Sztravinszkij (1882–1971). Ebben a mesében Mesélő is van, a zene a történetet 

ábrázolja. Nem nagy zenekar játszik, csupán hét muzsikus: hegedűn, nagybőgőn, 

klarinéton, fagotton, trombitán, harsonán és ütőhangszereken. Más a zene 

hangzása is, mint a korábbi balettzenékben, kicsit nyersebb, de nagyon együtt 

él a történettel. A zeneszerző szándéka szerint ez a mese felnőtteknek szól, de 

természetesen gyerekek is meghallgathatják. A történet egy kiszolgált katoná

ról szól, aki gyalog megy haza a háborúból. Útközben találkozik az ördöggel, aki 

öregember képében egy varázserejű könyvet ajánl cserébe a katona hegedűjé

ért. Három napot töltenek együtt, a katona megtanítja az ördögöt hegedülni, 

az meg őt olvasni, majd folytatja útját. Kiderül, hogy a három nap három év 

volt, anyja nem ismeri meg, menyasszonya elhagyta. Az ördög újból megjelenik, 

a katona visszakéri a hegedűt, ami azonban már nem szól. Tovább vándorol, 

hírét veszi, hogy a beteg királylány kezét annak ígérték, aki meggyógyítja. Az 

Ördögtől visszaszerzett hegedű újra szól, játékával meggyógyítja a Királylányt 

és boldogan egymáséi lesznek, majd együtt indulnak a Katona otthona felé. A 

falu határában azonban útjukat állja az ördög és a pokolba taszítja a Katonát.
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 fenyő gábor 
 

 molnár gusztáv 
 

 daniel boico 
  © r. bakkes

 seidl dénes 
  © d. borovi

 dénesworowsky marcell 
  © d. borovi



Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 3.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2020. január 25. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

mesék – zenében 3.

Ránki György: Pomádé 
király új ruhája 

- 1. szvit (részletek)

műsorvezető

Székely Edit

vezényel
Szüts Apor

Vezényel
Csaba Péter

Unokák
és nagy-
szülők
hangversenyei 4.

 magyar nemzeti 
 múzeum   díszterem 

 2020. április 18. 
 szombat 10:00 és 11:30 

műsor

Piazzolla: Oblivion

Vivaldi: A négy évszak – 
Nyár – utolsó tétel

Zubitsky: Omaggio 
ad Astor Piazzolla

Dvořák: VIII. Szláv tánc

Prokofjev: I. Klasszikus 
szimfónia – Gavotte

Bizet: Carmen – Habanera

Bartók: Román népi táncok

közreműködik

Demeniv Mihály 
(harmonika)

műsorvezető

Székely Edit

vezényel
Thomas Kornél

Vezényel
Csaba Péter

Ránki György (1907–1992) operát írt a híres dán meseíró, Andersen „A király új 

ruhája” című meséje nyomán, amelyet a Magyar Állami Operaház 1953ban be 

is mutatott, nagy sikerrel. Az opera szövegét a híres költőnő, Károlyi Amy írta. 

Hogy a darabot ne csak színpadon lehessen előadni, a szerző két zenekari szvitet 

készített az opera zenéjéből. Ezek a zenei részletek nagyszerűen érzékeltetik a 

történetet. Mesélővel úgy adható elő, mint egy zenés képeskönyv. Pomádé király 

nagyon hiú és nagyobb ünnepeken mindig új ruhában óhajt megjelenni népe 

előtt. Az államkincstár azonban kiürült, nincs pénz új ruhára és közeledik a király 

születésnapja. Ekkor érkezik a palotába Dani és Béni, két kópé, akik jól meg 

akarják tréfálni a királyt. Elhitetik mindenkivel, hogy csodálatos anyagból olyan 

csodaruhát készítenek, amely gyönyörű, de csak az fogja látni, aki becsületes. 

Buta, hazug és gonosz emberek nem láthatják az ő kelméjüket. Nagy felhajtás 

közepette nem csinálnak semmit. Az udvaroncok nem merik bevallani, hogy sem

mit nem látnak, dicsérik a nemlétező ruhát. A király sem látja, de elhiszi szolgá

inak, hogy a ruha szép. Az ünnepen ki is áll népe elé alsóneműben, majd amikor 

egy kisfiú elkiáltja magát, hogy „a királyon nincs semmi”, kitör a nagy kacagás, a 

király pedig megszégyenülten menekül vissza a palotába.

Néhány évvel ezelőtt nagy sikert aratott az Unokák… hangversenyén  Demeniv 
Mihály harmonikajátéka, megcsodálhattuk, hogyan tud levegőfújtatós hang

szeréből akár zenekari hangzást varázsolni. Akkor azzal búcsúztunk tőle, hogy 

hamarosan újra hívjuk és most íme, itt van. Első műsorszámának zeneszerzője, 

Astor Piazzolla argentin. Hazájában nemzeti hangszer egy, a harmonikával ro

kon hangszer, a bandoneon, az így az ő erőteljes, feszes ritmusú zenéjét gyak

ran játsszák harmonikán. A lengyel Zubitsky a mester tanítványa volt, ezért írt 

ő is harmonikadarabot Piazzolla tiszteletére. A további műsorszámok mind 

táncok. Antonín Dvořák Szláv táncaiban cseh népi dallamokat használ fel, az 

orosz Szergej Prokofjev régi idők zenekari műveit idézi meg Klasszikus szimfó

niájában, amelynek egyik tétele egy régi francia tánc, a Gavotte. Georges Bizet, 

a híres francia operaszerző legismertebb művében, a Carmen című operában 

egy spanyol tánc, a Habanera dallamát énekli a főszereplő, itt harmonikán fog

juk hallani. Végül a nagy magyar zeneszerző, Bartók Béla erdélyi gyűjtéséből 

készült Román népi táncok című művével fejezzük be a hangversenyt. A soro

zat lassú tánccal kezdődik, azután fokozatosan gyorsul és a végén fergeteges 

gyorsasággal fejeződik be.
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 szüts apor  székely edit  demeniv mihály 
  © zs. birtalan



Kamara-
zenei
bérlet 2019–2020

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2020. február 15. 
 szombat 17:00 

műsor

Telemann: Concerto 
két oboára és trombitára

Strauss: 
Don Quijote Szextett 
(Varga László átirata) 

kedvezményes bérlet

3 000 forint

napijegy

1 000 forint

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2020. február. 29. 
 szombat 17:00 

műsor

Bach: 
Musicalisches Opfer c-moll 
Triószonáta BWV 1079

Farkas Ferenc: Concerto 
Rustico (havasi kürtre)

Dvořák: A-dúr szextett

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2020. május 23. 
 szombat 17:00 

műsor

Haydn: F-dúr Szonáta

Poulenc: 
Szonáta trombitára, 
kürtre, harsonára 

Krommer: 
Esz-dúr Quartett

Bach: V. Brandenburgi 
verseny BWV 1050

 olasz kultúrintézet 
 giuseppe verdi terem 

 2020. június 6. 
 szombat 17:00 

műsor

Ránki György: 
Két bors ökröcske – 
meseolvasás zenére

Brahms: 
g-moll zongora kvartett

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

jára nagy sikerű kamarazenei sorozatunkat 2013 januárjában. Az ő művészeti 

vezetésével minden évadban, így idén is négy hangversennyel örvendeztetik 

meg a közönséget Zenekarunk zenészeiből álló kamarazenei csoportok. 

A Kamarazenei bérlet művészeti vezetője, TarkóNagymengyi Dóra kezdemé

nyezésére, az előadások nézőterére minden alkalommal meghívást kapnak egy

egy olyan alapítvány munkatársai, melyek a hátrányos helyzetűek, a fogya

tékkal élők, vagy a rászorultak számára a beilleszkedést vagy az élethelyzetet 

segítő programokat dolgoztak ki. A zene segítségével szeretnénk áldozatos 

munkájukat megköszönni, elismerni és erőt adni további fáradhatatlan útjuk

hoz. A 2018–19es évadban az Amigos a gyerekekért, a Bátor Tábor, a Nem 

adom fel és a KórházSuli Alapítványok munkatársai és önkéntesei voltak a 

hangversenyek vendégei.

 „A zene ott kezdődik,  
  ahol a szó hatalma véget ér.” 

  claude achille debussy  

 tarkónagymengyi dóra 
  © g. kelemen



Búgócsiga
koncertek

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 

 2019. szeptember 10. 
 2019. október 15. 
 2019. november 12. 
 2019. december 10. 
 2020. január 14. 
 2020. február 4. 
 2020. március 17. 
 2020. április 21. 
 2020. május 19.

ajánlott korosztály
02 év

részvételi díj
(3 éves kortól fizetendő)

1 000 forint

Vezényel
Csaba Péter

Szeretet-
hang
koncertek

 helyszíninfó 
 www.mavzenekar.hu 

 2019. szeptember 10. 
 2019. október 15. 
 2019. november 12. 
 2019. december 10. 
 2020. január 14. 
 2020. február 4. 
 2020. március 17. 
 2020. április 21. 
 2020. május 19. 

ajánlott
kismamáknak és kispapáknak

részvételi díj
(3 éves kortól fizetendő)

1 000 forint

Vezényel
Csaba Péter
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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

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

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

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

elcsendesülni, és felvenni a kapcsolatot a babával. 

Szeretethang foglalkozásainkon klasszikus kamarazenékkel várjuk havonta egy 

alkalommal a leendő családokat.

A programok szerkesztője és házigazdája Székely Edit zenepedagógus, a MÁV 

Szimfonikus Zenekar fuvolaművésze.



 2019. október 19. 
 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. 

 2020. március 14. 
 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! 

 2019. november 16. 
 szombat 10:00 
almafa koncert

közreműködik

Bocsák Gábor (hegedű), 
Benyus Anna (hegedű) 
és gyermekeik:
Peti, Ambrus, Bernát,
Tomi, Balázs, Kinga és Rita

Hegedű, cselló, zongora, 
vadászkürt és énekszó 
csendül fel a koncerten.

 2019. december 21. 
 szombat 10:00 
almafa koncert

közreműködik

Sándor János(klarinét),
Bahil Katalin (hegedű),
Sándor Balázs (klarinét),
Sándor Eszter (ének)
szerepelnek közösen.

 2020. január 18. 
 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.

 2020. február 8. 
 szombat 10:00 
almafa koncert

közreműködik

Bakó Rolland (trombita),
Dávid Krisztina (cselló),
Bakó Dorottya (zongora),
Buda Brigitta (fuvola),
Buda Amanda (hegedű)

A koncerten tavaly nyug-
díjba vonult trombitás 
kollégánk nemcsak lányá-
val, hanem unokáival is 
közösen muzsikál.

Zene-Tér
-Kép Plusz

koncertek

 2019. szeptember 7. 
 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
38 év

kedvezményes bérlet

6 400 forint

napijegy

1 000 forint

 a zenekar 
 próbaterme 

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

koncertek

 2020. április 25. 
 szombat 10:00 
almafa koncert

közreműködik

Szabó Csaba (trombita),
Burik Ildikó (hegedű),
Szabó Anita (hegedű), 
Szabó Ágnes (ének)

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

A sorozat minden darabja egyegy hangszercsaláddal ismerteti meg a gyerekeket 

(vonós, fafúvós, rézfúvós és ütős hangszerek). Az évad újdonsága, hogy az idei 

koncerteken zenészcsaládok zenélnek majd családoknak. Zenekarunk művészeinek 

gyermekei sok esetben követik az akár generációk óta tartó hagyományt, és a jó 

példát látva maguk is tanulnak hangszereken játszani. Az első évadban négy család

dal ismerkedhetnek meg, ahol közösen zenél apaanya és gyermekeik, hiszen nem 

esik messze az alma a fájától.

A foglalkozásokat Székely Edit fuvolaművész, zenepedagógus vezeti. 

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

www.mavzenekar.hu

Megjelent a ZeneTérKép foglalkoztató könyv, melyet a koncertre váltott jeggyel 

kedvezményes áron vásárolhatnak meg a látogatók.

A nyolc alkalmas sorozatra kedvezményes árú bérlet váltható, amelynek ára 5 600  

Ft. Napijegy: 1 000 Ft Bérletek a bérletváltás időszakában válthatók a zenekar 

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

10. kolozsvári magyar 
napok, kolozsvár

 2019. augusztus 18. 
 vasárnap 

műsor

Molnár Levente 
CD bemutató koncertje

rendező

Kincses Kolozsvár 
Egyesület

bővebb információ

www.magyarnapok.ro

pesti
vigadó

 2019. augusztus 26. 
 hétfő 19:00 

műsor

V. Jorma Panula 
Nemzetközi Karmester 
kurzus zárókoncertje

rendező

MÁV Zenekar

jegyár

1 000 forint

szent gellért fórum 
– ifjúsági és sport-
centrum, szeged

 2019. augusztus 28. 
 szerda 20:00 

műsor

Placido Domingo koncertje 

rendező

Placido Domingo Classics

bécs

 2019. szeptember 1. 
 vasárnap 15:30 

műsor

Boccherini: 
D-dúr fuvolaverseny

Dvořák: E-dúr 
szerenád vonószenekarra

Vivaldi: Négy évszak

közreműködik

Stefano Maffizzoni (fuvola), 
Almos Quevedo (hegedű)

vezényel
Andrea Tusacciu 

rendező

IMK Verein für Internatio-
nale Musik- und Kultur-
förderung

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. szeptember 23. 
 hétfő 19:00 

műsor

Különleges tehetségű 
hegedűsök gálakoncertje
Szenthelyi Miklós zene-
akadémiai osztályának 
hallgatói

közreműködik

ifj. Mága Zoltán (hegedű),
ifj. Lendvai József (hegedű),
Kuti Róbert (hegedű),
Korb Vanessza (hegedű),
Bácsy-Schwartz Zoltán 
(hegedű), Tóth Kristóf 
(hegedű), Korossy-Khayll 
Csongor (hegedű), Hodos 
Dániel (hegedű), Szent-
helyi Krisztián (bariton)
MÁV Szimfonikus Zenekar

vezényel
Szenthelyi Miklós

rendező

Magyar Virtuózok 
Művészeti Nonprofit Kft.

jegyárak

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

Bérleten
kívüli
előadások

 müpa 
 bartók béla nemzeti 
 hangversenyterem 

 2019. szeptember 29. 
 vasárnap 19:30 

műsor

Schumann: 
Genovéva - nyitány

Schumann: a-moll 
zongoraverseny

Sibelius: I. szimfónia

közreműködik

Xinyuan Wang (zongora)

vezényel
Hontvári Gábor

rendező

MÜPA

jegyárak

2 300, 3 200, 
3 900, 4 900  forint

 magyar nemzeti 
 múzeum díszterem 

 2019. augusztus 31. 
 szombat 18:00 

műsor

Boccherini: 
D-dúr fuvolaverseny

Dvořák: E-dúr szerenád 
vonószenekarra

Vivaldi: Négy évszak

közreműködik

Stefano Maffizzoni (fuvola), 
Almos Quevedo (hegedű)

vezényel
Andrea Tusacciu

rendező

MÁV Zenekar

jegyár

1 000 forint

újpesti 
zsinagóga

 2019. szeptember 1. 
 vasárnap 18:00 

műsor

Zsidó filmzenék 
és kántorimák

rendező

Újpesti Önkormányzat
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Bérleten
kívüli
előadások

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. október 3. 
 csütörtök 19:00 

műsor

Bartók: Magyar képek

Scarlatti, Chopin 
és Liszt zongoraművei

Mozart: 
C-dúr zongoraverseny

közreműködik

Ingrid Fuzjko Hemming 
(zongora)

vezényel

Mario Kosik

rendező

MÁV Zenekar

jegyárak

4 000, 3 000, 2 000 forint

festival van 
zeeuwsch-vlaanderen

 2019. október 5. 
 szombat 19:30 

műsor

Doppler: Magyar Fantázia 

Beethoven: 
Hármasverseny

Beethoven: 
Ah, Perfido – ária

Mozart: Porgi amor – ária

Brahms: I. szimfónia

közreműködik

Stefano Maffizzoni (fuvola), 
Misa Tisarevsky (hegedű), 
Meehae Ryo (cselló), 
Marco Sollini (zongora), 
Yulia Petrachuk (szoprán)

vezényel
Eduard Topchjan

rendező

Festival 
Zeeuws-Vlaanderen

concertgebouw, 
amsterdam

 2019. október 6. 
 vasárnap 16:00 

műsor

Doppler: Magyar Fantázia 

Beethoven: 
Hármasverseny

Beethoven: 
Ah, Perfido – ária

Mozart: Porgi amor – ária

Brahms: I. szimfónia

közreműködik

Stefano Maffizzoni (fuvola), 
Misa Tisarevsky (hegedű), 
Meehae Ryo (cselló), 
Marco Sollini (zongora), 
Yulia Petrachuk (szoprán)

vezényel
Eduard Topchjan

rendező

Festival 
Zeeuws-Vlaanderen

 magyar nemzeti 
 múzeum díszterem 

 2019. november 23. 
 szombat 18:00 

műsor

Mozart: 
A-dúr hegedűverseny

Mozart: 
C-dúr zongoraverseny

Mozart: D-dúr szimfónia

közreműködik

Sanghee Cheong (hegedű),
Fernando Saint Martin 
(zongora)

vezényel
Gustavo Rieveno

rendező

MÁV Zenekar

jegyár

1000 forint

bécs

 2019. november 24. 
 vasárnap 15:30 

műsor

Mozart: 
A-dúr hegedűverseny

Mozart: 
C-dúr zongoraverseny

Mozart: D-dúr szimfónia

közreműködik

Sanghee Cheong (hegedű),
Fernando Saint Martin 
(zongora)

vezényel
Gustavo Rieveno

rendező

IMK Verein für Internatio-
nale Musik- und Kultur-
förderung

józsef attila 
művelődési központ, 
sárbogárd

 2019. október 27. 
 vasárnap 17:00 

műsor

Gálahangverseny

közreműködik

Várdai István (gordonka), 
Zemlényi Eszter (szoprán), 
Balogh Eszter (alt), 
Ninh Duc Hoang Long 
(tenor), 
Najbauer Lóránt (basszus), 
Várpalotai Bányászkórus, 
Sárbogárdi HuszicsVendel 
Kórus

vezényel
Dénes István

rendező

„Bogárd-Dal” 
Kulturális Egyesület

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2019. december 4. 
 szerda 19:00 

műsor

Ravel: Lúdanyó meséi

Szymanowski: 
II. hegedűverseny

Saint-Saëns: 
Orgonaszimfónia

közreműködik

Chantal Juillet (hegedű)

vezényel
Charles Dutoit

jegyárak

5 000, 4 000, 3 000, 
2 500, 2 000 forint

Bérleten
kívüli
előadások

 müpa 
 fesztiválszínáz 

 2019. december 15. 
 vasárnap 11:00 

műsor

Beethoven: 
Egmont-nyitány

Beethoven: III. (Eroica) 
szimfónia - I. és IV. tétel

műsorvezető

Molnár Szabolcs

vezényel
Cser Ádám

rendező

MÜPA

jegyár

1500 forint



 müpa 
 fesztiválszínáz 

 2020. május 17. 
 vasárnap 11:00 

műsor

Kodály: Háry János

közreműködik

Marczibányi Téri Kodály
Iskola Kórusa 
(karigazgató: 
Puskás Gyöngyi), 
MÁV Szimfonikus Zenekar

vezényel
Oberfrank Péter

rendező

MÜPA

jegyár

1 500 forint

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. május 28. 
 csütörtök 19:00 

Balassa Sándor 
85. születésnapi 
hangversenye

műsor

Civisek városa

Fantázia hárfára 
és vonószenekarra 

Magyar koronázási zene

Damjanich imája    
vegyeskarra

Tündér Ilona

Hunok völgye

közreműködik

Vigh Andrea hárfaművész

vezényel
Medveczky Ádám

rendező

MÁV Zenekar 
és Zeneakadémia

vajdahunyadvári 
nyári zenei fesztivál, 
budapest

 2020. július 2., 9. 
 csütörtök 20:30 

bővebb információ

http://vajdahunyad.hu/

rendező

Musica Hermina 
Alapítvány

jegyár

3 900 forint

Bérleten
kívüli
előadások

 zeneakadémia 
 nagyterem 

 2020. május 8. 
 péntek 19:00 

műsor

Mozart: Requiem

közreműködik

Musashino Academia 
Musicae kórusa

vezényel
Kobajasi Kenicsiró

rendező

MÁV Zenekar

jegyárak

6 000, 5 000, 4 000, 
3 000, 2 000  forint

A Zenekar Baráti Köre

A MÁV Szimfonikusok Baráti Köre a 2019

2020as évad ban is szeretettel vár minden ked

ves érdeklődőt. Az évi két klubdélután mellett 

kedvezményes  jegyvásárlásra nyílik lehetőség, 

az általunk megjelölt koncertekre. Emel lett 

évente három alkalommal egyegy főpróbát is 

meg tekinthetnek tagjaink. A Baráti Kör nyúj

totta előnyöket éves tagsági kártya meg vál tá

sával vehetik igénybe az érdeklődők. 

A tagsági díj egységesen 1000 Ft. 

Kérjük, belépési szándékát a bérletvásárlással 

egyidejű leg, év közben pedig  munkatársunknál, 

Nánai Eszternél jelezze.

Tel.: +36 1 3382664/13. mellék, 

Email: sajto@mavzenekar.hu

A Baráti Kör találkozóinak időpontjairól és 

prog  ramjai ról bérleti hangversenyeink kon cert 

is mertetőiben, a  www.mavzenekar.hun, illet

ve emailen keresztül adunk hírt. 



Jegy- és bérletinformációk, koncerthelyszínek

Szőke
Tibor
 bérlet

 müpa               
 bartók béla      
 nemzeti           
 hangverseny   
 terem             
 19:30               

időpont műsor vezényel

2020. január 23. Beethoven Csaba Péter

2020. február 22. Beethoven Maxim Vengerov

2020. március 12. Beethoven Kovács János 

2020. április 30.
ünnepi koncert a máv szimfonikus 
zenekar 75. születésnapja alkalmából

Beethoven Daniel Boico 

2020. május 12. Beethoven Kobajasi Kenicsiró

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

budapest ix., 
komor marcell utca 1., 
tel.: +36 1 5553301

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

2019. szeptember 20. Dvořák, Sztravinszkij Daniel Boico

2019. november 6. Sosztakovics, Barber, Rahmanyinov Kesselyák Gergely

2020. január 30. Mendelssohn, Mozart, Brahms Takács-Nagy Gábor

2020. március 21. A. Ljadov, Glazunov, Sztravinszkij, Rahmanyinov Alim Shakh

2020. április 9. Beethoven Csaba Péter

2020. június 12. Beethoven Daniel Boico

teljes árú bérlet 28 000 Ft | 25 000 Ft | 22 000 Ft                        
budapest vi., 
liszt ferenc tér 8. 
tel.: +36 1 3420179

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

2019. október 25. Chopin, Csajkovszkij Daniel Boico

2019. november 21. Dvořák Csaba Péter

2020. január 9. Balassa Sándor, Viski, Dohnányi, Ránki Medveczky Ádám

2020. március 5. Beethoven Takács-Nagy Gábor

2020. március 26. Mozart, Beethoven Roberto González-Monjas

2020. április 22. Rossini, Gulda, Beethoven Kesselyák Gergely

teljes árú bérlet 28 000 Ft | 25 000 Ft | 22 000 Ft                        
budapest vi., 
liszt ferenc tér 8. 
tel.: +36 1 3420179

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

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

Varga
László
 bérlet

 olasz              
 kultúrintézet   
 giuseppe verdi 
 terem               
 11:00                 

időpont műsor vezényel

2020. február 15. Bersa, Bartók, Mascagni, Wagner Mladen Tarbuk

2020. február 29. Lin Yuan, Chen Gang-He Zhanhao, Dvořák Henry Cheng

2020. április 18., 18:00 Csajkovszkij Donato Renzetti

2020. május 23. J. Strauss, Mozart, Brahms Conrad Van Alphen

2020. június 6. Barber, Copland, Ravel, Csajkovszkij Daniel Boico

teljes árú bérlet 12 500 Ft | 11 000 Ft | 10 000 Ft                        

kedvezményes bérlet 9 500 Ft | 8 500 Ft | 8 000 Ft 

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

5 hangverseny Helyszíni jegyvásárlás: a koncert előtti fél órában.

Festetics
 bérlet

 festetics                    
 palota             
 tükörterem       
 18:00               

időpont műsor vezényel

2019. október 18. Telemann, Albinoni, Sztravinszkij Daniel Boico

2020. február 7. Vivaldi, C.P.E. Bach, Mozart, Beethoven Somodari Péter

2020. június 19. Carl Stamitz, Mozart Takács-Nagy Gábor

bérlet 9 000 Ft
budapest viii.,  
pollack mihály tér 3. 
tel.: +36 1 2663101

jegyárak 3 500 Ft

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

Unokák 
és nagy-
szülők
 hangversenyei

 magyar             
 nemzeti            
 múzeum            
 díszterem          
 10:00                
 11:30                

időpont műsor vezényel

2019. november 9. Csajkovszkij Dénes-Worowski Marcell

2019. december 7. Sztravinszkij Daniel Boico

2020. január 25. Ránki Szüts Apor

2020. április 18. Piazzolla, Vivaldi, Zubitsky, Dvořák, 
Prokofjev, Bizet, Bartók Thomas Kornél

                     bérlet 5 000 Ft
budapest viii.,  
múzeum körút 1416. 
tel.: +36 1 3277700

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. február 15. Telemann, Richard Strauss

2020. február 29. Bach, Farkas Ferenc, Dvořák

2020. május 23. Haydn, Poulenc, Krommer, Bach

2020. június 6. Ránki György, Brahms

              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.
  tel.: +36 1 4832040

Zene-
Tér-Kép 
Plusz
 koncertek

 a zenekar    
 próbaterme 

időpont

2019. szeptember 7. 2019. október 19.

2019. november 16. 2019. december 21.

2020. január 18. 2020. február 8.

2020. március 14. 2020. április 25.

              bérlet 6 400 Ft

jegyárak 1 000 Ft

8 hangverseny Helyszín- és előadásinfó: www.mavzenekar.hu 
Helyszíni jegyvásárlás: a koncert előtti fél órában.

  budapest viii.,
  bródy sándor utca 8.
  tel.: +36 1 4832040



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 tavalyi első évada alatt értékes kö

zösség jött létre, amely alig várja a  20as 30as éveiben 

járó fiatalok csatlakozását.

Várunk mindenkit szeretettel: 

Seidl Dénes Mihály és 

Dénes-Worowski Marcell

A Koncert Plusz programsorozat, melyet a két  fiatal 

zenész 2018ban, 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 

válthatnak kedvezményes jegyet az évad hét kijelölt 

hangversenyére. A csoporthoz meghívással lehet csatla

kozni. A csoport tagjai a 2019–20as évadra 35% ked

vezménnyel válthatnak bérletet a zenekar vala mennyi 

bérletsorozatára, hogy az első évben megismert háttér

rel, már tapasztalt koncertlátogatóként köszönthessük 

őket hangversenyeinken.

www.facebook.com/groups/koncertplusz

56

57 seidl dénes mihály 

 dénesworowsky marcell 
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Jegy- és 
bérletváltás

bérletek megújítása, helycseréje 
és új bérletek vásárlása

Online: https://mavzenekar-berlet.jegy.hu/seasonticket 

személyesen: 1088 Bp., Múzeum u. 11.

bérletújítás változatlan sorozatra és helyre

2019. június 3-7-ig naponta 10:00 és 18:00 óra között. 

Akadályoztatása esetén kérjük, hogy legkésőbb jú ni us 

8ig írásban jelezze megújítási szándékát, mert júni us 

9én a meg nem hosszabbított, és írásban nem meg

erősített zeneakadémiai foglalásokat töröljük. 

Levélcím: 1088 Bp., Múzeum u. 11.

Email: jegy@mavzene kar.hu

bérletújítás más sorozatra vagy helyre 
és új bérletek vásárlása

2019. június 11-14-ig naponta 10:00 és 18:00 óra kö-

zött. Azokat a bérlőinket várjuk, akik helycserét vagy 

soro zatváltoztatást szeretnének. Ők a felszabaduló he-

lyek közül választhatnak érkezési sorrendben, előjegyzést 

nem veszünk fel. Akadályoztatása esetén kérjük, írásban 

kérjen időpontot az ügyintézésre (levélcím: 1088 Bp., 

Múzeum u. 11., e-mail: jegy@mavzenekar.hu). Helycsere, 

sorozatváltás csak személyesen intézhető (online nem). 

A zeneakadémiai sorozatokra kizárólag ebben az idő-

szakban válthatók bérletek. Az egyéb sorozatok szabad 

helyei már június 3-tól rendelkezésre állnak. Június 17. 

után a szabad helyek függvényében online vásárlásra a 

bérlet első előadásának időpontjáig van lehetőség, illet-

ve személyes egyeztetés után irodánkban is.

napijegyek

– a MÁV Zenekar hon-

 lapján: www.mav.jegy.hu   

(nincs kezelési költség),

– a Zeneakadémián 

 (tel.: +36 1 3210690),

– a Művészetek Palotája  

 jegypénztáraiban:

1. a Komor Marcell utca1. 

  sz. alatt 

  +36 1 5553300, 

  +36 1 5553301,

2. az Andrássy út 15. sz. 

  alatti jegyirodában 

  +36 1 5553310, 

  +36 1 5553311,

3. az Allee, Árkád és a 

  Mammut II. bevásárló

  központokban, vala

  mint az InterTicket   

  bármely jegyirodájában,

– az InterTicket bármely  

  jegyirodájában,

– a www.jegy.hu oldalon.

Székházunkban csak 

egyedi csoportos jegy

igényeket szolgálunk ki.

további információ

Tel.: +36 1 3382664

      /23as mellék

Fax: +36 1 3384085

Email: 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.
 e

m
el

et
 p

ód
iu

m
er

ké
ly

 b
al
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elet pódium

erkély jobbi. 
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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
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bérletváltás

2019. június 17-től a zenekar honlapján. Kedvezmény 

online igénybevételéhez a bjobbagy@mavzenekar.hu 

email címre beszkennelve vagy lefényképezve el kell 

küldeni a kedvezményre jogosító igazolványt, illetve 

a nyugdíjas törzsszámot. Ennek alapján egyedi kódot 

adunk a vásárláshoz. A régi bérlők kedvezményének 

 igénybevételéhez a bérletkartonon szereplő vonalkód 

és a korábbi években megadott igazolvány száma, 

illetve a nyugdíjas törzs szám szükséges. A weben 

vásárolt bérleteket nem cseréljük kartonra, azt min

denki elektroni kusan kapja meg, amelyet otthon tud 

kinyomtatni. A webes vásárlásnál felmerülő esetleges 

problémákat az Interticket Kft. ügyfélszolgálata tudja 

orvosolni (jegy@jegy.hu; tel.: +36 1 2660000).  Bérlet 

utólag más helyre nem cse rél hető, visszaváltásra nincs 

mód. Elveszett bérlet pótlására kezelési költséget 

számítunk fel.

kedvezményre jogosító igazolványok

Vasutas, nyugdíjas, mozgássérült és diákigazolvány. 

A következő sorozatokra váltható kedvezményes bér

let: Szőke Tibormesterbérlet, Erdélyi Miklós, Lukács 

Miklós, Varga Lászlóbérlet. Kedvezményt csak termé

szetes személy vehet igénybe, a kedvezmények nem 

vonhatók össze. A vásárlás során igénybe nem vett 

kedvezmények utólag nem érvényesíthetők. Egyesüle

tek, alapítványok, oktatási intézmények számára egye

di csoportos kedvezményeket kínálunk.

fizetési lehetőségek

Készpénz és bankkártya. Felhívjuk szíves figyelmüket, 

hogy számlát csak személyes vásárlás alkalmával  

állítunk ki.
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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 
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
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Varga
László
bérlet

I. KATEGÓRIA

12 500 9 500 3 500

II. KATEGÓRIA

11 000 8 500 3 000

III. KATEGÓRIA

10 000 8 000 2 500
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t
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A MÁV Szimfonikus Zenekar 
művészei 2019–2020

A MÁV Szimfonikus Zenekar 
művészei 2019–2020

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

Dr. Ijjasné Pilissy Rita

Forgács Krisztina

Györei Ildikó

Hegedűs Ágnes

Merseiné Nemes Mónika

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

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

Lajcsik Soma

szólamvezető

Sándor György

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

Képíró Bálint

Kováts Imre István

oboa

Kőrösy Miklós 

szólamvezető

Bajorné Pataki Anna

Bereczkyné Berta Beáta

Borossné Fügedi Judit

Kiss Katalin

Rajnai Marianna

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

Oross Veronika

szólamvezető

Bajusznácsné Lőrincz Anita

Molnár Krisztina 

Párkai Krisztina

Székely Edit
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A MÁV Szimfonikus Zenekar 
munkatársai Egy százalék

Daniel Boico  
vezető karmester 
és művészeti vezető

Kesselyák Gergely karmester

Csaba Péter tiszteletbeli vendégkarmester

Kobajasi Kenicsiró tiszteletbeli vendégkarmester

Takács-Nagy Gábor állandó vendégkarmester

Lendvai György ügyvezető igazgató

Kovács Kálmán
Sándor György
Szalai László 

zenekari ügyelők

Zenekarunk minden felajánlott segítséget szí

vesen fogad. Az anyagi segítség egyik egysze

rű, de hatékony formája, ha adóbevallásakor 

alapítványunknak ajánlja befizetett személyi 

jövedelemadójának 1%át. 

Adószámunk: 18056721242

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

Nánai Eszter marketing munkatárs

Polefkó Noémi irodavezető

Wolfárdné dr. Keskeny Dóra művészeti és jogi előadó

Bodor Éva marketing kapcsolatok

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

Egyedülálló látványossággal, a Szamos Csokoládé Múzeum gyűjteményével várjuk a  
SZAMOS CAFEBAN, a KOSSUTH TÉREN. 

Ha pedig egy igazi csokoládés élményre vágyik,  
keresse különleges kurzusainkat a Szamos Csokoládé Iskolában. 

Szamos Csokoládé Múzeum | www.csokolademuzeum.hu | telefon: +36 1 269 0216

Szamos Csokoládé Iskola | www.csokoladeiskola.hu | telefon: +36 30 233 3412

78 kg marcipánból készült Csokoládé Iskola

7 teremÉdes LuxusSzamos Cafe

C S O K O L Á D É  M Ú Z E U M C S O K O L Á D É  I S K O L A

a n n o  1 9 3 5



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!

f
o

t
ó

:
W

e
r

t
á

n
B

o
t

o
n

d



210x210_araz_hirdetes.indd   1 13/05/19   14:27



a máv szimfonikus zenekar 
alapításának éve

1945

a zenekar fővédnöke 

Bártfai-Mager Andrea, 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter

művészeti vezető 
és vezető karmester

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 2019–2020es 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

Ária Hotel

Café Vian

Continental Hotel

Hadik Kávéház

Macesz Bistro

Máv Nosztalgia

Seasons Bistro

Szamos

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


