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KÖSZÖNTŐK



Tizenharmadik alkalommal adjuk át a Junior Prima Díjakat a magyar 
zeneművészet kategóriában. Amit magunk is nehezen hittünk el, azt az élet 
bizonyítja, valóban kifogyhatatlanok vagyunk zenei tehetségekben. 

„Genie oblige” – A zsenialitás kötelez! – választott jelszót Liszt a Noblesse 
oblige! (A név kötelez) mintájára. Liszt Ferenc öröksége szellemi fáklyaként 
a mai napig utat mutat a magyar zeneművészeknek. A tehetség kiműveléséhez 
a meglévő adottságokon túl kellő alázat és szorgalom, kitartás és kőkemény 
munka szükséges. 
Viszont, hogy ki hogyan sáfárkodik a kapott kezdőtőkével, az egyénfüggő. 
Ahogy a Bibliában olvashatjuk, „sokan vannak a meghívottak, de kevesen 
a választottak”.
Hiszem, hogy a választott díjazottak jól sáfárkodnak tudásukkal, talentumukkal, 
és további dicsőséget szereznek önmaguknak, Alma Materüknek, és tovább 
építik Magyarország országimázsát, öregbítik a magyar zeneoktatás világhírét. 

Őszintén remélem, a most elismert tehetségek sok feledhetetlen pillanatot 
és még több örömöt szereznek a zeneszerető emberek számára.

Köszönetemet szeretném kifejezni a díj megálmodóinak és létrehozóinak, 
a Prima Primissima Alapítványnak, és nagy köszönet az MVM Zrt.-nek a zenei 
élet, különösképpen a klasszikus zene támogatásáért!

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



Az MVM Zrt. vezetőjeként már harmadik alkalommal ér az a megtiszteltetés, 
hogy átadhatom a Junior Prima Díjakat az arra leginkább érdemesnek talált fiatal 
tehetségeknek. A Junior Prima Díj az MVM Csoport számára az egyik leginkább 
kiemelkedő társadalmi ügy, egyben állandóságot képvisel ebben a gyorsan változó 
világunkban. Fontos változás, hogy a fennálló pandémiás helyzetre tekintettel 
a díjátadó idén online közvetítés formájában valósul meg, illetve ezúttal ez a 
kiadvány is online formában érhető el. A jelenlegi helyzetben mindent megteszünk 
tehát, hogy az előző tizenkét évhez hasonlóan idén is díjazhassuk a magyar 
zeneművészet fiatal kiválóságait, akiket – mint mindig – a magyar zeneművészet 
szaktekintélyeiből álló kuratórium választott ki. 

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt bő évtizedben százhúsz kiemelkedő 
fiatal zeneművésznek nyújthattuk át ezt az elismerést. Közülük sokan ma már  
a nemzetközi zenei élet elismert szereplői. Kötelességünknek érezzük a kulturális 
értékteremtésben résztvevő fiatal tehetségek elismerését, erkölcsi és anyagi 
támogatását. A fiatal művészek támogatása egyébként a legjobb befektetés. 
Pénzügyi kifejezéssel élve azt mondhatnám, hogy ez egy nagyon alacsony 
kockázatú befektetés, ami szinte rögtön nagyon komoly hozamot hoz. 

2020-ban is tíz művész munkáját tudjuk elismerni. Ők a magyar zeneművészet 
fiatal kiválóságai. Fontosnak tartjuk, hogy előmozdítsuk pályájukat, ezzel még 
kiválóbb teljesítményre ösztönözve őket. Nagy örömünkre harsonaművész, 
ütőhangszeres művész, operaénekes és zeneszerző is van a díjazottak között. 

Remélem, hogy a most elismert tehetségek még több emberrel szerettetik meg 
az igényes zeneművészetet, illetve még több zeneszerető embernek szereznek 
felejthetetlen pillanatokat fellépéseikkel akár itthon, akár a nagyvilágban.

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

KÓBOR GYÖRGY
elnök-vezérigazgató 
MVM Zrt.





A ZSŰRI TAGJAI 
2020-BAN



BALÁZS JÁNOS

Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész 2002-ben, 13 évesen felvételt 
nyert a Zeneakadémia különleges tehetségek osztá lyába. Az egyetem 
befejezéséig hat nemzetközi zongoraversenyt nyert meg. 2011-ben megkapta  
a f iatal 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.



BINDER KÁROLY

Binder Károly zongoraművész, Erkel-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem tanszékvezető tanára. Nagy formátumú muzsikus, aki tehetségét 
az új irányzatok, eltérő zenekultúrák, kompozíciós technikák és improvizatív 
rendszerek szintézisének szolgálatába állítja, nem feledkezve meg saját zenei gyöke-
reiről. Zeneszerzői 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 quartet- 
és 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 61 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.



BOLDOCZKI GÁBOR

„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.

Generációjának kiemelkedő tehetsége. Már 14 évesen a Magyar Országos 
Trombitaverseny nyertese, a Weiner Leó Zeneművészeti 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 Champs- 
Élysées termeiben. Tíz lemeze jelent meg a Sony BMG Music Entertainment 
gondozásában. Kortárs zeneművek keresett előadója, nevéhez fűződik Fazil Say, 
Krzysztof Penderecki és Dubrovay László számos művének ősbemutatója.

A magyar állam 2013-ban Liszt-díjjal, a Magyar Művészeti Akadémia 2014-ben 
az Év Zeneművésze díjjal tüntette ki. 2017-ben harmadszor is elnyerte a rangos 
német ECHO Klassik-díjat. B & S és Scherzer hangszereken játszik.



DRÁFI KÁLMÁN

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 
zongorairodalom 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 tanárként büszke számos nemzetközi karriert 
befutott növendékére.



FAZEKAS GERGELY

Fazekas Gergely (1977) zenetörténész, a Zeneakadémia habilitált egyetemi 
docense. Az ELTE filozófia és magyar szakán folytatott tanulmányait követően 
zenetudományi diplomát, majd doktori fokozatot szerzett a Zeneakadémián, 
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 nyomtatott 
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 tartalmazó, 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 Újságírásért díjat kapott. 



FEKETE GYULA

Fekete Gyula a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettese,  
a Zeneszerzés Tanszék tanszékvezető tanára és a Színház- és Filmművészeti 
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 egyfelvonásos 
kategória győztese volt 2000-ben, a Magyarország államalapításának 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 Kultu-
rális Alapítványnak és a Magyar Zeneszerzők Egyesület elnökségének. 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.



FÜLEI BALÁZS

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 ta rantói 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. 



JAKOBI LÁSZLÓ

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 hangversenytermében vendégszerepelt (Carnegie Hall – New York, 
Kennedy Center – Washington, Royal Festival Hall – London, Concertgebouw – 
Amsterdam, Cervantino Fesztivál – Mexikó, Jaffa Fesztivál – Izrael, továbbá Brazí-
liában 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. Hanglemezfelvéte-
leket készített a Hungaroton, a német Capriccio és a Thorofon Kiadó gondozá-
sában. 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 tüntették ki elhivatott szakmai és emberi munkájáért,  
a jövő tehetségeinek kibontakoztatásáért, a magyarországi klasszikus zenei életben 
betöltött kiemelkedő szervezői munkásságáért.



MARTON ÉVA

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 leszerződtette  
a frankfurti operához, a művésznő 1977-ben követte őt Hamburgba. A világ 
valamennyi számottevő operaházában fellépett. A fontosabb koncerttermeken 
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 igazgatója. 
2013 szeptemberétől professzor emerita. 

2018 szeptemberében már 3. alkalommal rendezték meg hatalmas nemzetközi 
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 elnökségének tagja 
(2014), „Kennedy Center Gold Medal in the Arts” kitüntetés (2019), Budapest 
díszpolgára.



VIGH ANDREA

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 hangversenyt,  
2003-ban zenekari szólóestje volt a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. 2005-ben 
a Téli Ünnepi Esteken Tokody Ilonával, majd Marton Évával koncertezett.  
2006-ban DVD-felvételt készített (Hungaroton) Drahos Béla fuvolaművésszel  
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 díjja l ismerték 
el művészi tevékenységét. A Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál alapítója (1999) 
és művészeti vezetője.





A DÍJ NYERTESEI 
2020-BAN



BERECZ MIHÁLY
zongora

A fiatal magyar  zongorista generáció egyik legkiemelkedőbb egyénisége  
Berecz Mihály, 2013-ban 16 évesen mutatkozott be Ravel G-dúr zongoraverse-
nyével a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Kocsis Zoltán vezényletével.  
A nagy sikerű hangversenyt számos meghívás követte, amelyben Berecz Mihály 
olyan karmesterekkel játszott együtt, mint Vásáry Tamás, akivel a Magyar Állami 
Operaházban Liszt Magyar fantáziáját, vagy Keller András, akivel Debussy Fan-
táziáját és Beethoven G-dúr zongoraversenyét szólaltatta meg, de dolgozott már 
Záborszky Kálmánnal, Vashegyi Györggyel, Gál Tamással és Ménesi Gergellyel 
a Concerto Budapest, a Nemzeti Filharmonikusok, a Budapesti Filharmóniai 
Társaság Zenekara, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Zuglói Filharmónia és  
a Kassai Állami Zenekar partnereként is.

Berecz Mihály több rangos külföldi vendégszereplése közül kiemelkedik – 
németországi debütálásaként – a berlini Konzerthausban adott koncertje  
2013-ban, ahol Liszt Magyar fantáziáját játszotta, majd 2017-ben a szintén berlini 
Philharmonie-ban lépett fel Beethoven c-moll zongoraversenyével.

2018-ban első díjat nyert a II. Manhattan Nemzetközi Zenei Versenyen,  
és még ugyanebben az évben megnyerte a londoni Királyi Zeneakadémia Harriet 
Cohen-díját is.

Berecz Mihály hétévesen kezdett zenét tanulni, először hegedült, majd két évvel 
később zongorázni kezdett Major Edit irányítása alatt. A Szent István Király 
Zeneművészeti Szakközépiskolában Belák Erzsébet volt a tanára, 2016 óta pedig 
egyetemi tanulmányait Londonban folytatja, ahol jelenleg Christopher Elton 
osztályában tanul a Királyi Zeneakadémián. Több nemzetközi mesterkurzuson 
vett részt, ahol olyan művészekkel dolgozott, mint Arie Vardi, Vásáry Tamás, 
Pascal Devoyon, Imogen Cooper és Malcolm Bilson.



FÜRJES ANNA CSENGE
ének

Énektanulmányait 2010-ben kezdte a Bartók Konziban Jelinek Gábor 
növendékeként. 2012-től a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában tanult 
Czeller Krisztinánál. 

2014-ben, a IV. Országos Gregor József Énekversenyen III. díjat, 2015-ben  
a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola által szervezett VI. Országos 
Szakközépiskolai Énekversenyen I. díjat nyert. 2015-től 2020-ig a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem növendéke volt, tanárai Meláth Andrea és Prof. emer. 
Ks. Marton Éva. 

2018-ban, az Andor Éva Énekversenyen elnyerte a Kodály Zoltánné Péczely Sarolta 
által odaítélt Kodály Zoltán-díjat. Ugyanebben az évben számos koncerten 
énekelte a szerző műveit: Budapesten, Szegeden, Veszprémben, Nyíregyházán, 
Kecskeméten, Prágában, Szentpéterváron, illetve a portugál Mértolában.

2019-ben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült, 2020-ban pedig elnyerte 
a Richard Wagner Társaság ösztöndíját

A Magyar Állami Operaház szervezésében 2020. február 13-án debütált  
az Erkel Színházban, Ponchielli Gioconda című operájában Laura Adorno 
szerepét énekelte. Azóta több alkalommal színpadra állhatott, Tóth Péter 
Tóték, Verdi Aida, illetve Bizet Carmen című operájában.

Az Operaház 2020/21-es évadában számos alkalommal találkozhat vele a közönség 
Bizet Carmen, Verdi Traviata, Francis Poulenc A kármeliták és Wagner Parsifal 
című operájában.



HOTZI MÁTYÁS
gordonka

A szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolában kezdett csellózni Pálköviné Békefi 
Cecíliánál, majd 2010-től a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában folytatta 
tanulmányait Pálkövi Antal növendékeként. 2014-től 2019-ig a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem hallgatója volt, tanára Onczay Csaba.

2015-ben első díjat nyert a David Popper Nemzetközi Csellóversenyen, valamint 
2019-ben a markneukircheni Nemzetközi Csellóverseny középdöntőjébe jutott be.
2018 szeptemberétől a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagja. Nagy érdeklődést 
mutat a kortárs magyar zeneszerzők szólóművei iránt. 2018-ban a Vigadóban 
mutatta be Balassa Sándor Kossuth-díjas zeneszerző szólócsellóra írott 
darabját.

A 2019/2020-as évadban zongorás triójával, az Ingenium Trioval olyan 
koncerthelyszínekre kaptak meghívást, mint a Szlovák Fi lharmónia 
Pozsonyban, vagy az amszterdami Concertgebouw. 2019-ben beválogatták 
a Royal Concertgebouw Zenekar akadémiájának élő meghallgatására.

Az elmúlt években számos nyári akadémia, például az International Summer 
Academy résztvevője volt, valamint háromszor kapott meghívásos ösztöndíjat  
a Holland Music Sessions kurzuson és fesztiválon való szereplésre.

Olyan világhírű professzoroktól tanulhatott, mint Gustav Rivinius, Claudio 
Bohórquez, Reinhard Latzko, Christopher Richter vagy Iluis Claret.

2016-ban a Bank of China ösztöndíjának nyertese, valamint kétszer megkapta 
a Zeneakadémia Baráti Köre ösztöndíját.

Koncertezett már Ausztriában, Svájcban, Németországban, Olaszországban, 
Hollandiában és Izraelben is.



KECSKÉS D. BALÁZS
zeneszerzés

Kecskés D. Balázs magyar zeneszerző, a Zeneakadémia zeneszerzés tanszékének 
oktatója. Kompozícióiban merít az elmúlt évszázadok klasszikus zenetörténeti 
hagyományából, miközben saját, egyéni világot hoz létre nagy múlttal rendelkező 
elemek – formák, harmóniák – új összefüggésbe helyezésével. Széles alkotói 
repertoárral rendelkezik, művei között szóló- és kamaraművek, zenekari 
kompozíciók, versenyművek, valamint vokális alkotások is megtalálhatóak. 

Művei hazai és nemzetközi színtéren egyaránt elhangzanak. Az amerikai 
Garth Newel Piano Quartet rendszeresen műsorra tűzi Accusativus című 
zongoranégyesét. Martin Tchiba zongoraművész számára írt prelűdje a 2018-as 
saarbrückeni bemutatója óta a művész repertoárján szerepel. 

Számos hazai és nemzetközi díja, versenyeredménye közül kiemelkedik a 2020-as 
ostravai Generace zeneszerzésversenyen Komm című művével elnyert 1. díja, 
valamint a 2018-ban Accusativus című zongoranégyesével elnyert Garth Newel 
Award, amelyet a zsűri 90 pályamű közül választott ki. 

2020-ban – zeneszerzői munkásságának elismeréseképpen – Junior Artisjus díjat 
kapott. 2020-ban Komm című darabjáért, valamint 2019-ben Trois romances 
című kompozíciójáért elnyerte a Magyar Zeneszerzők Egyesülete Istvánffy 
Benedek-díját, amellyel minden évben egy negyven évesnél fiatalabb szerző által 
komponált, kiemelkedő darabot ismernek el.



LÁPOSI DÁNIEL
ütőhangszer, zeneszerzés

Láposi Dániel muzsikus családban született 1996-ban, Budapesten. Zenei 
tanulmányait a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményben kezdte 
Schwarcz János ütőhangszeres osztályában, 2003-ban, majd 2011-ben Holló 
Aurél tanszakán a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta. 
2016-ban felvételt nyert a Zeneakadémiára, melynek jelenleg is hallgatója,  
és ahol Rácz Zoltántól, Fábry Boglárkától és Joó Szabolcstól tanult. 

Tanára inak köszönhetően a hagyományos repertoár mellett f iata lon 
megismerkedhetett korunk zenéjével, különösen a kortárs ütőhangszeres 
kamarazene színes és kreatív világával, s ez a mai napig nagy hatással van 
zenei ízlésére és általános gondolkodására. Középiskolai évei alatt Holló Aurél 
a hangszeres játék mellett a zeneszerzésben és közösségépítésben is inspiráló 
hatással volt rá. 

Ezeknek a korai benyomásoknak és érdeklődésének köszönhetően mára számos 
kortárs zenei eseményen játszott, rendszeresen kisegít budapesti szimfonikus 
zenekarokban és kortárs ensemble produkciókban, számos ősbemutató vagy 
magyarországi bemutató közreműködője, valamint több versenyen ért el  
1. helyezést szólistaként. 2020 októberében zeneszerzői győzelmet aratott az 
UMZF 2020 zeneszerzés-versenyen. 

A Bartók Konzi – Új Zene minifesztiválon, majd később az Amadinda Percussion 
Projecten szerzett tapasztalataiból és inspirációjából merítve Siklósi Kristóffal 
és több fiatal barátjával megalapította az Ensemble Z kamaraegyüttest, mely 
a műfajok széles skálájából merítve friss zenei hangot keres, és széles körben 
igyekszik a közönséghez eljuttatni korunk zenéjét, kiemelten a fősodorból kieső 
és fiatal, feltörekvő szerzők műveit.



MÉSZÁROS ZSOLT MÁTÉ
orgona

Mészáros Zsolt Máté orgonaművész 2018-ban szerezte meg kitüntetéses 
diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, 2020-tól az egyetem 
Doktori Iskolájának hallgatója. Rendszeresen lép fel szólistaként Magyarország 
legjelentősebb koncerthelyszínein és fesztiváljain, a legrangosabb hazai zenekarok 
hangversenyeinek gyakori közreműködője. Európa számos országában adott 
hangversenyeket, 2021-ben pedig a tengerentúlon fog bemutatkozni. 

Koncertműsorain gyakran szerepelnek saját orgonaátiratai. Az elmúlt években  
a fiatal orgonaművész generációjának meghatározó szereplőjévé vált. Háromszor 
nyerte el a Fischer Annie-ösztöndíjat, 2020-ban pedig az MMA hároméves 
ösztöndíját, melynek keretében Liszt Ferenc harmónium- és orgonaműveinek 
új összkiadását készíti el, majd mutatja be egy hangversenysorozat keretében. 
2012-ben megnyerte a Filharmónia pécsi orgonaversenyét. 2018-ban bejutott  
a Miami International Organ Competition középdöntőjébe. 

A Kassai téri Szentlélek-templom orgonaművésze. A Magyar Harmóniumbarátok 
Egyesületének zenei igazgatója. Számos magyar zeneszerző figyelt fel a magyar 
zenekultúra népszerűsítése és az új zene megismertetése iránti elkötelezettségére, 
és többen komponáltak műveket a számára. Nevéhez számos magyar mű 
ősbemutatója fűződik.



OSZTROSITS ÉVA
hegedű

Osztrosits Éva hétévesen kezdett hegedülni Brandiszné Szép Emőkénél, 
majd Kalló Zsoltnál folytatta tanulmányait a Szombathelyi Művészeti 
Szakközépiskolában. 2017-ben szerzett diplomát a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen Kokas Katalin tanítványaként. Jelenleg a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának negyedéves hallgatója.

Számos versenyeredmény fűződik a nevéhez, például 2016-ban a Weiner Leó 
Országos Kamarazene Verseny szonáta kategória 1. díja, vagy a vonósnégyes 
kategória 2. díja, amit a Kruppa Vonósnégyes tagjaként szerzett. 2016-ban 
elnyerte a Köztársasági Ösztöndíjat és a Yamaha-ösztöndíjat is. A 2017-2018-as 
tanévben doktorandusz hallgatóként kamarazenét oktatott a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen.

2019-től vonósnégyesével, a Kruppa Kvartett-tel felvételt nyertek egy nemzetközi 
kamarazenei intézménybe (ECMA), ahol a világ elismert művészeivel 
dolgozhatnak együtt Európa számos országában. Elhivatott kamaramuzsikus: 
jelenleg a Korossy Kvartett tagja. 

Mesterei közt szerepel többek közt: 
Kokas Katalin, Keller András, Kurtág György, Kalló Zsolt, Gulyás Márta,  
Wagner Rita, Kelemen Barnabás és Takács-Nagy Gábor.

Elismert fesztiválok résztvevője, mint például a Lockenhausi Nemzetközi 
Kamarazenei Fesztivál, a Kaposfest, a budapesti Fesztiválakadémia, az Auer Lipót 
Hegedűfesztivál, a Budapesti Tavaszi Fesztivál, Bartók Európáért Fesztivál, az 
Intonation-Ungarn Kortárszenei Fesztivál vagy a Quartettissimo Vonósnégyes-
fesztivál. Olyan neves előadókkal játszott együtt, mint Vilde Frang, Kelemen 
Barnabás, Kokas Katalin, Keller András, Klenyán Csaba, Jose Gallardo, Fejérvári 
Zsolt, James Boyd vagy Balog József.

Fellépett már szólistaként az Osztrák–Magyar Haydn Zenekarral, a Concerto 
Budapesttel, a Savaria Szimfonikus Zenekarral és a Camerata pro musica 
kamarazenakarral.

2018-ban a Zathureczky Ede Versenyen négyéves használatra elnyerte a mester 
Rogeri- mesterhegedűjét és egy Sartory-mestervonót.



SZTRANYÁK DÁVID
basszusharsona

Zenei tanulmányait Gmoser István növendékeként kezdte Kiskőrösön, majd 
Pécsett folytatta Barkóczi László és Vida Lóránd tanítványaként. 2012-ben 
sikeres felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karára, 
ahol Dr. Gyivicsán György és Vörös József hallgatója volt. 2013-ban alapította 
meg barátaival a Premier Harsona Kvartettet, amivel több hazai és nemzetközi 
versenyen sikeresen helytálltak. 2015-ben az olaszországi Chieriben megrendezett 
kamaraverseny II. helyezettjei, 2016-ban III. helyezettjei, valamint 2017-ben  
az In Medias Brass által megrendezett I. Nemzetközi Szentendrei Kamaraverseny 
I. helyezettjei voltak.

2016 óta tagja a SzegEd TRombone ENsemble-nek, velük több lemezfelvételen 
és nemzetközi koncerten is részt vett. Ebben az évben sikeres felvételt nyert 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol Dr. Hőna Gusztáv kezei alatt 
kitüntetéses diplomát szerzett 2018-ban. Egyetemi tanulmányai során számos 
zenekarban dolgozhatott kisegítőként és tagként egyaránt, többek között a Zuglói 
Filharmóniában, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában, a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarban és a MÁV Szimfonikus Zenekarban egyaránt. 

2017-ben egy sikeres meghallgatást követően a Magyar Állami Operaház 
basszusharsonása lett. 2018-ban eredményes próbajáték után a Budapesti 
Operettszínház tagjai közé került. Ugyancsak ebben az évben, augusztusban a 
BMC-ben megrendezett II. Hungarian Trombone Bootcamp basszusharsona 
versenyének döntőse volt. 2019-ben Amerikában az ITF harsonafesztivál 
keretein belül megrendezett Donald Yaxley Basszusharsona Verseny döntőse 
volt. Ez év októberében sikeres próbajátékot követően a székesfehérvári Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar tagja lett. 

2020-ban a Donald Yaxley Basszusharsona Verseny és Edward Kleinhammer 
Zenekari Basszusharsona Verseny társgyőztese volt, amit Japánban rendeztek volna 
meg. Több elismert magyar zeneszerző ősbemutatóján is részt vett szólistaként 
és kamaracsoportok tagjaként egyaránt.



VÁRALLYAY PETRA
hegedű, jazz-zongora, zeneszerzés

Várallyay Petra első nagy sikereit klasszikus hegedűsként érte el, később azonban 
érdeklődése egyre inkább az improvizatív fúziós zene és a komponálás irányába 
vitte. Érettségi után a Bartók Konziban tanult jazz-zongorát és jazzéneket, 
majd a Zeneakadémián jazz-zeneszerzést és klasszikus hegedűt. 

2014-ben megalapította saját fúziós jazz-trióját, mellyel olyan nemzetközi 
elismeréseket vehetett át, mint a 2015-ös Stud Jazz Festival Best Musician díja 
vagy a 2017-es Sibiu International Jazz Competition Best Instrumentalist díja. 
Dolgozott Bobby McFerrinnel és Yo-Yo Mával, fellépett számos hazai és 
külföldi fesztiválon a műfajok széles spektrumát bejárva, a barokk zenétől  
a free jazzen át a progresszív rockig. 

Rendszeresen közreműködik kortárs művek bemutatóján, a Jazzation számára 
írt darabjai pedig Európa legnagyobb acapella fesztiváljain hangzanak el. 
2016-ban Orszáczky-díjat, 2017-ben Junior Artisjus-díjat kapott, valamint 
beválasztották a La femme 50 Tehetséges Magyar Fiatal közé. Saját zenéjében 
organikus fúziót alkot a műfaji sokszínűség, karakteres játékával ugyanúgy jelen 
van az underground zenei szcéna kultikus koncerthelyszínein, mint a legnívósabb 
hangversenytermek színpadán.

2020 februárjában a Zeneakadémián mutatta be első hegedűversenyét teltházas 
szerzői estjén, valamint megjelent a Várallyay Petra Trió Deadline Haze 
című albuma, mely a független előadók és alkotók elismerésére létrehozott 
Independent Music Awards (USA) díjazottja lett.



VIDA MÓNIKA RUTH
 zongora

Vida Mónika Ruth zongoraművész gyermekkora óta a zene szeretetének szenteli 
életét. Álma, hogy a muzsika öröme és gyógyító ereje mindenkihez eljusson. 
Kétéves korában már olvasott, négyévesen furulyázni kezdett, ezt követte két 
évvel később a zongora. 

Fiatal kora ellenére a legtöbb európai országban koncertezett már, de fellépett 
Afrikában, az Egyesült Államokban és több ázsiai országban is. 13 éves korában 
nyert felvételt a Zeneakadémia Különleges Tehetségek osztályába. Országos  
és nemzetközi sikereit követően mindössze 14 éves volt, amikor megnyerte élete 
első nemzetközi versenyét Szerbiában, röviddel ezt követően Kínában debütált 
a shanghai világkiállításon. Azóta is számos zongora-, orgona- és kamarazenei 
versenyen ért el kiemelkedő helyezést. Szólistaként és kamarazenei együttesével,  
a Trio Energicoval egyaránt sokat koncertezik, rendszeres vendége hazai és külföldi 
neves koncerttermeknek is. 

A többszörös versenygyőztes legutóbb februárban, az V. Coimbra Zongora 
Világtalálkozón állhatott dobogóra Portugáliában, továbbá az Olasz Parlament 
kitüntetésében részesült kiváló zenei munkásságáért. 

Kitüntetéses diplomáit 2016-ban és 2020-ban szerezte a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen, jelenleg pedig művésztanár mesterképzésen tanul. Első 
nagy hangversenysorozata, a „Sem emlék, sem varázslat” 2019 szeptemberében 
indult útnak. A legnagyobb kihívást azonban 2021 hozza: a művésznő egyedüli 
magyar versenyzőként kapott meghívást a XVIII. Nemzetközi Chopin Verseny 
élő fordulóira.



Fotók:

LUGOSI PÉTER
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FELVÉGI ANDREA
FÜRJES VIKTÓRIA
MARCO BORGGREVE
EMMER LÁSZLÓ
ADRIÁN ZOLTÁN
SEBESTYÉN ZOLTÁN
SZECSŐDI BALÁZS
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