
A Filharmonikusok megalakulísa (1853) után 1940 törté-
nelmi dátum: ekkor SzervezÍók ít mai értelemben vett hiva-
tásos egyÜttessé a székesfővárosi zenekart. Ez vo|t az első
fü g getlenített, főfo glalkozású kon c ertező test ület Magyaror-
szágon, melynek tagjai tisztességes lrx havi gázsit, fizeLett
szabadsígot, telj esköni társadalombiztosítást (SZTK' nyu g-
díj) élveztek. Nagy esemóny volt ez, jóIlehet nemzetközi
Összehasonlításban vagy fél évszázadot késett.

A két alapítás közÖtti 87 esztendő tennészetesen nem fe-
hér foltja zenekari kultúránknak. Az egyesületek szerepét az
előző Íejezetben mír említettem volt. Mivel a szabad-
ságharc leverését kovetó diktatúrában az egyesÜlési jogot
(is) feltüggeszteLték, a kiegyezóskor lendÜlhetett fel ismét
az egyesiiletek tevékenysége. Pesten l867-ben alakult meg
a Zenekedvelők Egylete, mcly 1906-ig működött, S á]aIí-
ban két zenekari koncertet tartott évadonként. Ugyancsak
1867_.ben jött létre a Budai Énekakadémia - 1868-tól
Enek- és Zenekakadémia. Kórusa, zenekara l50 tagú volt, s
nem csak székh elyén szerepelt, szezononkén Í né gy szer, igé-
nyes műsorral, a pestr Vigadóban is. Említésre érdemes: ez
volt az első - korlítozottan - szubvencionáJt nagyegyüt-
tesünk. Buda szabad királyi város évi 200 forintban részel-
tette, ebből kitellett az igazgúő fizetése, és ingycnes
próbatermett biztosított. E szubvcnciót mai értékre konver-
tálni, pénzügyi szakcmber nem lévén, képtelen vagyok.
Csupán kontrasztnak teszem hozzá: a mai Romíniába-n lévő
Lugos Dal_ és Zeneegylet jegybevételeiből, tagdíjaiból és
píftoló tagiainek - Szponzominak - hozzájárulísaiból
1400 forint bevótc|re tctt Szert.

Zenekultúránk színvonilíra - ncm szívesen írom le -mindenesetre jellemző, hogy a Ferenc József magyar ki-
rállyá koronázasara írt Liszt-misót nem hazci előadógárda:
a bécsi Udvari Ének- és Zenekar, bécsi szóloenekesekkel
szólall'atta meg a Mítyís templomban 1867. június 8-án.
Kontrasztnak említem, aZ eSZtergomi bazilika - bizonnyal
magyar belügynek értéke]t - felszente|ésére komponáJt
Liszt-misét a pesti Nemzeti SzínhÍn kórusa-zenekara és
négy szólistája adta elő 1856. augusztus 31_én. Egyebek-
be n, már amennyire az osztrík-Magyar Monarchia főviíro-
sa külfÖldnek tekinthető egyíltalán, a Koronázási mise
előadására zenekultúránk tÖrténetében előszor látogatott
hozzőnk kiilfÖldi vendé gzcnckar. Ez ren dhagyó a]krlom nak
számít, hisz a múlt században nagyegyÜttes külfÖldi turnéja
teljesen ismeretlen fogalom volt még'

Krónikánkhoz hozzíÍarÍoznak az egyházzenei együttesek
is. Az 1868-ban alakult Budai EgyháziZeneegylet 36 éne-
kes_hangszeres tagjával művelte a templomi zenét. Magas
színvonalú produkcióiról híres volt a Mátyás Templom, a
Ferencesek pcsti temploma. De a Filharmonikusok hegemó-
niíját a 19. sziizadban semmi nem veszélyeztette.

Hanem egy rendszeresen koncertező zenekar kevésnek
bizonyu|t a szízadelő rohamosan fej|ődő főviirosában' Az
1905/Gos évadban új formíció mutatkozott be, a Népszín-
híz zenészeiből alakult orszígos Szimfóniai Zenekar. A
népszínművek jítszására szakosodott tírsulat épületét a
Ncmzeti Színhía örökÖlte, míg a 60-as évek elején a metró-

építés Ürügyén fel nem robbantották. Miként a Filharmoni-
kusctk, ez az tlj alakulat is színházi főfoglalkozású muzsi-
kusokra épÜlt tchít. Előszor jítszott Magyarországon De-
bussytől zenekari művet, S travinskyt, válld tak Bartók_be-
mutatókat s egy Sor más, az inkább konzervatív Filharmoni_
kusok műsoraiból hiínyzó kortiírs művet. A Szimfonikusok-
nak Kún László' a Zeneakadémia cimba]om- és vezénylés
tanára volt a karmestere. Évi 8-l0 hangversenyük fontos

újítása yolt az iÍjúsági koncertek rendszeresítóse, műsorai-
kat kétszer arttík elő, fiataloknak és felnőtt közönségiiknek.
Műkodésük végÍil is nem hozott megolclíst, mivel tagjainak
nem a hangversenvzés volt a főfoglalkozásuk.

1907 tavaszán. u új Zencakadómia avató ünnepségén az

Akadémiai Zeneku játszott 
- tanírok és nÖvendékeik ül_

tek c pultoknál' A kövctkező évadtól rendszeresen hangver-

senyzett az intézeÍi zenekar a karmesteri minőségben nem

éppen brilliáns, bár a vezénylést igencsak ambicioná]ó Hu-
bay Jenő hegedűművósz, olykor a gordonkás Popper Dávid
vezetésével. Játszott Bartókot, Weinert, más magyarokat,

mutatott be Dcbussyt, D'Indyt. Iskolai, főiskolai együttes

lévén a profi zenekart persze nem pótolhatta.
A hiuryt egyelőre bécsi importtal fedezték. Rend-

Szeresen vendégszercpelt Budapesten 1907-től a Ferdinand
Loewe vezette Wiencr Tonkíinstlerverein: 5-ó hangver_

Senyre jöttek, szinte mindeIt esztendó'ben. 191l-ben turnéz-

Lrk előszor ná]unk a Bócsi Filharmonikusok'
l911 tavaszán, Bartók elnokletével alaliult meg a, Úi

Magyar Zene-Egyesiilet. Első megmozdulásáről az Auróra
című lap 1911' április 8-i száma tudósított:

,,A képviselőhúzban Herczeg Ferenc héttagú küldöttsé-

7et yezetelt Zich7 Júnos gróf kultuszminiszter elé. A küldölt-
ség tagjai voltak: Bartók Béla, Butrykay Akos, Demény
Dezső, Kacsóh Pongrác, Kodúly Zoltún, Kov(tcs S(tndor és

Weiner Leó. A kütddttség szónoka, Kacsóh Pongróc előad-
ta, hogy a jelenlevők cl, Úi Mugyar Zenészek EgyesüIetének

igazgatósúgi tagjai. A kultuszminiszter túmogatását kérik
egy új és nívós hangversenyzenekar létesítéséhez, amely az

új magyar komponistúk céljait szolgúlná, és kulturális
missziót teljesítene Budopest zenei életében. A zenekar föl-
átlításához százharmincölezer korona úllami szubvencióra
van szükség l..'l Az új zenekar esztendőnként rendez nJolc
nagy hangversenJt, húsz ifjúsági és ugyanannyi népszel'íí
estét' Ezenkívül: hetenkint kétszer rendelkezésére óll a Nem-
zeti Színhúznak, és nyáron fölvúIna jútszik a Margilszige-
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ten, az Artézi_fürdőben és az Állatkertben. A zenekarvezeté-
sére meghívnak egy külföldi és egy hazai karmestert, nyóron
pedig afiatal zeneszerzők és a Zeneakadémia karnagyképző
tanfolyamúnak növendékei maguk vezetik a hcngversen1ze-
nekart. l...l A zenekar tehát a most is aktív zenekarok min-
den olyan funkcióját elvégzi, amely az óllami szubvenciót
indokolja."

Kovács Siíndor, a sz(aadelő jeles zongoraművész-zene-
pedagógusa külön cikkben indokolta az új együttes szí.iksé-
gességét (Zeneközlöny, 1911. április 15.):

,, A szövetkezést elsősorban zenekcri viszonyaink tartha-
tallansága tette szükségessé és sürgőssé. Fennólló zeneka-
raink- ezt a legjobb akaratú kritikának is be kell látnia-
nem képesek arra, hogy közönségünknek e részben igenfej-
lett és követelő igényeit csak megközelítőleg is kielégítsék.
Valamennyien oly zenészekből állanak, kiknek a zenekarban
való jótszás csak mellékfoglalkozás; hogy lehet kívánni
ezektől az egész napi muzsikúlástól elcsigázott emberektől,
hogy teljes szíwel_lélekkel vegyenek részt a zenekar művé-
szi munkájúban? Ez a rendszer nem engedi meg, hogy a ze-
nekar kellő számú próbát tartson, amiből krjvetkezik:
először, hogy a műsort szükségképpen kicsinyre kell szabni;
másodszor, hogy ragaszkodni kell lehetőség szerint a mdr
betanultakhoz, a régihez; az újnak csak hébe_hóba lehet he-
lyet adni, akkor is inkdbb a könn1űnek, rövidnek, tetszetős-
nek, mint a nehéznek, nagyszabósúnak, komolynak; har-
madszor, hogy a zenekar a legjobb akarat mellett is 1...1 csak
fogyatékosan készülhet el a hangversenyre.

Az Új Magyar Zene-Egyesület egy olycn zenekart akar
létesíteni, amely ment' legyen ezektől a hibáktól, ezt úgy
akarja elérni, hogy a zenekarnak már a szervezetét is egé-
szen más alapokra fekteti. oly fizetést kívún adni a zenekar
tagjainak, mely egzisztenciát nyújthat nekik ; ezzel szemben
legelső rangú zenészeket válogat össze, velük mindennap
tart próbát l'..l Ezen az alapon sok hangversenyt képes adni
és biztosíthatja a hangversenyek előkelő színvonalát, vala-
mint qazda7, a múlt és a jelen minden értékes alkotásónak
egyaránt helyet adó míísorút."

Hanem a nagyratörő tervből semmi se lett, nem volt pénz
a korszerű, profi zenekar alapításríra. A szubvenciót, az
UMZE által igényeltnél persze sokkal szerényebb összeget,
továbbra is Kún Líszló Szimfonikusai kaptrík.

Pedig a levegóben volt egy függetlenített koncertzenekar
m e gtere m tés e. B arczy István, B udapest tiivlatokban gondol -

kozó főpolgiirmestere már l909_ben utasította illetékes
munkatiírsait: dolgozzák ki egy új zenekar létesítésének ter-
vezetét. A Népopera (ma: Erkel Színhíz) vállalkozói építte-
tőinek a főváros azza] a feltétellel adott ingyen telket, hogy
ott olcsó belépti drjas zenekari hangversenyeket is tartsanak.
Helyesbítenem kell az e|őző Íejezetben írottakaÍ a Népope-
niban nem 2.400' hanem 3.100 ülés volt egykor'

Hanem végiil mindez terv maradt csupán, közbeszólt az
tr. világháború. Az Akadémiai Zenekar l9l4_ig műkÖdött,
Kún László Szimfonikusai sem sokkal hosszabb ideig. A
20-as, 30-as években közel húsz szimfonikus- és kamara-
zenekar volt Budapesten, függetlenített egy sem akadt kö-
zöttük' De erről legközelebb.

(Folytatjuk)
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' l. Koncertméster '
l,',,,l', l 2. ElSő hegedű tutti ' , ' .,'

3. BrácSa tutti ''

A próbajóték helye: 1t0l Bp.; X;"ker; Kérepesi rit 53'
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Szklendr Ferenc
művészeti':igazgató

A Lehe! GyÖrgy,
olopítvÓny'díjkiosztÓ'so
Ez év február 10--en ötodik alkalommal kerÜlt sor a

Magyar Rádíó és Te|evíziő Szimfonikus zenekarának Öt

éve elhunyt igazgatő karmestere - LeheI Györg1 - ái-
ta] a zenekar nyugdíjas művészei rószére tett alapítVáhy.
díjainak átadísára a Rádió VI-os stúdiójában.Ez minden
évben, volt karmesterünk születésnapján történik, a Rá-
diózenekar nagy nyilviírrossága előtt' A díjazottak ebben
az évben: Hidi Péter hegedűművész, Bikfalvy':Ádim
oboam űvész, T ti r ö k G usztdl' he gedűm ív ész:, S e I én y i F e-

re nc btácsaművész, Zo mb o ri Erzsé be t hegedűm űvész.

Éa VÖjdo JÓ2sef kurotÓriumi tog

Növekv ő központi támo gatás
A helyi önkormányzati hivatísos zenekarok'.'és ének-

karok szímának növekedésével, Összefüggésben' Vala-
mint a kÖzponti költségvetési szewezetl keretek között
működő zenekarok és énekkarok finanszíroása közöl'Li
különbség mérséklésére (többek közÖtt a köZponti kÖlt-
ségvetési szerveknél végrehajtott bérpol itikai intézkedé-
sek önkormányzati körben való ]ellensűlyoása érde.
kében) 80-ról 150 millió forintra nÖvekszik e központo-
sított előirányzat.
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