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Már a régmúlt embere is tudta, hogy a
lélek harmóniájához a zene is szervesen
hozzátartozik. Valóban, ez a csodálatos
„találmány” nem csupán akusztikai ha-
tással van ránk, érzelmi élményt nyújtó
ereje átjárja egész lényünket, behatol a
lélek legrejtettebb zugaiba is. 

Hosszú út vezetett a MÁV Egyetértés
Dal- és Zeneegylet 1923 januárjában
rendezett elsô hangversenyétôl addig a
repertoárig és Kelet-Magyarország zenei
életében játszott kulcsfontosságú szere-
pig, ami ma jellemzi a Kovács János
igazgatásával mûködô Debreceni MÁV
Filharmonikus Zenekart. Magyarország
vidéki városait sosem kényeztette el a
kormányzat a kultúra kiemelt támogatá-
sával, inspirálásával. Egy-egy városi
vagy öntevékeny együttes léte, mûködé-

se legtöbbször néhány megszállott zene-
kedvelôn múlt. Sajátos módon a vasuta-
sok körében sok ilyen amatôr muzsikus,
a zenéért rajongó mûkedvelô volt. (A
helyzetet talán mi sem jellemzi jobban,
mint hogy az akkoriban a fuvolával ba-
rátkozó – késôbb nemzedékek tanárává
vált – Kovács Imre az egész Tiszántúlon
csupán egyetlenegy Böhm rendszerû fu-
volát talált, egy kedves vasutasnál, aki a
határállomásokon vesztegelve gyakorol-
gatott kedvenc hangszerén.) Nem elé-
gedtek meg a zenekar puszta létével, azt
is felismerték, hogy szakszerû irányítás
és utánpótlás képzés nélkül a legjobb
szándék sem elegendô a továbbéléshez.
Aki csak valamennyire is tisztában van a
két világháború közötti hangversenyélet
sajátosságaival tudja, hogy az 1928/29-

es évadban 400 állandó bérlô bizalmát
(és pénzét) bírni szinte hihetetlen telje-
sítmény volt. 

Maga az önálló szimfonikus zenekar
1930-ban alakult és hamarosan olyan
eseményeket rendezett, amelyek nem-
csak Debrecenben, de országosan is a
zenei élet számon tartott rendezvényei
voltak. Fennállásának tizedik évforduló-
ján már 77 tagot számlálhatott és 57
önálló hangversenyt „könyvelhetett”.  A
háború utáni években hamar magára ta-
lált az együttes és ezzel együtt Debrecen
zenei élete. Kulcsfontosságú volt az
1948-as esztendô, amikor az 1848-as
események centenáriumi ünnepségein
Debrecen  nyerte  a vidéki városok zene-
karainak versenyét. Ebben az évben vet-
te fel a MÁV Filharmonikus Zenekar ne-
vet, és ezen a néven válhatott függetlení-
tett, fôhivatású ( profi ) szimfonikus ze-
nekarrá. Történtek természetesen kedve-
zôtlen lépések is, hiszen az egyszer csak
75 tagúról húsz fôvel 55 tagúra csökken-
tett szimfonikus zenekar a mûködéskép-
telenség határán volt.

Annál is inkább, mert egy ilyen együt-
tes létének meghatározó eleme a környék
kisebb településeinek  zenével való ellá-
tása  is. Ez nemcsak akkor fontos, amikor
egy-egy kultúrpolitikai irányzat, egy-egy
állami, államilag finanszírozott szervezet
elôírja, hanem akkor is, amikor  csupán
a jelen és   különösen - a jövô közönsé-
gérôl szeretnének gondoskodni a muzsi-
kusok. 

Annak az igazgatónak tehát, aki zene-
karán egy adott város érdekeit kívánja
szem elôtt tartani, a környezô települé-
sek lehetôségeit, igényeit, közönségét
éppoly alaposan kell ismernie, mint az
együttes székhelyéül szolgáló települést.
El kell tudni hitetni a muzsikusokkal,
hogy a végelszámolásnál nincs különb-
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Aranyat érô zenekar, Pro Urbe díjas zenekar
„Aranyat ér ez a zenekar, csak ki kell hozni belôle” – írta Ferencsik János annak idején a

Debreceni Filharmonikus Zenekar vendégkönyvébe. Az együttes nemrég ünnepelte
fennállásának 75. évfordulóját, példamutatóan következetes munkával vált

Kelet-Magyarország zenei bástyájává, és embert próbáló erôfeszítéssel, kimagasló szakmai
színvonalon ôrizte-ôrzi meg pozícióját. 1999 tavaszán Pro Urbe díjjal tüntette ki Debrecen

megyei jogú város. A kitüntetés mögötti több évtizedes erôfeszítés rövid összefoglalásában az
együttes igazgatója, Kovács János segített.
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ség a színházteremben, egy gyár ebédlô-
jében és egy falusi kultúrházban adott
koncert között. Tudnia kell ugyanakkor,
hogy a muzsikusnak azért szüksége van
arra tapintható élményre, sikerre is, amit
a koncerttermek zenekedvelô és zeneér-
tô publikumától kaphat meg elsôsorban. 

Ugyanilyen egyensúlyt kell teremteni a
repertoárban is. Az, hogy egy zenekar
mely stílus, mely szerzô mûveinek tolmá-
csolására alkalmas elsôsorban, nyilván az
együttes mûvészeti vezetôjének kompe-
tenciája. Az azonban, hogy bizonyos tá-
mogatások, szponzori pénzek elnyerésé-
hez, a közönség kívánságainak figyelem-

be vételéhez még milyen darabokat  kelle-
ne  megtanulni, valamennyire az igazgató
felelôssége is. Különösen az utóbbi évek-
ben, amikor – lassan, fokozatosan – az
együtteseknek maguknak kell a koncertek
megszervezésérôl, a közönség becsaloga-
tásáról és az ezzel kapcsolatos minden te-
vékenységrôl gondoskodniuk. Az igazga-
tót ostromolják, ha kevés a koncert, ha
sok a szolgálat, ha nincs turné, ha van, de
kényelmetlen a busz, ha túl sok a modern
mû, meg ha az együttes nem foglalkozik
kellôképpen a kortárs muzsikával. 

Ma, amikor minden a pénz, a gazda-
sági élet körül forog, különös kapcsolat

feltételezhetô egy város és szimfonikus
zenekara között, ha a zenekari igazgató
Pro Urbe díjat kap. Debrecen számára
mindig fontos volt, hogy kulturális,
ezen belül zenei téren az ország élvona-
lába tartozzék. Nem véletlen, hogy szá-
mos zenei versenynek, fesztiválnak ad
otthont hosszú évek óta. Közönsége en-
nél fogva zeneileg kimûvelt, igényes
hallgatókból áll. 

Debrecen sokszínû kulturális életé-
ben szinte mindenütt jelen van a Debre-
ceni Filharmonikus Zenekar, amelynek
fellépései ma is mindig rangos ese-
ményt jelentenek. Repertoárján a ba-
rokk zenétôl a kortárs muzsikáig min-
den stílus megtalálható. Nem kis büsz-
keséggel állíthatja magáról a tavaly 75.
Születésnapját ünneplô együttes, hogy
mûvészi színvonala kiemelkedô, koráb-
bi fellépéseinek színhelyére folyamato-
san visszatér.

A Debreceni Filharmonikus Zenekar
fô törekvése mûvészi színvonalának ál-
landó emelése, az általa képviselt zenei
kultúra itthoni és nagyvilágba való szét-
sugárzása. A rádió- és televíziós közvetí-
tések, felvételek elsôsorban hazánkban, a
turnék Európa-szerte, a CD-lemezek pe-
dig világszerte is ismertté tették a zene-
kar nevét. A Debreceni Filharmonikus
Zenekar mûvészei a város mûvészeti éle-
tének utazó követeiként rendszeresen
járják hazánk és Európa városait, képvi-
selve a zenében is jelentôs hagyomá-
nyokkal rendelkezô tiszántúli metropo-
lisznak azt a törekvését, hogy ne csak a
szûkebb haza, hanem a nagyvilág is
megismerje a Debreceni Filharmonikus
Zenekar, Debrecen nevét, zenei kultúrá-
jának értékeit. A város azonban nemcsak
küldi zenei követeit hazánk és a világ
más városaiba, de szívesen fogadja a
hozzánk érkezô vendégmûvészeket is. A
Debreceni Filharmonikus Zenekar min-
den évben több sorozatot indít, amelyben
neves hazai és külföldi szólisták, kar-
mesterek és kamaraegyüttesek lépnek fel
közösen a debreceni mûvészekkel.

E heroikus munka nehézségeit min-
denki ismeri, jelentôségét mindenki el-
ismeri, akit csak valamennyire is meg-
érint a muzsika, a hangversenytermek
levegôje. Zenei életünk különös helyi
megbecsülése, hogy mindennek jelentô-
ségét és szükségességét Debrecen váro-
sa is fel- és elismerte. Ezért jutalmazta
Pro Urbe díjjal a Debreceni Filharmoni-
kus Zenekart. 
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