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Előző számunkban a Levélvíltás című rovalban a tisztelt olvasók
megismcrhették a Magyar Zencművészck és Táncművészek Szakszerve_
zetó két levelét. Az egyik levélben a közalkalrnazotti törvény módosítási

tékcsei számára'
Úgy gonclol c ,

akiknek tagsíg e -

het közömbös, k -

tak miként re ; t

]evclezósünk. Mielőtt a kót levélIcl kapcsolatos fejlcménycket taglal_

nám, a levelezésről, mint a szakszcrvezeti munka egyik fontos eszkÖ-

a lcvelezés az a ,,kozlekcdósi'' forma a szakszervezet és partnerei kÖzÖtt'
szt meg lehct tercmteni - alaPo-
s írásos álláspontjít - a szóbcli
ének esélyeit, másrészt a levelek
hatóvá vállratnak a kósőbbi egyez'

tctósek, víták és esetleges jogviták folylmán is.
A levélvá]tís kölcsönös felelősségvállalís, hiszcn az írásban kifcjtett

ot aligha n semmisnck tck
entőScbb eszköze a szaks
k úgy a színtcn. mínt aZ

terepén.
Visszatórve a kót konkrÓt ]evélrc; ezúttll - és ez sajnos korálitsem

tÖrténik mirrr1cn levól kapcsán így - 
rósz- ós teljcs sikcrről számolhatok

be.
A közalkaImaz-otti törvény - 

jelenlegr 
- módosítási csomagjíból ki-

a javaslat, amely a hatírozaÍlan idejű azonos,
nélkÜl alkalmazható jogviszonyként meg a

munkakörÓkbcn, a hatírozott idejű i jogvi_

szony lótesítésénck fcltóteleit. Ncm ismótelvc a lcvélbcn foglaltakat'
csali utelni akarok arra, hogy a határozott idejű fog|alkoztatás esetében
a jogviszony megszűnését az időbelisóge húározza meg, ezért a meg-

szűnést inclokolni nem kel|' és érte]emszerűen semmiféle kötclezettséget
nem lchctséges clőírni a munkáltató számára a továbbtoglalkoztatásra
vonatkozóan' tounouí ebből kovetkczően se felmentési időre, se végki-
eIégítós címén nem kcll a munkáltatónak fizetnie. Mindennek alapján
hlín érthető volt levelünk és az tut megelőző számos hasonló nyilat-
kozatunk' Rószeredménynek azért tckintem' mert a javaslat a jelenlegi

,,csomagból'' kerÜlt ki, de sajnos, aÍra semmilyen garancia nincs, hogy

a következő módosítási kÖrben ne kellene újra végigjátszani az e kér-

désről szóló mórkőzést.
Az önk i fenntartású h nekarok -szerínt - zenci ólct tegm kezc|t tntéz

tartoznak. és műkÖdésÚk a fcnntartó



zatok jószándékán, kultúrabarátságán, és nem utolsó sorban'anyagi le-
hetőségeiken múlik. SzakszervezetÍjnk évek őta azétt kÜzdÖtt, hogy az
ilyen zenekarok költségeihez az állami költségvetés is járuljon hozzá,
hiszen ezek az együttesek nem csak a helyi önkormányzat intézményei,
hanem a magyaÍ zenei élet fontos bázisai, amelyeknek hatása nemhogy
egy-egy város vagy megye, hanem az orszá,g határain túl is folyamato-
san jelen van. Ebben a gondolatsorban természetesen hangsúlyosan volt
jelen a fővárosi és a vidéki zenekarok bérkÚlönbségének mérséklésének
igénye, külÖnosen azért, mert az l989-ben végrehajtott jelentősebb bér_
emelés óta ismét jelentős mértékűre nőtt a kiilönbség. 

''' '

Mindennek figyelembevételével volt rendkívül nagy jelentósége an-
nak; hogy szakszervezetünknek az t992. évi költségvetésében ':- számos
képviseló és más szakszervezetek kozreműködésével és előterjesztésére

- sikerült elérnie az önkórmányzati fenntartású zenekarok és énekkarok
évi nyolcvanmilliós költségveÍési támogatáSátr"Amíkor levelünket írtuk,
még annyi bizonylalansíg vette körül az 1995. évi kŐltségvetést, hogy
őszintén szólva nemhogy a támogalíSi összeg növekedésében nem lehe-
tett reálisan bízni, hanem mag& a támogalás is - minthogy eZ nem egy
esetben mís területen megtortént - kikerülhetetL volna a javaslatból.

Ehhez képest kcll azt órtókelni, hogy a támogatás mértéke az l995.
évben nyolcvanról százötvenlnilIió forintra novekedett, ami lélegzethez
juttathatja az érintett egyi.ittesekot és nem utolsó sorban módot ad a mun-
káltatóknak arra is, hogy a pí1yázat alapján ebből a forásból nyert eSZ-
kozökkel külön is elismerjék a munkavállalók tevékenységét. Lehet;
hogy szerénytelennek tűnik, de a mai víszonyok és lehetőségek isme-
rctében ezt a levelet a sikeres levelek kÖzé sorolom.

Azonban azt is tudom nagyon jól' hogy még szímos levelet kell a
jövőben megírnunk, és még több egyeztető tírgyalíst kell lefolytatnunk
ahhoz, hogy akár a zenészek bérhelyzetében, akár a zenekarok kiegyen-
súlyozolt és biztonságos műkÓdési fc]tóteleiben az előzőekhez hasonló
eredményeket kÖnyvelhessünk el.

Gyimesí Ldszló

, u,,I r; : : :; í,:;::,i:,":,:":,:x
főtitkdra

Kiegészítő tÓmogotÓsok
A Művelődési és KÖzoktatási

Minisztérium az idei kÖltségve-
tésrő| szóló vonatkozó tÖrvény
értelmében az önkormányzatok
által fÖnntartott hivatásos Zene_
karok és énekkarok támogatísí-
nak kiegészítésére 150 millió
forint értékben írt ki pí|yínatot.

A kuratórium március 8-án dön-
tött ennek elosztísáról. Tagjai
voltak: Németh Púl karmester,
Kollúr Éva karnagy, Csengery
Kristóf zenekritikus (Magyar Ze-
nei Tandcs); Popa Péter és Sir
Lószló (Magyar Szimfonikus Ze-
nekarok Szövetsége); Soós And-
rús ( M agyarorszdgi Szimfo nikus
Zeneszerzők Egyesülete) ; Gyi-
mesi Lószló (Magyar Zenemíivé-
szek és Tdncművészek Szakszer-
vezete). A Magyar Zenei Kama-
rdt Dubrovay László képviselte,
aki az ülés kezdetén tiltakozását
fejezte ki, hogy a kamara csupán
egy kuratóriumi tagot delegálha-

tott. EZen, szerinte diszkriminí-
ciós intézkedés miatt tiltakozása
je|éül a munka megkezdése előtt
elhagyta a helyszínt. A kuratóri-
um egyhangú dÖntése alapjín a
kiegészítő tímogatás a kÖvetke-
zőképpen került felosztásra:
Debreceni uÁv rilnarmonikus
Zenekar,Győri Filharmonikus
Zenekar, Miskolci Szimfonikus
Zenekar, Szegedi Szimfonikus
Zenekar, Szombathelyi Szimfo-
nikus Zenekar, Pécsi Szimfoni-
kus Zenekar - 18.750.000
forint; Dohnányi Szimfonikus
Zenekar 11 millió forint; Buda-
pesti Fesztiválzenekar 7'5 mil-
lió forint; Szolnoki Liszt Fe-
renc Kamarazenekar 7 millió
forint; Debreceni Kodály Kó-
rus 9,5 millió forint; Szolnoki
Bartók Béla Kamarakórus 2,5
millió forint.

lomi Hongvelsenyzenekot
1051 Bp., VÖrÖsmorty tér 1.

a ] l+0-ló2 11_7ó-2221330
E

BM Duno SzimÍonikus Zenekol
l05l Bp.. Zrínyi u. 5'
8 és Fox: 11_72'773

Próbo: Bp., X.' Kerepesi út 53.
E és Fox:2ó-30-898

E

Deblecenl MÁV
Filhormonikus Zenekot

4025 Debrecen,
Simonffy u, l/c,

E 0ó (52) 412_395
E

Dohnónyi SzimÍonikus Zenekot
1221 Bp., Anno u, l5/b.
6 és Fox: 22_74421

Próbo:l074 Bp.' Rottenbiller u'
1ő_22,

B 32_21-488, Fox: 26-78-6ó7
E

Győri Filhotmonikus
Zenekot

9022 Győr, Liszt F. u. 13'
a 0ó (9ó) 312_452

E
Mogyol Áttomi opelohóz

Zenekolo
l0ól Bp,, AndrÓssy út 22.

E 13-]2-550
E

Mogyol Ródió és TelevÍzió
SzimÍonikus Zenekoto

l800 Bp., Bródy Sóndor u. 5-7.
I 13-87-254; l3-88-253

E
Mogyol SzirnÍonikus Zenekol

(Postós Zenei AlopÍtvóny)
1135 Bp., Csoto u,8,

E 15-34-522:15-34-239
B

ptÁV szimronikus Zenekor
1088 Bp', MÚzeum u, l l'

E l3-84-085
E

Miskolci SzimÍonikus
Zenekor

3525 Miskolc' FÓbión u, 6/o'
6 0ó (4ó) 323-494

E
Pécsi SzimÍonlkus

Zenekol
7621 Pécs, Kossuth u. l9.

E 06 (72> 324-350

Szegedi SzimÍonikus
Zenekot

6721 Szeged, Festő u.ó.
c 06 (62) 31G927

E

Szombolhelyl SzimÍonikus
Zenekol

9700 SzombothelY,
ThÖkÖly u. l4'

a 0ó (94) 314_472
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Nemrégiben vott százéves a Győri Filharmonikus
Zenekar, amelynek jogelődjét a világhírű Hans Rich'
ter karmester édesapja, Richter Antal alapította' úgy
is, mint a Győri Ének-Zene Egylet tanára. Az ün-
nepi atkalomból Baross Gábor igazgató-helyettessel
a zenekar múltjáról, fenntartójukhoz, tz Önkor-
mányzathoz fíiződő kapcsolatukról és terveikről be'
szélgettün k.

- Együttesiink megalapítáSától kezdve' mint repe-

zentáns művészeti inÍ'ézmény, részese a város, a megye

és az orszőg zenei életénok. A II. világháború uíőn az
(tjjÍszewezett zenekar nagy fejlődésnek indult. 1968-

tól hivatásos művészeti együttesként van bejegyezye. A
megalakuláskori harminchattal szcmben jelenleg nyolc-
van muzsikust foglalkoztatunk' Fő feladatunk a koncer-

tek te|jesítése, ami nem kevesebbet, mint évi 100-110
fellépést jelent. Eddig 13 hanglemezilnk és CD-nk je-

lent meg.

I Miben mutatkozik me$, hogy a zenekart
az önkormányzat tartja fenn?

- Az Önkormínyzatra mindeddig nem,lehet pana-

szunk; nagyon jő gazdíi a zenekarnak. Eppen ezért
mindig is igyekeztünk hangsúlyt fektetni arra, hogy mi-
nól tobbet legyünk jelen Győr zenei életóben' Az elmúlt

években kialakult az a szokás, hogy jelesebb iinnepek

előtt az alkalomnak megfelelő muzsikít nyújtunk a pol-

gíroknak. Már hagyomőny az Evangélikus oregtemp-
lomban tartott karácsonyi és húsvéti hangversenyünk és

az öt évvel ezelőtt életre hívott farsangi koncerlsoroza-
tunk is.

] Azok az önkorrnányzatok, ahol hivatásos
szimfonikus zenekear működik, a minisz-
tériumtól is kapnak támogatást. Önök ez'
zeL a pérrzzelis számolhatnak a költség-
vetésükné1?

- Az idén ez a tímogatís majdnem a duplájára
emelkedett, amihez mi pályázat útján juthattunk hozzá.

Ez az Ósszeg épp úgy rendelkezésünkre áll, mint ha az

önkormínyzat helyett egyből hozzínk utalnák. Erte az

áttételes támogatísi mechanizmusra nem értem, miért

van szükség, hiszen sokkal egyszerűbb volna a kÖzvet-

len támogatás. Ebből a pénzből tudjuk megvenni és

megjavíttatni a hangszereinket. A jövőben pedig egyre

inkább ebből a tímogatásból kell megoldani a hrng-
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versenyek rendezését is, vagyis azt, hogy meg tudjunk

hívni neves karmestereket és előadókat.

} A város vállalkozói mennyiben támogat'
ják önöket?

- Lehet, hogy nem tettünk meg még mindent, ezért

csak elvétve fordu1 elő, hogy egy-egy hangver-

senyünket valamelyik takarékpénztár, gyár' illetve va-

lamely jelentősebb vállalkozó támogatná'

l Mennyite zeneszeretőek a győriek?

- Öt-hatsz ízra teheLő a rendszeresen koncertre já-

rók száma. Ezt nem érzem rossz aránynak; annál is in-

kíbb, mivel az alka|manként hangversenyre járók

száma ennek a tÖbbszöröse. Fellépéseinken szinte ki-

vétel nélkül telt h/,lz van. A győriek zeneszeretetére jel-

Iemző egy pár éve történt eset: amikor mi a Bartók

Béla Művelődési KÖzpontban muzsikáltunk, és ugyan-

abban az időpontban a Zenei Műhely Egyesület a Vá-

rosháza díszt,crmébcn koncertezett - mindkettőn telt

ház volt..'

} Milyen a kapcsolatuk a város különböző
amatőr együtteseivel?

- A próbatermünk minden új kezdeményezésre nyi-

tott. A vírosban műkÖdő különbÖző zenei egyesületek

adjík azokat a kamara jellegű koncerteket, amelyekre

nekünk már nem jut időnk.

l A Győri Balettel közösen jelentették meg
a Baksa András által komponált Mongr'
chia, Monarchia címrí balett zenéjét"'

- Ez a munkánk annyira jól sikerült, hogy a jovő-

ben, annak ellenére' hogy a balettosok nem táncolnak

élő zen&e, egy előadáson megpróbálkoztunk egy ilyen

kompozícióval, nevezetesen: kÖzösen visszük színre

Carl orff Carmina Burana című művét'

l Mennyiben meglnatátoző, hogy önök az
orczág eg'yik legnyugatibb zenekara?



dög című operájít mutatjuk be. Eze nkívül rendszerescn
részt veszÍjnk a doborjíni Liszt Ferenc Társaság és a
németkeresztúri Goldmark Társaság rendczvényein.

) Meglepő módon ön, más vidéki kollégái-
val ellentétben, a vidékiség kellemesebb,
és nem hátrányosabb oldalát festi le...

- Azt, hogy az ország zenei-ku|turális élete fővá-
ros-központú, én abszurd helyzetnek tartom. Mi többet
lépünk fel Bécsben, mint Budlpesten. Ez természetesen
nem jó, hiszen az ilyen szintű vidéki zenekaroknak,
mint a győri, sokkal erőteljesebben benne kellene len-
niiik a hazai komolyzenet ólet vérkeringésében. Rógeb-
ben voltak próbálkozások kÜlönboző fesztiválok
rendezésére, azonban ezek mára - főkónt az anyagiak
hiánya miatt - elhaltak; pedig óriási szükség lenne rí-
juk. Azt mindenképpen példaértékűnek tartom, hogy az
alig szíz kilométene található Szombathellyel szintén
nagyon jó, rendszeres a kapcsolatunk.

l A Kanadában élő Sándor János karmes-
ter győri távozásáról különböző hírek
kaptak szárnyra...

- Nem tudom, mi alapjuk van ezeknek a hííreknek.
Síndor János távozásának nagyon egyszerű okai voltak.
Először is lejárt a szerződése, s a kiírt pályázatra nem
pályázott. EzenkÍvül őt családja is Kanadához köti,
ahol azóta is él' Egyébként tívozása óta is gyakran
visszatérő vendégkarmestere zenekarunknak.

a Kikből kerültek ki, illetve kerülnek ki
ma a zenekar tagjai?

- Az egyÜttes mindig is vonzotta magához a város-

ban dolgozó zenetanárokat' konzervatóriumi és főisko-
lai hallgatókat. Tagjaink tÖbbsége ma is, mís vidéki
nagyvárosokhoz hasonlóan, a helyi zeneművészeti fő-

iskola tanárképző tagozatáról kerülnek ki. A fővárosból
csupán elvétve jÖnnek hozzánk.

} Milyen előadásokkal, bemutatókkal ké'
szülnek az id'ei Gőri Nyrír rendezvényé'
te?

- A balettel egyÜtt tartandó kÖzÖs produkciónkon
kívül egy egészen mís jellegű különlegességre is szí-
míthat a kÖzÖnség. Nyugaton mír ismert, idehaza vi_

szont még szokatlan, hogy egy dzsesszegyüttes és egy

szimfonikus zenekar kÖzös koncertet ad. A rendezvény-
sorozaton mi a budapesti (de győri kÖtődésű) Tea
egyiittessel - nemrégiben kapta meg az év legjobb
együttesének járó eMeRTon díjat - közÖsen egy ilyen
hangverseny megrendezésére készülünk. Már ötödik
éve hagyomány, hogy tinnepi koncertet adunk a város
védőszentje, Szent Líszló tiszteletére. Ezenkívijl a mú-

zeum utlvarán egy kamara jellegű Mozart-szerenádestet
rendezünk. Ennek külön érdekessége lesz, hogy a ze-

nekar korábbi koncertmesferei, Metzker Károly és Pal-

lagi János is fellépnek rajta.

(<.mi)
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- Az egykori Postás Zenekar
műkedvelők társulataként alakult
meg, majd hosszú évtizedek alatt
v ált jőlképzett muzsikusok hiv atá-
sos együttesévé. A ma Magyar
Szimfonikus Zenekar nevet viselő
együttest eddig Postás Zenekar,
Magyar Postás Egylet Zerlekara,
Postás Szimfonikus Zenekar és
Magyar Posta Szimfonikus Zene-
kara néven jegyeztók. A közönség
és a szakma tudatában még ma is,
és feltelietően még hosszú ideig a

régi Postás Szimfonikusok néven
fog élni.

l A'z elmúlt években a Posta
három tinálló céggé alakult
át. Ki ma az együttes valódi
fenntartója?

- Fenntartásunkat a Magyar
Távközlési Részvénytársaság vál-
lalta. Eddig csak jót lehet monda-
ni rájuk, S úgy érezzuk, hogy
szívügyüknek tekintik a zenekar
sorsát. Jobbat, mint azt, hogy biz-
tosítva érezzék mííkcjdésüket, alig-
ha lehetne kívánni bármely
szimfonikus zenekarnak.

l Az új fenntartó miatt elkép-
zelhető-e az újabb névválto-
zás?

- Nem lrinném, hogy erre
szükség lenne, mivel az együttes
neve ma már fogalom.

r A színpadi megjelenésben
sem várhatók változások?

-Erre is azt kell válaszolnom,
hogy nem. Nekünk az az elsőd|e-
ges célunk, hogy a zenei színvo-
nalat emeljük a legmagasabb
fokra.

r Milyen korszakokra lehetne
osztani a zenekar életét?

- A hőskorszakban, vagyis
me galakulásunkkor elsősorban
szór akozÍató hangversenyek, ope-
rett, szimfonikus könnyű zene,
opera és csupán elvétve egy_két
szimfonikus hangverseny jelle-
mezte tevékenységünket. Később
egyre jobban a szimfonikus kon-
certekre he|yeződött a lrangsúly, s
ma már kizárólagosan ezt a műfajt
műve|jük. Ha időrendben kellene
feIosztani, akkor az első korszak a

megalakulás éveire, a második a

két világháború közötti idószakra
tehetó, a harmadik pedig 1945-tól
egészen a közelmúltig tartott. A
legújabb korszakunk kezdete pe-

dig onnan számítható, amikor át-

vett bennünket a MATÁV.
r Önökről etmondható, hogy

nem szűkölködnek fellépé-
sekben...

- Hangversenyeink mintegy
tíz éve kialakult' hagyományos
rend szerint zajlanak. Minden esz-
tendőben tíz koncertből álló bérle-
ti koncert képezi működésünk
gerincét. A Zeneakadémia nagy-
terrnében megrendezett hangver-
senyeink közönsége hűséges
hozzánk, a bérlcteink már elővé-
telben elfogynak. Az akadémiai
fellópések mellett szintén nagy
népszerűségnek örvend a Pesti Vi-
gadó nagytermében megrendezen-
dő évi hat önálló koncertünk. A
Nemzeti Filharmónia felkérésére
évente mintegy tizenöt alkalom-
mal játszunk iÍlúsági hangver-
senyeket is. Népszerűek még nyári
Benczúr-kerti koncertjeink is,
ahol a szokásos szimfonikus re-
pertoár mellett opera, operett és

musical is szerepel műsorunkon.
A hazai szerepléseken kívtil rend-

u 
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sZeresen fellépünk külföldön is.
Ezek közül csupán a legjelentő-
sebb helyszíneket említve, játszot-
tunk a salzburgi Festspielhausban,
a veronai Arenában, a bécsi és a
berlini Konzerthausban. Remény-
kedünk benne, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan az idén is részt
vehetünk egy több hónapos euró-
pai operaturnén'

r Koncertjeikre gyakorta hív'
nak meg vendégkarmestere'
ket és szólistákat?

- Bérleti koncertjeinknek
mintegy felét én vezénylem, a má-

sik felét pedig hazai és külföldi
meghívott karmesterek. A teljes_

ség igénye nélkül csupán egy-két
nevet említenék azok közül, akik
eddig a zenekart dirigálták: Lu-
kács Ervin, Kovács János, Ligeti
Arrdrás, ondrej lÁnárd, Vladimir
Ponykin, Paul Robinson. A meg-

hívott szólisták közül pedig Jandó
Ienót, Adorján Andrást' a Würtz-
ler Arisztid vezetle New York-i
Hárfaegyüttest, a Studio-Chor
Berlint, Galina Danyilovát és

Anette Panke Marguerre-t említe-
ném.

l A zenekar egyik jelentős te'
vékenysége még, hogy a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főis'
kola karmesterképző tansza'
kán tanuló növendékeknek
lehetőséget biztosít a zeneka'
ri gyakorlat elsajátítására.

- Évente, mintegy húsz alka-
lommal dolgozhatnak velünk taná-

raik irányításával az ifj(t karna-
gyok. Ezenkívül, ha időnk engedi,
vizsga- és diplomahangversenyei-
ken is közreműködünk.

r A hazai szimfonikusok ktizül
a tagok életkorát tekintve a



Postás az egyik legfiatalabb
zenekar...

- Zenekarunk átlagéletkora 35
év körül van. Büszkék vagyunk
erre, hiszen nagyon sok olyan fia-
tal zenekari művészt sikerült kine-
velnünk, akik ma már az ország
legnevesebb együtteseiben játsza-
nak.

l Az alacsony átlagéletkor egy-
fajta nagyobb mozgást is fel-
tételez a zenekarnál?

- A mozgás kétfajta lehet.
Vagy más zenekarhoz szerződik
valaki, vagy nyugdíjba vonul va-
lamelyik zenésztársunk. Ez annyi-
ban jelent nehézséget, hogy az új
tagok mi att több próbára v arl
szüksógünk.

r Egyre gyakrabban hallani,
hogy a komolyzenét művelő
muzsikusoknak egzisztenciá-
lis, anyagi gondjaik vannak"..

- E'z nem csupán ebben a mű-
vészeti ágban dolgozókra jellem-

zó, hanem az egész művésztársa-
dalomra. A mi tagjaink tÖbbsége
is tanítást, illetve akinek lehetősé-
ge adódik, kisegítést vállal más
zenekaroknál.

l Egyes vélemények szerint
Magya rors zágon páratlan ul
sok a tisztviselői zenekar...

- Ezt elsósorban előnyös véle-
ménynek tartom rólunk, mivel ez-
zel azt is elismerik, hogy fejlett
zenekultúrával rendelkezünk.
Másrészt ez jő azért is, mivel ezek
a zenekarok anyagilag függetlenek
lehetnek a minisztériumtól. Ha
egy jól működő vállalat van a hát-
térben, akkor elmondható, hogy a

művészet és a társadalom ilyesfaj-
ta működéssel jobban tudja erősí-
teni egymást.

r Mennyiben változtat a zene-
kar életén az, hogy új próba-
terembe költöznek?

- A Páva utcai terem akuszti-
kailag sokkal jobb, mint a mosta-

ni. Ezenkívül jobbak lesztrek a

munkakörülmények, például több
és korszerűbb öltözője lesz a mű-
vészeknek.
l Várható-e a jövőben hazai és

külföldi kortárs zeneszerz(jk
műveinek a bemutatása?

- Csak nagyon ritkán vállal-
kozunk kortárs zeneszetzők műve-
inek bemutatására" Egyrészt any-
nyira sok a tennivalónk a klasszi-
kus repertoárunk színvonalának
javítása kapcsán, hogy nem jut
időnk a kifejezetten ismeretlen
csemegék színrevitelére. Másrészt
pedig a közönség megtartása érde-
kében nagyon fontos, hogy az iga-
zán közönségcentrikus, népszerű
műveket játsszuk.

P. G.

Képiinkiin p PosttÍs
Szirnfonikusok

próbdlnak.
Fotó:Felvégi Andrea
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,,A szerződéskÖtés eIőtt referenciÓkot kell kérni"

KovÓcs céza o ,,hoppon morodt"
zenekorokrÓl és o tisztes impresszÓriokrÓI
Négy éve alakult meg a Magyarorszígi JNIűvé-

szeti Ügynökségek Szrivetsége, azzal a céllal,
hogy a művészek impresszálása terén ,,rendet te-
remtsen''. Kovács Gézát, a szövetség etikai bi-
zottságának elnökét többek között munkájuk
nehézségeiről kérdeztük.

o Hogyan és miért jött létre a szervezet, s annak
etikai bizottsága?

- 1989-90-ig gyakorlatilag egyetlen magyar mű-
vészközvetítő Ügynökség létezett az országban, ez az
Interkoncert volt. Ez az akkori t:irsadalmi-politikai be-
rendezkedésnek tÖkéletesen megfelelt, kedvére vo|t an-
nak a monolitikus irányításnak, amely aztán az előző
évtized végére felbomlott. Ennek kÖvetkeztében 1991
elejére a cégbírósíg' illetve a minisztérium tájékoz-
tatísa szerint - mint kiderült - 64 olyan intézmény
jött létre, amely magyar művészek ,'exportjíval'' és kül-
fÖldiek,,importjával'', vagyis művészkozvetítéssel fog-
lalkozott.

D Ezek a cégek csak zenészekkel, énekesekkel fog-
lalkoztak?

- A kérdés teljesen jogos, hiszen az egész szakma
totális tÖrvényi szabályozatlanságáról tanúskodik min-
den. Elvileg minden művészeti ág m(lvészét, termékét
forgalmazhatják művészeti ÜgynÖkségek" ami azért is
érdekes, mert a törvénykezés a ,,művészközvetítés'' szó
alá sorol mindent, aminek persze az lett a következmé-
nye, hogy az a ,,zavalros'', amely ezen a területen is ki-
alakult, kitermelte a ,,zavarosban halászókat'' is. Volt
jónéhány abszolút profi, akik az Interkoncert kÖpÖnye-
géből bújtak ki' ők voltak az első honfoglalók, akik ma-
gánemberként kezdíék lefedni a piacot, természetesen
magukkal vitték az interkoncertes tapaszta|ataikat és a
magyaÍ művészeket is. Eléggé kaotikus állapotok kezd-
tek eluralkodni, a szakma egyre tÖbbet találkozott bel-
földön és kü|fÖldön is ,,konjunktűra-lovagokkal'', akik
e piaci terület morálját lezüllesztették. Tehát szckmai
és piacvédelmi okai voltak annak, hogy a szövetség
megalakult. Kiderült, hogy a hatvannégy bejegyzett
ÜgynÖkségből mintegy húsz foglalkozik rendszeresen
közvetítéssel. Elsősorban persze az (ln. könnyű műfaj-
ban dolgozók talílkoztak mindennap ezekkel az anomá-
liákkal, de a komolyzenével foglalkozó zenészek is
meglehetősen sok gonddal találkoztak.

tr Milyen jellegű problémák ezek?

- Elsősorban etikai jellegűek. Vannak Íigynöksé-
gek' amelyek ún. exkluzív (kizőrólagos) szerződéssel
kÖtnek magukhoz művészeket. Ez azÍ jelenti, hogy a
megállapodás szerint kizírólag a megbízott ügynökség
tárgyalhat a művész nevében, amiért megfelelő jutalé-
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kot kap. Ennek fejében az ügynökség gondoskodik ar-

ról, hogy a művész megfelelő szinten és gyakorisággal
legyen foglalkoztatva. A ,,feketeügynökök" viszont az

olykor ingatag művészeket lecsaptók eqy_e7y ügynök-
ség kezéről, egy pillanatig jónak tűnő üzlet reményé-
ben. A Magyarorszúgi Művészeli Ugynökségek
Szövetségét az a mintegy húsz ügynökség alakította
meg, amelyik eldÖntötte a piacot letisztítja, s minden

eszközzel igyekszik az Qzonos esély elvét megteremtye
és megőrizve megakadályozni azoknak a ,,parti-
zánoknak" a munkájót, akik rengeteget rontanak a ma-
gyar művészeli piclcon. Ugyanis áron alul adnak el
embereket' ezáltal rontjík Magyarország művészi imá-

zsít is. A szövetség a Fővárosi Bíróság ő|tal beiegyzeÍt
szeÍvezet, amelynek sok egyéb mellett van egy etikai
bizottsága is, amelynek újra elnökévé választottak.

c Milyen jogai, Iehetőségei vannak a szövetségnek'
illetve ezen belül az etikai bizottságnak? Hogyan
tudják elérni a kltíizÓtt célt, a piac ,,megtisztítí-
sát", az egyenlő esélyek megteremtését?

- A magyar torvénykezés következményeként meg-

lehetősen szűkösek a |ehetőségeink. Kamarai törvény
híján a szakmai érdekképviselet rendkívül nehézkesen
működik. Amíg az orvosoknak, jogászoknak van kama-

rájuk, feltételeket szabhatnak, hogy ki űzheti a szak-
mít, addig például a művészeti ügynökségeknek nincs
semmiféle olyan törvény által korlátozott feltételrend-
szere, amely elősegítené a piac ,,megtisztítÍtsől''. Ezéra
meglehetősen furcsa helyzet alakult ki: mi a különbözó
európai országok művészeti ügnökségeivel analóg mó-

don alakítottuk meg a saját szÖvetségünket, illetYe tag-
jai letttink az Európai Művészeti Ügynökségek
Szövetségének, ugyanakkor a jogi lehetőségeink - a

tÖbbi országtól eltérően - nincsenek meg.

o Jó lenne, ha pétdával ittusztrálná, milyen jogai
vannak mondjuk a Németországban működő szti'
vetségnek!

- Németországban majdhogynem,,kihalásos'' ala-
pon megy az ügynökségek létrehozása' Kontingenseket
álIapított meg annak idején a Bundesta8, torvényben
szrbőlyozza a művészeti ügynökségek munkáját. Ez
nem azt jelenti, hogy a piacot korlátozza, hanem a pi-

accal foglalkoző cégek működését szlbá|yozza. Ma-
gyarországon semmiféle jogi szabúlyozós nincs e

kérdésben, s a szövetségünk etikai kódexe is kizárólag
a tagokra vonatkozik. Ez annyit jelent a nemzetközi po-

rondon, hogy a szövetség tagjainak joga van minden

partnerének tudomásíra hozni, hogy ő tagja a szövet-
ségnek, amely európai normák szerint szerveződik, s

elfogadja annak etikai normíit. Ez egyfajta rangot je-

lent, s bizalmat ébreszt a külföldi partnerben.

- 
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o Gondolom, fordítva is működik a dolog; vagyis
az önök szövetsége is gyűjt információkat a kÜl-
földi ügynökségekről...

- Pontosan így van, a munkához ez is hozzítarto-
zik. Vannak országok - 

például olaszország - ahol
szabályos /e ke telistúk vannak, amelyre pénzügyileg, rit-
kábban művészeti okokból megbízhatatlan ügynÖksé-
gek kerülnek fel. Ugyanez nálunk is működik, egyelőre
informális módon: a szövetség tagjai személyes talál-
kozók során elmondják, éppen kivel tórgyalnak, kétsé-
geik vannak a másik fél szándékát illetően, mi ekkor
információkat gyűjtünk az adott ügynökségről.

o Ha jól értelmezem' a szövetség elsősorban meg-
előzni tudja az esetleges konfliktusokat...

- Mi egyet tudunk tenni ebben az esetben. Ha tu-
domásunkra jut, hogy mi tÖrtént, az illető ország ügy-
nÖki szövetségével közöljük a tényt, s akkor ők a sajít
etikai kódexük szerint eljárnak. A mi megszorítási le-
hetőségeink meglehetősen szűkösek: ha a magyarorszá-
gi szövetség valamelyik tagja követ el hibát,
figyelmeztetésben részesíthetjük, felfÜggeszthetjiik a

tagságít, vagy kizárjuk a szövetsógből. Ha pedig egy
kiilföldi cég érdeklődik, mi tényként közöljük.

tr Történt-e a megalakutás óta fegyelmi eljárás'
esetleg kizárás?

- Szerencsére nem, mivel a magyaÍ ÜgynÖkségek
munkájában az elmúlt hírom esztendőben tudomásom
szerint nem volt olyan etikai vétség, amely etikai eljá-
rás kezdeményezését vonta volna maga után. Ez persze
nem jelenti aZt, hogy nem voltak etikítlan pillanatok
az ügynÖkségek tevékenységében, de a legfontosabb,
hogy hozzánk ezek az információk eljussanak.

D Tudnak külföldön az önök szövetségérííl?

- Természetesen jegyeznek minket. Szövetségünk
rendszeres kapcsolatot taÍt az európai, illetve a külin-
böző nemzeti szövetségekkel. Van egy |aza szervezett-
ségű világszövetség: ennek a munkájíban is részt
vettünk, persze nem a saját költségünkÖn' hiszcn mi na-
gyon szűkÖs anyagi kerctek közÖtt dolgozunk. Egyéb-
ként mindannyiunk piaci érdeke, hogy jól informíltak
legyünk más országok művészeti ügyintézéséről, a tÖr-

vényekről, devizahatósági rendelkezésekről. Mert min-
denütt feltűnnek olyan konjunktúra-lovagok, akik
hirtelen akarnak meggazdagodni, vagy feketén üzletel-
nek.

o Tudna konkrét példát mondani erre?

- Előfordulhat, hogy egy-egy művész a hivatalosan
megállapított gázsijín alul vállal el egy fellépést, mert
éppen van egy szabad estéje, hétvégéje. Ezzel rontja l
saját exkluzivitását, s ami a legkínosabb: ha híre megy
a dolognak, az anyaügynÖkség mír nem fogja tudni ki-
közvetíteni az eredeti gázsiért. A művész előbb-utóbb
ellehetetlenül a piacon.

D Nem biztos, hogy erről csak a művészek tehet-
nek, hiszen a megélhetésük Magyarországon ál-
talában nem biztosított...

- Ez valóban így van. A világszLírok mellett na-

gyon sok kitűnő művész van, de a magyar zenei piac

még annyira nem stabil és nem fizetőképes, hogy a mű-

vészek visszautasíthassák az előnytelen kÍilföldi ajín-
latokat. Ezért kénytelenek belemenni olykor méltatlan
helyzetekbe.

o Az elmúlt három évben tárgyalt-e a bizottság
Ügyeket?

- olyan Ügyek nem voltak, amelyről jegyzőkönyvet
kellett volna készíteni' írásos feljelentés sem érkezett
hozzánk, de több alkalommal békebírói szerepre kény-

szerültem. Volt olyan, hogy egy ügynökség szólt ne-

kem: úgy lítják, hogy a művészüket el akarja csábítani
egy mísik Ügynökség' Az ilyen eseteket tapintattal éS

diplomatikusan igyekszem megoldani, a félreértést
minden esetben sikerül tisztőzní. Még a bizottság meg-

alakulásának idején keresett meg az Erkel Ferenc Ka-
marazenekat vezeÍője, aki elpanaszolta, hogy meg-

állapodott egy magyar ügynÖkséggel, amely szerződtet'
te egy olaszországi útra, és az indulás előtti napon az

ügynökség lemondta a turnét' Sikerült kideríteni, kiről
is van szó, aki egyébként gyorsan eltűnt a szakmából,
miután csinált néhíny botrínyt.

c Hogyan lehet kivédeni az ilyen eseteket?

- A sz'eruődésben rögzíteni kell, hogy ki kit szer-
ződtet. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a szerződtető

félről van_e referenciája u illető művésznek, vagy cso-
portnak, zenekarnak. Sok a kókler és a szélhámos a
művészkozvetítő szakrnában, főleg Kelet-Európában,
mert aZ olcsó, de minőségi munkaerőt keresik' LIa is-
meretlen céggel akarnak szerződést kötni, Célszerű fel'
keresni minket, hogy ismerjíjk_e őket, tudunk_e róluk
információkat. Egyébként ebben az esetben nem számít
illctlenségnek, ha a tárgyalís során a művész ríkérdez
az ügynÖkség referenciáira, kiket utaztattak eddig Ma-
gyarországon' Ezeket az információkat pedig érdemes

ellenőrizni. Mindig jobb az a néhány feszélyezett pi|-

lanat, mint utána ott állni valamelyik európai országban
pénz nélkÜl.

c Gondolom, sok iIyen történetet ismer...

- A mi zenekarunkat, a MÁV Szimfonikusokat is
tÖbbször hoztík kellernetlen helyzetbe. Még korábban

tÖrtént: az nyolcvanas években a zenekar állandó sze-

replője volt az assisi fesztiválnak, az anyagi feltételek
viszont évről évre romlottak' Egyre rosszabb lett az el-
helyezés, csökkent a napidíi. 1989-ben a zenekar -
miutín az utolsó koncert előtt sem fizették ki a zene-

kart - sztrájkolt. A zenészek megjelentek ugyan a

színpadon, de a közönség legnagyobb megrőkönyödé-
sére nem játszottak. Ennek elIenére sajnos a pénz egy

részét így sem kapta meg a zenekar' Gondoltunk arra,

hogy pert indítunk, de aztín rájÖttünk, hogy képtelenek
lennénk megelőlegezni a perkÖltséget, még ha a végén

nyernénk is'''
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Nem gyors
meggazdagodás

- Az utóbbi időben ílgy érzé-
kelem, hogy itthon a művészek
egy tésze szeret a saját nevében
eljárni - mondja Zimányi ZsőÍia,
a Pentaton Művész- és Koncert-
szeryező Kft. ügyvezetője. - Én
ezt az átmenetet mulandó gyerek-
betegségnek tartom. Rá fognak
jönni, hogy nekik is jobb' ha egy,
e területen járatos szakember inté-
zi az ljgyeiket. Azt tapasztaljuk
ugyanis, hogy a művészek nagyon
gyakran olcsóbban adják el magu-
kat, mint azt egy ügynökség ten-
né, s ezzel a többiek lehetőségeit
is rontják'

r Milyen az impresszálás hely-
zete ma Magyarországon?

- 1990-ben alakult meg a Ma-
gyarországi Művészeti Ügynöksé-
gek Szövetsége. Tizerrhárom tagja
van. Gyakorlatilag akik főfoglal-
kozásszerűen ezt a tevékenységet
ízik, azok benne vannak ebben.
Nemcsak magánügyrtökségek' hi-
szen tagok olyan zenekarok is,
akik a saját maguk rnenedzselését
végzik, mint például a MÁV
Szimfonikus Zenekar. Elmondha-
tó, hogy jól ismerjük egymást, hi-
szen csaknem valamcnnyien az
Interkoncertnél dolgoztunk előző-
leg. RendszereSen találkozunk, ki
tudjuk cserélni az információin-
kat. A szövetség tagja a Zenekari
Tanácsnak, így a zelei élet moz-
gásait is érzékeljük'

l Van-e utánpótlás?

- Természetesen. Volt a Zene-
akadémián egy menedzserképző
szak, hangszer mellett lehetett fel-

t0=

Ismert, hogy Nyugaton a művészek, a művészeti együtÍesek nem
maguk foglalkoznak turnéik, fellépéseik megszerYezésével. Erre spe-

cializálódott ügynökségeket bíznak meg, melyek szerződéseket sze'
reznek nekik, s bizonyos jutalékért átvátlaljík az adminisztrációs és

technikai teendők elvégzését. Hazánktran a rendszerváltásig nem lé'
tezett ilyen tevékenységi forma, iIletve' hasonlóan másokhoz, ez is
állami monopólium volt. Művészeink külföldi szerepléseit az Inter'
koncert bonyolította. l989-től alakultak / alakulnak művészeti me'
nedzseléssel foglalkozó tiirsasigok. Összeáltításunkkal a honi
impresszálás jelenlegi he|yzetét i91'eksziink feltérképezni.'',,

venni, ahol én is tanítottam. Azok a tanulók tavaly végeztek, gondolom,
sokan már el is helyezkedtek közülük, és lesznek olyanok is, akik céget
alapítanak majd. Várhatő tehát, hogy újabb emberek, ügynökségek je-

lentkeznek.

r Milyen ez a tevékenység? Mit csinál egy művészeti menedzser?

- Én az említett kurzuson elmondtam a hallgatóknak, hogy az imp-
resszálás nem aZ a foglalkozás, amellyel rövid időn belül meg lehetne
gazdagodni. Nagyon sok munkába kerül, mire sikerül egy-egy szerző-
dést tető alá lrozni. Folyamatosan ápolni ke|l a kapcsolatot a partnerek-

kel, naprakésznek kell lenni' Tudni: hol, mire van igény. S ha egy

szerződés realizálódott, akkor intézni az azza| kapcsolatos ügyeket.

r Ha jól tudom, a Pentaton Kft. volt az első magánügynökség...

- Igen. 1989-ben alakítottuk meg öten: Gulyás Dénes, Kincses Ve-
ronika, Kováts Kolos, Polgár LőszlÓ és jómagam. Miután én az Inter-

koncertnél opera- és balettügyekkel foglalkoztam, az ügynökségnek is

ez a fő profilja. operaénekeseket közvetítünk külföldi szerepekte, eZ

alkotja működésünk alapját. Emellett persze mást is csinálunk.
1990-ben lótrelroztuk a Pentaton Alapítványt, melynek célja a Íiatal

művészek tárnogatása' Ekkor kezdtürrk e| önállóan koncerteket Szeryez-
nl.

L992_ben a Tavaszi Fesztiválon színpadra állítottuk Rossini Á se-

lyemlétra című, Magyarországon eddig isrneretlen művét.
Először mi rendeztük meg a Nemzetközi Puvarotti Verseny közép-

európai elódöntőjét, melynek eredményeképpen nyolc fiatal magyar
énekes vett részt 1992 őszén Plriladelphiában a verseny döntőjén, s kö-

zülük egy nyert.
1993 tavaszán pá|yőzaton nyertük e| az az évi Budapesti Búcsú ren-

dezési jogát. Tizenkét helyszínen mintegy 50 programot szerveztünk.
A rendezvény igen nagy szakmai és közönségsikert hozott ügynöksé-
günknek, s ennek alapján megkaptuk a rendezés jogít l994_re és 1995-
re is.

A '94-es óv kieme lkedő esemérrye valL az alapítvány által létrehozott
mai magyar opera ősbemutatója az őszi fesztiválon.

r Foglalkoznak-e zenekarok impresszálásával?

- Mint említettem' cégünknek nem eZ a fó profilja, ugyanakkor el

sem zárkőzunk e|őle' Szerveztünk már turnét a Rádiózenekarnak, s pro-

dukcióinkhoz rendszeresen szerződtetünk zenekarokat. Jelenleg is van

nálam zenekari érdeklődés.

r Miben kúltinb<izik ez mondjuk az énekesek menedzselésétől?

- Maga a munka nem sokban. Ugyanazokat a dolgokat kell elintézni
mindkét esetben. Kütönbség például, hogy egy zenekarnak egyetlen egy

fellópésre nem érdemes kiutaznia, így nekik eleve többet szervezünk.

r Mit intéznek Önök és mit a művészek?

- Annak idején az Interkoncertnél mi bonyolítottunk mindent' akkor
még az útlevél- és vízumkérelmet, a repülőjegy-vételt és a szálloda-
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foglalást is. Mivel ezt szoktuk
meg, ügynökségünk ma is teljes-
körűen intézi ezeket a dolgokat,
kivéve, ha a művész máshogyan
akarja.

Sajátos Szem-
pontok szerint

A Fesztiválzenekar program-
menedzserét' Gedényi Ildikót ar-
ról kérdezem, náluk hogyan
történik az impresszálás.

- A zenekar megalakulása óta
sajátos szempontokat érvényesít
programjainak kialakításában, s
ezek alapvetően meghatározzák az
inpresszálási munkát is.

r Mik ezek a szempontok?

- Nem törekszünk arra, hogy
turnéink hetekig tartsanak, és nri-
nél több kisvárosban lépjünk fel'
Célunk az, hogy az együttes
presztízshelyeken, neves koncert-
termekben, jelentős fesztiválokon
adjon hangversenyeket.

Ugyancsak nagyon szeretjük az
úgynevezett rezidens rendezvé-
nyeket' Ez azÍ jelenti, hogy a ze-
nekar négy-öt napig tartózkodik
egy helyen, különbözó programo-
kat ad annak az eseménysorozat-
nak vagy idószaknak az á|landő
há,zizenekaraként. Így szerepel-
tünk tavaly nyáron a Hollyvood
Bowlban. Törekszünk arra' hogy a
normál mindennapok városról vá-
rosra való utazását ilyen progra-
mokkal színesítsük.

Minden új kezdeményezésre
nyitottak vagyunk. Érdekelnek
bennünket speciális vállalkozások
is. Például két alkalommal Athén_
ben, egy gyönyörű, új koncertfe-
remben, rende s színházi
operaelőadásokon működtünk
közre.

l Kikkel, milyen ügynÖkségek-
kel dolgoznak együtt?

- A Fesztiválzenekar magyar-
országi ügynökségek szolgáltatá-
sait nem veszi igénybe. Külföldön
is csak olyanokkal dolgozunk,
akiknek a munkája színvonalas,
megfelelő kapcsolatokkal rendel-

kezik és a szakmában nagy nevük van. Ilyen minden országban néhány
működik.

u Konkrétan hogyan funkcionál ez? A,z ügynökségek, az esemé'
nyek rendezői keresik meg a zenekart vagy ontik is kezdemé'
nyeznek fellépéseket?

- Mindkét eset előfordul. Legutóbb például Bartók halálának ötve-
nedik évfordulója alkalmából Összeállított projekttel kerestük meg paÍt-
nereinket' s felajánlottuk nekik ezt a három részből álló koncertsoro-
zatot. Ezt az ötletet elfogadták azok, akik anyagilag megvalósíthatónak
tartották és be tudták iktatni programjukba. A műsor egészével fellé-
pünk Budapesten, Kölnben, Párizsban és Brüsszelben. Voltak olyan he-
lyek, ahol bizonyos okokból nem tartottak igényt mindhárom koncertre.
A zenekar nagyon rugalmas, azokat sem utasította el, akiknek csak egy
hangverseny kellett. Így szereplünk majd Pozsonyban, Frankfurtban és

New Yorkban, a Carnegie Hallban.

u Egy_egy turné milyen impresszáriói háttérmunkát igényel?

- Én intézem az összes dolgot: a repülójegy-vásárlást, a vámolást,
kamionbérlést, a személyi- és hangszerbiztosítást, stb. Külföldi útjain-
kat szeretjük haszonnal lebonyolítani, de természetesen vannak olyan
esetek, amikor erre nincsen mód. Például egyetlen hangversenyrc az
Egyesült Államokba utazni, az elég költséges, nem jár anyagi nyere-
séggel' Ilyen esetekben szponzort ke|1 találni a turné tárnogatására. Ezt
a munkát a zenekarnál külön Szponzormenedzser végzi.

n A Fesztiválzenekar eddig nem volt tagja a Magyar Szimfonikus
Zenekarok Szövetségének, most azonban belépnek" Miért?

- Ez a szövetség még azelőLt alakult, hogy a Fesztiválzenekar ál-
landó lett volna, és úgy tudom, volt egy olyan kikötés, hogy csak ál-
landó és költségvetési formában működő együttesek lehetnek tagok.
Időközben mi is állandó zenekarrá váltunk, így megkerestük a szövet-
séget' Popa Péter nagy szeretettel fogadott bennünket'

Van még mit tanulni

Gergety Mária a Gergely Arts vezetője. E társaság végzi, többek kö-
zött, az Állami Hangversenyzenekar és a Liszt Ferenc Kamarazenekar
irnp resszálását.

- Ehhez a szakmához, függetlenül attól, hogy milyen műfajban dol-
gozunk, két alapfeltétel szükséges: egyik aZ ,,átlu", a másik a píutner-
kapcsolat' Ezeket kell összehozni, úgy hogy a megfelelő rangú
művésznek a megfelelő partnert megtaláljuk.

l Ez egyirányú tevékenység' azaz csak magyarországi művészeket
ktizvetítenek külföldre, vagy fordítva is elképzelhető?

- A kapcsolat kétoldalú' Természetesen, ha mi itthoni fellépést tu-

dunk szervezni, meg tudjuk venni a partnereink által közvetített művé-
szeket, együtteseket, akkor sokkal szívesebben vásárolnak tőlünk is.
Nem hiszem' hogy külÖnösképpen magyaráznom kellene, hogy a mai
Ínagyar gazdasági helyzet, fóleg nagy együttesek vonatkozásában - ha_

csak egy szponzort nem sikerül találni - külft'ldi együttesek meghí-
vását gyakorlatilag lehetetlenné teszt. Fentiekből kcivetkezik, hogy
tevékenységünk nyolcvan szőzaléka export.

n olvasva azon míívészek listáját, akiknek a közvetítésével foglal'
koznak,, igen nagy neveket látok. Elég talán, ha a zenekarok kö'
zíil az il,*tz_t vagy a Liszt Ferenc Kamarazenekart említem...

- Ebben a munkában a legfontosabb követelmény a minőség' Na_
gyon nagy a külföldi megmérettetés, a konkurrencia, tehát csak kiváló
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színvonalú művészt Yagy együt-
test szabad külföldi piacra külde-
ni, akik állják a konkurencia-
harcot. Ha ugyanis a színvonal
nem megfelelő, sokat ártunk a
művésznek és a saját reputációnk-
nak is.
r Mi történik, ha egy fiatal, vi-

szonylag ismeretlen művész
vagy együttes keresi meg
onöket?

- Ilyen esetekben mindenek-
előtt meg kell győződnünk arról,
hogy ígéretes, tehetséges mű-
vésszel van d..'lgunk. Ha a róla ka-
pott információk, tapasztalatok ezt
igazolják, és úgy gondoljuk, hogy
eladható külföldön, elvállaljuk a
képviseletét, és kezdetét veszi a
komoly ajánlati munka. Elkészír
jük a propagandaanyagát, a hang-
ző anyagot is beleértve, és ezek
alapján felmérjük a piacot' Mivel
azonban mi,,kétszemélyes'' vállal-
kozás vagyunk, csak limitált
számban tudunk pályakezdő mű'-
vészeket a listánkra venni. Na-
gyon nem szívesen utasítunk el
bárkit, de őszintén megmondjuk,
hogy sem neki, sem a már nálunk
lévő művészeknek nem tennénk
jót, ha limitált kapacitásunk miatt
erőnket és időnket meghaladó
mennyiségben képviselnénk mű_
vészeket.

Pozitív példaként megemlíthe-
tem, hogy nemrég elvállaltuk az
Auer Vonósnégyes és Várjon Dé-
nes zongotamíy ész képviseletét,
és már most látszik, hogy mind-
ketten sikeres pá|ya kezdetén áll-
nak.

l Mi a különbség a ,,nagy'', il-
letve a kamaraegyüttesek
impresszálása között?

- A döntő különbség az, hogy
szólista esetében az anyagi Íe|té-
telek kialakítáSa - tehát hogy el-
fogadunk_e egy honoráriumot,
vagy nem - kizálől.ag a mű-
vésszel közösen mérlegelt és vé-
gül kialakított szubjektív döntés
eredménye, míg együtteseknél a

több személy miatt szükségszerű-
en felmerülő valóságos költsége-
ket: napidíj, utazás, szállítás,
hotel, stb. a feltételeknek alapve-

tően fedezni kell. Ez azt jelenti, hogy az esetek többségében együttesek
vendégszereplését illetően csak több koncertből álló turné szervQzése
jöhet szóba (kivéve a szomszédos országok), amikor is a fenti költségek
amortizálődnak több koncertre szétosztva. Ilyen körülmények közt tehát
a turnék profi megszervezéséhez szükséges egy külföldi impresszárió
bekapcsolása, aki tisztában van aZ illetó ország hangversenyrendezési
feltételeivel, pl. melyik városban milyen naptári napon lehet hangver-
senyezni, lehetőleg földrajzilag logikus egymásutánban következzenek
a városok, rangos koncerttermek, esetleg fesztiválok is szerepeljenek a

turné állomásai közt, megszülessenek a megfelelő anyagi feltételek biz-
tosításának lehetőségei.

Nagyon fontos a vezénylő karmester, a közreműködő szólistát kivá-
lasztása. A Liszt Ferenc Kamarazenekar rendszeresen lép fel világhírű
magyar és külföIdi művészekkel, több esetben lemezfelvétel köthető egy
turnéhoz. Ez is bizonyítja, hogy milyen fontos a megfelelő partrrer ki-
választása, ugyanis csak elismert, komoly külföldi partnerek tudják vál-
lalni a zenekar gázsija, költségei mellett a nagyon magas honoráriumú
szólisták gázsiját is.

r Végezetül: hogyan látja az impresszálás helyzetét Magyarorszá-
gon?

- Ebben a szakmában alapvetően a profizmus és a becsületesség
talán a legfontosabb követelmény. Nyugaton természetes, hogy a kép-
viselet szabályait tiszteletben tartják, egymás művészeihez,,direktben''
nem nyúlnak, hanem a kölcsönösség alapján együttműködnek. Ezen a

téren itthon van még mit tanulni...
Brém-Nagy

Kísér: a Budapesti Filharmóniai Társaság
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LÜCioho PoVorotti
Bécsben énekél

Luciano Pavarottival, a vi-
lághírű tenoristával lép szín-
padra ez éy június 18*án a
B udapesti F ilharmó niai Társa-
Sdg zenekara Bécsben; a
schönbrunni kastély elŐtt felál-
lításra kerüIő óriási sátorban.

***l

A szuper gálakoncertre -amelyet Rudas Tibor, Pavarotti
menedzsere szervezett - gya-
korlatilag mind a tizenhatezer
jegy elkelf, darabja hatezer
schi1lingért.

A Budapesti Filharmóniai
Társaság zenekarát egyébként
nem először éri az a megtisz-
teltetés, hogy Pavarottival
együtt játszhat. ot évvel eze-
lőtt Magyarországon találko-
zott a ntűvész a zenekarral, s

miután elégedett volt a teljesít-
nrényükke1, Kürthy András, az
o p e r a h ó z vo1t műsorigazgatója
kcjzvetítésével újra találkoztak
Genfben.

A zenekari tagok ott megta-
pasztalhatták Pavarotti zene
iránti megszál1ottságát: aZ
utolsó próbán, kőzvetlenűl az
előadás előtt - betegség miatt

- a1ig volt hangja az énekes-
nek, de az előadáson a máso-
dik dal után teljesen
rendbejőtt, s csodálatos kon-
certet adott;

A moStani, bécsi koncerten
Pavarotti Mozart, Puccini,
Mascagni, Bizet, Leoncavallo
é,s Lehór műveiból énekel da-
lokat.

(őszy)
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Koncert a Budapesti Filharmóniai Tdrsasdggal

Yezényelt: PouI Copolongo
Ismét hazánkba lítogatott a világhírű karmester, Paul Capolongo.

Az olasz művész február 20-án és 2l-én az Állami operahdzban nz ope-
ra zenekarából alakult Budapesti Filharmóniai Tdrsasóg zenekarának
dirigálta C. Franck: D-moll szimfónia, Rimszkij-Korszakov: Spanyol
capriccio (op. 34") és RaveI: Daphis és Chloé' 2. szvit művét. A kon-
c€rt€n közreműködott a Magyar Áuami aperahtíz Énekkara is, Szalay
Miklós vezényletével.

Az olasz zenészcsaládból származó kamestert az első koncert után
arróI kérdeztük, mi a véleménye a Budapesti Filharmóniai Társaság
zenekaráról, s hogyan értékeli az együttműködést?

- Áttalauan elégedett voltam a zenekarral, jól reagált a karmesteri
utasításokra, s a koncerten is úgy játszottak, ahogyan ezt a próbákon
begyakoroltuk 

- válaszolta Paul Capolongo' Sőt, elmondhatom, hogy
a koncerten még többet adtak, még jobban koncentráltak, s ennek na-
gyon örültem.

l Mennyiben más egy magyar zenekarral fellépni, mint más euró-
pai zenekarokkal?

- Nagyon nelróz erre válaszolni, de úgy érzem, a magyar zenaka-
rokban még van le lkesedés, a zetlószck élvezik a játékot, nem úgy, min[
a rossZ értclemben veLt profi zenekarokban. Láttam egy otello_előadást,
s örömmel tapasZtaltaln: a zenekari (u'okbctn a nagybőgősök teljes át-
éléssel jótszották a szólamukc1t, de ugyanúgy a többi zenész ís.
r Mi a kiilönbség a magyar, illetve a francia ktiztinség között?

- A magyar és a francia közÖnség hasonlatosak, mert úgy érzókeltem,
hogy mindkét orszígban azért mennek el az emberek a koncertre, mert
zenét akarnak hallgatni' Sok európai országban viszont csak azért ülnek
be egy koncertre, hogy szórakozzana'k, kikapcsolódjanak.

l Hrrl lesz a következő fellépése?

- Az elkÖvetkező hetekben lemezfe|vételt készítek, aztán Dél-Francia-
országban' majd Németorszígban és olaszországban vezónylek.

(őszy)

Néhdny gondolat a
Magyar Szimfonikusoh.
ifiúsőgi koncertjeiről

Immár két esztendeje sikeresen
zajlanak le a bérleti keretben meg-
hirdetett ifjúsági hangversenyeink'
Több évvel ezelőLt sziiletett meg a
gondolat, hogy a távkÖzlési dolgo-
zók gyerekeinek ifjűsági koncerte-
ket rendezzijnk meg a Postás
Szakszervezeti Székházban. Mint
minden új öt|etet, ezt is sokan elle-
nezték, de a kishitűségen átsegített
bennünet maga a kozÖnség, szülők,
gyerekek, akik zsúfolísig megtöl-
tötték a dísztermet tavaly és tava-
lyelőtt is.

Két évvel ezelőtt hárorn, tavaly
két bérleti koncert trangzott el.
,,Tréfa és jótékosság a zenében"
címmel Medveczky Adám művészeti
vezető brilliáns Összeállítist készí-
Íett. Ez a jelző azért nem túlzás,
mert a gyerekek reakciói is ezt tük-
rÖzték vissza.

A műsorvezető, Zelinka Tamás
nagy varázsló. Kevés embert lát-
tam, aki ennyire tud bánni a EyeÍe-
kekkel, a legkisebbektől a legna-
gyobbakig. Minden jó válaszért a
MATÁV k._től kapott ajándékot ve-
hették át. Jó volt látni, ahogyan lel-
kesen nyújtották kezüket és értel-
mes válaszokat adtak.

Minden rendező szerv, amely if-
jűsági koncertet szeryez, abban a

reményben teszi, hogy a jÖvő kon-
certlátogctó közönségét neveli ki.
Ezért nem mindegy, hogy milyen
színvonalú muzsikát, milyen légkö-
rű koncertet tud nyújtani a gyere-
keknek. Akik itt voltak velünk, jól
szórakoztak, láthatóan igen jől érez-
ték magukat.

A sok-sok játék után a csend,
ami a felcsendülő muzsikát kÖvette'
reményt keltett bennünk, hogy a
magot jó helyre ültettiik' Minden
tiszteletem a felnőtt közönségé, de
a gyerekekkel együtt Öriilni, jőtsza-
ni, úgy hallgatni zenét, mintha elő-
ször hallanám' nincs felemelóbb
érzés számomra. Azt hiszem, ma
már elmondhatjuk, megért minden
munkát, rizikóvállalást az itjúsági
koncertek műsorba állítása, s ezek
után minden évben újból meghirdet-
hetjük hangversenyeinket'

Éa Borbíró Évo
művészeti titkÓr
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Köueth,ezik: o, ÁHZ és a Rő'diózenekar.-.

Privatizáciő e|őtt a
Hungaroton Classic

pontból is jobb helyzetben vagyunk,
hogy nem kellett átvállalnunk a

Hungaroton adóssígterheit' Ez nem
azt jelenti, hogy bármit ingyen kap-
tunk volna, hiszen a privatizálá-
sunkból szőrmazó bevétel az
anyacéghez folyik majd be' amelyet
a hitelezők kielégítésére kell fordí-
tani. A két jogutód megalakulásíval
egy olyan gazdasági manőver zaj-
lott le' amivel a kiadísra érdemes
művek a kÖnnyű- és a komolyzené-
ben is megmentésre kerültek.

} Ez azt jelenti, hogy a kö'
zeljövó'ben új kiadványok
is megjelenhetnek?

- L994_ben 30 új kiadvínyunk
volt. Ezek olyan felvételeket takar-
nak, amelyeket a Hungaroton az el-
múlt négy évben vett fel, de nem

volt pénzük a megjelentetésükre.
Fontosnak tartom |eszogezni: ez
nem azt jelenti, hogy rátelepedtünk
volna a Hungaroton archívumíra,
hanem azt, hogy azokra a felvéte-
lekre, amelyeket akkoriban készítet-
tek, de nem tudtak kiadni, sikerült
kellő megrendelést Összegyűjtenilnk
vagy SzponZort találnunk.

l Újart felvételeket is ter-
veznek?

- Ma még meghaladní az erőn-
ket egy-egy kö|tséges felvétel elké-
szítése. Példíul ha zenekari
felvételt akarnánk készíteni' akkor
mindenképp nagyobb arányú SZpon-

zorílásra lenne szükségünk, illctve
meg kellene várnunk a privatizáció
végeredményét.

A Hungaroton két jogutódja kÖ-
zÜl a konnyűzenét kiadó Hungaro-
ton Gong három éve, a komo|y-
zenével foglalkozó HungaroIon
Classic pedig 1993 őszén alakult
meg - mondja Hollós Máté. -Késésünk oka, hogy a komolyzene
kiadásához sokkal több pénzre volt
szükség. Végül - igaz, minimílis
pénzalappal - létrehoztuk a céget,
amelyről ma mír örÖmmel elmond-
hatom: sikerü1t stabilizáInunk, s

olyan piaci pályára állítanunk, ami-
lyen a Hungaroton fénykorában jel-
lemezte a komolyzenei kiadást.

l Bizonyára nem vo|t azért
felhőtlen az elmúlt másfél
esztendő...

- Megalakulásunkkor a Hunga-
rotonnak a komolyzenei raktárkósz-
lete gyakorlatilag nulla volt.
KÍilönosen a közkedvelt címek
fogytak ki, amelyeknek az után-
gyírtására nem volt pénze a cégnek.
Ma a Hungaroton-katalógus egy-
harmada kapható és folyamatos az
utángyártás is. Terveink szerint ta-
vasz végére már a fele, karácsonyig
pedig a katalógusban szerep|ő
összes cím elérhető lesz. Nekijnk
azt a spirált kell megtenntlnk felfe-
lé, amit a '93 előtti években a Hun-
garoton tett meg lefelé. 1990-93
kÖzött egyik pénzügyi nehézség a
másikat szülte, ma pedig az e1yre
több lemez kiadásával egyre több a
bevételünk. A gondok ellenére még-
is inkább a kettéválás előnyeire he-
lyezném a hangsúlyt, hiszen egy
kisebb cég mozgékonyabb és gazda-
ságiIag jobban menedzselhető, mint
egy mamutvállalat. Abból a szem-

a Mi az oka a ptivatizáció
elhúzódásának?

- Az archívum kÖrüli huzavona.
Ez aztjelenti, hogy voltck olyan el-
képzelósek, amelyek alapjín a két
jogutódnak scmmi joga nem lett
volna a Hungaroton archívumához.
Ezeknek az elidegenítésre tÖrténő

tÖrekvéseknek semmiféle jogalap_
juk nincs. A köze|múltban elhárul-
tak a privatizíció elő1 aZ

akadályok, mivel az ÁvÜ dontése
szerint az archívumot apportiílni
kell a Gongba és a Classicba. Ezek-
ben a napokban folyik az archívum
vagyonértékelése, s ezt kÖvetően
kerül mind a két jogutód eladásra.
Ha a privatlzíció lezajlik, akkor
olyan működő tőke áramolhat a

Classicba' ami lehetővé t'e.szí az e-

]őbb említett zenekari felvételeket
is.

i Privatízácíós ügyeknél
ma megszokott a késede-
lem. Mennyiben okozhat
egy esetleges elhúzód'ás
gondokat a működésük-
ben?

- Akkor is bizakodó vagyok'
mivel jelentkezett olyan szponzor'
aki mír most elég jelentős összeg-
gel kíván beszállni a felvételekbe.
Az egyeztetések alapján nagy esé-
lyünk van arra, hogy már ebben az

évben készülhetnek felvételek.

a El lehet árulni a bőkezű'
szponzor nevét?

- A FOTEX, amely várhatóan

az egyik vevőjelÖlt is lesz.
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I Mely zenekarokkal ter-
veznek elsőként felvétele-
ket?

- A zenekarokkal egyelőre nem
tárgyaltam még, mivel a sorrcnd ki-
alakítása elsősorban a szponzoron
múlik. A FOTEX is csupán a szán-
dékát nyilvánítottc ki a felvételek
támogatására, a pénzt még nem
kaptuk meg tőlük. Terveink szerint
az első felvételek az Állami Hang_
versenyzenekart és a Rídiózenekart
érintenék.

l Tudom, hogy az elm,ű|t
évekhez képest komoly
sikernek számít a tavaly
megjelentetett 30 lemez;
ettől függetlenül felmerül
a kérdés: hány új komoly-
zenei kiadványt bír el ma
a honi piac?

- Nem az az álmunk, hogy ez
a szám maradjon: az idén negyvcn'
a jÖvőben pedig Ötven korülire ter_
vezzuk a CD lemezek számít. Ha-
von[a több ezeÍ komolyzenei

újdonság jelenik meg a világon'
aminek egy részét mír nem bírja el
a piac. Rossz kiadói politika lenne,
hl ezzel nem törődve terveznénk.
kiadnánk esetleg 80 CD-t. Célunk,
hogy amit egyszer piacra dobtunk,
az folyamatosan forogjon, kapható
legyen. Például ha egy új terjesztő
valamelyik országban foglalkozni
kezd a meglévő katalógusunkkal,
amelyből 150-200 cím kapható, ak-
kor ő havonta tízesével bővíti a ki-
adványok kÖrét' mivel egyszerre
képtelenség több új címet bevinni a
köztudatba. Ezenkívü|, ha évente
túl sok újdonsággal je|entkeznénk,
előbb-utóbb szembesülné nk azzal,
hogy a terjesztők válogatnának kö-
zöttük, hogy melyikkel hajlandók
foglalkozni.
<) Mennyire túltelített a

nemzetközi és a hazai ko-
molyzenei piac?

- A világpiac túltelítettsége ket_
tős. Egyrészt szímtalan új felvétel
születik, másrészt a hanglemez cé-
gek archívumai olcsó sorozatokat

eredményeznek, amelyek még a ná-
lunk nagyobb cégeket is súlyosan
érintik. Nem minden vásárló
ínyenc, akinek fontos, hogy X vagy
Y előadísában vegyen meg valami-
lyen művet, megfelel neki olyan ol-
csó lemez is, amelyet akár az
élelmiszer-áruház polcain is megta-
lálhat.

Az utóbbi években idehaza is na-
gyot változott a piac. A Hungaroton
monopolhelyzete is megszűnt. Ma
nekünk Magyarország ugyanolyan
piacot jelent 

- azzal a különbség-
gel' hogy az előadók neve itthon is-
merősebben cseng -, mint a világ
biirmely mís orszíga. Egy_egy le-
mezünk eladísi arányának idehaza
egynegyednek, külföldön pedig há-
romnegyednek kell lennie' Ez míra
még nem valósult meg, mivel az el-
múlt válság-években a Hungaroton
terjesztőinél is több elégtelenség
mutatkozott' A Classic megalakulá-
sa óta tÖbb országban is új terjesztő
céget váltott, amitől a forgalom mi-
előbbi megélénkülését várjuk"

Parcsami Gdbor

Ezzel a címmel jelent meg
tetszetős kivitelű kiadvány a
Magyar Hangszerész Szövetség
kiadásában. Semmelweis Ti-
bor, a szövetség elnöke bocsá-
totta rendelkezésünkre az
alábbi jegyzéket, melyet azzal a
céllal adunk közre, hogy a ze-
nészkollégák esetleges hang-
szerjavítási gondjain segítsÜnk.

ORGONA

> ALBERT MIKLÓS orgonaépí-
tő- és javító mester,9030
Győr' Bodzás u. 10. Telefon:
06-96-332-322

> BÉKÉs _ KAU _ lrÉszÁ-
RoS orgon aépítő- és javító
KÍt,,2120 Dunakeszi, Táltos u.
2. Telefon & Fax: 06-I-271-
9503

> JÁxy oRGoNAMÚHBt y
Jáky Gyiirgy orgonaépítő,
hangszerész, 9026 Győr, Ady
Endre u. 41. Telefon: 06-96-
328-135, 06-9 6-320-247

> BoDÁN FERENC hangszerész
mester' 7600 Pécs' Jókai Mór
u. 51. Telefonz 06-72-319-592

> KEVE lozsEF orgonaépítő
mester, 1162 Budapest, Vecse-
háza u. 2I.

> MUSETTE orgonaépítíí Kft.,
1173 Budapest 525. tér 30. Tu-
lajdonosok: FARKAS JÁNos
orgonaépítő, vÁGt GYULA or-
gonaépítő mester

> PAULUS FRIGYES orgonaépí-
tő, 2040 Budaörs, Naphegy u.
2ó. Telefon: 06-1-185-5921

>TAKÁCS orgonaépitő Cég,
9090 Pannonhalma, Cseider-
völgy 18/a

> VÁRADI és FIA Aranykoszo-
rús orgonaépítő Üzem , II02
Budapest, Hölgy u. 37.

ZONGORA

> CLAVIATON Bt. 2083 Soly-
már, Rozmaring u. 3. Telefon:
06-1-175-9011/183' 0ó-1-138-
1483, Fax: 06-I-17 6-3904

> HALASZ ISTVAN hangsze-
rész, 1037 Budapest, Virág Be-
nedek u.23.

> HARASTA IMRE hangszerész
mester' 2030 Érd, Nógrádi u.
30. Telefon : 06-23-37 6-210

> HEIGLI lÁNos zongorakészí-
tő mester, 1095 Budapest, Mes-
ter u. 5. Telefon:
06-I-215-4192

> KOZMOSZ SZOVETKEZE"T
Zongorajavító Műhelye' 1065
Budapest, Hajós u. 25. Telefon:
06-1-13 t-9A25, Fax: 06-1-
I l2-0831

> LISZT FERENC Zenemíivésze-
ti Főiskola zongorakészítő míí-
helye, 1061 Budapest, Liszt F.
tér 8. Telefon: 06-1-141-
4785126

> MÁCSAI Bt. műhelye, 1125
Budapest, Szarvas G, Últ 29.
Telefon : 06-1-176-0986

> MARLOK ENDRE hangsze-
rész mester' 2085 Pilisvörös-
vár, Szt. Erzsébet u.36.
Telefon: 06-26-330-034
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> MOLNÁR IMRE zongprakészí-
tő_javitő, I2I3 B uda p est'
Szent István u. 86. Telefon: 06-
r-276-7L73

> MÜLLER l-Lszl'Ó zongoraké-
szitíi- és hangoló mester' 1072
Budapest, Ríkóczi út 40. Tele-
fon: 06-1-122-1132

> SASVÁRI ZoNGoRATEREM,
Alapítva: Lg23. Ia73 Budapest'
Erzsébet krt. 21" Telefon: 06-
L-I42-6819

>STANDARD A & P Bt. Urbán
László hangszerész, zongoraké-
szítő mester, II47 Budapest'
Cinka P. u. 2. Telefon: 06-1-
251-6458, 06-l-22r-07 44

> SZEBENI ENDRE zongoraké'
szítő_ és hangoló mester, 1113
Budapest, Elek u. 3/b. Teleflon:
06-1-185-6009

CIIVBALOM

>KoZMoSZ SZÖVETKEZET
Cimbalom Műhelye' 1065 Bu-
dapestn Hajós u. 25. Telefon:
06-f-112-3879, Fax: 06-1-
1 12-083 1

VONOS

> BLAUSSZER ROBERT hang'
szerész mester, 1064 Budapest'
Izabella u. 80. Telefon: 06-1-
t32-4606

> DoLMÁNYos KRISZTINA
vonós és pengetős hangszerké'
szítő- és javító, 1112 Budapest'
Bod Péter u. 7. Telefon: 06-1-
186-0280

> HEGYESI BÉLA hangszerké-
szítő mester, 1154 Budapest'
Bercsényi Miklós u. 49la. Tele-
fon:06-1-183-6036

> HEPKE ANDRÁS vonós, pen-
getős hangszerész, 1024 Buda-
pest, Fillér u" 17. Telefon:
06-1-1 15-0720

>-xÓNya LAJos hangszerké'
szítő mester, 2800 Tatabánya'
Dózsakert u. 36. Telefon/fax:
06-34-337-400

> KovÁCS EMIL hangszerké'
szítő mester, 1031 Budapest'
Pákász u. 2.

> MARoSvÁRI
szerész meSter'
Józsefhegyi út

Ll,SZl-O hang-
1025 Budapest'

2la. fszt.l.

> pÉtnnI rÁnot y hangsze'
rész, 3529 Miskolc, Középszer
u. 70. Telefon: 06-46-3'19-028

> s'l^CZ BARNABÁS hangsze'
rész, 2100 GÖdÖllő' Lumniczer
u" 9. Telefon: 06-28-330-136'
06-28-3 10-07 1

> ROMÁK GYÖRGY hangszer-
készítő mester' 6722 Szeged,
Kossuth L. sgt. 8. 3/11. Tele-
fon:06-ó2-314-8ó8

> sÁnÁNsZKY P^L hegedűké-
szítő mester, 10ó1 Budapest'
Liszt Ferenc tér 10. Telefon:
06-L-r22-6392

> SEMMELWEIS TIBOR hang'
szerkészítő mester, igazságügyi
szakértő, 1087 Budapest, Lut'
her u. l/c. Telefon: 06-1-114-
3526

> IFJ. SEMMELWEIS TIBOR
hegedűkészítő, Il2I Budapest'
Zugligeti út 36. Telefon: 06-1-
27 5-1658

> TEMBsvÁnt pÉrBn hegedű-
készítő mester, 1172 Budapest'
Göndör u. 10.

> ZSIBÓK ISTVÁN hangszerké'
szítő mester, 6724 Szeged' ku'
kovecz N. u. 11.

PENGETOS

> NAGY BALÁZS népi iparmíí-
vész, a Mépművészt Ifjú Meste_
re, Tekerőlant készítő műhelye'
l121 Budapest, Zugligeti út 3.

> SZERÉNYI BÉLA vonós-pen-
getős jamgszerész, népi ipar'
művész, a Népmíívészet Ifjú
Mestere, Tekerő Kft. 1037 Bu-
dapest, Fergeteg u. 11.

VoNÓS-rÚvÓs

> ACCORD Galéria, 1077 Buda'
pest, Almássy u.4-6. Tele-
fon/fax: 06-1-f 41-706 1

> MUSIC & MELODY Hang'
szerbolt, 1082 Budapest, József
krt. 42. Telefon: 06-1-114-
2690

> r.qÁoa,Sny rÁluÁN Művé-
szeti Főiskola Hangszerész Mű-
helye, 1222 BudaPest'
Nagytétényi út 35. Telefon: 06-
I-227-267 5

> PASSACAGLIA Hangszerüzlet
és műhely, 1077 Budapest'

Wesselényi u. 21. Telefon: 06-
r-Lzt-3785

FUVOS
> AND & AND Andréka Gábor

fafúvós és Andrik István rézfű'
vós hangszerész mester, 1075

Budapest, Károly krt. 5. Tele'
fon/fax: 06-I-142-7 47 2

> CORPUS Liszt Ferenc Zene'
művészeti Főiskola, 1052 Buda'
pest, Semmelweis u. 12'
Telefon/fax: 06-1-1 18-2044

> CSIDER xÁnoly fafúvós
hangszerész mester' 1081 Bu'
dapest, Kiss József u. 14. Tele'
fon/fax: 06-l-210-27 90

> NovoTNY ANTAL rézfúvós
hangszerkészítő mester' 1081

Budapest, Kiss József u. 10'
Telefon: 06-L-LI4-5637

> FARKAS ATTILA hangszerész
mester' 1071 BudaPest, Damja-
nich u. 38. Telefon (délelőtt):
0ó-1-210-0 020 l II3, (délután)
0ó-1-141-2330

> KovÁcs LAJos hangszerész
mester' 402ó Debrecen, Hon-
r'éd u. 45.

> RoSÉ Hangszerjavító és Ke-
reskedelmi Kft. 1065 BudaPest'
Hajós u. 11. Telefon:06-1-
13l-25501262

> SoNUs Zenei Szolgáltató és

Kereskedetmi Bt. 1075 Buda-
pest, Rumbach S. u. 8. Posta-
cím: H_1370 Budapest, Pf':
27 0, T elefon/fax: 06-L-I22-
3487

> SZILÁGYI MIKLÓS hangsze'
rész mester, 1096 B udapest'
Sobienski J. u. 36. Telefon: 0ó-
r-2r5-1722

> T()RoK sÁNoon hangszerész
mester' 6800 Hódm ezővásár'
hely, Nagy Sándor u. 13. Tele'
fon:06-62-3 42-60I

MAGYAR
HANGSZERESZ

SZÖvETSEG
1077 BudoPest,

Wesselényi u,73,
Telef on:

0ó-l-122_5ő49
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Mindennapi és zenei életünknek vannak
feloldhatatlannak |itszó ellenhnondiísai.
Ilyen például az igények és lehetőségek, a
művészi lnunka és bérezése, a zene társa-
dalmi hasznossága és támogatottsága kö-
zotti ellenhnondás.

Hazánkban a diplornás, profi muzsiku-
soknak 400--600 DM-nek megfelelő fizeté-
sük varr, azonos teljesítlnényért tőlünk 300
kilornétenel ennek az összegnek 7_8_szo-
rosít fizetik. De hasonlóak aZ aÍányok a ze-
nekarok költségvetéséve|, illetve tárnogatá-
sával kapcsolatban is. Zenekaraink többsé-
ge a napi rnűvészi rnunka mel]ett a puSZta
fennrnaradísért küzd, szponzorok után sza-
ladgál' negalíző kotnpromisszumokra
kényszerül, és minden erejével igyekszik
silíny hangszerparkjával, rosszul fizetett
muzsikusaival, a hivatalok értetlensége el-
lerrére nernzetközi szírrvonalat produkílni.
Mert - és ez így terlnéSzetes - n kgngg1t-
látogató közönséget, a CD_lernezeket viísí-
roló vevót a nelnZetköZi menedzsertodíkat
kizárólag a Minőség érdekli. Csak a csodá-
nak és a túlfeszített rnunkának köszönhető,
hogy Magyarország zenei kultúrájínak jó-
híre a fentiek ellenére rnég rnindig elisrnert'
máshogy fogalrnazva,,el adható''.

A szrímLalan - tírgyhoz tartoz'ó -kér-dés közül most kiÍagadva csak a hangszer_
kérdésről szolnék, mert 35 éves gyakorla-
tom során átfogó képet alakíthattarn ki, és
van bizonyos összehasonlítási alapom a
nernzetktjzi helyzettel i s.

A tisZtelt olvasó képzeletére bízom,
hogy mi történne ha a Forrna-l autóverse-
nyen a legjobb versenyzőt e1y ZlpoÍozsec
autóba ültetnék, és biztatník, hogy ha a

versenyt Inegnyeri' az utiína következő ver-
senyzók jövedelrnének |l1 vagy l/8 részét
is megkaphatják! Ha lesz rá keret, és addig
is a benzint vegye meg saját Inaga!

A lehetetlen körülmények ugrásszerű
javulrísának sekély a lehetósége, de a Ma_
gyaÍ Hangszerész Szöveség már megtette
aZ első lépeseket. Kitűnően mfl<cjdő -nemzetközileg is elisrnert - |{nng52g1{52-

képző Iskola rnűködik a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskolín fiatal hangszerkészítő
mester igazgatásával és a szakrnában prak-
tizáló héttagú taniíri karral. A növendékek
közül többen Íészt vettek a nemzetközi he-
gedü<észítő versenyeken, ahol egyébként
13 ország hangszerkészítői rnutatkoztak be,

és nem kellett szégyenkeznünk. Bijszkék
vagyunk arra is, hogy a Crernonai Trioná-
lén' ahol a világon élő legjelentősebb hang_
szerkészítők versenyeznek, 6 magyar részt_
vevő került a finíléba, és egy fiatal kollé_
gánk az 500 résztvevdből a 8. helyen vég-
zett... Mrír készülünk a rnájus végén rende-
zendő nernzeti hegedűkészítő kiáIlításra.
Azt rnondhatjuk, hogy a világon rnár tud-
jík 

- itthon még neIn nagyon -, hogy lé-
tezik Inagyar hegedfl<észítésl És létezik

magyar orgonaépítés is, és ríllítaduk hogy
világszínvonalon! Még akkor is' ha egye-
sek jobban bíznak, és persze rendelnek kül-
földról. Működik Budapesten több olyan
kornplex fúvós javító és szolgálra6 vállal-
koziís' ami - színvona]át tekintve - le-
hetne Bécsben, Rórníban, de akár New
Yorkban is.

Havonta a Zeneakadémián nyitott előa-
dísokat tartunk, ahol a legismertebb hazai
vagy külföldi szaktekintélyek tartanak elő-
adísokat' és a hallgatósíg a növendékeken
kívül a Zeneakadérnia hallgatói és tanórai,
praktizíló muzsikusok és harrgszerkészítő
rnesterek, és mindenki, akit a térna érdekel.

A Hangszerkészítő Iskola 5 éve jelenteti
meg a HANGSZERVILAG címrí folyóira-
tot' ahol hangszerkészítők, zenetaniírok és
gyakorló rnuzsikusok szólalhatnak meg. A
lap kiadísa - anyagi okokból - többször
került veszélybe, de nagyon büszkék va-
gyunk rá, hogy létezik' és arra is, hogy
fenníllása alatt szerzői honoráriurnot neIn
fizettünk ki. Ezúton is köszönjük a szerzík
munkíját, önzetlenségükben sajít törekvé-
sÜnk elisrnerését látjuk, továbbra is várjuk
és közöljük a hangszerekkel kapcsolatos
észrevételeket.

Eredrnényeink közcitt tartjuk számon a

gornba rnódon szaporodó harrgszerész mű-

helyeket. Ezek színvonala természetesen
kÍilönböző, varrnak gondjaink, de remélhe-
tóen hamarosan kialaku], s részben már ki_

alakult egy megbízható csoport, ahol
komplex szolgáltatásokkal _ javítás, ké-
szítés, alkatrészértékesítés, új, és használt-
hangszer értékesítés' szaktanácsadás, kiál-
lítrások szervezése - és természetesen

szakgarancióval állhatunk rendelkezésre.
A Muzsikusok tájékoztatís ár a megjelentet_

tiJk a H ang sze rm í hely e k M agy ar or s zóg on
círnű kiadványunkat Tóth Anna igényes
szerkesztésében. A kiadványban szereplő
mesterek munkájáért szövetségünk erköl_

csi garanciát váIlal.
Szövetségünk vezetése és tagsága szol-

gálatnak tekinti munkáját, szeretnénk vaJó-
di fórummó váIlni, ezért minden hangszer-

rel kapcsolatos kérdésben nyitottak va-

gyunk: kérem tegYenek próbríra bennün-

ket.
Természetesen jóI tudjuk, hogy az út

elejénjárunk és azt is hogy ez az út nem si-

m& és lesznek rnég nern várt buktatók is.

És azt is tudjuk, hogy egyedül nem járha-

tunk a végére, és nern is érdemes. Tiírsaink
pdig a muzsikusok, szükségünk van egy-
mísra. és együtt könnyebb.

Semmelweis Tibor
a Magyar Hangszerész Szövetség

elnöke
!iiiii::.::iÍiiiiii_}.}.!.l.r.:r'. ::tli:i}.l_}-]7

H ERRE N HAUSEN
tntim és groteszk jelenségek

Kurtóg György és Ligeti György o
. ,,Neue Musik in Herrenhousen"

(Úi zene Herrenhousenben) Fesztivólon
Jóllehct a legutóbbi fesztiváli koncertet

netn a zenepalotában, hanem a,,Schiffgra-
ben''_ben rendezték, a zene és a közönség
közötti kapcsolat rnégis szorosabbá vílt az
eddigieknél.

Kurtíg rneghitt közlései olyan szívhez-
szótóak voltak, hogy a publikum szinte be-
leborzongott. A Kurtág hízaspír egy '"kö-
zös nyelv'', azaz a zene rnédiurnaiként rnu-
tatkozott be. Kurtág játékos aforizmíi kö-
zőtt négy darab szerepelt Bachtól, ktjzöt-
tük két orgonajíték, rnajd az ,1Actus tragi-
cus'' bevezető szirnfóniíja'

Móg nagyobb volt a zenei hatása Kur-
tág Beckett--előadrísának ,,What is the

word'' címmel ' A zeneszerző zongorín kí-
sérte Monyók Ildikót, aki egy baleset rniatti
kényszerű nérnaság után 7 év elteltével
rnost énekelt először.

Biztosan nern véletlen, hogy Ligeti
György kamarakoncerde harrnadik részé-
nek a ,,Movirnento presciso o meczurico"
cítnct adta; rnír az első kvartettben is van'
nak hosszabb távú hangmozgások. Mind-
két rnű az Elrnar Weingarten által szerve-

zett fesztivál része volt, ahol ugyanilyen
kimagaslóarr tehetséges zenészeket szer-

ződtettek. Ide tartozik aZoltan Pelko által
vezénye|t berlini Scharoun Egytittes,
amely nerncsak Ligeti kamarakoncertjét
jíszotta el, hanetn a hegedíkoncerten is
különlegesen jó teljesítményt nyújtott. Igen

egyedien és jól játszott a szólista Richard
Duven.

Kirnagrrslóarr szerepelt még az egyit-
tesből a fuvolás Michael Hasel' a brácsás

Ulrich Knörzer és a hárfás Nina Schlemm.
Ez a trió Debussy aparter szonátájában

a mozgís és a nyugalom állapotát igen ér-

zékelhetően tudta előadni. A pontosság te_

rületén viszont a Hartog Quartettel t(llszár-
nyalhatatlan volt. Ők nemcsak a Ligeti-
kvartette! harrern két Haydn-kvartettet is

fantasztiku s tisztasággal játszottak.

A fesztivál ezévi teljesítményével a sze-

znnkezdés leg|obbjának járó rangot érde-

melte ki.
FordíÍotta: BaIók _ Tóth

(DAS ORCHESTER,
l995. JANUÁR)

II. EVFOLYAM m JÓ HELYEN sZÓLl HIRDESsEN LAPUNKBAN! Íel.:342_8927



''A baSSzista bájos kiváItságos
tagja a zenekarnak"

Jormo Kotromo o mogYor nagybőgős
f ro n cio-n é met stíl usvitorÓlnÖvendékekről és O

A Zeneakadémia vendége volt
négy napig .trorma Katrama, a vi-
lághírű finn nagybőgős. A neves
művész február ó-9. között sike-
res mesterkurzust tartott az aka-
démia növendékeinek, ameIyet
Puskásné Ispán Franciska, a főis-
kola tanulmányi osztályának ve-
zetője és Ruzsonyi Béla nagybőgő
művész szeryezett a Zeneakadé-
mia támogatásával. A finn bőgős
látogatása végén nagysikerű kon-
certet adott a Régi Zeneakadémi-
án, ahoI a teltházas rendezvény
közönsége előtt Bach-, Bruch-,
Sibelius-, Sallinen-, Granados-,
Albeniz-, Cassado-, és Bottesini-
műveket mutatott be. A kurzuson
és a koncerten Gráf Gíbor zongo-
raművész kísérte a finn nagybő-
gőst. A sikeres koncertről _
amelyen több ráadást adtak _
rádiófelvéteI is készült.

Jorma Katrama zenészcsaládból
származik, édesapja 1931 _től I9'7 5_
ig a Helsinki Filharmonikus Zcne-
kar kürtös szekciójában játszott.
Fiúgyermeke hegedűn tanult a siáe-
lius Akadémión, azLó'n később áttórt
a nagybőgőre. A tÖrténet nem min-
dennrpi:volt egy dzsessz-zenekar
az iskolában, amelynek basszistára
volt szüksége. Jormának azt mond-
ták, mivel ő már hegedült, legyen ő
a nagybőgős. Jorma nemsokára kol-
csönzött egy hangszert, s elkezdett
gyakorolni, francia stílusban fogva
a vonót. Később tanára, Oiva Num-
melin 

- aki német stílusban jítszik

- sem kötelezte arra, hogy fogást
víltoztasson. Jorma Katrama 1964-
től 1967_ig Gaston Logerot pro-
fesszornál tanult Pírizsban, s az
első, bemutatkozó koncertje 19ó8-
ban volt. Ettől kezdve számos hang-
Yersenyt adott Európa és Amerika

konccrtlermei ben, szólóhan gverse-
nye volt Skandináviában' Franciaor-
szágban, Németországban, olaszor-

Yágban' Angliában, az Egyesíjlt
Allamokban és oroszországban.
Katrama 19_59 óta tagja a Helsinki
Philhurmonic Orcheslra-nak.
1967_től pedig vezető basszistája a

zenekarnak, a Sibelius Akadémia
professzora, a Finn Nagybőgős Tár-
saság alapítója, gyakran tagja a
nemzetközi versenyek zsűrijének.
Eddig hírom nagysikerű szólóleme-
ze jclent meg, ,, Contrabasso con
amore", ConÍrabasSo con bravu-
rú'' , Contrabasso con sentimento"
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címmel. Jorma Katrama - aki
egyébként kitűnően beszél franciá-
ul, angolul és németül - volt
egyébként az első nyugati basszista,
aki előszÖr utazott Moszkvába taní-
tani, s később Berlinbe is meghív-
ták. Idén nyáron a finn művész
zsűritagként vesz részÍ a Moszkvá-
ban megrendezendő I. nemzetközi
Kussewitzky nagybőgős versenyen.

Talán nem meglepő, ha egy ze-
nész hobbija is a zenével kapcsola-
tos Jorma KaÍrama Finnorszúg
le ghíre sebb skót duda-j útékosa, fil-
mekben is szerepelt. Másik hobbija:
szabadidejében működő tengeri ha-
jómodellcke' uo:' 

- -

A négynapos kurzus kÖzbcn rö-
vid beszélgetést készítettünk a finn
nagybőgőművésszel, amelyben töb-
bek kÖzött a komolyzene nópszerű-
ségéről, S a magyar bőgősnÖvendé-
kek tehetségéről kérdeztÚk.

tr on szerint válságban van-e a

komolyzene? Csökkent-e a
ha llgatóság?

- Én nem beszélnók válságról

- kezdte vílaszőt a finn nagybőgő
művész -; szerintem a programban
szereplő daraboktól lügg' hogy
mekkora lesz a nézőkozönség. Er-
dekes módon a klasszikusok estjein

- Beethoven, Csajkovszkij - ná-
lunk mindig telt híz van.

U Miért kedvelik az emberek
jobban a klasszikusokat, mint
a modern darabokat?

- Azl hiszem, egyszerűen a dal_
lam' a dallamossíg miatt. A modern
zenei koncerteken, ahol innen is,
onnan is jön egy kis zaj , a mű nem

érinti meg az emberek szívét.

o A nagybőgő nem igazán szóló-
hangszer, vagy mégis? Miért
választotta ezt a hangszert?

- Amikor kicsi voltam, sokat
hallgattam rídiót, s már akkor meg-
szerettem a mély hangszínt: ez sok-
kal jobban vonzott, mint a magas
hangok. Egyébként a nagybőgő sze-
rintem ugyanolyan hangszer, mint a

többi, ugyanazt e| lehet játszani,
mint a többi vonós hangszeren,
ugyanakkor rengeteB dolgot csak a

nagybőgőn le het me gszólaltatni.
Sokan azt gondolják, hogy a nagy-

bőgő férfias hangszer, s csak ,,ke-
ményen'' lehet jítszani rajta' Sze_

rintem ez nem igaz, ennek a

hangszernek is meg Iehet találni a
hajlékonyságót.

o A szakmai berkekben állandó
vita folyik arról, hogy a fran'
cia, vagy a német stílus a job'
bik. Ön hogyan vélekedik er-
ről?

- Valóban sokat vitatkoznak ar-
ról, hogy ülve játsszunk, vagy iillva,
hogyan tartsuk a vonót' Ez nevetsé-
ges, hiszen az eredmény a fontos.
Én iilve játszom, és francia stílus-
ban fogom a vonót.

c Mi a véleménye a magyar nö'
vendékekről?

- A négy nap során naponta
mintegy 25_30 tanítványom volt,
persze voltak köztük visszatérőek.
Összességében aZÍ kell mondanom,
muzikalitósuk, s a technikai felké-
szütts é gük e gyar únt eli smer és t é rde'
mel' E gyébként sok helyen tar-
tottam már kurzust a világban, de

ilyen jól még sehol nem éreztem
magam. Ezt részben a tehetséges
fiataloknak, részben a jó szervezés-
nek és a kedves fogadtatásnak is
köszÖnhetem.

c Három nagylemeze jelent meg
eddig. Ennyire bővelkedik a
zeneirodalom nagybőgős mű'
vekben?

- Kevés a bőgősdarab, éppen
ezért ,,ellopom'' a tÖbbi hangszertől
a kottát, átírom a hegedűre' csellóra
szánt darabokat, de például éneke-
sektől is ,,lopok''. Miért csak az ő
joguk, hogy megszólaltassúk a mű-
yet, ha én is szeretem a darabot?

o Hány év kell ahhoz, hogy va'
laki igazi nagybőgős legyen?

- Ezt nem lehet megmondani.
Mostaníban a gyerekek pici nagy-
bőgőn kezdenek játszani. En nem

hiszek ebben a tanítísi módszerben,
de 15 év múlva meglátjuk az ered-
ményét.

*t'*

A kurzus után Ruzsonyi Béla
nagybőgő míivészt, a Zeneakadé-
mia tanírát, a tanfolyam szerve'
zőjét kérdeztük a négynapos
oktatás sikeréről, aki egyébként

jó pár évvel ezelőtt éppen Mont'
realban játszott együtt a finn mű'
vésszel a világzenekar koncertjén.

- Az érdeklődés sokkal nagobb

volt, mint ahogy azt vártam - fo-

galmazott Ruzsonyi Béla -; s en-

nek rendkívÜl Örülök. A negyedik
napon Debrecenből és Szegedről ér-

keztek hallgatók, s tÖbben voltak,
akik mind a négy napon résztvettek
a kurzuson. Egyébként a növendé-

keim, és Kubina Péter nagybőgő
művész tanír kollégám hallgatói is
résztvettek a finn művész oktatá-
sín. A nÖvendékek rengeteg apró

szakmai fogást tanulhattak meg,
leshettek el a művésztől.

*t<*

A kurzus sikerét jelzi' hogy

a négy nap elteltével több hall-
gató arról érdeklődött, rrrikor
jön Iegközelebb Magyarország-
ra a finn nagybőgős. Jorma
Katrama pedig hazatérve kö_

szönő levelet írt a Zeneakadé'
miának, a szervezőknek, s e

levélben gratuláció ját fejezte
ki a nagybőgős tanárok felé,
tanításukat dicsérve.

A nagybőgős tanszak a kö-
vetkező tanévben is szeretne
meghívni egy neves művészt a
Zeneakadémiára, terveik sze'
rint az amerikai GarY Karr
nagybőgő művész a jelölt. Ha
ó nem vállalja, akkor egy bé_

csi' vagy németországi pro'
fesszort kérnek ma.id fel egy

kurzus megtartására-

(őszy-tóth)
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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)

h Breuer Jdnos
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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'
A próbajóték idípontja: 1995' április 5. szerda 1l;0o óra
A próbajdlék a-nraga: 'Bach Fríga ' 

',:':',,'

Választható versenymű saroktételi

,'" 
'"'.":ÍHi:;:dű'y91seny/kadeno1
. Csajkovszkij

Eliő hegedű ruilindk: Bach Étel és Versenymű saroktéle]
Brócsalullinak; '. Bach ÉÍel és Yersenymű saroktérel

, 
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...SZIMFONIKUS
.ZENEKAR

PRÓBAJÁrÉror
HIRDET :"

A KÖVETKEZő'
sZÓLAMÓrnn:

LeiéIcím:

Tel.lfax:
Prti bolerem

valamÍnt kijetölt _zeqekari anyág', ,

amely a zenekar kottaLáiában
átvehető' ' :

. 1051 Bp.' Zrínyi u. 5' ,:'', ':::

'..,,.., .'BM Duna Palota Műv. Kőzponf "'
" M-1-1172-773 :::::::::

lelefon: 0ó-1_263-{898.

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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VALTAS X

,,Az pedig végleg nem etÍogodhotó,
hogy obbon oz esetben, ho o művész jobb
megoldós híión vótloljo oz egyénl vóIlotkozó

stótuszót, úgy költségeit morodéktolonul
elszómolholjo, viszont ho ennek o Íormólis

gktusnok nem tesz eleget ... o szobólyok nem
veszik Íigyelembe költségeit.''

pÉttzÜcyuttvtszrÉruuu
Dr. Békesi László
miniszter úr részére

Tisztelt Miniszter Úr!

Az alábbiakban összefoglaljuk a
Művészeti Szakszervezetek sZÖvetsé-
gébe tömörült érdekvédelmi szerveze-
tek (Artisraművészek Szakszervezete,
Filmművészek és Filmalkalmazottak
Szakszervezete, Írók Szakszervezete,
Képzőművészek, Iparművészek és
Művészeti Dolgozók Szakszervezete,
Magyar Zrnem(lvészek és Táncművé-
szek S zaksze Íy ezete, Színhazi Dolgo-
zók Szakszervezete) a magánszemé-
lyek jÖvedelemadójáról szóló 1991.
évi XV. törvény módosíLísára vonat-
kozó törvényjavaslattal kapcsolatos
közÖs és egyeztetett észrevételeit és ja-
vaslatait.

Általánosságban megállapítható,
hogy a törvényjavaslat - néhány pont
kivételével -_ nem tiikrözi a kormiíny-
programban megfogalmazottakat, így
az előterjesztés nem módosítja az
1994. évben bevezetett, az öná]ló szel-
lemi tevékenységet ellehetetlenítő in-
tézkedéseket és nem adja meg a
lehetőségét, a művészek szímára is
egyértelműen alkalmazhatóbb és egy-
szerűbb adózÍsi mód, az átalrínvadó-
zásnak"

Javaslataink - az egyre nehezebb
feltételek között is - nem külÖnloges
kedvezmények, privilégitrmok kivívá-
sát, hanem aszerzői, művészi alkotó-
rnunka sajátosságainak leginMbb
megfelelő, ezen belül is a különboző
típusú jövedelemszerző tevékenysé-
gekhez igazadő, választási lehetősé ge-
ket, a tényleges koltségek elszámolísi
lehetőségeit és a lehető legkevesebb, a
művészi tevékenységhez nem illeszt-
hető adminisztratív, kÖnyvelési fel-
adattal járó kiszámítható és áttekint-
hető adózási feltételek kialakítását cé-
|ozzák.

Konkrét javaslatok

1. A Tv.48.$ (2) bekezdése utolsó
mondata elhagyását javasoljuk.

Igy a bekezdés szövege a követke-
ző: ,,Lz (1) bekezdés szerinti adóelő-
leg számítás során a költségtérítés
címen kifizetett iisszegből a 30. $ (2)

bekezdésének a) pontja szerinti mér-
tékig igazoltan elismert összeget, to-
vábbá egyébként a magínszemély
nyilatkozata alapján költségként el-
számolni kívánt összeget nem kell fi-
gyelembe venni.tt

Indoklás:
Tekintettel arra, hogy az Óníilő te-

vékenységet nem vállalkozóként foly-
tató művész az egyéni vá]lalkozóhoz
hasonióan r Tv. 2' mellékletében meg-
határozott nyilvántartásra kÖteleZett,
továbbá azérÍ, melÍ. az egyes kifizeté-
sek és a hozzájuk kapcsolódó költsé-
gek áltrlában nincsenek közvetlen
összefüggésben (pl' egy zenekar kon-
certjét megelőző költségek meg sem
közelítik a közreműködők tiszteletdí
ját), ezért indokolatlan és diszkrimina-
tív az öniílló tevékenységet folytató
m űvészek hánínyos megkülÖnbözteté -

se.

2. A Tv' l. számú mellékletének
B1I.12.,3., valamint aBIIIJ 1. a), b)",
3., 5.,7., továbbá a B/III./1. pontjá-
ban megfogalmazott szabályok ki-
terjednek LZ önálló (12.$ (1))

szellemi tevékenységet folytató rna-
gánszemélyekre (3. $ 30. pont és

ezen belül a 30.1" - 30. ó. alpont).
Indoklás:
Semmi sem indokolja az önii]ló

szellemi tevékenység hítrányos meg-
külÖnböztetését a fenti pontokban. A
költségelszámolások ollenőrzéséhez a
jogszabiíIy előírja a szükséges bizony-
lati hátteret, ezért ez aligha lehet ma-
gy uízat erre a megkülönböztetésre.

Az pedig végleg nern elfogadható,
hogy abban aZ esetben, ha a művész
jobb megoldás híján vállalja az egyéni
vállalkozó státuszát, úgy költségeit
maradéktalanul elsziimolhada, viszont

ha ennek a formális aktusnak nem t€SZ

eleget és abban a helyzetben marad,
ami a valóság, ami nem vál]a]koziís,
hanem alkotó művészeti tevékenység,
akkor a szabályok nem veszik figye-
lembe költségeit.

3' A Tv. I. számű mellékletének
BIIY./ 15' pontját az alábbiak szerint
javasoljuk módosítani.

,,15. Igazolt kiadás
a) az előadóművész tevékenységé-

vel összefüggő Íodrász' smink és

színpadi ruhá'zbt költsége, a szakmai
fejlődest és szintentarLíst szolgáló
költségek;

b) az önálló tevékenységhez szÜk-
séges könyvek, folyóiratok' hang- és

képsugárzók, rögzítők és hordozók
kiiltségei.''

Indoklás:
Tekintettel arra, hogy a fejezet cí-

me (Jellemzően előfordu]ó költségek)
Sem egy teljes korű, taxaív felsorolás,
ezért szükséges pontosabban megfo-
galmazni az előadóművészi tevékeny-
ség legjellemzóbb kÖltségeit, termé-
szetesen követve afejezet címét, csak
a jellemzőbb, a tevékenység sajátossá-
gai miatt meg|elenő kiadásokra. Ilyen
például a már megfogalmazottak mel-
lett a szakmához Szorosan kapcsolódó
kÖltségek (énekművész esetében a pá-

lya egészét végig kísérő hangképzés
kÖltsége), vagy a szakmai fejlődéshez
nélkülözhetetlen liitogatiísa a különbö-
ző rendezvényeknek.

A koríbbi szabályoziís figyelmen
kívtil hagyta, hogy a technika fejlődé-
sével - ami egyébként a kÖltségek
nÖvekedésével is jár - a hanglemez
ma már a legkevésbé haszniílt hang-
hordozó" ezeknek a kÖre szélesebb és

ernellett használatuk aligha nélkülöz-
heti a rögzítőket és sugiirzókat.

A jelenlegi szabályoás teljesen in-
dokolatlanul szűkíti az éves bevétel
a,5 vo _óhul az elsámolható költsé-
gek mértékét. Ez teljesen téves meg-
közelítés, hiszen a szakmai fejlődést
elősegítő, vagy a színpadi megjelenés-
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sel összefü g gő, az irodalmi, képzőm(l-
vészeti, filmalkotísok létrehozísához
szükséges költségek megelőzik a jÖve-

delemszerzést, mert az elképzelhetet-
len például, hogy egy művész ne ve-
gye meg a hanganyagát és a kottíját
annak a műnek, amit előad, vagy ne ír-
ja meg akéziratít, ne fesse meg a fest-
ményét, az viszont annál gyakoribb'
hogy az előadás elmarad, az elkészült
mű kiadása, a kiíllítás megrendczése
meghiúsul.

4. Javasoljuk, hogy az előterjesztés
4. sz. melléklete' amely a Tv' 6. számú
mellékleteként egészíti ki a Tv-t' az
alábbiak szerint módosuljon :

4.l.,,Az átalányadózás ví]aszlisíra
az x - nem a társasági adó hatálya aJá

tafioző - egyéni vá]lalkozói igazol-
vánnyal rendelkező' valamint a Tv. 3.

$ 30. pontja és a 30. 1.- 30. 6. alpont-
ja alí tartozó, nem egyéni vállalko-
zőként önál ló szellemi tevékenységet
foIytató magínszemély (a 6. mellék-
letre vonatkozóan a továbbiakban:
egyéni vállalkozó) jogosult, aki a kö-
vetkező feltótelcknek megfelel.''

4.2. A javaslat 1.2 és 1.3. alpontját
elhagyni javasoljuk.

Indoklás
Az átalínyadózás bevezetóse üd-

vöz]endő tény, mert pontosan az olyan
típusú tevékenységek esetében teremt
kedvezőbb helyzetet, (lEy az adózís
feltóteleit, mind technilciját illetően.
ahol a bevételek viszonylag alacso-
nyak. Ez az adőzísi mód megfelclne a
szerzők, művészek régi és indokolt kí-
vánságának, mely szcrint energiájukat,
tchetségüket ne kÖsse le az adózással
kapcsolatos' szímukra idegen tevé-
kenység. Az átalányadózís e tevékeny-
ségekhez a leginkíbb idomulni látszó
adózási technika, ame|y nemcsak az
adóalanyok, hanem aZ adóhatóság
munkáját is megkönnyítené. Az el-
hagyni javasolt pontok az önálló tevé-
kenységet folytató szerz&, m űvészek
kizárísát kívánjík kikÜ szöbölni.

5. Javasoljuk, hogy a Tv. 9. $ (2)

bekezdése egy új d) ponttal egészüljon
ki:

d) a legalább 40 előadóművészt
határozatlan idejű munkaviszony-
ban foglalkoztató tinílló jogi szemé-
lyiségű művészeti együttesek bevé-
teléből kiÍizetett napidíj esetében az
a) pontban meghatározott részt

Indoklds
A javaslat Összesen két hivatiisos

szimfonikus zenekar hÍthatatlan hely-
zetének megoldiísát cé|ozza. A koníb-
ban a Magyar Posta, illetve a MÁV
keretei kÖzött műkÖ,dő hivatiísos
együttesek a fennbrtót kivéve, a többi
szimfonikus zenekarral azonos körijl-
mények között tevékenykedtek, úgy a
munkajogi, mind a kiilfÖldi vendégsze-
replésekkel kapcsolatos feltételeket il-
letően. Ez a gyakorlat a mai napig
változatlan, és a zenekarok kÖzött csak
a fennLrrtó és az ő jogi stiituszából ere-
dő következmények teremtenek kü-
lönbséget.

Mivel a tevékenység, va]amint a de-
vízaellátmány funkciója és forriisa (a

kiilföldi paÍtner, aki nem tudja figye-
lembe venni a napidíjra vonatkozó
megállapodiisban a magyar zenokarok
tagjai adózási feltételeinek ilyen kü-
|Önbségét) teljesen azonos, ezért nem
tartjuk indokoltnak a devizaellátmíny
adóZtatisiiban a különbségtételt.

A javaslatban a minimum létszám,
a hatírozatlan idejű foglalkoztaüis és a
tevékenységi kÖr meghatiirozásával
csak ennek az elhanyagolható létszá-
mú kornek kerestünk megoldiíst.

Kérjük, hogy javaslatainkat mérle-
gelni és lehetőség szerint támogatni
szíveskedjék.

Tisztelettel
Petd Kdlmdn

M űv é szet i S zaksze ryezele k
Szövetsége elnöke

Gyimesi Ldszló
Magyar Zenentűvészek és

T ánc m űv é sze k S z aks zev ez et e

főtitkara
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A Zenekri tikÓrÓl-
Ormay Imre 1958-ban megie-

lent Megbukott című írása bizo-
nyára minden időkben aktuáIis
marad, hiszen napjainkban is
íródnak,,megbukása ítélhető'' ze-
nekritikák. Természetesen min-
denkinek joga van véleményt
nyilvánítani, akár elmarasztaIót
is, de ennek hitelessége csak ak-
kor nem vo".ható kétségbe, ha
m€gYan hozzá a szakmai tudás
aranyfedezete, és ha nem párosul
a produkciő létrehozásába fekte-
tett munka és szaktudás iránti
tisztelet hiányával.

ormay Imre írísa régebbi korok
zeneszerzőiről, zeneműveiről szól,
olyanokról' akiket, illetve amelye-
ket azóta igazolt az jdő, így az el-
marasztaló nézetek ma már
nevetségesek számunkra. De ho_
gyan igazolható utólag valamilyen
előadóművész, valamilyen hangver-
seny elmarasztalásának, esetleg -uram bocsá' - ledorongolásának
hitelessége a kortiirsak és az utókor
előtt, hiszen az esetleges felvételek

- köztudottan - nem pótolhatják
a személyes benyomíst, a hangver-
senyeken viszont nem mindenki tud
jelen lenni, és még a jelenlévőket is
befolyásolhatja, elgondolkoztathatja
a kritikus, a ,,szakember'' vé|emé-
nye.

Mivel a műalkotás utólag is kóz-
be vehető, meghallgatható, bősége-
Sen Yan lehetőség aZ Önílló
véleménykialakítísára, különböző
vélemények egybevetésére. A má-
nak szóló reprodukciók elbírálása
azonban csak úgy válhat - vi-
szonylag - hitelessé, ha megalapo-
zatlan pálcatörés vagy hízelgő
magasztalás helyett kellő szaktudás-
sal és az előadó iránti kellő tiszte-
lettel rendelkező kritikusok írnak
vagy mondanak bírálatot a produk-
cióról' Persze a vélemények min-
denképpen szubjektívek' tobbféIék'
esetleg egymíssal ellentétesek, de
mégis elfogadhatók, ha az előbb
említett kétféle kritériumnak eleget
tesznek. Arról sem feledkezhetünk

meg, hogy más egy négyszemközt
elmondott tanács, és más a nyilvá-
nossíg számára leírt, sok ember ál-
tal olvasható kritika. Hadd vilá-
gítsam meg véleményemet egy
konkrét példával' Mondjuk az ének-
művész egy dal kÖzéprészében két
alkalommal h_t énekel b helyett.
Milyen variációk lehetnek ezzel
kapcsolatban?

1. Négyszemközt a jóbaráttal:
,,Mondd, megőrültél vagy megsike-
tijltél?! Hogy énekelhettél kétszer is
h-t b helyett?!"

2. Szclkszerűtlen, dorongoló kriti-
ka: ,,Az éneklés helyenként fülsike-
títően hamis volt. Ilyen
idiszpozícióval nem lchet pódiumra
lépni!''

3. Szakszerű, dorongoló kriti-
ka:,,Az énekes a dal kÖzéprészében
két alkalommal is h_t énekelt b he-
|yett. Sajnálatos, hogy az előadő ezÍ
meg sem hallotta, hanem nyugodtan
fo|ytatta amúgy sem túl lebilincselő
ének|ését.''

4. Szakszerű, toleráns kritika:
,,Fel kell hívnom az énekművész fl-
gyelmét, hogy a dal középrészében
két alkalommal h_t énekelt b he-
lyett. Ennek oka lehet sajtóhibís
kotta vagy figyelmetlenség. E|isme-
résre méltó, hogy a művészt a nyil-
vánvalóan hamis hangzás nem
zökkentette ki az előadásból, hanem
az íltlla is bizonyíra észrevett
,,üzemzavar'' ellenére folytatta és
befejezte az éneklést.''

Napjainkban az újságokban, fo-
Iyóiratokban megjelenő kritikák egy
része szakmai és publicisztikai
szempontból sajnos nem éri el a

megkívánható színvonalat. Lehet,
hogy ez összefÜgg a kultűra bizo-
nyos fokú,,zavarodottsígával", az
általínos türelmetlenség_érzettel, a
szolid, szorgos, hosszabb távra szó-
|ó kulturális tevikenység híttérbe
szorulásával, a,,biznisz-szellem''
előrenyomulásával. Pedig jónéhány
kiválóan képzett, tehetséges, fiatal
muzikológusunk van, akik mír ed-

digi munkásságukkal is bizonyítani
tudták rátermettségüket. Közülük
kellene felkérni azokat, akik erre
vállalkoznak, hogy írjanak igazi,
szakszerű, szükség esetén akár el-
marasztaló, de a megbírált szemé-
lyét és munkáját mindenképpen
tisztelő kritikíkat. Akkor talán |ét-

rejön egy Jemnitz Sándorhoz, Mol-
nár Antalhoz' Csáth Gézához, Tóth
Aladárhoz' Péterfi Istvánhoz méltó
gárda, amelynek írásai korunk ze-
neéletének valódi tükÍét mutatják
fe| a későbbi nemzedék számára. A
sajtóban (most nem a szaksajtóra
gondo|ok) sajnos elég kevés példa
van erre, és jelenleg csak némi
nosztalgiíval gondolhatunk az em-
|ített nagyságok kiváló cikkeire, re-
cenzióira. Szerencsére azonban ma
is tudunk követendő példákat fe1-

mutatni, olyanokat, amelyeket az if-
jabb generációnak követni érdemes.
Gondoljunk például a rádiós Úi ze-
nei Újság kritikai rovatára. Az itt
e|hangzó nagy szaktudást, műisme-
retet és emberismeretet tanusító, él-
vezeteSen fogalmazott kritikák
valóban mintaszerű tükröt tartanak
elénk az elhangzott hangver-
senyokről' Ezt a rnagas szintet ter-
mészetesen nem minden kritikus
érheti el, de azt igen, hogy a saját
lehetőségeit felismerve kellő sze-
rénységgel és tolerancióval fejtse ki
véleményét.

Nemcsak arra lenne szükség'
hogy a kritikusi tevékenység iránt
fogékony szakembereink magas
színvonalú kritikákat írjanak a
napilapokba, hanem arra is, hogY
a lapok szerkesztői és kulturáIis
rovatvezetői - esetleg a zenetu'
dósok véleményét is kikérve - le-
hetőIeg csak szakmailag meg'
alapozott, hiteles kritikákat fo'
gadjanak el köztésre. igy érhető
el, hogy a zenének ez az ágazata
is felzírkőzzék a méltán világhírű
magyar zenemíÍvészet és z€netu-
domány tÓbbi ágazata mellé.
(* Elhangzott a Magyar R(tdióban)

co Frank oszkár



BUDAFoKl DoHNÁNY| ERNŐ SZlMFONIKUS ZENEKAR
'1995. Április 2. Ig.30

Zeneakadémia : U niversitas bérlet
ó..' Vercti: A végzct hatalma-nyi-
tány, Csajkovszkij: DiótÖró-szvit,
Schubert: III. szirl fón ia - Y ez':
Marco Bgni (olaszország).

Aprilis 10. 19.00.
Budafgki Vúroshúzu : BUDAF o KI
MUVESZEK /. Jandó Jenő és Ta-
kács Tamara hangvcrscnye.

Aprilis 23. r9.30
Ze ne ctkad ém'ia : U nive rsita's b érle t
7.: GroÍé: Grand Canyon' orff:

Carmirra Burana - Km.: Fővárosi
Kozépisk. kórus, Vez.:Hollerung
G íbor.

Április 2'l.
Budttfoki Vrirosltáza : BUDAFoKI
nÍUvESZEK 11. Sólyomi Pál. n

XXII. ker. Önkormányzat Öszton-
díjasának ha,ngversenye.

Aprilis 28.
Lausanne : Vivaldi/Farkas F.,Du-
rut1et /Németh J./Sólyom Nagy/
Km.: Bp. Akad. Kórustárs. Vez.:
Hollerung Gábor

Május 8. 19"30 ' ,

Zene akadémia : Kiizsza lgdlati bé r-
let 8. Universitas bérlet 8..' Mo-
zart: Titus kegyelme_nyitány,
Mihály A.; Csellóvcrseny, Csaj-
kovszkij: V. szinrfónia -Km.: 

Ba-
logh Endre Vez.:Horti Gíbor. .'

Május 20.
Zeneakadémia : Vivaldi/Farkas
F./Duruflct /Néme[h J'lSólyom
Nagy' Km.:Bp" Akad. Kórus-
társ.Vez.: Hollerung Gábor

Mogyor RÓ,cio és Televízió Szimfonikus Zenekoro

MÁRcIUSI vÁlrozÁsox
(Az előző számunkban kÖzÖlt

programhoz képest)

1995. Március 3. péntek
Zeneakadémlrz; Martinu La: Jol|a;
Bartók: III' zongoraverscny; Mo-
zart: D-dúr szererrád. Mendels-
sohn: V" (Rcformáció) Szilntónia.
Vez.: Vísíry Tamás'

Március l1. szombat
B K. K': Mozat-t: Titus-nyitány.
A-dúr hcgedűverseny (S' Luca),
Berlioz: Fantasztikus Szimfónia
Vez': Pier Giorgio NÍorandi.

Március 24.

B. K' K.: Bartók: Cantata Profana
(Molnír)' Brahms: D-moll Zongo_
raverseny (Frankl, Sólyos-Nrgy'
MRT énekkara), Kodíly: Psalmus
Hungaricus (Molnár, Énekkar).
Vez.: Vásáry Tamás.

Március 31.

B. K. K.: Mahler: VII. szimfónia.
Vez.: Ligeti.

1995. Ápriiis 5.

Ze n e akadémi a : P auré: Requiem
(MEVER), Lendvay: Stabat Mater
_ bcmutató. Vcz.: Piquemal.

Április 10.

BKK.: Bach: János passió. Vez.:
BÖck.

Április 13.

|/igadó: Kodály: Marosszéki tán-
cok' Sári : Concertino, Wagner: Is-
tenek lIkonya (részletek). Vez.:
Kor'ács J'

Április 28.

Zeneakatléntia _ Mctinl: Dvorák:
Hcgedűverseny (Szabadi), Britten:
Purcell_variíciók' Beethoven: IV'
szimfónía. Vez.: Vásáry Tamás'

Április 30.

Zeneakadémia _ Matiné: Bizet: C-
dúr szimfónia, Saint-SaÖns: Gor-
donkaverseny (Oncza), Bizet:
Carlncn-szvit (Fa|vay) Vez.: Vá-
síry Tamás.

1995. Május 9-16;
(T'urné Angliában)

Vez.: Vásáry Tamás.

Június l.
Zeneakadémic.' Schumann: Rosa-
munda, Chopin: E-moll zongora-
verseny (Baranyay), Mendclssohn:
olasz szimfónia. Vez.: oberfrank
Géza'

Június 8.

Zeneakadémia: Brahms: Hegedű:
verseny (Falvay), I' szimfónia-
Vez.: Ligeti.

Június 15.

Zeneakadémia: Copland: Bolero'
Gershwin: Rapsody in Blue (Ko'
vács L'), Barbek: Adagio, Gersh-
wín; Egy amerikai Párizsban. .

Június 30.

MR. VI' Stúdió: Csemiczky: Elé-
gia, Mozart: Esz-dúr ktirtverseny
(Keveházi)' Bartók: Zene. Yez''':

Sean Deibler.

Július 14.

M.R. Stúdió: Soproni J': Missá
Scarbantien,sis, Mozart: G-dúr fu-
volaverseny (Bálint)' Bartók: Négy
zenekari darab' Vez.: Kovács J'
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MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR

' Május Í4-16.
Miskolci Nemzeti Szính(tz: A Ma-
gyar Televízió VIII. Nemzetközi
Karmes te ry e rse ny e, közé pdtÍ nÍő.

Május 22.
Budapest ZAK: Karmester vizsga-
hangverseny.

Május 29-Június 10.

N éme to r szúgi han gv e r s e ny_Íur né.

Yez.: Kovócs László.

Június 21.

Salzburg Mozarleum: Haydn: Az
évszakok. Salzburger Liedertafel.
Yez: Czifra János.

Június 24_25.
Berlin; ViIla Borsig. Szabadtéri
hangversenyek. Magyar műsor.
Vez': Kovács László.

' 1995. Április 10.
Miskolci Nemzeti Színltáz: Bérleti
hangverseny. Bach: János Passió.
Km.: Magyar Állami Énekkar, szó-
liStík; - ének Vez.: Wolfgang
Gabriel.

Ny ír e gy hóza: B é rle ti hang ve rs eny.
Copland: Rodeo, Gershwin: Zon-
goraverseny, Egy amerikai Pírizs-
ban. Km.: oravecz György, Vez.:
Kovícs Lás;.ló.

Május 8.'
Miskolci Nemzeti Színhúz: Bérleti
hangv erse ny.' Bartók: A csodálatos
mandarin, Bartók: Brácsaverseny,
Smetana: Moldva, Enescu: II. Rap-
szódia, Borodin: Poloveci táncclk.
km.: Miklós Dienes András -Vez.: Kovács László.

Július 5.

Eger: Haydrr.' Krisztus hét szava a

keresztfín. Km.: Misko]ci Bartók
Kórus, szólisták. Venclégkarmes-
Íer'

Július 6..
Miskolc: Ilaydn: Krisztus hét sza'
va a keresztfán. Km.: Miskolci
Bartók Kórus, szólisták' Vendég-
karmester. ,

Július l3.
Miskolc: orbán: Missa quarta, Ko-
dály: Psalmus HungaricuS. Km.:
Dehreceni Kodíly Kórus, szólis-
ták'Y ez.'. Kovícs LászIó.

Július 15.
Nyírbátor: ortlán: Missa quarta,
Kodály: Psalmus Hungaricus. Km.:
Debreceni Kodály Kórus' szólis-
tík.Vez.: Kovács Lőszló.

Szombothelyi
Szimfonikus Zenekor

1995. Április 2. 17.00
G üssing, Kulturze nlrum. Hay dn:
Te Deum, Schumann: Csellóver-
seny, Beethoven: III. Eorica szim-
fónia. km.: Lucas Fels _ cselló.
Vcz.: Fralz Waltcr,

Aprilis 6. 19.00
Zalaegerszeg, ÍIevesi Sándor Szín-
ház: Yerdi: Requiem.

Aprilis 14. 19.00
Zalae ger sze g, l I evesi S(tndor Szín-
ház: Yerdi Rcquicm. (szoprín, alt,
tenor, basszus szóló) Km.: Állami
Énekkar. Vez': Robert Houlihan,

Április 22.793a
Wien, Konzerthaus : RAPSODIA
sATANICA 1914 (filmfesztivíl)'
Zene: Mascagni. Vez.: Helmut
Imig.

: Április 27. 19.30
Wien; Konzerthaus: ,,Némafi Im
élőzenével" A szent hegy (Der he-
ilige Berg _ 1926). Rendező: Ar-
nold Fanck. Zcne: Edmund Mcisel.
Szerepiők: Luis Trenker, Leni Ri-
efensthal._ Vez.: Hehnut Imig.

Április 2s. 19.30
MÍÍvelődési és Sporthtiz: Az előző
programmal azonos.

Május 8. 19.30
Barttik Terem. A MAgyar Televí-
zió VIII. Nemzetközi Karmester-
versenyének nyitóhan gversenye.

Május 9-13.
A Magyar Televízió VIII. Netnzet-
közi KurnteSteryerSenJe. -,,Inmemoria n F erencsik Jú nos''.
NYITÁNY()K: 1' Becthoven: Co-
riolanus, 2. Mozart: Varízsfuvola,
3. Weber: Oberon, 4. Rossini: Se-

nira, 5. Rossini: A sevillai bor-
bély, 6. Berlioz: Rórnai karnevál'
7. Wagner: A bolygó ho]landi, 8.

Wagrrcr: Lohengrin - az első fel-
vonás clőjátóka, 9. J. StrauB: Cí-
gínybíró, l0. Suppé: A költő éS

paraszt. HAYDN sZIMI.ÓNIÁK
ELSŐ tÉtttt,pl: 1' G-dúr (Ka-

tona) szirnfónia Nr. l00, 2' D-dúr
(Óra) szimfónia Nr. 1ol, 3' B_dűr
szimfónia Nr. 102,4. Esz-dúr
(Ustdobporgés) szimfónia 5. D-dúr
(London) szimfónia Nr. l04'

Május 22. 19.30

Bartók Terem: ,,Ki viszi dt a sze-
relnet" (|,lagy Ldszló). C. Franck:
Psychó, De Falla: A bűvös szere-
lem km.: előadóművészek. Vez.:
Robert Houlihan.

Míjus 29. 19.30.
Bartók T'erem" Rómeó és Júlia.
Csajkovszkij: Rómcó és Júlia -
nyitányfantázia, Gounod: Rómeó
és Júlia opera - részletek, Prokof-
jev: Rómeó és Jűlia 2. szvit. Szop-
rán és tenorszóló" Vez': Robert
Houlihan.

Június 13. 20.00
Gra':; I. Bach: Kantárík, Schubert:

Esz_dúr mise'
Június 2-l.

Cstittaká:ó tó: S:etttil'únéji hang-
yerselt).

Június 26.
Veszprém, Vár: Orff: Carmina Bu-
rana' Km.: Veszpróm Város Ve-
gyeskara, Suhli Filharmónikus
Kórus.

Július l-13.
Nemzetközi Bartók Fesztivól és

Szentinúrium.
Július 2. 20.30

Bartók Terem: Nemzetközi Bartók
Fesztivd.l és Szemindrium nyitó-
hangverse nye. Bartók: Erdó1yi tán-

cok, Ravel: Lúdanyó meséi,
Dcbussy: Egy faun délutánja, Bar-
Íók: III. ZongoraYerseny' Km.:
Rohmann Imre.Vez': Domínique
Rouits.

Július 12. 20.30
Bartók Terem: Doninique Rouits,
kurzusdnak zd ró hangv e rS e n} e.
Járdínyi, Szervánszky, Debussy,
Roussel, Sztravinszky művei

Július 13. 20.30.
Sportház: Eötvtis Péter kurzusd-
na'k zdrrjhangverSenJe. Kurtág:
Grabstein [Ür Stephan, Quasí una

fantasia I., Quasi II., Beckett.
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Pécsi Szimfonikus Zenekor

1995. Aprilis 10. 19.30
PoTE'Aula: ,,A" Bérlet IX., De-
bussy: Tavasz, Bartók: 2. zongora-
verseny' Berlioz: Harold Itáliában,
op. 16. Km.: Jandó Jenő _ zongora'
Bársony Líszló _ mélyhegedű.
Vez.: Ligetí András.

. Május 4-11.
Lajtha Ldszló risszes szimfonikus
művének CD_felvétele a Ngxos le-
mezkiadó (Hongkong) részére,
5l7.: II' szvit, op. 38.' III. szimfó-
nia, op. 45., IV. szimfónia (Ta-
vasz), op. 52. Vez.: Nicolas
Pasquet.

Május 15. 19.30*
PoTE Aula: ,,A'' Bérlet X.,,,AME-
RIKA" Bernstein: Candide-nyi-
tány, Eduardo Fabini: La Isla de
los Ceibos - szinifonikus kolte-
mény' Villa-Lobos: Szvit vonósok-
ra, Copland: Billt,, a kölyök. Vez":
Nicolás Pasquet.

Május 27. 19.00
Pécsi Nemzeti Színház: Rossini:
Sevillai borbély - operabemutató.
Yez.: Blázy Lajos.

5. NEMZETKOZI ZENEI
FESZTIVÁL '

Zenekari és oratórikus
koncertek

Július 2l-3I.
Július 21. 20.00

Pécsi Bazilika: Yezényel: Howard
Williams (Anglia)

Július 24. 20.00
Pécsi Zsinagóga: Yezényel: Ho-
ward Wil]íams.

Július 27. 20.00
Nemzeti Színhíz: Vezényel: Nico-
lís Pasquet (Uruguay).

Július 31. 20.00
Pécsi Bazilika: Vezényel: Nicolás
Pasquet (Uruguay).
* A Nemzeti I.'ilkarmónia rendezé-
sé be n.

M ogyor Szimfonikus Zenekor
1995..{prilis 8.

Dunaújváros'' STRAUss-Esr.
Vez': lv{edr'eczkv Adím.

Aprilis 9.
Deúk tér: Bach: Jdnos passio,
Vez.: Kamp.Srllmon.

Aprilis 12.
ZAK.: (ZÁK |'III.) Yerdi: A vég-
zet hatalnla-nl ítíny, Paganini: D-
dúr hegedűr crscny (Baráti
Kristóí), Bize t: C_dúr szimfónia
(Dcák Andrís)'

Aprilis 15.
Deák tér: Bach: Jdnos passiő"
Vez.: Kamp.Salamon.

Aprilis 27.
Vigadó: (vIcADo 4.) Debussy:
Két szvit, Saint Saéns: A-moll
gordonkaverseny (\'arga Tamás),
Mendelssohn: Relormáció szimfó-
nia - Vasady Balogh Lajos.

Május 11.
Vigadó: (VIGADl 5.) Bartók:
Kékszakíllú hercer vára, Kodály:
FÖlszállott a píva. (Batatoni Éva,
Kováts Kolos) - Kollír Irnre.

Május 24.
ZAK.: (ZAK IX.) Yerdi: Requiem.
(Csavlek Etelka, PínczéI Éva,
Molnár András, Kováts Kolos, Bu-
dapesti Kórus); Vez.: Medveczky
Adám.

Június l.
Vigadó: (VIcADl ó.) operaest"
(Pitti Katalin' Sánta Jolín, Daróczi
Tamís, Kálmándy Mihály" Gregor
Józset) Vez.: Medveczky Ádám'

Június 4.
Der1k tér: Bach: H_moll mise. -Kamp Salamon.

Június 7.
ZAK.: (ZAK X.) R. Korszakov
Nagy orosz Húsvét - nyitány,
Musszorgszkij: Egy éj a kopár he-
gyen, Csajkovszkij: VI. (Pateti-
kus) szimfónia. Vez.: oberfrank
Géza.

Június 22.
Benczúr kert: Weber: oberon-nyi-
tány, Mendelssohn: Hegedűver-
seny, Dvorát: Újvitag szimfónia.
(Szabadi Vilmos). Vez.: Med-
veczky Áaam'

Július l.
Vácrátót: Strauss_esl' (Nemzeti
Filharmónia). Vez.: Medveczky
Ádárn.

Július 5.
Balatonkenese: Strauss-est. Vez.:
Medveczky Áaam'

Július 6.
Benczúr kers: opera est' Vez.:
Medveczky Adím.
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GYORI
FILHARMONIKUS

ZENEKAIQ .:....

1995. Április 1' szombat 19.00
Győr, Nemzeti Színház: Pucciní:
Pillangókisasszony. Vez.: Csala
Benedek,

Aprilis tt. ."".0u ' ''

Haydn: F-moll szimfónia (La Pas-
sione) A Megváltó hét szava a ke-
reszt[án. !ez.: Koncz Tamás. |',

Aprilis 24. hétfő
Mendelssohn: Hebridák nyitány;
E_moll hegedűverseny; schubert:
VII. szimfónia C_dúr' Km.:,:Sza-
badi Vilmos. Yez.: Koncz Tamás.
Május 7. 18.00 8. 10 és 13.00

G1őr, SzentIélek templom: Pou-
lenc: Orgonaverseny km.: Hoff-
mann Líszló. Yez': Koncz Tamás.
Május 15. hétfő 12.00' 16. 0955
Győr. Bulózs B. Árvtx. és t5.00
BBMMK: Muszorgszkij: Egy kiól-
lítás képei. Vez.: Koncz Tamás.

Május 20. szombat 19.00
Győr, Evangólikus Óregtenplom:
Mozart: Varázsfuvola - nyitány'
A-dúr zongoraversony K.448,
Exultate, Jubilate, Esz_dúr szimfó-
nia K._543 Km.: Kocsis Zoltán,
Vez.: Dobra János"

Június 4. vasárnap 18.00
D eutschkreutz GoIdmark Verein:
Goldmark hangverseny- Yez.:
Koncz Tamás.

Június 15. csütörtök 19.00
M. óvúr, Műv. Közporlr.'Flesch
Károly Hegedűverseny nyitó kon-
cert. Vez.: Koncz Tamás. ' ,

Júníus 18. vasárnap
M. óvúr, Műv. Közponl: Flesch
Károly Hegedűverseny 10 óra:
Döntő' 19 óra: Gála. Műsor: Mo-
zart, Beethoven, Csajkovszkij,
Brahms, Bartók hegedűversenyek
I. tételei. Vez.: Koncz Tamís.

Jűnius 23. péntek 21.00
Győr, Széchenyi tér: ,,Győri
Nyúr" Nyitókoncert. TEA + Győri
Filhurmónikus Zene kar szimfoni-
kus rock. Km.: TEA Eq}ütteS.
Vez.: Koncz Tamás.

Június 26. hétfő 19.30
Gy ő ri S zé ke s e g1 hdz.' Bruckner:
VII. Szimfónia. Yez': Koncz Ta-
más.

Június 30. péntek 20.00
Győr, Sportcsarnok: orff: Carmi-
na Burana. Km.: Győri Balett'
Liszt Ferenc és Wangení kórus-
Vez': Jírmai Gyula.

Július 4. kedd 21.00,',
Xantus Jónos Műzeum udvara:
Mozart: Szereníd-est. Km.: Palla-
gi János, Metzker Károly. Vez.:
Koncz Tamás.



Szimfonikus Zenekor

1995. Ápritis 13. 19.30
Színhú.z. Dvorák: Stabat 'Mater
Johann' Strauss és Robert Sto]tz
műveíből. km.: Matkócsik Éva,
Erdélyi Erzsébet, Wendler Attila,
Altorjai Tamís. Vaszy V. kórus:
karigazgató:Gyüdi Sándor.

Május 1l. 19.30
Színház: Wagner: Tanhauser
(hangverse ryszerű előadás).
Km.: énekművészek. Yez.: AczéI
Ervin.

. Május 18. 19.30

Színhúz. 'Vajda J.: Petrográd
szimfónia, Ravel: G-dúr Zongo-
IaYefseny, Bartók: Concerto km.:
Fellegi Áoem. Vez.: Kclcsár Ba-
lázs.

Május 29. 19.30
Szítthúz: Gershv,in: Egy amerikai
Púrizsban, Kék rapszódia' Porgy
és Bess keresztmetSzet' km.: Nick
yan oosterum'Vez': Maklóri
Lúszló

.oPERABEMUTATÓK
Április 1-8.

opera Fesztivál.
Május 5.

Faust.

DEBRECENI FILHARMONIKUS ZENEKAR

1995. Ápritis 4. 12.05

Budapest' Nemzeli galéria: Rave|:

Bárka az óceánon, Berlioz: Nyári
ájszakák dalciklus, Debussy: A
tenger. Rídiókapcsolás l2.05, 10

órakor főpróba. Km.: Csor'dás Klá-
ra énekművész. Yez.'. Bcrczelédy
Áonm.

1995. Április 9.

Hangverseny az Eszperantó Világ-
találkozó alkalmából'

Ápritis 10. 19.30

Bartók Terem: Bach: Máté passió,

Km.: a Debreceni Kodály Kórus.
Karigazgató: Kamp Salamon. Vez.:
Karolos Trikolidis.

Április 16" 19.30

Szent Anna Székesegyh(tz: A Ko-
dály Kórus Mozart sorozata, Missa
KV 4271411la. Yez.: Kanip Sala-
mon.

Április 24. 193a
Bartók Terem: Liszt - Bartók so-

rozat. Bartók: Zongoravcrseny, Ze-
ne húros hangszerekre, ütőkre és

csclesztára. Vez.: Hans Richter'

Április 25. 19.00

KLTE AuIa: KodÍtly: Háry szvit,
Bartók: Zene húros hangszerekre,

ütőkre és cselesztára, Márta István:

Babahízi tÖrténet. Km.: a Debrece-

ni Ütőhangszeres Együttes. N{űv.

vez.: Kovács János. Vez.: Hans
Richtcr.

Május 8. 19.30

Bortók Terem: Liszt - Bartók so-

rozat. Liszt: Les Preludes, Bartók;
Tánc szvit. Cantata Profana (vagy

A kékszakíllú herceg vára)' Km':
Dcbreccni Kodály Kórus. Karigaz-
gató: Kamp Salamon' Vez': Med-

veczky Áonm'

Május 11. 19'30

Bartók Terem: Hangverseny ' Yez.:

Karolos Trikolidis.
Míjus 14. 19.30

Szent Annu Székese91há;: A Ko-
dály Kórus Mozart sorozata, Kyrie
KV 341/368/a, Requiem KV 626-

Vez.:Kamp Salamon.

Május 15. 19.30

Burtók Terem.'Wagner: A nürnber-

gi mesterdalnokok - nyitány. R.
Strauss: II. kiirtverseny. Km.: Biz-
jók Gábor - kijrt' Beethove n: VII.

szimfónia. Vez.: Kollír Irnre.

Május 22, 19.30

Bartók Terem: Ve z,: Hans Ric:hter'

1995. Április 7. 19.00
Duna Palotrr: Orvos Kortgresszus
Gála Koncert. Vez': Deák András.

Április 12. 14.00
Zeneakadémia: Karmester óra.
Vez.: Növendékek.

: Április 21. 19.00
Dúna' Palotc: Spanyol impresszi-
ók' Vez.: Deák András.

Április 24. Lg.00
Vigadó: Lehár - Huszka. Vez.: De-
ák András;

]Ápri|is 27. Ig. 0a
Stef,inia Palotct: Francia est. Vez.:
Deák AnrJrás.

Április 28. 19. 00
Duna Paloto: Francia est. Vez.:
Deák András.

BM Duno Szimfonikus Zenekor

Május 1. 11.00
V(tgóhíd utcu: Majílis hangver-
seny' Vez": Deák András.

Május 3. 14.00
Zeneakadémia: Karmester óra.
Vez.: Növendókck.

Május ó. 15.00
Duna Palota; GyöpÖs Líszlő zene-

kari tag diplomahangversenye.
Vez.: Deík András.

Május 12. 19.00
Duna Palota: Magyar est. Vez.:
Makláry László.

Márjus 20. 19.00
Vigacló: Waldorf Gála Vez.: Deák
András, Nagy Ferenc.

Március 26. 19.00
Duna Palola: Angol 9st. Vez.:
Alan Tongue.

Június 6. 16.30
Zeneakadémia: Hubay verSeny.
Vez.: Deák András

Június 9. 18.00
Duna Palota: Zeneiskolások zene-

kari hangverSenye. Vez.: Deík
András"

Június 13. 19.00
Zeneakadémia: Popper csellóver_

seny. Vez.: Deák András.

Június 22. 19.00

Dwna Palota: Sass Sylvia nÖvendé-

keinek koncertje. Vez.: Dcík And-

rás.

Június 24. 19.00
Sopron: Micsoda Koncert! KomolY
(talan) zenei hangversenY Vez':
Mikó István.
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1995" Április 7-10
ÍIolland_Belga I'urné : Mozart:Re-
quiem. 7. Rotterdam 8. Amstcrtltm
9. Antwcrpen 10. Dcn Haag. Vez.:
Gál Tamás.

Pesti Vigadó: 7. Bérleti hangl;er-
seny' Csajkovszkij: Rómeó és Jú-
lia, Rachmcninov: IL
zongoraverseny, Stravinsky: Le
Sacre du Printemps. Krn.: Krausz
Adrienne. Vez.: Gál Tamás'

ÁpriIis 27. csijtÓrtÓk
MTA.: American Express Gálakon-
certje' Vez.: Gál Tamás.

Május 1. hétfő
Zeneakadémlc; Diplomahan gvcr-
seny' Dvorák: GordonkavcrscnY,
Wagncr: A bolygó hollandi - n.'"i-

tány, Bartók: Tíncszvit. km': Pus-
kás Zsolt Vez.: Harnar Zsolt,

Május 6. szornbat
Zeneakat[éntia: 7. Bérleti hangver-
seny. Csajkovszkij: D-moll zongo-
raverseny, Stravinsky: Le Sacre du
Printemps. Krn.: Jandó Jenő. Vez':
Gál Tarnás.

MAV Szimfonikusok

Míjus 16. kedd
Zeneakudémia; Közos hangver-
seny a FORRÁs ZENEI tr,tÚHÉr-y-
LYEL. S chuberi: Rosam un-
da-nyitány' Schumann: A-moll
zongoraverseny, Brahms: Kettős-
verseny. Km.: V,árjon Dénes _
Zongora, Soltész Agnes - hegedű,
Varga Tamís - gordonka. Vez':
Gál Tamís'

Május 19. péntek
Zeneakac!émia. : Ü.Nxnrl HANG-
VERSENY A MAV SZIM,FON,I-
KUS ZENEKAR FENNALLA.
sÁNnx 5.0. ÉvFoRDULÓJAALKALMABoL. KodáIy:,Galán-
tai tíncok, Petrovics Emil: Uj, ene
az a]kalotnra komponált nűvének
bemutatója. Brahms: I. szimfónia'
Vez.:Gíl Tamás.

T\'Íájus 25. csÍitörtÖk
hÍ a gy a r II o nv é dsé g M űve lődé si
H (tza : Bcethoven: Hármasverseny,
Brahms: II. szimfónia. Km.: Ta-

kács Nagy Gábor - hegedű, onc-
zay Csaba - gordonka, Falvai
Gábor -zongorc. Vez.:Gíl Tamís.

Május 27. szambat
Pesti Vigacló:8. Bérleti hangver-
sen.v. Ld. előző prograrn.

Május 30. kedd ' 
''' 

::.

Nemzeti Galéria:,,Hangversenyek
délidőben" c. Sorozat a rádióban.
Ld. május 25. program.

Június. 7. szerda
Ze neakadémla; Diplomahan gver-
seny. Mozart: G_dúr fuvolaver_
SenY. Reincke: D-dúr
fuvólaverseny. Km.: Székely Edit.
Vez.: Gál Tamás.

Júníus 11. vasárnap ': ''

Zeneakadémia: 8. Bérleti hangver-
seny. Mozart: C-dúr (Linzi) szim-
fónía, K.425.. Schumann: Nyitány;
scherzo és finálé. Bruckneri Te
Deum. Km.: Magyar Átlami Ének-
kar. Vez.: Antal Mítyás'

Június 17. szombat
Ze n e aka d é mia .. Diplomahangver_
seny. Puccini: Bohémélet * IV.
felvonás, Muszorgszkij*Ravel:
Egy kiíllítás képei. Vez.: Szabó
Sipos Míté.

Június 24. szornbat
Rolterdlm: Orff: Carmina Burana,
Liszt: Magyar fantázia (Les Prelu-
des). Vez.: Gál Tamás.

Június 25. vasárnap.
Amszterdam: Ld. e|őző program'

Mogyor Allomi Hongversenyzenekor

1995. Aprilis 2.
BKK: Beethoven: Coriolan-nyi-
tíny, Prokofjcr': II. Zollgoraver_
seny, Brahnls: IV. szimfónia
Laura Miccola - zongora (Finnor-
szág). Vez.: Kobayashi Kcn_Ichi-
ro.

Április 6'
Szolnok: Csajkovszkij: I. szimfó-
nia, IV. szinifónia. Vez.: Koba1'as-
hi Ken-Ichiro, Sírndor György'

Április 7.
Zeneakarlémia: Ld. előző progrant

Április 8.
Zeneakudémlrz: Grieg: A_moll zon-
goraverseny, Csajkgvszkij: IV.
szimfónia - Fellegi Adám _ zon-
gora. Vez,: {obayashi Ken-Ichiro.

Aprilis 27.
Ze ne ukat]émia..' Bartók: Fíból fara-
gott királyfi, A csodíIa[os manda-
rin. - Átlami Kórus. Yez.:
Fischer Áoam.

Május 3.
Ze ne akud étti a. : Mozut'. Varázslu-
vola _ nyitány' F. Martin: Verseny-
mű hót fúvósharrgszerre, Íjstdobra
és vonószenekarra, Dvorík: IX'
szimfónia. - Móró Irén - fuvola,
Kiss Józscf _ oboa, TÖnkÖ|y József
_ klarinét, olajos GyÖrgy - fagott,
Molnár ZalL'őll - trombita, Fejór
András - harsona, Bizjík Gíbor -
kÜrt, Antal János - üstdob.

Május 15.

Zeneakadémla. Rave]:Daphnis és
Ctoé II., Respighi: Madarak, Stra-
vinsky: A csalogíny. - Allami
Kórus, Miller L., Mik1ósa Erika,
N{aria Teresa.

Május 31.
Ze neakadémla; Rahmanyinov: 3.
zongoraverseny, R. Strauss: Till
Eulcnspiegel. - Bogányi Gergely
- zongora. Vez.: Kol]ár Imre'

Június 10.
Zeneakadémia: Brahms: Német Re-
quiem. - Verebics I., cóti L -
ének' Vez.: Lukúcs Ervin.
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Vdső,ry Tamős
és a szintetizó,tor

Exkluzív koncert
barátoknak

Meghitt, családias hangulat és ki-
tűnő muzsikálás ölelte át a MRT
Szimfonikus Zenekarának Baráti Tár-
saságát azon a hangversenyen, melyet
a Zenekar művészei adtak a Társaság
tagjainak tiszre]etére 1995. március
4-én a Zenea<adémia kistermében.
Kedves hagyomány, hogy a zenekar
vállalkozó kedvű muzsikusai önkénte-
sen, szívvel-lélekkel _- évente egy_
szer_kétszer, ahogy zsúfolt program-
juk lehetővé teszi - szólistaként, il-
letve kamaraművészként a Baráti Tár-
saság elé állnak, s felszabadultan, a
régi házímazsikálást idézően, a legne-
mesebb módon szórakoztatják a meg-
hívottakat, mindig gondosan ügyelve
arra, hogy a jókedvű' karakteres zené-
lés közepette a minőséget a legmaga-
sabb szinten tartsák'

Az est fénypontja kétségtelenül
Vásáry Tamás főzenelgazgató megje-
lenése volt, aki kamaramuzsikusként,
zongorakísérőként egyaránt nagy Iel-
kesedéssel működött közre, sőt szin-
tetizátorosként 

- ezt a hangszert ott
látta először 

- megható buzgalom-
mal számolta a taktusokat, majd ki-
nyílvánította, hogy ő sose lenne képes
hetytállni olyan fontos pozícióban,
mint a zenekari tagé'

A szerkesztés' szervezés nehéz
munkáját Vas László zenekari titkár
vállalta magára, érdemeit csak szuper-
lativuszokban méltathaduk, a műsor
összeállítása pompás dramaturgiai ér-
zékét dicséri.

A zsúfolt kisterem közönsége
szemmel látlratóan nagyon é|vezÍe a
sok kiváló produkciót, fáradhatatlanul
ünnepelte Vásáryt és muzsikusait,
akik közül lehetetlenség bárkit is ki-
emelni' olyan egyenletes" kiváló telje-
sítményt nyújtottak.

(A RTZBT tagsága egyszerű je-
lentkezés útján nyerhető e|, a Magyar
Rádió Zenekari Irodájába címzett, ne_
vet, lakcímet, teIefonszámot, esetleg
foglalkozást tartalmazó levélkében,
melynek kézhezvétele után tagsági
igazolványt kap a jelentkező, aki ez-
után kedvezményesen vásárolhat je-
gyet koncertjeinkre, illetve meghívót
kap exkluzív rendezvényeinkre, ahol
ha kávét, kakaót nem is, de kiváló
muzsikát szolgálunk fel.)

Héthy Apor
művészeti Íőtitkdr
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