
szcndy Kíroly. Budapest polgármesteÍe l940' ápÍilis
23 án írta alí a (orYónyhatósígi bjzoLlság (közgyúlós)
hivátásos szim[onikus Zcnck Í alapításáJa vonalkozó
hatírozatát. zenekultúÍánk torténetében fonlos dílum
e7, clső professzionális hangversenyez6 nagyegyuLtc'
sünk, á székesfővárosi zenekar születésnápja. ?2 mÜ'
zsitus tagja végre anyagi bizionságban konceÍtezhetett.
Lisztes havi fiz€tésé.t, teljesköfű szociális ellátást élve-
zett' Mindenesetre sok víznek kelleti lefolynia a Dunín.
míg BíÍczy lstván l909-es zenekar-llapító terve való_
Ía víll'

A 20 as óvck clcjóll külföldi szaklapoknlk küldÓlt
Kodlly-lUdo'ÍlJ'ok !lssZrléÍó golldnlJla' hogy a lnJ_
noni bókc ós a pus7tíó magyaroÍszjgi infláció köYct
keztében Budapcs{ 19i4 ig ígéÍ€tesen fejlődő z€ne'
élete mélypontra ZÜhanL' vaIósággal balkanizálódott'
Az éÍtékíIló pénzt 1927. jan'rár elsején vezették be' de
Ínár 1929 novembeÍében kitört a nálunk is súlyos és
tarlós következményekkel jÍró nagy gázdasági világvál_
ság' Nem kedvezhetelt tehát a csillagok állÍse hivátísos
Zcnekar lapítísín.tk 1922 25 kijzijtt- a Városi (mN:

Erkel) színház együttese koncerlezett. Abrányi Emil és
neves külföldi vcndégkaÍnagyok vezényl€tével, Buda-
pesll Szimtonikus Zenekar l]évcn' UngeÍ Ernó tőiskolai
tanár a Zcneakadémia frissen végzcL( növcndókciből
alakíLottá mcg a Budapcsti HangvcÍscnycgycsülcte('
amely 1923 29 közölt működött' s 1925 tól rend-
szelesen szcrcpclt c Rádióban is'

A legfontosabb fejlemény' hogy 1923'ban bemutaF
kozotl a víroshí7a hangszeÍismeÍó tiSztviselólból a]a_
kült, kezdeLben 30 fagú székeslővírosi Z€nekaÍ
néven az elsó' Boldog kor, mondhaLnánk, hisz legalább
JLz értelnriség nevcltctésébez hozzá(aJfozott egy hang_
szcr jó ametóÍ színvonalú elsajítítisa. A létszám csak-
hamar mcgnőlL, s BoÍ Dc7ső cgyüLtesót 1925 ben ái_
vcltc a fóváros népművelési bizothÍgi. Hogy a tagok
kaptak e vclami pénzf' nem tüdom. Az együites törzsét
mindcncsetre ]elkcs és kóp7ctt amírtórök alkolták' akik
nyolcórás mUnka mellett ufán, szabadideJükben vállal_
tík e plusz ellbglaltságot A mainál fÓvidebb, október
kózepétól május közepéig tartó évad folyamán kéthc_
lenlc cdId bcllclc5 hal'g!cÍscn)cilc( d laIc/cÍ s/cma_
lyes Vigadóban, nyáron szám(rl^n szabadLéll játszó-
helyen, m€lyek közt legendakénf máig é1 a dríga KÍ-
rolyi-kcrt (az Ujpes(_Kispest nelróYonal ópílósckoÍ
szúnt meg). A zenekar nissziót teljesítet( ÍendkíYül aIn
csony belyfuaival: 30 mcg 50 f'l]ér volt a tanfa, míg
1928 ban a Fi1haÍmonikusok konccrljciÍe egy pcngónél
kc7dódlek a helyáJ|rk' De missziót teljesítelt BoÍ DeZsó
egyuttese igényes mísorpolitikájíval is Rendszeresen

játszott BaÍtókot, Kodá]yt Minden évben Íendczett leg_

alább két úgynevezctl lch€tségvéde]mi hángverseny1
lgerc!e\ pályaLcZdó cldJdomúvészeinl f. 7ene.leÍló'
ink megismertetése vógclt' Felléptették a 1l éves Fi
scheÍ Annie't. konccr1kaÍmesterként bemutattík
FcÍcncsik Jánost és solti Györgyöt. Farkas Fcrenctdl
szcbó Fcrencig zeneszerzóink hosszú sorlit jUtlctla elő-
szöÍ nyiIYánossághoz a tehelsógvéd€lmi aÍció' Rend_

szcÍcscn larlolLNk nemzetj estckcl fmn. fÍlncic' stb
s adLák eló nílunk ismercl1cn, vagy alig játszott kül_

tÓldi zelr€szerzók műveit Músorújsíguk - Á :.re -
koncertműsorok és múismeÍtetések kÖ7rcrdísa meilcll
közöllc JcÍnnitZ' LJjtha' MolnáÍ Anfal írísait, dalfoÍdí
tísokat; hangvelseny- ós opeÍakritikni ÍoYata is Yo]t

Kamarazenekarok
Az clnevezés 1920 januáÍjában bUk-kall Í'cl clószijÍ

ná]unk Egy 25 éves hegedűs, ósztÓl rz opcra bÍá-
csa!ulLis!ája, Komor vilmos ckkor mulrlkozott be aZ

opcÍaház tagiaibí)l alakulL, s ncvót viseló kamaraze-
nekar karmesteÍekénL Mai érLelemben inkább kls
szimfonikus zenekarnak ncvezheLnók az egydllest'
mcly játszotta Mcndelssohn' R' stÍxuss Hcgcdűver-
senyét, csájkovsZkij Mozartiánáját, weincrtól á Far'
sangol és a KaLonásdlt, s egy soÍ más' a kamaÍazenc
kari r€per(oárhoz szorosan nem taÍLo7ó alkotást is
Amikor 1925 deccmbcl elsejéll' egy Rákóczi Út clc.ji

bórházbán á Rádió reDds7e.cs műsorsZórásra rcndez-
kedett be. aZ lkkoÍi szűk stúdiÓban Konor vilnos

- még épp' hogy elfóÍó - kamarazenckara lelt a

Rádió mlndenes házicgyültese. Megsokszorozzr en

nck jclcntósógét, hogy a bc]yszíni köZvetítósckhez
1829-ig hiínyzoLt a tcchnika. Egy, a karmester le-
áDya álta] pubIikáIt, l928 augusztus 17 én kclt Íá-
diós diszpozícióból kidcÍül, hogy szepÍcmbeÍberr
nem kevesebb' miD! 13 szereplésÍc szerzódLeLtók az

eg}Üllcsl' \ol( cbben \/oÍ1ko/ldIo- e. Lönll}d/ene'
belcttmuzsika, opeÍell, s nóhány koncerl opcreéneke'
sek közIeműködésévc1

A rendszcrcs rádiós köZÍeműkijdés meg az cgyüF
tcs l928 tavaszán abszolvált igen sikeÍes háromheles
olasz turnója Iett végÜl a kamdrazenekal vcszle' Nem
új találDány a kcnyérili8ység Az év ósZéD aZ oPe-
raház, minL m nkáltató' kiköLöLle, hogy a Rádíóban
lc]jes zcnckarából összeállítotl 3-4 lurnus szerepe]
jcn' vagyis minden zenész rószesedjék a bonoráriunl_
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ból, s a produkciókat Dc cgy bÍácsás' hanem a lár-
sulat kaÍmester-1agja vezénycljc' Komor együttese
ncm sokra rá kimúll.

Kamaíazeneka létszámot kéít 
',kölcsön'' 

a zene-
akadómla növcndékzenekarából 1925' október 3l én
Íendezett Bach-estjéhez (három kantáta és a C iúr
3-zongorás veÍseny) Edwin FischeÍ' a Zsenlális pia-
nislA-kaÍmester' ki a vcrsenyművet a zongora mellól
vezényel(e Az clsó modern kísérlel ls a Zeneakadé-
miához fűzódik. 1928. ÍebÍuár 25-én' a xlv' növen-
dékhangversenyen Mozart K' 4E8 sZámú A-dúÍ
zongoÍaveÍsenyét játszolta Fischer Ann]e' ''kíséÍ az
inlé/el kamarazenekara '] anára: weineÍ LeÓ''' (Ev-
iö'}r, Ez voll az elsó karmesteÍ nélküli zcnekari
pÍodukció Magyarországon' Hanem weiner' a maxl-
malis(a' jó fél évig próbá]la ezt llz egyet]en mlÍsoÍ-
számot' s mivel a kenyérkcrcsó növendékeknek nem
volt clcgcndő szAbadidejük, újabb művek betanu]ása
clmaradt' E]képzelheLó pedig' hogy mennyiL adotl az
amúgy hanyag kczckre bízolL növendókzenekarnak ez
az intcnzív próbamunta.

A 30-as évek deÍekán Fratnói Károly a]apította
meg s vezónycltc a Nói Kamarazenckart; itt kezdlc
dirigcnsi pályafu1ásál sándor Frigyes. AZ együLtes
repertoárján a mai kamaÍazclckari irnyag szercpelt
jellemzóen' a karnlcstcr nélküIi működós azonbAn az
50 es évek végénck vívmánya lesz najd (TátJai Vil-
mos Magyar Kamarazenekarr). GyakÍan játszo1t ka-
maÍazenekari lélszámmal LichLenbeÍg Emil
1919 bcn a]apítotl oraíórium társasága' a Budaposti
Ének- és Zeneegyesiilct (becenevén: bölnöldc) is

Két válság egycsapásra
1929. novembcÍ 24 én összeomlott a tózsde New

Yorkban, nyomában a7 elsij világgazdaságt Yá]ság (csó-
dök tajmege, vá!mLó munkanélküliség nálunk is). 1929-
bcn mula(ák be aZ elsó hangoslrlmet Budapestcn (Á:
éneklő boland'usA' l928). Érzc]mcs d la. az Al John'
son által énekelt so'r} boy örökzöld lcll a sláge.ek kö-
za'Lt ZenekaJi muzsikusaink hosszú éYckcn át cipelték
c lc.hllikJi ujilj\ 'ül]n\ IelhdÍ A llémJlilmeI Ugyallis
é1ó zenével festeltók alí A bemulttó mozikban zenekar
játszott ha nem is nagy szmfonikus lótszámmal -,
c corvil]ban' a Fórumben vagy az Urániíban mindmáig
látnl áz orcheSter hílt hclyóL' Az utÍnjálszó moziknak
míÍ csak valami kisegyÜttesÍc lelleLt, a,.csijngclős mo_

zinak" is becézett legolcsóbb belyárú műintózeÍekbe
egy szíl zongorista, hcgcdús, bannóniUmos (moziorgo-
na) jUtott' Hangosfilmek vetítésórc lermészetesen a boÍ_
sos belépti díjakn! szcdó premiermozik rcndezkedtek bc
elóször, s bocsítotlák s7élnek fajlös]cgcssé vált zeneka_
raikat szízszámra vcszítetlék €1 igen szcróny kenyeÍÜ
ke! muzslkusaink' kikcn a klvándorlás scm segített
vo]na' hiszen globális mére!ú voll a glzdásági válság,
s yelc a zcnci élef pangása. mísíelől a hangosíilm el_

terjedése is globílis volt' mindenüLt megszúniek a mo_

Móg l934_ben is munkanélkiili fiatál hangszeÍcsek-
b6l szeÍvc7te meg sámy Zoltán, aZ operahá7 utóbb nyl
lassá vált korÍepetítoÍa 1944 ószén igázgálója - a

Budapesti szimfonikusokal' A mindöss7e ké( évct meg_

élt együ(es évadonként l6 bér]eti hangveÍscnyt adot(

a Budai Vigcdóban, s minden alkalommal bemutatotl
legrhbb cg) magyirr s eg) nllunk nem ismen mod'm
kÚlfÓldl alkoláí' Állíslxlin Zen(s,'ct s/lmlonikU' Ze_

nekara névcn l935-ben mutaikozoll be röYid életű új

egyÚttes' Mellcs BéIa vezónyletévcl Kenyértclen mu'
Zsikusokból alatultirk a ]0 as évck második felében

külónfé]e cgyetemi diákegyűttesck Emcricana' Turul
s7epmives ceh - srrmÍoniLus 7cnekrlci i\'

A máig ható legfonlosabb cscmény a Budapcsli
Hangversenyzenekar születósc (l930)' Mun}ané]kü-
liek hozták létle, akáÍ a többl cmlítell ós nem em'
lítelt alakulalot. Azzal a ]ónyeges külőnbséggcl'
hogy á BtIz élctben maradt, s az ország le&iobb Ze_

nckarává Ie]lődött, szilllc hónapok alatt Tgaz' lé1kér_

dése voll a magas színvonalú lnúvészi leljcsítmény,
mert elrnck köszönlrelte fennlnaradását Egyetlen bc-
vételi foÍÍása ugymis a hángve.scnyrendezóktól f'cl

lépésenkón! fizeleLt tlszteleLdíj volt A menedzscrek-
nck kelle1! egy megbízható sZilnfonikus cgyiitles'
ámely kielógíti a legnagyobb karmcsteÍek igé yeit ós

nincs Lúllerhelve színházi nlunkávál' mint a FilhaJ_

monikusok. A BHZ-I reudszeÍesell Yczénye]tc Klei.
beÍ, KlcmpereÍ' Mcngelbcrg, Monteüx, Dé s'haÍ|r.

BÍuno walteÍ, wcingarme. ós sok más óriás ka.mes_

ter. EZ peÍsze visszabatoLl a színvonalÍa' Pedlg a fi_

zetség nem vol1 éppeD busásnak mondha!ó. Tátrai
vilmos beszóltc el (Z?nekar, pÍóbaszám. l994- lná_
jUs' 7' o'), hogy egy három próbával e]ókésZíLetl kon-
ceÍ!órt a zerrész 16 pengót kapott' Ha a BHz_nak
havi nyolc fellépés jut - ennyi peÍsze Dem jutott

' tagjai akkoÍ scm éÍlék volnA el az egykori slá_

gerben vágyálomkén! megérrekclt ..hcvl 200 pengó

fix''-et' Mindazonált l940-ben a BHz ra épüIl a
hivatásossá átsZervezctt székcsfóvíÍosi ZenekaÍ, a
mai ÁHZ közveLlen elódje. MlnddssZe négy muzsi-
kust vcttek á! Bor Dezsó azonos ncvű LársulaLíból

Hanem a nemzetkajzi színvonalhoz szokoLt BHz köz
ségesítés utáni elsó óvei nem voltak tclje(én lc]hől_

lenek. Yczetó kaÍnagyíul ugyrnis a hegedúsnek
köZepes' karmes1eÍnck gyengc csilléry Bélál ncYez_

ték ki' kinek ódesapja' Dr Csil]óry AndÍás, a fó1áros
törvényhatósági biZo(tságának kormánypárti hangadó

kópviselóje' az a1yai szcreleL szóp megnyilvÁnUlásá-
ként e kulcspozíciót ambíciózus fiának kijárla' Der-
mesztó kritikákat írtú Tó1a' s neki ls szóltak a fiatal
Ferencsiknek címzelÍ mágaszlaló bíÍáIatok (milyen
más rs az. hr karmcsteÍ kcrül r zenckaÍ éIére).

Legközelebb az országban, nagyváÍosarDkban te

kintck szé1 éS pótolom' ami ebból a l'ejczetból kima-
radt.

(FoDtllluk)

/" BíeUel Jónos
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