
''A MAv szirnfonikus zenekar m€galakulását
1945. május 1-jére datáljuk.,,A zcDekar bc]só' hi_
vatalos jclcntése czze] e mondatta] kczdódik Aki pe-
dig aÍa válta]ko7ik' hogy ennek az cj(ven cszLen-
dónck' a zcnekAi művészj kibontakozásának ós zenei
élctünkbcD lokozatosan DleghódítoLt helyónck e]em_
zésóbe beilatóbbarl clmélycdjen' kétfóle kockázatlrak
teszi ki magát: egyÍelól a szubjckLív érzcllnek túItcn_
gése róvén válhat líIái ömlengóssé visszacnllékezósc.
másfelól a rideg slátisztikai adatok, nóvsorok. cIóa-
dásszámok gÍaíikus bűYd]ctc csábíthatja száraz 

''ér_tékelésÍe''' Ncln könDyÚ e s7kü]1ák és Küübdiszck
között jóZanu] vezeLni a jUbilcunli kjónika hajóját A
vállllkozáshoz korlárs mivoltom kölcsönöZ jogcílnct
és bátorságol, hiszen ezt a Iél évszáZadol cgyülL él
lem lneg a N{ÁV szinfoDikusokkal, nlint közöDsét,
mll]t műso smeÍteLó bajLáÍs a pódiumon és mint kÍi_
tikus.

AZt a lényt. hogy ncm akármilyen ötvcn éve! é]'
tünk meg e llnnhJn' slÜk\cg(elen
tz tókor. aZ elkövclkezó fó] év em
árt bevÓsni azl a kcirülmóDyL,
amikor a világLörLénclem egyi egszÖrnyúbb katak_

teink hevertck ro,IiZmáia végcl óÍt' nen csupán
nokbau, htncm restülrk és l'jsztuIás
szé]in íIloLr TalJn a/ oly
tÜmelck kÜzölÍ sem volt t

kul-
tódó

aZ a törekvós. amc]v a \'asút in ki
Iéssem hevert pusztulása ellclléÍe az ólctÍe

sZiDtc elsó peÍcébcn míÍ a ku]LuÍílis hc]yre t, r1

zenei ó]eL megteÍemLésót t
gozóinak körébcll' vagyis

i(eljrul a

még
de már akadL cgy együtte
zcnéjévcl ismc.teLell mcg
lermekben, fiítel]en fa]ak
kel' dc LöÍct]cLr sZívvcl és

kijzajtt, roncs hangszerck
lélckkel

Kodály
Iak nétküIi

szóke Tibor ]ctt az eg}'ütLes karmeslere' AZ ó ne_
vrlrez fiíZődik Kodály PsaImus HungaÍicusálrak, Bar
Lók canLata PÍolana ]ínak clóadásá. ami ötvcn évvel
ezclólLi köZc'llség í2lés1, zcnei lájékozottságot és a
mdern ze ével SZembeu lanúsítot! lnakxcs c]]enkezést
figyclembc véve ncln csekó]y bálorságol, e1tökól!sé_
get jelentctt, em bcsZélvc BaÍLók művének közis-
mcrt elóadói nchózségeirLjl. De ncm eZ az cgyeLlen
meg]cpelés, anrit a vissZaLekinlés számunkra jelcDr
szókc Tibor oly4n hallaLlan teLLekle is képes voll'
mlnL Scllönberg MegdicscjÜlt éj (Vc.klliÍte Nachl) cí_
mű miívónek mcgszó]aitatáse - cz a lrirngvcrseny
1949 Dájusában hangzolt el, tcbál javában a Zsdá_
novi múvelódóspoIiLika hajnr]án, anlikor valamennvi
modem irányzaiú múvet tiItotL listára lrel},eztck 1;
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50 éves o vÁv Szimfonikus Zenekor
A homoroson megjelenó jubileumi kiodvóny előszovo

HoDeggel Pacific 231 ének, va]amin! BÍitLen Pucell-
víltozatánek eZ ulóbbinagyaroÍszági bemutató-
elóadásárá'

És, ha má. beIemerültirnk a nlúsorpolitika kérdé-
sóbe. nem tchctijnk egyebct, mint a legmélyebb tisz
lc]ellel adózunk e MÁV szilllonikusok mindcnkoÍi
vczetóinek' akik a magyar zcne tjgyét oly példamu
lató odaadíssal kaÍolLák fel ÖtvcD óv hangverseny-
műsoral köZötl IapozgaLva ir magyar zcnének olyan
gazdag és színcs !á.lrázíÍa lelÜnk, amit lgazán érLé_
kclnir,L c.ak rgy. \is",,apillar,r\a lclicr. hi\.,en drni-
kor az ember éppcn oLL üi a hangvcÍscnyen, nem jUL
esZébc, hogy ennck vagy amannek a kompozíciólrak
a megS7ólalLaLása cgyúttal nlűvelódéspo]itikal hóstett
isI E poll!llá] engellnünk kcll a statisZtikai adalok
csjbíLásáDak. ]elreLetlcn lncgkcÍülnünk a ncvck fc]
sorlásáL már csak azérl is, mer! cz in!ó példa ]ehel
Yalamcnllyi együLtclünk számáÍa- A MÁv s2ilnlbni-
k l'.nk vd.tlÍ]s dnlg'./o.bol \eíhJ!ail kÖ/.ill,ige nem
volt - hetett - zcnel ínyel)c' küliinlcgcs

e Az l szánlukra a klasszikus
c és megkedvelletése volt e
célktlűZése Mégis sikcÍült a
k el[og1dtatni és a 1cgtöbb
lni olyan Zenékel, amclyck

g é|pcDsóggcl nem Yoll
uk a muzsikxsok is csak ke-
zíés áÍán ludták elsajátí|ani
évsoÍ, bctűÍcndl soÍban, ö -

k Bóla, Balassa sándor. Bor
é]a' Dávid Gvull. Dohos Kál_gu

mín'
Erkel
ZolLán' GoldlnaÍk Károly, cul}rás László' Hi(las Fri
gyes, HoÍUsitzky Zollán' Hubay Jenó, Huzclla E]ek'
Jcmnilz sáDdor, Krcsóh Ponglác, Kadosa Pál, KaÍ_
dos István' Kazacsay Tibor' KáÍolyi Pál, Kenessey
Jenó, Kocsá. Miklós, KoLlály Zo1tán, Koloss Islván,
Kósa GyÖÍgy' KUrtág György, Lcnday Kalnilló' LisZt
Fcrcnc' Malos Rudo1Í, Mihály András, Mosonyi Mi_
hály. Pafachich Iván, PctÍovics Emil, Poldini Ede,
PongrícZ Céza. Rállkl Cyörgy, Ribári ADta]' Rózsa
MikIós' sárai Tjbo., sárköZy IsLván, sugár Rczsó'
s7abó Fe.cnc, szeIényi Islván. szcrvánszky Endre.
SZékely EndÍe. szokolay sándor. sZöllóssy András,
szónyi EÍZsébet, Sulvok IlnÍe' TaÍdos Béla, Váry Fc
rcrlc' Vántus Islván' vass Lajos, Vavrinccz Béla' Vá-
sárhclyi Zoltán. Vaszy viktoÍ, vinczc Imrc' Vincze
otló. viski Jállos. weiner Leó'

ElképzcIhctó. hogv ez a névso. ncln leljes, de eb_
ben a foÍmájában is ókcscll példíZza azt a műsorPo

mcgt
nyek

sóL gy
ekeret
lljon
beszcl



]rliká!. alncly clótt lisztelcgnünk i1hk ós amelyet pól_

damuLalónak óhajtanánk tekrlltcni Minlegy Dyolc da-
Íáb. a lent fclsoroll szerzók alkolásal közül bemÜtaló
elóadásbrn hangzolt el a MÁv sziÍrlollikusok heng

A szélesebb műsorpolitika a máÍ említetl szem_
ponkrk szerin! lcklntette feIadatának a ncmzeiköZl
llang\cl.icn}-le|eÍlodÍ slandirld mÜvcinek lnegismeÍ_
tctósét a köZönséggcl' A klasszlkus, romantlkus 

''ge_
Tinc'' Haydn, Mozart' BeeLIoveD' Schubert' csájkov_
szkij, MendclSsohn múvciból épü]t fcl, de méltó
helyÍc kcrülf a bAÍokk 

'ncsteÍek 
é]ctnűve' küIönösen

a2 oratóÍiumok és misék (mcginl csak ''oly korban'''
aLnikor cz a politikai nézeLek lráDyvonrlának nem

Ielelt meg|)' szép elóadás-szÍmo! órt meg a francia
irnpÍesszionlzmüs iskoláia, ós termésZclcsen (ld' fcn1i

utalásL a poll!]kára|) ir szovjct zerre is Fe1híngzott
mindez lés7bcn az együttcs sajál kaÍllagyainak r.á-
Lryí!ása alatt (szóke Tibor 19,19 bcn elhagyta az or_

szágot, utána Pécsi István' LUkácS Miklós' obcrfrank
Géza, Kovács ]ános, Nagy Fercnc, MaÍk GorensLeilr
és cál Tamás vezették a zcnckaÍL' Gál Tlmás 1988

óta á]l a MÁv sziInfonikusok élén). Íészben olyan
kij]földi vcndégkarmcstcrek eStjein' tkik között neln

nak a Zeneakadémia nagylcÍmébed;

egy világhíÍií személyiség is talál1rat
A céltudaLosan olcsó béÍ]elc ik

mindcn hó elsó éS hJrm,ldik rl,
ál-

t^k Zenekedve]őkké-Zelleórtókké, a kultúra kielnclL
részeseivé Ez a MÁv szimf lenyséÉe-
nek elsórendű ós Ieglolltosa ÍcDd_

szeÍes és nlagas sZínvolralú
cnnek az esvültcsnck feladalkörc
meÍult k,' Itl volLak még a - Iőkóppen

nyári oIeÍeLt cSlck, amelycknek any ak
ltal]gatDi kijnnyű, c]óadni éppo]y felelós
mLrnka, minl a nrgy klas

Itt volt a GöÍdüll
elevc a MÁV eIyÜttcsónek DClll uLOl-

amelv

sósorban a díjmentcs szállíLás és szállás lchckJségelÍc
épült ós amely évckcn át felbccsülhetellen érlékű

Inul*áláva] tcrjeszLette a zcnekultúrá! áZ oÍszág kü_

lönbözó vidékeiD a lakosság olyan Íélcgci köZötl,
amclyck,,ig^Zi'' opcrát úég sohasem láLtak-hallot
tak' opcraházunk tegkiválóbb művósZei adlák nevü-
kct. tehe1ségükc! chhez a vá11alkozáí1oz. SZálnos
kedves anekdota, mulatságos epiz-ód emléke iűzi]dik
a GöÍdüló opcra műkajdóséheZ; czcket aZ opcr^ház
cgykori ügyeló]e' Bálint Ma.celL meg is örökíÍ'ite
kÓt visszaemlékezó köLetébcn (,,vigyázz, Íregy a
függöny|'' és',Mi' opcÍaháZrak''''')

A jubilcumi emlékczés Íúgója azonban elsósoÍban
a megilIetódóS' amely nlinden' ehhc7 hasonló. ijnzet'
len kulturá]is misszlónak kijáÍ' Így a vidékr hangver_
scnvck ktjzremúködóinek. akiknek soráben ismét
elókcló hcl}el inglal el r N4Av S''imlolliku'ok lc'
nekaÍa' Az országos FilhaÍmónia vidékl DlűsoÍpo]j
tikájában - a CöÍdüló opeÍáéhoz hasoD]ó módon -

mcgint csak jclenLós szeÍepct jáLszott a MÁv osok
ingyenes uiazlatásának lchelóségc, aZ a köÍü]mény,

hogy a pályaudvaÍok holt\'ágállyán Lürclmescn váÍl e
muzsikusokra a hálókocsi szcrelvéDyc' lrem kellcll
sem szál1ítóeszk(jzról, sem szál]odáról gondoskodni

TószükJe Ma máÍ 40 - ]rivatásos. félhivaLásos és

amaíór - szimfonikus zenekar működik oÍszágunk-

ban: abban az idóbell' 
^mikor 

t MAv zcnekar
misszlós útjaiÍa illdul!. cnnek a számnak csckóly lö-

Íedékc jelIemcztc az országos 7enei clláloLlságunkat'
Ezcket a vrdéki hangversenyeket kiváló hazai és kül-
földi kanncsterek, jeles szólisták te1Ék a közönség

számáÍa mindöÍökrc emlókezelessé' de az, hogy az

esemény cgyáltalán lélrcjajhetctt, megint cs3k a zc
nckar ÍáradhelaL]aD buZga]mállak volt mindenkor kö

szönhetó.
És még lnindig taÍt a Ielsorolás - aZ cnrhéÍ szinte

ncm is éÍLi' az év 365 napja hogyen bizonytjlt clég_

nek ellnvi munkához? MeÍt hát ugyc ilt vollak a

nemzeülzi veÍscnyek - öÍvcndelcs módon egyre

Íendszcresebbcn ismétlódve - amc]'vekllck magától

órlclóÚóen a \4 {V /.neL1Í !^ll J||anJn ..ll:lns57cle"'
megszó]altaló közege' Golldo]juk csak e]. milycn
rirésÍ'é]e kósZenlótct, mekkora bcIeérzó készsógel, lc1_

l egy soha scm látolt-hlllott kü]

í!ása a]att muzsikálni és lcnniIö1d'
azl
só8
ko.

iDdig más a]katú. ]nás kóp7ett_

lnncster jcloll esctébenI Es ak

k a hangsZeÍcs és ónekcs
ak kíséreLéÍól. alnj mint a

cket lálnlszl nlindeD muZsi
u rka.la\ rl sTcmbeLll

letl tcYékcnységi ágak ö ma_

l es iL]c!Íelds/eÍlreli tulfc-
ótaktoráL' de ugyanlkkol a

ségeil is Mindazok a vendég_

ótislák' kik D h.l/oi pa)diumot
ák el' jól megjcgyez(ók ma'

ek sikerükct kös7önhellÓk: e le'
i!. vnsiÚgEony lEsmcnÍescll zJro

mechllrrZmusn lasslnkónt fclcngedclt és máÍ 1chctett

kúliŐldrc L]tazni. a régi !aÍtncÍnck kijáÍó szívélyesség_
gel tulrdti J I ..TLri'/re_
u"n, aua"nesL I ( mur";ku_
qntt tt,' mrr dcnlcla ct 

'r'rl_iir rot mcrcr,l<mclt .iIc|.Ikc|' ]dÍiko/hen 1cvell(l :l
"r'.l'í,'" 

""r,r,"ri 
ho\.ll]lln/'''Jk.l iclkepc/ó !J\ulJ.

eg;cnÍubÍt, sZerte i világon megs7okott esLélyi ölLözel

bcn lépnek pódiumÍa

Kózhcly .lz clléle fól éYs7á7ados jL]bileUm'k ilkxl'
mából aZ ünnepclLnek további 50 év sikeres mnnkáÍ ki
\Jnni' \l.'l, JÍnllol migl. c/I le5/cm. ebb' nemi inló
érdek is vegyűl| Ígunknak, a fii
zenehallgató kaj hogy a MAV
szimlonikDsok ít zavnrta]ínul
muzsikálhlssanakI

m
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