
JUNIOR PRIMA
DÍJ 2021

Alapította Demján Sándor

Alapította Demján Sándor



KÖSZÖNTŐK



Az MVM Zrt. vezetőjeként első alkalommal ér az a megtiszteltetés, hogy átadhatom a 
Junior Prima Díjakat az arra leginkább érdemesnek talált fiatal tehetségeknek. Ennek 
a díjnak az átadása kiemelkedő társadalmi ügy, egy igazi sikertörténet kulturális 
szerepvállalásunkban, egyben állandóságot képvisel ebben a gyorsan változó 
világunkban. A jelenlegi – pandémia által befolyásolt – helyzetben is mindent megteszünk, 
hogy az előző évekhez hasonlóan idén is díjazhassuk a magyar zeneművészet fiatal 
kiválóságait, akiket újfent a magyar zeneművészet szaktekintélyeiből álló kuratórium 
választott ki. 

Ahogy a világ körülöttünk, úgy az MVM Csoport is folyamatosan változik, fejlődik. 
Társadalmi szerepvállalási filozófiánk lényege azonban változatlan: kötelességünknek 
érezzük a szellemi értékeink megőrzését és újrateremtését, ezért kiemelten kezeljük a 
kimagasló művészi teljesítmények és a világszínvonalú kulturális produkciók támogatását.

Büszkék vagyunk rá, hogy a Junior Prima Díj a fiatal zeneművészek legnagyobb presztízsű 
elismerésévé nőtte ki magát. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy egy olyan országban 
élünk, ahol ennyi tehetséges ember él. Nem titok, hogy évről évre egyre több kiemelkedő 
fiatal zenész kap jelölést a Junior Prima Díjra. Arra is büszkék vagyunk, hogy a mostani 
díjazottakkal együtt már száznegyven kiemelkedő fiatal zeneművésznek nyújthattuk át ezt 
az elismerést. A bennük rejlő fantasztikum túlnyúlik az országhatárokon, közülük sokan 
ma már a nemzetközi zenei élet elismert szereplői. 

2021-ben is tíz művész munkáját tudjuk elismerni. Fontosnak tartjuk, hogy előmozdítsuk 
pályájukat, ezzel még kiválóbb teljesítményre ösztönözve őket. Nagy örömünkre 
csembalóművész, illetve két jazzművész is van a díjazottak között. 

Szívből remélem, hogy a most díjazott művészek példamutatásukkal másokat is a zene 
csodálatos világa felé terelnek, és kívánom nekik, hogy itthon és akár külföldön is komoly 
hírnévre tegyenek szert. Bízom benne, hogy gyökereiket büszkén vállalva megállják 
helyüket a nagyvilágban, és mint a magyar kultúra nagykövetei elismerést szereznek 
hazánknak. 

Köszönjük a zsűri kimagasló szakmai munkáját, a díjazottaknak pedig szívből gratulálunk! 

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha 

már nagyon hiányzik.” Kodály Zoltán

Idén már 14. alkalommal ült össze a magyar zenei élet szaktekintélyeiből álló kuratórium, 

hogy kiválassza azt a 10 fiatal művészt, akiket a számos tehetség közül méltónak 

talál a díj elnyerésére. Korábbi díjnyerteseink a világ zenei életének is meghatározó 

egyéniségeivé váltak, sőt többen már a döntést hozó kuratórium munkájában is részt 

vesznek. Minden évben csak hosszadalmas vita után sikerül a döntést meghoznunk, mert 

legalább kétszer annyi kimagasló tehetség kerül a jelöltek közé, mint ahányan a díjat 

megkaphatják.

Magyarország továbbra is ontja a tehetségeket a zenei világban. Ezek a fiatal művészek 

mindenképpen megérdemlik az erkölcsi és anyagi megbecsülést, mert a különböző 

rangos nemzetközi zenei versenyeken továbbra is nagy számban szereznek győzelmeket. 

Mindezért köszönetet mondok a magyar zeneoktatás minden szintjén a pedagógusoknak, 

akik segítik a tehetségeket kibontakozásukban.

Ugyanakkor nem lehet eléggé hangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy saját hazájukban 

is elismerjék ezeket a fiatal művészeket, hogy ilyen jelentős anyagi segítséget kapjanak 

rögtön a pályájuk indulásakor. Ezért rendkívül fontos szerepet tölt be az MVM Zrt. a 

magyar zenei élet, különösképpen a klasszikus zene támogatásában, amit valamennyi 

zeneszerető nevében is köszönök. Szerencsére ez nem merül ki a díj egyszeri átadásában, 

hiszen a díjazottakat már évek óta viszontláthatjuk az MVM által támogatott A Zongora és 

a Junior Prima Díjasok hangversenysorozatokon, így a magyar közönség is megismerheti 

őket. 

DR. VIGH ANDREA
a zsűri elnöke
Liszt- és Prima-díjas hárfaművész, Érdemes Művész,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora

DR. CZEPEK GÁBOR
elnök-vezérigazgató 
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Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész 2002-ben, 13 évesen  
felvételt nyert a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába.  
Az egyetem befejezéséig hat nemzetközi zongoraversenyt nyert meg. 
2011-ben megkapta a fiatal művészeknek járó legnagyobb elismerést,  
a Junior Prima Díjat. 19 ország művészei közül az Európai Koncerttermek 
Szövetsége neki ítélte a Rising Star díjat. 

Balázs János legfontosabb koncerthelyszínei az elmúlt években:  
Konzerthaus Wien, Barbican Centre London, Concertgebouw Amsterdam, 
Cité de la Musique Paris, Town Hall & Symphony Hall Birmingham,  
Megaron – The Athens Concert Hall, Kölner Philharmonie, Palau de la 
Música Catalana, Stockholms Konserthuset, Konzerthaus Dortmund,  
Philharmonie Luxembourg, Bozar Brussels, Zeneakadémia Nagyterem, 
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem Budapest. Vendégszerepelt 
Amerika és Ázsia ismertebb koncerttermeiben. A Snétberger Központ 
tanára. 

A Gramofon-díjas művész munkásságát a lengyel állam is kitüntetéssel 
ismerte el. Gyerekeknek tartott ingyenes klasszikus zenei ismeretterjesztő 
koncertjeit már több mint tízezren látogatták, 2016-ban és 2017-ben 
pedig a Bazilika előtt egyedülálló szabadtéri zongoraestet adott, amely 
bebizonyította, hogy a klasszikus zene képes sok ezer ember számára is 
maradandó élményt okozni. Példaképe szellemi hagyatékának ápolása 
céljából 2016-ban megalapította a Cziffra György Fesztivált, amelynek 
művészeti vezetője. 

Egyéni zenei látásmód jellemzi előadásait. 2016 decemberében Prima 
Díjat kapott, 2017-ben a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti  
díjjal tüntette ki munkásságát, 2019-ben pedig Kossuth-díjat, valamint 
Hamburgban Steinway Artist nemzetközi elismerést vehetett át.

BALÁZS JÁNOS
Binder Károly Erkel-díjas zongoraművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem jazz zongora és jazz zeneszerzés tanára.

Nagy formátumú muzsikus, aki tehetségét az új irányzatok, eltérő zene-
kultúrák, kompozíciós technikák és improvizatív rendszerek szintézisének 
szolgálatába állítja, nem feledkezve meg saját zenei gyökereiről. Zene-
szerzői fejlődésében Bartók életműve mellett tisztán nyomon követhető  
a Kárpát-medencei folklórkincs, a Volga−Káma-vidék dallamvilága,  
de még a Steve Reich nevével fémjelzett amerikai repetitív iskola hatása is.

Binder Károly gyakran szólózongorája hangjaival fejezi ki gondolatait, 
ilyenkor megszólalási lehetőségeinek határait feszegeti. A 80-as évek 
elején nagy sikerrel fellépő, legendás Binder Quartet után, 2012 óta  
ismét sokat koncertezik quartetés egyéb kamaraformációkkal.  
Legfontosabb koncertjeinek helyszínei: Royal Festival Hall, Barbican 
Centre (London), Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stockholm,  
Amsterdam, Koppenhága, Helsinki, Bécs, Athén, Ankara, Kairó.

Több mint 390 zongora-, kamara- és zenekari darab mellett 42 film-  
és színházi zene alkotója. Eddig 71 szerzői lemeze jelent meg. 1981-ben 
Kalisz Nemzetközi Jazz-zongoraversenyének, 1986-ban a Magyar Rádió 
Jazz-versenyének győztese. 1989-ben EMeRTon-díjas a legjobb szólista 
kategóriában, 1990-ben az év jazz lemeze díjasa (Binder-Shotham: 
Dance Music). 2013-ban a Gramofon Magyar Jazz Díjjal ismerte el zenei 
tevékenységét, 2017-ben Artisjus Könnyűzenei Alkotói Életműdíjat 
kapott. Nemzetközi zenei versenyek zsűrijének elnöke, a világ számos 
országában tartott mesterkurzusokat.

BINDER KÁROLY



„Könnyed artikuláció, maximális hajlékonyság, extrém biztos technika, koloratúrjáték… egy 

elsőrangú szólista minden zeneművet megnemesít” – így írt Boldoczki Gábor debütálásáról 

a 2004-es Salzburgi Ünnepi Játékokon a Salzburger Nachrichten. Boldoczki Gábor trombi-

tajátékával generációjának kiemelkedő tehetsége. A Süddeutsche Zeitung Maurice André 

„méltó követőjének”, a nemzetközi sajtó trombita-virtuóznak nevezte.

Már 14 évesen a Magyar Országos Trombitaverseny nyertese, a Weiner Leó Zenemű-

vészeti Szakközépiskolában és a Zeneakadémián végezte tanulmányait. Szólókarrierje 

Reinhold Friedrich professzor karlsruhei mesteriskolájának évei alatt indult el. A genfi és 

porciai versenyeken elért helyezések után a legnagyobb nemzetközi sikert 1977-ben  

a prágai, a müncheni ARD és a párizsi Maurice André-verseny első díja és különdíja hozta 

el számára. Turnéi során olyan neves zenekarokkal lépett fel, mint a Wiener Symphoniker, 

a Konzerhausorchester Berlin, a Mariinsky Theatre Symphony Orchestra,  

a Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, a Mozarteum Orchester Salzburg,  

az I Musici de Roma, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

Rendszeresen koncertezik többek között a bécsi Musikverein, az amszterdami  

Concertgebouw, a berlini Philharmonie és a párizsi Théâtre des ChampsÉlysées termeiben.  

Tíz lemeze jelent meg a Sony BMG Music Entertainment gondozásában. Kortárs zene-

művek keresett előadója, nevéhez fűződik Fazil Say, Krzysztof Penderecki és Dubrovay 

László számos művének ősbemutatója.

2010-ben DLA fokozatot szerzett, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója lett, 

majd 2020-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. Kiemelkedő zenei és művészeti tevékeny-

sége elismeréséül 2008-ban Junior Prima Díjjal, a magyar állam 2013-ban Liszt Ferenc 

díjjal, a Magyar Művészeti Akadémia 2014-ben az „Év zeneművésze” díjjal tüntette ki. 

2018-ban A kultúra 50 arca közé választották, 2019-ben Bartók Béla-Pásztory Ditta Díjjal 

tüntették ki. Ugyanebben az évben Budavár, Budapest első kerületének díszpolgára lett.

Sokoldalú repertoárja érdeklődését tükrözi a barokk szerzők műveitől egészen Hindemith, 

Ligeti és Penderecki művészetéig. B & S és Scherzer hangszereken játszik.

Dráfi Kálmán zongoraművész, Liszt-díjas, habilitált egyetemi tanár  
1974-ben, 19 évesen szerezte művészdiplomáját a Zeneakadémián 
Kadosa Pál és Bächer Mihály növendéke ként. Friss diplomásként két 
évig Moszkvában a Csajkovszkij Zeneakadémián végzett aspirantúrát 
annak a Bella Davidovicsnak az osztályában, aki néhány év múlva a New 
York-i Juilliard School of Music neves tanára lett. 1978-ban Fischer Annie 
ajánlására a Menton Festival de Musique vendégeként lépett fel, melyet 
rendszeres meghívások követtek Franciaországba. 

1985-ben kétéves lemezszerződés szólította Párizsba, ugyanekkor 
Cziffra György senlisi Zongoraakadémiájának vezető tanára lett.  
Az Országos Filharmónia ösztöndíjasa, majd szólistája volt 1975-től két 
évtizeden át. Valamennyi jelentős magyarországi szimfonikus zenekarral 
koncertezett, Erdélyi Miklós, Ferencsik János, Kobajasi Kenicsiró, Kórodi 
András, Kovács János, Lukács Ervin, Medveczky Ádám vezényletével. 
Fellépett a Leningrádi Filharmonikusokkal, Mariss Jansons dirigálásával 
Leningrádban, a Bostoni Filharmonikusokkal Seiji Ozawával. Újranyitása 
óta rendszeresen fellép a felújított Zeneakadémián. Hazai és nemzetközi 
lemezfelvételei elsősorban Liszt, Chopin és a romantikus zongorairo-
dalom köré épülnek.

1977 óta folyamatosan tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, 
ahol 2011 óta tanszékvezető. 1998 és 2000 között Japánban  
a Kobe College vendégprofesszora, illetve az ottani doktoriskola  
billentyűs tagozatának elindítója volt. Szenvedélyes és elhivatott tanár-
ként büszke számos nemzetközi karriert befutott növendékére.

BOLDOCZKI GÁBOR DRÁFI KÁLMÁN



Fazekas Gergely (1977) zenetörténész, a Zeneakadémia habilitált egye-
temi docense. Az ELTE filozófia és magyar szakán folytatott tanulmányait 
követően zenetudományi diplomát, majd doktori fokozatot szerzett a Zene-
akadémián, ahol 2006 óta tanít zenetörténetet. A 2001–2002-es tanévet 
Erasmus-ösztöndíjjal a párizsi Conservatoire-ban töltötte.

2003 óta ír zenei publicisztikákat a legkülönbözőbb internetes és nyom-
tatott fórumok számára, rendszeresen hallható a Bartók Rádió különböző 
műsoraiban, Bachról és Debussyről szóló zenetudományi tanulmányai 
pedig magyar, angol és francia nyelvű szakmai folyóiratokban jelentek 
meg. 2017-ben jelent meg a Debussy összes írását és interjúját tar-
talmazó, általa fordított és összeállított kötet, 2018-ban pedig doktori 
disszertációján alapuló, „J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája” című 
monográfia. 

2012 és 2017 között a Rózsavölgyi Kiadó főszerkesztője, 2013 és 2017 
között a Zeneakadémia ifjúsági programjainak művészeti vezetője volt.  
A 2017–2018-as tanévben Fulbright-ösztöndíjjal az amerikai Bard 
College-on tanított. Kurtág György operájáról szóló, 2018 decemberében 
megjelent írását a hónap legjobb cikkének választották és Minőségi Újság-
írásért díjat kapott. 

FAZEKAS GERGELY
Fekete Gyula a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettese, 
a Zeneszerzés Tanszék tanszékvezető tanára és a Színház- és Film-
művészeti Egyetem óraadó oktatója. Zeneszerzői diplomáját a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte 1989-ben, majd az Egyesült 
Államokban posztgraduális képzésben vett részt: 1993-ban a chicagói 
Roosevelt Egyetemen mesterfokozatot, majd 1996-ban a Northwestern 
Egyetemen (Evanston, IL) doktori fokozatot szerzett. A Zeneakadémiának 
1997 óta oktatója.

Eörsi István: A megmentett város c. drámája alapján írt operája az egyfel-
vonásos kategória győztese volt 2000-ben, a Magyarország államalapí-
tásának ezeréves ünnepségére kiírt operapályázaton.  
Az operát 2002-ben a Magyar Állami Operaház mutatta be Halász Péter 
rendezésében. Az Excelsior! Liszt Ferenc mennybemenetele c. operáját  
a Liszt-bicentenáriumra írta a Budapesti Fesztivál Kht. és a Magyar 
Állami Operaház felkérésére. A bemutatóra 2011-ben került sor, Gothár 
Péter rendezésében. Első szerzői CD-jét a Hungaroton adta ki 2001-ben. 
Komponált többek között a Magyar Állami Operaház, a Weiner Szász 
Kamaraszimfonikusok, a Chicago Pro Musica és a The Music Group  
of Philadelphia felkérésére.

A Magyar Zeneművészeti Társaság elnöke, valamint tagja az Európai 
Kulturális Alapítványnak és a Magyar Zeneszerzők Egyesület elnök-
ségének. Több díjban részesült: 1996: William T. Faricy Award, 1994: 
Fulbright-ösztöndíj, 1999: Eötvös ösztöndíj, 2001: Erkel-díj, 2012: 
Bartók–Pásztory-díj. Számos színházi és filmprodukció zeneszerzője.

FEKETE GYULA



Liszt Ferenc- és Junior Prima Díjas zongoraművész. Repertoárján több 
mint harminc zongoraverseny szerepel, köztük Beethoven, Brahms és 
Bartók összes zongoraversenye. Önálló lemeze 2013-ban Bartók és Grieg 
műveivel, 2015-ben pedig Beethoven, Brahms, Debussy és Virágh András 
Gábor darabjaival jelent meg. 2012 óta a Zeneakadémia tanára, 2015 óta  
a Kamarazene Tanszék vezetője. Világszerte tart mesterkurzusokat,  
és nevéhez fűződik a nemzetközi Echo Nyári Akadémia megalapítása. 

Korán bekapcsolódott a nemzetközi zenei élet áramkörébe: 2005-ben  
a tarantói Arcangelo Speranza Nemzetközi Zongoraverseny győztese  
és további díjakat hozott el Milánóból, Cagliariból, Moszkvából.  
A The International Holland Music Sessions két ízben is a New Masters  
On Tour koncertkörút szólistájává választotta.

Szakmai életének meghatározó állomásai a Zeneakadémia Nagyterme,  
a Művészetek Palotája, a bécsi Konzerthaus, az amszterdami  
Concertgebouw, a tokiói Kioi Hall, a moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium, 
az NCPA Mumbaiban, valamint a New York-i Carnegie Hall, ahol 2008-
ban debütált szólóestjével. A legjelentősebb magyarországi és külföldi 
szimfonikus zenekarokkal dolgozott együtt, fellépett Európa szinte minden 
országában, Izraelben, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, 
Kínában és Vietnámban. Rendszeresen koncertezik állandó formációjával, 
az Auer Trióval, gyakori partnere a Kodály Vonósnégyes, amellyel Indiában 
is turnézott, 2018 februárjában pedig a világ élvonalába tartozó Camerata 
Bern szólistája volt a Zeneakadémia Nagytermében. 

FÜLEI BALÁZS
Jakobi László gordonkaművész és hangversenyrendező 1976-ban 
a Zeneakadémián szerzett diplomát Mező László, Sándor Frigyes és 
Rados Ferenc irányítása mellett. Szólistaként, kamaramuzsikusként és 
különböző zenekarok tagjaként a világ több jelentős hangversenyter-
mében vendégszerepelt (Carnegie Hall – New York, Kennedy Center 
– Washington, Royal Festival Hall – London, Concertgebouw –  
Amsterdam, Cervantino Fesztivál – Mexikó, Jaffa Fesztivál – Izrael, 
továbbá Brazíliában és Európa szinte valamennyi országában).  
1976-tól 1983-ig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának csellistája, 
1981-től a Mandel Quartet tagja. 1991-től az EAR Kamaraegyüttesben 
is játszott, több szóló csellódarab bemutatója fűződik a nevéhez.  
1991-ben szólista résztvevője volt a Bourgesi Fesztiválnak, 1992-ben  
a Sevillai Világkiállítás nyitókoncertjén a Mandel Quartettel lépett fel. 

1993-ban alapító tagja a Forrás Kamarazenei Műhelynek. Hanglemez-
felvételeket készített a Hungaroton, a német Capriccio és a Thorofon 
Kiadó gondozásában. Számos rádió-, film- és televíziófelvétel örökítette 
meg játékát külföldön is (Vatikán, Berlin, Bécs, Beyond 2000 – Sky News, 
NDR Talk Show). 

Jakobi László a rendezője az „MVM Koncertek – A Zongora” sorozatnak, 
melynek keretében olyan jelentős művészek léptek fel, mint Kocsis 
Zoltán, Ránki Dezső, Schiff András, Alfred Brendel, Murray Perahia, 
Evgeny Kissin és Grigory Sokolov. 2017-ben Cziffra Életműdíjjal tün-
tették ki elhivatott szakmai és emberi munkájáért, a jövő tehetségeinek 
kibontakoztatásáért, a magyarországi klasszikus zenei életben betöltött 
kiemelkedő szervezői munkásságáért.

JAKOBI LÁSZLÓ



Marton Éva Kossuth- és Prima Primissima Díjas operaénekes, a Magyar Szent 
István Rend kitüntetettje, a Nemzet Művésze 1943-ban született Budapesten. 

A Zeneakadémián végezte tanulmányait, ahol operaénekesi és énektanári 
diplomát szerzett 1968-ban.

A Magyar Állami Operaházban 1972-ig számos szerepben lépett fel.  
Freia szerepében hallotta Christoph von Dohnányi, aki 1972-től leszerződ-
tette a frankfurti operához, a művésznő 1977-ben követte őt Hamburgba.  
A világ valamennyi számottevő operaházában fellépett. A fontosabb kon-
certtermeken kívül – Carnegie Hall (New York), Bécs, Berlin – állandó szereplője 
a legrangosabb fesztiváloknak.

Mozart, Beethoven, Bartók, Verdi, Puccini, R. Strauss, Wagner szerepek mellett 
otthon van a verismo világában is. 30 komplett operafelvétel őrzi művészetét.

2005–2013 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tanszékének 
tanszékvezetője volt. 2007 szeptemberében kinevezték egyetemi tanárrá.  
2002 és 2007 között a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál művészeti igazga-
tója. 2013 szeptemberétől professzor emerita. 

2018 szeptemberében már 3. alkalommal rendezték meg hatalmas nem-
zetközi sikerrel a Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt.

Néhány fontosabb további kitüntetése: Milánói Scala az „Ezüst Rózsa”-díj 
(1980), New York Times: az év énekese (1981, 1986); az év művésze (1982), 
a bécsi Staatsoper „Kammersängerin“ cím (1987), Bartók–Pásztory-díj (1991), 
Barcelonai Teatro Liceu: „Arany Medalion” kitüntetés (2009), a Corvin-lánc 
birtokosa, a Testület alelnöke (2012), a Magyar Művészeti Akadémia elnöksé-
gének tagja (2014), „Kennedy Center Gold Medal in the Arts” kitüntetés (2019),  
Budapest díszpolgára.

A magyar és nemzetközi jazzélet kiemelkedő művésze, aki az USA-ban 
is ismert jazzművész, Magyarországon pedig a jazz műfaj és annak moz-
gásterébe eső szellemiséget integráló törekvéséért, amelyet felsőfokon 
interpretál a világ pódiumain, a magyar jazzművészek közül elsőként 
kapott Kossuth-díjat. 

A hazai jazz-történetben - előbb a Rákfogó, majd a Saturnus együttessel 
- Szakcsinak elévülhetetlen szerepe volt a fúziós jazz térnyerésében. 

A cigány folklór gyűjtésével és színpadi művekké formálásával is 
foglalkozott. Piros karaván címmel 1975-ben mutatták be első cigány 
musicalét. Amerika felfedezésének ötszázadik évében pedig Cristoforo 
című balettjét mutatta be a Magyar Állami Operaház. 

Készített magyar népdalfeldolgozásokat (Virágom, Virágom, 1988), 
Vukán György zongoraművésszel négykezeseket jelentetett meg, 
közben egyre mélyebbre merült Kurtág György, Ligeti György és Eötvös 
Péter kompozícióinak tanulmányozásában. Az eddig elkülönülő zenei 
műfajokból közös nyelvet teremteni - alighanem ebben rejlik Szakcsi 
elhivatottsága.

2008-ban a Szegedi Szabadtéri Játékokon, majd a Budapesti Operett-
színházban bemutatták Szentivánéji álom című world musicaljét,  
mellyel új műfajt teremtett.

A rendkívül sokoldalú művész az utóbbi években a klasszikus és kortárs 
zene, valamint a népzene tanulmányozásában mélyedt el, melynek 
következtében szóló improvizációi és legújabb kompozíciói a legmélyebb 
elismerést váltják ki a közönség és a kritikusok körében egyaránt. 

MARTON ÉVA SZAKCSI LAKATOS BÉLA



Többszörös nemzetközi versenygyőztes és Artisjus-díjas tubaművész, 
zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa. Szólista 
és zeneszerzői elfoglaltságai mellett jelenleg a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar tubása.

Számos nemzetközi tubaverseny győztese: többek között 1999-ben 
megnyerte a Gdanski Nemzetközi Rézfúvósversenyt, a Donald Beyer 
Tubaversenyt és az ausztráliai Sydney Tubamania nemzetközi meghívásos 
versenyt, továbbá Münchenben az EBBA által rendezett rézfúvós verse-
nyen a legjobb tubás lett, az összesített versenyben pedig 2. helyezést ért 
el. Ugyanebben az évben a londoni Royal Cafe Covent Garden művészeivel 
lépett fel.

Szentpáli Roland nemzetközileg elismert zeneszerző. A tubára és más 
fúvós hangszerekre komponált darabok mellett a vokális, kamarazenei 
és nagyzenekari művei egyaránt igényes alkotói világának spektrumát 
jellemzik. 1994-ben saját szimfonikus zenekari kíséretes tubaversenyét 
élőben közvetítette a televízió. Műveit előadta és azokból felvételt készített 
a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara mellett többek között a Győr  
Symphonic Band, a Hong Kong Young Musicians’ Wind Orchestra,  
a Sydney Camerata és a Dohnányi Szimfonikus Zenekar is.

Első szóló CD-je, az „I Killed my Lips” négy saját kompozíciót is tartalmaz, 
és legutóbbi szerzői lemeze, az „i3” elnyerte a Nemzetközi Tuba és Eufó-
nium Szövetség 2016-os Roger Bobo Award for Recording Excellence 
díját is. Számos felkérésnek eleget téve rendszeresen tart mesterkurzu-
sokat az USA-ban, Dél-Amerikában, Japánban és Európa országaiban.

A Liszt- és Prima Díjas hárfaművésznő 1996 óta tanít a Zeneakadémián, 
2013 óta a Zeneakadémia rektora. Tíz szólólemeze jelent meg, többségében 
a német Capriccio Kiadó gondozásában. 1993-tól 1996-ig közreműködője  
a Budapesti Fesztiválzenekar hangversenyeinek. 

Pódiumra lépett a Salzburgi Ünnepi Játékokon, továbbá a Solti György által 
vezetett turnén (New York – Carnegie Hall) is. 1994-ben a ZDF „Die Beste” 
című műsorába kapott meghívást „Hárfaversenyek” című lemezének sikere 
kapcsán. 1993 óta évente tart szólóestet a Zeneakadémián. 1997-ben Kocsis 
Zoltán dirigálásával, a Budapesti Fesztiválzenekar kíséretével adott hangver-
senyt, 2003-ban zenekari szólóestje volt a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. 
2005-ben a Téli Ünnepi Esteken Tokody Ilonával, majd Marton Évával kon-
certezett. 2006-ban DVD-felvételt készített (Hungaroton) Drahos Béla fuvo-
laművésszel és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. A walesi, az arles-i, 
a belgrádi, a gödöllői, a szegedi nemzetközi hárfaverseny zsűrijének tagja.

2010-ben japán turnén vett részt Onczay Csaba gordonkaművésszel. 
2012-ben Brüsszelben adott szólóestet, és mesterkurzust tartott a Brüsszeli 
Zeneakadémián. 2014-ben Szapporóban, a Kitara Hallban szólóestet tartott, 
2016-ban Perényi Miklóssal adott hangversenyt. 2016-ban 3 koncertből 
álló sorozatán a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekarával és a Kelemen Kvartettel koncertezett. 2019-ben a Nemzeti 
Filharmonikusokkal Lucas Borowitz, a Manchester Cameratával Takács-Nagy 
Gábor vezényletével, majd a Karácsonyi Koncerten Baráti Kristóffal és Balázs 
Jánossal adott koncertet a Zeneakadémián.

2020 márciusában Rost Andreával és Kelemen Barnabással adott estet  
a Zeneakadémia Nagytermében, és érdemes művész díjjal ismerték el 
művészi tevékenységét. A Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál alapítója 
(1999) és művészeti vezetője.

SZENTPÁLI ROLAND VIGH ANDREA
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A most 17 éves Balázs-Piri Soma nyolcévesen kezdett zongorázni, 
kilencéves korától Sóti Szobonya Emőke tanítványa a szegedi Király-König 
Péter Zeneiskolában, mentora Bogányi Gergely, előző mentora Kerek 
Ferenc volt. 

Tizenhat nemzetközi és országos zongoraverseny első helyezettje:  
2017-ben a Bartók Béla Zongoraverseny Nagydíjasa, 2019-ben  
a Nyíregyházi Zongoraverseny első helyezettje és az Újvidéki Nemzetközi 
Zongoraverseny Nagydíjasa, 2018-ban a Virtuózok korcsoportgyőztese. 
Először kilencévesen játszott szólistaként a Szegedi Szimfonikus Zene-
karral, azóta számos alkalommal volt lehetősége itthoni és külföldi zene-
karokkal dolgozni, ahol  vezényeltek – többek között – Hollerung Gábor, 
Placido Domingo, Medveczky Ádám, Eugene Kohn, Howard Shelley.  
Rendszeres fellépője Magyarország legjelentősebb koncerthelyszíneinek, 
de koncertezett külföldön is: New Yorkban, Londonban, Dohában,  
Strasbourgban. Szívesen vállal fellépést jótékonysági koncerteken,  
legutóbb a győri „Hálakoncerten” Placido Domingo meghívására, a 
Korábban Érkeztem Alapítvány Gálakoncertjén és a fóti gyermekváros, 
„Zenével gyógyíts” rendezvényén zongorázott szólistaként. 

2020-ban lemezfelvétel készült: Grieg a-moll zongoraversenyét játszotta 
a Magyar Állami Operaház Zenekarával, Placido Domingo vezényletével. 
Évente több alkalommal vesz részt itthoni és külföldi mesterkurzusokon, 
ahol tanárai többek között: Kinka Rita, Balázs János, Dráfi Kálmán, Falvai 
Sándor, Eckhardt Gábor, Mocsári Károly, Radványi Mária, Hargitai Imre, 
Yuval Adamy, Marcus Shirmer, Pavel Gililov.

Bene Róza csembalóművész három évszázad zenéjével foglalkozik,  
a késő reneszánsz, barokk és klasszikus billentyűs zene repertoárjából ad 
elő historikus hangszereken. Állandó tagja a Szokos Augusztin által veze-
tett Budapest Bach Consortnak és a Veduta Musica együttesnek. Jelenleg 
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktorandusz hallgatója.

Róza 2017-ben szerzett mesterdiplomát a Zeneakadémián, Dobozy  
Borbála, Spányi Miklós és Ratkó Ágnes növendékeként. Hazai tanul-
mányait követően ösztöndíjat nyert a Royal Birmingham Conservatoire 
posztgraduális képzésére. Tanárai voltak: Robin Bigwood, Steven Devine, 
James Johnston, Carol Cerasi, Sharona Joshua és Laurence Cummings.

Az elmúlt években számos alkalommal lépett színpadra olyan neves 
előadókkal, mint Jeffrey Skidmore és a Birmingham Ex Cathedra, Rachel 
Brown és Adrian Butterfield. 2018-ban részt vett a Francois Couperin 
évforduló alkalmából rendezett konferenciákon Manchesterben és 
Birminghamben, csembalókoncertekkel járult hozzá Shirley Thomson és 
Graham Sadler előadásaihoz. 2018 és 2020 között a Royal Birmingham 
Consevatoire régizenei korrepetitora volt.   

Szólójátékával a következő díjakat nyerte el: Sir Anthony Lewis Memorial 
Prize (2016 London), Corton Hyde Early Music Prize (2016 Birmingham), 
Leamington Early Music Prize (2018 Birmingham) és Town Hall  
Symphony Hall Prize (2018 Birmingham). Koncertjei közül leginkább 
kiemelkedő élményei közé tartozik a 27. Bach Fesztivál Budapesten, 
szólóhangverseny a Birmingham Town Hallban, a londoni Handel 
House-ban, a warwicki Unitartian Chapelben és a Broadwood Horniman 
Museumban, Londonban, ahol eredeti hangszereket szólaltathatott meg. 

BALÁZS-PIRI SOMA
zongoraművész csembalóművész

BENE RÓZA



Devich Benedek 1999-ben született Budapesten, muzsikus családban. 
2014-ben részt vett a Kodály Zoltán Nemzetközi Ifjúsági Zenekar mun-
kájában Vásáry Tamás vezetésével. 2015-ben 1. díjat nyert a Nemzetközi 
Dittersdorf Nagybőgőversenyen. 2015–2016-ban a Verbier Festival 
(Svájc) Ifjúsági Zenekarának szólamvezetője volt, ahol Daniel Harding  
és Alondra de la Parra vezényletével játszhatott Yuri Bashmettel és 
Stephan Genzzel. 

2016–2017–2018 nyarain a Kaposfest Kamarazenei Fesztiválon többek 
között Valerij Szokolov, Julien Qentin, Frankl Péter, Károlyi Katalin, Diemut 
Poppen, Somodari Péter és az Apollon Musagete Vonósnégyes partne-
reként léphetett pódiumra. 2017-ben részt vett Takács Nagy Gábor által 
vezetett „On The Beautiful Danube” kamarazenei projektben Szinga-
púrban. 2018-ban a Magyar Rádió Márványtermében mutatkozhatott 
be, ahol Hindemith nagybőgő szonátáját adta elő, majd a Zeneakadémia 
Nagytermében az Anima Musicae Kamarazenekar kíséretével játszotta 
Vanhal nagybőgőversenyét.

Tanulmányait Duduj Lajosnál és Lukácsházi Istvánnál kezdte. 2014–2018 
között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő tagozatán  
Fejérvári Zsolt és Wagner Rita növendéke volt. 2018 szeptembere óta 
prof. Esko Laine, a Berlini Filharmonikus Zenekar szólamvezetője a tanára,  
a Hanns Eisler Hochschule für Musik (Berlin) hallgatója.

2018–19-ben megosztott Fischer Annie-ösztöndíjban részesült.  
2019-ben a Domingo Foundation egy Rácz Barnabás által készített 
nagybőgővel ajándékozta meg. 2021-ben a Baden Baden Szimfonikus 
Zenekar szólistájaként léphetett színpadra. Ugyanebben az évben játszott 
a Mariinsky Theatre Orchestrával és Valerij Gergievvel Szentpéterváron.

Dobos Dániel zeneszerző, fiatal kora ellenére a zeneszerzés szakma 
kiemelkedő tagja. Gondolkodásmódját a tradíciókhoz való progresszív 
hozzáállás jellemezi. Zenéjében egyaránt meghatározóak a folklór, a régi 
zene és az skandináv–angol zeneszerzők munkásságának elemei. Alkotói 
repertoárjában különleges helyet foglalnak el a vokális művek, de szóló, 
kamara, ensemble és zenekari kompozíciók is színesítik munkásságát. 

Több hazai és nemzetközi verseny díjazottja: 2016-ban a Zeneaka-
démia Zeneszerzés versenyén első díjat nyert. 2018-ban elnyerte  
a Magyar Zeneszerzők Egyesülete által kiírt pályázat második helyét, 
illetve a Bartók Világverseny és Fesztivál első díját Drumul Dracului  
(Az ördög útja) című művével. Zeneszerzői munkásságát a szakma 
2019-ben Junior Artisjus, illetve Neszlényi Andor-díjjal jutalmazta. 
2020-ban a MÜPA által kiírt zeneszerzői pályázat díjazottja, 2021-ben 
elnyerte a Hangkeltő Ifjúsági Zeneszerzésverseny első díját.

2019-ben diplomázott a Zeneakadémián Sylvanus című hegedűver-
senyével, Bella Máté tanítványaként. 2020-tól a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója és a 
zeneszerzés tanszék demonstrátora. 2021-től a Magyar Zeneszerzők 
Egyesületének tagja és a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakgimnázium és Zeneiskola-AMI zeneszerzés tanára. 

DEVICH BENEDEK
nagybőgőművész zeneszerző

DOBOS DÁNIEL



Egri János Jr. 1997. szeptember 30-án született Budapesten, muzsikus 
dinasztiában. Hétéves korában kezdett el tanulni zongorázni, és több 
népdaléneklési versenyen is remekelt. Nyolc évig Tollasiné Kelemen Lívia 
volt a zongoratanára, emellett 2 évig Izsák Imrénél tanult hangképzést a 
Józsefvárosi Zeneiskolában.

2010-ben közös albumot készített édesapjával “Voice & Bass” címmel, 
melyen amerikai örökzöldeket énekelt. Így született meg az akkor 12 éves 
gyerekszoprán első lemeze az EMI és a Hunnia Records gondozásában.

Középiskolai tanulmányait a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola 
klasszikus zongora szakán kezdte 2012-ben Nagy Gábornál. 2013-tól 
a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium jazz-ének szakán folytatta 
tanulmányait, ahol Lakatos Ágnes, Urbán Orsolya, Pocsai Kriszta és Karosi 
Júlia tanította. 2020-ban jazz-ének előadóművész diplomát szerzett a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Berki Tamás, Lakatos Ágnes és Urbán 
Orsolya tanítványaként. Jelenleg Oláh Kálmán növendéke az egyetem 
mesterképzési jazz-zongora szakán. 

2014-ben a legjobb énekes improvizációért járuló különdíjban részesült a 
marosvásárhelyi Student Jazz Fesztiválon. 2016-ban első helyezést ért el a 
Lakatos Ablakos Dezső emlékére rendezett III. Országos Jazz-Zenei Verse-
nyen ének kategóriában. 2021-ben elnyerte zongoristaként a Magyar Jazz 
Szövetség által megrendezett Év Fiatal Jazz Zenésze verseny szakmai díját. 
Számos fesztiválon fellépett már, többek között az isztambuli International 
Literature Fesztiválon, az Oradea Jazz Fesztiválon, a Hajómalom Feszti-
válon, a Debreceni Jazz Fesztiválon és a Zempléni Jazz Fesztiválon. Közre-
működött már többek között Szakcsi Lakatos Bélával és Oláh Kálmánnal.

Kökény Eszter hatéves korában kezdett el hegedülni Kecskeméten. 
2010-ben felvételt nyert a Zeneakadémia Előkészítő Tagozatára,  
ahol Földesi Lajos, majd Perényi Eszter és Banda Ádám tanították. 
A MOL Rt. Új Európa Alapítványának Fiatal Tehetségek című CD-jére 
készíthetett felvételt 2013-ban. 2014-ben az országos Zathureczky 
Ede Emlékversenyen első díjban és különdíjban részesült.  
2016 áprilisában Vilniusban elnyerte a Nagydíjat és két különdíjat  
a X. Balys Dvarionas Nemzetközi Hegedűversenyen.

Szólistaként fellépett többek között a Liszt Ferenc Kamarazenekarral,  
a Litván Nemzeti Filharmóniával, az Aarhus Ifjúsági Zenekarral,  
a Kecskeméti Szimfonikusokkal és az Anima Musicae Kamarazene-
karral. Eszter részt vett az ISA (Semmering), az Encuentro (Santander), 
a Holland Music Sessions (Bergen), az EMCY alapítvány támogatásával  
a Music Without Borders (Neuwied) fesztiválokon. 2017-ben a  
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat díjazottja, 2018-ban pedig 
a Bank of China ösztöndíjasa lett. 2018-ban a Nemzetközi Bach 
 Fesztivál (IBF Gran Canaria) kamarazenésze és szólistája volt.  
Vonósnégyesével 2019-ben második helyezést értek el a Weiner Leó 
Országos Kamarazene Versenyen.

A 2019/2020-as tanévet Eszter a kölni főiskolán töltötte Kelemen 
Barnabás növendékeként az Erasmus+ program keretében. 2020-ban 
Fischer Annie-ösztöndíjas lett, és megszerezte diplomáját a Zeneaka-
démián Perényi Eszter és Banda Ádám osztályában. 2020 szeptembe-
rétől a Zeneakadémia Doktori Iskolájának hallgatója.

EGRI JÁNOS JR.
jazz-zongoraművész, jazz-ének előadóművész hegedűművész

KÖKÉNY ESZTER



Magyar Valentin zenei tanulmányait 2006-ban kezdte a balassagyar-
mati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában Somogyvári Ildikó 
vezetésével. Legelső szakmai sikerét 2013-ban érte el a nyíregyházi XIII. 
Országos Zongoraversenyen, ahol kiemelt 1. helyezést kapott.  
2019 őszétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus zongora 
szak alapképzésén (BA) folytatja tanulmányait, ahol tanárai Némethy 
Attila, Szokolay Balázs és Dráfi Kálmán.

Hazai és külföldi pódiumok rendszeres fellépője (BMC, Zeneakadémia, 
MÜPA, a bécsi, az olasz és a belgrádi Magyar Kulturális Intézet).

2016-ban a Velenjében (Szlovénia) megrendezett III. Aci Bertoncelj 
Nemzetközi Zongoraversenyen korosztályának ezüst fokozatát nyerte el, 
2017-ben a grazi (Ausztria) V. Bartók Béla Nemzetközi Zongoraverseny 
2. díjazottja lett, valamint a legjobb Bartók-mű interpretációjáért járó külön-
díjat is ő kapta. 2018-ban 1. díjat szerzett a balassagyarmati 32. Nemzet-
közi Előadói Versenyen. 2020 februárjában a Yamaha Hangszeres Verseny 
győzteseként elnyerte a Yamaha Ösztöndíjat. 2020 októberében 1. díjat 
kapott a HCC New York által megszervezett online zenei versenyen. 

2017-ben indult a Virtuózok Komolyzenei Tehetségkutatóban, ahol a 
középdöntőig jutott. 

2019-től részt vesz a Kamara Akadémia Egyesület mentorprogramjában, 
ahol hosszútávú együttműködést folytat Fejérvári Zoltán zongoramű-
vésszel, Várdai István csellóművésszel, Baráti Kristóf hegedűművésszel, 
Szűcs Máté brácsaművésszel és Hornyák Balázs fuvolaművésszel.

2021-es legnagyobb megmérettetése a weimari Liszt Ferenc Nemzetközi 
Zongoraverseny volt, ahol a harmadik helyen végzett.

Oláh Kálmán Jr. zenei tanulmányait zongorán kezdte, majd 13 évesen 
szaxofonon is folytatta. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázi-
umban végezte el középiskolai tanulmányait Kolmann Gábor növendé-
keként. Zenekarával, az Oláh Kálmán Jr. Quartettel, valamint édesap-
jával és testvérével, Oláh Kálmán és Oláh Krisztián zongoraművészekkel 
számos hazai és külföldi koncerten lépett fel. 2019 februárjában  
készítette el első lemezfelvételét: az Oláh Krisztián Quartet At the  
Back of My Mind című albumán szaxofonozik. 2020 februárjában 
mutatták be az anyagot a Művészetek Palotájában, a világhírű  
szaxofonos, Rick Margitza közreműködésével.

Ugyanabban az évben tavasszal elnyerte a Lakatos Ablakos 
Dezső-ösztöndíjat, amely nagy hatással volt zenei fejlődésére. Az év 
végén újra a Müpában lépett fel, ezúttal a Bartók Béla Hangverseny-
teremben az Oláh Kálmán Szeptett tagjaként, olyan bőgőssel maga 
mellett, mint a világhírű John Patitucci. 2021 elején quartettje quintetté 
bővült, és két saját kompozícióját (Donatella, Impromtu) stúdióklip 
formában rögzítették. Utóbbi a Magyar Jazz Szövetség által megrende-
zett „Combo” verseny Legjobb kompozíció díját nyerte el. Kiemelkedő 
tanulmányi és szakmai eredményei elismeréseként megkapta a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíját. 
Tanárai az egyetem mester szakán Borbély Mihály, Elek István és Bacsó 
Kristóf, akik nagyban hozzájárulnak a fiatal művész előmeneteléhez. 
Kálmán azóta már új anyagon dolgozik, célja, hogy zenekarára írt kom-
pozícióit, játékát külföldi, nagy presztízsű termekben is megmutathassa, 
és ezzel a magyar jazz új generációját is pozícionálja a nemzetközi zenei 
szcénában.

MAGYAR VALENTIN
zongoraművész jazz-szaxofonművész

OLÁH KÁLMÁN JR.



Seidl Dénes Mihály trombitaművész a Bartók Béla Zeneművészeti  
Szakközépiskolába járt, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 
szerzett diplomát Boldoczki Gábor osztályában.

Második egyetemi évében a MÁV Szimfonikus Zenekar első trombitása 
lett, egy évvel később pedig felvételt nyert a Concerto Budapest zene-
karba. Jelenleg mind a két együttesben dolgozik.

A magyar zenei élet állandó résztvevője: vendégművészként megfordult 
többek között a Magyar Állami Operaház Zenekarában, a Nemzeti Filhar-
monikus Zenekarban, az Óbudai Danubia Zenekarban, a Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekarában, a Budafoki Dohnányi Zenekarban, az UMZE 
Kamaraegyüttesben, és a  Liszt Ferenc Kamarazenekarban. 

Szólistaként fellépett a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, a Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekarával és a MÁV Szimfonikus Zenekarral. 

Számos versenyen előkelő helyezést ért el, többek között 1. díjat kapott 
a Varasdy Frigyes Országos Egyetemi Trombitaversenyen és a „Cittá di 
Chieri” Nemzetközi Kamaraversenyen, illetve 3. helyezést ért el a Brnoi 
Nemzetközi Trombitaversenyen.  

Előadóművészeti tevékenysége mellett a zenepedagógia is fontos szerepet 
játszik életében, tevékenységének fő missziója a koncertpedagógiai élet 
megújítása. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában helyette-
sítő tanárként dolgozott, a MÁV Szimfonikus Zenekar visszatérő műsor-
vezetője, illetve a ZeneMűvek – Magyarország első zenei edutainment 
vállalkozásának – társalapítója. A ZeneMűvek célja, hogy a komolyzene és 
a fiatalok kapcsolatát újraformálja annak érdekében, hogy a zenehallgatás 
és a koncertre járás személyesebb és komplexebb élménnyé válhasson.

Szeleczki Artúr Norbert 1997-ben született Budapesten, családja ötödik 
gyermekeként. Testvérei közül elsőként mutatott érdeklődést a zene iránt 
komolyabb formában. Zenei általános iskolában járt, itt ismerkedett meg  
a klasszikus zenével, első hangszereként a trombitát választotta. Kéttannyelvű 
középiskolában programozást és angolt tanult, és magas szintű nyelvtudásra 
tett szert. Tizenhat éves kora körül figyelt fel rá Szilágyi Olga, aki négy évig 
tanította. Érettségi után felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, 
ahol Fried Péter operaénekes tanítványa lett, azóta is mesterénél tanul, két 
zongoraművész is segíti fejlődésében: Bárkányi-Horváth Éva és Rózsa Gábor.

Már énekes tanulmányai elején több sikerben volt része. Többek között meg-
nyerte a IX. Országos Ádám Jenő Énekversenyt, valamint BA első évfolyamos 
hallgatóként a II. Andor Éva Énekversenyen III. helyezést ért el. 

2021-ben megkapta az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját, amelynek 
keretein belül John Dowland és Benjamin Britten énekhangra és gitárra írt 
műveivel foglalkozott. Ugyanezzel a témával a 35. Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi szekciójában a Zenei 
Előadás (vokális zene) kategóriában III. helyezést ért el. Dowland és Britten 
dalainak előadásával bemutatta a zene érzékeny, előadás- és befogadásalapú 
közvetíthetőségét; tudományosan pedig a művek lehetséges értelmezéseit  
és kapcsolódási pontjait. 

A Bartók Rádió meghívására 2021 augusztusában a Fiatal Művészek 
Pódiuma koncertsorozat közreműködője volt.

Artúr mindeddig valamennyi szemeszterét kitűnő eredménnyel zárta, szorgal-
mának és kiváló előmenetelének köszönhetően az LFZE Szenátusának aján-
lására a 2021/2022 tanévben elnyerte a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat.

SEIDL DÉNES
trombitaművész operaénekes

SZELECZKI ARTÚR NORBERT
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