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A Zuglói Filharmónia 60 éve 
2014-ben jubileumot ünnepelt a Zuglói Filharmónia, hiszen 1954-ben 
alakult az akkori I. István Gimnáziumban „István Zenekar” néven, 
Záborszky József vezetésével. A fiatalok zene iránti szeretete, elkötele-
zettsége és Záborszky tanár úr tehetsége és szervezőkészsége hozta létre 
a zenekart a gimnázium falai között. Ám két évvel később már a Zene-
akadémián szerepeltek. Ferencsik János, a kor legnevezetesebb karmes-
tere hamarosan bekapcsolódott a zenekar munkájába és élete végéig 
annak vendég karmestere volt. Az elmúlt 60 év alatt a legkiválóbb ma-
gyar és külföldi karmesterek dirigálták a zenekart. 

A tehetség öröklődött, apáról fiúra szállt. Az ifjú Záborszky Kálmán 
cselló tanulmányaival indult a zenei pályán, de életét ott töltötte kiváló 
példaképe és mestere mellett, az iskola falai között, mely egyre tágult, s 
így folyamatosan vehette át a vezetést. 1968-ban a zeneiskolai hálózat 
létrehozásakor az István Gimnázium helyet adott a kerületi zeneiskolá-
nak is. Mivel az akkor már világhírűvé vált zenekar tagjai között nagyon 
sokan választották a muzsikus pályát, adódott a következő lépcsőfok: 
zeneművészeti szakközépiskola alapítása. Közben alakultak újabb együt-
tesek, kórusok, az István Zenekar példamutatása alapján. Jelenleg a hi-
vatásos együtteseken kívül 12 együttes működik a Zuglói Zenei Műhely-
ben. Minden együttes egy-egy közösséget alkot és folyamatosan törek-
szenek a magas művészi színvonalra. 

A Zuglói Filharmónia 52 évig Ifjúsági zenekarként működött. 2006-
ban Zugló Önkormányzata támogatásával hivatásos együttessé vált. 
2012-től kiemelt kategóriás zenekarként működik. 2000-ben Magyar 
Örökség-díjat, 2011-ben Nemzeti Ifjúsági Zenekar címet kapott. Művé-
szeti vezetője és vezető karmestere Záborszky Kálmán, Liszt Ferenc díjas, 
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a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének tulajdonosa, az MMA 
rendes tagja. 

Az iskola és a Filharmónia közös célja fiatal tehetséges művészek ne-
velése és támogatása, hosszan lehetne neveket felsorolni akik az itteni 
indulást követően neves eredményeket értek el hazai és nemzetközi ver-
senyeken is. Ám munkájukat mindenkor átszövi a szándék, hogy szű-
kebb pátriájuk – kerületük kulturális életét befolyásolják. Ma már foga-
lom a Columbus utcai Szent István Zeneház nagy díszterme ahol magas 
színvonalú előadásokkal minden korosztályt megszólítanak a legkiseb-
bektől, az iskolásokon át a nyugdíjasokig.

 Egyik legkiemelkedőbb az 1997-ben indult 
Pastorale sorozat, immáron több mint 200 elő-
adást megért. Rendszeresen négy hétvégén tart-
ják, a zenét és más művészeti ágakat ötvöző 
legkülönbözőbb témákat feldolgozó hangverse-
nyeiket, kisgyerekektől, fiatalokon át nagyszü-
lőkig minden korosztály részére. A kiváló soro-
zat szerkesztője és műsorvezetője dr . Solymosi 
Tari Emőke, aki mindenkor élményszerűen ve-
zeti végig a közönséget az előadáson. 

Ezenkívül még számos sorozat színesíti munkájukat az évszakoknak 
megfelelő helyszíneken, de minden esetben azonos a cél, megnyerni a 
gyermekeket és a fiatalságot a komolyzene, az értékes kultúra ügyének. 
Különösen kiemelkedő és tiszteletre méltó az az elhivatottság, hogy be-
vonják saját pátriájuk- kerületük iskoláinak tanulóit egy-egy nagyobb, 
jelentős szereplésükbe, amikor a kerület valamennyi iskolájának ének-
kara közreműködhet. Az évtizedek során számtalan egyedi hangverseny, 
állami felkérés, külföldi szereplés gazdagította a Zuglói Filharmónia 
programját.

Minden esztendő nevezetes műsoráról meg lehetne emlékezni, de 
engedtessék meg hogy most e lap hasábjain – a felejthetetlen – Kodály 
Zoltán: Székelyfonó előadását említsem, amit a Syma Csarnokban tar-
tottak 2006 novemberében, a Szimfónikus Zenekar, a Zuglói Zenei Mű-
hely, a Magyar Táncművészeti Főiskola növendékeinek és neves szólis-
táknak közreműködésével. Mindehhez társult az az 1200 fős kórus, ami 
a zuglói iskolák 18 énekkarának részvétele jelentett, karvezető Igaliné 
Büttner Hedvig volt. A hatalmas együttes karnagya Záborszky Kálmán, 
a legszebb zenei hangzásokat előcsalogatva meggyőző határozott moz-
dulataival görgette a nagy zenei játék folyamatát, óriási sikert aratva.

A 60 éves Zuglói Filharmónia a jubileumi évet gazdag programmal 
ünnepelte. A Zeneakadémián 2014. szeptember 14-én tartotta Ünnepi 
hangversenyét. Az elismerő ünnepi köszöntők sorában tisztelettel és 
szeretettel köszöntötték a közönség soraiban jelenlévő alapító Záborszky 
Józsefet . A műsor első számaként Erkel Ferenc ünnepi nyitánya hangzott 
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fel Záborszky Kálmán vezényletével. Majd az ifjú karmesterek: Ménesi 
Gergely vezényletével szólalt meg Stravinsky: Scherzo fantastique, és  
C. Frank: 150 zsoltár, a Szent István Király Oratóriumkórus közremű-
ködésével. Richard Strauss: Rózsalovag szvitjét, Horváth Gábor vezé-
nyelte. Befejezésül, a zenekar egyik legkedvesebb művét, Kodály Zoltán: 
Galántai táncokat vezényelte, Záborszky Kálmán .

A Budapesti Kongresszusi Központba, október 4-én, a Zuglói Filhar-
mónia valamint a hozzá szorosan kötődő Szent István Király Zenemű-
vészeti Szakközépiskola és Zeneiskola együtteseinek koncertjét tartották. 
Tíz együttes szólalt meg. A Rézengúzok, a Fanyűvők, az Ormányos Fal-
ka, a szakközépiskola Fúvószenekara, a szakközépiskola Vonószenekara, 
valamint női- és férfikara, a zeneiskola Ütőegyüttese. Vezényeltek: 
Battyányi István, Balázsi Katalin, Makovecz Pál, Tőkés Tünde, Mericske 
Zoltán . Fellépett a Tücsökzenekar – a zeneiskola vonószenekara, vezé-
nyelt: Záborszky Kálmán; Zeneiskolai Szimfónikus Zenekar – Horváth 
Gábor; Jubileumi Zenekar – Ménesi Grgely; Zuglói Filharmónia – Szent 
István Király Szimfónikus Zenekar és Oratóriumkórus, Záborszky Kál-
mán vezényletével.

A 2014/2015-ös évadra két Zeneakadémiai bérletsorozatot hirdettek. 
Gaudeamus bérlet 4 előadása, neves szólisták közreműködésével, vezény-
lő karmesterek: Horváth Gábor, Záborszky Kálmán, Alexander Mayer 
és Kovács János. Stephanus bérlet 4 előadása, ugyancsak neves szólisták 
közreműködésével. A vezénylő karnagyok: Kocsis Zoltán, Ménesi Ger-
gely, Medveczky Ádám, Sapszon Ferenc. Az év fordulóján december és 
február között a Téli bérlet ünnepi hangulatát emelte a színhely a Pesti 
Vigadó Díszterme. Legismertebb-legkedveltebb klasszikus zeneszerzők 
műveit Záborszky Kálmán, Hámori Máté, Ménesi Gergely és Rácz Már-
ton értő vezényletével tárták a lelkes közönség elé.


