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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 karmester-

szakon szerezte meg 
második diplomáját 
(1986). A főiskola 
mellett olyan nagy-
hírű, nemzetközileg 
elismert professzorok 
irányításával képezte 
tovább magát, mint 
Franco Ferrara és 
Eötvös Péter. Karmes-
teri pályáját a Salgó-
tarjáni Szimfonikus 
Zenekar művészeti 
vezetőjeként kezdte 
meg (1985-1991). 

1991 óta áll a Duna Szimfonikus Zenekar 
élén vezető karmesterként. Ez idő alatt 14 
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 irányította saját zenekara mellett 
az Interoperett Lehár Zenekar-át, 2000-től 
kezdve pedig a Bogár István által alapított 
Budapesti Strauss Zenekar-t.

A Duna Szimfonikus Zenekarral két CD-t készí-
tett (1997, 2006). 1995-óta alapító és állandó

karmestere a Duna Koncert klasszikus 
zenei sorozatnak (2016-tól Budapest 
Gálakoncert), melynek célja, hogy segítse 
a Budapestre látogató külföldiek bepillan-
tását 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 koncertmeghívást 
kapott a Chicago Philharmonic-hoz is. 
Vezényelt már Finnországban, Szlovákiában, 
Németországban, Svájcban és Izraelben is. 

2006 óta rendszeresen fellép Bécsben a 
Wiener Mozart Orchester-rel a Musikverein-ben, 
és az Staatsoper-ben is, és e zenekar élén 
dirigált már Mexikóban, Bulgáriában, 
Fehéroroszországban, Ukrajnában, Lengyelország-
ban, Lettországban, Oroszországban és Kínában.
2014 óta a Vienna Strauss Philharmonic Orchestra 
karmestereként főként Oroszországban több 
mint száz hangversenyt dirigált.

Nemzetközileg is elismert művészi munkásságáért 
2004-ben a Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztjével tüntették ki, a zenei ismeretter-
jesztésben és az új koncertlátogató közönség 
nevelésében játszott kiemelkedő szerepéért 
2013-ban Gramofon zenei különdíjat, 2014-ben 
a kultúra és közművelődés terén kifejtett ki-
emelkedő tevékenysége elismeréseként 
„Törökbálint kultúrájáért” díjat kapott.
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SZKLENÁR FERENC 
MŰVÉSZETI VEZETŐ

Szklenár Ferenc Dorogon, szülővárosának 
zeneiskolájában kezdett fuvolázni és picco-
lózni. 1973-tól a budapesti Bartók Béla Zene-
művészeti Szakközépiskolában folytatta zenei 
tanulmányait, Szebenyi János osztályában. 
1977-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Főiskola 
budapesti tagozatára, 
ahol 1980-ban szerezte 
meg fuvola- ének- és 
szolfézstanári diplomáját 
Kovács Imre növendé-
keként. Négy évig a 
fővárosi Lajtha László 
Zeneiskola tanáraként 
működött, majd 1984-
ben felvételt nyert a 
Duna Szimfonikus 
Zenekarba, mint zene-
kari fuvolaművész. 

1 9 9 4  ó t a  a  Duna Szimfonikus Zenekar 
művészeti igazgatója. Vezetésével a zenekar 
évente több mint száz hangversenyt ad a fő-
város nevezetes koncerttermeiben, vidéken, 
és külföldön egyaránt. 

1996-ban az Eötvös Lóránt Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi karán kulturális me-
nedzser szakon szerzett oklevelet. 

A zenekar vezetői feladatok ellátása mellett 
fuvolásként is aktívan közreműködik a Duna 
Szimfonikus Zenekar munkájában. Szólista-
ként és különböző kamarazenei együttesek

tagjaként gyakran koncertezik Magyarországon 
és külföldön egyaránt. 

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 (2016-tól Budapest Gálakoncert), 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 élethivatásának. 
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 tevékeny-
ségének elismeréseként három alkalommal 
részesült belügyminiszteri (1997, 2002, 2017) 
egyszer pedig kultuszminiszteri (2002) elisme-
résben. Emellett 1997-ben elnyerte a Magyar 
Köztársaság Arany érdemkeresztjét, 2005-
ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjét. 2013-ban Gramofon zenei 
különdíjat kapott.
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(és az operaelőadásokon énekkel is) igyekeznek 
felvidítani a rabságot egyre nehezebben viselő 
Igor herceget és fiát. A keleties zenében a fiatal 
női mozgás bűvöletes szépségét sugárzó dallamok 
váltakoznak a robbanó feszültségű és vad 
elevenségű férfitáncokkal.

Dmitrij Boriszovics Kabalevszkij az orosz nem-
zeti zene egyik legkiválóbb XX. századi kép-
viselője volt. Alkotásai közül kiemelkedik a 
Komegyianti (Komédiások) c. balettszvit. 

Demeter László fuvolaművész-tanár 2006 óta a 
Duna Szimfonikus Zenekar fuvola szólamveze-
tője. Tanulmányait édesapjánál, Demeter Lász-
lónál, majd a Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskolában Götzné Vass Máriánál 
folytatta. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
temen Tősér Dániel irányításával 2006-ban 

diplomázott. A Dorogi 
Erkel Ferenc AMI 
fuvolatanára. Kiváló 
és virtuóz művészi 
munkájának köszön-
hetően ismét szólista 
feladatot kapott az 
Őszi bérlet nyitó-
koncertjén. Zenekari 
fuvolaművészi mun-
kája mellett aktívan 
részt vesz a Duna 
Szimfonikus Zenekar 
kamarazenei műhely-

munkájában, szakmai megújításában, a Zene-
kar népszerűsítésében, továbbá internetes és 
nyomtatott arculatának gondozásában, frissíté-
sében.

Hacsaturján: Fuvolaverseny 
Kabalevszkij: Komédiások – szvit, op.26 
Borogyin: Polovec táncok

Közreműködik: Demeter László – fuvola  
Vezényel: Deák András

Az örmény születésű Aram Hacsaturján 
Fuvolaversenye eredetileg Hegedűversenynek 
íródot t, melyet David Ojsztrah orosz 
hegedűművész mutatott be 1940-ben. Jean-Pi-
erre Rampal francia fuvolaművész annyira 
megszerette ezt a művet, hogy a szerző hozzá-
járulásával nemcsak átírta fuvolára, de új 
kadenciával is ellátta a mű első tételét. Így 
született meg 1968-ban a 20. századi fuvola-
irodalom egyik legnépszerűbb, a szó legne-
mesebb értelmében közönségbarát darabja, 
amely az első ütemtől kezdve örmény folklórral 
átitatott lüktető, elbűvölő szépségű muzsika. 
Különösen vonatkozik ez utóbbi megállapítás a 
lassú tételre, amely a XX. századi zeneirodalom 
talán egyik legszebb, legköltőibb fejezete.

Alekszander Porfirjevics Borogyin orosz zene-
szerző egyetlen operáján 1869-től élete végéig 
dolgozott. Művét halála után három évvel, 1890-
ben mutatták be hűséges barátja, Rimszkij-
Korszakov és annak tanítványa, Glazunov 
hangszerelésében. A Polovec táncok egy XII.szá-
zad eleji fogolytáborba repít el bennünket, ahol 
Koncsak parancsára a kán szolgálói táncokkal
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„El sem tudjátok képzelni, milyen érzés egy 
Beethoven méretű szellemóriás döngő lépteit 
magad mögött hallani.” A kritikusok szerint 
Beethoven "lépteivel" mégiscsak beérte 
Brahmsot, mert az 1. szimfóniát még napja-
inkban is gyakran Beethoven „Tizedik”-je-
ként emlegetik 4. tételének „örömódaszerű” 
zenéje miatt.

Balog József nemzedékének egyik legtehet-
ségesebb zongoristája, aki a világ 3 kontinen-
sének már több mint húsz országában 800-nál 
is több koncertet adott kamarazenészként és 
szólistaként egyaránt. Érettségije után a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti 
Tanárképző Intézetében tanári diplomát szer-
zett, majd ezt követően a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem zongora tanszakán foly-

tatta tanulmányait.
A standard zongorista 
repertoár mellett szí-
vesen játszik ritkán 
hallható darabokat 
is (pl. Saint-Saëns: 
5. zongoraverseny) 
és kortárs műveket 
is. A közelmúltban a 
HUNGAROTON-nál 
megjelent Gershwin 
CD-je nagy szakmai- és 
közönségsikert ara-
tott. A 2018. március 

15-én Liszt Ferenc-díjjal kitüntetett művész a 
Duna Szimfonikusok mindig szívesen foga-
dott szólista partnere.

Saint-Saëns: 5. (F-dúr) zongoraverseny 
(„Egyiptomi”), op.103 
Brahms: 1. (c-moll) szimfónia, op.68

Közreműködik: Balog József – zongora
Vezényel: Deák András

Camille Saint-Saëns francia zeneszerző egész 
életében nagy utazó volt. Diadalmas pályája 
során többek között járt Egyiptomban, 
Ceylonban, Brazíliában, a Kanári-szigeteken 
és az Egyesült Államokban is. Grieg 
és Csajkovszkij társaságában elnyer te 
Cambridge díszdoktorátusát. Algírban hunyt 
el. Ötödik zongoraversenyét az egyiptomi 
Luxorban kezdte komponálni 1896-ban, 
melybe az Európán kívüli zenei világ 
jellegzetességei közül a jávai, a spanyol és a 
közel-keleti utazásain szerzett zenei emlékeit 
is belekomponálta. Komponálni számára oly 
természetes volt, „mint az almafának az, hogy 
almát teremjen”. 

Saint-Saëns minden műfajban komponált, 
és tulajdonképpen Johannes Brahms német 
zeneszerző is, az operát kivéve. Néha-néha 
barátainak mondogatta, hogy szívesen írna 
egyet, de ezt senki nem várta tőle, viszont azt 
már igen, hogy végre fejezze be az immáron 
több, mint két évtizeddel korábban megkezdett 
1. szimfóniáját. „Szimfóniát írni nem tréfado-
log”– mondogatta azt őt sürgetőknek, és 43 
évesen végre befejezte c-moll-szimfóniáját. 
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„Gőzerővel arra készülök, hogy kibontakoztas-
sam a tehetségem. 
Az lebeg a szemem 
előtt, hogy a lehető 
legképzettebb zenész 
szeretnék lenni. Per-
sze ez életre szóló 
feladat, de néhány 
éven belül szeretnék 
odáig eljutni, hogy 
egészen jól cselló-
zom. A vágyam, hogy 
koncertező művész 
vagy zenekari zenész 
lehessek egy igazán 
jó zenekarban.”

Antal Mátyás fuvolaművész, karmester 22 éves 
korában lett a Magyar Állami Hangversenyze-
nekar (mai nevén a Nemzeti Filharmonikusok) 
fuvolistája és ezzel párhuzamosan elkezdő-
dött karmesteri és 
karnagyi pályája is. 
1990-től 26 éven át 
a Nemzeti Énekkar 
karigazgatója volt, 
amely nemzetközi 
hírnévre tett szert irá-
nyítása alatt. Karmes-
terként Európa szinte 
valamennyi országá-
ban, de Kínában és 
Japánban is szere-
pelt, több lemez-, ill. 
CD-felvételt készített, 
nevéhez száznál több új magyar mű ősbemu-
tatója fűződik. A Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Fúvós Tanszékének oktatója.

Muszorgszkij: Éj a kopár hegyen 
Csajkovszkij:  Változatok egy rokokó 
témára gordonkára és zenekarra, op.33 
Mendelssohn: 5. (d-moll) szimfónia
 („Reformáció”), op.107 

Közreműködik: Dolfin Balázs – cselló (a 2018. évi 
Fischer Annie ösztöndíj nyertese) 
Vezényel: Antal Mátyás

A XIX. századi szerzők műveiből szerkesztett 
koncert Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij 
zenekari fantáziájával kezdődik, amely Gogol: 
Szent Iván-éj című drámája nyomán született 
és Pjotr Iljics Csajkovszkij hét variációból álló 
versenyműszerű kompozíciójával folytatódik.
A koncertre Felix Mendelssohn-Bartholdy 
5. szimfóniája teszi rá a koronát, melynek 
fináléja egyértelműen utal a reformáció 
gondolatkörére, mert az „Erős vár a mi 
Istenünk” c. Luther-korál dallama játssza 
benne a főszerepet.

Dolfin Balázs gordonkaművész már 21 éve-
sen komoly sikereket tudhat maga mögött. 
Több rangos nemzetközi és hazai díj bir-
tokosa, a Virtuózok középdöntőse, a MOL 
Tehetségtámogató program támogatottja, 
Junior Príma Díjas, 2018. évi Fischer Annie 
előadó-művészeti ösztöndíjas. A Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen Mező László pro-
fesszornál tanul, éppen úgy, mint öccse, Dolfin 
Benedek. Egy riporteri kérdésre mondta:
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2016-ban kitüntetéses mesterdiplomát kapott. 
További tanulmányokat 
folytatott Shlomo 
Mintz mesterkurzusán 
Izraelben és Yuki 
Mori-nál Kyoto-ban. 
Hikaru Matsukawa 
világszerte szívesen 
fogadott  szól ista. 
2017-ben első díjas és 
zenekari különdíjas lett 
a Nemzetközi Duna 
Versenymű Kurzuson. 

Horváth Gábor 1988-ban szerezte első diplo-
máját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Középiskolai Énektanár és Karvezető szakán, 
majd 2002-ben a karmester szakon kitün-
tetéses diplomával végzett Lukács Ervin és 
Gál Tamás irányításával. Jelenleg a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője és 
vezető karmestere, 
a Zuglói Filharmónia 
Szent István Király 
Szimfonikus Zenekar 
másodkarmestere, a 
Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem Kar-
mester és Karvezetői 
Tanszék adjunktusa, 
és a Szent István Király 
Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola karvezetés, 
valamint kamarazene 
tanára, aki mindig 
örömmel fogadott 
közreműködője a 
Duna Szimfonikus Zenekar koncertjeinek.

Beethoven: D-dúr hegedűverseny, op.61 
Dvořák: Szláv táncok, op.46

Közreműködik: Hikaru Matsukawa (Japán) – hegedű
Vezényel: Horváth Gábor

A zeneszerzők többsége napjainkban már 
számítógépes zeneszerkesztő programmal 
alkot, de miképpen komponáltak a régiek? 
Ludwig van Beethoven például minden 
gondolatát papíron rögzítette, amelyek 
időnként csatateret teremtettek szobájában. 
Nála ugyanis minden apró vázlatnak 
jelentősége volt, amelyek hírt adnak a zenei 
anyaggal való ádáz viaskodásáról. „Sokáig, 
nagyon sokáig hordozom magamban 
gondolataimat, csak azután írom le azokat… 
Egyet-mást változtatok, elhagyok, és újra 
próbálom mindaddig, amíg nem vagyok 
megelégedve az eredménnyel…”
Antonín Dvořák éppen úgy, mint Mozart, 
javítgatás nélkül, igen gyorsan dolgozott. 
Időnként azonban így panaszkodott: „Fizikai 
erőm nem elég, hogy olyan gyorsan leírjam 
gondolataimat, amilyen gyorsan ébrednek”. 

Hikaru Matsukawa japán hegedűművész 
számos nemzetközi hegedűverseny díjazottja. 
Első koncertje 11 évesen volt a Kyoto Symphony 
Orchestrával. Japánban és az Egyesült Királyság-
ban végezte felsőfokú zenei tanulmányait: a 
londoni Guildhall Zeneművészeti Főiskolán
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Ramocsa Lili hárfatanulmányait 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen, majd a Szegedi 
Tudományegyetem Zene-
művészeti Karán végezte. 
Zenekari tapasztalatait neves 
hazai együtteseknél szerezte, 
de szólistaként, és kama-
raművészként is rendszere-
sen fellép. A Duna Szimfoni-
kus Zenekar hárfása.

Scheuring Kata már a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemi évei alatt is több 
hazai és külföldi versenyen 
szerepelt sikerrel szólista-
ként és olyan nemzetközi 
zenekari projektek részt-
vevőjeként, mint az EUYO 
vagy az EUphony zenekarok 
turnéja. A 2018. évi Fischer 
Annie előadó-művészeti 
ösztöndíj nyertese.

Deun Lee dél-koreai karmester a milánói 
Giuseppe Verdi Főiskolán az ének és zongora 
szakokon tanult, majd a New York-i Mannes 
College-ban kapott master és PSD diplomákat. 
Deun Lee jelenleg vezető 
karmestere a New York 
Classical Youth Orchestra-nak, 
másodkarmestere a New 
York Classical Symphony 
Orchestra-nak és a K-Radio 
Philharmonic Orchestra-nak. 
Számos nemzetközi karmes-
terverseny díjazottja, így töb-
bek között első díjas lett a XIII. 
Duna Nemzetközi Karmester 
Kurzuson és Versenyen.

Rossini: A sevillai borbély – nyitány 
Mozart: C-dúr versenymű fuvolára és hárfára, K.299
Beethoven: 1. (C-dúr) szimfónia, op.21

Közreműködnek: Scheuring Kata – fuvola (a 2018. évi 
Fischer Annie ösztöndíj nyertese) és Ramocsa Lili – hárfa
Vezényel: Deun Lee (Dél-Korea)

Szabó Lőrinc: Mozart hallgatása közben 
c. költeménye a koncert címéül szolgáló 
mondattal kezdődik, és a következővel 
záródik: „Csak derűs órát veszek 
tudomásul!” Ehhez az életfilozófiához 
Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus 
Mozart és Ludwig van Beethoven 
„jelenlétére” feltétlenül szükség van. 
Beethoven csodálta a „Sevillai”-t, és arra 
kérte az őt meglátogató Rossinit, hogy még 
sok ilyennel ajándékozza meg a világot. 
Beethoven 17 éves korában ugyan vett 
néhány zongoraórát Mozarttól, de mivel 
már akkor sem volt könnyen kezelhető 
ember, elégedetlenkedve fogadta nemcsak 
Mozart, de később Haydn tanácsait is. 
Érdekes viszont, hogy amikor a 30 éves 
Beethoven C-dúr szimfóniáját 1800. április 
2-án a bécsi udvari színház nagytermében, 
első nagyszabású szerzői estjén bemutatta, 
Mozart és Haydn művei is bekerültek a 
programba, hogy az egyre gyorsabban 
terebélyesedő hírnevét Mozart és Haydn 
tekintélyével megerősítse.
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(„Egy este Lisztnél”) című CD-je „Grand Prix du 
disque” díjban része-
sült és a Franz Liszt 
International Society 
is ennek a korongnak 
ítélte a „2009 legjobb 
Liszt felvétele” elne-
vezésű díjat. Második 
CD-je a 2011-es jubi-
leumi Liszt év nyi-
tókoncertjének élő 
lemezfelvétele volt 
Kocsis Zoltánnal és 
a Nemzeti Filharmo-
nikusokkal, szintén a 
Warner Music gon-

dozásában. 2013 óta a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem DLA tanársegéde, és 2017 óta a 
Tokyo College of Music első európai profesz-
szora a zongora szakon.

Baráti Kristóf hegedűművész-karmester a 
budapesti Zeneakadémia után Párizsban tanult. 
„Mind virtuozitásának, mind pedig a zenekarral 
létrehozott nagyszerű összhangnak köszönhe-
tően kitűnő szólistának tartom.” – mondta róla 
Kocsis Zoltán. Jelenleg 
az 1703-ban készült 
„Lady Harmsworth” 
Stradivarius-on játszik, 
a chicagói Stradivari 
Alapítvány jóvoltából. 
2015-től Várdai István 
gordonkaművésszel 
közösen a Kaposvári 
Nemzetközi Kamaraze-
nei Fesztivál művészeti 
vezetője. Világszerte a 
legtöbbet foglalkozta-
tott szólisták közé tar-
tozik. Nagy örömünkre 
rendszeres közreműkö-
dője a Duna Szimfonikusok koncertjeinek.

Liszt: Les Préludes
Liszt: 2. (A-dúr) zongoraverseny
Beethoven: F-dúr románc, op.50
Beethoven: 5. (c-moll) szimfónia, op.67

Közreműködik: Farkas Gábor – zongora és 
Baráti Kristóf – hegedű
Vezényel: Baráti Kristóf

A koncerten szereplő művek szerzőinek 
édesapja a kis Wolfgang Amadeus Mozart 
sikerein felbuzdulva ország világ előtt 
kívánta bemutatni gyermeke zsenialitását. 
Ez azonban csak Liszt Ádámnak sikerült, 
melynek egyik híres állomása az volt, amikor 
a 11 éves Liszt Ferenc hangversenyén 
Beethoven is részt vett, és egy homlokcsókkal 
jutalmazta a gyermek zongorázását. Liszt ezt 
élethivatása megmásíthatatlan pecsétjének 
tartotta. „Ismét egy virtuóz pottyant le 
úgyszólván a felhők közül és ragadott a 
legnagyobb csodálatra” – írta egy lipcsei 
zenelap recenzense az 1822 eseményről. 

Még összeszámolni is lehetetlen, hogy Baráti 
Kristóf és Farkas Gábor hányszor kaphatott 
hasonlóan elismerő szavakat világszerte. 
Baráti Kristófnál mindezt kettővel is be kell 
szorozni, ha nem csak hegedül, hanem –, 
mint ezen a koncerten – vezényel is.

Farkas Gábor zongoraművész a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerez-
te meg a doktori fokozatot is. A nemzet-
közi hírű művész „An Evening with Liszt”

T
A

V
A

S
Z

I/1
. T

A
V

A
S

Z
I/

1
.

01.18.     19:00     PÉNTEK     DUNA PALOTA

A „SORS”-DÖNTŐ HOMLOK-CSÓK

18 19



de mint versenyművei 
esetében oly sokszor, fel-
tehetően ez alkalommal 
is saját használatra gon-
dolt. Mozart a zongorán 
kívül kitűnően hegedült, 
ám kamarazenélések 
alkalmával szívesebben 
játszott brácsán, feltehe-
tőleg tehát a brácsaszólót 
írta saját magának.

Uzdi Andrea (Andrea 
Matea Uzdi) hege-
dűművész 2003-ban a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplo-
mázott, majd a New York-i Juilliard Iskolában és 
a genfi zenei egyetemen folytatta tanulmányait. 
Mint szólista és zenekari művész gyakran kon-
certezik Svájcban az Orchester de la Suisse 
Romande és az Orchester Symphonique de 
Berne meghívására és zenetanárként is tevé-
kenykedik.

Dorin Matea hegedű- és brácsaművész a 
kolozsvári Zeneaka-
démián diplomázott.  
1977-től 1981-ig a 
Nagyszebeni Szimfoni-
kus Zenekar koncert-
mestere volt, majd 
1983-ban csatlakozott 
a Rádió France Szim-
fonikus Zenekarhoz. 
Ugyanebben az évben 
Lyoni Opera koncert-
mestere lett, 1985 óta 
pedig az Orchester 
de la Suisse Romande 
tagja. Alapító-primári-

usa a genfi székhelyű Schumann kvartettnek. A 
művészpár első ízben szerepel a Duna Szimfoni-
kusok koncertjén.

Mozart: Don Giovanni – nyitány, K.527
Mozart: Sinfonia concertante (Esz-dúr) 
hegedűre és brácsára, K.364
Mozart: 39. (Esz-dúr) szimfónia, K.543

Közreműködik: Uzdi Andrea – hegedű és 
Matea Dorin (Svájc) – brácsa
Vezényel: Deák András

Mozart keresztnevei latinul ekképpen van-
nak bejegyezve a salzburgi dóm-plébánia 
anyakönyvébe: Joannes Chrysostomus 
Wolfgangus Theophilius. A mindennapi érint-
kezésben Wolfgang-ként, családi és baráti 
körben pedig Wolferl-ként szólították, felesé-
gének Wolfi volt. Mozart a leveleit időnként 
Wolfgang Amadé-ként (Amadé a Theophilius 
görög változata), továbbá olaszosan Amado-
ként, vagy németül Gottlieb-ként írta alá. 
(Mindegyik jelentése: „Isten által szeretett”). 
Már híres művészként egyszer Wolfgangus 
Amadeus Mozartus-ként írta le a nevét, és 
ez már elég volt ahhoz, hogy halála után – 
mindmáig rejtélyes módon – az „Amadeus”-
ként emlegessék világszerte. Ezért lett ez a 
címe Peter Shaffer híres drámájának, az eb-
ből készült világhírű Miloš Forman filmnek 
és természetesen a mi koncertünknek is. 

A 18. század második felének kedvelt műfaja 
volt a sinfonia concertante, azaz a szimfónia 
és a concerto számos jellegzetességét ma-
gán viselő hibrid műfaj. Nem tudjuk, ponto-
san milyen alkalomra írta Mozart ezt a művét,
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Blonde (Szöktetés a szerájból), Pamina (Varázs-
fuvola), Nannetta (Falstaff), Mária Lujza (Háry 

János)  és Bastienne 
(Bastien és Bastienne) 
után Damigellaként 
(Poppea megkoroná-
zása) debütálhatott 
a Művészetek Palo-
tájában. A Magyar 
Állami Operaházban 
először 2016 márci-
usában mutatkozott 
be Blonde (Szöktetés 
a szerájból) szere-
pében, majd Gryllus 
Samu Két nő című 
operájában Schu-

schankaként állt színpadra. A 2018. évi Fischer 
Annie előadó-művészeti ösztöndíj nyertese.

Medveczky Ádám a Magyar Állami Operaház 
és a MATÁV Szimfonikusok egykori zeneigazga-
tója, majd a Győri Filharmonikusok első karmes-
tere volt. A Operaház rendszeresen visszahívott 
vendégkarmestere. Tanít a Zeneművészeti 
Egyetemen, e tevé-
kenysége mind az ope-
rához kapcsolódik. A 
középiskola elvégzése 
után felvételt nyert a 
Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetemre, 
ahol a karmesterképző 
szakon Kórodi And-
rás volt a mestere. 
Közben 1960–1969 
között a Magyar Állami 
Hangversenyzenekar 
szólamvezető üstdo-
bosaként is működött. 
A DSZZ évtizedek óta szívesen fogadott ven-
dégkarmestere.

Haydn: 88. (G-dúr) szimfónia, Hob.I:88
Mozart: Exsultate, jubilate (F-dúr), K.165
Schumann: 2. (C-dúr) szimfónia, op.61

Közreműködik: Zemlényi Eszter – ének  
(a 2018. évi Fischer Annie ösztöndíj nyertese)
Vezényel: Medveczky Ádám

Bár a zeneszerzők művei és életútja nagyon 
sokban különbözik egymástól, Schumann mottó-
ként szereplő gondolatával szerintünk az 
alkotóművészek többsége biztosan egyetért, 
mint ahogy ezzel a schumann-i gondolattal is: 
„Álmatlan éjszakáimon tudatában vagyok külde-
tésemnek, amely úgy magasodik előttem, mint 
egy távoli hegycsúcs.” 
A koncert szerzői közül Joseph Haydnnak sokat 
segítet t kiegyensúlyozot t természete, és 
szorongásmentes életszemlélete: 
„Minthogy Isten derűs szívet adott nekem, meg 
fogja bocsátani, hogy derűsen szolgálom Őt!”
Derűs életszemléletének is köszönhető, hogy 
hosszú és termékeny élete volt. 77 évet élt, 
míg Mozart (35) és Schumann (46) együttvéve 
is alig valamivel többet. Medveczky Ádám (77) 
rokonlélek Haydn-nel, mert hozzá hasonlóan 
derűsen és boldogan szolgálja immáron több, 
mint félévszázada a magyar zenei életet mind-
annyiunk legnagyobb örömére.

Zemlényi Eszter 2013-ban diplomázott a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, mint 
oratórium-dal énekes, Halmai Katalin tanítvá-
nyaként, 2016-tól Kertesi Ingrid az énekmestere.
Az oratórium-dal éneklés mellett már opera 
és daljáték szerepeket is sikeresen játszotta el: 

T
A

V
A

S
Z

I/3
. T

A
V

A
S

Z
I/

3
.

03.08.     19:00     PÉNTEK     DUNA PALOTA

„ARRA VÁGYOM, HOGY ZENÉBEN FEJEZZEM 
KI AZ ÉRZÉSEIMET”(R. Schumann)

22 23



Az pedig egyre csak hordja tovább a vizet… 
Szerencsére az időben hazaérkező mester 
gyorsan rendet teremt: „A sarokba, / Vissza, térj 
meg / seprűnyélnek!/  Nem citálhat itt dologra 
/ Senki más, csupán a mester!” (Kardos László 
fordítása)

Maurice Ravel saját bevallása szerint a Couperin 
sírját nem annyira a 18. századi francia 
clavecin-muzsikának és Couperin mester-
nek szentelte, hanem az I. világháborúban 
elesett bajtársai emlékének. Petrovics Emil 
zeneszerző találó értelmezése szerint ez a mű 
nagyon jól jellemzi Ravel egyéniségét, hogy 
mély fájdalmát nem szomorú és megrázóan 
tragikus hangon, hanem könnyed bájjal és 
kedvességgel fogalmazta meg. A Couperin 
sírja eredetileg zongorára íródott, melyet 
Ravel később a nagyhírű Pasdeloup-zenekar 
számára hangszerelt meg. A Couperin sírja 
zenekari változata megnemesíti, sőt, még 
jelentősebbé is varázsolja a mű eredeti fogal-
mazását. Köztudott, hogy Ravel a zenekari 
hangszerelés mestere volt, melyre talán a leg-
jobb példa az eredetileg szintén zongorára 
készült „Egy kiállítás 
képei” c. Muszorgszkij 
mű zenekari átdolgo-
zása. Ravel varázslatos 
zenekarkezelése csak 
Mozartéhoz hasonlít-
ható utánozhatatlan 
csoda. Bár a hangsze-
relési munka jelentő-
ségét Ravel mindig 
azzal tompította, hogy 
nincsen jól meghang-
szerelt mű, csak jól 
megírt zene, szerin-
tünk a Couperin sírja 
éppen azért bravúros 
mű, mert mindkét kritériumnak megfelel!

Dvořák:  Scherzo capriccioso, op.66
Dukas: A bűvészinas – zenekari scherzo
Ravel: Couperin sírja
Csajkovszkij: Olasz capriccio (A-dúr), op.45

Vezényel: Deák András

„Amikor a karmester beint: a magányos hang-
szerek hirtelen egymásra találnak, egymásba 
szeretnek – és megszólal a Zene. Élet szüle-
tik. Ilyenkor érzed, milyen óriási tettet hajtott 
végre a zeneszerző és az összes muzsikus: 
egy élő világot hoztak ki a hangok zűrzavará-
ból.” (Müller P.) A „Szimfonikus varázslatok” c. 
műsor nyitó és záró capricciói harsány élete-
rejüknek, továbbá Antonín Dvořák és Pjotr 
Iljics Csajkovszkij mesteri tudásának köszön-
hetően váltak népszerűvé.

A francia Paul Dukas nagyzenekari scherzója 
pedig azáltal, ahogy a szerző – Goethe azonos 
című költeménye nyomán – sok humorral és 
ötlettel kelti életre a magabiztos varázslói-
nast, aki úgy érzi, mesterétől már a varázslótu-
domány minden fogását elsajátította. Annak 
távollétében – és engedélye nélkül – kiadja 
a parancsot a seprűnek, hogy hordjon vizet 
a fürdőjéhez: „Rajta! rajta! / Szedd a lábad, 
/ Töltsd a kádat / Feredőre! / Gazdag árral 
fürge habja / Hadd zubogjon, fuss! előre!” A 
baj csak az, hogy közben azt a varázsigét, ami 
a seprű megállításához kellene, elfelejtette.
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Lőwenberg Dániel 2001-ben felvételt nyert a 
salzburgi Zenemű-
vészeti Egyetemre, a 
Mozarteumba: 2007 
januárjában szerezte 
meg diplomáját, 
kitűnő eredménnyel. 
Doktori disszertáció-
ját Végh Sándor hege-
dűművész-professzor 
életművéről írta. „A 
doktori disszertációm-
hoz végzett kutatás 
sokat adott nekem. 
Zongoristaként és 
zenészként talán soha 
nem fejlődtem annyit, 
mint ez alatt az egy 

év alatt.” Szólistaként és kamarazenészként 
Európa-szerte koncertezik, de játszott már az 
Amerikai Egyesült Államokban, Japánban és 
Új-Zélandon is.

Dobszay Péter a fiatal karmester generáció 
egyik kiemelkedő tagja, a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar állandó karmestere, a Dohány utcai Zsi-
nagóga és a Gazdagréti Szent Angyalok Temp-
lom első orgonistája, 
korosztálya legsokol-
dalúbb muzsikusainak 
egyike. Tanulmányait 
a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem 
orgona tanszaka után 
a Zeneakadémia Tehet-
séggondozó Program-
jába nyert felvételt, 
ahova a nemzetközi 
koncertkarrierre hiva-
tott fiatal művészeket 
válogatták be. Döntőse 
és Közönségdíjasa a 
2017-es Maestro Solti 
Nemzetközi Karmesterversenynek, ahol a Duna 
Szimfonikus Zenekar különdíját is elnyerte.

Csajkovszkij: Polonéz az Anyeginből
Chopin: 2. (f-moll) zongoraverseny, op.21
Dvořák: 7. (d-moll) szimfónia, op.70

Közreműködik: Lőwenberg Dániel – zongora
Vezényel: Dobszay Péter

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a „dal-
lam a változó magasságú zenei hangoknak 
egységgé formált ritmikus egymásutánja.” A 
zenebarátok számára azonban a dallam ennél 
sokkal többet jelent, különösen, ha azt Csaj-
kovszkij, Chopin, Dvořák és a hozzájuk hasonló 
zsenik írták. A szláv muzsika lesz a főszerep-
lője ennek a koncertnek, amely felidézi azt a 
csodát, amikor Gremin pétervári palotájában 
a díszes vendégsereg Pjotr Iljics Csajkovszkij 
zenéjére polonézt táncol, vagy a 19 eszten-
dős Frédéric Chopint, aki f-moll zongoraver-
senyével hódítja meg a párizsi közönséget.

Antonín Dvořák 7. szimfóniájának komor 
járású főtémájához ezt írta oda: „Ez a téma 
akkor ötlött eszembe, amikor a Pestről jövő 
különvonat megérkezett a főpályaudvarra.” 
A szóban forgó expressz 1884. július 19-én 
futott be a prágai állomásra, négyszáz-
negyvenkét cseh és magyar hazafit szál-
lítván célhoz, akik a cseh szabadságmoz-
galommal való szolidaritásuk kifejezésére 
érkeztek a fővárosba, hogy megtekintsék 
a Nemzeti Színházban rendezett kiállítást.
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A DALLAM VOLT MINDENÜK
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A. Dvořák: 8. szláv tánc
Liszt Ferenc: II. magyar rapszódia
Kodály Zoltán: Galántai táncok
Bartók Béla: Magyar képek (tétel)
ifj. J. Strauss: A cigánybáró – nyitány
Erkel Ferenc: Bánk bán – Előjáték és Csárdás
Dohnányi Ernő: Ruralia Hungarica (tétel)

Vezényel: Deák András

Ez az ünnepinek ígérkező koncert arra vállalkozik, 
hogy zenével és vetített képekkel, továbbá irodalmi 
idézetekkel megidézze az egykori Pest, Buda, Óbuda 
és Margitsziget, a mai Budapest zenei életét, s ezen 
belül azokat a centrumokat (pl. Lipótvárosi Kaszinó/
Duna Palota, Magyar Tudományos Akadémia, 
Magyar Nemzeti Múzeum, Pesti Vigadó, Operaház, 
Zeneakadémia), amelyek nagyban hozzájárultak a 
magyar zenei élet kibontakozásához, fejlődéséhez.

LIPÓTVÁROSI KASZINÓ / DUNA PALOTA – A. Dvořák
/A szerző 1899-ben kamarakoncerten játszott épületünk-
ben./

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM – Liszt Ferenc
/Liszt Ferenc Esztergomi miséjének próbái a Magyar 
Nemzeti Múzeum Dísztermében voltak./

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA – Kodály Zoltán és 
Bartók Béla
/A szerzőknek az MTA épületének I. emeletén volt a Budai 
várra néző közös dolgozószobája./

PESTI VIGADÓ – ifj. J. Strauss
/Emlékezés a Strauss-család vendégszerepléseire./

OPERAHÁZ – Erkel Ferenc
/Erkel Ferenc emblematikus alkotása 1884-től kezdve az 
Operaház alaprepertoárjában szerepel./

ZENEAKADÉMIA – Dohnányi Ernő
/A Liszt Ferenc téri épület nagyterme évtizedekig volt 
Dohnányi Ernő szerepléseinek  fontos helyszíne. Legendás 
tanára és igazgatója is volt a Zeneakadémiának./
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BUDAPEST A ZENE FŐVÁROSA
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J. S. Bach: h-moll szvit – Badinerie
L. van Beethoven: Német táncok (részlet)
V. Bellini: Norma – nyitány
H. Berlioz: Fantasztikus szimfónia –
Boszorkányszombat
G. Bizet: Az arles-i lány – szvit (részlet)
J. Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány
Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc

Vezényel: Deák András

Ez a műsor a zeneirodalom híres – döntően 18-19. 
századi – „B” betűs szerzők műveiből válogat.

A programhoz kapcsolódó „B” betűs műszavakról 
(pl. badinerie, boszorkányszombat, basszus, brácsa, 
BWV, stb.) is lesznek rövid ismertetők, érdekes 
történetek.

ZENEI LEXIKON „B” 

10.07.    10:30    VASÁRNAP    DUNA PALOTA 11.11.    10:30    VASÁRNAP    DUNA PALOTA



Részletek Wolfgang Amadeus Mozart, 
Leopold Mozart és Antonio Salieri műveiből
L. Mozart: Gyermekszimfónia
W. A. Mozart: F-dúr divertimento, K.138
A. Salieri opera nyitány
W. A. Mozart: C-dúr szimfónia „Jupiter”, K.551

Vezényel: Deák András

Wolfgang Amadeus Mozart neve szinte fogalom! 
Ki többet, ki kevesebbet, de mindenki tud róla 
valamit: osztrák csodagyerek, bécsi klasszikus 
zeneszerző, híres zongoraművész-karmester, a 
Török induló, a Kis éji zene, vagy a Varázsfuvola 
szerzője. De milyen is a muzsikája, mely egyesek 
szerint könnyed és szórakoztató, mások szerint 

patetikus, méltó-
ságteljes, ismét 
mások szerint líri-
kusan fájdalmas, 
de van, aki vidám-
nak, harsánynak 
érzi zenéjét. Ezek 
a megállapítások 
külön-külön mind 
igazak lehetnek, 
de csak együt-
tesen tükrözik a 
valóságot. Egy biz-
tos: sem édesapja 
(Leopold Mozart), 
sem pedig Anto-

nio Salieri zenéje meg sem közelíti Wolfgang 
Amadeus Mozart művészetét.
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MOZART KALANDOS ÉLETE
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Ahogy a szél felkapja és elrepíti a virág-
szirmot, úgy most mi is szabadjára enged-
jük gondolatainkat és fantáziánkat… Sőt, 
felkérjük közönségünket, hogy ennek a 
koncertnek a programját – mintegy kíván-
ságműsort – segítsenek megszerkeszteni!

Várjuk javaslataikat legkésőbb a 
2018. december 2-i hangversenyünk végéig.

SZÉLRÓZSA

12.02.    10:30    VASÁRNAP    DUNA PALOTA 02.17.    10:30    VASÁRNAP    DUNA PALOTA



G. Rossini: A tolvaj szarka – nyitány,
Josef Strauss: Falusi fecskék – keringő
M. Muszorgszkij-M. Ravel: Egy kiállítás 
képei – Csibék tánca a tojáshéjban
C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja – Hattyú
P. I. Csajkovszkij: A hattyúk tava – szvit (részlet)
Kovács Zoltán: Nyolcadik mese – 
Wass Albert: Mese a kócsagról c. műve alapján

Közreműködik: Hegedűs D. Géza – színművész
Vezényel: Deák András

A zenetudomány szerint lehetséges, hogy az 
emberek a madaraktól tanultak meg zenélni, 
énekelni, de a szárnyas lények egyúttal külön-
böző üzenetek hordozói is. Pl. a szarka az éber-
ség, a fecsegés és a tolvajlás, míg a fecske a 
tavasz hírnökeként ismert és sok helyen az 
újjászületés szimbólumaként tisztelik. Kovács 
Zoltán kortárs magyar zeneszerző az ifjúság 

számára írt művé-
ben a főszereplő a 
kócsag, amely a tisz-
taság, a büszkeség 
és a nemesség szim-
bóluma. Ezért lett a 
nagy kócsag magyar 
neve: nemes kócsag. 
A hattyú a magány, a 
bölcsesség, a jóste-
hetség, a tisztaság, a 
halál, az újjászületés 
és a költészet szim-
bóluma…
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MESÉS MADARAK, MADARAS ZENÉK
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Joseph Haydn szimfónia – (tétel)
Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás
Goldmark Károly: Sakuntala – nyitány
L. van Beethoven: 6. (F-dúr) szimfónia
 („Pastorale”), op.68 (tétel)
J. S. Bach: III. brandenburgi verseny
F. Mendelssohn-Bartholdy: 3. (a-moll) szimfónia 
(„Skót”), op.56 (tétel)
ifj. Johann Strauss: Mennydörgés és villámlás – polka

Vezényel: Deák András

A hatalmas birtokokat szerzett arisztokraták 
közül itthon és külföldön sokan élen jártak a 
műpártolásban, így többek között az Esterházy-
család (Fertőd-Eszterháza, Kismarton), Festetics 
György (Keszthely), Brunszvik Ferenc (Martonvásár), 
a Grassalkovich-család (gödöllői rezidencia, a 
bécsi nyári palota, stb.), továbbá Christian Ludwig 
brandenburgi őrgróf (Brandenburg) és az osztrák 
császári és királyi családtagok (Schönbrunn). Ezek 
a családok időnként vendégeskedtek egymásnál. 
A vendéglátók ilyenkor a velük szerződésben 
álló zeneszerző új művével rukkoltak elő saját 
zenekaruk közreműködésével, a zeneszerző-
karmester vezényletével. A Zenés-vetítéses sétánk 
az alábbi híres zeneszerzők műveivel, portréival, 
életük fontos pillanataival és a munkájuk 
helyszínéül választott kastélyok vetített képeken 
történő bemutatásával ígér maradandó élményt.

ESTERHÁZY-KASTÉLYOK – Joseph Haydn
GÖDÖLLŐ – Erkel Ferenc
KESZTHELY – Goldmark Károly
MARTONVÁSÁR – L. van Beethoven
BRANDENBURG – J. S. Bach
HOLYROODHOUSE – F. Mendelssohn-Bartholdy
SCHÖNBRUNN– ifj. Johann Strauss

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

exkluzív rendezvényhelyszínek
 a belváros szívében.

www.dunapalota.hu

ZELINKA TAMÁS
ÁLLANDÓ MŰSORVEZETŐNK

Zelinka Tamás (Budapest, 1946) 1970-ben fejezte 
be tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolai Tanárképző Intézet Budapesti Tagozatán, 
ahol nagybőgő-, továbbá szolfézs- és általános 
iskolai ének-zenetanár diplomát kapott.

Első munkahelye a Fővárosi IX. ker. Állami Zeneis-
kola volt, ahol 1975. augusztus 15-ig volt nagybő-
gő- és szolfézstanár. Ezt követően lett a Fővárosi 
Tanács Művelődésügyi Főosztály / Főpolgármes-

teri Hivatal Kulturális Ügyosztály 
zenei munkatársa. Mint vezető 
főtanácsos 2008. február 14-én 
ment nyugdíjba.

1970 óta előadója és műsorve-
zetője az Országos Filharmónia / 
Filharmónia Magyarország 
budapesti és vidéki koncertjei-
nek, továbbá szintén évtizedek 
óta műsorvezetője a Duna Szim-
fonikus Zenekar (1968-1973. kö-
zött a Duna Szimfonikusok nagy-
bőgő szólamában is játszott), a 

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar és a 
Zuglói Filharmónia ifjúsági és felnőtt koncertjeinek, 
valamint a TIT Budapesti Kossuth-Klub József 
Attila Szabadegyetemének. Eddig már közel 6000 
ismeretterjesztő előadást tartott országszerte.

1972-ben kapott megbízást a Magyar Zeneművészek 
és Táncművészek Szakszervezete Parlando c. zene-
pedagógiai folyóiratának (www.parlando.hu) szer-
kesztésére, melynek 1990-től a felelős szerkesztője.

Kitűntetései: Népművelésért díj (1994.), Főváros 
szolgálatáért (2000.), Artisjus Zenei Alapítvány díj 
(2007.), MAOE Zenei Szakosztály Péterfi István-díj 
(2007.), Apáczai Csere János-díj (2009.), Bánffy Miklós-díj 
(2012.), Magyar Érdemrend Lovagkereszt (2018)
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