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Harmincéves a Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Történetében új fejezet kezdődött

Báli József, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar alapítója és vezető karnagya így
emlékezik vissza az együttes megalakulására:

„1965 szeptemberében a Megyei Művelődési Ház igazgatója megbízott egy amatőr
szimfonikus zenekar megszervezésével és vezetésével. Még abban a hónapban
összehívtam egy alakuló megbeszélést, mely alkalommal húsz muzsikus jelent meg. Ők
lettek tehát az alapító tagjai az immár harminc évet sikeresen megért zenekarunknak.
A szervezés munkájában komoly segítséget kaptam muzsikus társaimtól: Kőmíves
Miklóstól, Puskás Dezsőtől, Vincze Ferenctől és Lakai Mátyástól.

A próbát októberben kezdtük meg a fenntartó intézmény Május 1. úti termében —
nem kevés nehézséggel küszködve. Elsősorban hangszer- és kottahiány akadályozta
munkánkat, de a zene szeretete és az a remény, hogy a zenekar megerősödik és
fennmarad, átsegített minket minden buktatón. Az immár harminchéttagú együttesünk
1966. január 30-án megtartotta bemutatkozó hangversenyét a Megyei Művelődési Ház
színháztermében; a műsorban Mozart Don Giovanni-nyitánya, Schubert VIII.
szimfóniája és Haydn D-dúr szimfóniája szerepelt."

Ahhoz, hogy megérthessük, mit jelentett a város lakosságának egy olyan zenekar
létrejötte, melyre a hangversenyeiét épül, vissza kell tekintenünk — ha csak dióhéjban
is — a már történemiinek nevezhető előzményekre. Az itt következő adatok Kormos
Jenőnek — a zenekar néhai alapító tagjának — az együttes működése tizedik évfordulója
alkalmából publikált évkönyvéből valók. E kiadvány szerint az első hangszeres szolnoki
együttesről 1892-ben esik említés: ekkor alakult meg egy huszonöt tagot számláló MÁV
fúvószenekar. Az országalapítás ezeréves évfordulójára szintén a vasutasok összefogása
révén jött létre a Milléneum Dal- és Zeneegylet, mely elsőként tartott ének- és zenekari
hangversenyeket, műkedvelő előadásokat a városban. A századfordulón három lelkes
muzsikus tett újabb kísérletet zenekar alapítására.

Az I. világháborút követően újjászületett a Milléneum Önképző Dal- és Zeneegylet.
Kamarazene együttesek alakultak és az iskolákban is erőteljesebbé vált a zenei képzés.
Az úttörők Betkovszky Jenő, Brenner Géza és Kemény László tanárok voltak. Ez idő
tájt működött a városban egy hat muzsikusból álló vonószenekar is; ők a némafilmek
zenei aláfestését látták el. Akkoriban Szolnoknak világhírű művészvendégei is voltak:
Jan Kubelik, Hubay Jenő, Dohnányi Ernő és mások adtak a városban koncerteket.

A húszas évek közepén ismét létrejött egy rövid életű szimfonikus zenekar. Egyetlen
nagyszabású hangversenyüket 1927-ben adták Beethoven halála 100. évfordulójának
megünneplésére. A harmincas években két rövid életű együttes alakult.

A II. világháború után elsőként Kóbor Antal próbálkozott zenekar-alapítással.
Fáradozását siker koronázta, s 1947-ben megszületett a Szolnoki Filharmonikus Zenekar
Egyesület, amely 1951-ig működött. Tíz év szünet után 1961-ben Bíró Attila karnagy
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1. kép. Az 1975. októberi hangverseny
meghívója 2. kép. Báli Gábor hegedül

3. kép. Szolnoki Zenekari Fesztivál
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4. kép. Báli József vezényel

5. kép. Göncz Árpád és Báli József egy koncert utáni fogadáson
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Oratorien-
Chor

Sonnabend, 26. April 1986,
20.00 Uhr
Philharmonie

Paulus
von Félix Mendelssohn Bartholdy

Gastdirigent

József Báli
Ungarn

Christiane Baumann, Sopran
Elisabeth Umierski, Alt
Thotnas Schulze, Tenor
Stefan Bevier, BaB

Symphonisches Orchester Berlin

Karteii von DM 10,- bis 2 4 -
Arr.Konxm îretóonHan.A.Ilc Vorverkauf an denTheaterkassen
Au«u«<:-viktari>-Str.64.1000Berlin u und ab 5.4- an der Kasse der Philharmonie

23

6. kép. A Berlini Szimfonikus Zenekar koncertjének meghívója

IRJNÍiROIS DK IH/4M.NOK

TktiMro Mun«-i|i
•ja h

Admonter
Musiksommer

7. kép. Franciaországi koncertmeghívó

SdüoB Röthelstcin
WaDfahrtskirche Frauenberg

Stift Admont

Programm
1992

8. kép. Németországi programfüzet
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9. kép. A zenekar a linzi Brucknerhaus színpadán

10. kép. Petrovics Emil és Kincses Veronika
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vezetésével alakult komoly létszámú, de sajnos csak kérészéletű szimfonikus zenekar.
Ezt követően még László Ferenc próbálkozott megszervezésével, de nem járt sikerrel.

Ezek voltak tehát a történeti előzmények, melyek után — immár harminc éve —
életképes zenekar jött létre Szolnokon.

A zenekarok életét és történetét megszámlálhatatlan próba és szereplés fémjelzi —
így volt ez a Szolnoki Szimfonikus Zenekar esetében is. amelynek megerősödésében
nagy érdemei vannak Somosné Sűrű Erzsébet koncertmesternek, aki feladatát hosszú
évek óta látja el felelősségteljesen.

A zenekar 1970-ben az Országos Filharmóniától megbízást kapott ara. hogy az
évenként ismétlődő felnőtt bérleti hangversenysorozatban közreműködjön. Ez az
együttműködés — ma a Nemzeti Filharmóniával — azóta is sikeres.

A zenekar felbecsülhetetlen missziót tölt be az ifjúság zenei nevelésében:
ízlésformáló, ízlésnevelő tevékenysége kiterjed az általános és középiskolás korosztályú
gyermekekre és Jász-Nagykun-Szolnok megye egész területén. A zenekar és karnagya
jó kapcsolatot tart fenn a megyeszékhelyen működő együttesekkel, kórusokkal,
szólistákkal, s gyakorta lép pódiumra velük együtt, közös produkciókkal örvendeztetve
meg a lokálpatrióta szolnoki közönséget.

Fiatal, még nem befutott ismeretlen nevű szólisták emlegetik karrierjük csúcsán is
azt a vidéki együttest, amelyik szívesen adott nekik lehetőséget karrierjük
megalapozására (országos gordonkaversenyek győztesei, Szenthelyi Miklós
hegedűművész növendékei, pályakezdő operaénekesek).

Feladatuknak tekintik a kortárs zeneszerzők műveinek bemutatását repertoáron
tartását (Farkas Ferenc, Sugár Rezső, Seiber Mátyás, Kocsár Miklós, Hajdú Mihály.

11. kép. Dr. Román Zeilinger vezényli a zenekart
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MEGHÍVÓ

30 éves
a Szolnoki

Szimfonikus Zenekar

12. kép. A 30 éves jubileumi koncert meghívója

Petrovics Emil művei). Oroszlánrészt vállalnak egy-egy fontosabb esemény méltó
megünnepléséből (Szolnok megalapításának 900. évfordulója. Zenei Világnap
rendezvényei, Kodály centenárium ünnepségsorozata, a Kodály Kórusok országos
találkozói, az „Éneklő Magyarország" eseményei, a Szolnoki Zenei Fesztivál
koncertjei). A zenekar és karmestere egyre többször vállalkozik ..házon kívüli"
szereplésekre: az ország különböző városaiban, Budapesten és külföldön öregbítik
Szolnok hírnevét.

Abban, hogy egy zenekar oly sok sikertelen kísérlet után ennyi ideig fennmaradjon,
sőt töretlenül fejlődjön, mindenképpen oroszlánrésze van az alapító karnagynak. Báli
Józsefnek, aki a mai napig is vezeti, menedzseli együttesét. Bár a Zeneakadémián
szerzett diploma is garancia arra, hogy egy karnagy jól „startoljon", Báli József a
későbbiekben sem feledkezett meg az önképzés fontosságáról. Mesterkurzusokon vett
részt, ahol nem kisebb hírességektől tanulhatott, mint Arvid Jansons és Igor Markevitsch.

Báli József többnyire zenekarával vállal külföldi szereplést, emellett azonban egyéni
karrierje is figyelemre méltó. Vendégként vezényelt a hajdani NSZK-ban, Svájcban.
Finnországban és Olaszországbaa Berlinben a Filharmónia világhírű koncerttermében
a szolnoki karnagy vezényletével hatalmas sikerrel adta elő a Berlini Szimfonikus
Zenekar és a Berlini Oratórium Kórus Mendelssohn: Paulus című oratóriumát.

A zenekar külföldi szerepléseinek színhelyei — a teljesség igénye nélkül — a
következők: Abbeville, Admont, Augsburg, Belluno, Berlin, Boulogne-Sur Meer.
Fregona, Klaus, Landsberg, Linz, Montreuil, München, Ottobrunn, St. Pöltea Tallin.
Tartu. Pándi Marianne zenekritikus így ír a zenekar külföldi turnéiról: ,,Nem első
alkalommal kísértem el a Szolnoki Szimfonikus Zenekart nyugat-európai
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hangversenyekre. Az elmúlt évek során meggyőződhettem arról, mekkora
megbecsülésnek örvend ez az együttes határainkon túl. és a nagyigényű feladatokat,
amelyeket vállal, milyen magas színvonalon teljesíti. Báli József karmesteri
működésének különös értéke ez a nemzetközi tájékozódás, a gyümölcsöző személyes
kapcsolatok bölcs ápolása, amely nemcsak a zenekar tagjainak jó közérzetét,
munkaerkölcsének állandó serkentését biztosítja, hanem egyúttal előmozdítja a művészi
érvényesülés — napjainkban egyáltalán nem magától értetődően adódó — lehetőségeit
is. A szolnoki muzsikusok napi feladataik ellátása közben sem feledkeznek meg arról,
hogy számon tartják őket a nagyvilágban, s »jegyzik« társulatukat a zene tőzsdéin, és
minden erőfeszítésük további meghívásokkal, maradandó jó benyomást, művészi jó
hírük terjedését eredményezi."

Végül megemlítünk néhány híres művészt azok közül, akik a zenekarral felléptek:
Gregor József operaénekes, Gulyás Dénes operaénekes, Jandó Jenő zongoraművész.
Prof. Wilfried Koch karmester, Kovács Dénes hegedűművész, Mező László
gordonkaművész, Sheldon Morgenstern karmester, Petrovics Emil zeneszerző. Pitti
Katalin operaénekes, Szendrey-Karper László gitárművész, Dr. Román Zeilinger
karmester.

A zenekar alapítói közül: Fancsali Oldamúr, Kelemen József, Kőmíves Miklós, Márki
József, Nagy Katalin, Somosné Sűrű Erzsébet és Somos János ma is tagjai az
együttesnek.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1996. december 5-i közgyűlésén
hivatásos önálló egyesületi formában működő önkormányzati szimfonikus zenekarrá
nyilvánította az együttest. 1997. január l-jétől új fejezet kezdődik a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar történetében, s ez a nap egyben a negyedik évtized kezdetét is
jelenti.
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