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világban, az a zene ereje.”
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Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kedves Zenebarátainkat!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni zenekarunk iránti hűségüket, bizal-
mukat, kitüntető figyelmüket és érdeklődésüket. 
A nyári szünet után, a 2017/18-as évadunkban is örömteli hangulatban várom 
Önöket megszokott helyünkön, a Duna Palota Színháztermében.
 
Szeretnénk, ha kedvükben járhatnánk Őszi és Tavaszi bérletsorozatunk válto-
zatos és színes hangversenyeivel. Hagyományainkhoz híven – a kéréseiket is 
figyelembe véve – nagyon gondosan igyekeztünk megtervezni következő sze-
zonunkat. Műsoraink gerincét most is közönségkedvenc, népszerű, klasszikus 
művek adják, de néhány különlegességet is becsempésztünk a programba. 
Továbbra is fontos feladatunk a kortárs magyar zeneszerzők bemutatása. 
A meghívott hangszeres szólistákkal való muzsikálás mindig nagy örömet je-
lent számunkra, izgalommal várjuk a közös munkát. Reméljük szép és értékes 
produkciókat hívunk életre. Köszönöm kiváló vendégművészeinknek, hogy 
elfogadták meghívásunkat, és köszönet a zenekari tagoknak, akik szólista 
feladattal készülnek.

Családi Matiné sorozatunk is folytatódik, mely hangversenyekre nagy szere-
tettel hívom a család minden tagját. A vasárnap délelőtti, körülbelül egy órás 
időtartamú, vidám hangulatú műsorok remek, közös kikapcsolódást jelente-
nek az egész családnak.
Minden alkalommal egy képzeletbeli kirándulásra indulunk, csupa nagyszerű 
és kedvelt dallam kíséretében. Többek között ellátogathatnak velünk Európa 
számos fővárosába, később együtt barangolhatunk a mesés keleten. A bát-
rakkal elmerészkedünk az ördögök és boszorkányok világába, sőt sor kerül 
egy zenés múzeumi sétára is, ahol újdonságként a zenei élményt képekkel 
illusztráljuk. Az izgalmas utazásokat Zelinka Tamás érdekes, szórakoztató be-
számolói teszik emlékezetessé.
Örömünkre szolgálna, ha a fiatalabb korosztályból is egyre többen komolyze-
ne kedvelő Zenebarátainkká válnának.

Ezúton is köszönöm minden munkatársam segítségét, munkáját, lelkesedé-
sét, akik a kiadvány szerkesztésében, elkészítésében részt vettek.

Továbbra is segítsék munkánkat, osszák meg velünk véleményeiket, ötletei-
ket, kívánságaikat! 
www.dunaszimfonikusok.hu
duna.szimf@dunapalota.hu
Facebook-on: Duna Szimfonikus Zenekar

Kívánom, hogy minden hangversenyünk kellemes, ugyanakkor érzelmekben 
gazdag perceket szerezzen mindnyájunknak! 

Szívélyes üdvözlettel,
Szklenár Ferenc
művészeti vezető, zenekari tag
Duna Szimfonikus Zenekar
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DEÁK ANDRÁS
VEZETŐ KARMESTER

Deák András tanulmányait a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola  
zongora és zeneszerzés szakán, majd 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
kórusvezetői szakán végezte (1983), 
majd a Kórodi András és Lukács Ervin 
nevével fémjelzett karmesterszakon 
szerezte meg második diplomáját 
(1986). A főiskola mellet t olyan 
nagyhírű, nemzetközileg elismer t 
professzorok irányításával képezte 

tovább magát, mint Franco Ferrara és Eötvös Péter. Karmesteri pályáját 
a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar művészeti vezetőjeként kezdte meg 
(1985-1991).
1991 óta áll a Duna Szimfonikus Zenekar élén vezető karmesterként. 
Ez idő alatt 13 új mű ősbemutatója fűződik a nevéhez, melynek a Duna 
Palota és a Művészetek Palotája adott otthont. 1995-ben a Magyar 
Televízió Ferencsik János Nemzetközi Karmesterversenyének döntőse 
volt. A 90-es évek második felétől számos rádió és tv felvételen irányí-
totta saját zenekara mellett az Interoperett Lehár Zenekar-át, 2000-től 
kezdve pedig a Bogár István által alapított Budapesti Srauss Zenekar-t.
A Duna Szimfonikus Zenekarral két CD-t készített (1997., 2006). 
1995-óta alapító és állandó karmestere a Duna Koncert klasszikus 
zenei sorozatnak, melynek célja, hogy segítse a Budapestre látogató 
külföldiek bepillantását a gazdag és kiemelkedő magyar zenei kultúra 
megismerésébe.
2000 óta rendszeresen visszatérő vendégkarmestere a „Salute to 
Vienna”-nak, az észak-amerikai kontinens egyetlen olyan újévi koncert 
sorozatának, mely Bécs városának hivatalos támogatását és elismerését 
is magáénak tudhatja. Az évek során fellépett a kontinens legnevesebb 
koncerttermeiben és dirigálta már a Calgary Philharmonikusok-kat, a 
Palm Beach Opera Zenekar-t, a Vancouver Opera Orchestra-t, a Baltimore 
Symphony-t, a Chicago Civic Opera Orchestra-t, a San Diego Symphony-t, 
és a Philadelphia Symphony-t és vendégkarmesterként koncert     meg- 
hívást kapott a Chicago Philharmonic-hoz is. Vezényelt már 
Finnországban, Szlovákiában, Németországban, Svájcban és Izraelben is.
2006 óta rendszeresen meghívott karmester a Vienna Mozart 
Orchestra-nál. 
Nemzetközileg is elismert művészi munkásságáért 2004-ben a 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki, a zenei 
ismeretterjesztésben és az új koncertlátogató közönség nevelésében 
játszott kiemelkedő szerepéért 2013-ban Gramofon zenei különdíjat, 
2014-ben a kultúra és közművelődés terén kifejtett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként „Törökbálint kultúrájáért” díjat kapott.

Fotó: Vogt Gergely4



SZKLENÁR FERENC
MŰVÉSZETI VEZETŐ

Szklenár Ferenc Dorognak,  szülő-
városának zeneiskolájában kezdett 
fuvolázni és piccolózni. 1973-tól a 
budapesti Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában folytatta zenei 
t a n u l m á n y a i t ,  S z e b e n y i  J á n o s 
osztályában. 1977-ben felvételt nyert 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
budapesti tagozatára, ahol 1980-ban 
szerez te meg fuvola- ének- és 
szolfézstanári diplomáját Kovács Imre 
növendékeként. Négy évig a fővárosi Lajtha László Zeneiskola tanáraként 
működött, majd 1984-ben felvételt nyert a Duna Szimfonikus Zenekarba, 
mint zenekari fuvolaművész.
1994 óta a Duna Szimfonikus Zenekar művészeti igazgatója. Vezetésével 
a zenekar évente több mint száz hangversenyt ad a főváros nevezetes 
koncerttermeiben, vidéken, és külföldön egyaránt.
1996-ban az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
karán kulturális menedzser szakon szerzett oklevelet.
A zenekar vezetői feladatok ellátása mellett fuvolásként is aktívan 
közreműködik a Duna Szimfonikus Zenekar munkájában. Szólistaként 
és különböző kamarazenei együttesek tagjaként gyakran koncertezik 
Magyarországon és külföldön egyaránt. Bajtala Emese hárfaművésszel 
állandó duót alkotnak: a hárfára és fuvolára írt kompozíciókból mára 
önálló repertoárt alakítottak ki. 
Szklenár Ferenc állandó közreműködője az osztrák-magyar Pannonische 
Philharmonie-nak is, amellyel többek között rendszeresen fellép a 
Leobeni Nyári Fesztiválon. Művészi pályáján különleges állomást 
jelentett az a vendégszereplés, amelyre az indiai filmgyártás 
központjában, Madrasban került sor.
1995-ben vezetésével jött létre a Duna Koncert sorozat, mely a magyar 
zene értékeit hivatott közvetíteni a hazánkba látogató külföldieknek. 
Jelentős szerepet vállal a Duna Szimfonikus Zenekar művészeti arculatának 
fejlesztésében. A legszebb magyar hagyományokat őrző szimfonikus 
bérletsorozatokon keresztül igazi értékek közvetítését tekinti élethiva-
tásának. Mind a felnőtt, mind az ifjúsági hangversenyek szervezését, 
valamint a nemzeti ünnepekhez, társadalmi eseményekhez kötődő igényes 
zenei műsorszolgáltatást a zenekar kiemelt feladataként kezeli.
Fuvolaművészi és zenekarvezetői tevékenységének elismeréseként 
két alkalommal részesült belügyminiszteri (1997, 2002) egyszer pedig 
kultuszminiszteri (2002) elismerésben. Emellett 1997-ben elnyerte a 
Magyar Köztársaság Arany érdemkeresztjét, 2005-ben pedig a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. 2013-ban Gramofon zenei 
különdíjat kapott.

Fotó: Vogt Gergely 5



ŐSZI
HANGVERSENYSOROZAT

09/15 I 19:00 I Duna Palota

„HIPP-HOPP, JÖN VUK!” AVAGY, „NEM FÉLÜNK A FARKASTÓL!”

Farkas Ferenc: Furfangos diákok – balettszvit
Kocsák Tibor: Hófehérke és a hét törpe – balettszvit
Wolf Péter: Ba-rock divertimento
Wolf Péter: Musica seria

Közreműködik: Balog József – zongora
Vezényel: Deák András

Farkas Ferenc (1905-2000) Furfangos diákok 
című táncjátékát 1949-ben mutatták be a Magyar 
Állami Operaházban. A balett Jókai Mór: A deb-
receni lunátikus című novellája alapján készült, 
amely a kollégiumi diákok csínytevéseiről és 
szerelmi bonyodalmairól szól. A balett zenéjéből 
Farkas Ferenc hattételes szvitet állított össze (Vásár 
Debrecenben, Zsuzsika tánca, Diákok tánca, A vá-
sári cigányzene csárdása, Szerelmi kettős, és a há-
rom részes finálé: Részeg tánc, Tréfás gyászinduló 

és a Csikósok tánca), amely Jókai Mór kedves történetéhez illő, vonzó 
zenei légkört teremt.

Kocsák Tibor (1954) zongoraművész és 
zeneszerző 1973 és 1978 között a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola zongora 
szakán tanult. 1978-1982 között a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene-
tanárképző Intézetének Győri Tagoza-
tán volt zongoratanár. Legsikeresebb 
színpadi művei: Légy jó mindhalálig 
(1991), Anna Karenina (1995), A vörös 
malom (1995), Utazás (1996), Abigél (2008). Kocsák Tibor és ifjabb 
Harangozó Gyula koreográfus Hófehérke és a 7 törpe c. balettje
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a Grimm-testvérek ismert meséjéből készült és az Erkel Színházban 
játsszák nagy sikerrel. A balettszvitben sok utalás van a jazztől a klez-
meren át a hatvanas-hetvenes évek popzenéjén keresztül egészen 
Walt Disney híres rajzfilmjének zenéjéig.

Wolf Péter (1947) Erkel Ferenc-díjas zeneszerző a hatvanas évek vé-
gén a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola keretén belül mű-
ködő jazztanszakon tanult. 1969-ben tagja, később zenei vezetője lett 
a Hacki Tamás vezette Ex-Antiquis együttesnek, amellyel napjainkig 
több mint 3000 koncertet adott. Ebből az időszakból ered a Liszt Fe-
renc Kamarazenekarral való szorosabb együttműködése előadóként 
és hangszerelőként. Az utóbbi néhány évben a versenyművek felé for-
dult alkotói fantáziája, melyek közül kettő zongorára, kettő hegedűre, 

egy oboára és egy pedig trombitára készült. 
2007-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
jazz tanszakának BA, majd MA jazz-zeneszerző 
hallgatója (tanára: Oláh Kálmán). 2015-ben 
DLA fokozatot szerzett. Doktori disszertációját 
„Jazz-hangszerelés” címmel alkotta meg. 
Szavai szerint „a Ba-Rock divertimentómat 
1979-ben írtam a Magyar Rádió, pontosabban 
a könnyűzenei szimfonikus művek szerkesztője, 
Gyulai Gaál János kérésére. A három tételes mű-
ben a zongora párbeszédet folytat a vonószene-

karral és a barokk a rockzenével, melyet Jandó Jenő és a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar mutatott be.
A Musica seria címet azért adtam zongoraverseny helyett, hogy hang-
súlyozzam, ez komoly (seria) zene. Szokatlanul, 4 tételben, ami inkább 
egy szimfónia tagolása szokott lenni. Tekinthető a darab zongora-szim-
fóniának is. Konok lüktető nyolcadok indítják az első tételt, melynek 
második témája is ritmikus. Lírai témát a második tétel hoz, melyet 
egy táncos harmadik tétel követ. A zárótételnek izgalmas ritmikája 
adja sava-borsát. A versenyműveknél „kötelező” kadencia az első és 
a negyedik tételben ad lehetőséget a szólistának. A négy tétel nem 
hangnemi, hanem gondolati kapcsolatban van egymással. Előadása - 
hacsak addig más nem történik - ősbemutató lesz.”

Balog József (1979) diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyete-
men kitűnő minősítéssel szerezte. Tanulmányi évei alatt több hazai és 
nemzetközi versenyen nyert díjakat, ezek közül kiemelkedik a Chopin 
zongoraverseny I. díja (1999, Budapest), a Liszt-Bartók Nemzetközi 
Zongoraverseny I. díja (2000, Budapest), az Alekszander Tansman 
Nemzetközi Zenei Verseny nagydíja és különdíja (2002, Lodz), a 
Nemzetközi Brahms Zenei Verseny II. díja (2004, Pörtschach), a Pécsi 
Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny I. díja (2007, Pécs), valamint
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a „Carlo Soliva” Nemzetközi Zongoraverseny 2. díja (2008, Casale 
Monferrato).

Több CD felvétel is őrzi játékát a Hungaroton, a 
Convention Budapest Classic és a Brilliant Classics 
kiadóknál. Első, „Hungaricum” című szóló leme-
ze 2005-ben elnyerte a Nemzetközi Liszt Ferenc 
Hanglemezverseny Nagydíját. 
Állandó kamarapartnerével, Zalai Antal hege-
dűművésszel Enescu hegedű-zongora szonátái 
mellett lemezre vette Auer Lipót valamennyi 
átiratát, és Bartók Béla hegedűre és zongorára 
írt összes kamaraművét. A standard zongorista 
repertoár mellett szívesen játszik ritkán előadott, 
valamint jazz ihletésű műveket. Nevéhez fűződik 
megannyi kortárs zenei mű bemutatása is.

10/06 I 19:00 I Duna Palota

ZENESZERZŐ KARMESTEREK

Brahms: Két magyar tánc
Bogár István: Concertino folklorico két hegedűre és 
zenekarra
Bogár István: Hellas – Görög szvit (Rebe Attila hangszerelése)
Brahms: 2. (D-dúr) szimfónia, op.73

Közreműködnek: 
Csáky-Bogár Rita és Rudnyiczky Tatyjana – hegedű
Vezényel: Deák András

Johannes Brahms (1833-1897) egész életében lelkesedett a magyar 
zenéért. Ez a vonzalom a magyar hegedűssel, Reményi Edével való barát-
ságával kezdődött, aki állandó kísérőjeként magával vitte németországi 
hangversenykörútjaira. Reményi félig improvizált, magyaros-cigányos, ér-
zelmes ellágyulást és tüzes ritmikát egyaránt magába foglaló hegedülése 
olyan erős hatással volt a fiatal Brahmsra, hogy zenéjének egyik jellegze-
tes hangja ez lett. Brahms 21 magyar tánca népies műdalok és csárdások 
alapján született először zongorára, négy kézre, majd némelyik zenekari 
átdolgozást követően világhírű lett. Brahms magyar zenei kapcsolatai-
hoz tartozik még az is, hogy sűrűn és szívesen járt a bécsi Práter magyar 
csárdájába: az ott működő mindenkori cigányzenekar lelkes hallgatója, 
valamint a magyarosan fűszerezett eledelek lelkes fogyasztója volt. Ezt a 
csárdát annyira kedvelte, hogy 62. születésnapjának ünnepségét barátai 
ott tartották meg.
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Bogár István (1937-2006) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 
Szervánszky Endrénél folytatta zeneszerzés-ta-
nulmányait. 1957-68 között a Fővárosi Ze-
neiskola Szervezetben tanított. 1968-72-ig a 
Zeneműkiadó Vállalat főszerkesztő-helyettese-
ként, ezután 1983-ig az Országos Filharmónia 
dramaturgiai csoportvezetőjeként, valamint az 
Állami Hangversenyzenekar művészeti titkára-
ként tevékenykedett. 1983-tól a Magyar Rádió 
zenei együtteseinek igazgatójaként dolgozott. 
Együttesével, a Budapesti Strauss Zenekarral, 
melynek alapító-karmestere is volt, a világ 
több mint harminc országában szerepelt.

Csáky-Bogár Rita (1969) hegedűművész Budapesten született. Öt 
évesen kezdett hegedülni Vermes Mári-
ánál. 1992-ben végzett a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskola Tanárképző Intézet 
Budapesti Tagozatán és még abban az év-
ben tagja lett a Duna Szimfonikus Zenekar-
nak. 1997 óta a szekund szólam vezetője. 
1987-ban egyik alapítója volt a Budapesti 
Strauss Zenekarnak, ahol szólistaként és 
koncertmesterként is játszott. 

Rudnyiczky Tatyjana (1961) az odesszai 
Zeneakadémia befejezése után egy ideig az 
Ungvári Filharmónia kamarazenekarának 
volt tagja, majd a lengyelországi Wroclawi 
Leopoldinum kamarazenekarba szerződött. 
1992 óta tagja, 1993 óta pedig koncertmestere 
a Duna Szimfonikus Zenekarnak. 

A Concertino folklorico (1983) keletkezéséről és bemutatójáról 
Csáky-Bogár Rita a következőket mondta: „Édesapám ezt a művet a 
1980-as évek elején írta Kocsis Tamásnak és nekem. Kocsis Tamás Sza-
bó Csilla zongoraművész és Kocsis Albert hegedűművész fia. Abban az 
időben mindketten a XIV. kerületi zeneiskola Szimfonikus Zenekará-
ban játszottunk, Záborszky Kálmán vezetése alatt. A darab bemutatója 
is ebben a felállásban volt a Zeneakadémián. A mű három tételes. 
Az első tétel egy-egy rövid kadenciával, bevezetővel indul, ahol a két 
hegedű bemutatkozik, majd felcsendül a tétel főtémája, melyet egy 
variáció-sor követ, majd egy kis felidézés erejéig visszatér a bevezető-
ben hallott kadencia. A második, lassú tételben is külön-külön mutatja 
be a két hegedű a témát, majd együtt folytatják. A harmadik tétel egy 
nagyon friss, pergős tétel, tele virtuozitással. A kettősversenyt többször

9



játszottam annak idején Kocsis Tamással, aztán hosszú szünet után 
ismét az 1990-es években, Szecsődi Ferenc hegedűművésszel, a Bu-
dapesti Strauss Zenekarral és Édesapám vezényletével Spanyolország-
ban több alakalommal.” 

A Hellas – Görög szvit fúvószenekari műként született meg Bogár 
István műhelyében és vált az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb 
nemzetközi sikert aratott magyar darabjává. A Magyar Rádió felké-
résére készült, ősbemutatója 1982-ben volt. Remekül ötvözi a 20. 
századi zenei nyelvezetet a témából adódó antik elemekkel – például 
rögtön az 1. tételben (Thesszaloniki - Makedón tánc) egy ősi görög 
aszimmetrikus ritmussal. A 2. tétel (Meteora) a meghökkentő geoló-
giai csodákhoz, a Meteorák-hoz kalauzol, a 3. tétel (Delphi - Antik tánc) 
a delfi táncosok képét jeleníti meg, míg a 4. tétel (Athén - Akropolisz, 
Plaka) már a címében jelzi a benne alkalmazott formát, a több évezre-
des Akropolisznak és a buzuki-zenétől viszhangzó mai környezetének 
(‚Plaka’) kontrasztáló egységét örökíti meg. 

Johannes Brahms 2. szimfóniája a szerző derűsebb hangvételű 
művei közé tartozik, mert összességében felszabadult életigenlést 
sugároz. Brahms úgy emlékezett meg erről a művéről, hogy „vidá-
man és kedvesen hangzik, mintha egy mézesheteket élő házaspárnak 
alkottam volna”. Brahmsnak csak részben van igaza, hiszen az első té-
telt bevezető akkordok és a második tétel vágyódó gordonkadallama 
komor és tépelődő, viszont a 3. tétel már valóban táncos karakterű, 
a finálé pedig ünnepélyesen fénylő, életigenlő. 1877-ben a magyar 
származású karmester, Richter János mutatta be a Bécsi Filharmoni-
kusok élén. Brahms nagy művei – így a 2. szimfónia is – szinte kivétel 
nélkül nyáron születtek, mert télen inkább karmesterként és zongo-
raművészként lépett fel. Így volt ez 1879. január 1-jén is, amikor Bra-
hms a Pesti Vigadóban vezényelte D-dúr hegedűversenyét. Mondják, 
hogy már az első tételnél kuncogott a közönség, mert a zeneszerző 
elfelejtette begombolni a nadrágját, s emiatt kilógott az inge a frakk 
alól, amely energikusabb mozdulatoknál szépen lengedezett.

10/27 I 19:00 I Duna Palota

NEMZETI HANGOK

Csajkovszkij: 5. (e-moll) szimfónia, op.64
Kodály: Galántai táncok
Arturo Márquez: Danzón No.2

Vezényel: Gerardo Estrada Martinez (Venezuela)
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Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840-1893) életének utolsó évtizedét 
depressziós betegség gyötörte és ennek egyik szövődményeként 
halálfélelem is kínozta. Már 26 éves korában, első szimfóniájának 
komponálása idején eléri az első idegösszeomlás, majd egy évtized-
del később, röviddel egymás után a második és a harmadik. Nem 
véletlen, hogy kompozícióinak gyakori programja – így az 5. szim-
fóniában is – a sorssal való küzdelem. Ennek a szimfóniának az ele-
jén is megjelenik a „sorstéma” – mint Beethoven hasonló sorszámú 
szimfóniájában. Csajkovszkij szerint művének programja „meghajlás 
a sors, illetve a végzet kifürkészhetetlen parancsa előtt”, a mű fináléja 
– szintén Beethovenre emlékeztetve – a sors végzetszerűsége felett 
győzni képes emberről szól. 

„Galántán töltötte a szerző gyermekkora legszebb hét esztendejét. 
Híres volt akkor a galántai banda, Mihók prímás alatt. De még híre-
sebb lehetett száz évvel azelőtt. 1800 táján Bécsben több füzet magyar 
tánc jelent meg. Egyiknek címe így jelöli meg forrását: „Ausgesuchte 
ungarische Nationaltänze von verschiedenen Zigeunern aus Galant-
ha” („Válogatott magyar táncok, különböző galántai cigányoktól”). 
Ma már hírmondó sem maradt belőlük. Hadd folytassa ez a kis mű 
a régi galántai hagyományt.”– írta Kodály Zoltán (1882-1967) a Ga-
lántai táncok című darabja elé. A bécsi kottakiadványokra dr. Major 
Ervin zenetörténész hívta fel Kodály figyelmét, akinek a szimfonikus 
zenekari hangzás eszközeivel is sikerült életre kelteni valami nagyon 
fontosat az eredeti cigány előadásmód rögtönző, improvizáló szerte-
lenségéből, temperamentumából, hangszeres virtuozitásának önfe-
ledt öröméből. A Budapesti Filharmóniai Társaság megalakulásának 
80 éves jubileumi koncertjén, 1933-ban bemutatott táncköltemény 
mindmáig a szerző egyik legnépszerűbb alkotása. 

Gerardo Estrada Martinez 1980-ban szüle-
tett a venezuelai Caracasban. Zenei tanulmá-
nyait hegedűn és ütős hangszereken kezdte. 
Első karmesteri diplomáját az angliai Royal 
School of Music-ban „summa cum laude” 
minősítéssel kapta, majd Rodolfo Saglimbe-
ni és Francisco Navarro Lara professzorok kar-
mester-akadémiáin is diplomázott. Gerardo 

Estrada Martinez évek óta vezényli Fehéroroszországban a Nemzeti 
Rádió és Televízió Zenekarát, a Mogilev Városi Szimfonikus Zenekart 
és a Fehéroroszországi Állami Akadémiai Szimfonikus Zenekart, de a 
világ számos országában is vendégszerepelt már. 2015 májusában 
elnyerte az első helyezettnek járó „Arany pálca” díjat a közel 80 kar-
mester részvételével Spanyolország és Paraguay közös szervezésében 
megtartott III. Nemzetközi Karmester Versenyen. Gerardo Estrada 
Martinez korábban részt vett a Duna Szimfonikusok nemzetközi kar-
mester kurzusain is.
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Arturo Márquez (1950) mexikói zeneszerző 1994-ben komponált 
Danzón No.2 c. műve egy mexikói tánczenei stílusra utal, melynek 
eredete a kubai népzenében keresendő. Márquez családjával Mexikó-
városban él és a National University of Mexico professzora.

11/17 I 19:00 I Duna Palota

SZLÁV ROMANTIKUSOK

Glinka: Ruszlán és Ludmilla – nyitány
Dvořák: a-moll hegedűverseny, op.53
Csajkovszkij: D-dúr hegedűverseny, op.35

Közreműködik: Zalai Antal – hegedű
Vezényel: Deák András

Zalai Antal (korábban Szalai Antal János) 1981-ben született Bu-
dapesten. Zalai Antal öt éves korában kezdte klasszikus zenei tanul-
mányait. Diplomáját a brüsszeli Királyi Konzervatóriumban szerezte 
2009-ben, Sebestyén Katalin tanítványaként. Brüsszeli tanulmányait 
megelőzően Dénes László, Komlós Péter és Jozef Kopelman irányí-
tása alatt képezte magát Budapesten. Zalai emellett részt vett Isaac 
Stern, Pinchas Zukerman, Erick Friedman, Varga Tibor, Lewis Kaplan 

és Pauk György mesterkurzusain. 15 
éves korában nemzetközi ismertséget 
szerzett Bartók: I. hegedűversenyének 
előadásával, a budapesti Zeneakadé-
mia Nagytermében Yehudi Menuhin 
80. születésnapjának tiszteletére ren-
dezett hangversenyen. Az Egyesült 
Királyságban 2008-ban debütált, ahol 
Glazunov hegedűversenyét adta elő a 
Royal Liverpool Philharmonic vendé-
geként, Ludovic Morlot vezényletével. 
2010 áprilisában Zalai a bécsi közön-

ségnek mutatkozott be a Bécsi Szimfonikusok hagyományos „Bécsi 
Tavasz” gálakoncertjének egyedüli szólistájaként a bécsi Musikverein 
Aranytermében, Fabio Luisi vezényletével. Zalai Antal szólóesteket 
adott többek közt a New York-i Carnegie Hall kamaratermében, a 
washingtoni Kennedy Központ Terrace Theater termében, a moszkvai 
Csajkovszkij Konzervatórium Nagytermében, a genfi Victoria terem-
ben, a brüsszeli Királyi Konzervatórium Nagytermében és a vancouve-
ri Chan Művészeti Központban. Rendszeres zongoraművész-partnere 
Balog József.
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Mihail Glinka (1804-1857) ötfelvonásos operája, a Ruszlán és 
Ludmilla 1842. októberében került bemutatásra Szentpéterváron. 
A Puskin költeménye nyomán alkotott, középkorban játszódó, mese-
hangulatú darabnak a legismertebb részlete a fantasztikus energiájú 
és sodrású nyitány.
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Antonín Dvořák (1841-1904) a 19. század egyik legfoglalkoztatot-
tabb hegedűművészének, Joachim Józsefnek komponálta az a-moll 
hegedűversenyt. Az első tétel érdekessége, hogy a műfaj hagyo-
mányaival ellentétben nincs zenekari bevezetője, a szólista azonnal 
belép a zenei folyamatba. Az első és a második tétel Mendelssohn 
híres versenyművének példáját követve szünet nélkül kapcsolódik 
egymáshoz. A harmadik tétel önfeledt, táncos hangulatokat vonultat 
fel személyes hangvételű, dalszerű szakaszokkal váltakozva. A mű 
többszöri átdolgozás után sem nyerte el a magyar származású mű-
vész tetszését, végül Frantisek Ondriĉek vitte sikerre.  

Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840-1893) a D-dúr hegedűversenyt re-
kordsebességgel, mindössze 11 nap alatt vázolta fel. Amilyen gyor-
san született ez a mű, olyan hosszú keresés után talált rá Csajkovszkij 
arra a szólistára, aki a hegedűverseny bemutatására vállalkozik. A mű 
premierje New York-ban, 1879. június 24-én volt Adolf Brodszkij előa-
dásában. Szintén ő játszotta december 16-án Bécsben, a Filharmóniai 
Társaság hangversenyén, mely után Eduard Hanslick hírhedt zenek-
ritikus a Neue Freie Presse hasábjain durván megtámadta a művet: 
„Vannak festmények, amelyek szemlélése során az ember bűzt lát. 
Csajkovszkij hegedűversenye példája annak, hogy létezik zene, amely-
nek hallatára az ember bűzt hall.” Míg Csajkovszkij hegedűversenye 
a remekművek, addig Hanslick írása a megbukott zenekritikák közé 
került. 



12/08 I 19:00 I Duna Palota

„MOZARTNAK KÖSZÖNHETEM, HOGY ÉLETEMET
A ZENÉNEK SZENTELTEM.” (Csajkovszkij)

Csajkovszkij: 4. (G-dúr) szvit („Mozartiana”), op.61
Mozart: E-dúr kürtverseny, K.494a (töredék)
(a töredéket kiegészítette és befejezte D.I.)
Mozart: Esz-dúr kürtverseny, K.417
Csajkovszkij: Csipkerózsika – balettszvit, op.66a

Közreműködik: Nagy Miklós – kürt
Vezényel: Dénes István

Nagy Miklós (1963) tanulmányait 1986-ban fejez-
te be a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kolán, ahol kürtművészi diplomát szerzett. 1984 és 
1988 között a Magyar Szimfonikus Zenekar, 1989 
és 1992 között a Magyar Állami Hangversenyzene-
kar első kürtöse volt. 1992-től a Budapesti Feszti-
válzenekar első kürtöse, 2000-től az Orchestre Phil-
harmonique de Luxembourg szólókürtöse. 1996 és 
1999 között a tokiói Musashino Zeneakadémia és a 
Tokyo Metropolitan Fine Arts állami egyetem kürt-

professzora. 1987 óta tagja a világhírű Budapesti Fúvósegyüttesnek, 
1993-tól alapító tagja a Budapest Fesztivál Kürtkvartettnek. Nemzet-
közi kürtversenyeken több kiemelkedő helyezést ért el: III. díj - Genf 
(1985), I. díj - Markneukirchen (1986), I. díj - Duino (1992).

Dénes István (1954) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zene-
szerzés, karmester és zongora szakán 1977-ben diplomázott. 1987 
és 1995 között a Brémai Színház első karmestere, 1995 és 2008 
között pedig a Trieri Színház zeneigazgatója. Rendszeresen vezényel 
a Magyar Állami Operaházban, és a Nemzeti Filharmonikusok kon-
certjein, miközben ünnepelt művésze az európai koncerttermeknek 
és fesztiváloknak. Újító szándékát jól repre-
zentálják a 2000-ben szerzett „Nokia-keringő 
zongorára” és a „Nokia-keringő zenekarra” c. 
művei, amelyek a komolyzene történetében 
első ízben használják a mobil telefont. Dénes 
István szívesen vállalkozik híres szólóművek 
meghangszerelésére (pl. Beethoven – Dénes: 
Begegnung in Mondschein (Találkozások 
holdfényben) – „A Mondschein szonáta hang-
szerelése kisebb kitérőkkel” – Duna Szimfoni-
kus Zenekar Tavaszi Bérlet 2017.03.10.), vagy, mint a mai műsor is 
mutatja, töredék-művek kiegészítésére (Mozart: E-dúr kürtverseny, 
K.494a). 
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Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840-1893) „Mozartiana” című szvitje 
Mozart „kisebb kompozícióira” épül, amelyeket az orosz mester finom 
érzékkel hangszerelt újjá. Egész életében azt vallotta, hogy Mozart 
volt az a zeneszerző, akit mindenek felett imádott. Ezért is lett a mű 
alcíme: „Hódolat Mozart emlékének”. Az első két tétel Mozart-táncze-
nék meghangszerelése, a harmadik a kései Ave verum corpus motet-
ta Liszt-i átköltése nyomán készült, míg az utolsó tétel egy Gluck-ária 
nyomán írt Mozart-variációk átirata.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) kürtversenyeit jó barátja, 
Ignaz Leutgeb számára írta, akit még Salzburgból ismert. Valószínűleg 
Mozart tőle tanulta meg a korabeli natúrkürt játéktechnikáját, melyet 
aztán kiválóan alkalmazott saját műveiben. Leutgeb 1777-ben tele-
pedett le Bécsben és muzsikusi tevékenysége mellett egy sajtkeres-
kedést is üzemeltetett, melynek beindításához Leopold Mozarttól kért 
kölcsönt. Mozart összesen 4 teljes kürtversennyel lepte meg barátját.

A Csipkerózsika Csajkovszkij második balettje. A történet alapját 
Charles Perrault azonos című meséje képezi. A mű ősbemutatójára 
1890. január 15-én került sor a szentpétervári Mariinszkij Színház-
ban. Ezen jelen volt a cári család is. Az előadás után a cár szívélyesen 
elbeszélgetett az alkotókkal, de Csajkovszkij csalódására a zenéről 
mindössze csak ennyit mondott: „Egészen helyes... ”.
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TAVASZI
HANGVERSENYSOROZAT

02/02 I 19:00 I Duna Palota

KIMERÍTHETETLEN DALLAMKINCSEK SZERZŐI

Brahms: 2. (B-dúr) zongoraverseny, op.83
Borogyin: 2. (h-moll) szimfónia

Közreműködik: Kocsis Krisztián – zongora
Vezényel: Medveczky Ádám

Kocsis Krisztián (1997) már négy évesen komponált és improvizált, 
mindennapjai zenehallgatással, zongorázással és zeneszerzéssel tel-
tek. 2010-ben első díjat nyert a Nyíregyházán megrendezésre került 
XII. Országos Zongoraversenyen, 2011-ben a III. Országos Bartók 
Béla Zongoraversenyen játékát Kiemelt Nívódíjjal jutalmazták. 2013 
januárjában nagy sikerrel debütált a Bartók Béla Nemzeti Hangver-

senyteremben, ahol a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
koncertjén édesapjának, Kocsis Zoltánnak a vezény-
lete alatt Mozart A-dúr K.414-es zongoraversenyét 
adta elő. 2013 májusában elnyerte a Párizsban 
megrendezésre került Ile de France Nemzetközi 
Zongoraverseny különdíját, ahol ezzel egyidejűleg 
felkérték egy szólóestre: 2014. június 12-én nagy 
sikerrel debütált a francia fővárosban. A 2014. 
március 25-30-ig megrendezésre került VI. Bartók 
Béla Nemzetközi Zongoraversenyen harmadik díjat 
nyert, és egyetlen magyar muzsikusként a döntő 

résztvevője volt a 2016 őszén, Budapesten megrendezett Nemzetközi 
Liszt Zongoraversenynek.

Medveczky Ádám (1941) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
karmesterképzőjében és a zeneelmélet szakon tanult. 1960-1969 
között az Állami Hangversenyzenekar szólamvezető ütőhangszeres 
művésze volt, majd a Magyar Állami Operaház korrepetitora lett. 
1974-ben elnyerte a Magyar Televízió első alkalommal megrendezett 
karmesterversenyének második díját, ami országszerte ismertté tette 
a nevét. Még ebben az évben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
adjunktusa lett.  1974-ben kezdte meg karmesteri működését a Ma-
gyar Állami Operaházban.1982-ben a Zeneakadémia Magánének és
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Johannes Brahms (1833-1897) 1881 nyarán ezt írta egyik tiszte-
lőjének, Elisabeth von Herzogenbergnek: „El kell mondanom, hogy 
írtam egy egészen kis zongoraversenyt, egy egészen kis gyengéd 
scherzóval. B-dúrban...”. Franz Wüllnert pedig arról értesítette, hogy 
„Ez a zongoraverseny bármelyik másikkal felveheti a versenyt! Hosz-
szúságát tekintve valamennyit felülmúlja.” Ezek a mondatok a zongo-
raverseny-irodalom egyik legnagyobb szabású, 4 tételes remekmű-
vének létrejöttét jelezték. Nemcsak a 4 tételesség, de a zenekar és a 
szólóhangszer viszonya is ezt a zongoraversenyt egyértelműen egy 
szimfóniához teszi hasonlóvá. A B-dúr zongoraverseny bemutató-
ja a pesti Vigadóban volt a Budapesti Filharmóniai Társaság 1881. 
november 9-i hangversenyén. A zongoránál a szerző ült, akinek já-
tékáról azt jegyezték fel, hogy bizonyos robusztus erő, vaskosság és 
komolyság jellemezte, mint a Brahms műveket általában. A zenekart 
a nevezetes koncerten Erkel Sándor, Erkel Ferenc nagy tehetségű kar-
mester-fia irányította.

Alekszandr Borogyin (1833-1887) Európa egyik legtekintélyesebb 
kémia- és orvosprofesszora volt, aki magát „vasárnapi zeneszerző-
nek” nevezte. „A tudomány a munkám, a muzsika a szórakozásom” 
vallotta. Sokáig vívódott, hogy a tudomány vagy a muzsika-e az igazi 
hivatása. „Ön egy szép szimfóniát írt”– köszöntötte Borogyint 1877 
nyarán Liszt Ferenc, amikor az orosz zeneszerző Weimarban felke-
reste. A dicséret Borogyin 2. szimfóniájának szólt. Liszt az elsők 
között fedezte fel Borogyin tehetségét és alkotásaiban egy újhangú, 
kelet-európai zene megszületését üdvözölte. Vlagyimir Sztaszov, a 
kor nagy tekintélyű művészeti és zenekritikusa „hősi szimfóniának” 
nevezte ezt a művet, mert nyitótételében a régi orosz lovagok csatára 
készülő szertartását vélte kihallani. A második helyen álló és népies 
karakterű Scherzo Borogyin szövegmagyarázata szerint viszont Ba-
jánról, az Igorról szóló legenda dalnokáról szól, amint pengetős

Zongora tanszékének tanára lett. 1987-ben kinevezték a Magyar Pos-
ta Szimfonikus Zenekara (ma Concerto Budapest) zeneigazgatójának, 
mely pozíciót 1996-ig töltötte be.  Közben egy 
rövid ideig a Magyar Állami Operaház főzene-
igazgatójaként is működött, 1990-1993 között. 
1997-ben a Győri Filharmonikusok első karmes-
tere lett. Az operaelőadások dirigálása mellett 
végigvezényelte a szimfonikus zenekari reperto-
ár jelentős részét. Fontosabb díjai, kitüntetései: 
Liszt Ferenc-díj (1976), érdemes művész (1988), 
Bartók–Pásztory-díj (2003), Magyar Állami Ope-
raház örökös tagja (2004), Alternatív Kossuth-díj 
(2008), Kossuth-díj (2011), Prima Primissima díj (2016).
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hangszerének kíséretével megkezdi elbeszélését. (A 2. szimfónia 
tematikus anyagai szorosan kapcsolódnak a szerző ezzel a művével 
párhuzamosan írt Igor herceg c. operájához.) A fináléról Borogyin azt 
írta, hogy „tele van élettel és erővel, élénk és nagyon hatásos.” A mű 
bemutatója 1877. február 26-án volt Liszt Ferenc kezdeményezésére, 
az általa alapított és mecénált Általános Német Zenei Egyesület kon-
certjén.

03/02 I 19:00 I Duna Palota

MESTERMŰVEK

Barber: Adagio vonószenekarra, op.11
Elgar: e-moll csellóverseny, op.85
Mozart: C-dúr szimfónia („Jupiter”), K.551

Közreműködik: Karasszon Eszter – cselló
Vezényel: Deák András

Karasszon Eszter (1992) a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen diplomázott 2016-ban. Számos versenyen 
ért el eredményt, legfontosabb helyezései: Popper Dávid 
Nemzetközi Gordonkaverseny I. díj (2015), Dohnányi Ernő 
Kamarazene Verseny Nagydíja (2013), Starker János Orszá-
gos Csellóverseny I. díj (2008). 2010-ben ösztöndíjjal 5 he-
tet töltött Amerikában, az Indiana Universityn, ahol Starker 
János mesterkurzusán vett részt.

Samuel Barber (1910-1981) amerikai zeneszerző legismertebb 
műve a fenségesen gyönyörű Adagio, amely eredetileg vonósnégye-
sének második tétele volt. A mű világkarrierje 1937-ben kezdődött, 
amikor Barber vonószenekarra átdolgozta. Ezt a művet játszották F. D. 
Roosevelt és J. F. Kenedy amerikai elnökök temetésén. Filmvásznon a 
háború pusztítását illusztrálta a Szakaszban, Az elefántemberben pe-
dig a főhős depressziója aláfestéseként használták fel. Ez a mű tette 
halhatatlanná Barber nevét.
 
Sir Edward Elgar (1857-1934) angol zeneszerző az Enigma-vari-
ációival szerzett nemzetközi hírnevet. Népszerű indulóinak egyike 
– a Land of Hope and Glory (A remény és dicsőség országa) – a Brit 
Gyarmatbirodalom himnusza lett. Gordonkaversenye 1919-ben ké-
szült, hátterében az első világháború borongós képe áll. Egy anekdota 
szerint Elgar 1918-ban, 61 évesen mandulaműtéten esett át. A műtét 
utáni napon – lánya, Carice elmondása szerint – papírt és tollat kért, 
és lejegyzett egy dallamot, 9/8-ados ütemmutatóval. Ebből a témából 
bontakozott ki a csellóverseny emlékezetesen szép főtémája.
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Nagy valószínűséggel a Jupiter-szimfónia névadója nem Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791), hanem a Londonban élt neves né-
met vállalkozó, Johann Peter Salomon volt, aki Haydntól a 12 híres 
„Londoni” szimfóniát rendelte. Ez az elnevezés a mű C-dúr jellegét 
hangsúlyozza, figyelmen kívül hagyva annak számos fájdalommal 
teli részletét. Egyébként bizonytalanok Mozart utolsó szimfóniáinak 
(Esz-dúr, „nagy g-moll”, „Jupiter”) megszületési körülményei, bemu-
tatásuk időpontja és helye. Ugyanakkor a szimfónia befejezésének 
dátumát maga Mozart 1784-ben jelölte meg a több-kevesebb rend-
szerességgel vezetett műjegyzékében, 1788-ban. Keserű évek voltak 
ezek Mozart életében: szorító anyagi gondok gyötörték, a megoldá-
sukra tett kísérletei sorra kudarcba fulladtak. Az „Jupiter” szimfóniá-
ban ennek ellenére az életigenlő hang játssza a főszerepet.

03/23 I 19:00 I Duna Palota

AZ OLASZ ZENEÓRIÁS

Részletek Verdi Nabucco, A lombardok az első keresztes 
hadjáratban, Macbeth, A trubadúr, Traviata, Aida és az 
Otello c. operáiból

Közreműködnek: a Nemzeti Énekkar szólistái 
és a Nemzeti Énekkar
Vezényel: Somos Csaba

Somos Csaba DLA (1970) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, 
ének-zenetanár és karnagy-diplomát, valamint karmester-diplomát is 
szerzett. Már egyetemi évei alatt is tevékenykedett kórusvezetőként; 
pályájának jelentős részét a Vasas Művészegyüttes Énekkarának élén 
töltötte, amelynek 1992 és 2009 között, két év megszakítással volt 
vezető karnagya. Emellett 2002-ben megalapította saját együttesét, 
a Vass Lajos Kamarakórust – ennek jelenleg is ve-
zetője. A Magyar Rádió Énekkarának vezető kar-
nagyaként dolgozott 2009 és 2013 között, 2013 
óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem taná-
ra, valamint a tanintézet Alma Mater Kórusának 
karnagya, 2012-től a Magyar Kórusok, Zenekarok 
és Népzenei Együttesek Szövetségében (KÓTA) a 
művészeti bizottság elnöke. Zeneigazgatói posz-
ton állt a debreceni Csokonai Színházban (2000-
2004), majd a Pécsi Nemzeti Színházban (2004-2007), vendégkar-
mesterként és karnagyként számos magyar szimfonikus zenekarral 
és hivatásos kórussal lépett fel, így a Duna Szimfonikus Zenekarral is. 
2016. január 1-jétől a Nemzeti Énekkar vezető karnagya. Munkássá-
gát 2002-ben Rubányi-díjjal, 2014-ben Liszt Ferenc-díjjal ismerték el.
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A Nemzeti Énekkar 1985-ben ala-
kult Állami Énekkar néven, Pászti 
Miklós zeneszerző–karnagy vezeté-
sével a Magyar Állami Népi Együt-
tes énekkarából. Alapító karnagyuk 
1989-ben bekövetkezett halála 
után Elláné Bodonyi Katalin, majd 
Ugrin Gábor karnagy irányította 
az együttest. A kórus történetének 

első nagy korszaka 1990-ben kezdődött, amikor Antal Mátyás vette 
át a karigazgatói teendőket, aki 2016. március 31-ig töltötte be ezt 
a tisztséget. A bő negyedszázad alatt az énekkar Magyarország egyik 
vezető hivatásos kórusává vált, széles műfaji profillal és gazdag reper-
toárral. 2016. január 1-jétől Somos Csaba a Nemzeti Énekkar vezető 
karnagya.

Giuseppe Verdi (1813-1901) operái „azért oly népszerűek máig 
mind a kiművelt, mind a legegyszerűbb hallgatóság körében, mert 
örök érzelmi és tudati tartalmakat fejeznek ki a legközvetlenebb 
módon – akárcsak Homérosz, Shakespeare, Ibsen és Tolsztoj.” Isaiah 
Berlin zenetörténész summás összefoglalója tökéletesen jellemzi az 
előadásra kerülő remekmű-részletek szerzőjét, aki a Parma közeli Le 
Roncole falucskából, önerőből, a teljes ismeretlenségből küzdötte fel 
magát az operatörténet egyik legnagyobbjává. Az 1840-es években 
a zeneköltő neve összeforrt az olasz egységmozgalommal: V.E.R.D.I. 
= Vittorio Emanuele Re D’Italia (Viktor Emanuel, az egységes Itália 
királya!). Aki tehát Verdit éltette, az egyúttal az egységes Itália létrejöt-
tére is szavát adta. Dallamai az operatörténetben szinte egyedülálló 
módon a korabeli olasz tömegek ajkán visszhangzottak, melyek közül 
kiemelkedik a Nabucco máig világhírű „Szállj gondolat, aranyszár-
nyon” kezdetű kórusa, a „Va pensiero”, A lombardok az első keresz-
tes hadjáratban unisono kara („O Signore, dal tetto natio”) és a Mac-
beth záró együttese. Későbbi operáiban (A trubadúr, Traviata, Aida, 
Otello) Verdi megvált a regényes, szabadság-történetű dalműveitől 
és hősei sorsára koncentrálva újjáteremtette az olasz zenedrámát.   

04/20 I 19:00 I Duna Palota

ÖRÖMTELI ALKOTÁSOK

Smetana: Az eladott menyasszony – Komédiások tánca
Enescu: Román rapszódia (A-dúr), op.11 No.1
Dohnányi: Szimfonikus percek, op.36
Sosztakovics: 9. (Esz-dúr) szimfónia, op.70

Vezényel: Ligeti András
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Ligeti András (1953) hegedűművész és karmester. A Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán először 1970 és 1976 között a hegedű 
főtanszakon, majd 1974–1979 között a karmesterképzőben tanult. 
Hegedűművészi tanulmányai befejezése után lett a Zeneakadémia 
tanára és a Magyar Állami Operaház koncertmestere, később pedig 

karmestere. 1986-tól Bécsben Claudio Abbado mun-
katársa lett és megbízták a Mahler Ifjúsági Zenekar 
irányításával is. Ekkortól kezdve rendszeresen dirigált 
hazai és külföldi zenekarokat vendégkarmesterként. 
Többek között a Suisse Romande, az Izraeli, a BBC, a 
Drezdai, a Dortmundi és a Bergeni Filharmonikusok, 
a Japán Kamarazenekar és a római Santa Cecília Aka-
démia vendégkarmestere lett. Közben rendszeresen 
együtt dolgozott az English Opera North társulatával 

is, illetve öt éven át a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának karmes-
tere, majd három évig igazgató karmestere volt. 1997-től kezdődően 
2008-ig a Telekom Szimfonikus Zenekarának zeneigazgatójaként te-
vékenykedett, 2001-től pedig a Nyugat-Ausztráliai Szimfonikus Zene-
kar művészeti vezetője és első állandó vendégkarmestere lett.Közben 
egyetemi docensként éveken át vezette a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola szimfonikus zenekarát, illetve később ugyanitt a karmester-
képző munkáját is irányította. 2005-ben a Taipei Szimfonikus Zenekar 
főzeneigazgatója lett. Díjai közül kiemelkedik a Bartók–Pásztory-díj 
(1988, 2001); Liszt Ferenc-díj (1988); Érdemes művész díj (2002); 
Kossuth-díj (2007).

Bedřich Smetana (1824-1884) Az eladott menyasszony c. vígope-
rájának III. felvonása egy csehországi falu főterén játszódik, ahová 
vándorcirkusz érkezik. A művészek rögtön próbát is tartanak, hogy a 
bámészkodó falusiak közül minél többen kedvet kapjanak az előadás-
hoz. Smetana hat operája közül azért szeretik a legtöbben Az eladott 
menyasszonyt, mert abban sok lendületes dallam és vérpezsdítő pol-
ka található. 

George Enescu (1881-1955) zeneszerző, hegedűművész, pedagó-
gus és karmester legismertebb szerzeménye az 1. Román rapszódia, 
melynek alapkarakterét a tánc adja. A darab a szólóklarinéton lassan 
kibontakozó román népdallal kezdődik, hogy aztán tempóban, ritmi-
kában és hangvételben is különböző zenei anyagok egyre csillogób-
ban hangszerelt kavalkádja röpítse el a művet a frenetikus fináléig. 

Dohnányi Ernő (1877-1960) Szimfonikus percek c. művéről így 
írt Tóth Aladár 1933-ban: „Csupa harmónia, csupa formásság és 
könnyedség ez az öt pompás kis bagatell, ahol csintalankodik, vagy 
szeszélyeskedik, ott is csupa dalolás, szellemessége mindig egyúttal 
lelkesség is, azaz olyan „divertimento”, mely nemcsak a szellemet szó-
rakoztatja, hanem felüdíti a lelket is. Lebilincsel és felszabadít...”.
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Dmitrij Sosztakovics (1906-1975) volt az első, akinek a zenéje a föl-
dön kívül is felcsendült. 1961. április 12-én Jurij Gagarin, az első űr-
hajós az irányítóterem közönségének egy Sosztakovics-dalt énekelt: 
Az én hazám hallja, az én hazám tudja,/ hol, mely egekben száll fia. Az 
1945-ben keletkezett 9. szimfónia a szerző szerint „vidám kis darab”. 
A Szvjatoszlav Richterrel szűk körben eljátszott, majd ugyanazon év 
novemberében bemutatott 9. szimfónia „nem tragikus-hősi karakte-
rű, hanem áttetsző, könnyen áttekinthető, és könnyed, derűs hangulat 
hatja át”.

05/11 I 19:00 I Duna Palota

AMERIKAI RAPSZÓDIA

Válogatás Gershwin műveiből
   F-dúr zongoraverseny
   Rhapsody in blue
   Dalok
   Egy amerikai Párizsban

Közreműködnek: Balog József – zongora,
Jazzation énekegyüttes
Vezényel: Deák András

George Gershwin (1898-1937) zenéje úgy vall saját koráról, mint 
Offenbach operettjei a francia császárságról, Johann Strauss a Monar-
chia Bécséről, vagy Bartók késői zenéi a háborúba rohanó Európáról. 
Gershwin első nagy sikere az 1919-ben írt Swanee című dal volt, amit 
kottaként és hanglemezen is kiadtak, így egy csapásra világszerte 
ismert szerző lett. Hamarosan a Broadway népszerű zeneszerzőjévé 
vált, miközben egyre inkább foglalkoztatta az amerikai dzsessz és az 
európai klasszikus zene egyesítésének a gondolata. 

A Rhapsody in Blue a „szimfonikus jazz” alapműve. Az 1924-es be-
mutatón a zongoraszólót játszó Gershwin partnere Paul Whiteman 
jazz-zenekara volt. A darab ma ismert szimfonikus zenekari változata 
csak két év múlva készült el. Gershwin művének először az „Americian 
Rhapsody” címet szánta, ám egy impresszionista kiállítás hatására – 
ahol többek között olyan képfeliratokkal találkozott, mint „Harmónia 
szürkében és zöldben” vagy „Nocturne kékben és zöldben” – született 
meg végül a Rhapsody in Blue. A „blue” az amerikai zsargon szerint 
rosszkedvet, szomorúságot, másnaposságot jelent, de gondolhatunk 
a vágyakozó, érzelmekkel teli bluesra is. Mivel a kék színnek a mű 
esetében legfeljebb csak hangulati asszociációja van, ezért a nálunk 
elterjedt Kék rapszódia fordítás nem fedi a mű eredeti tartalmát.   

Az 1925-ben bemutatott, három tételes F-dúr zongoraverseny dal-



23

lamossága félreérthetetlenül a dzsessz forrásaiból táplálkozik, de 
ezen a művén is érződik Gershwin európai zenében való rendkívüli 
tájékozottsága és jártassága.

Az Egy amerikai Párizsban c. szimfonikus mű Gershwin párizsi 
tartózkodása során született. Az 1920-as évek Párizsának hangulatát 
mutatja és „a zene nyelvén közvetíti azoknak az emócióknak egymá-
sutánját, amelyet egy jenki turista érezhet (nincs kizárva, egyenesen a 
Broadway-ról), aki belesodródott a fény városának forgatagába.”

Jazzation énekegyüttes Magyarország első 
számú jazz a cappella együttese, öt nemzetközi 
díjjal, külföldi és hazai koncertekkel, kurzusokkal, 
folyamatosan bővülő repertoárral. A 2005-ben 
alakult formáció az a cappella műfajának pro-
fesszionális művelésén túl minél szélesebb körű 
népszerűsítését érzi küldetésének itthon és kül-
földön egyaránt.

Balog József  (1979) diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen kitűnő minősítéssel szerezte. Tanulmányi évei alatt több 
hazai és nemzetközi versenyen nyert díjakat, ezek közül kiemelkedik 
a Chopin zongoraverseny I. díja (1999, Budapest), a Liszt-Bartók 
Nemzetközi Zongoraverseny I. díja (2000, Budapest), az Alekszander 
Tansman Nemzetközi Zenei Verseny nagydíja és különdíja (2002, 

Lodz), a Nemzetközi Brahms Zenei Verseny II. díja 
(2004, Pörtschach), a Pécsi Nemzetközi Liszt Ferenc 
Zongoraverseny I. díja (2007, Pécs), valamint a 
„Carlo Soliva” Nemzetközi Zongoraverseny 2. díja 
(2008, Casale Monferrato).
Több CD felvétel is őrzi játékát a Hungaroton, a 
Convention Budapest Classic és a Brilliant Classics 
kiadóknál. Első, „Hungaricum” című szóló lemeze 
2005-ben elnyerte a Nemzetközi Liszt Ferenc 
Hanglemezverseny Nagydíját. 

Állandó kamarapartnerével, Zalai Antal hegedűművésszel Enescu 
hegedű-zongora szonátái mellett lemezre vette Auer Lipót 
valamennyi átiratát, és Bartók Béla hegedűre és zongorára írt összes 
kamaraművét. A standard zongorista repertoár mellett szívesen 
játszik ritkán előadott, valamint jazz ihletésű műveket, nevéhez 
fűződik megannyi kortárs zenei mű bemutatása is.



10/15 I 10:30 I Duna Palota

FŐVÁROSOK

Haydn: 104. szimfónia („London“)
Mozart: D-dúr szimfónia 
(„Prágai“)
Bizet: Róma-szvit
Gershwin: Egy amerikai 
Párizsban
ifj. J. Strauss: Bécsi vér-keringő

CSALÁDI MATINÉ
HANGVERSENYSOROZAT

A hangversenyeken a műismertetést követően részletek 
hangzanak el többek között a felsorolt művekből is.

ÖRDÖGÖK ÉS BOSZORKÁNYOK

Weber: A bűvös vadász – nyitány
Berlioz: Fantasztikus szimfónia 

Gounod: Faust – balettzene
Liszt: 1. Mefisztó-keringő
Ljadov: Baba Jaga
Muszorgszkij: Éj a kopár 
hegyen

ZENÉS MÚZEUMI SÉTÁK

egy Város – egy Képtár – egy Műtárgy – egy Zenemű
Társművészeti 
kirándulás vetítéssel és 
Boccherini, Debussy, 
Elgar, Ravel, Respighi 
és Vivaldi műveivel.
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11/05 I 10:30 I Duna Palota

11/26 I 10:30 I Duna Palota



11/05 kép Tam O’Shanter and the Witches - John Faed /forrása: wikimedia.org 
02/18 kép Rimszkij-Korszakov: Seherezade Orchestral Works lemezborító
03/18 kép Anonymous watercolour, 19th century: Scene from Mozart’s opera Le nozze 
di Figaro
04/29 kép Háry János színes magyar film plakát

MESÉS KELET

Beethoven: Török induló 
Boiueldieu: Bagdadi kalifa – 
nyitány
Borogyin: Polovec táncok
Muszorgszkij: Hovanscsina – 
Perzsa tánc
Rimszkij-Korszakov: 
Seherezade

ASSZONYOK, LÁNYOK

Mozart: Figaro házassága – 
nyitány
Rossini: Az olasz nő Algírban – 
nyitány
Bizet: Carmen – Habanera
Delibes: Sylvia – Pizzicati
Grieg: Peer Gynt – Anitra tánca

HAZASZERETET

Glinka: Iván Szuszanyin – 
előjáték
Erkel: Hunyadi Lászó – nyitány
Verdi: Nabucco – nyitány
Kodály: Háry János – szvit
Sibelius: Finlandia
Smetana: Hazám
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02/18 I 10:30 I Zeneakadémia – Nagyterem 

03/18 I 10:30 I Duna Palota

04/29 I 10:30 I Duna Palota



Közreműködik: 
a Duna Szimfonikus Zenekar,

valamint a Budapesti Operettszínház 
balettkara és szólistái

Vezényel: Deák András

Budapest Gálakoncert



Alkalom adtán...
ESKÜVŐ | BANKETT | PARTI
KONFERENCIA | ELŐADÁS

exkluzív rendezvényhelyszínek
 a belváros szívében.

www.dunapalota.hu

Közreműködik: 
a Duna Szimfonikus Zenekar,

valamint a Budapesti Operettszínház 
balettkara és szólistái

Vezényel: Deák András

Budapest Gálakoncert
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BÉRLET- ÉS JEGYÁRAK

Az ŐSZI bérlet és TAVASZI bérlet egyenként: 12 000 Ft. 
Az ŐSZI bérlet és TAVASZI bérlet együttes megvásárlása 
esetén az ár: 22 000 Ft. 
Az ŐSZI és TAVASZI hangverseny sorozat egy előadására 
szóló jegy: 3200 Ft.  

A CSALÁDI MATINÉ bérlet: 5200 Ft.
A CSALÁDI MATINÉ hangversenysorozat egy előadására 
szóló jegy: 1500 Ft.  

Áraink 27% áfát tartalmaznak.

Megvásárolhatóak hétköznap 10 és 18 óra között 
(koncertek napján az előadás kezdetéig!)  a Duna Palota 
portáján (1051 Bp., Zrínyi u. 5. | +36 1 235 5500) vagy a 
www.jegy.hu, www.jegymester.hu weboldalakon.

INFORMÁCIÓ

www.dunaszimfonikusok.hu | +36 1 355 8330
duna.szimf@dunapalota.hu
Facebook-on: Duna Szimfonikus Zenekar

TÁMOGATÓINK

A Duna Szimfonikus Zenekar a műsorváltoztatás jogát 
fenntartja!


