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Még le sem zárultak az ezeréves Ma-
gyarország fennállását, régi fényét, nagy-
ságát és dicsõségét nagy pompával hirde-
tõ millenniumi ünnepségek, amikor 1896
õszén a mûvészetre hajló és a zenében is
felüdülést találó lelkes mûegyetemi ifjú-
ság, Zerkovitz Rudolf elsõéves gépész-
mérnök-hallgató kezdeményezésére elha-
tározta, hogy a maga és mások szórakoz-
tatására, zenei igényeinek kielégítésére
zenekart alakít. A zenekar megalapítását,
majd késõbbi mûködését a Mûegyetem ta-
nári kara és elsõsorban dr. Tõtössy Béla
mûegyetemi tanár pártfogolta.

Az egyetem tanári kara adta össze azt
az összeget, amelybõl a zenekar számára
a legszükségesebb hangszereket be lehe-
tett szerezni. Mintegy 50 taggal így kezd-
te el mûködését Budapest elsõ mûkedve-
lõ szimfonikus zenekara, amely a zenei fa-
kultással nem rendelkezõ egyetemek ha-
sonló együttesei között a világon szintén
elsõnek tekinthetõ. A Mûegyetemi Zene-
kar 1897. április 3-án tartotta elsõ nyilvá-
nos hangversenyét.

A zenekar hivatalosan bejegyzett egye-
sületként alakult meg. Az egyesület beje-
gyeztetéséhez benyújtott alapszabály az
együttes célját így jelölte meg:

„Az egyesület czélja alkalmat adni a
mûegyetem ifjúságának a classicus zene
mûvelésére, s ezen lelket nemesítõ és üdítõ
foglalatosság alapján egyúttal az egyetemi
társasélet fejlesztésére. Eme czél elérésére
szolgálnak a teljes és vonószenekari mûvek,
a kamarazene mûvelése, zenekari próbák,
hangversenyek, ünnepélyek.”

A Mûegyetemi Zenekar a megalaku-
lása óta eltelt 110 évben folyamatosan ele-
get tett az alapításkor kijelölt célnak, csu-
pán 1945-ben nem tartott hangversenyt.

Az elsõ hangversenyek táncestéllyel
voltak egybekötve. 1899-ben a Mûegyete-
mi Zenekar közremûködött az akkori, fõ-
leg mûegyetemi hallgatókból álló Mérnök
Daloskör hangversenyein is. Az önálló
hangversenyek 1900 márciusában kezdõd-
tek. A mûsorok komolyabbak, magasabb
színvonalúak és mindinkább szimfonikus
jellegûek lettek. A szólómûveket kezdet-
ben zongorakísérettel adták elõ.

A Mûegyetemi Zenekar karmesterei
az elsõ nyolc évben mûegyetemi hallgatók
voltak: Zerkovitz Rudolf, Kemény Oszkár
és Haris Ervin.

 A próbákat eleinte vasárnaponként
tartották a Mûegyetem akkori, Múzeum
körúti épületének rajztermeiben. Csak
késõbb, a Duna-parti központi épület fel-
építése után kapott állandó zenetermet a
zenekar. Ez 1945-ig a Technikus Kör he-
lyiségei mellett lévõ, Kmf. 44. terem volt.

Az állandó zeneterem nemcsak a zene-
kar próbáinak adott otthont, hanem a ka-
marazenét mûvelõ egyetemi hallgatóknak
és oktatóknak is. A gyakorláshoz a terem-
ben levõ két zongora mellett hatalmas
kottatár állt a zenekar pártoló tagjai ren-
delkezésére.

Az 1904/05-ös tanév elején a zenekar
tagjai dr. Tõtössy Béla professzort kérték
fel karmesternek, aki a zenekar tanárelnö-
ki teendõi mellett ezt a feladatot is ellátta
- 1923-ban bekövetkezett haláláig.

1896 ~ ~ 2006Zenekar született
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Zepethneki Tõtössy Béla, dr. (1854–1923)
matematikus, mûegyetemi tanár,  a Magyar
Tudományos Akadémia levelezõ tagja
(1899), a kolozsvári M. Kir. Ferenc József
Tudományegyetem tiszteletbeli bölcsész-
doktora. A zürichi Mûegyetemen végezte
tanulmányait. Kezdetben ugyanott, majd
1882-tõl a budapesti Mûegyetemen mûkö-
dött, ahol a magántanári képesítés megszer-
zése után - 1893-tól haláláig - a Mûegyetem
ábrázoló geometria professzora, az 1906/07
és az 1908/09 közötti tanévekben a Mérnö-
ki és Építészeti Osztály dékánja volt. Talán
legjelentõsebb szakirodalmi érdeme, hogy az
akadémia megbízásából Kürschák Józseffel
és Réthy Mórral sajtó alá rendezte Bolyai
Farkas Tentamenjét (1904) és az Appendix
második kiadását. A tudományokon kívül
legszívesebben a zenével foglalkozott.

Zerkovitz Rudolf (Rezsõ) (1878–1950)
gépészmérnök Szegeden született 1878. janu-
ár 3-án. Zenei tanulmányait kora gyermek-
korában édesanyjával kezdte el. Elsõéves
egyetemi hallgató korában az õ kezdeménye-
zésére alakult meg a Mûegyetemi Zenekar,
melynek karmestere is volt. Gépészmérnöki
oklevelét a M. Kir. József Nádor Mûegyete-
men 1900. december 7-én kapta meg. Egy
pályázat elnyerése után az Arad-hegyaljai
Vasút építési munkálatait vezette, majd e
vállalat vezérigazgatója lett. Az elsõ világhá-
ború után menekülnie kellett Aradról. Elõbb
Szegeden, majd a fõvárosban helyezkedett
el. 1927-tõl a FÕBUSZ (Trust Villamossá-
gi Vállalat) igazgatója volt. A zene egész éle-
tét végigkísérte. Több hangszeren játszott,
számos kompozíció és hangszerelés fûzõdik
a nevéhez.

A Mûegyetemi Zenekar alapítói
Az alapító tanár Az alapító hallgató
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A Mûegyetemi Zenekar elsõ tanárel-
nöke dr. Tõtössy Béla mûegyetemi tanár
volt, aki 1896-tól, az alapítás évétõl kezd-
ve, mint alapító tanár vállalta a tanárelnöki
teendõket, majd a zenekari tagok felkéré-
sére - közkívánatra - a karmesteri felada-
tokat is ellátta az 1904/05 tanév elejétõl
egészen 1923-ban váratlanul bekövetke-
zett haláláig.

A Mûegyetemi Zenekar hírnevét az
évente megrendezett nagy hangversenyek
zenei körökben is évrõl-évre öregbítették.
1911-ben a Budapesti Kamarazene Kör
felkérte a zenekart, hogy teljes egészében
az együttes szerepeljen a Kör VII. egyesü-
leti évének VI. hangversenyén. Így e kon-
cert, mint a Mûegyetemi Zenekar kama-
razene-estje szerepelt a mûsorukban.

1912-tõl a zenekar évente rendszere-
sen tartott egy nagy hangversenyt a Zene-
akadémián, s több kamarazene koncertet
a Mûegyetem dísztermében. Az elsõ világ-
háború elõtti utolsó hangverseny 1914.
március 19-én volt a Zeneakadémia Nagy-
termében. Tõtössy professzor vezényleté-
vel Perosi „Tema variatio” címû mûvét,
Saint-Saëns gordonkaversenyét, Haydn
c-moll szimfóniáját és Thuille „Romanti-
kus nyitányát” játszotta a zenekar.

Kiváló szakemberek kritikájára hivat-
kozhatunk, ha a korabeli zenei köröknek
a Mûegyetemi Zenekarról kialakult véle-
ményét szeretnénk felidézni. Dr. Toldy
László zenedei tanár egy koncert után a
következõ sorokat intézte dr. Tõtössy Béla
mûegyetemi tanárhoz, a zenekar karmes-
teréhez:

„A tegnapi fényesen sikerült hangverseny
hatása alatt engedje meg, hogy levélben is
gratuláljak ahhoz a nagyszerû és minden
várakozást felülmúló sikerhez, melyet a gye-
rekek Méltóságod lelkes és igazán virtuóz
vezénylete alatt arattak. A zenekar összjáté-
ka és stiláris finomságok helyes és ízléses
reprodukciója oly fényesen igazolják ennek
a serdülõ ifjakból álló zenekarnak nem csak
a létjogosultságát, hanem a kulturmisszióját
is, hogy lehetetlen hálával és elismeréssel
nem adózni ennek a gyönyörû intézménynek
lelkes és fáradságot nem ismerõ buzgalma
iránt.”

Tõtössy professzor pontosan érezte
minden dilettáns (amatõr) zenekar Achil-
les-sarkát, a csak félig-meddig is szaksze-
rûen kiképzett kontrabasszisták hiányát. A
hiányon segítendõ, pár esztendõvel az elsõ
világháború elõtt, a Mûegyetemi Zenekar-
ban nagybõgõs kurzust szervezett, mely
minden várakozáson felül sikerült. A ze-
nekar bõgõse, Schwalm Ferenc, aki az ope-
raházi zenekarban is játszott, nagy lelke-
sedéssel vállalta a tanfolyam vezetését, és
olyan kontrabasszus gárdát nevelt, mely-
nek tagjait Budapest valamennyi zeneka-
ra nemcsak hogy megirigyelhette, hanem
sûrûn igénybe is vette. Érdemes megem-
líteni, hogy a nagybõgõs kurzus résztvevõi
közül többeknek az ott szerzett tudása az
elsõ világháború utáni évek nehéz megél-
hetési viszonyai között tisztességes mellék-
keresetet biztosított.

Az  elsõ világháború elõtti évek egyik
jelentõs eseménye volt a mûegyetemi ifjú-
ság zászlajának avatási ünnepe.

A nevezetes esemény 1911. május 7-én
a központi épület aulájában, nagyszámú
bel- és külföldi vendég jelenlétében zajlott.

A zenekar elsõ tanárelnöke
és tanárkarmestere
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A zászlóavatás alkalmából, annak elõ-
estéjén a Mûegyetemi Zenekar a Zene-
akadémián rendezett nagyszabású hang-
versenyt. Ezzel kezdetét vette az együtt-
mûködés a korábbi Mérnök Daloskörbõl
alakult „Egyetemi Énekkarok”-kal is.

A legendás szépségû díszzászló - Herz
Emma munkája - a második világháború-
ban eltûnt, de a zászlórúd lándzsahegyé-
nek díszítésérõl tudható, hogy alsó része
hatfelé tagolódott, és mint a virágszirom
széthajlott.

Minden ív szív alakú végzõdésébe be-
tûk és évszámok kerültek, melyek a Mû-
egyetem az idõben mûködõ hat egyesüle-
tére utaltak. (Ezek a következõk voltak:
1862 - Mûegyetemi Segédegylet, 1891 -
Egyetemek Kórház Egylete,  1896 - Mû-
egyetemi Zenekar, 1897 - Mûegyetemi At-
létikai és Football Club, 1905 - Mûegye-
temi Énekkar és 1910 - Mûegyetemi Eve-
zõs Club). A zenekar jelölése a díszítésen
az „M.Z. 1896.” rövidítés volt.

A Mûegyetemi Zenekar
pecsétjének lenyomata, 1896

A háború alatt, amennyire lehetett,
igyekezett a zenekar a folytonosságot
fenntartani. A nagy nyilvánosság elé nem
lépett, de a Mûegyetem dísztermében ka-
marazene-matinékat rendezett.

1921-ben a zenekar 1000 koronát ado-
mányozott a „Technikus Ebéd” nyomor-
enyhítõ akciójának. 1922-ben két jelentõ-
sebb hangversenyt is tartott a zenekar a
Zeneakadémián, az Egyetemi Énekkarok
közremûködésével. A decemberi koncer-
ten az ország kormányzójának képvisele-
tében Horthy Miklósné is megjelent. A vi-
lágháború utáni zavaros idõk miatt csak
1923-ban került sor a zenekar negyedszá-
zados jubileumának a megünneplésére. A
Zeneakadémián tartott ünnepi hangverse-
nyen jelen volt maga a kormányzó is.

1923-ban elhunyt Tõtössy professzor.
Ez évben, december 13-án „néhai dr.
Tõtössy Béla emlékhangverseny”-t ren-
deztek a Zeneakadémián. A mûsoron
Beethoven III. szimfóniája, Weber „Bûvös
vadász” címû operájának a nyitánya és
Grieg II. Peer Gynt szvitje szerepelt.

A hangversenyt egy ifjú karmester,
Unger Ernõ (a Zenemûvészeti Fõiskola
késõbbi hírneves tanára) vezényelte, aki
évekig a zenekar karmestere maradt.

Tõtössy professzor halála után, 1923-
tól dr. Heller Farkas professzor - a két vi-
lágháború közötti idõszak legkiemelke-
dõbb magyar közgazdásza - lett a zenekar
tanárelnöke, aki zeneértõ lelkével, igen
sokrétû elfoglaltsága mellett is lelkiisme-
retesen õrködött a Mûegyetemi Zenekar
klasszikus hagyományai fölött.

Az elsõ világháború
korszaka

A  mûegyetemi zászló
avatási ünnepe
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Dr. Heller Farkas professzor kimagas-
ló tekintélyével hatékonyan támogatta az
egyesület kultúrmunkáját. Tanárelnöksé-
ge idején a zenekar karmesterei Unger
Ernõ, Wagner József, Tirczka Lóránt,
Vaszy Viktor és Weltner Jenõ voltak. 1923
és 1928 között évente rendszeresen két
nagy hangversenyt tartott a zenekar a Ze-
neakadémián, és több kamarazene-estet a
Mûegyetem dísztermében.

Kiváló zongoristaként rendszeresen
mûvelte a kamarazenét. Professzortársá-
val, a tanárelnökségben késõbbi utódjával,
Pattantyús professzorral minden vasárnap
kétzongorás vagy négykezes mûveket ját-
szottak a zeneteremben.

 A Mûegyetemi Zenekar 1936-ban ün-
nepelte 40 éves fennállását a Zeneakadé-
mián. A harmincas évek második és a
negyvenes évek elsõ fele a zenekar egyik
fénykora volt. 1939-ben a zenekar létszá-
ma elérte a kilencvenet. Közülük hatvan
egyetemi hallgató, a további harminc fõ-
nek körülbelül a fele zeneakadémista volt.

Dr. Heller Farkas 1937-ben ugyan át-
adta a tanárelnökséget utódjának, de to-
vábbra is támogatta a zenekart, s még a
háború utáni újjászervezésben is részt vett.

Dr. Pattantyús-Ábrahám Géza követ-
te Heller Farkas professzort a tanárelnök-
ségben, s két évtizeden át, 1956-ban bekö-
vetkezett haláláig volt a zenekar odaadó
tanárelnöke és védelmezõje. Lelkes mûkö-
désével nagymértékben fellendítette a
Mûegyetem zenei életét. Kenessey Jenõt
(1906-1976), az Operaház karmesterét
kérte fel a zenekar vezetésére.

Heller Farkas Henrik, dr. (1877–1955)
Államtudományi doktorátusa után a Föld-
mûvelésügyi Minisztériumban dolgozott.
1907-tõl a Mûegyetemen a Kereskedelem és
Iparpolitika magántanára. 1914-ben a
Nemzetgazdaságtan és Pénzügytan ny. ren-
des tanárává nevezték ki. 1925/26 – 26/27
között a Közgazdasági Osztály, 1927/28 –
28/29 között a Gépészmérnöki Osztály, az
1934/35 tanévben a Közgazdasági Kar dé-
kánja, majd az 1945/46 tanévben az egye-
tem rektora. A Magyar Tudományos Aka-
démia tagja. 1923-tól 1937-ig a Mûegyete-
mi Zenekar tanárelnöke. Kiváló zongorista-
ként tanártársaival és egyetemi hallgatókkal
a zeneteremben rendszeresen mûvelte a ka-
marazenét. Heller Farkas professzor - egyet-
len közgazdászként - 1930-ban  megkapta a
kormányzó által alapított Corvin koszorút,
melyet azok kaphatták, akik a magyar tudo-
mány, az irodalom és a mûvészet terén sze-
reztek kimagasló érdemeket. A hatvan díja-
zott között volt Bartók Béla és Kodály Zol-
tán is.

A zenekar
közgazdász tanárelnöke
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Pattantyús-Á. Géza professzor hatal-
mas mértékben fellendítette a zenekari
életet, melynek eredményeként igen gyak-
ran, havonta több alkalommal is tartott az
együttes hangversenyt a Mûegyetem dísz-
termében vagy a Zeneakadémián.

A zenekar tanárelnökeként személye-
sen is részt vett a hangversenyek szervezé-
sében. Ezen lelkesítõ tevékenységén kívül
anyagiakkal, kották, hangszerek vásárlásá-
val is segítette a zenekart. Gyakran vett
részt a zenekar próbáin is, ahol az eredmé-
nyesebb próba érdekében zongorán beját-
szotta a hiányzó szólamokat, vagy verseny-
mûvek elõadására készülés esetén a hang-
szerszólót. Sõt, a tudós professzor, akinek
mûszaki könyvei ez idõ tájt tették ismert-
té öt világrészen a nevét, idõt szakított arra
is, hogy szükség esetén beálljon kottát má-
solni a zenekar számára. Elnöklete alatt -
Kenessey Jenõ karmester lelkes irányítá-
sa mellett - a Mûegyetemi Zenekar az or-
szág legkiválóbb zenekaraival volt össze-
mérhetõ.

Sváb János így emlékezett ezekre az
idõkre: „...A Mûegyetemi Zenekar hangver-
senyei az akkori egyetemnek ünnepi esemé-
nyei voltak. Azokon a professzori kar legtöbb
tagja jelen volt, hogy tanítványaival együtt
hallgassa a mûvészi színvonalon elõadott
darabokat...”

1941-tõl Kenessey Jenõ mellett a kon-
certmester Bálintné Kéri Mária (1915-
1982) volt, aki mûegyetemista bátyja ré-
vén, még mint zeneakadémista került kap-
csolatba az együttessel.

Pattantyús-Ábrahám Géza, dr. (1885–1956)
Selmecbányán született, gimnáziumi tanul-
mányait Budapesten végezte. 1903-ban irat-
kozott be a M. Kir. József Nádor Mûegyetem-
re. 1907-ben szerezte meg gépészmérnöki
oklevelét. Két évig Zipernowsky Károly pro-
fesszor tanársegédje, majd egyéves külföldi
tanulmányútja után 1930-ig magánmérnök.
1912-ben mûszaki doktori oklevelet, majd
1921-ben magántanári képesítést nyert.
1912-tõl Hermann Miksa professzor ad-
junktusaként oktat a Mûegyetemen. 1930-
ban nevezik ki egyetemi nyilvános rendes ta-
nárnak a III. sz. Gépszerkezettani Tanszék-
re (ma Vízgépek Tanszék), melynek halálá-
ig vezetõje volt. Fél évszázados oktatói és
szakirodalmi tevékenységével kimagasló sze-
repet játszott a hazai mûszaki kultúra terjesz-
tésében és fejlesztésében. Tehetséges zongo-
ristaként rendszeresen mûvelte a kamaraze-
nét kollégáival és egyetemi hallgatókkal egy-
aránt. 1937-tõl haláláig a Mûegyetemi Ze-
nekar tanárelnöke volt.

Pattantyús-Ábrahám Géza,
(Patyi bácsi)

és a Mûegyetemi Zenekar
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A fenti kép a Mûegyetem Dísztermé-
ben készült az 1939. március 27-én meg-
tartott hangversenyen.

1941-ben Wehner Tibor vezényelte azt
a hangversenyt, amelyen Fûzy Olivér gé-
pészmérnök-hallgató (késõbb egyetemi ta-
nár a Mûegyetemen) Haydn D-dúr zongo-
raversenyét játszotta.

1942-ben a piarista rend jubileuma al-
kalmából tartott zeneakadémiai hangver-
senyen Soltész Lajos vezényletével Mozart
g-moll szimfóniája és A-dúr zongoraver-
senye hangzott el. A szólista Fûzy Olivér.

1943. áprilisában, a Kalevala ünnepén
rendezett Finn-esten a Pesti Vigadóban
szerepelt a zenekar. Az ünnepségrõl a 997.
Magyar Filmhíradó így számolt be:

„A Magyar Nemzeti Diákszövetség a
Kalevala ünnepén Finn-estet rendezett a
Pesti Vigadóban. A megjelenteket Aarne
Wuorima finn követ és meghatalmazott
miniszter üdvözölte. Az est ünnepi szónoka
Szinyei Merse Jenõ vallás- és közoktatásügyi
miniszter a beszédében a finnek és magya-
rok közös útjáról emlékezett meg. Végül a
zenekar Sibelius Finlandiáját adta elõ.”

A második világháború végén tüzérsé-
gi belövést kapott a zeneterem. Elpusztult
a zenekar számos hangszere (2 zongora, 1
cimbalom, 1 harmónium, 10 cselló, 10
nagybõgõ, sok más vonós és fúvós hang-
szer), és csaknem teljesen odaveszett a fél
évszázad alatt gyûjtött hatalmas kottatár,
amelybõl azelõtt az Operaház és a Nem-
zeti Színház is kölcsönzött néha mûveket.

Koncert utáni eszmecsere a Kisrablóban

A második világháború évei
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Egy félév szünet után Pattantyús-Á.
Géza professzor 1945 szeptemberében
összegyûjtötte a zenekar régi tagjait, s hir-
detményeken, egyetemi elõadásokon to-
borzott új tagokat. A zenekar szervezésé-
ben - többek között - nagy érdemei voltak
Varasdy Ernõ kultúrmérnök hallgatónak,
aki mûegyetemi tanulmányaival egyidejû-
leg a Zeneakadémián is tanult. Pattantyús
professzor 1946-ban Varasdy Ernõt
/sz. 1927/ bízta meg a zenekar vezetésével
és a karmesteri teendõk ellátásával.

Pattantyús professzornak köszönhetõ,
hogy a rombadõlt helyett új zenetermet
kapott a zenekar. 1946-tól a K.I.22. terem
lett az önálló próbaterem. A súlyosan sé-
rült zongorák egyike helyett Pattantyús
professzor saját zongoráját hozatta be.

A háború utáni elsõ hangversenyt 1946
õszén tartotta a zenekar, 1948-ban pedig
már hét hangversenyt adott az együttes.
Ezek közül egyet a Duna-Tisza csatorna if-
júsági építõi számára tartottak. Március 8-
án a Zeneakadémia Nagytermében orosz-
magyar estet rendezett a zenekar. A nagy
sikerre való tekintettel ezt a mûsort há-
romszor kellett  megismételni ugyanott, s
mindhárom alkalommal telt ház elõtt.

1948 nyarán két hétre Sopronba uta-
zott a Mûegyetemi Zenekar. Az egyetem
ottani Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki
Karának a kollégiumában kapott szállást
az együttes. A zenekart elkísérte Pattan-
tyús professzor és felesége, valamint Csû-
rös Zoltán, az egyetem akkori rektora is.

A soproni nyári egyetem programja ke-
retében július 21-én és 23-án a Városi
Színházban tartott nagysikerû hangverse-
nyek fõvédnöke Molnár Erik, akkori kül-
ügyminiszter volt. Az elsõ esten nyitányok,
operaáriák és operakettõsök voltak mûso-
ron. A második est mûsorán, amely Erkel
Hunyadi László nyitányával indult, s Ber-
lioz Rákóczi indulójával zárult, többek
között Gershwin Kék Rapszódiája hang-
zott el (a szólista Zempléni Kornél).
Mindkét estén Varasdy Ernõ vezényelt.

A koncertekrõl elismerõen nyilatko-
zott a világhírû karmester, Sergio Failoni
is, aki az idõben Sopronban tartózkodott,
és meghallgatta a hangversenyeket.

A zenekar tagjaiból egy 12 tagú Big-
band is alakult. Az 1947 és 1948-as évben
az egyetemi bálokon õk szolgáltatták a ze-
nét. Sopronban a nyári egyetem ideje alatt
játszottak kerthelyiségben is.

Szintén 1948 zenekari eseménye a de-
cemberi, nagysikerû olasz operaest a
Zeneakadémia Nagytermében, a Mûegye-
temi Kórus közremûködésével. Az ének-
szólisták között volt Melis György is, aki-
nek ez volt az elsõ zenekari fellépése.
(Több, késõbb hírnevessé lett mûvész is a
Mûegyetemi Zenekarral tartotta elsõ ze-
nekari hangversenyét. Így például Páka Jo-
lán, Sándor Judit és Zempléni Kornél.)

1949-ben Varasdy Ernõ karmestert
származása miatt kitiltották az egyetem-
rõl. Utóda, a rövidesen szintén kitiltott
Szabó Géza gépészmérnök-hallgató volt.
Ezután két évig Székely István  /sz. 1920/
zeneakadémiát is végzett gépészmérnök,

Zenekari lét a háború után

Nyári egyetem Sopronban
Az ötvenes évek
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a Fõvárosi Autóbuszvállalat fõmérnöke
volt a zenekar karmestere. Az általa  ve-
zényelt Mozart-estet a rádió is közvetítet-
te a Zeneakadémiáról.

E zavaros években igen sok megpró-
báltatásban volt része a zenekarnak. Egy
Haydn-Beethoven hangversenyt például
az egyetem párttitkára nem engedélyezett,
mondván, hogy a mûsor kispolgári, „deka-
dens” zene. A zenekar mûsorába akkor
kerültek Csajkovszkij és Prokofjev mûvei.

A Mûegyetemi Zenekar léte is veszély-
be került, miután beolvasztották a Köz-
ponti Egyetemi Zenekarba, amelyet az ifjú
Baross Gábor szervezett. A „végered-
mény”: a központi együttes rövid idõ után
szétesett, de odaveszett a kottaállványok
egy része is, mivel a beolvasztáskor átszál-
lították azokat a Tudományegyetemre.

Létének elsõ fél évszázadában a zene-
kar kizárólag a hangversenyek bevételébõl
tartotta fenn magát, ebbõl biztosította a
karmester és a szólisták tiszteletdíját is. A
hangversenyek belépti díja általában kis
összeg volt, de a koncertek elõtt a zenekari
tagok tiszteletjeggyel felkeresték az egye-
tem professzorait, akik ilyenkor jelentõs
összegekkel járultak hozzá az együttes
fenntartási költségeihez.

1950-ben a zenekar az évi ifjúsági el-
nöke, Benedek Zoltán /sz. 1928/ gépész-
mérnök-hallgató megértõ támogatóra ta-
lált Toronyi Sándorban, az egyetem akkori
szakszervezeti titkárában. A zenekar 1957-
ig, mint az egyetem szakszervezetének az
együttese folytathatta a munkáját. A szak-
szervezet biztosította a karmester fizeté-

sét. Így ismét hivatásos dirigens, Rozsnyai
Zoltán (1926-1984), az Operaház karmes-
tere vezényelte 1956 õszéig a zenekart. El-
foglaltsága miatt gyakran helyettest kért
fel  a dirigálásra (a pályakezdõ Melles Ká-
rolyt és Kulka Jánost, a késõbb világhírû
karmestereket). A koncertmester 1950-
53-ig Benedek Zoltán gépészmérnök (ta-
nársegéd), 1953-58-ig Pongor Gábor ve-
gyészmérnök (adjunktus) volt.

Benedek Zoltánnak a szakszervezet se-
gítségével sikerült az egyetem énekkarát
is feltámasztani. Állandó vezetõjéül Pászti
Miklóst kérték fel.

A zeneterembõl, a K.I.22. helyiségbõl
1952-ben oktatói klubot létesítettek.
(Az érdeklõdés hiánya miatt e helyiségbõl
rövidesen szakszervezeti tanácsterem, vé-
gül több iroda lett). A zenekar pincehelyi-
ségekben, az „R” épület azóta elfalazott
zsibongóiban és a K.I.1. tanácsterem elõ-
terében próbált.

A próbaterem hiánya miatt a zenekar
létét a széthullás veszélye fenyegette, de
néhány lelkes taggal mégis tovább mûkö-
dött az együttes. Benedek Zoltán így em-
lékezik ezekre a nehéz idõkre: „A két zon-
gorát, a nagy hangszereket, a kottákat Pat-
tantyús professzornak a Stoczek utcai épü-
letben lévõ tanszéke alatti pincehelyiségbe
(volt óvóhelyre) vittük, ahol egy-két évig pró-
bálhattunk, s napközben kamarázhattunk
is. Késõbb két évre a központi épület egyik
nagy pincehelyisége volt a próbaterem.

A Mûegyetem központi épületének dísz-
terme a háborús sérülések miatt évekig hasz-
nálhatatlan volt. A hangversenyeket egy ideig
az Aud. Max. tanteremben, egy alkalommal
pedig az „A” épület akkor meglévõ színház-
termében tartottuk.”

A zenekar és a szakszervezet
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Az Egyetemi Tanács határozata alap-
ján 1952-ben „a hallgatók kultúrigényei ki-
elégítésének és szabadidejük tervszerû fel-
használásának az elõsegítésére” a karok
részérõl kijelölt egy-egy személybõl, a párt,
a DISZ és a szakszervezet küldötteibõl
Kultúrbizottság alakult. A Gépészmérnö-
ki Kar - nem véletlenül - Benedek Zoltán
adjunktust, a zenekar tagját jelölte a
Kultúrbizottságba, ahol õ a bizottság elnö-
kének, dr. Pap Ferenc professzornak
(Geológia Tanszék), valamint a szakszer-
vezet küldöttének támogatásával képvisel-
te a zenekar érdekeit a bizottság többi tag-
jával szemben. Pap Ferenc professzor a ze-
nekart, az énekkart, a tánccsoportot és a
színjátszó együttest nemcsak lelkesen tá-
mogatta, hanem elkísérte minden kirán-

dulására, vidéki útjára, s gondosan kimun-
kált helyrajztörténeti és geológiai útleírá-
sokat is készített számukra.

1952 után méltóbb helyen, a Mûegye-
tem Hadmérnöki Karának átadott, volt
Lónyai utcai Református Gimnázium épü-
letének színháztermében tartotta hangver-
senyeit az együttes. A háború után elsõ al-
kalommal 1954 márciusában volt ismét le-
hetõség hangverseny rendezésére a köz-
ponti épület újjáépült dísztermében.

1955 nyarán a zenekar és az énekkar
két hangversenyt tartott Veszprémben, a
Kisfaludy Kultúrházban. Az operaestet
Pászti Miklós és Csík Miklós, a zenekari
estet Rozsnyai Zoltán  vezényelte, melyen
a fuvolaszólista Lévay Zsigmond esti tago-
zatos egyetemi hallgató volt.

Kamarazene a zeneteremben (1954) – A zongoránál „Patyi bácsi”,
a vonósok balról jobbra: Pongor Gábor vegyészmérnök, Kertész József,

Benedek Zoltán, Melles Gyula, Fekete Kálmán - valamennyien gépészmérnökök

A zenekar tanári képviselete a Kultúrbizottságban
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A krónikus próbaterem hiány miatt
1956 õszén Ádám Sándor /sz. 1935/, a ze-
nekar akkori ifjúsági elnöke az egyetem
várbeli, Hess András téri diákszállójában
csaknem teljesen új tagokkal újjászervezi
a zenekart. Ez az újjászervezett együttes
költözött vissza 1957-ben az egyetemre.

A zenekar nem légüres térben élt. Sor-
sa azonos volt az egyetem s az ország sor-
sával. 1956. október 23-án a zenekari nap-
lóba, mely többek között a próbákon részt-
vevõk jelenléti íveit is tartalmazta, a követ-
kezõ bejegyzés került: „Ma este a zeneka-
ri próba a tüntetés miatt elmarad.”

1957-ben az egyetem a díszterem felet-
ti helyiségeket (volt Honvédelmi Tanszék)
a kultúrcsoportok rendelkezésére bocsá-
totta.

Mint az egyetem egész területén, a
nehezen megszerzett próbateremben is
volt házkutatás fegyverek és propaganda-
anyagok után, a zenekar mégis megõrizte
az emlékeket, például egy összehajtogatott
nagy plakátot, a Magyar Egyetemisták és
Fõiskolások Egységes Szervezete mûegye-
temi kiadványát. Ezen egy esküre emelt
kézfej volt, alatta a felirat: „Esküszünk,
hogy rabok tovább nem leszünk”.

1956 õszén Rozsnyai Zoltán karmester
külföldre távozott. A vezetõség a Népmû-
velési Intézet zenekari elõadóját, Cser
Gusztávot (1920-1986) hívta meg karmes-
ternek.

Az 1956 szeptemberében elhunyt Pat-
tantyús-Ábrahám Géza professzor utóda-
ként a zenekar dr. Reuss Endre pro-
fesszort, a Gépészmérnöki Kar akkori
dékánját kérte fel tanárelnöknek.

Reuss Endre, dr. (1900–1968): gépészmér-
nök, egyetemi tanár, a mûszaki tudományok
doktora (1952). Oklevelét a Bp.-i József Mû-
egyetemen szerezte (1922), ezután két évig
a mûszaki mechanika tanszéken volt tanár-
segéd, közben matematikát oktatott a
Ludovika Akadémián. 1924-tõl 1950-ig a
Fõvárosi Gázmûveknél mérnök, majd mû-
szaki tanácsos. 1950–53-ban a Vegyimûve-
ket Tervezõ Nemzeti Vállalat tervezési osz-
tályát vezette, 1953-tól haláláig a Mûszaki
Egyetem mûszaki mechanika tanszékén
egyetemi tanár. 1955–57-ben a Gépészmér-
nöki Kar dékánja volt. 1957-ben a Mûegye-
temi Zenekar tanárelnöke csupán egy évig,
mivel ezt a funkciót - az egyesületek betiltá-
sával egyidejûleg - megszüntették.

1957-ben került sor a zenekar hatvan-
éves fennállását megünneplõ hangver-
senyre, amely 1956 õszén elmaradt. Ez a
hangverseny a zenekar történetének egyik
kiemelkedõ eseménye volt.

(A 60. évfordulótól kezdve minden
ötödik évben sor került az alapítás jubile-
umának megünneplésére, hol a Zeneaka-
démia Nagytermében, hol a Mûegyetem
Dísztermében. A késõbbiekben a 75., 80.
és a 100. évfordulóról bõvebben lesz szó.)

1956
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A jubileumra díszes meghívó füzet ké-
szült, amely tartalmazta a zenekar rövid
történetét is. A történetet hosszas adat-
gyûjtõ munka és elõtanulmányok után
Ádám Sándor, a zenekar ifjúsági elnöke
írta meg. A szakszerû mûsorismertetésért
a Népmûvelési Intézet, a kizárólag magyar
mûvekbõl összeállított mûsorért és a ze-
nekar történetének a politikai megtorlá-
sok idõszakában merésznek tûnõ nemzeti
hangvételû megírásáért pedig a professzo-
rok egész sora elismerését fejezte ki. A
hangverseny fõvédnöke Kodály Zoltán
volt, aki szintén elismerõen szólt az együt-
tesrõl.

Az ünnepi mûsor a himnusszal kezdõ-
dött. Az ünnepi beszédet dr. Reuss End-
re tanárelnök, a Gépészmérnöki Kar ak-
kori dékánja tartotta. A mûsor elsõ felé-
ben Cser Gusztáv vezényletével Erkel:
Hunyadi László nyitánya, Liszt: Esz-dúr
zongoraversenye hangzott el, Zempléni
Kornél közremûködésével. A mûsor má-
sodik felét Kenessey Jenõ vezényelte. En-
nek mûsora Bartók: Este a székelyeknél,
Erkel: Hazám, hazám, Kodály: Toborzó
(Melis György), Liszt: A munka himnusza
(Radnay György és a Pászti Miklós által
vezetett Mûegyetemi Énekkar), Berlioz:
Rákóczi induló. A Kossuth rádió riportot
és hangképeket közölt e nagyszabású ze-
nei eseményrõl.

Díszvendégként jelen volt Ruzitska
Lajos volt MÁV fõtanácsos, a zenekar
egyik alapító tagja, aki még a 65. és 70. év-
fordulón is megjelent személyesen.

1957-ben Cser Gusztávot, a zenekar
karmesterét, továbbá Ádám Sándor ifjú-

sági elnököt és Benedek Zoltán adjunktust
miniszteri dicsérõ oklevéllel tüntették ki.

Mivel 1958-ra a tanárelnöki funkció hi-
vatalosan megszûnt, de a vele járó teendõk
nem, Benedek Zoltán adjunktus, Pattan-
tyús-Ábrahám Géza tanítványa és kama-
rapartnere, tényleges zenekari tagként lett
az együttes tanári támogatója.

E korszakban a Mûegyetemi Zenekar
patinás nevét is többször megváltoztatták.
Többek között a „Budapesti Mûszaki
Egyetem KISZ Zenekara” nevet viselte az
együttes, amikor a KISZ szervezet lett a
fenntartója (1957-tõl), majd késõbb a hi-
vatalos megnevezése a „Budapesti Mûsza-
ki Egyetem Szimfonikus Zenekara” lett.

1958-tól 1961-ig minden tanévben
négy-hat hangversenybõl álló bérletsoro-
zatot rendezett a zenekar, elsõsorban mû-
egyetemi hallgatók részére. A közremûkö-
dõ mûvészek között Kistétényi Melinda,
Kocsis Albert, Kovács Dénes nevét talál-
hatjuk. A hangversenyeket színesebbé tet-
te a Közgazdaságtudományi Egyetem
Vegyeskarának  és a Mûegyetem Énekka-
rának rendszeres közremûködése.

1958-ban a zenekar három tagjából
(Benedek Zoltán, Melles Gyula, dr.
Pongor Gábor) és egy orvosból (dr.
Berndorfer Alfréd) álló vonósnégyes fel-
kérésre önálló hangversenyt adott a Cseh-
szlovák Kultúra Házában, ahol Adalbert
Jirovez Op 3 No 1 vonósnégyesét is játszot-
ták. A mû ismeretlen volt a cseh zenei
körökben, így nagy sajtóvisszhangja lett
Prágában ezen felfedezésnek.

A 60. évforduló ünneplése

Bérletsorozat
mûegyetemistáknak
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1958 tavaszán az Országos Egyetemi és
Fõiskolai Kultúrverseny megnyeréséért a
mûvelõdési miniszter „a Szocialista Kul-
túráért” kitüntetést adományozta a zene-
karnak, s a zenekar közel húsz tagjának.

1958-ban a zenekar koncertmestere,
dr. Pongor Gábor adjunktus Prágában ha-
lálos autóbalesetet szenvedett. Utódja dr.
Halász Ferenc (1914-1991) lett, aki az
egyetem gazdasági igazgatóságán volt
pénzügyi elõadó. Bár 1957-ben forradal-
mi tevékenysége miatt elbocsátották az
egyetemrõl, de a zenekarnak továbbra is
tagja maradt. 1958-tól a Nemzeti Múzeum
gazdasági vezetõjeként tevékenykedett.

Vállalkozó szellemû tagokból kis népi
zenekar is alakult. A népitánc csoportot
kísérték budapesti és vidéki szereplésein
igen nagy sikerrel. A kíséret hangszerelé-
sét Cser Gusztáv vállalta.

Fényképalbum örökítette meg a zene-
kar 1960 augusztusában lezajlott, ötnapos,
szlovákiai kirándulását, amelyet Ádám
Sándor szervezett a zenekar részére Kas-
sa-Losonc-Rozsnyó-Dobsina útvonalon a
Magas Tátrába.

A zenekart elkísérte felvidéki útjára
Sváb János docens, tanszékvezetõ, a
Kultúrbizottság akkori elnöke is.

1962 elején a díszterem feletti próba-
termekbõl megkezdték a Szkéne Színház
kialakítását. Az eredetileg 10 napra terve-
zett átalakítás másfél évig tartott. A három
terembõl kettõt színházi elõadóteremmé

alakítottak át, egyet a zenekar próbater-
mének jelöltek ki. A zeneterem akkori
képe szinte háborús emlékeket idézett fel
a szemlélõben. Próbákat nagyon ritkán le-
hetett tartani az állványok és a törmelékek
között. A mostoha körülmények miatt so-
kan elkedvetlenedtek, s a 45 fõnyi zenekar-
ból alig maradt csak egy kicsiny, a jövõben
bizakodó csoport.

1963 õszén végre megkezdhette az
együttes a rendszeres próbákat az újjáva-
rázsolt zeneteremben. Újra lendületet vett
a zenéhez értõ egyetemi fiatalok szervezé-
se. 1964 õszén - Cser Gusztáv kezdemé-
nyezésére - az együttes tagjai megszervez-
ték a zenebarátok körét.

A hatvanas évek közepétõl egyre in-
kább érezhetõ volt annak a negatív hatá-
sa, hogy Cser Gusztáv egyidejûleg az
ÉDOSZ Szimfonikus Zenekar vezetõje is
volt. A két együttes tevékenységének az
összehangolása eleinte hasznára volt a
Mûegyetemi Zenekarnak. A zenekari ta-
gok sokszor kölcsönösen kisegítettek a
másik zenekarban. Dr. Halász Ferenc is
egyidejûleg látta el mindkét zenekar hang-
versenymesteri teendõit.

Az együttmûködés során a két zenekar
koncertmûsorát is összehangolták, így las-
san a Mûegyetemi Zenekar az ÉDOSZ
zenekar árnyékává vált. Furcsa paradoxon,
hogy mindez akkor következett be, amikor
a Mûegyetemi Zenekarba szokatlanul
nagy számban jelentkeztek magas színvo-
nalú hangszertudással rendelkezõ mû-
egyetemi hallgatók.

Szlovákiai jutalomutazás

Együttmûködés
az ÉDOSZ Zenekarral

A hatvanas évek
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1966 tavaszától Szebényi Endre /sz.
1946/  lett a zenekar ifjúsági titkára, helyet-
tese és segítõtársa Kovács Tamás volt,
mindketten villamosmérnök-hallgatók.
Õsszel, a tanév kezdetén, felelevenítve a
zenekar elsõ fél évszázadának hagyomá-
nyát, végigjárták a nagy létszámú egyete-
mi elõadásokat, elsõsorban az elsõ és a
második évfolyamokon, és eredményes to-
borzást végeztek a zenekar egyetemista
létszámának emelésére. Tevékenységük-
ben számíthattak néhány zenét szeretõ ta-
nár, így Füzessy Zoltán egyetemi docens
és Hajdu Gyula egyetemi adjunktus segí-
tõkészségére, valamint a KISZ Kultúr-
bizottságában dolgozó Wiegmann Alfréd
és Varga Tamás támogatására is.

Miután dr. Halász Ferenc koncertmes-
ter elhagyta a zenekart, 1967 õszén - az
együttesben zenélõ, mérnökhallgató báty-
ja bíztatására - az együttes új koncertmes-
tere egy fiatal, lelkes zeneakadémista he-
gedûs, Környei Mátyás (1949-1995) lett. A
Mûegyetemi Zenekarnak az átmeneti
visszaesés utáni ismételt fellendítése jó-
részt az õ fáradtságot nem ismerõ munká-
jának és a zenekari tagok lelkesedésének
köszönhetõ. Mûködése idején a zenekar
mind színvonalában, mind létszámában
erõsödött, és hosszú idõre stabilizálódott.
Környei Mátyás fiatalos lendülettel és
nagy zenepedagógiai érzékkel végezte
koncertmesteri tevékenységét, melynek
következtében elõször a kamarazenei te-
vékenység lendült fel ismételten. 15-20
tagú vonós kamarazenekar is alakult,

amely a nagy szimfonikus mûveket magá-
ban foglaló mûsorok kiegészítéseként
rendszeresen szerepelt a nagyzenekar
hangversenyein.

Újjáéledt a zenekari klubestek hagyo-
mánya is. Ezeket az összejöveteleket a
zenés, táncos szórakozáson kívül könnyed
kamaramuzsikálás, valamint a zenekar
tagjaiként akkor még csak szárnyait bon-
togató Halmos-Sebõ duó produkciói szí-
nesítették. A zenekari tagokat segítettek
közösséggé formálni a rendszeresen meg-
szervezett nyári zenekari táborok, eleinte
Balatonlellén, késõbb Balatonkenesén, s
a közös kirándulások, evezõstúrák is.

A zenei színvonalában és létszámában
megerõsödött együttes létérdeke volt,
hogy mûködésében és mûsoraiban függet-
lenné váljon az ÉDOSZ zenekartól, de a
kialakult helyzet miatt ez csak karmester-
váltással volt megvalósítható. Hosszú, vi-
tákkal terhes mérlegelés után a zenekar
ifjúsági vezetõi és az együttes magját ké-
pezõ, csaknem teljesen mûegyetemi hall-
gatókból álló kamarazenekar tagjai úgy
döntöttek, hogy az egyidejûleg két zene-
kart is vezetõ Cser Gusztáv karmesterük-
tõl - zenei érdemei elismerése mellett -
megválnak. A döntés helyességét a Mû-
egyetemi Zenekar sorsának további alaku-
lása igazolta.

1969 januárjától Oberfrank Géza /sz.
1936/, az Operaház karnagya lett a zene-
kar elsõ karmestere. A másodkarmesteri
feladatokat egy fiatal karmester, Módos
Tamás látta el.

Lelkes, ifjú koncertmester
a Mûegyetemi Zenekar élén

Klubestek, nyaralások,
karmesterváltás
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Az új karmester igen nagy és szokatlan
feladat elé állította a zenekart. Felkérte az
együttest, hogy mûködjön közre a Szent-
endrei Teátrum elõadásain. A szabadtéri
színház mûvészeti vezetõje Békés András,
a zenei vezetõje Oberfrank Géza volt.

A négy évadban több, mint 40 színhá-
zi elõadáson vett részt a zenekar, csupán
néhány operaházi fúvóssal kiegészítve.

Az elõadásoknak igen nagy sikere és
jelentõs sajtóvisszhangja volt. 1970-ben a
Mûvelõdési Minisztérium az elõadássoro-
zatot nívódíjjal jutalmazta. Az elõadások
díszletei és egyéb emléktárgyai ma már
megbecsült múzeumi tárgyak Szentend-
rén. Elmondható tehát, hogy ebben az idõ-
szakban a Mûegyetemi Zenekar a magyar
színház- és kultúrtörténet jelentõs esemé-
nyének volt részese.

Az elsõ nyári évad két mûsora, a
„Comico-Tragoedia”, valamint a „Pikko
herceg és Jutka Perzsi” volt. A két darab
szövegét - eredeti, XVII-XVIII. századi,
magyar nyelvû töredékek alapján - Békés
István öntötte formába. A „Comico-
Tragoedia” zenéjét korabeli zenékbõl
Oberfrank Géza állította össze, a „Pikko
herceg...” zenéjét Vujicsics Tihamér sze-
rezte. A két darabban többek között
Basilides Zoltán, Básti Lajos, Hantos Ba-
lázs, Konrád Antal, Mádi Szabó Gábor,
Maros Gábor,  Psota Irén, Szabó Gyula,
Sztankay István, valamint Békés András
osztálya, a Színház- és Filmmûvészeti Fõ-
iskola akkori végzõs hallgatói szerepeltek.

1969 õszétõl az ifjúsági titkár Márkus
László /sz. 1949/ lett, helyettese Goitein
Miklós volt (villamosmérnök-hallgatók).

A Szentendrei Teátrum négy nyara

Az 1968. évi Keszthelyi Helikon ünnepségen szereplõ,
nagyrészt mûegyetemi hallgatókból álló kamaraegyüttes, vezényelt Cser Gusztáv
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A Szentendrei Teátrum további három
évadjának minden szervezési feladata az
új ifjúsági vezetõpáros gondja.

1970 nyarán változatlanul mûsoron
maradtak az elõzõ nyári színmûvek, de
ezek mellett  1971 és 1972-ben Paisiello
„Botcsinálta bölcsek” címû vígoperája és
a Békés István által feldolgozott szövegre
épülõ, Vujicsics Tihamér zenéjével kísért
mû „A szûzesség acéltüköre” is szerepelt
a Teátrum mûsorán. A Paiseiello opera
színlapján olvasható nevek: Dunszt Mária,
Hantos Balázs, Kalmár Magda, Miller
Lajos és Várhelyi Endre.

Bár a zenekar a teátrum elõadásain
Oberfrank Géza vezénylete alatt játszott,

1970-tõl az õ javaslatára Módos Tamás
/sz. 1943/, az Operaház fiatal korrepetito-
ra, késõbb karmestere veszi át a zenekar
vezetését. 1973-ig vezeti a zenekart Pethõ
Zsoltnak, az Operaház ifjú mûvészének a
segítségével. Szükség esetén az ifjúsági tit-
kár, Márkus László is gyakran a karmes-
teri pult mögé állt a próbákon.

1971-ben - tanulmányi elfoglaltsága
miatt - Környei Mátyás megvált a zenekar-
tól. A 75. jubileumi koncerten már Szen-
tey Klára volt a hangversenymester. (Õt
egy év múlva, szintén egy évre, Reischl
Márta követte a koncertmesteri székben.)

1971. március 20-án nagy sikerû hang-
versennyel ünnepelte az együttes a Zene-
akadémia Nagytermében - Módos Tamás
vezényletével - a zenekar alapításának 75
éves jubileumát. A mûsor: Beethoven
„Egmont-nyitány”, Liszt Esz-dúr zongora-
verseny, Kodály „Psalmus Hungaricus”.
Közremûködtek: Antal István zongora-
mûvész, Réti József, az Operaház magán-
énekese és az Eötvös Loránd Tudomány-
egyem Kórusa (karigazgató Baross Gá-
bor). A jubileumra az egyetem rektorától
százezer forint támogatást kapott a zene-
kar, ami akkor jelentõs összegnek számí-
tott. (A kezdõ mérnöki fizetés akkoriban
havi 2000Ft volt.)

A jubileumi hangversenyre Ruzitska
Lajos, a zenekar egyik alapító tagja - be-
tegsége miatt - már nem tudott felutazni
Budapestre, így a Mûegyetemi Zenekar
küldöttsége még az ünnepi hangverseny
elõtt meglátogatta õt szegedi otthonában.

A Fõtérrõl nyíló Görög utcában
tömörült a „Pikkó hertzeg...” zenekara.
(Középen Sztankay István színmûvész,

tõle jobbra hegedûvel Locsmándi Gábor
mûegyetemi tanársegéd.)

A 75 éves jubileum
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1971. augusztus 23-án a Szarajevói
Egyetem vendégeként két hétre Jugoszlá-
viába utazott az együttes. Augusztus 25-én
nagy sikerû hangversenyt tartott az egye-
tem dísztermében. A mûsoron többek
között Schubert V. szimfóniája szerepelt.
Szarajevó után Mostar, Split, Trogir, majd
Dubrovnik nevezetességeinek megtekin-
tését biztosították a vendéglátók.

Módos Tamás - operaházi elfoglaltsá-
ga miatt - egyre kevesebb próbán tudott
megjelenni, ezért Vékony János, a zene-
kar ifjúsági titkára (közlekedéskari gé-
pészmérnök-hallgató) meghívta az akkor
még csak zeneakadémista Cser Miklóst
(Cser Gusztáv fiát) egy próbára. A zene-
kar egyhangúlag úgy döntött, õ legyen a
karmester a továbbiakban.

Pechan Rudolf személyében új kon-
certmestert avatott a Mûegyetemi Zene-
kar 1973 õszén. A zenekar fejlõdését alap-
vetõen meghatározó, több évtizedes hang-
versenymesteri munkásság kezdõdött ek-
kor, mely az együttes egyre szaporodó si-
kereiben nyert méltó elismerést.

Így 1973 és 1977 között Cser Miklós
/sz. 1947/ a vezetõ karmester és Fenyõ Gá-
bor /sz. 1942/ a másodkarmester. Fárad-
hatatlan mûvészi és szervezõ munkájuk
eredményeként gyakran havonta tanult be
új mûsort a zenekar.

1975-ben Drezdában három nagysike-
rû hangversenyt tartott a zenekar, melye-
ken a szólista Bálint Mária (a hajdani kon-
certmester, Bálintné Kéri Mária lánya)
volt. Hozzá hasonlóan számos ifjú tehet-
ség szerepelt ebben az idõben hangverse-
nyeinken (például Kocsis Zoltán és Ránki
Dezsõ).

A zenekar által az R-klubban szerve-
zett komolyzenei klub olyan nagy sikert
aratott, hogy Vékony Jánost, aki 1972-
1975-ig  a zenekar ifjúsági titkára, a KISZ
Bizottság a lelkes munkájáért jutalomban
részesítette. Egy hónapos finnországbeli
munkavállalási engedélyt és kéthetes üdü-
lést kapott.

1973-ban jelentkezett a zenekarba he-
gedûsnek Balás Miklós villamosmérnök-
hallgató. Példátlanul nagy szorgalommal
és lelkesedéssel vett részt a hálátlan szer-
vezési munkákban. Szinte rögtön, a belé-
pése után átvette a kottatáros feladatát.
Rendezte a kottatárat és a szertárat. Az õ
érdeme a hagyománnyá váló evezõstúrák,
majd nyári táborozások kezdeményezése.
A szervezést késõbb Soós József, a cselló-
szólam vezetõje vette át tõle.

1976. április 11-én tartotta a zenekar a
Zenemûvészeti Fõiskola Nagytermében
80 éves jubileumi hangversenyét. A mû-
sor: Brahms „Akadémiai nyitány”, Schu-
mann a-moll zongoraverseny (Ránki De-
zsõ), Kodály „Psalmus Hungaricus”
(Korondy György és a KISZ Központi
Kórusa, karigazgató Lantos Rezsõ).

A Szarajevói Egyetem
meghívása

Vendégszereplés
Drezdában

 Emberöltõnyi
koncertmesteri pálya

kezdete

Az alapítás 80. évfordulója
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1976 végén Cser Miklós bejelentette,
hogy nem vállalhatja tovább a zenekar ve-
zetését, mivel a szegedi operatársulat kar-
mestere lesz.

1977-ben Kovács János, 1978-ban Dé-
nes István, 1979-ben Török Géza volt a
karmester.

A zenekar az egyre sikeresebb Szkéné
Színház mellõl kiszorult a K.78-as - többé-
kevésbbé ideális lehetõségeket nyújtó -
próbaterembõl, és azóta, mintegy 30 éve,
az Építészmérnöki Kar segítségével külön-
bözõ rajztermekben próbál. A karmester-
váltások, a vándorlások, a fõként eleinte
meglehetõsen kényelmetlen elhelyezés
megviselték az együttest, a tagság létszá-
ma kamarazenekar méretûvé zsugorodott.

Ezen a mélyponton, 1980-ban lett a
zenekar karmestere Tihanyi László /sz.
1956/ zeneakadémista, aki zeneszerzõi és
karmesteri oklevelének megszerzése után
elõbb a Bartók Béla Zenei Szakiskola ta-
nára, majd a Zenemûvészeti Fõiskola ta-
nára, rektorhelyettese és neves zeneszer-
zõ lett. Jó hangulatú próbáival, humorá-
val a mostoha körülmények ellenére újra
kedvet csinált az együttmuzsikáláshoz.

1980. április 4-én a zenekar részt vett
a Mûszaki Egyetem ünnepségén, amelyet
a  Pesti Vigadó Nagytermében rendeztek.
Ekkor fejezték be a Vigadó felújítását, így
a Mûegyetemi Zenekar volt az elsõ szim-
fonikus együttes, mely az újjáépített Viga-
dóban fellépett.

Pattantyús professzor 100. születés-
napjáról 1985. december 9-én egy ünnepi
koncerten emlékezett meg a zenekar.

A karmesterváltások
és az építkezés korszaka

Pattantyús-Ábrahám Géza 100. születésnapján rendezett emlékhangverseny,
vezényelt Tihanyi László és „Patyi bácsi” unokája, Pattantyús-Á. Károly

gépészmérnök és karvezetõ
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Az emlékhangversenyt számos külföl-
di egyetem professzora is meghallgatta.
Közülük kettõvel a zenekar cserelátogatá-
sáról sikerült megegyeznie Benedek Zol-
tánnak. 1986 novemberében a Karls-
ruhe-i Egyetem Zenekara, majd 1988 jú-
liusában a Wroclawi Mûszaki Egyetem
énekkara volt az együttes vendége. (Végül
Karlsruhe-ban a Mûegyetemi Énekkar,
Wroclawban a zenekar szerepelt.)

Ennek eredményeként 1986 decembe-
rében wroclawi látogatása során az együt-
tes négy hangversenyt tartott, Tihanyi
László vezényletével. A lengyelországi lá-
togatásra a MÁV Szimfonikus Zenekar
különkocsijain utazhatott a zenekar.

 1987 áprilisában az együttes részt vett
a VIII. Országos Szimfonikus Zenekari

Fesztiválon, Szolnokon. A zenekar fellé-
pésérõl a Muzsika 1987. júliusi számában
elismeréssel írt Halász Péter.

1987. november 7-én a zenekar vendé-
ge volt az amerikai Duke Unversity Wind
Symphony zenekar. Nagysikerû hangver-
senyen mutatkoztak be a díszteremben,
melyen részt vett a budapesti Amerikai
Nagykövetség több tagja is. Az amerikai
zenekaron kívül a Mûegyetemi Zenekar és
az Énekkar is szerepelt.

A 80. évforduló - Ünnepi koncert a Zeneakadémián, vezényelt Cser Miklós,
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, szólót énekelt Korondy György,
közremûködött a KISZ Központi Kórusa (karigazgató Lantos Rezsõ)

1987. Szolnok, vezényelt Tihanyi László
Utazás Wroclawba
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1988-ban Dõry Dénest (1931-1994), az
Operaház nyugalmazott karmesterét vá-
lasztotta az együttes új karmesterének,
egyrészt szakmai tudása miatt, másrészt
abban a reményben, hogy nyugdíjas ze-
nészként talán teljes energiáját a zenekar-
nak tudja szenteli.

A zenekar nem is csalódott. Karizmá-
jával, lelkes munkájával, eredményes pró-
báival és a repertoár bõvítésével összeko-
vácsolta a zenekart. Dõry Dénes jó próbái-
nak hírére sokan visszatértek a régi tagok
közül, így egyre nõtt a zenekar létszáma.
Ismét sok egyetemi hallgató jelentkezett
a zenekarba.  Olyan mértékben kibõvült az
együttes létszáma, hogy a hangversenyek-
re nem kellett kisegítõ zenészeket hívni.
Teljes és  jó fúvósgárda és elegendõ szá-
mú vonós gyûlt össze a zenekarban.

A zenekar fejlõdését az is lényegesen
segítette, hogy az 1988/89-es években az
egyetem rektora a zenekari próbákra en-
gedélyezte a díszterem használatát.

1988 júniusában a bécsi Mûegyetem
zenekara látogatott Budapestre. A díszte-
remben tartott hangversenyük egyik szá-
mát - az Egmont-nyitányt - a két zenekar
egyesítve, közel 120 fõs létszámmal adta
elõ. A rádió riportot készített a hangver-
senyrõl.

Júliusban a zenekar 10 napra látta ven-
dégül a wroclawi Mûegyetem Énekkarát.
Számukra két hangversenyt (a vári múze-

um kupolatermében, Szentendrén) és egy
stúdiófelvételt szervezett. A lengyel ének-
kar egy latin misét is énekelt a békásme-
gyeri új templomban, azon az ünnepi mi-
sén, amelyen egy Csesztochovába induló
gyalogos zarándokcsoportot búcsúztattak.
Ez a zarándoklat annak emlékére történt,
hogy 600 évvel azelõtt indult el Mária-
nosztráról tizennyolc pálos rendi szerzetes,
hogy Czestochovában megalapítsa a
fényeshegyi kolostort, a lengyel vallásos-
ság központját.

1988 õszi félévében Budapestre érke-
zett a zenekar régi tagja, majd néhány évig
volt karmestere, Székely (Shelley) István
gépészmérnök, aki a karácsonyi koncert
két számát, Beethoven Egmont-nyitányát
és Hegedûversenyét (a szólista Bálint
Mária volt) vezényelte.

1989. tavaszán az 1984-ben alakult Bé-
csi Mûegyetemi Zenekar meghívására
nagysikerû hangversenyt adott a zenekar
a Bécsi Mûszaki Egyetemen. A mûsor:
Mendelssohn „Hebridák nyitány”, Weiner
f-moll szerenád, Dvorak IX. szimfónia.

A hangversenyen csaknem teljes lét-
számban megjelent a bécsi egyetem taná-
ri kara, a rektor üdvözölte a zenekart.

A bécsi látogatás során Bécs város fõ-
polgármestere ünnepélyes fogadást adott
a városháza magyar és osztrák lobogókkal
feldíszített dísztermében. Bécs város fõ-
polgármestere üdvözlõ beszédében örö-
mét fejezte ki, hogy „a világ egyik legré-
gibb mûszaki egyeteme (az elsõ német tan-
nyelvû mûegyetem) vendégül láthatja a
legrégibb mûegyetemi zenekart”.

Az Operaház nyugalmazott
karmestere a zenekar élén

Külföldi együttesek
Budapesten

Vendéglátás Bécsben
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1989 óta ismét van hivatalosan is tanár-
elnöke a Mûegyetemi Zenekarnak, dr. Be-
nedek Zoltán gépészmérnök, mûegyetemi
tanár személyében. Zenekari pályafutása
csaknem teljesen felöleli „az elsõ évszázad
második ötven év”-ét, hiszen 1949 óta tag-
ja az együttesnek.

Volt hegedûsként koncertmester, volt
ifjúsági elnök, 1957 óta a brácsaszólam
tagja. Mint tanárelnök nem ismer a zene-
karral kapcsolatban lehetetlent. Ha kell
tárgyal, anyagi támogatást szerez, rendben
tartja a hangszer- és kottatárat, levelez
külföldi egyetemek zenekaraival, gyûjti a
zenekar múltjának emlékeit, írja a zenekar
történetét, s ha kell, kottát is másol. Köz-
vetlen szakmai és zenei kapcsolata Pattan-
tyús-Á. Géza professzorral, mérnökgene-
rációk avatott nevelõjével azt jelentette,
hogy megvalósulhatott a tanárelnök elõ-
dök által képviselt eszmeiség töretlen foly-
tatása. Helyettese, dr. Locsmándi Gábor,
az Urbanisztikai Intézet egyetemi tanára,
a zenekar hegedûs tagja.

1989. október 17-én a zenekar által
vendégül látott holland Universiteit
Twente (Enschede) zenekara hangver-
senyt tartott a Váci Zeneiskola nagytermé-
ben, 19-én a Mûegyetem dísztermében.

1990. áprilisában az Enschede-i Egye-
tem Zenekara látta vendégül az együttest.
A Leeuwardenben és Enschedében tartott
hangversenyekrõl a holland sajtóban elis-
merõ cikk jelent meg.

Benedek Zoltán, dr. (1928) okleveles gépész-
mérnök. A Budapesti Mûszaki Egyetemen
gépészmérnöki oklevelének megszerzése
után, 1950-ben tanársegédként kezdi meg
szakmai munkáját a dr. Pattantyús-Á. Géza
vezette Vízgépek Tanszéken. Az 1954-71 kö-
zötti években másodállásban a Magyar
Hajó- és Darugyár tervezõje, majd két évig
a Vízgazdálkodási Kutatóintézet tud. mun-
katársa. Ösztöndíjasként egy tanévet a Nor-
vég Mûszaki Egyetem, egy félévet a Glasgow-
i egyetem hajókísérleti intézetében végez tu-
dományos kutatómunkát.
1989-94 között az egyetem Jármûgépészeti
Intézetének igazgatója. 1995 év végén egye-
temi tanárként vonult nyugdíjba. 1949 óta
a zenekar hegedûse, majd brácsása. Volt
koncertmester, ifjúsági elnök. 1989 óta a ze-
nekar tanárelnöke. Az 1965/66-ös tanévben
a Norvég Mûszaki Egyetemi Zenekar és a
Trondheim városi Collegium Musicum ze-
nekar tagja.

Enschede-i meghívás

A zenekarban aktívan zenélõ
hajómérnök-tanárelnök
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1992. május 11-én az F.I.P. Symposi-
umának megnyitóján hangversenyt tartott
az együttes a Budapesti Kongresszusi Köz-
pont Nagytermében, Tallián Dániel fõis-
kolás fagottmûvész szólójával (édesapja
jelenleg is az együttes klarinétosa, de ko-
rábban nagyapja is játszott a zenekarban).

1992. június 17-21 között a zenekar
vendége volt az amerikai Harvard Egye-
tem Szimfonikus Zenekara. Május 28-án
nagysikerû hangversenyen mutatkoztak be
a Zeneakadémia Nagytermében, majd az
egyetem vacsorán látta vendégül a két ze-
nekar tagságát a Fészek Klubban.

1992 õszétõl - Dõry Dénes betegsége
miatt - ismét Cser Miklóst kértük fel a ze-
nekar vezetésére.

A „Mûegyetem 1956 Alapítvány” meg-
hívására elõször 1992-ben vett részt az

együttes az október 22-i ünnepségen, me-
lyen a Himnuszt és Beethoven Egmont-
nyitányát játszotta. A fellépés az állami
rendezvénnyé nyilvánított megemlékezé-
sen a zenekar visszatérõ programja lett.

1993. október 31-én a kõbányai „Min-
denki templomában” és november 1-én a
díszteremben a Mûegyetemi Énekkarral
közös, halottak napi hangverseny volt.

1994. márciusában  az Egyetemi és Fõ-
iskolai Zenekarok Fesztiválján, az Orvosi
Egyetem Nagyvárad téri dísztermében
Beethoven I. szimfóniáját és J. Haydn
Ariadne Naxosban címû mûvét adta elõ az
együttes.

Október 19-22 között a kieli Christian
Albrechts Egyetem Kamarazenekara volt
a zenekar vendége. Gödöllõn, Dunakeszin
és egy kõbányai templomban szerepeltek.

A kilencvenes évek jelentõsebb eseményei

1991. október 11-én a BME Közlekedésmérnöki Karának jubileumi ünnepsége,
 vezényelt Dõry Dénes
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1994. november 7-én Pechan Rudolf
vezényletével és Környei Zsófia fellépésé-
vel gyertyafényes hangversenyt tartott a
Mûegyetemi Zenekar Dõry Dénes emlé-
kére, aki ez év nyarán húnyt el.

1994 õszén, Cser Miklós ajánlására,   az
együttes Bartal László /sz. 1962/ operahá-
zi dirigenst kérte fel karmesterének.

1995. február 11-21 között vendégül
látta az együttes a Düsseldorfi Egyetem
Szimfonikus Zenekarát. A vendégek egy
hangversenyt a díszteremben, egyet Gö-
döllõn a Szent István Egyetem Aulájában
tartottak. Az egyetemi hangversenyen a
rektor is köszöntötte a vendégeket.

Március 3-a és 7-e között a Com-
piègne-i Mûegyetem Kamarazenekara

járt Budapesten. Március 6-án a díszte-
remben tartottak hangversenyt, melyen az
egyetem nevében a BME francia szakának
vezetõje köszöntötte a vendégeket.

Március 14-én az ELTE Egyetem téri
központi épületében Dohnányi Ernõ Csel-
lóversenyét adta elõ a zenekar az Egyete-
mi és Fõiskolai Zenekarok Fesztiválján. A
szólista, az együttes koncertmesterének
zeneakadémista fia, Pechan Dávid volt.

1995. március 25-én a díszteremben
tartott nagysikerû hangversenyt megismé-
telte a zenekar Franciaországban, április
4-én a Compiègne-i, 6-án az Amiens-i St.
Germain templomban, a Compiègne-i
Mûszaki Egyetem rendezésében.

Német és francia
vendégek

Látogatás
Franciaországban

Hangverseny a Budapesti Kongresszusi Központban 1992. május 11-én,
vezényelt Pechan Rudolf, a szólista Tallián Dániel volt
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Május 18-án a Budapesti Városháza
dísztermében Pechan Rudolf vezényleté-
vel játszott az együttes Sturcz András dip-
lomahangversenyén. Csajkovszkij Rokoko
variációk címû mûvét szólaltatták meg.

1996. február 18-án a díszteremben
nagysikerû keringõestre került sor, báli-
ruhás táncosok közremûködésével. Már-
cius 28-án Bartal László vezényelte az
egyetem dísztermében tartott hangver-
senyt. Ennek mûsora újra hallható volt az
Egyetemisták, Fõiskolások Tavaszi Fesz-
tiválja keretében április 13-án a Zeneaka-
démia Nagytermében, telt ház elõtt, Cser
Miklós vezényletével.

1996. április 2-án a díszteremben nagy-
sikerû hangversenyt tartott a Helsinki-i
Mûszaki Egyetem 1922-ben alakult 86
tagú zenekara.

A meghirdetett mûsor után a zenekar
fúvósaiból alakult „tûzoltózenekar” zenei
paródiákat adott elõ, kirobbanó sikerrel.

A franciaországi Belfortban pünkösd
idejére szervezik meg a FIMU (Festival
International de Musique Universitaire)
rendezvényét, vagyis a Nemzetközi Egye-
temi Zenei Fesztivált. A világ minden tá-
járól évente találkoznak itt a változatos ze-
nei mûfajok alapján a szervezõk által meg-
hívott egyetemi zenei együttesek.

Három napon át kavarog a zenei for-
gatag, a résztvevõk több helyszínen zajló
számos koncerten mutatkoznak be egy-
másnak és az odautazó érdeklõdõknek,
valamint a rendezvényt teljes odaadással
felvállaló helybéli lakosságnak.

Vendégek Finnországból

A zenekar elsõ utazása
a franciaországi Belfortba

Próba a Compiègne-i katedrálisban 1995-ben
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Az 1996-ban száz éves Mûegyetemi
Zenekarra a Compiègne-i Mûszaki Egye-
tem szervezõi hívták fel a fesztiválrende-
zõk figyelmét, mivel errõl a jeles évfordu-
lóról a Mûegyetemi Zenekar 1995-ben
Compiègne-ben tett vendégszereplésén
értesültek. 1996. május 25-én és 26-án két
hangversenyt tartott az együttes Belfort-
ban Bartal László vezényletével, igen
nagyszámú helybéli közönség elõtt. A
mûsorban elhangzott mûvek: Rossini „A
sevillai borbély” nyitány, Kodály „Galántai
táncok” és Csajkovszkij V. szimfónia.

A franciaországi utazás után õsztõl a
zenekar kizárólag a novemberi jubileum-
ra készült. Benedek Zoltán tanárelnök e
könyv szerkesztõjével együtt ez alkalom-
ra összeállította „A 100 éves Mûegyetemi
Zenekar története” címû kiadványt.

A Zeneakadémia Nagytermében meg-
tartott jubileum mûsora: Elgar „Pomp and
circumstance march”, Dohnányi Ernõ
„Zrínyi-nyitány” (centenáriumi bemuta-
tó), Wagner „Wesendonck dalok” (Sass
Sylvia), vezényelt Bartal László; Brahms
I. szimfónia, vezényelte Medveczky Ádám.

Pechan Rudolf koncertmester azt java-
solta, hogy az elsõ mûsorszámban a régi ta-
gok is szerepeljenek. Ezzel a minden kér-
désben közösen, többnyire szavazással
döntõ zenekar tagjai is egyetértettek. Így
különösen nagy szervezési munka elõzte
meg a jubileumot, amelynek eredménye-
képpen az Elgar mû felduzzadt zenekari
létszámmal szólalt meg a Zeneakadémia
pódiumán 1996.  november 10-én.

A régi tagokkal kibõvített 100 éves Mûegyetemi Zenekar
Elgar „Pomp and circumstance march” címû mûvét játszotta, vezényelt Bartal László

A centenárium ünneplése
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A Mûegyetemi Zenekar ajándéka a
magyar zenei közéletnek Dohnányi Ernõ
1896-ban, a millenniumi zenei versenyre
komponált Zrínyi-nyitánya, melynek világ-
bemutatójára a jubileumi mûsorban került
sor. Ezt a mûvet a zenekar százéves jubi-
leumára készülve a Széchényi Könyv-
tárban fedezte fel, és mentette meg a fele-
dés homályától Pechan Rudolf koncert-
mester és Vámosné Kádár Eszter zenei
könyvtáros, a zenekar nagybõgõse.

Az egyetlen, kéziratban fennmaradt
partitúrából a szólamok kottáit maga Be-
nedek Zoltán tanárelnök készítette elõ
másolással, vagdosással, újraragasztással
a sokszorosításra. Azóta számítógépen
szerkesztve is elkészült a teljes zenekari
kottaanyag, egyelõre az együttes saját
használatára. A Mûegyetemi Zenekar
jegyzi a mû elsõ CD felvételét is (2001).

Az együttes becses zenekari emlékei
között õrzi Christoph von Dohnányi jubi-
leumra küldött, a fenti felfedezéssel kap-
csolatban megfogalmazott levelét, melyet
az alábbi gondolattal fejezett be:

„...Sok sikert kívánok Önöknek a jubi-
leumi koncert szervezéséhez, és mindig kü-
lönösen örvendetesnek találom, ha diákok
és professzorok hivatásbeli tevékenységük
mellett még a zenélésre is idõt találnak.”

A kulturális miniszter kitüntetést
adományozott a 100 éves zenekarnak,
melyet az ünnepi hangversenyen az egye-
tem rektora adott át, aki az együttes volt
karmestereinek és az akkori zenekari ve-
zetõknek is egyetemi emlékplaketteket
adományozott. A 100. jubileumra való
készülõdés lelkesedése újabb lendületet
adott a további évek munkájához.

A Mûegyetemi Zenekar az alapítás
századik évfordulója utáni években is igen
eredményesen mûködött. Az emlékezetes
ünnepi hangverseny után, még ugyan-
abban az évben két hangversenyt adott, a
továbbiakban pedig évente átlag tíz-tizen-
négy szereplésre került sor.

2006-ban ez a koncertszám várhatóan
tizenegy lesz. Az idei koncerthelyszínek: a
Zeneakadémia (5 alkalommal), a Mû-
egyetem aulája (3), a Gellérthegy (2), a
Szent Imre Templom (az 1956-os forrada-
lom 50. évfordulójának elõestéjén, októ-
ber 22-én). Örvendetesen sok fiatallal az
idén is tovább bõvült a zenekar létszáma,
és a korábbi évekhez hasonlóan a Mûegye-
temen tanuló külföldi hallgatók is részt
vesznek az együttes munkájában.

Tekintsük át a legutóbbi tíz év legfon-
tosabb, legérdekesebb eseményeit!

Az újonnan épült Magyar Szentek
Templomában a Mûegyetemi Zenekar
tarthatta az elsõ egyházzenei hangvenyt
1997. március 2-án. Ezen Mozart g-moll
szimfóniája és a Budapesti Kórussal együtt
elõadott c-moll miséje hangzott el.

Ünnepi asztal a koncert után

Az utóbbi tíz év „mérlege”
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Korábbi kapcsolatok révén 1997-ben
újabb meghívást kapott a zenekar Com-
piègne-be, ahol két koncerten szerepelt.
Majd Troyes, a pezsgõ városa következett.
Ott is felhangzott - többek között - César
Franck: d-moll szimfóniája. Pünkösdkor
már a franciaországi Belfortban, az Egye-
temi Zenekarok Fesztiválján lépett fel az
együttes Dvorak Gordonkaversenyével (a
szólista Pechan Dávid volt).

1997 júliusában a Szentesi Református
Templomban a Mûegyetemi Zenekar a
Budapesti Vasas Mûvészeti Együttes Vas
Lajos Kórusával együtt a viIágon elõször
adta elõ  magyar szöveggel Gluck: Orfe-

usz és Euridike címû operáját. Ezt az elõ-
adást 1998 januárjában az Óbudai Társas-
körben is megismételte az együttes.

1998 májusában a Villányi úti Szent
Imre templomban a Budapesti Kórussal
Kodály Budavári Te Deum-át adta elõ a
zenekar.

1998 novemberében Marosvásár-
helyen járt a Mûegyetemi Zenekar. A
marosvásárhelyi Vártemplom Psalmus
Vegyeskara meghívásának eleget téve sze-
repelt a Kultúrpalotában és a Vártemp-
lomban. E hangversenyeknek igen nagy és
kedvezõ sajtóvisszhangja volt. „Az ódon
vártemplomban elsõ alkalommal énekel-
hettük el zenekari kísérettel az 52. énekün-
ket” (a magyar Himnuszt) - errõl a

Franciaországi turné

Két utazás Erdélyben

Búcsúebéd Marosvásárhelyen

A világon elõször magyarul
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tényrõl a zenekar utólag értesült a sajtó-
ból. A hangversenyek viszonzásaként az
együttes a marosvásárhelyi énekkart látta
vendégül néhány napra Budapesten. A
cserelátogatást a zenekar oboása, Boros
András kezdeményezte és szervezte 1999-
ben. A látogatás fénypontja a magyar ki-
rályi korona megtekintése volt az Ország-
házban. Másodszor 2003-ban járt Erdély-
ben a Mûegyetemi Zenekar tagjaiból ala-
kult kamarazenekar, amely nagy sikert
aratott mûsorával Baróton, az ottani Ze-
nei Fesztiválon. Mindkét utazásnál a szí-
ves magyar vendéglátás örömeit élvezték.

Pechan Rudolf koncertmesteri mûkö-
désének 25. évfordulóját 1998 decemberé-
ben  ünnepelte meg a zenekar a díszterem-
ben bensõséges házi ünnepségen, egy szép
Bach mûsorral. A Mûszaki Egyetem Kul-
turális Titkársága ebbõl az alkalomból egy
hagyományos zsebórával ajándékozta meg
a jubiláló koncertmestert, a zenekar tag-
sága pedig az órafedél belsejébe a jeles al-
kalomra utaló emlékszöveget vésetett.

1999 decemberében ismét jubileumot
köszöntött az együttes: Benedek Zoltán
hivatalosan tíz éves, de gyakorlatilag csak-
nem fél évszázados tanárelnökségét és
zenekari tagságát. Õt Haydn és Mozart
mûvekkel köszöntöttük. A Mûegyetem
Kulturális Titkársága, a „Mûegyetem ‘56
Alapítvány” kuratóriuma és a Mûegyete-
mi Zenekar tagjai közös ajándékot adtak
át: egy rövidnadrágos, hegedülõ kisfiú
bronz alakját, Kutas László szobrász-
mûvész alkotását.

Pechan Rudolf /1948/ egy aktív amatõr-
kamarazenész, matematika-fizika tanár
harmadik fia. A családban mindenki  zenélt,
így  magától  értetõdõ volt, hogy a közeli
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Isko-
lába íratták be, ahol Dullien Kláránál kez-
dett hegedülni. A zenei alapokat Bors Irma
tanárnõtõl, majd késõbb Csík Miklóstól sa-
játította el. A zenetanulásnak oly fontos sze-
repe volt életében, hogy hatodikos korában
azért iratkozott át a Dózsa György úti iskolá-
ba, hogy onnan könnyebben bejuthasson az
I. István Gimnáziumba - annak zenekara
miatt. Ez sikerült is. Ebben az idõben hege-
dûtanára Szende Ottó volt. Három fivére
hivatásos zenész lett, õ mégis a Budapesti
Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára
felvételizett azzal a szándékkal, hogy hang-
mérnökként marad zeneközelben. Mérnöki
munkáját a MAFILM Hangosztályánál
kezdte, és azóta is ott dolgozik, a jogutód
MAFILM Audio Kft. egyik vezetõje. 1970-
ben lett tagja a Mûegyetemi Zenekarnak,
majd 1973-tól õ a zenekar koncertmestere.

Jelentõs évfordulók
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A Mûegyetemi Zenekar szokásos, évi
szereplésein túl igyekszik eleget tenni a
Mûszaki Egyetemrõl érkezõ valamennyi
zenei felkérésnek. Íme néhány ezek közül:

1997. november 8-án az Aulában a
MAFC 100. éves jubileumán Beethoven
mûveket vezényelt Bartal László.

1998. február 17-én a díszteremben a
Magyar Mérnök Kamara ünnepségén is
játszott a zenekar tagjaiból alakult kama-
razenekar. 1998. június 29-én a MTESZ
50 éves jubileumi közgyûlésén, a Kossuth
téri székházban adott Mozart koncertet a
zenekar.

2000. május 26-án a zenekar közremû-
ködésével szoboravatás volt az egyetem
kertjében. Az 1948-ban ismeretlen körül-
mények között eltûnt és az öntõforma
alapján újraöntött „Sebzett hõs” (Bory
Jenõ alkotása) felavatására került sor.

2002. november 28-án a Kozma Lász-
ló professzor szobrának avatása alkalmá-
ból rendezett ünnepségen - Tallián And-
rás vezetésével - rövid mûsort adott a ze-
nekar Fúvós Kamarazenekara.

2005. szeptember 13-án egy gyönyörû
helyszínen, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Dísztermében tartotta hangversenyét
az együttes a világ minden tájáról érkezett
tudósvendégek tiszteletére a „Polymers
for Advanced Technologies” nemzetközi
konferencián (vezényelt Köteles Géza).

Visszatérõ program a BME  Kulturá-
lis Napokon való fellépés tavasszal,  õsszel
pedig, az 1956. október 22-én a Mûegye-
tem aulájában megtartott hallgatói nagy-
gyûlés emlékére évente rendezett, állami
ünnepségen való szereplés. A Himnusz,
Beethoven Egmont-nyitánya és a Szózat
mindig felhangzik a megemlékezésen.

Zenei szolgálatok a Mûegyetemen a centenárium után

A Mûegyetemi Zenekar dr. Benedek Zoltán tanárelnökkel 2002-ben
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Az utóbbi évtizedben - hagyományai-
nak megfelelõen - gyakran szerepelt a ze-
nekar jótékonysági rendezvényeken. 1999.
március 28-án a XII. kerületi hajléktala-
nok javára, 2000. november 16-án „A rá-
kos beteg embertársainkért” adott koncer-
tet az együttes, mindkettõt a MOM Kul-
túrházban.

2001. október 14-én Vivaldi hangver-
seny a Józsefvárosi Szent József Templom-
ban a „Szent József az idõsekért” alapít-
vány rendezésében, 2001. december 15-én
koncert a XI. kerület nyugdíjasai számá-
ra a Szent Margit Gimnázium dísztermé-
ben adott koncertet az együttes.

2002. január 12-én a Kongresszusi
Központban - a Testvérek katolikus rock
együttessel közös jótékonysági koncert a

Heim Pál Kórház javára - Takács Antal
„Megszülettél” címû rock-oratóriumának
elõadása (az elõzõ évben részt vett a ze-
nekar ennek a mûnek a bemutatóján és
CD felvételén is), 2002. november 30-án
a „Kiszolgáltatottak” Alapítvány a Mûvé-
szetért Adventi hangversenye a Vigadó-
ban. Az elsõ részben Szenthelyi Miklós he-
gedûmûvész tanítványai léptek fel. A mû-
sor második részében operaáriák hangzot-
tak el a Magyar Állami Operaház Zene-
kara közremûködésével és Beethoven Eg-
mont-nyitánya a Mûegyetemi Zenekar
elõadásában. Nyolc év szolgálat után ezen
a  koncerten búcsúzott a zenekartól Bartal
László, az Operaház karmestere, aki az
együttesnél sikeres éveket hagyott maga
után.

Jótékonysági koncertek a centenárium után

Hangverseny elõtti fõpróba a Vigadóban, vezényelt Bartal László
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Mûegyetemi Zenekar mûködésének
anyagi és erkölcsi támogatására, az egye-
temi ifjúság zenei nevelésének elõsegíté-
sére, valamint a zenei kulturális örökség
megóvására a zenekar pártoló tagjai létre-
hozták a Mûegyetemi Szimfonikus Zene-
karért Alapítványt, mely nyílt és közhasz-
nú szervezetként 1999-ben kezdte meg
mûködését. A zenekar fenntartója - 1989
óta - a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Kulturális Titkársá-
ga, de köztudott, hogy anyagi lehetõségei
korlátozottak és megosztottak. Így az Ala-
pítvány újabban egyre növekvô részt vál-
lal a zenekar folyamatos mûködésének
biztosításában - a társulat szponzorainak
nagylelkû támogatásával gazdálkodva.

Az alapítók: dr. Benedek Zoltán tanár-
elnök, Feltein Attila és Kovács Tamás vil-
lamosmérnökök, Nagy Attila Balázs villa-
mosmérnök-hallgató és a Szebényi Endre
villamosmérnök vezette Compus Kft.

A Kuratórium elsõ elnöke dr. Takács
György villamosmérnök, a jelenlegi elnök
dr. Tallián András gépészmérnök, a titkár
mindvégig Hell Éva építészmérnök volt.

Az Alapítvány elõször 2004. január 17-
én szervezett koncertet a Zeneakadémián.
Ezen az estén a zenekar Pechan Rudolf 30.
koncertmesteri jubileumát ünnepelte. Dr.
Detrekõi Ákos rektor és Hell Éva köszön-
tötte a zenekar népszerû koncertmesterét.

A centenárium után Nagy Attila Balázs
elkészítette (www.bme.hu/zenekar) a ze-
nekar honlapját, majd 2004-re létrehozta
a Mûegyetemi Zenekar sokak által meg-
irigyelt, jegyrendelõ programját is.

2000-ben ismételten járt a zenekar a
franciaországi Belfortban, az Egyetemi
Zenekarok Nemzetközi Fesztiválján.

Bartal László nem tudott a zenekarral
utazni, így vendégkarmester, Presztolánsz-
ky András állt a zenekar élén. Két mûsort
játszott az együttes a nagyszámú érdeklõ-
dõnek. Az egyik a St. Christoph székesegy-
házban hangzott el, ez Csajkovszkij:
Rokoko variációk (Mezõ Balázs cselló) és
Dvorak: IX. szimfónia volt. A másik mû-
sorban Strauss zene szólt, ez a hangver-
seny szinte a bécsi, újévi koncerthangula-
tot  varázsolta a modern elõadóterembe,
a belforti Atriumba, pünkösdkor...

A Mûegyetemi Zenekar 2001-ben ven-
dégül látta az Amszterdami CREA, majd
2003-ban a Bragi Egyetemi Zenekart. Egy
hét budapesti zenei és turisztikai program
után, sok-sok élménnyel gazdagodva tér-
tek vissza Hollandiába.

Pechan Rudolf - a zenekar életében
immáron másodszor - karmesterválogatót
szervezett. 2003 januárjában az együttes
tíz zenekari próbát szentelt a válogatóra,
a zenekar honlapján  bejelentkezõ tíz kar-
mesterjelölt „meghallgatására”.

A válogató eredményeként 2003 febru-
árjától az együttes új karmestere Köteles
Géza lett, õ nyerte el a zenekari tagok sza-
vazatainak jelentõs részét.

Közhasznú alapítvány
a Mûegyetemi Zenekarért

„Újévi” koncert Belfortban
pünkösdkor

Vendégek Hollandiából

Interneten meghirdetett
karmesterverseny



~ 34 ~

Köteles Géza (1978) Budapesten született.
Zenei tanulmányait zongoristaként kezdte.
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem kar-
mesterképzõ (2001) és zeneszerzés (2003)
szakán szerzett summa cum laude diplomát.
1999-tõl 5 éven át tanít a gyõri Richter Já-
nos Zenemûvészeti Szakközépiskolában.
Vezeti a szimfonikus zenekart, zeneszerzést,
zenetörténetet tanít. 2001. óta a Magyar Ál-
lami Operaház vezénylõ korrepetitora.
Rendszeres résztvevõje karmesterkurzusok-
nak. A 2001/2002-es tanévben a bécsi
Universität für Musik und darstellende
Kunst ösztöndíjas vendéghallgatója, emellett
párhuzamosan a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem Budapesti Tanárképzõ Inté-
zetében vezeti a vonószenekart. Rendszere-
sen készít zongoraátiratokat és hangszerelé-
seket. Magyarországi és külföldi szimfonikus
zenekarok gyakori vendégdirigense. 2003 óta
karmestere a Mûegyetemi Zenekarnak is.
Tevékenységének három éve az együttes tör-
ténetének egyik legsikeresebb idõszaka.

2003-ban a bonyhádi evangélikus
templomban felhangzó Bach kantáták,
majd az erdélyi Baróti Zenei Fesztiválon
való szereplés után indult negyedik sike-

res útjára a zenekar Belfortba új karmes-
terével, Köteles Gézával. A mûsor Men-
delssohn „Hebridák nyitány”, a IV. szim-
fónia és Stravinsky „Pulcinella-szvit” volt.

A Bolognai Egyetem Kórusa és Zene-
kara meghívta a Mûegyetemi Zenekart a
14. Egyetemi Zenei Fesztiválra (Musica-
teneo 2004 „Nuova Europa”). Mivel a
2004-es fesztivál idõben éppen követte az
EU tíz új tagországának csatlakozását, a
rendezõk elhatározták, hogy ezt az ese-
ményt egy nagyszabású zenei rendezvény
formájában ünneplik meg. Egy önálló kon-
certen lehetõséget adtak a nemzeti bemu-
tatkozásra is. Az önálló mûsor: Erkel „Hu-
nyadi nyitány”, Liszt „Tasso”, R. Strauss
„Négy utolsó ének” (Pattantyús Judit,
szoprán), Kodály „Galántai táncok”. Ve-
zényelt Köteles Géza.

A bolognai fesztivál zárókoncertjén -
2004. június 1-én - az Aula Magna di St.
Lucia elõadóteremben a kétszáz fõs nem-
zetközi kórus (Prágából, Litvániából,
Máltáról és Bolognaból), a Mûegyetemi
Zenekar, valamint a vendéglátó zenekar
közremûködésével került sor Dvorak
„Stabat Mater” címû mûvének elõadására.
Vezényelt Marco Angius. A szólisták is
különbözõ nemzetek képviselõi voltak.

A zenekar a bolognai szereplés fõpró-
bájaként ezt a mûvet a Máriaremetei
Kegytemplomban május 16-án a Mûegye-
temi Kórus részvételével (karigazgató
Vida Györgyi) szólaltatta meg. A nagy si-

Zenével az Európai Unióba

A bolognai rektor meghívása

Bonyhád, Barót, Belfort
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kerû koncerten magyar szólisták (Pattan-
tyús Judit - szoprán,  Sebõk Mónika - mez-
zoszoprán, Mukk József - tenor, Asztalos
Bence - basszus) szerepeltek.

A Bolognai Egyetem Kórusa és Zene-
kara 2005 nyarán viszonozta a látogatást.
Mûsorukkal az egyetem aulájában léptek
fel. A vendéglátó a BME Kulturális Tit-
kársága és - az anyagi terhek nagy részét
vállalva - a Mûegyetemi Szimfonikus Ze-
nekarért Alapítvány volt.

A Mûegyetemi Zenekar 2004 õszétõl
meghívott résztvevõje a Postás Bérlet õszi
és tavaszi koncertjeinek, ahol Szenthelyi
Miklós hegedûmûvész és zeneakadémiai
tanár mûvészeti vezetésével, a Magyar

Posta Rt. Kamarazenekarával, a Magyar
Virtuózokkal együttmûködve rendszere-
sen fellép az együttes. A Zeneakadémián
tartott koncertek résztvevõje volt több
koncerten a Mûegyetemi Kórus, valamint
egy alkalommal vendége, a Karlsruhe-i
Egyetem Kórusa is.

A 6. Postás Bérlet mûsorán hangzott
fel az új Nemzeti Hangversenyteremben
2005. május 29-én Brahms: a-moll ver-
senymû hegedûre és csellóra (Szenthelyi
Miklós - hegedû, Faludi Judit - cselló) és
Carl Orff: Carmina Burana címû mûve.

A „Carmina Burana” szólistái Bucsi
Annamária - szoprán, Derecskei Zsolt -
tenor és Rezsnyák Róbert - bariton voltak,
továbbá közremûködött a Mûegyetemi
Kórus (karig. Vida Györgyi), az Eötvös Jó-
zsef Általános Iskola Gyermekkórusa
(karigazgatók Fábián Ildikó, Pirisiné
Ormosi Katalin) és a Magyar Virtuózok-
kal kiegészült Mûegyetemi Zenekar.

A Postás Bérlet

A bolognai együttesek
Budapesten

Bologna, 2004
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A „Carmina Burana”-val egy újabb kü-
lönleges helyszínen, a Gellérthegyen, a
Szabadság-szobornál szerepelt a zenekar.

A helyszín kiválasztása a szervezõk fan-
táziáját dícséri. Egy újabb különleges ese-
ménnyel gazdagodott a budapesti nyár
kulturális kínálata. Nagy élmény volt ezen
a Duna feletti magaslaton játszani! A ze-
nélésen túl csodálatos vizuális élményt
adott a környezet, a naplemente, a háttér-
ben a Mûegyetemi Zenekarnak otthont
adó Mûegyetem, szép épülettömbjeivel...

A  Mûegyetemi Zenekar a mûkedvelõ
muzsikálás örömétõl hajtva, lelkesen ké-
szül a 2006. június 18-án a Zeneakadémi-
án tartandó 110 éves jubileumára, mely-
nek mûsora – Wagner: A nürnbergi mes-
terdalnokok - nyitány, Mozart: Sinfonia
concertante (Környei Zsófia - hegedû,
Fejérvári János - brácsa), Muszorgszkij-
Ravel: Egy kiállítás képei.

1973. óta, koncertmesteri mûködésé-
nek több, mint három évtizede alatt sike-
resen szervezte a nagy múltú zenekart és
annak mûsorait. Számos hangversenyen
szólistaként és karmesterként is bemutat-
kozott, így a mindenkori karmesternek
mindig méltó partnere lehetett. Több ifjú
dirigens kezdte pályáját segítõ támogatá-

A 110. jubileumi év

Orff „Carmina Burana”-ja a Mûvészetek Palotájában, vezényelt Köteles Géza

Koncert a város felett

Pechan Rudolf évtizedei
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sával a zenekarnál. Vezetésével kisegítõ-
ként sok konzervatóriumi növendék szer-
zett egy életre szóló zenekari gyakorlatot.
Hûsége a Mûegyetemi Zenekarhoz és
annak hagyományaihoz példaértékû.
Munkája már hosszú ideje tekintélyt és
népszerûséget biztosít számára.

Befejezésül álljon itt néhány gondola-
ta a „Mûkedvelõk” címû  írásából, amelyet
„A 100 éves Mûegyetemi Zenekar törté-
nete” centenáriumi könyv számára írt.

„...a sok munkával, veszõdséggel, kínló-
dással és bosszankodással fûszerezett, de
sok örömöt is adó betanulási folyamat
végén azért mindig eljut a mû a koncerten
való bemutatásig, ahol csodák szoktak tör-
ténni: a sokszor félelemmel várt elõadás

MÛKEDVELÕK

A Mûegyetem professzorainak
karácsonyi bankettje (2005),

középen dr. Molnár Károly rektor

A Mûegyetemi Kulturális Napok zárókoncertje (2006. március), Puccini: Messa di Gloria,
elõadták: Kiss Péter - tenor, Hábetler András - bariton, a Mûegyetemi Zenekar és

a Mûegyetemi Kórus, karigazgató Vida Györgyi, vezényelt Köteles Géza

a legtöbbször várakozáson felüli színvona-
lat és sikert hoz, mert az amatõr zenész
lélektana ilyen. Akkor és ott, a koncerten
nyújtja a legtöbbet, szinte a tudását felül-
múlót. Miért? Önmagáért, a társaiért, a
karmesterért, a ZENÉÉRT...!” /Pechan/
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A Mûegyetemi Zenekar karmesterei:
Varasdy Ernõ 1946 – 1949
Szabó Géza, Székely István 1950 – 1951
Rozsnyai Zoltán 1951 – 1956
Csorba István 1956 – 1957
Kenessey Jenõ 1957
Cser Gusztáv 1957 – 1968
Oberfrank Géza 1969
Módos Tamás 1970 – 1973
Cser Miklós 1973 – 1977
Kovács János 1977
Dénes István 1978
Török Géza 1979
Tihanyi László 1980 – 1987
Nagy Zsolt 1987
Dõry Dénes 1988 – 1992
Cser Miklós 1992 – 1994
Bartal László 1994 – 2002
Köteles Géza 2003-tól

A Mûegyetemi Zenekar hangfelvételei:

A Mûegyetemi Zenekar tanárelnökei:
Tõtössy Béla, dr. 1896 – 1923
Heller Farkas Henrik, dr. 1923 – 1937
Pattantyús-Á. Géza, dr. 1937 – 1956
Reuss Endre, dr. 1957
Benedek Zoltán, dr. 1989-tõl

A Mûegyetemi Zenekar koncertmesterei:
Kéri Gyula 1934 – 1939
Bálint Gáborné
(Kéri Mária) 1939 – 1944
Bendes Aladár 1946 – 1947
Hunyár Csaba 1947 – 1949
Benedek Zoltán 1950 – 1953
Pongor Gábor 1954 – 1958
Halász Ferenc 1958 – 1967
Környei Mátyás 1967 – 1971
Szentey Klára 1972
Reischl Márta 1973
Pechan Rudolf 1973-tól

A Mûegyetemi Zenekar karmesterei:
Zerkovitz Rudolf, Kemény Oszkár és
Haris Ervin 1896 – 1904
dr. Tõtössy Béla 1904 – 1923
Unger Ernõ 1923 – 1936
Kenessey Jenõ 1936 – 1945

A Mûegyetemi Zenekar tisztségviselõi:

1942/43 Kerékgyártó Pál gépészmérnök-hallgató, ifjúsági elnök
1945/46 Szabó Géza gépészmérnök-hallgató, ifjúsági elnök
1946/47 Bendes Aladár gépészmérnök-hallgató, ifjúsági elnök
1947/48 - 1948/49 Fóris Norbert ifjúsági elnök
1950/51 Nyiredi László gépészmérnök-hallgató, ifjúsági elnök

Benedek Zoltán gépészmérnök-hallgató, titkár
Selmeczi Vilmos gépészmérnök-hallgató, pénztáros

1951/52 - 1955/56 Benedek Zoltán (tanársegéd, majd adjunktus) ifjúsági elnök
1956/57 - 1957/58 Ádám Sándor villamosmérnök-hallgató, ifjúsági elnök
1958/59 - 1960/61 Perneczky László gépészmérnök-hallgató, ifjúsági titkár
1961/62 - 1962/63 Koppány György építõmérnök-hallgató, ifjúsági titkár
1963/64 - 1964/65 Kerek Miklós, ifjúsági titkár
1965/66 - 1968/69 Szebényi Endre, ifj. titkár, h. Kovács Tamás (villamosmérnök-hallgatók)
1969/70 - 1971/72 Márkus László, ifj. titkár, h. Goitein Miklós (villamosmérnök-hallgatók)
1972/73 - 1974/75 Vékony János ifj. titkár, h. Balás Miklós (gépész-, vill. mérnök-hallgatók)
1975/76 - 1977/78 Horváth Csaba, ifjúsági titkár
1978/79 Tallián András gépészmérnök-hallgató, majd tanársegéd, ifjúsági titkár
1984 Dancsi Dezsõ, ifjúsági titkár
1986/87 - 1988/89 Cseh Zsolt építészmérnök-hallgató, ifjúsági titkár

Bach: János-passió CD (2000)
Mûegyetemi Zenekar és Kórus CD (2001)
Francia és magyar mûvek CD (2001)
Takács Antal „Megszülettél” CD (2001)
„MÛPA” mûsor DVD-n (2005)



HISTORY – Of all the universities of the world
which do not have a faculty of music, the
Technical University of Budapest was, to the
best of our knowledge, the first one to form a
symphony orchestra in 1896. Since then, the or-
chestra has consistently been in session, with
the exception of the year of 1945.

The members of the orchestra consist
mainly of students of our University, but there
are some from other universities, too. Many
stay after having finished their studies, which
means that one could find engineers as well as
professors taking part in the orchestra’s work.

Rehearsals are held twice a week and con-
certs are given three to four times during the
school year in the Main Hall of the Technical
University.

Occasionally, the ensemble cooperates
with the Academy of Music in their graduation
concerts as an accompanying orchestra for
vocal as well as instrumental finalists. The
concerts held in the Main Hall are also often
repeated in other educational or cultural sur-
roundings.

Conductors and soloists are usually artists
at the outset of their career. Some of our
famous conductors and soloists had their first
appearances with the Orchestra of the Tech-
nical University.

Since its foundation, the orchestra has
often visited other universities abroad.
Recently, guest performances have been made
in Sarajevo (1971), in Wroclaw (1986), in
Vienna (1989), in Enschede (1990), in Com-
piègne (1995, 1997), in Belfort (1996, 1997,
2000, 2003), in Bologna (2004), in Marosvásár-
hely (1998) and in Barót /Transylvania/ (2003).

In exchange, orchestras of other univer-
sities have visited us, too: the University of
Karlsruhe (1986), the American Duke Uni-
versity (1987), the Technical University of
Vienna (1988) and Enschede (1989), the Har-
vard University (1992), the Christian-Albrecht
University in Kiel (1993), the Universities of
Düsseldorf and Compiègne (1995), the CREA
University of Amsterdam (2001) and the Bragi
University (2003), Holland.

GESCHICHTE – Von allen Universitäten auf
der Welt, die keine eigene Fakultät für Musik
haben, war die Technische Universität Buda-
pest laut unseres Wissens die erste, die, im
Jahre 1896, ein Symphonieorchester gründete.
Seitdem existiert das Orchester ohne Unter-
brechung, nur im Jahre 1945 wurde kein
Konzert gegeben. Die Mitglieder unseres
Orchesters sind hauptsächlich Studenten
unserer Universität, aber einige kommen auch
von anderen Universitäten. Viele bleiben auch
nach Abschluss ihres Studiums im Orchester,
so dass sowohl Ingenieure als auch Professoren
im Orchester mitspielen. Proben finden zwei-
mal pro Woche statt, und Konzerte werden
drei- bis viermal pro Schuljahr im Hauptsaal
der Technischen Universität gegeben.

Zu bestimmten Anlässen arbeitet das
Orchester mit der Musikakademie bei ihren
Absolventenkonzerten zusammen, um als
Begleitorchester für Vokal- und Instrumental-
absolventen zu fungieren. Die Konzerte, die im
Hauptsaal gehalten werden, werden auch oft
in anderen Bildungseinrichtungen oder
Kulturstätten wiederholt.

Dirigenten und Solisten sind in der Regel
Künstler, die am Beginn ihrer Karriere stehen.
Einige unserer berühmten Dirigenten und
Solisten hatten ihre ersten Auftritte mit dem
Orchester der Technischen Universität.

Seit seiner Gründung besuchte das Or-
chester häufig Universitäten im Ausland. In
den letzten Jahren gab das Orchester Gast-
konzerte in Sarajewo (1971), in Wroclaw
(1986), in Wien (1989), in Enschede (1990), in
Compiègne (1995, 1997), in Belfort (1996,
1997, 2000, 2003), in Bologna (2004), in Ma-
rosvásárhely (1998) und in Barót /Transsylva-
nien/ (2003).

Im Austausch besuchten uns auch Orches-
ter anderer Universitäten: die Univ. Karlsruhe
(1986), die amerikanische Duke-Univ. (1987),
die Technische Univ. Wien (1988) und En-
schede (1989), die Harvard Univ. (1992), die
Christian-Albrecht-Univ. Kiel (1993), die Uni-
v. Düsseldorf und Compiègne (1995), die
Univ. CREA (2001) und Bragi (2003), Hol-
land.
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