
Szakmai beszámoló a Koncertmuzsika Zenekar 2015 évi koncertjeiről:

I. Újpesti koncertek:

Áttekintés

A Koncertmuzsika Zenekar az Újpesti Önkormányzat támogatásával két nagyszabású 
hangversenyt tartott 2015 második felében: július 3-án az Újpesti Ifjúsági Házban és 
november 13-án az Ady Művelődési Házban. Az Alapítvány az első koncertre 92.000 Ft-ot,
míg a második koncertre 122.000 Ft-ot, összesen 214.000 Ft-ot költött.
Az Újpest Önkormányzata 2015 évi Civil támogatási keret terhére összesen 200.000 Ft 
összegű pénzeszközt biztosított.
Mindkét esten nagy közönségsikert aratott az együttes.

1. Koncert

2015. július 3. 19:00 (Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Ház)

Műsor:

Mozart: Haffner-szimfónia

Erwin Schulhoff: Hot-Sonate (brácsa szóló)

Brahms: III. (F-dúr) szimfónia – 3. tétel

Szereplők

Szólista: Bársony Péter

Műsorvezető: Windhager Ákos

Karmester: Geszti Tamás

A júliusi koncert könnyed nyári muzsikát szolgáltatott a közönségnek. Mozart a Haffner-
szimfóniát egy szerenádból alakította át, és csupán két indulót vett ki a sorozatból. Így vált
némileg szomorkásabbá a finom zenei játékokból álló sorozat. 

Erwin  Schulhoff  extravagáns  politikai  nézetei,  rendhagyó  zenei  elképzelései  miatt  az
avantgárd  legkülönlegesebb  figurái  közé  tartozott.  Eredetileg  szaxofonra  írt  szonátáját
ezúttal mélyhegedűn hallhatta a közönség. 

Brahms fájdalmasan szép gyász-szimfóniájából a gyászindulót adta elő a zenekar. 

Végül  Bartók  Béla  1931-ben  írt,  zongoradarabokból  összeválogatott  népszerű,
szórakoztató zenéje, a Magyar képek zárta az estet. A mű tételei:

Este a székelyeknél. Lento rubato - Allegretto:  Az Este a székelyeknél című közismert
darab  az  1908-ban  komponált Tíz  könnyű  zongoradarab ötödik  száma  volt.  A  falusi
emlékeket felidéző, székely dallamok stílusában fogant melódia fafúvósokon szólal meg,
míg a vonóskar harmóniái a szenvedélyes hátteret adják.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bart%C3%B3k:_10_k%C3%B6nny%C5%B1_zongoradarab


Medvetánc. Allegro vivace: Ugyanebből a sorozatból való a Medvetánc is, amely a 
kanásztáncok ritmikáját eleveníti fel.

Melódia. Andante more: A Melódia az 1910-ben írt 4 siratóének második tétele. Érzelmi 
feszültségét egyre gazdagabbá váló hangszerelés és egyre fokozódó dinamika jelzi.

Kicsit ázottan. Allegretto rubato: A Kicsit ázottan az 1911-ben befejezett Három 
burleszk második darabja. Groteszk humora nem egy érdekes hangzási effektus 
kipróbálására nyújt alkalmat a komponistának.

Ürögi kanásztánc. Allegro molto: A sorozatot berekesztő Ürögi kanásztánc az 1908–1909-
ben írt Gyermekeknek című ciklusból ismert. Bartók megjegyzése szerint „Felső-Iregh 
utolsó furulyása így adta elő a » Házasodik a tücsök « szövegű dalnak dallamát”. 
Egyébként ez a darab a ciklus egyetlen népdalfeldolgozása.

2. Koncert

2015. november 13. 19:00 (Ady Művelődési Ház)

Műsor:

Mosonyi Mihály: e-moll zongoraverseny

Erkel Ferenc: István király – keresztmetszet az operából

Szereplők

Szólista: Kassai István - zongora, 
Gurbán János, Molnár Eszter és Novák János - ének
István Király Operakórus - karigazgató: Somogyváry Ákos
Műsorvezető: Kassa István
Karmester: Csányi Valéria 

Kétszáz  éve  született  Mosonyi  Mihály,  a  magyar  zenei  romantika  úttörő  alkotója,  és
százharminc  éve  mutatták  be  a  Erkel  Ferencnek,  a  magyar  nemzeti  opera
megteremtőjének István király című operáját. E két évforduló apropóján tűzte műsorára a
Koncertmuzsika Zenekar Mosonyi Mihály e-moll zongoraversenyét, valamint Erkel Ferenc
István király című operájának részleteit az Ady Endre Művelődési Házban.

Az  e-moll  zongoraverseny  szólistájaként  a  Mosonyi  specialista  Kassai  István  lépett
pódiumra. A Liszt-díjas előadóművész nevéhez fűződik Mosonyi zongorára írott műveinek
közreadása. 

Mosonyi Mihály a Moson vármegyei Boldogasszonyfalván született 1815 szeptemberében,
szegény magyarországi német családban. (Eredeti neve Michael Brand.) A szülői házból
fiatalon elkerült. Magyaróváron (napjainkban: Mosonmagyaróvár) sekrestyés volt, majd a
pozsonyi  tanítóképzőben  folytatott  tanulmányokat.  Zenei  ismereteit  szinte  teljességgel
önképzéssel szerezte.

Az 1840-es évek elején érkezett Pestre. Már első darabjaival feltűnést keltett, s hamar a
pesti muzsikus világ központjához tartozott. A huszonéves ifjút 1843-ban beválasztották a
Szózat megzenésítésére kiírt  pályázat  bíráló bizottságába Erkel  Ferenc és Vörösmarty
Mihály társaságában. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nemzetőrnek
állt, később a nevét is magyarosította Mosonyi Mihályra.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyermekeknek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1909
https://hu.wikipedia.org/wiki/1908
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bart%C3%B3k:_H%C3%A1rom_burleszk&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bart%C3%B3k:_H%C3%A1rom_burleszk&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1911
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bart%C3%B3k:_4_sirat%C3%B3%C3%A9nek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1910


Mosonyi komponálta az első olyan hazai operát, amely tisztán magyar zenei elemekből
építkezett.  Ő  használta  először  szimfonikus  zenekari  hangszerként  a  cimbalmot.  
Műveit Liszt Ferenc és Richard Wagner is nagyra tartotta. 

A műsor második felében a legszebb áriák hangzottak el Erkel Ferenc István király című
operájából és néhány monumentális kórusrészlet. István király, Crescimira és Imre herceg
áriáját Gurbán János, Molnár Eszter, illetve Novák János tolmácsolásában hallgathatták
meg  az  érdeklődők.  A  Koncertmuzsika  Zenekart  és  a  közreműködő  István  király
Operakórust Csányi Valéria vezényelte.

 
A felfedezés örömével  élvezte a közönség Mosonyi  zongoraversenyét.  Reméljük,  hogy
„Magyarhon“ egykor jeles zeneszerzőjeként elismert komponista darabjait újra felfedezi az
utókor.

Geszti Tamás karmester Nagy Norbert korábbi karnagy lebetegedését követően 2014-ben
vette át ideiglenesen a zenekar vezénylését, majd 2015 második felében adta át a posztját
Csányi  Valériának,  az  Operaház  művészének,  akit  a  Zenekar  hivatalosan  is  felkért  a
további együttműködésre. 

Értékelés

Mindkét esten népszerű, könnyen befogadható művet játszott az zenekar. A művek utáni
taps és tetszésnyilvánítás egyértelmű elismerés volt. A meghívottak között részt vett Erkel
Ferenc unokája is. Szintén öröm volt az együttes számára, hogy olyan országosan ismert
előadókat kísérhetett,  mint Kassai  István -  Liszt  Ferenc díjas zongoraművész, Bársony
Péter - Liszt Ferenc díjas brácsaművész és Gurbán János - operaénekes. 

Az estek sikeréhez hozzájárult, hogy mindkét esetben értő műsorismertetés hangzott el. A
közönségnek  szüksége  van  információkra,  támaszpontokra  és  érdekességekre  ahhoz,
hogy  a  klasszikus  zene  elemeit  teljességében  élvezhesse.  A  két  zenetörténész
műsorvezető közérthetően, derűsen és érdekfeszítően magyarázta el a művek lényegét és
hátterét. 

Összességében, a két est szakmai sikert hozott az együttesnek, mindkét esetben 
hozzájárult az újpesti kulturális élet színesebbé tételéhez, s jelentős visszajelzést kapott 
az újpesti közönségtől arra nézve, hogy ezt a tevékenységet folytassa.



Meghívó:



2015.07.03-ai koncert képek az Újpest Kulturális Központ Ifjúsági Házban. 
Konferál: Windháger Ákos

Vezényel: Geszti Tamás





II. Budapest V. kerületi AranyTíz Kultúrházban megtartott koncertről

Áttekintés

A Koncertmuzsika Zenekar a Belváros-Lipótváros Önkormányzata támogatásával egy nagyszabású 
hangversenyt tartott 2015 december 5-én. 
Az V. kerületi Önkormányzat Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottsága a 2015. II. félévi 
támogatási keret terhére összesen 100.000 Ft összegű támogatást juttatott.
A Koncertmuzsika zenekar adventi színvonalas koncertjével teltházas sikert aratott az AranyTíz 
Kultúrház Tolnay Klári színháztermében.

Műsor:

Mosonyi Mihály: e-moll zongoraverseny

Erkel Ferenc: István király – keresztmetszet az operából

Szereplők

Szólista: Kassai István - zongora, 
Gurbán János, Molnár Eszter és Novák János - ének
István Király Operakórus - karigazgató: Somogyváry Ákos
Műsorvezető: Kassa István
Karmester: Csányi Valéria 

Kétszáz éve született Mosonyi Mihály, a magyar zenei romantika úttörő alkotója, és százharminc
éve mutatták be a Erkel Ferencnek, a magyar nemzeti opera megteremtőjének István király című
operáját. E két évforduló apropóján tűzte műsorára a Koncertmuzsika Zenekar Mosonyi Mihály e-
moll  zongoraversenyét,  valamint  Erkel  Ferenc  István  király  című  operájának  részleteit  az  Ady
Endre Művelődési Házban.

Az e-moll zongoraverseny szólistájaként a Mosonyi specialista Kassai István lépett pódiumra. A
Liszt-díjas előadóművész nevéhez fűződik Mosonyi zongorára írott műveinek közreadása. 

Mosonyi Mihály a Moson vármegyei Boldogasszonyfalván született 1815 szeptemberében, szegény
magyarországi német családban. (Eredeti neve Michael Brand.) A szülői házból fiatalon elkerült.
Magyaróváron (napjainkban: Mosonmagyaróvár) sekrestyés volt, majd a pozsonyi tanítóképzőben
folytatott tanulmányokat. Zenei ismereteit szinte teljességgel önképzéssel szerezte.

Az 1840-es  évek  elején  érkezett  Pestre.  Már  első  darabjaival  feltűnést  keltett,  s  hamar  a  pesti
muzsikus  világ  központjához  tartozott.  A  huszonéves  ifjút  1843-ban  beválasztották  a  Szózat
megzenésítésére  kiírt  pályázat  bíráló  bizottságába  Erkel  Ferenc  és  Vörösmarty  Mihály
társaságában. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nemzetőrnek állt, később a nevét
is magyarosította Mosonyi Mihályra.

Mosonyi komponálta az első olyan hazai operát, amely tisztán magyar zenei elemekből építkezett.
Ő használta először szimfonikus zenekari hangszerként a cimbalmot. 

Műveit Liszt Ferenc és Richard Wagner is nagyra tartotta. 

A műsor második felében a legszebb áriák hangzottak el Erkel Ferenc István király című operájából
és  néhány  monumentális  kórusrészlet.  István  király,  Crescimira  és  Imre  herceg  áriáját  Gurbán



János,  Molnár  Eszter,  illetve Novák János tolmácsolásában hallgathatták meg az érdeklődők.  A
Koncertmuzsika Zenekart és a közreműködő István király Operakórust Csányi Valéria vezényelte.

 
A  felfedezés  örömével  élvezte  a  közönség  Mosonyi  zongoraversenyét.  Reméljük,  hogy
„Magyarhon“ egykor jeles zeneszerzőjeként elismert komponista darabjait újra felfedezi az utókor.

Értékelés

A művek elhangzása utáni taps és tetszésnyilvánítás egyértelmű elismerés volt. Szintén öröm volt az
együttes számára, hogy olyan országosan ismert előadókat kísérhetett, mint Kassai István - Liszt
Ferenc díjas zongoraművész és Gurbán János - operaénekes. 

Valamint  megtiszteltetés  volt  számunkra,  hogy a  pályakezdő  énekesnő,  Molnár  Eszter  szakmai
sikeréhez hozzájárulhatott a zenekar.

Említést érdemel,  hogy az esten értő műsorismertetés hangzott  el.  A közönségnek szüksége van
információkra, támaszpontokra és érdekességekre ahhoz, hogy a kevésbé ismert klasszikus magyar
zene  elemeit  teljességében  élvezhesse.  A  zongoraművész  egyben  műsorvezető  szerepben
közérthetően, derűsen és érdekfeszítően magyarázta el a művek lényegét és hátterét. 

Összességében az est egyrészt a zenekar tagjai, vendégművészei, kórustagok és a közönség részére 
is maradandó élményt nyújtott és az est hozzájárult a kerület kulturális életének színesebbé 
tételéhez.

Koncerten készült fotók: 

Mosonyi zongoraversenyről készült kép:



Kassai István zongoraművész műsorközlő szerepben is helytállt:

Közönségsiker eredménye a vastaps:



Szent István operakórust Csányi Valéria vezényli.



Meghívó plakát:



III.  Duna palota koncert:

Mosonyi Mihály Gálakoncert
a zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából

2015. november 26-án,
csütörtökön 19 órakor, a

Duna Palota Színháztermében
(1051 Budapest, Zrínyi u. 5., II. emelet)

Előadja:

Kassai István
zongoraművész és a

Koncertmuzsika Zenekar
vezényel:

Csányi Valéria
közreműködik

Divald Regina
a debreceni Nemzetközi Mosonyi Mihály zongoraverseny

győztese
Műsor:

Harmadik népdalrapszódia
előadja: Divald Regina

Két gyöngyszem (Zwey Perlen) Op. 3.
a. A harmatos rózsa (Die bethaute Rose) b. Harmatozó szemek

(Die Thrän im Auge)

Hódolat Kazinczy Ferenc szellemének
12 életkép a magyar gyermekvilágból –

első füzet
a. Gyermekbáli jelenet b. Katonajáték induló c. A kis csikós

d. Árva leány e. A kis cigány

Gyászhangok Széchenyi István halálára
Liszt: Fantázia Mosonyi „Szép Ilonka” c.

magyar operájára
Zongoraverseny



Közreműködik a Koncertmuzsika Zenekar, vezényel
Csányi Valéria

Ráadás: Mosonyi: Hat magyar dallam Bernát Gáspár átirata
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