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Kedyes Titkór Kolléganő l Kolléga!
Kede's Bizalmi Kollégttnő / Kolléga!
Az 1995' évi xxII. törvény értelnrében' továbbá a vonat_

kozó Kornrányrendelet alapjín 1995 május 22_25 kózött az
intézményekben közalkalmazotti tanícsot. illetve kózalkal-
mazotti képviseIőt kell választani'

Áz 1993 évi kőzalkalmazotti tanácsi választásokon szak-
szelvezetünk' a N'IagyaI Zeneművészek és Táncművészek
szakszervezete, an']ely a Művészeli szakszeNezetek szövet-
sége tagja' és a SZEF (szakszelvezetek Együttlnűködési Fó-
Íuma) oIszágos, döntóen a koza]kalmazotti testü1et
szakszelvezeteit törnörítő. konfijdeÍícióhoz teÍtozik. a ví
lasztások során a nrűvészet szakmai csopoÍaban lepÍezenta
tívitást s7e]"7ett

Ezzel az ereclménnyel nyílott lehetőségünk aÍa' hogy ér-
dekképviseleti jogoinkat a különbözó olszígos érdekegyez
tetési fórun]okon (Érdekegyeztetó Tanács, Kö1tségvetési In-
tezmenyeL Erdehegyezreri T:rnic.r /KIET'. apJ./:r: erdek-
e8yeztetések a kózoktatís, ku]túÍa teÍü]etén), továbbá a he
Iyi önkornrányzati szinterl gyakolo1hassuk

Meggyózódésünk és tápaszta]atullk az' hogy a közalkal-
mazotti tanács választísokon sZerzett leplezentatívitás lnin'
den egyes kollégánknak egyaránt fontos, hiszen szak-
szerYezetünk csak így jogosu]t tovÍbbra is részt venni úgy
a lrelyi' mint az olszígos érdekképviseleti murlkíban' nleg-
jelenítve a művészet és a művészetoktatís sa]átos érdekeit'
továbbá a munkahelyi szinten csak a leplezentatív szakszer
vezet jogosult kollektív szerződés kötésére A kü]önbözó fó-
rumokon elért eledmények' 1egyen az közoktatási tolvény
vagy egy sikeles kollektív szerzódés, egylormiín érirttr va-
Iamennyi ko1légínkat' Talán nem szukséges hangsú]yoznunk
azt sem' hogy a jelenlegi idószakban mennyile íontos' hogy
minden szinten tudjuk képviseJni teÍü]etünk érdekeit, alnikor
a létszámleéPítések' az intéza..ény nlegszüntetések az á11arni

és fenntaltói kötelezettség- és feiadatvá]la]ís kérdése a tét'

Ezé]t rendkí|üL Íantasnak to]'t.juk, hog} a köz(!lkdlmazatti
rdllácsokl)a nlinél nagyobb szánlbau keruljenek be szdkszef-
vezetühk jeLóLtjei
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Felhív.juk a figyelmet arra is, hogy az ún' netn szakszer
vezeti (független) jelöltek akik ugyan nyilván személyük
ben megválasztísuk esetében megalapozottan kerülnek be a
tanácsba a szakszervezeti támogatás és tagság hiányíban
hiába keÍülnek be' szerepük csuk a szemé1yes közremlikb-
déSIe tud kor]átozódni, és mlnden jószíndék ellenére, szak-
szeÍvezetl tílnogatís nélktil litkín tudnak hatísoSan levé
kenykedni' Túl ezen' a nem szlkSzelvezeti jelölíekre leadott
szavazatok a Íeprezentatívitás számításánál minden szinten
e]vesznek' s6t az eÍedményen belül az aÍínyokat negatív
ilányba módosítjík' tovíbbí miveI ennek a válcsztásnak
az eredménye alapján kerül sor a szakszervezetek közötti
végleges vagyonmegosztísÍa akalatlanul is lontjík szak-
szelvezetünk pozícióját ebbó1 a szen']pontból is

Kérjük, hogy r jelö]tí]lításníl és a válaszíísnál ezeket a

szernpontokat is ismeltessék eg úgy a tagsággal, mint va-

lanrenny1 ko11égínkka] A vá1asztísok etedn]ényes lebonyo
]ításához szükség szelinr minden egyéb se8ítséget lnega(lunk
és enrlek megfelelóen me]lékel.iük a választáshoz szükséges
nyontatvínyokat és segédanyagokat Kérjük, hogy a rlel-
]ékleteket és a vílasztís valalnennyi szabályít tanulmányoz-
zík és alka]mazzík annak érdekében, hogy a sok rnunkíval
jáIó váIasztás eredrnényes és forlnai szempon!ból is jogszerű

]egyen. Javasoljuk' hogy a vá]asztís sikeres lebonyolítísá-
hoz kérjéL a Je]enleg lnűködő közalkalnazotti tanícs és az

intéznrény n1unká118tójínak közrenűködését is' Tájékoz-
tatjuk arró1' hogy a helyi önkorrnárryzali érdekegyeZtetésben
való részvéte1 színdékát szakSZeNezetünk valalnennyi éIin_

tett - és á1talunk ismeri önkormÍnyzatnÍ1 ]xegteszi'
ezért ebben az ugYben Önöknek nem kell intézkedni'

A zeneiskoláknak. illetve blza]nriknak közvetlenü1 is n1e8-

kü1(]jük levelünket' ezért a megyei zenepedagógus alapszer
vezetek elsósorban tálékozratísu1 kapják meg 1evelünket.

Azonban a meg-vei zenepedagógus alapSzervezelek titkí-
rainak segítségél kérjük abban, hogy a levelunkbell szálnuk
ra küldblt cín1lista a1.rpján azoknak az iskolákrrak' amelyek_
ben szakszeÍvezetüllk rlííködik tekintettel affa, hogy aZ

előző köZalkalmazottj ranács !álasztísokon nem kaptunk
adatokar' i]letve csak olyan adrtokat kaptunk, amibó] az de-

Íült ki, hogy szakszeívezetünk nincs je]en az intéZményben
a melléke]t doku lne ll tu n]okat sokszorosítís utín, leve-

lünkkel együtt' nrie1őbb szíveskedjenek eljuttatni. Egyben
kéIjük, hogy ezzel egyidejű]eg tájékoztassanak bennünket
íIásban az érintett iskolík nevéről és címéről, annak érde-
kében, hogy a bejelentkezést a helyi önkoÍnányzati éÍdek-

egyezletésbe ezeken a helyeken is meg tudjuk tenni'
Együttmúködéstiket és munkájtlkat előre is köszönjük

Budápest, 1995. április l9'
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Nogy-BritonniÓbo készÜl o RÓdiózenekor
Míjus 9-én utazik a Rádiózenekár Nagy-Britán-

niíbaJ ahol kúlönböző nagyvá.osokban Összes€n ti_
zen}árom konc€rtct ad a|ig Íóbb' miní két héí alatt'
Héthy Aporral' a zenekar műYészeti Íiííitkárával á
lc('btrikxi. \:i.úrJ lámá\sJl. J lencler lőzeneiga/ga-
tó karmesterév€l pedig a turné művészi részieteiÍől
beszélg€ttiink'

_ Ánglilibll két-hÍíom évente mcgyÜnk lurnóZni
mondja Hótby ApoÍ. ElőszöÍ a Holi nevű cég hívotl
nleg bennünk€t Ezt késóbb mngíbll olvas7tolta aZ
IMG, ame]lyel sikcrült mcgóriznünk a jó kNpcsoh(ol

O Az IMG menedzseli vásálY Tamást, a ze-
nekar f6zeneigazgatóját...

Nyugaton minden jelentős művúsznek cgy na
gyobb ügynÖkség intézi a itllépésejt' Vásíry Tamís
*ilpcsolata az IMG v€l Sokkal elő]rbre nyú]ik vissla'
mint ahogy a zenek rhoz lierült Az lMG nck hossZú
|3vú leIv-i v:lnnrk \Clunk. xmelJncl c3):\ lc'/c c/ "

a Elárulna valami közelebbit ezekrról a ter-
vekTó-]?

Régeb]ren exk]uzíY szerzódésünk vol1 0Z IMG
vcl' alonban c71ncmrógibcn kúlölrböZó gazdllsági okok
nicll kö/osc'l lclbonlolI'l\' l 3)1nl. J ' Fg e|tl.n J nC.
héz gaZdasígi hclyzct miJtL ncm ludra víllalni a koríb
brn Lcrvbc vclt kol]ccÍLck mcgszc.vezését A barÍtsá_

sunk zonban mN is löretlcn. Valxhogy úg)' vagyurlk
vcluk. milrt egy jó híZassíggll]. ilmcl} Ya]anilycn ok
Ín;at! lclbomlik. a gyerckcL azonbitn a szÍj]ók kij7ösen
ncvclik A szerzódés fclbonlíls nckÜnk lehetósógcL ad

arra. hogy nís ügynökségckkcl iS tírgyllljUnk. ]VÍindcn

megkeresésscl toglrlkoz nk. hogy bx lehcl' ákkof l tuÍ
néink nyeÍcsógcsck lesycnck. de semmikóppen se lcll-
jen nckik visclnl a terhckcÍ' Mír lÖbb olyxn ncYcs
nyUgaLi ÜgynÖkség js jclcntke7eÍt, rmcl]yel vallmclylk
turnénkon kcrŰllünk k pcsolaLba

a A turnén önők nem csak a Rádiót' ha'
nenr az egész ]l'azai zenei é1etet is képvi'
selik.

Vlllób.n ncl cslk a Rídión k fonlos' hogy Írjnól
tőblret 1ópjünk lcl külIiildön' amivel esyÍósZt zenei dip
l.m]í]iri lelndllot is víll]alunk. 1níslészl c7ckíől .r kon
certekról mindig hrzlhozztlk l konce11lclvóte]eket' ós

a lÍdiós kápcsolatokon kcÍcszlüL lehclóvé vílik, hogy

ezckct a nagy.J kiizÓnsóg is megh.l1gaLh ssl A Íros_

L3lri lUrnó kÜli'n ér(lckcssóse, hog} Lót koncortúnket is
ólóbcn élvezhetik idchaz

. Mclyik város 1esz a kiindulási közponi?
Átrglií keskcny, dc nasy o.slíg. nem lchcl egyel

len kozpontot !íhsztanunk' Áz egós7 víl] lkozásunk

Fokjnk e{y syájei Íunén kászillt ü zenekarról.
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nagyot] nchó7 feladitnal lúl]ik' Ugyanis több ezer kílo_
mótcrt kel] uLaZnul)k Minden v]Íosban csupán egyszer
lépünk fel'

a I{ányan utaznak összesen és hogyan szál-
lítják a hengszereiket?

Angliábr fepü1ógéppel uLc7Unk' ott pedig két
busz sZí]lít bennünkel' Kllcncvenhét muzsilius. tét szó_
llstr (Prunyi Ilona és szabadi Vilmos), két technikus
és termésZctcscn a zen€kar vezeLésc' Vásáry Tamás és
én ütazunk' A hangszereket az IMG halalmas, kilenc_
vcn négyzetméLcr rakodóterületű kamionjr szállílja
majd Ez olyan nagy. holy be se fér a rádtó kapujín.
ezéí kiscbb teherautóknak kclI scgílcni abban' hogy be
ludjunk pakolni.

a A feszitett prop.am ellenéÍe lesz-€ vala_
m€unyi szabadidejük a zenészeknek?

EgycLlcn utazís és konccrl nólkÜli szabadnapot'
Yagy inkább pihenónlpot terveztünk' Minél messzebb
UÍazünk, anlrál Löbb koncertet kcll adnunk, hogy a ma_

P1\ ull{öllseg l.rl.rmcnnyire lede7vc lcB)cn'

a Tetemes költség lehet a hangszerek biz-
tosítása is...

A hangszerek értékének cgy száz éka a blzlosí_
lási díj, ami a mi csctünkben négy ölszáZezcr forintot
jelcnt.

a Mennyibe kerúlnek odakint a koncertje-
gyek?

- Pontosan nem tudom, ugyanis mi liszlclerjeggyel
vihetjük be áZ ismeróseinket, hozzáL íozóinkat A nyu_
gali koncertjegyck ár0it ismerve azonban nem lchet ke'
Yés egy €gy jegy árí' ugyánis ott ncn kapnak ezek a
rendezvények semmiféle tímogaLást' Németországban
például 50-100 márka köZótt mozog egy egy rango-
sabb konceÍten a jegyek árr'
o Miből fedezik a turné költgégeit?

A kinti felkéÍó által fizetelt honoráJiüm a turné
gazdasági alapja' Az összeg azonban nem publiküs.

a Melnyi lesz a művészek napidíja?
Nevetségesen aIacsony Egy ottani ra*odómunkás

például többei kap azórt. hogy a koncert elótl a helyére
Íakje xz üsLdobot. mint amennyiér! n mj művészeink
játszanak.

a Ilogyan jönnek ki, iuetve hol étkeznek a
kevés pénzből?

- Legtöbbször pizzít. vagy hidcg ólclmet eszünk.
A tuÍnék többsógón cigínyélet€t éIünk, miYel nincs
annyi pénzünk' hogy vcndéglókben étkezzünk' Ícnd_
szcrcsen együnk - igaz. ezt idóbeosztásunk sem teszi
lehelótc' Kon,?eÍvel pcdig mo.lJn]ban mjÍ nem vi
szünk, mivel nem akaÍjuk' hogy a repüli'n túlsúlyosak
lcgyenek r csomagjaink.

o Á száuodai elhelyezés is Ez étkezéthez
hasonló szinvonalú lesz?

- Általában a külvírosi Száliodákban ke]l megszáll
nunk, mivel azok lényegesen oIcsóbbali a kö7pontban
rJl:rlh:)lo horelelncr. Lzt me! leher dncni. hrs/cn mep-
híYónk sen engedheti meg mlgÍnak, hogy n'ponta
csak a szállísunke rilköltse egy autó árát Ennek elle_
nére eImondhltom, hogy mindig ku]turált körülÍnónyck
kÖza'tt, koÍtő ' illctvc cgyígyas' zuhlnyzós vagy fúÍdó
szobás szobákban fogunk aludni'

Ö A jelentéktelen Dapidíjakat nelD érzi
megalázónak?

Igazából minden kcnyórkeÍesef valamennyire
meg3lázó' dc ncn szógyclr Ezt á munkát nem e]sósoÉ
ban a napldíléÍt végezzük. Tudomásu] kcll YcnnÜlrk'
hogy mi is csnk fizetelt alkalmazoLtak vagyunk. Ezen-
kívül nekem rnindig is élmónyl jclcnL oIyan embeÍekkel
lellépni, minl a kollógíjm' ós olyan emb€r irányítísn
ala( dolgozni, mint VísÍry Támís' sok kclcl euÍópai
muzsikus i mi fellépti díjunk fclóórl' haÍmadáért is el-
Yállalja a fellépést' Póldíul halloLLam olyall rangos
orosz zcnckirÍól.lmely napi 15 20 mírkáért turnézott,
csirk a7ór!, hogy uta7hasson vóIcményem szelint egy
kcIcl curópai művész is lchcl kiLűl]ó' még ha lényege-
sclr kcvcscbb pónzóÍt kcll is dolgoznla, attól még sem
múYószileg, sem embelileg ncm óÍ kcvcsebb€t' miDt a
llyuglÍon óló kollógája'

* Milyen műveket adnak eló a turnén? -kéf deztük vásríry Tamástól'
A nalyobb múYck kij7öLt szeÍep€l a,"drrts: l.-II'

szilnlonia. Bdrlótr co ccrLó és a cantala Profnna, B.€
lhowk C dúÍ ZongoÍaversenye, 8//'l' Purcell-variá
ció1, Kadáb: GaIíntai tíncok ós Psalmu5 Hungaricus.
Bi:.l: Carmen-szvitje lJ Dyordt| s7imfónu és hege-
dűverseny.

a Eogyán fogadják a magyaÍ mrívészeket
Áng1iában?

- Angliába á]landóan jírnak magyar zenekarokI
például a Liszt Ferenc Kamnrázenekar éppcn akkoÍ rog
Londonban játszani. amjkoÍ mi' A Ínagyar zenészeket
l)agyon jól ismeÍik odakint' s clmondhatom azt ls, hogy
szeretnek bennÚnket. Remélem. bogy mosl js jó lesz a
fogadtaűsÜnk.

a Ön Angliában lakik, ahol elismerik és
tisztelik az dn művészetét. Tualomásom
szerint azo[ban odakint még rrem vezé'
nyelt magya. zenekart...

A luÍnénak Yalóban az lcsz az egy* érdekessége,
hogy áz angolok külön ismerik á RÍdiózenekart és en'
gem. Nagyon örülök, hogy szép és tartalmas műsorÍal
mutaLkozhatunk bc cgyÜ1l'

a A fellépéseknél telt házta száÍliÍ?

- Mostanában odakint is kevés a pónz, s lényegesen
csÖkkent a koncertre látogittók száma. Például a Royal
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A Rlidiózenek r! római Ang]allór el6tt'

sZimtonikusok konccrljén is csak félház vDn Éppcn
ezért én scm szímíthrtok rra, hogy mindcl) elóadÍsunk
telthízas lcs7

a Ezek szerint a komolyzene Nyugaton is
válságát éli?
_ Igen' clrnck az az e]sód]eges okr. hogy czcn a

vonalon is egyfajLn túltcÍmelés Y n A fiata]ság ncm
oly.ln Íányban cs.tlllkozik a komolyzcnc táborÍhoz,
mint r szülók ós a nagyszűlók Nagy részük a popzcnc
uLán megy. alninck óÍiísi reklímot iS csiná]n]* oka
]elrct, hogy a g)leÍckckcl az iskolliban lú]LeÍhclik' Li
mcÍítjk őket. s így óÍllrctó. hogy meg J*aÍn* s7aba
du1lli a stresszLól. és chhez a kíjlrnyűzene kínól cgyiajLa
molgást is.

a EgyÍe többször hallani olyan kezderné'
nyezésekről' hogy rangos komolyzenei
együttes€k popzenészek}el egyiitt lépnek
szinpadra.

- Hall tl!l]ul udYaÍolni liell a fiata]oknak' hogy
moghallgassan* bcn iinkct. pedig ni a ler agyobb
kincscket karjuk Íájuk lukmílni A popzenc ó5 a ko
firolyzene ölvözósóbcn lehet jövó üZlctilcg, mivel 1
poplcnc mÓEött olL ó1l a publicitís. és ezzel ncm lcl)cL
fe]!cnni ll ve.scltyl szomorú' hogv az igazi szcllcÍ]i
órtékeket így kell megllróbílni bccscmpószni a kÖztu_
d.ltb A iictllok sajnos' nincscnck tudatíban, hogy mit
veszlcnck' H.r belcgolrdolnínak abb , hogy éÍ7c]mjlcg

miÍc kópes a komol)'7cl)c, rkkoÍ kéhzeÍ is megfontoI
nák. hogy eivessék_e ezl az ijrcgnck minósített zenét.
El kel] isnlernem azonban. hogy cbbclr a vegyítésben
azért v r valami ló ls' hlszen így legalÍbb vnlami ínó-
don a nagvközönséghez is eljutnlk ezek n kl6sliku5
értékek

a Nem csak a zenekarnak, de öDnek is ke-
méDy munkát fog jelenteni ez a turné...

Rcmónykcdcm bcnnc. hogy mindell a legnagyo]rlr
rcndbcn lcs7, s cgy sikcÍcs turnéró1 mesélhetek. h.l ha'
zajöttÜlrk

a Á koncertek közül nrelyiket tartja a leg-
jelentősebbnek?

A londoni koncert e]őlt egy rrppa1 BiÍmilrghalI-
ben jílszunk x Filharmonikusok TcrÍróbclr; cz London
utÍn a másik legfonioslbb zenei köZpontja Angliának'
Ezenkíviil Íós1t vcs7únk olyall r ngos fesztivlllokon.
minL l Brighton-i és n Ncs'büÍy i' Fcllépijnk még az
Ilngol s7cllcmi ólcr ko/ponljjban' Calnbridge ben is

a Bizonyára londoni házában fog 1akni a
turnó idejón'..

AÍriko. cs* Lchclenl. otthon a]szom Ázonban.
hr kcll' akkoÍ cgyüll ü(azom ll zeDek rral,.mi mindig
ijriimet.k.7 mive] sze.eiek 7cnós/ck (jÍsasj!íbJn ]en_

r, i-
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M Űvészi fejlődés mindenek előtt
Beszélgetés AndrÓssy PÓ]|o|, o rÓdiizenekori tonÓcs műkÖdésérÓl

- Ha úgy óÍczzük, hogy e műsorra tűzötl darlb
színYonalas elóadásához löbb próbára Ielrne sziiksé_

günk' akkoÍ vagy n pÍóbík sűÍűségó( ]avesoljuk; vagy

azt, hogy más darabo! vá].ssZanak ki

D MilJen elvárások Yánnak az új tagok felvételé_

nél?
Ez a bctöltendó hclytó] fÚgg Nyilvínvaló' hogy

lényegesen magasabb a köve(clmény azokt l slemben.
akik konceÍtmestcÍi. szó]amVeze16i, elsó iúvósi pÍóba_

jílékon indulnak. mint 'kik 
mísodik' haÍmidik íúYósi

és vonósi státuszÍa jclentkcznek' Mjndig az illetékes
szólam vczetóségc jclöli ki a próbajáték anyagít, s te_

sZi meg ,l jcraslatot a Zcnekal-adminisztÍatív vc7efósé'

ge felé az idő|onl kiiÍáSáJe' A nyilvános pÍóbfljátóko'l

NZ felel mcg' aki a 7sűÍi lctszését lcginkíbb e1nycÍ1.

Egy prób.jíték sikcrlclen is lehet. amennyjben a zsűri

úgy íté]i meg. hogy. pályízók egyikc senl ütiLte ncE
alt a mércét, cmit egy clső osltílyú zcneklr lagsága

megkövetel'

o A z€nek'Íi ílnács tagjain és a szó|ámvezetőn kí
Yűl kik vehetnek Inég részt a próbájátékon?

Á zcnckíÍ bírmely tagja részt vehet Íajfa. Ncm

kÓtelezó, de mindig szívescn lÍtot! vendég lz jgazglltó

karnagy 1s. ltkinck beles7ó]ásll v|rn mindcn ']ijnlésbe' 
s

jogJh'lll llll ckJÍ J/ cgc.Z /cn.k.ll JoIlIe'cl i' mcEr'_
rózni' A zcnek.lr kídcÍpoliLikí'jáéIt Ínaga a zenekrÍ fe_

le]ós.

! Nlit tehetnek öni'k akkoÍ, ha az €lképzeléseikhez
nincs meg az €tegendő anyagi fedezet, illet\'e
Yan'€ b€leszólásuk pénzügyi kérdésekbe?

- A' pénzze\ ncm mj ÍendeIkc7ünk' hánem a mun

kíltató' Neklnk gyakorlnlilag minden]rc csat bcleszó

lási jogunk van. dönlési nincS' JirvaslakÍ lchetiink arle

is. milycn napidíjórL víllnlunk el cgy tur ót. a döntó

s7ó czonban itt js a RÍdió vezctéSéé

D NÍilyen á zen€kar próbrrendje?

- ÁtlaIilan havolrta 3'' 35 szo]gílítol írnak ki ne_

künk' ebból a még órvényben lévó koltekLív szeÍ7ódés

1] pjiin a vonóstutListáknlk 28_a1, a konccÍtmeslcrek'
lrck és a szó]0mvezctóknek pcdig ennó] v1lemivel ke_

vescbbct kell Lclj€sítcnie. Ha ennél többet vílgy
kevesebbel írnat ki. rkkor mrndenkilrck aÍányosxn töb_

bel illcLv€ kevcscbbet kcll váll0lnia.

u N€mrégib€n kerÜtt a zeneklri tanács éléÍe. Mi-
ly€n progfamjá, €Iképze|és€i vannak a 2enekár
fejlődéséÍe?

A manalátumom kél óvre szól' Fó fcladatomnat
tartom a zenetar művészi fej]ódósének clósegíLésél,

mindcn köÍüImények kózott Ez olyan konkrél kéldó
seket ls fclYethet, mnrL példjul az clódöm ál(al s'kcÍe_

sen elkezdcLt bérhaÍc tovíbbi lolytalóSa.
P. G.

Nyugaí-EuróPában a zene-
karok éIén már évtiz€d€k óta
működnek zenekari tanácsoki
hazánkba! a rendszerváltás
idején kezdrek kiaIakuIni és
nlűködni ezek a f6ként nűvé-
szeti érdekképviseleti szerve'
zetek. A Rádiózenekar zene-
kari ílnácsánák vez€tőjével'
Andnássy PólhI a tanács mű-
ki'déséről' Íeladaúról és hE-
tásköréről besZéIg€ttünk.

Azzal a céllJj' hívluk életre, hogy kÜlönböz6 fó-
rumokon a zcnekar miívés7j s7cnpontjait' e]kópzeléseit
kópvrsc]jiik' Ez egy demokrlrLikusan válasl1otl testüle(.
amclyct ncm a munkí]tató' hal)cm a zenekaÍ tagj'i vá'
las7Lalrak meg ti(kos szavazássa] Nem azollos a szak'
szervezcllcl: bizon'vos fokig inkább a tégi üzcmi laná_

csokhoz hasolrlítlrató A médilhclyzet miatt - a Rí_
d,ón1k \il'cs cllogJJnll ln'lt'dcsl 5/3l'Jl)ZílJ _ J ln]l
nap;g a mi működésünk sincs tajrvényesen ]e!a]izálva
Ennek.llenére működÜnk. S a munkálLctó is kikéri a
véleményúnket egyes dajntések elólt'

tr Konkrétabbán milJen területekÍe terjed ki a ha-
táskörÜk? Például Y:lB-e beleszólásuk a Íep€rto-
ár ósszeálIíÍásábá?

- Vólcmél]ylryilvÍnítási, bcleszóllisi jogunk van
mind a múSorpolitikÍtbí, milrd pedig bba, hogy milyen
karncslcrckeL. szólistíkal hívjunk meg AdoLt eselben
javaslelol lchctün*. illetve kózvclíLhetjük r zcnckaÍ kí_
vínsígait a munkált.tó felé, arra ki legyen a zelrckrÍ
iP_7r!l' l.ln.lIy_' Fc'JdJlUnl mcP J |'el*i mú\cL/'
munka figyelemmcl kísérés€. s bizonyos lbkig a mi fc-
]clősségünk a trgok ÍriívéSzl fejlódósónek elósegítóse
is Ha úgy ljtjuk. hogy valchol komoly pÍoblómák van-
nak, 

'ikor 
mi teszünk jrvrslalot a munkíltató vagy 0Z

igaz-sató klrnagy fcIé a probléma mcgoldásíra Például,
ha meglÍLásunk szeÍint vll]aki llcm üti meg a ZcnekaJ
műYószi méIcé]ét. és cz7cl vcszélyeztcli a tovíl)bl fej
lódósünket. akkor mj javaslaLot tehetünk a szerzódés'
bontáSra Fontos szeTcpÜnk van a pÍóbajdtókok meg'
szervezésóbcn' új tlgoli felvéIcIóbcn' kü1t]nlr0zó kü]lo]_
di i' l'e.|'''Ji mulll_vJllJlJ\ l. luÍncl lneg./er!c/cii'
bcn. Val.mcnny1 olyítn kóÍdósbcn' ami a zenckaÍnak a

magy.ü zenei ólclbcn betijllt]tt funkciójít érinti, vó1c

ménylryiIYánítási jo!unk van. Annak cllcnéÍe' hogy
annyi emberneli. amcnnyi a zenekirban tcvékenykedik.
nem lehet teljescl] cgységes íl]ásponLj|, mi mégis an'
nak a iolmÍcsolísáÍa LÓÍekszünk'

D A műsoÍ-koncepciót is i'nök Alakítják ki?
_ \ctÜnk iIl l. c.rk ]x\J.jl"llclelijogunl \rn.. igJ_

zodnunk kell a Rádió Zenel FószcÍkeszLósége íltal ki_
do1gozott műsor-kol]ccpcióhoz.

a A próbá beosztásba is tan bel€szóIásuk?
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KollÓr lmre, o debreceniek vezető kormestere:

,,MÓr az első ZsebpénzembŐl is
liiii operolemezt veftem"

- Annak ldején hegedúlni tanu]tam, de eg_y

Iészt nem ment jól, máslészt nem szereLLem'
Pesten a piaristáknál éIettségiztem. Sokátg véka
a]á rejtve aTadt zenei vénám, tu]ajdonképpen
addig, amíg fel nem veLtek a főis]<o]a }arm€sLer
képzó szakára'
a Áz eddig elmondottakból senki nem gon_

dolná' hogy ma hégis a zene tölti ki az
életedet.

- Mindjg kaTmester akafiam ]enni. Már az el_
ső zsebpénzembő] is op€Talemezb vettem' Tizenöt
évesen ilatkozi'am be az I' kerú]eti zenerskola
akadén]ai elókészítdjébé, aho] háIom évig szol'
fezst lanullam A löisko]an Lukccs Ervln noven_
déke vo]tam öt éven kelesziül
o voltak-e szakmai gondjaid tanulmányaid

során?

- Hál' Istennek' mindig kónnyen Lanultam' A
kalmesterokt'atás egyik ryengéje ná]unk, hogy
zongorán előadott múvet kel] vezénye]ni Ljgeti
Bandi egyszer nagyon p]asztikusan íogalmázta
meg:,,olyan ez, mintha va]akrt gumjbabán taní_
tanánat meg szeletkezni ''

a A fővároshoz köt sok minden, Debrecen-
hez pedig e szerződésed. Á kétlakiság, a
sok utazás könnyen egyeztethetd a fe1lé-
pésekkeI?

- Teljes mértékben. Persze, ha ]enne fe]esé'
gem, s főleg már gyerekem is Pesten, már gondol

a Kitnnyen el tudtad fogadtatni magad a
zenekarral?

- Eát, €lég szigoTú voltaÍn az első próbákon
Az a meg]átásom, hogy az első találkozások
hangneme határozza meg az eE_yüttmúkajdés já_

tékszabá]yait' Ha kész prograrnnal állsz elő, a}'
kor el11erL'heto:t a késóbbi rPlréértesek.
o s voltak ''döccenők''?

- Hoeyne. Ezek persze nem szaknai, hanem
feeye]mi okokbó] eTédtek' Példáu] el€tnte szóvá
kelleth tennem, ha valaki n€m megfelelő koncent-
Iáltsággal játszott a pIóbán'
a A közönség és a zenckar kapcsolatát mi-

lennek látod Debrecenben?

- Nagyon ]e]kes, zeneszer€tó kbzönséggel ta-
lálkoztam a városban Minden koncertúnkön telt
ház volt eddig, s aminek kü]önösen örti]ök, bogy
sok fiata] ]átogatja a hangvelsenyek€L
a A csokonai színházban vállalt köt€le-

zettségeitek - amit €gy nagyon régi szer-
ződ'és tógzit - egyre nehez€bbe'1
egyeztethetők a zenekar programjával''.

- A szíaház zenekaIának kicsi a ]étszáma, s
ha operát akal játszani, nem tud megmozdulni
né]kúlünk' viszont az operaszo]gá]at ldején mi
nem tudunk fellépni, mert tizenijt zenészL nem
]ehet pótolni. A napokban űltünk ]e a színház Ye'
zetőivel, s jel€ztük, hogy a helyzet tarthatatlan
Kocsar Balaz., a Csokonai Szrnhiz zenFi igdzca
tója megértette helyz€tűnket, de ebben a kérdés'
ben a városr önkormányzatnak ke]l megoldást ta'
]álnia'
a Erre az ét're milyen meghívásokat kap_

tál?

- AÍni má. brztos: májusban a" Áuz-t " z"neakadémián, a Magyar szimfonikus Zen€kart
pedig a Vigadóban dlr1gá1om

a Milyennek ítéled a hazai zenekarok hely-
zetét €bben a bizonyta]an gazdasági hely-
zetben, smikor nap mint nap azt ha juk,
s€mmire sincs pénz?

- Azt tapasz(.rlom, hogv cz a kerdes nagvon
differ€nciáiódott EgyéTtelmú€n nem mondha-
tom, hogy a kultúra szegényedik. Az előzó Iend-
szerben a zenész hozzászokott ahhoz, hogy álla-
milag támogatták. Ebben az új helyzetben ma-
gunknak kell megkeresnl a forrásokat. Aki ezt
ügyesen csjná]ja, annak igenjs van pénze Na
gyon komo]y cégek kapcsolódtak be a kultűa tá
mogatáSába, pé]dául a mi zenekarunkat az IBM
Magyalország szponzorá]ja' Ha kvalitásos a 'ek-]ánhordozó, a leklámozó sem jár rosszu]

TglczJ Péter
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oberfrank Géza a hazai zenészek felkészültségéről

,,AhétkÖZnapokon is
tudni kell intonÓInl

ob€rÍ.ánk Gézá 'iel€nleg a Ma-
gyar ÁItani op€ráház f6zeneigaz-
gatójá' áki kaímestérként a házái
zen€kaÍok tóbbségét ism€ri' több
zenekaÍral koncertez€tt €gyütt az
e|mú|t évtizedekben' A karmeste-
Íe| Íöbbek kózdtt árrí' beszélgct-
tünk' milyen a zenészek szákmái
felkészültsége ma, milJen színYo-
oalat képYiselnek zenekaÍaink a
vilÍlgblln.

Ez nagyon összeteLt kérdés.
így kénytelen vagyok elöljáÍóban
rz elózó évtizedekről szóhi
kez,líe 

^ 
heszélgeLésL oberÍrdnk

Géza. Az ötvenes évck óta figye_
]cm cgyrc órtóbb szemmel és
füllcl a 7cnckarokat' mert azóta
készülök komolyan l pályára
196l-bcn végezLeú el 

^ 
Zenedkd

dlnid kIrrmesterképzójót' dc a

konceÍtéletlrek akkor már régó1a
hallgaLója, Íészbcn pcdig, mint
kannesteÍnövendók, aktív ta&ia is
vollam MiDt fóiSko]ás elsósoÍban
á MÁv szimionikUsokkal kcÍül
tem szorosabb kapcsolaLba, de fo-
kozatosan minden magyiu zene-
kart mcgisncrtem Hd ö'\srehd'
sonlítam a zenekdri jólék színya-
na|át a mosldni|,dl' a.l kell mond-
jdnI, hogy áI1alános és jelefi!ős
Íej Lődésről be súl h e liink' r nak el'
lcnórc' hogy sokan nosZlalgiával
elnlékeznek a korábbi korszákrr.
Flleg azéÍl, meÍt a zcnckalokban
nagy művészegyéniségek ls .ját_
szottak' való igaz, akkoÍiban az
ÁHZ ban' de a Ródiózenekarban
és más zenekerokban is sok sZó'
lóképes művész játszott, akik az
egész zenei ólctct meghatáÍozlák'
UgyanakkoÍ gyakJan hiányzott a

magyar cgyüttesekból rZ a fajta
cgysógeS zcnckari tevékenységre

lrányuló mÜnka' amltól egy zene-
kaÍ zenekaÍÍá válik. Tebál nagy-
szcrű szólóteljesítmények mellell
a kanlaÍamuzsikálásDak az a fajtá-
ja, ami például az angol zcnckalo-
kat jellelnzi, nem vo1t a magyaÍ
ZenekaÍok sájálja A lcgkritiku-
sabb ebbcn az idószakban példáuI
a lúvÓsok hangindíLása volt
rczck elsiJsorban' dc a laJúvósok
is -, lends7eÍcscn olyan hangin
dítást pÍoduká1tak' ami olykol
szillte cgy gikszeÍrel rs fclórt
a Erőtlen volt a kezdésük?

- Nem' éppenhogy tÚlságosan
erósek vollak Eróteljes beIúvással
indíLották cl a hangot' így bizo-
nyos időDck kelleLt eltc1'tic' ámíg
a hang magassága apparciptálható
vá (Iclfoghatóvá) vá]t A hiÍlelen
mcgfújás bizollytalanná 1ette a

hang intonáclójál' AzL t lajLa a
jobb együtleseknél már elLerjcdt

- hangindíLásl, amit egyesck a

.,tolással'' azonosítanak' a magyar
zenekaÍok alig alkalmazták

a Az elóbbiekbeD a fúvó-
sokról b€szélt, folytasEuk
a vonósokkal.

A vonósoknál különösen
az opeÍlháZban' Jiová 1961 bcn
kcrültem nem volt divll az
cgysógcs vonások htsználarr. Úgy
gondolták, a vonók mozgásának
egységesítósc elsósoÍban esztóLi-
kai kérdés Mivcl az operazenckar
1úlnyomórósz1 árokban j átszik,
nem tt'Íekedtek árra, hogy a voná-
sokat egységeSítsék.
o Áz egységes vonás gondo-

lom, nem csupán esztéti-
kai köv€telmény, az
együttes hangzás is más
íÉy-

- TeÍmészetesen van a lrang-
zásbal1 jelentósége Az ',öJsz?
vissza lanás'' mlatt kijlönbözó
intenZi!á5fokon szólaltak Incg a

flázis egycs hangjai' egy kicsi1
mindenki a saját szá]a íze szeri
formílL; cz azL eÍedményezte,
hogy egy cgy sZólamban löbb
,,ön'jclö]l'' sZólamvezeLó vo]t, akik
mind (1 kloguk k!pé, e és hdsanla'
lossúgt a muzs]kálrxk ElLó1 

^ 
ze-

üekari jáLék gyakran voll hetero
gan lelral a ni!y cgyenlsegcK.
akik valóban szólistaként rs tűn-
döklóek Yoltak, nem milldig tellek
jót a zenekarok egysóges hangzá-
sának Mcg kell mondjam' crre aZ

egyölltctű hangzásra a nragytr Ze_

nckaÍok ma sem mindig kaphatók
kiinnyen
a Úgy véli, a zenekaaoknak

nincs Bzükségük nagy
egyéniségekre?

Ez is kéllycs és összetelt
kéÍrtés' Tüdniillik. v4nnak biZo-
llyos pontjai ll szcrcp]ésnek -
egy-egy szLi]ó eljátszása egy Dl]í

vön belÜl, pó]dáut Bccthoven 5'
szilnfóni áj ának oboaszó]ója
alnikor a zcDckarban jálszó rllu-
zs iku s ÍcflckLoÍfónybe kerü1'
IlycnkoÍ' bár stiláÍisan ós konccp-
cionálisan bcnne ke]l maradDl a

műbcn, de mégis, szemólyes mon
dandó! kell sugal]ni, és szükség
van arra' hogy a szólislfl tehctsége
mcgmuLatkozzék. Ha czek a szó_

lók színLelenü]. sZüÍkón. sZemó-
lyes mondandó híján hangzanak
el, hlába koÍÍek! a jáLék, hiányér-
7ehink támad. Ha viszont valaki
akkoÍ is egyénien játszik' amikor
a mű szc.int máson van a sor' ak-

kor cz az öSszhalást lcronlja Eb-
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b6l a szcmpontból is van móg fci
lőd]i valónk

A világ negy zenekarainak tel_
jesítménye egy_egy nagytudású
karmcstcr kitartó és következetes
munkájának az crcdmónyc' sajnos
az ]lyen kvalitású mcslcÍck száma
egyre fogy4lkozlk' s Úgy tűDik'
Dincs utánpótlás. Á karmcstcrek jó
része saját virtuózitását akarja be-
mutatni' s nem sokat tcjródik az_
zal' hogy a zcnckar milyen minó-
ségbeD szólal meg, elsósoÍban a
műbcn rejló halásclcmck lnaxnná-
lis kiaknázásával foglalkozik Ez l
közönség soraiban áltálában lgy
sikeÍ1 aJa1, s mé8 aZ1 sem mond-
hatom, hogy rlcm móltán. Ugyan_

^kkoÍ 
a zenekdrrá dlak |áshaz

hélk lónh?l(ílen :,o]na a.okndk a
m.l!?l'?kn?k.1 üűki;ű'l? 1kik a
üúheÍ rnl nkúbd n jeleskedn?L
Amit az cgycdi hangszcítánulás
köZben ir taníÍok löbbé kevésbé
elmulasZLanak meg1aníLani a ö_

vendékeknek, - vagy ha fel ls
hívják rá a figyelmet' nem gyako_
ÍoltaLják eleget azt a zenckari
játék során kell mcgtanulni a jó
neveló kaÍmesterek segíLségéve1

a A töÍténe ti áttekintés
után térjünk rá arra'
hogy milyen a zenekarok-
ban j átszó muzsikus ok
felkésziiltsége ma. ve-
gyük sorra a vonósokat'
fúvósokat, útősöket.

- orüldk. hogy mcgcmlílclte
lz ütósökcl is, lllcrl ókct sajnos ál-
tr]ában c] szoktük hanyagolni.
RészhcD aZéít. nlcrt a szilnfollikus
zenekarok töÍzshangzása a vonós
ós a fúvóskaron alapszik, az iitó'
sök Löbbnyire,'csak'' színesíLík a
lnűYekel Rjtka aZ, hogy bárni_
lyen kövctclmónyt Íánlesszunk aZ

ütósökkol szcnrbcn' Ehhc7 kapcso_
]ódik egy élményelnI a DÍczdai
Állami Zenekar pÍóbáján vcltcln
róSzt' ahol Beelhoven IX szimfó
niíjára késZüllek. Az utolsó tótcl
ben egyszcr csak azon kaptam ma-
gánl' hogy kénylclcn vagyok oda_
figyclni aÍra' hogy cgy fiatal ütós,
akr cintányéÍozott. lllilycll hal]lt'
lan leleménnyel és lnuzikalitással
illesZkedik az egyébként sok eset

ben kissé közönségesen e]jáhzott
u(oIsó lélel indu1ó ínyagához'
hogy nem csak dinamikailag és
Íitmikailag voll a helyén. hancm a

hang hosszúsága, kicsengése' a

megü1és mlnósóge is olyán gaz_

dagságot 1áI1 l'el' hogy azl mond_
tam magamban| lám lám, a cintá
nyér is milyen zencl halrgszer. Ha
elóIoÍdult' hogy egy_egy pÍoduk-
cióban ilyenfajla igónycket tá-
masz(ottam. az ütósők meglepe_
!ósscl fogad(ák. ÁZ eselek többsé_
gében pozitív voll a rcagálás' él-
veZlék, hogy őket is muzsikus_
s7ámbá veszik. és öÍöÍrmel mulal
ták meg' hogy felkészültségükct'

A Vonósokná] a fen1ebb em]ítetl
hangindítás ós cgyöntelűség lekrD
lctébcn nág}'on sokat fejlódtck a

magyar zcnekarok. AmibeD sok a

lenlivaló: d' iníonáció, d legjobb
zenefuroknál is lisszd1ú ő prablé-
md E7 boÍ7'ilszLóan lonLos kóÍdós.
Egy akkordbln sokszor nehóz ki
hal]ani' hogy melyik muzsikus ját
szik rnagasabban, s rnelyik ala
csonyabbAn EZ összcíügg azzal
is, hogy a kü]önbijzó hangszerek
játókosal nemcsak az intonác'ó'
ban' haneln hangszínben sem kl_
egyenl íte LLen szó1alnak meg'
Gyakran clófordUI, bog)' cgy tom-
pán mcgszólaltatot1 haligot alacso'
nyrbbnák hallunk, pcdig ncm a

magasság a probléma' hanen a

lrangszín, a hang lénye vagy ln
tcnzj1ása'

a Mi az oka annak, hogy a
hazai zenészek nem into.
nálnak m€gfelelően ?

Úgy gondo]oln' d /'a:silÍ-
sak nem linden eselben s2ólahaí-
iúk neg ma:ÍinajIis i!énn!el a
hdn!sz?reikel, azL nondlák, lnajd
aZ elóadáson; vdgy rZ1' hogy úgy
is lesz még pÍóba''' Az inLonációt
vagy á]landóan gyakoroljuk, vagy
bozzászokteljuk a Iület ahho z.
hogy ,,clmcgy" a dolog, ba egy ki-
cslt ''plszkos'' is. Jellelnzó Íánk,
hogy blzonyos sziLuíciókban, amj
koÍ nem ''élcslövészelról" van szó,
el1'ogfldluk a rosszul inLonált han
go1 is Pedig alapkövetelmény a

fúvÓsokníl' hogy minden egycs
csctbcn korrigá]nj kcll' az inLoná'

ciónak lnakulá!1annak kell ]enie'
EZ á]talában otl működik jól, ahoI

a szekción bc]iil Ym egy egy ve-
zeló szcmélyiség, ak]nck e véle-
mónyéÍe adnak' és aki nem tűri
ncg k(jr|yezetóben a hanyagsá-
got' Vonósainktól - aZ egyóni
l'elkészijltség mellett a még ki-
dolgozottebb kamárazcnei egyölr
tctűsége! lehctnc számon kórni'

o Úgy étzem, önnek összes-
ségéb€n az a véleménye'
hogy a koncertek siker.e
elsősoÍban ^ zenészek
hozzáá||ásán múlik' va-
gyis laorális kérdés.

- A legnagyobb pÍoblómá -
aZ anyagiak mellcll - valóban a

hozzáállással van' de a karmeste'
.ck felelóssógc cbben legalább ak-
kora. mint a lnuzsikusoké'

a van-e szégyenkezni va'
lónk a híres küuöldi ze-
n€karokkal szemben?

Úgy érzem' hogy lehetósó
gcilkhez képcst nincscn s7ég}'ell-
nivalónk' Vol! a1kallnaln tijbb
hazai Zencka[ál is külfóldt1n kon-
ce.tczni. s azL tapaszlaltarn, ha a

megmérettc!ós,,felpiszká]ja" a Ze-

nós7ek hlúságát, akkoÍ nagy dol_

gokra képcsck Ez viszont nern
jelenti azt. hogy a héLkiJznapok
ball i5 ugyanez! a szi te! ütik
meg' Ezért nondtam rzt, bogy
igényes zcnóIés a lizctós kéÍdéSóll
Lúl lnolális kérdés is' A Zenekala_
ink aL1ól vannak mtgasabb szin-
!cn, mint a focistáink' hogy ami'
kor meg ke]l muletni a ncmzelkö'
zi poÍondon. hogy mit tudunk, ak'
kor képesck arra' hogy kiYálót
nyújtsanak. Ha v]szont sokáig lalt
az a Lendelrcia, hogy a hóLköZna
pokbln ,,leeÍcsztenek''' akkor iLt 1s

könnyen kikeÍü]betünk az élvo-
nalbó]'

lsz}-Tóth CóbrieI

)\K RTTtKA
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Szklndánli Péter, a Pécsi szim-
Íonikus zenekar igazgatója' nem
csupán kitűnő művészt'nár' ha-
nem a pécsi zenei élet gJdkerei-
nek je|€s kutatója is' számos
tanulmányt írt á mú|t század
Fi]LnÍ}irchenben élt. á zeneiÍoda_
lomban keYéssé ismcÍt mu7siku-
sairól' ÍgJ nem meglepő, llnlikoÍ
kjjelenti: a Pécsi szimfonikus Ze'
nekaÍ tu|ajdonképp€n 1E4 éYes'
hisz€n 1$l1.9 Tonkünstler socie-
tit ncgalakulása óta nlegszakílás
nélkül nlindig mííkiidött z€nckar
a városban. Az ig.l7gató\al és GJ.
Ia.rr lgnas első konc€rtmest€rrcl
azonban l'őként a pécsi szimloni-
kusok 'ielenér6l és jövőjéÍől b€-
szé|getíünk.

s/ P'I Jót tett.rz cgyiittcslrek
a tiig!cllclrsóg' l984 ben víltunk cl
a pócsi slílrháZtól és filh.lrmóniától'
Addig,.bclÚlróI kile]é" muzsikáI
tunk, vagyis a színhízi szolgál0t
Íllcllctt adtunk hangversenyckcL,
mosl a konccrLczés lt fó profilunk ós

cmclIcl! jíLszUnk a színhízbln' Tu
lajdonképpcn ni Vagyunk az egycl
lcn szilnlbnikus zenekaÍ az oÍszjg'
ban. amely nóg ilyen kettős kóLó
dósbell él Mindkét iól jól jáÍt: a
s7ínhóZ ncm veszítetle el a 7clrckr-
rít, viszont nekúnk megadalot! a le_

bcLósóg. hogy öníIló műsorpoliLikát
ós költsóg!eLést a] kítsunk ki

Gy' V' Á.: A ,.kcLtős életnek"
azérL hít.ányai is Yonnak' Az igé'
nyes múvek és a kÓnn}cdcbb műfaj
píÍhu7amos jelenléte a rcpcrtoá-
Íunkban néha negyon megterhelő
tud lenni KÍJ. bogy a szílhíz ke'
v€sebb opel ít jí1s7ik' vészesen

csökken a bemutatók szÍma, pedig a művészi kop.citás mcgvohll hozzí
A pénz hiányzik- De elónyóL is látom cZ opera lilígában való járl.lsságnllk'

o Mekkora a zenekar létszáma, költségwetése?

sZ' P: - Kilcncvenen vlgyunk. v lxmcnnyien fdíllásban A ví]ostóL

70 millió forintot kapunk ebbcn m/rf Lrenlrc Yann0k a saját bcvételeink is'
A Parlament döntése alllpjín kioszkrtt íllanli pón7ckhó] - lrasonló.n l
1öhbj. vidéken működő zenek.trho/ 18.6 mil]ió forinllaI lészcsülünk ot
éYYel clclólt létrcho7LUl]k egy ill0píL!ínyt. lragikus1ln koÍín e1hLInyt e]só

konccrLmestelÍjnk, Gye.mín Istvín cnrlékére' Ót éven kcÍesztü1 gyújtöltük

a pénzt a szímlán e]sósorban a zeneküi tagok bcfizetésciból -, s így

ma már v n egy kis tőkénk, amihez nemcs célok ó.dckében hozzí tudunk

nyúlni.

Nem kenycrcm a pan.s7kodís: ludomísUl veszem, hogy van egy adoLt

kŐ]tsógvctósi keÍet. cnnyiból ke]l kijónni. Folyamatosan újíIluk icl hang'

szerkészletúnkcL' a zenészek clláLmínyt kapnak a hangszerek k'JbantarLá_

Síra. EgyeLlcn n gy vágyUnk marld! cZrdíig kiclégítet1cnI egy igazi
halrgversenytcrcm' Á város sok évtizedcs adóssíge cZ' Jó lcnne, ha a mi

életünklren móg megvalósullra' Je]en]cg D Lis7t-lcrcmben bérlünk pÍóba_

hclyiséget' Ncm olcsó mulatsíg' de kialclítása sZcÍcncséÍc o]yan. hogy

akú lemezfelvótclt is tUdUnk bcnne kós7ílclli' Níost cSeré]jÜk l ze|ckJÍ
llr&jai aL '.munkaÍuhíját"; .r hől!}ck új es1ólyi luhíl, a7 urak új fl.LkkoL

kapnak

Gy' v' Á.: - A lclrck3J létszámo JZ induláskol számlált Ótvcn muzsi

kushoz kép€st nllr idcálisnrk modható Gondot én csupán vonósszólrm
elnóicscdésében látok EgyetérLünk az iglzlctó úrral abban. hogy egy 7e_

nek.ü tulJjdonképpen l társadalom lekópczése Al ajó. ha a nemek aÍánya

kiegyenlílett s nálunk kevcscbb a férfi Tu]ajdonkóppen ncÍr is érlcm. mi_

efl. Nem l(lcl minJpnr :,/ dnyrg;Jkr:' lorrri.

a Ha már itt tartu k, milyenek a jövedelmek?

sz- P.: - NyilYáüvltló. hog)- egyellcn muzsikusunk scm fog mcggllz_

dagodni az lttclli fizetésébó]' Köza1kalrnazotli bóÍcket kapunk. amj egy_

részt jó, mcrt bj7Lollsígot terem1, nísrós7! Íossz, mert ka!ut n]it az

egyenlósdi iÍányÍba' Ho!y el tudjUk ismerni a minősógi lnunkít' honoÍálni

tudjuk a nagyobb fclclósségvílhlást magyaÍín: hogy ne keveredjcn

óSsze a turLisLe és a konccrllnestel ÍÍcgíLélése speciíljs |artlókÍendszcÍt
vezetlünk be, ani lchetóségeL Lc.cmt dilfcrenciíljsra

a Az elmúlt években több karnagy megfordult a zenekar
élén. Hogyan tudták követni a változásokat a muzsiku'
sok?

Gy V Á': Ez egy nagyon érdckcs fol]'amat Howárd williams in_

dítoltJ el új úlon a zenckoÍt 1989-bclr Nilgyon sok cnergijl lekieLcLt a
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repertoáÍ felfrissíésóbe Köztudomásúlag vonzód ik a XX századi zenéhez'
de ncm hcnyJgoIlJ el c tla\s1i\us mjveLel sem. Úpy tudla in'truJlni a

zenekart' hogy mír az első pÍóbín is kiegyenlít6dtek a Lechnikai külonb
ségek. Ezl úgy éÍteÍn, hogy olyan műveket választoít. amelyek pÍóbája és
c]6adása mindell mUzsikus számáÍa öÍömet okozott' williams globális.n
gondolkodotl| ha órczte' hogy görcsóssé válna egy-egy nehczebb Íész fo
lyamatos pÍóbája' Yolt benne annyi nagyvonalúság, hogy lovábblépjcn, s
így be tudtuk lejezni a felkészülést Persze igényes volt, sokat fejlódött
keze nyomÍn a zenekar, de éÍdek€s módon óppcn kompromisszumkészsége,
a jó pszichológusi képessége lendítette előÍe a munkáÍ. Utóda, Nlcolas Pas_
quet - llki uruguayi szájmazású, de NémeLorszá8ban él és J€tenleg a wei-
mr karÍnesterképz6 tanán €ttéró alkat' Ó soktal tÓbb enelglát fordít
r rószletek kidolgozÍtsíra, S eközben nem hc]1cndó kompromisszümot kÓt_
ni' Kc/dclben e/jll eIég Íec/irIlek vnlÚk J pÍdhJ]i' EÍdekes modon el:'
két kaÍl]agyi módszer. mentalitís kiegészíti egymíst. Maga az á tény' hogy
valr cgy atmoszférateremtő. p.ecíz karmesterünk és egy nagyon szereteLt,
globálisan gondolkodó vendégkaln.lgyunk williams ugyanis Ícnd-
szeresen visszájár -' hozzíjalrult ahhoz. hogy a zenekar ma egységescbb
ós job]r, mint valahJ

sz P.: sok elónye van, ha kültóldi a kaÍmesteÍ Friss s7cÍnmcl lÍt'
talja példíul r mag)ar nűvekct' Magam is megdijbbenlcm. mcnnyiÍc mijs'
lénl .jZol LÍkcl HUn)Jdi las/Io n'iI1ln}r \yillixm. \c/cll)lclct.l. Ó
lehálrlotta a műról azokat a sallangokat' amclyckct az elmúlt évszáz dtrlln
a magyar elóadói sLílus ráággatoLt Ó csak a kottít látLa' s azl valósío(a
meg belőle' a it Erkcl odaíÍt' Dc hozh.tnÍm pé]dának BárLókoL is| ncm
biztos, hogy magyar clóadók jítsszík l legiobban. a leghitc]esebben Búók
művelt

a Mennyire érzik hátrányát' hogy vidéken élnek?
Gy- v Á': Bo.7ongok ettó] a kategorizí]ístól, hogy vidókj' ',vidóki

zenekaf''I Ha vaIaki eIköltözik Budapcstró], s azulín ad cgy szóp konceÍtet'
Íncgcsodí]ja a kJitita: mrlycn jóIjáLszik. pcdjg vidókcl] él. David olsztrah
kisebb Ictt attól. hogy nem Moszkvílr.ln éltl Megszokhaituk, hogy aki nem
budapesti, annak kéiszeÍescn kcll a Lchctsógót bizonyíLani.

Sz' P: - Éppen a külföldiek állítjík, hogy az a fajta profi lelkesedés,
ami Magyarorszígon még tapasztirlható, többnyire hrínyzik mír a vilÍg
konccÍtteÍmeiben' zenekarban mu7sikálni nemcsak munka' hJnem €gyfdilt
mrszlérium. A jogoli é5 kö{clcssógck cgycnsú]ya /Í ú8J lalósÍlhllja eg
önmdgál falakí' ha 4)bcn Íel is ad cg} kevlel d, eUéniséséből a í,
a szerzó jalára szerencsére a mi muzsikusajnk még érzik ezt'

o Milyen az utá pótlás?

Gy' v Á.: Az ulánpólláss.l nincs gond' Zeneművészli fóiskola. cgye'
temi énekLanszók műkódik a vírosban, szeretnénk a jó kapcsolalot mcg
ór]zni' Most voIt ncmrég egy emlékverseny Gyermín István cm]ókórc
amiért személyesel] is hálís Yagyok , s ez jó clkDlmal IeÍemtetl arra'
hogy vógignézzÚnk a mezőnyÖn Inkíbb a már emlíett clnóiesedós okoz
gondokat, dc ezcn a téÍen is érezhetó a javulÍs. Azt szereLnónk clóÍni, hogy
a mi zenekarunk legyen Pécsett a mérce. Hogy rang legyen hozzánk bc_

kerülni.

sz. P.: Ahhoz' hogy a .,vidéki" zenckaÍi ólet vonzó legyen, meg kell
találnunk a kitöíósi pontokat Mi három llyet találtunk: kÜltÖldi fcllópések'
lemezfclvótolek és egy saját fesztiYíl' Rendszeresen járunk Kölnbc, NüÍn_
bergbe' Bécsbe konccr(czDi, s czck valóban igcn nívós m€gmérettetési le_

h€tóségck, nem csupín egyszerű tumék AÍni a lemezL jl1eti: a hongkongi
székhclyű MaJco Polo lemeztírsasígga] vesszúk fel Lajtha Líslló összes
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szimfonikus művét. Eddig lláÍom
IelYóLcl készü]f el' a sorozat hót lc-
mczból lbg íl]ni 1996 auguszlüsijÍl
s7ercLnónk belejezni' A másik le-
mez egy.égi pócsi adóssíg: a vlÍos
múlt Szízldeleji mulsikusínak. Ge'
org Lickl llek szerctnónk entléket
áIlílalrj' hogy a Bazilikábclr óÍzŐtt
szíznegyvcn műve közül lemcZÍc
játsszuk F dúÍ Miséjét és C-mol]
RequjcmjóL a müncheni Koch llltcÍ
national kiadásában. A Rachmani-
nov 7cnck.Ír műveit megöÍökító
HunglÍoLon CD nket i szakmrbeli'
ck biZonyá].l jsmerik'

a És a fesztivál?
sz' P: 1991 hen hlltÍrozLuk

el. hogy tí7nipos 7cn€kari fesztivílL
Íendezijnk Pócsct1' Ebból hllgyo
mány ]ett, s kósóbb követőnk nkadl
Budapestcn is A Liszt Ferenc Ko
mil..7cnckaÍra és a FesztjvíI7cl)c-
kIlÍra gondolok Július clsó hetében
immíÍ ötödszijr lesz e zcnc J lősze-
repló a !íÍoS])an NÍi magunk négy
őt h.ngvcÍscllyt dunk, s czL a

soÍolaLot kiseblr konccrLck talkíl
jlík dalestek. kórushangvcrsenyeli.
vonós és fúvós kamaÍe7cnc' Lesz-
nek halrgveÍsenyek r Ba7ilikában. a

színházban és. 7sin0gógában js'

óÍizzljk Lisz!' Brrtók és Kodí]y pó

cSi lí(ogalásínlk em]ékét Jandó Jc'
nó póIdáu1 ugyanazt a rcpcÍLoírt
jítsszN cl c PJlaLrnus szÍlló BoiLók
termében, alnclyet Bartók adoLt cló
ugyanitt 1923 oklóbc.ében

z

.o



fel
F

Povorottivol lép
o Budopesti

ilhormÓnioi
TÓrsosÓg

Szeptemberben Bartók
gálakoncert lesz

Az op€Íaház zenekarábó| 
^laklult 

Bt dapesti IriL
hamóniai Társaság ebben az évben máÍ több je|en-
tós és sikeres koncert€t ádott itthon. illetve kiil_
fö|diin. }íindezekről I'é,ldld A.ndoÍ, a zenak^Í iE^.1-
galÚjá é\ ,'!'?/'s Béla. " }ilharmoniai Tarsasag ta.
IasztmánJánák e|ni'ke számolt b€ ltlpunknak.

Ez óv máÍcius 9 l2-e köZijtt a |,Íd!!(1t Áltdnri
operúhli' ÍáÍsnlala a DómeloÍszági stuLlgartban ven_
dégszercpclt Bizet C(1r rcn című operájával' A nógy
elóadásoLr olyall vi]ághírű énckcsck szc.cpcllek' lnillt
José Cdrrerds ós Gra7yc1a Alpin' akl caÍmen szere_
pót jáLszotta A nagysikcrú tc]tházas elóadásokon r
BüdapesLl FiIhaÍmóniai TársaSág 7cllekaÍít Davld ci_

A Fi1harmóllial TáÍsaság ápÍilis ]0-án fi1szercpLó-
jc volt a nemzetkijzi PavaÍotli éltekveÍseny köZép
euÍópai döntóJe gílakoncerljének, ugy{nis a zcnckar
kísérte a díjazolt opeÍaé ekeseket- A Yilághírű lcno-
ristával eg'vébként ncmsokára szclüélyesen is Lajál-
kozhatnrk a zcnckar lagjai ElóZó számunkban nlár
beszÍmoltunk aÍÍó]' hogy Luciano PawraÚivdl lóP'
nek szíDpadra júnlus 18-án Bécsbcn' a schönbrunni
kasfé]y elótl Íelíllításra kcrüló óriási sálorban. A hí_
rck sZerint a konccrt a Figdr.] házossárd nyiÍányíyAl
kezdódik majd' s PaYaÍolt]L rleln csak a zenekaJ, de
cgy vegyeskóÍus ls kísórui lbgja. A Budapesti Fil_
harnóniti Táísaság zcDckaÍa jÚntus 16 án u1^Zik
Bócsbc' ahol négy iJsszpróbát tartanak lna.jd. A vi-
líghírű tcnorlsLa koncerLjét fc]fokozott órdcklódés kí_
séri: a mintcgy 16 ezeÍ jegy már hónapokkal czclótt
elkelt, d.rrabonként ó eZer schi]lin8ért'

A Budapesli FilhaÍmóniai Társaság az ószi idónyt
is szupcrkoncerlLel kezdi A szcptcmbcr 28 ál|, Bdr'
ldl Bó]a halálának 50 évford lójára Ícndczelt gála'
konccÍÍcÍ\ Mdrlon Évát kísórik majd' a zeDekart
pel1il Lukics Ervin karmestc. vczónyli' A lnűsoron
szerePelnek Bartók azo[ művei, rmelyeket annák
idelén a Filhannón]ai TáÍsaságnak íÍl' a Tóncsz!il
KéÍ kép, ol üag'Ir népddl' Ez utóbbit Ba.tók a ze
nckar öl] é\es \,,ülcLc\ll1piar1 .Ílx' xki masa i\ /,'?_
teletbelt lagia volt a zeoekamak

(őszJ)

VILAGSZTAR
A DUNA PALOTABAN

világhíÍű vendége vo1l a BM Duna szirnionikus
Zenekamak. 'Id rcs (}d|yd! fuvo]aművész a Magyar
Fuvolás TáÍsaság báljáDak kcrctében megÍendc7ctt
konccr!cn lópcLt fel, zenekaÍunk kísórctéve] sZá_
muDk.a ó.iási mcgfiszteltetés és nagy ajlöm volL.
hogy o]yan muzsikussa] jálszhallunk együtt' aki a vl-
iág első számú Zenekaralval koncertezik. EZéÍt llagy
vaÍa|o/aL(]l lelilllellüllk J flóh:1L ele. de s/oronga_
salnk az első páÍ Pcc után szerleloszloliak

GalYay nyugalmc' dcrű.jc. élettjröme a zclrckárra
is átragadf, így a pÍóbák nagyon jó hangulatban Lel-

tek. A művész úr egyenÍallgú partncrként kezell ]nln
ket, alnc]yllck crcdményeképpen a zcneklrnak is
sikerült a tudáse legiavát nyújtanla' é5 mél1ó paÍLne.
.ó vá]llia

Immár hagyomÍnynak s7ámíl zenekarLrnk ó]clóben
a Waldorf alapílvány felkéÍése' így idén negyedik
alkaIommal vcszünk részt jótékonysági koDccÍtjükön

Másik nlgyon kedvelt fc]adate már évek óta a ze-
nekarl)ak sass sylvia ónck-iskolájának növclldék-
halrgveÍselryc' I!t olyan fanlasZtikus flatal teheL-
ségckct 

'sDcrbctünk 
meg. akik nár naguk is miívó

szck' ós akikllck a |cvóvel t pályájuk során még biz-
losm találkozni fogu k

A mcgszólaló gyöllyijrű operaíÍiákltoz ós csilinge-
ló éneLhangok|oz lnó]tó kijÍnyezel a Duna Palota
reprezentalíV hangvcIscDytcrme, amely idcá]is hely-
szín lehe! családias muZsjkáláshoz, és nagysZabású
báli tcnllczványhez egylÍánt A BM Duna szimfolli
kus ZcnckaÍ lnindig ijrömmel játszik itt' és reméli.
hogy eZ a közönség szánára is éÍezheLó

DóÍdné Bátki MúÍgit
a zenekal brácsósa
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Tb-járulék a honoráriumokra - feleannyi koncert

Felröpp€nt a hír: a kultuszminisztérium
meg akarja szüntetni a Nemzeti Filharmóniát'
Dr. Tóthpál Józsefet, az intézmény igazgafó'
ját kérdeztúk az információról. annak hátte_

réről.

Azzal kczdeném' hogy eZ a hír egy álhír -
monalja á diÍcktor. - Nincs szó az inLézmény meg_

szüntelésórőLi ludtommal ez ncm szc.epel a minisz_

lcÍiUm IeÍvcl kd/öll El kcl' monJani n/l i5: llem a

moslani az elsó aLkalom, hogy eÍÍó] pleLykaszinten
hálláni lehel. dc l hhcszLelésnek - hasonlóan aZ

elózóekhcz lincs valóságalapja

l Miért vetődik fe| mégis újra és újra?
Ennek több oka is van Kezdjük a tö(éltctiek'

ket' Tagadhatatlanul léLezik egy olyaD szemléiet,

amely szcrinL mcg kel]cne sZüntctnl minden olyrn in_

tézményt' amely az elmúlt negyvcn éYben alakulL -
miuLán ezck részci Yoltak a Íógi bercndezkcdésnek

-. tekintel né]kül ér!ékeiÍe A F]lhaÍmóniát 1952

ben hozták lótre. AkkoÍiban természeLescn a po]itika

belolyásolta a lnűsorok szeÍvezését' a művészek fog_

lalkoztatását' Az elLnúl1 idószakban eZ clhalványult,
jelenlcg semmiféle politikai intenció nem ó.vénycsül
a munkínkban'

]de tartozik még' hogy az iDtéZménynek létÍcjöttc

óta ncm alaku]t kl olym infrrsLÍuktúrája. melyel a

felada!ai megkívánnának Nincsen például önálló

Ie]vcli a ,,]é! vagy ncmlé1" dileÍnmáját Ahol je1enleg

vagyunk, azokal a hc]yiségeket évi 32 mjllió foriDtéÍl

bércljük. EZek az objektív okok.
Vannak pcrs2e szubjektívek rs' A Fllbármónia so

lra nem lcsz képes minden zeneszerzó műYét bemü-

lalni' minden clóadónlűvésZ! kedve ós igénye szcrinl
fogI.l]koztaLni' Ánnyi pénzc soha nem volt' és nem

is lesZ' Cólunk az' hogy minél íCjbb knck lel]etóségct
(c.cmlsünk' ám egy pirci hclyZetben nekünk arra ls
ligyclnünk kcll' hogy ki az' akfuek a konceÍljérc be_

jön a közönség' Mluián képtc]enség mi|dcnkinck a

kedvóre tennl' nyilvánvaló, hogy vannak' akik ellen_

szenvYcl viseltclnek az intéZlnónnye] szeÍrbcn'
Bírálatok szokták éml a hangversenyeinl színvo

nalít is. Ezek lészben jogosak Én kószséggcl ehs-

mcreú. hogy neln mindel1 il]úságl konceÍtünk
illcllrető a ]cgmagasabb múvészl te1jesítnény ninó-

l É\,foLYAN'] 1995/2 [TJÓ HELYEN SZÓLLH RDESSEN LAPUNKBAN]Te ':3a2-89', [éEAÜE{4I!]= '

Álrrírek o FilhormÓniÓrÓl

sítésscl, de iigye]cmbc kel1 ver]ui' hogy n'm csek a

szúken értcllnczeLl ólvonalat kelL logla]koztatnunk'

AmclleIl ocl</e' hogy e/cll renoe/!ónvcl 'eljr el'ó_

'616on a7 ;'mg1,r''gr|q'rrc' noha igy'l'"Üll\ cl_

ményt is nyúj!^Lli

r Hosrán hulnak e7el a hirek a ktl egtiilte're:
- ,űl bir,.'''un nem' A/ c!)Üllcseknel cByeblinL

i! llDd','l1lhalo egyldjla (lcgedellen'ct' a''' é1llF ó'

n].zcrr lzerctnencl a Ld;oL milliljol'bxn clnl - áln

a jövcdellnük.

t Milyeh eríík működhetnck az ilyen álhírek mö'

uÜtl?
lJcy ;^ndulnm.'/aknlxll \clÜli lUhD}c'dcl'cL

aonrinatnat' vannak s7cmélyes 3mbíciók, amclyek

az inté7mény vezcLósénck nlegszcrZésére ilányulnak:

c. lelc/nek (,/eÍlnlenl' Iol'lil ll cÍc'kek i'

ixíulcl leÍ!c/elt bevc/elc'cllck Ii|.l''' ! / x7l ielcn-

lerrc' nnpy tele.nnlrknnLcII Íc||de/c'<Íc lel'n' lclc_
!lsesünk. min1 jclen1cg

Bftn-Nug! fcrcnt

rxrlÁcrÓs NÓTA: - Gázsikán, akkor még

eg_yszer, hogl ..' Egy ezresnek ötven lele"'
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A TROMBITAK VAROSA, SOROKSAR
Éppen a schubcrl Ferivel lreszélgettem a Rádió pa_

godjjá előtt - fóllíbon állva - kót lemezlelYótel kÖ-
zöLt, egy szopÍán női hang s trombita kcttós felvéte'
lének szópsógét és lehctósógót latolgalluk' amikor szó]t
a szerkes7tij' tclkért. írj.lk cikket: soroksáÍi lrombi1ó_
sokól szóljon' llleiólcg cÍról, hogyan álaLult ki az a

helyzet' hogy mi szinte megszílliuk a fonLos budapesli
nagyzenekaÍok lÍombitíshclycit' immáÍ hosszú idejc'
EZZel oLthagyott' o(t maÍadtaÍn a stúdióbAn az íllandó
veszólyL je]entó piIos lámpával - fclvétel indul| és

az igcn lcrhes gondolctLal' hogy lclkéÍtek egy nck€m
scm órdcktelen. l soÍoksári lrombitásokól szóló citt
mcgírásíÍá.

Az ÍÓs megmorod
Most mcg iLt ülök és írok, és lzon tún6döm. mikor

csinílt1lm ilycsmiL; egyáltalán milyen .itkán ír a na
glmlajla peÍsze a kottít kivéve' Mindent telelonon
igyckszcm mego]dani' Ri|oÍtelek sokszor kérde7gcltek
aZ óvck sorín ebbcn a Íémíbxn is, Ós nem is mondhl_
toÍn, hogy rosszu] óÍc7lcln magamIlt közben. Igaz, míg
bcs7ólLcm. a tlombitáln íltJlában á kczcnlben volt. abbl
kapaszkodt.Lnl' valahogy biztonságot adot( és ha lehe'
telt, móg me8 is fújtam E7ek a rádióÍrpoltok, úgy ór_
zem. clszálhrak az éter hullímain kijlonöscbb visszhang
és fe1elóssóg lrélkül Dc 07 íÍís olyán, mint a hanglc_
me7felvótcl' ezéít - minL azélt is - kcményen lclc'
1ósséget kell ví]l.lni. lneÍt szízs7or visszahall!atható.
viss7alcpozhrló' n szdvcgrószletek kicmclhetők.

Dc rnikor is íÍtam UloljíÍa i]yen módon? Talán ak_

kor. amikoÍ Bartl Jó7sct tcstó]nűvósl m€gkért, nyissam
mcg a kiállításÍt AÍa készülve clóg sokat kbÍmij]tem
Nem véletlen, hogy ez jutott cszcmbe. A fóiskolai txn
terem falán
olljleslmóll
gású trolnb
ós TRoMB
igazín a mi tÖrlénclülrk. BaJtl ugyanis soroksÍri iestó,
ezélt cSendéleteinck trol )itl a lómÍ]á Ez a bizonyos
1ÍombiLa még mindig birLokábán vall úgy hisZcm.
nem edná egy Cózanne kópóÍl sem -' dc a hangszcr
igazi gazdíja a7 édesapja volt, Barll Józscl szabómes
ter. ati egész ólc!óben szabott, varrt - nyjlválr. hogy
fia késóbb lesthcssen -, de cgyszer csak rájö{t, hogy
valxmi hiÍnyzik aZ életéból.

A ,,noiV trombitÓs"
Trombitílni ke7dcLL. sok hangs7eÍ alkllmas arÍa.

hogy szó.akozásból idós korbalr elkezdjcnck rajia ját
szani, megszóla], tiszta hangot ad. élvezhetóL' A lrom_
bita nem ilyen' A hangoklt mcg kell szülnj, a szülés
minden fájdalnával egyÚtt' sokáig elleníll. ós csak su'
Yö]Ló, iólsértó hanggcl honorálja 1 kísérletezó1 D€
Bartt bácsi - és cs lÍdja ki tudta váÍni' hogy a

hangzavxr formálható h.rngokkí váljék' MikoÍ máÍ
cIó!gé megbízott ludísában. báli napokon hóna a]á vel_
te hangszerót, ós elindult szercncsét próbá|ni a bálba'
Hl!JlIanul' A mc!hivoll lilel(II ',cne./el mlí jdls/nI_
mk' Ó csit vlrL :] soÍJÍJ' ']UJlJ. c llnml\ila lJÍás7lo
hlrngs7er, éjfél íeló tálán már mcgengedik, hogy jálsz_
hasson' Pcrsz€' hogy Íncgclrgedték' Fclment a színpad_
rn, já1s7otl és bo]dog volL. Így lett talruIt festóbaJátom

apia,,nriv tÍonrbilás"' E7 Íégen volt. én enr L]ílhiltlm'
de mcsélik és clhiszem. KűlŐnben is ismeÍcm ezl az

szólvc MahleÍÍől vttgy Bruckncr.ól. Dc tallÍr BJJtl bá_

csi i mc!old:i''' soÍok.':lon ll}en l killnJc/el' r lcvP;ó'
i lltmJ:_i,ló' kol\Jn' mUnk.. me'lcIl tci/Iclc'l él'cl"
hoav meqlrnulton lroml'r'.rlnr' \em lLdom Lehel Iog)
c.-"".v ' S,ii",:, r'rok I)irit. ten)lcP. 1s/rgcl:

A Szigef

mondt1m, hogy míÍ az eIsó hlngok liicsjholísa is kijz
dc1cm . dc hÍt ez D soroksári k]íma. Es a Jínos bá'
csinál élvezlc a küzdclmet, oly n hangu]lrta vo1L az

óráinak' Mindenkit bizllrtott. hogy mxjd mellelL€ fog ül_

lli a Rídiózcneküban' ó scm gondo]h komolyan' de

ÍonIo\ \oll' ho;y iIi l3nUl' l-l/7on mcgÍblll' lt!'Pl'_
l!nL mtvel cn r' ''rl.' l"l,]r<n', el e!}','el hcJö|l r ióc_

lJlJ'J so(em lcl.Ilen el. G( l9'Í vi'i me'ellc r
sTioercn to.i (ldll: iromhi'rurrn - lel,dnll elLdill kc'd_
te j;iLs7an1, de Jjnos bácsr leÍllította' majd lopogva' bl_
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zonytlllllnul llzt mondta, ',ncln jó. Mis]kénl, ezi úgy
kcll úgy koll já1s70ni''' mitlÍ a TELIHoLD'' (Ncm
lass n' nem érzékenyen' nem lágyan. ncm dolce. hanem
minl a TELIHoLD.) A7utáll lncgmutatfa. o úgy szÜlc
tett' hogy négy elemivel is prolcss7or tudott lenni' és
ha kcl]ett. úgy LrombiLólt. mil]t a 'TELIHoLD''Dc lcnt a szigctcn iocizolt Polster Jóska, a hclyi fu_
v'Íos Adonisz alakú fia, . RídiózenckoJból' aki, mivel
mifelél* lrkott. a szigetre menet bejötlhozzínk és ját.
szott nekem- Mindig olyan nchózségi fokon. hogy .r kö'
vetkezó vtlsírnlLp focj clótt ÍníÍ ón is €l tudjaln játszani,
ós ón mindcn vasáJnap rzf hittem, már mindent Ludok'
amit kell Milyen jó érzés eZ ákkoÍ' mikor az embeÍ
szinfe még semmit sem tud| Amikor a7után Jóskx úgy
érezte' míÍ c]cgcl volt itthon és kulföIdÍc s7ókijtt, szin-
te lcrmészetcs módon ós peÍsze kemény próba.jálék
után - én kerültem a hclyóbc

Dc lcjött nóha c szigeLÍe schu]reri János - subri

-. a RídiózenelirlÍ szólólÍombiLása is fociznl. rkinól
szebb hangon igazín nem ludom' hogy lehel e ]átszlni.
Lővés€itól kiszatldt volnít x híló, ha a kapu helyetl
nem kél c;|ó ]cll volnJ lerul\J r iÜhc' o rnnyirl sze-
rette a hangSzelét' hogy szinte c]ógctt bcle Na8yon ko'
rín bagyott itt millket.

Ná és előfordull l pÍlyán. mcrl nlgyon szer€tte ít
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locll. s7Jhn LxJi b3csl i.' |]Lildl máÍ í BJÍll b!.jis
..\/hPn !ellell vnln'r rrrrk ó voI1 r 5UloLjJÍl hrlUl]
snjjdir s/dli.l]ir. kelói|' i nJ!cnd'k k.'lon:r/cllis'
lclkck rncgment6je ós lcbetségüknck ÍaÍtós kibontója,
és szinte termószctes, hogy aZ ope.lzencklÍ osz]opos
tagja KÓZben teltek az évek. soÍoksár ..fcjlódött'', a

szigctct magís. drága betonlalIal vették kiJrül' cSaliúgy,
mint koríbban az oÍszligot, de mi tovíbb fociztunk a

dupla falon bcIül' igaz' x mcccs végél néha a lovasÍen_
dórök je]ezték kaÍdlappal' Dc azóÍt jöttek az új jítóko
sok.

Palotai Pista' jó csclezó' kcínóny. modeÍn cs5táJ voIt
_ kósóbb r Rídjó7cl]cklr csillogó hangú tÍombitÍsá
lcLt

szekeÍcs Béla - l focipályín szólsó (ípus, gyoÍs lá_
bú, ]íbánál csak lronrbitílísa gyorsabb - hclyet kÓvc
lclL ó5 kJpoLt a RídiózenekaÍbcll Edesapja, r filozo
fiküs hajlamú FcÍi bícsi, .] Fcrcncsik vezcLLe HllngvcÍ-
seny Zenekarban bizonyitotta mÍr soÍoksárisÍgí!'

somorj5i sLeli Jó éT,ókd. ]rár kissó kénye]mcs vo]t
locistánat - dc ncm volt kónye]mes a gyako.lásban,
így az operahíz zcnckarítrÍ bi7tos fílvori(ként keÍűlt

Ahogy szabó Laci is (ugyc' lsmerós l név?), a jó
Íúgó technikíjú, dc állandórn némi tú]súlIyll küzdó kö_

zéppályás'.rki, Ínitrl mindcnhová. az opcraházba is kÖ_

v€tte somoÍjai slclil' no mcg pelsze aZ ódes pját'
schubcÍt Feri (szinlén mísodjk geneÍáció)' .i nir

gyon jól játszoLl a pályán. szervezlc ' 
jítékot' Diplo_

más trombi!ís, a Honvód N{űvészcgyüttes tagjaként
módosított, most |r Rádjóban iÍányít - Zenei szcÍkesztó

. és idónkónt velem bcszélget l Pagodá elóLt, hogy
mijyen szópcl) szól szopÍán nói halrg s trombita kel
tós'

Zene hét trombitóro
Móg 1üdnám folytalni a csapllÓsszeál]ítíÍ, és nem

feltétlenül a larlaléko*kal' de nem s7cÍetném, hr gÍa_

fomíniíval vádolnának mcg KÍjlónbcl] is: eszcmbe ju_

tolt valami, ámivcl be is lcjezem soÍoksári mesómct.
AZ UsÁ'b.n. Ncw Mexicóban txrtollam elóildísL a

világ minden rés7óból összegyúlt kol]égáklrrk lvlagyaÍ_

oÍszág trombiLís helyz€tkópóÍóI' Hogy óÍdekesebb le_

gycn rz elóldás, jítszottam rs' szólóban' zongoÍa'
kísérettel. mcjd a ,'mi s7ól szebbcn hat rombiLánjl?''
kéÍdés jó hangulatcsináló ícltéte1e uLín lejítszotlam
cgy bíresen nehó7' hót lrombjLáÍr írott zcnedaJab hang_

lemezfelvételé1' Ezzel zr1ítam az el6adíst' A gra1ulácl_

ók elh.lngzása uÉn a lcglöbben az| kérdezték' hogyan
ludlJm öis/evIlto!i)lni r kiJ MJgyJrul' gan ennyi io
tÍombitíst. akik a lemeziclvételen játszottak? Akkol rÖ_

viden. kissé nyeglén csak annyit vál^szoltxm' hogy
szóltam focl közlren a haveroknak. akik oÍ hknak a
falubnn. Ezt ők egyállalín nem tckinlették komoly Yá

líIsznak, hilctlenül. máÍ-már gúnyosan nosolyogfaL.
Hál ez az íIás la]álr arra js jó lesz' hogy elküIdjcm

New Mexicóba' és ha elolvassák, ulólag elhiggyék ne'
kem, hogy van l vi]ígon €gy kis hclység, ahol ba e]

akaÍom játszani Allenburg hét trombitáfu írolt darabját'
csak ]c kcll mennem a szigetrc, s7ólni a csapattírsak-
nak,,,

é ceiRcr Györy)

AÍoí,ókat a szeftő bocsútotta ÍendelkezésünkÍe



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

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

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

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

kul-
tódó

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

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

zenei ó]eL megteÍemLésót t
gozóinak körébcll' vagyis

i(eljrul a

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

kijzajtt, roncs hangszerck
lélckkel

Kodály
Iak nétküIi

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

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

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

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

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

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

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

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

mcgt
nyek

sóL gy
ekeret
lljon
beszcl



]rliká!. alncly clótt lisztelcgnünk i1hk ós amelyet pól_

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

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

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

'ncsteÍek 
é]ctnűve' küIönösen

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

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

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

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

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

nak a Zeneakadémia nagylcÍmébed;

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

mindcn hó elsó éS hJrm,ldik rl,
ál-

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

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

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

Itt volt a GöÍdüll
elevc a MÁV eIyÜttcsónek DClll uLOl-

amelv

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

Inul*áláva] tcrjeszLette a zcnekultúrá! áZ oÍszág kü_

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

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

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

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

TószükJe Ma máÍ 40 - ]rivatásos. félhivaLásos és

amaíór - szimfonikus zenekar működik oÍszágunk-

ban: abban az idóbell' 
^mikor 

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

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

számáÍa mindöÍökrc emlókezelessé' de az, hogy az

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

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

ncm is éÍLi' az év 365 napja hogyen bizonytjlt clég_

nek ellnvi munkához? MeÍt hát ugyc ilt vollak a

nemzeülzi veÍscnyek - öÍvcndelcs módon egyre

Íendszcresebbcn ismétlódve - amc]'vekllck magától

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

l egy soha scm látolt-hlllott kü]

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

iDdig más a]katú. ]nás kóp7ett_

lnncster jcloll esctébenI Es ak

k a hangsZeÍcs és ónekcs
ak kíséreLéÍól. alnj mint a

cket lálnlszl nlindeD muZsi
u rka.la\ rl sTcmbeLll

letl tcYékcnységi ágak ö ma_

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

ségeil is Mindazok a vendég_

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

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

mechllrrZmusn lasslnkónt fclcngedclt és máÍ 1chctett

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

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

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

eg;cnÍubÍt, sZerte i világon megs7okott esLélyi ölLözel

bcn lépnek pódiumÍa

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

m
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FOGORVOS FUVOLISTA
AdorjÓn AndrÓs fuvoloművész vendégfellépése

o Mogyor SzimÍonikus Zenekor koncertjén
lorradaImasítolia a tUYo1lit. a Iegró'
gibb instrumentumok egyikét' mely-
nek a kókorszakból szÍrmazó kez-
detleges ósét feltehetóen csontból
készítették. Késóbb - mint ismere-
lcs - fából' majd ezüstból, tlrany_
bó] gyárto{ták. iuetvc gyÍrtjÍk - 1

legki(iinőbbckcL Dz Egycsült Alla
mokban ós Japílrban. Több kollégá
val együLt ü €züst fuvolít hasz_
náljuk szívesebben €lónyősebb
jntoníclója miatt a szel)b hang-
zású aranynál- De azt hiszem. maj'
dJn Ínindenkinck lÜlóben él egy
jellegZetes fa halrgzáS Ma mír újr]r
lehet elvéLve olyan gyáJtókat lalá1'
ni. áldk visszatérlek a fafuvo]a ké-
szítéséhez. Mllgam is rende1tem
egyet, mert meggyózódésem, hogy
hamJrosm ismét reneszínszÍt éli

Ami l jó fuvolistít illeti' l€rmé_
szetesen álapveLő és elengedhetet_
l€n a lnu7ikNljLás és a hangszer
megszóla1laLásjhoz szükségcs jó fo'
gazai. Az a nöVendék szercncsés.
aki kezdettől jó kezekbe kerül saj-
nos- a neves tlnjrok kczdókkel ncm
foglalkoznrk. Egyrészt többnyiÍe
1üre]metlenek' másrészl a fellépése_
ik mialt nincs idcjúk. Ezen nchóz
vá]to7tatni'

>- Ákkor Ieh€t€tt on kezd6
muZsikus, amikoÍ MagyaÍ-
oszágot elhagyrá 12 éYes€n
szü|eiv€l Dániában telepedett
le 1956-ban' Később fogor-
Yosként diplomázott Kop-
penhágában 1968-ban' Mi-
koÍ lett a fogorvosbó| ruvo-
listá?

- Fordítvx törtónt' A fuvolistÍ_
ból lctl idókózbcn fogorvos Gyc
rektoÍom ótJ L1nultam zenét. és báJ
nagyon szeÍeLtem a hángszeremet,
Szüleimmel együÍt ibntosl]ak tarlot_
tuk egy biztos megéll|etést garanlá_

ló diploma megszerzését' az .]tkor
még körvonalakban sem Iátható ki_
menetelú Zcnci pílya mcI1ó' BcÜl'
heltcm volna egy gycngc zcnckaÍ_

ba, mjlrt másodvonalbeli fúvós' és
ikkoÍ lzl his7cm. rz ember inkíbb
fogat húz' Dc szcrencsémre nem
így törlónl' Jó 7enetárokba kerül'

>- És nemzetközi kaÍrieÍje szé-
l€s ívet Íutott bé. FüvolaYer-
senJek nagydíjait n y erte
Koppenhágábán' Moníreux-
ben, naid PáÍizsban. Ké-
sőbb stockholmban' Ki'|n-
ben' Bflden Badenben és
Münch€nben Iett é|vonalbeli
ze nekárok eIső fuvoIása.
Tóbb minÍ 80 lemezt és CD.t
készíteít, melyeken koÍtíÍs
szerzíjk nűvei épp úgy m€g-
tálálhÍtók, mint az on áltál
újra lelfedezett, elf€le'itett
konponisták: nenda' Bloch'
Doppler, Hummel' Román'
spohr és mások szeÍzemé-
nY€i.

Ez utóbbin,* cgyetlen oka a
ÍcndkívÍjl szegény fuvolairodalom
A s7cízók nem kényeztettck cI ben-
nÚlrket, ezért gyakortc jáLszom ít_
d01gozásokat De nyugodtln íllíl
hatom. hogy meslermű nem veszelt
eI Nem vólct]cn' ha egy a]kolds
feledésbe mcrű1'

>_ Mint azt s lentiek is igazol-
ják, Ön népszerű, világjáró
m íívéqz. Nálünk ázonban
nem igazán ism€rt''.

- Rilka v€ndég vlgyok Magyrr-
oÍslígoll. Négy évvel c7clőtt kon-
ccÍLcz te m elószór jelen]egi
paíncÍcimmel, az azó(a rcngete-
gcl fejlódöit _ MagyáJ szimfoni-
kus ZenekarÍal AZI megelőzócn a

LIszt Fercnc KamcÍazenekírral. há'
.om esztendcjc pcd1g az opernház
ZcnckaJával léptem fcl egy egy al-
k.lommal' Ha hívnak' nagyon szí-
vesen jovók gyakrabbln is

Március kbzepén a Pesti vigá-
dó vendége Yolt Adorján András.
A r€ndkívúl szerénJ fuYolamű_
vész a MágyaÍ szimÍonikus Zene-
kar - €Z a|kalommaI Átrtal
Mátyás dirigáIta - meghívására
jött Münchenbó| Budapestr€, és
Yiít€ fantásztikus sikerre Mozarl
G_dúr ruYolaversenyét, HlcsatuÍ-
jín h€gedűYerscnyén€k ÍuYolaáti'
ratát' majd á közönség szűnni
n€m aka.ó ijnneplésón€k köszön-
het6en ráadásként Doppler N{a_
gyar tantáziáját' va|amint Popp
csárdását' Kár! hogy a szakma
képYis€|iíi és a kriÍikusok - f€|-
tehetően az épp ábt'an az időben
zajló Tavaszi Fesztivál zsúÍoIt
progranja miatt _ n€In Yoltak
részesei a brilliáns technikájú
nűvész kifejez6 játé kának. A
koncert napján' a zenekaÍi főpró.
ba után kcr€stük nleg á Yendég-
Íuvolistát.

>-,,..'€gy igázi mest€.' fuvolájá
hangia' miot PuvaroÍtié'' -ilyen és hasonló né|tatások-
kal jelleÍnzi ont a wasbing_
ton Post és á The Boston
GIob€. A zenei vi|ág pedig
gen€rációja eIsii fuvoIásai
kbrótí tartja számon. lltes_
terkurzusokEt ad számos
kontinensen' nemzetközi
fesztivábk r€ndsz€res és ak-
tív résztYeYőj€' és l987-től a
Kö|ni zen€iskola prof€sszo'
ra. Mint gJakorló muzsikus
és miDt tanár' mit gondol:
kiből vá|hat jó fuvolista, aki
ezen a nehéz hangs7eren si-
ker€k€t érhet el?

- Még mjndig ncm olyln bo_
nyolu]l lechnik,ril g, mint más fú_
vóshangszer' EZt elsősoÍban ir

mijncheni fuvo1isIínak és hangszer_
készítónck. Theobald Bóhmnek kÖ'
szönheLjük. aki a múlt szá7adban
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In Memoriam B aftőkBéIa
AHZ-turné SponyolorszÓ9bon

A nágysik€rű év eleji németo._
szági tuÍné után tren sokkal' bús_
Yét hélfőn újra útra k€lt á Má-
gyár Á|lani HangYersenyzenekar.
Áz egybetes spanyoloÍszági hang-
versebykörút során Vá|enciában'
sánÍiago d€ compostelábán és
Madridban konc€rl€z€tt az együt-

A nyolcvmas években sprnyol-
oÍszág ku] tuszmlnisztóÍlumának'
!álamint a nelnzcti színházi és ze-
nei intézetének tudalos és irigylés-
Íe lnéltó célja az oÍszág zen.l
infrastruktú.ájának kiépítósc vt)lt
Ennek cÍcdlnóIryckónt lagyobb és

klsebb váÍosokban ls so.Ía épüllek
a rcndkívül ]ó akusztikáJú, Dagy-
sZerű 1echnikal felszeIeltséglí'
többfunkciós koncerttermek' Így
az ez alkalommal 100 laggal utazó
lrarrgveÍsenyzenekarnak mcgada_
totl a jó körü]Dónyck közötti mu_
zslká]ás öÍöme

A haDgvcrscnykörút a spanyol
paltner - a negyedszázáda műkö_
0o es az Allz nrsplnrar koncerue-
]l s7eÍyez6 lberm sica ké.ésórc
Barlók jegyében zaj]oll' saItiago-
ban és valenciában ahol a hc
lyi híradás,,a hónáp koncertje"-
ként em|egette r magyar muzsiku-
sok fellépését -' valaminl a mad-
ridi e]só konccrtcn is Bdrlók KéÍ
képél op Ia. és A kékszakóllú her-
te? lárát sző|^lLr|la meg a zene
kar. A Balázs Béla szövegére íÍ1,
na gycgyü ttcs t igónyló, czúttal
koncertformában fe]hangzó mű
szólisLái Tdkdcs I'amd]'d és KolóÍs
r(o/oJ voltak. A madddi zárókon-
ceÍ! műsora komoly feladatot rótt
a zenekarra. A csalláldtos manda-
rinl ebben a foÍmában a jelenlegi
összetételú egyiÍttcs ez alkalom_
mal játszolta elószöÍ - a kevés
próbalehetóségellenére kitűnó'
en. Az est szóIislíJa, kéi londoni
konccrtie között 24 órára a spl-

nyol fóvárosba érkezó Jandó ]enó,
Bdríók 2 zongordIersenyél jáL-

szotta, Íáadásl i8ényló sikeÍÍel
A háÍom évezledes múltra

visszátekintó spanyo]ország ma
modcm szellemű' az ldegen kultú_
Ía belogadására kész, nyito1L or_

szág' Ennek köszönhotó aZ a világ
zenekaÍait felvonu]tató' októbertóI
májusig mintegy 34 koncertct ma_
gába fogla1ó béÍIelsoÍozal is,
melynek keÍetében a Magyar Ál_
lami Hangvcrsenyzenekrr Iellé'
pett EgyÜtlesünk clólt többek
közöLt a claudio Abbado !ezé'
nycltc Gustev MahleÍ TÍjÍsági Zc
nekar, Pesko Zoltán' a Bajo.
Ál] imi zenekar. a wiener
symphonikeÍ, a Vógh sándor diÍi-
gálta camerata Academica sa Iz_

burg ós az AlexandeÍ Lazarov
vczcttc moszkvai Bolsoj zcnckara
játszoltak Az ÁHZ után például

ápÍllis 30'án euÍópai konceÍt'
körúija során a Budapesti Kong-
resszusi Közponlot is útbaejló -san FÍancisco orchestre volt a

madridi Auditor]o Nacional d€
Musica vendége

Az 1995 96 os szczonban az
lzraeli szimfonikusoklt dirigáló
Zubrn Mehta, Cfuistoph von Doh
nányi' a Pittsbxrgi sZilnfonikus
Zcllckar élén Lorin Mazel ós a

Ncw York - MetÍopo]itan operá
ZeiekaÍát yezóny|ó James Levinc
neve Leszi ígéretcssé a már elké_
szült hángversenynaptár kínálatát

Mindenek elótt a spanyol közőn_
sóg mlnd a négy konccÍlcn meg-
nyilvínuló lelkes tclszósnyilvání_
tása. az á)taluk nem .,anyanyelvj
szinten beszélt" Barlók-műrek fo-
gadtrltása a bizonyíték arra, hogy az
ÁHZ méltó a felsorolt zenekaÍok
táJsaságára' A mísik, egyben a si'
kerre utrló legtóbb blzonyíték egy
újább 1999-ig lcbonyolílísra ke'
Íülő - spanyol hangvcrscnyk(jrúÍrá

A turné beÍejezÍérel az eg}üt-
tes inkndánsát, samu Lászlót és
a sikefszéfia iliigensét, Fischer
Ádónoí ké nk meg, összegez'ék
,ékmén!tlket.

samu László: - Az 
^HZ 

hlta-
dik alkaIommd jíÍ spanyolország-
ban. FeTencsik karnagy úÍÍa1
kczdődajtt vendégcskedésünk a gyö-
nyöÍÍi Grilnadíban' leguióbb pcdig
scvillában, a vi]ígkiállítiison mu-
zsiká]LÜnk 1992-bcn Ezúital en-
gem BaTlók zenéjének kcdvezó
fogldtalása lepett meg. Azokat a

zenci]eg nagyon problematikus ré'
szekct js koncentÍálfln kísérték fi-
gye]cmmel' melyck olyko! netÜlrk
is nchézséget oko7nal{. oróm volt
lattni, ahogy a teljes hallgatóság a

kézbckapotf spanyol nyelvű szöveg
könyvct végigkísérte' Együtt éltek a
texlúríval és a 7cnével'

Fischer Ádám: Amit tud-
1unk. kihoztunk cbb6l a tuÍnóbóI. A
z€nekm nagyon nagy lcljcsítményt
nyújtolt' Az ÁHz-vcl való immár
évtizcdlryi Utazás után fontosnak
LlrÍom. hogy ,rdSlat zeneirodalom_
mal vendégeskedjünk' Ez olyan tÍa_

dícióka( is hordozó üzcnet, amivel
mi mÍst ludunk mutalni a közön'
ségnek, mint egyéb ncmzetiségű ze'
nekiÍok' számomÍa nagyon sokat
je]en1 D hangversenyz€n€k.ü' hiszen
tobbségűk az én geneÍíciómhoz tar_

tozlk' Ez egy nagyszeÍű cgyi]ttes.
Anníl szomoÍúbb azt látni. hogy
lzok az emberck, ákikkel cgyüif
kczdtem a pílyát, 20 25 évj tiszÍes-
ségcs' becsÜlelcs munka után a táJ_

sadalmi vílLozások következtében,
a tÖíónclem vesztcscinek érezhclik
magukít' s'jnos' képlel€n vagyok
segíteni rcJtuk' de Íemélem, hogy
jobb 1esz n€kik egyónenként ós
e8yütt is' A zenekar ]övőjébe llem
ludok mosl bcteszólni' Biz'todom
a7 ebben a foÍmáben való fennma
rádásukban.
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szcndy Kíroly. Budapest polgármesteÍe l940' ápÍilis
23 án írta alí a (orYónyhatósígi bjzoLlság (közgyúlós)
hivátásos szim[onikus Zcnck Í alapításáJa vonalkozó
hatírozatát. zenekultúÍánk torténetében fonlos dílum
e7, clső professzionális hangversenyez6 nagyegyuLtc'
sünk, á székesfővárosi zenekar születésnápja. ?2 mÜ'
zsitus tagja végre anyagi bizionságban konceÍtezhetett.
Lisztes havi fiz€tésé.t, teljesköfű szociális ellátást élve-
zett' Mindenesetre sok víznek kelleti lefolynia a Dunín.
míg BíÍczy lstván l909-es zenekar-llapító terve való_
Ía víll'

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

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

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

játszott BaÍtókot, Kodá]yt Minden évben Íendczett leg_

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

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

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

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

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

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

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

- még épp' hogy elfóÍó - kamarazenckara lelt a

Rádió mlndenes házicgyültese. Megsokszorozzr en

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

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

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

Kamaíazeneka létszámot kéít 
',kölcsön'' 

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

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

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

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

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

terjedése is globílis volt' mindenüLt megszúniek a mo_

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

Budapesti szimfonikusokal' A mindöss7e ké( évct meg_

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

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

nekara névcn l935-ben mutaikozoll be röYid életű új

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

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

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

nckarává Ie]lődött, szilllc hónapok alatt Tgaz' lé1kér_

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

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

nincs Lúllerhelve színházi nlunkávál' mint a FilhaJ_

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

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

ter. EZ peÍsze visszabatoLl a színvonalÍa' Pedlg a fi_

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

' tagjai akkoÍ scm éÍlék volnA el az egykori slá_

gerben vágyálomkén! megérrekclt ..hcvl 200 pengó

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

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

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

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

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

Legközelebb az országban, nagyváÍosarDkban te

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

(FoDtllluk)

/" BíeUel Jónos
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GerhoÍd A' V' Reumonl *

* G€rhard A. v' RcumonÍ professzoÍ mérnök volt
és a chilei UnivcÍsidad de concepción tanára.

A vonós hongszerek okusztikÓjÓnok
fizikoi és technikoi problémÓi

Mindcn 7enés7' aki vonós bang_
szeren jítsziI(' ismeri azokat a ne-
hézségeket' amelyek a h gszerével
kapcsolaLban fcIlóphcll)ck' E7cn
problémákat á következók szerint
csoportosíthátjük: idószakosak és
állandóak' A rczonanciáYal áIlnak
összcfüggósben vagy hangzási
problémák, Ícpcdések. végül a lak-
kozásból cÍcdó kÍÍosodások' A
szcÍző lemond a hibák ilycn iÍányú
csopoÍtositísáról, s kizáÍóIag c leg_
fontosabb minóséget kírosíló körül_
Ínényekkel foglalkozik

Az időjárással össze_
függő rezonancia

problémák
A zenészek iudjík. hogy a vonós

hangsz€r hagjl nem mindig cseng
egytormán jól. A hegedűsÓk gyak_
Ían löbb ha!s7cí is magukka1 visz
nck a koncertre és a7 clóádás
m€gkezdósc elő(t kö7vctlcn döntlk
el, hogy az adott esetben melyiken
fognak játslalli' A húÍos hangszcÍck
,'szeszólyciÍól" a s7cÍ7ó rÓs7lcIes
beszámolóf publikílt (1. 2. 1) Igy
mlndenckclóll il Icvegó ncdvcssóg_
tartalmá az, amely.r húrok feszes_
ségét ós czáltnl a llangs7cÍ hang
7ásít befol]'ásolj.l

EzZcl a tómÍYál kapcsola10san
éÍdekes feitegetéseket publikáli a
szlízad defekín von Roussel (3 ).
olyan kísérleteket ír le. melyeket
egy tengeri utivás sorín különböző
idójáÍási viszonyok közÓtt végez-
lek. laktozott hangszerektel.

Az idójárísi viszonyok a vonós
hangszerek háthpjínál okoztak je_

lentős alákváltozís1, a gyantízoLL
fedólap ugyánis lény€g€sen keve_
sebb nedvessógct vcs7 iel' A hrng-
szeÍeknól a fcdólapoL ugyanis az
időjíÍási viszonyok ncm nagyon bc_

folyásoljí*' A hátlap azonban a lak-
kozatlan belsórósz miatt a levegó
nedvességtaJlalm jhoz igazodik' és
clfívolodik a húrtól'

A csellókná] a kísérleL€k sorÍn .t
húTtávolságbxn cseienként 10 mm_
es elLéÍé5 is előfordu]t.

Az cmlíetl lsmeretekkel magya
rázható. bogy 1é]en l száJaz, jobbá-
Ía központi fútéses helyiségekbcn a
hángszcÍck 1'edőlapja összehűzódik
és ezáltal a fogó]ap kölclcbb keÍül
x húrokhoz és egy magasabb híd
szükséges. míg nyáron a mi égnaj'
hti viszonyaink kölöLt a helylségek
és a szabad tér 1eveg6jének ncdves_
ségtartelma mcgcgyezik' és ez az
érték többnyjJe magasabb' miIt té_

leu
Vcgyűnk nóhány olyan kérdést,

anrclyckcl mrga von Roussel mcg
válaszolatlanul hagyo1L Amcnnyi-
bcn a hátlap a nedvesség felvólcl
miatt eldeformá]ódik' á lclkct job-
ban nyomja a boríLíshoz ós czáltrl
a hangszcÍ feszúlhégi állapota ós
szabályozása többé kevésbé meg-
válfozik' Fordított csctbcn. Yagyis
ncdvcssóg leádásní1 (szíraz köÍ
nyezelbcn) ncÍr ílI fenn l] lélek túl'
feszÍettsége. A nedvességfelvélel
miatti bltás még crósÓdik, mivel
mlga a fedólíp is, báÍ csckólyebb
mórtókbcn. de hasonlóJn viselkc
dlk' és ekÓzben ellentéies iÍánybin
ível' mcÍl a fedólapm a nedvesség-
fclvótcI igcn csak batással van-

A kéÍdés a kövelkezó| milycn
}atással Yan cz a teszülLségvá]tozís
a hangszer halrgzásíJ.' vagyis mi
ly€n mértékú a fesZüllsógYíltozás'
A hcgcdúkószítő mesterek úgy Yó-
lik, hogy egy olyan hangszeÍcn,
amclycn a lclkeÍ és a hid t. vala'
mint a húrszögcl már egysz€r opti_
málisan heíllították. nem kellenc a

kés6hhickben utáníá1lítani. mert
e7íItal Íovábbi javulás úgysem éÍ
hetó el' Hogyen lchctséges ez, ha
az idójáÍási h'!ásoka a bcállításe
megváltozit? A leYcgő nedvesség'
tcrhlma mellelt milyen hatást gya'
koÍolnak póldíul a légnyomás és a
hómérsék]cl' Hogyan reagáI egy
lakkozaLlan hangszert Milyen gyo.'
srlr ves7i fcl és ad]a ]e a ncdvessé_
get a hátlap ós a fedólap fájl' és
hogyan Yíllozik ezíltal a fcszültsé-
gi állapot és a hangzás? Tulajdon-
kóppen milyen idójíÍós változísnál
kell íllíÍanunk a hidat és a lelkcl?

A zenószL mindezek a kérdések
érdcklik. és küldnösen á szólisLít'
aki íllandóan .lrra törckszik, hogy
hangszcÍóből optimáljs hangzást
hozzon ki' Az iIycn és ehhez hason-
Ió kérdések mcgválaszolásához nem
csrlk iz idójárásl viszonyokat ke]l
egyérielműcn meghatírozni' hanem
a snjítos hangzásból crcdő mélési
eredménycket is figyclcmbe kell
vonni Ez ulóbbj a vonós hangsze_
reknól csak indiÍckt módon jclcnL'
kezik

A míI publikált és folyamatban
lóvó kísérletek á következókrc cn-
gcdnek kÖvelkezLcLniI a nem lakko'
zott volrós hmgszeÍek nem függnck
áz idójáÍós változásai1ó]' Lakkozís
sal mír megváltozik a feszültségi
állapot és ezáltal változnak a Íezo-
nancia viszonyai is Ez a válLozás
a páÍrtartalmat tigyelembe vóve
erósödhet, példáUl, ha a szírazság
miltl a levegó nedvességta.tclma
jelcn1ós mértékben megváltozik A
lak]iozolL hangszerek mcgváltoztal
jík sajítos fcs7ültségi á]lapotukat
és ezíltal a hangzísuklt is az idó_
járási vÍltozásoknak megfe]c|óen
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Ez termószeiesen éÍjnli a hangzás
Íninősógót is (megcscndülés' a lcl-
hlngok tarlománya)

A cseLlóníl példíul a buller re'
zonátor mcgvá1toztatja a hangzást
oly módon' hogy a farkashang az
idójáJástól fürgőcn hol eróscbben'
h()1 pedig !yengébben ószlelhetó'
Azok a hangszcrck, melyeknck bel-
sejé! impregnálíssal vódik a ned-
vcsségiől' sokkll kevésbé óÍZéke-
nyck aZ ldőjírás változásaira' Mint
jsmeretes' a lelkc1 a durva hangzás
kiküszöbijlése érdekóbcn nem cÍö'
szakosan. bancm csak enyhc feszí'
téssel kell n háLlap és a iedőlap
közé beszorítani. Mivel cZ a fe'
s/ültség a feszüItsógj íllapottal. va_

gyis a felvclt nedvessóg vá]tozÍsá
va1 jelclrlós mértékbclr módosul' a
levegő nedvcsségiartalma befolyá'
so]jll a hangképzést Hc nagyon sZí
rlz ]evcgóben törtóllik á hangkóp-
Zós, Nkkof a h0lrg r húrok c]rnozdu_
lása miatt clvcszhet El]c ben ha á

lelket túl mrgas nedYcssógtartalom
mal á]]ítjík bc, akkoÍ késóbb meg-
nó a feszűlLség és l hlrlrgzás kárt
szenved. E7órt javflsolt n hlllEolást
kö7cpes nedvessógLaÍta]omnáI (50
ó0 %) clvégezni'

Egy állítható híd csak a7t teszi
lehetóvé. hogy a hangszeÍen Yaló-
jítszíst a mrndenkori jdójáJási ílla'
pothoz igaZí{suk A fcsZüItségi
ílllpolol azonbxn a híd állításával
aligha bofolyíso]juk'

A lcgújabb kísóÍlcLek. mclycket
egy cscllón végezlck. rzt igllzoljík'
hogy az id6járÍs válLozísaivrl
összefÍjggó problémÍkat kiküszó'
bölhetjük' ha a hangszerl l)eln ]ek-
kozzuk, vagy móg jobb. ha a bang-
szer belscjót inpregní1juk. Nevcs
hcgedűkészílók vallják, hogy míÍ
stradivaÍi is esetelrkónt impregnílta
hlngs7crei belsejó1' Más hegcdijké-
szító mcsteÍ€li úgy vólik. hogy a
vonós haÍlgs7eÍek€t nem s7abad bc

lÜ]ról impregníllni, bíÍ ennek e7 el-
jÍrásnak semm;lycn hátrányá! nem

tudjík nlegncvczni Ezért ajál]latos
rógcbbi hangszcÍckct is ily módon
kezelnr, ha cscllegesen valamilyen
javíús mialt úgyis lelnyltjÍk ókef.
l{lr ezíltal hang7ísi kÍlrosodás iépnc
fel' amcly nem valószínlj. e71 cgy
speciális Í€zgéscsilllrpító módsz€r_
rcl (vED) kompcnzálni lchcl

Az értékcs hJngszereknél !ínla-
tos aZ olyln jclclrtós jlvítísokat kÓ_

vetóen. minl póldáu1 e lcst felnyi-

Íása, vagy a basszus hrnggeÍendá
felújítása. egy vED keze]óst alkal-
mazni' anclyet a szabádalmi idő le_

jíÍtr után minden hegedúkószító
saját m^ga ls elvégczhet A hcgedií'
készítóknck azonban mindcnképpen
iigyelnlök kell arr.l, hogy nagyobb
javításokníl és halrgolási munkík_
nál figyeljcnek a levcgó nedvcsSég-
i3rt'lmíÍa. és czeket a munkáka(
lchcLóleg mcgfeleló idóJárísi vlszo_
nyok között végezzék

A bórnéÍséklet hatásN elhanya_
golható' Egy mlgasabb hómérséklct
lcgfeljebb a nedYcsség felvé(elét
!yoÍsítja' A juharlíból és lÚcienyó_
ból készítcLt vonós hangszcrcknél,
valamint a7oknál. me]yek be1scje
nem impregnáIt, a nedvesség felvó-
tele köÍÜibelÜl 1 2 órÍt Ycsz igény_
bc a telícttség állapotÍtnck €]éíé'
séhe7 Ellenbcn J nedvesség lexdása
1 2 napot vcsz igénybc'

Néhíny zenész e hangszcrót úgy
pÍóbá]ja védeni á kiszÍradástól'
hogy a7L lehcLóleg állandó jelleggel
m|rgas ncdvességlarLalmú helyen
rartjr Ez azonban nem mindig ja
vasolt' hiszen sok olyan hangszcÍ
van' ame|y éppen a szár^z helyen
tóÍtónó tírolÍsának köszÖnheLi kiví_
ló hangzásít. Ezcnkívüi cgy egy
idószakos ncdve5sé gleadás hozz.ájá'
rulhal egy biZonyt lan feszüllsógi
á]lapot kialaku1ísához.

Általános rezonancia
prob1émák

A zenószek íl talábín ludják'
hogy új hangszcrcknek nem mindi!
optimális a hanglásuk. A megcsen
dülés nómi kívánlljvalót hagy nlaga
után, D hangzás nem igazán kcl]e_

mes' a telhangok laftomínya nem
kjclégító. s a hangcrő sem mcgfele'
1ó' Amennyiben a Íógj h ngs7or€k_

nél czeket a biányosságokal ncm'
illctve csak részbcn észle]jük. ez
xnnak köszönhet(j, hogy a tÖbb óYes

haslnálat során teÍmószetes úton
megszűnt a káros Íezgés'

Egy mesleÍséges VED e]jÍrással
vógÍehajtotl rezgéscsillapítás lzon_
ban sokkal hamarabbi ercdméüy!
hoz. hiszen ez cgy nlgyon hntékony
módszer' Természelcscn ezl a mód_

szerL a Íégebbi halrgszercknél is ór'
demes hcsználni' különösen na
gyobb javítísi ÍlUnkákat követóen
A Íczgéscsillapítísi eljárís mintegy
20 éYc ismerL' (Irodalmi lllató 5
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1ó)' Mindoddig Yódet! szabadalm
€ljárós vo]t ldőkö7ben a szabadc
lom vódethégo idejo lejáJl. így e'

mír mindenk1nek Ícndelkezésér(
áll. Eddlg ezt az eljárást kb' tízezc
eselbcn a1k0lmazták hangszerekcll
Az eljjÍás egy r€zgési rends7el sa

Játos íeszüllségi s7inLjének nagysí
ga és fctső csillapító tényezójénel
Összefüggósén DlapDl N^gyeÍejÍ
rezgósckkel cgy re7gési rcndszc
sajákx tcszültsó8ei csökkenthetók
Ugyancsak csljkken a hrngs7eÍbel
a Lompító tényc7ő. A siker ragyo
góan Icmérhctó azokon a hangszc
Íekcn' amelyeket így kczeitek
Amennyiben cgy bi7onyos idő aIal

lovábbi cslll píLíS a rezgéseLct ille
lócl] nem óÍhetó el, úgy a megví
lasztott lÍckvencián kell válto7Latni
Ha cgy me!hatáÍozott relgés felrn
tarláSíhoZ a kczelés kezdetón ]

]vattos clreÍgiáÍa van sZükség. ez

végóÍe 2 weI!Ía csökken, ós ezí]La
a rczgés'csajkkenós 33,3 % os E1

móleti]cg ez azl jelenti' hogy a k€

ze]ós ütáu aZ érinlctL h ng kijítszá
sához z credeti energia láfordítá
mil]dÖsszc 2/]'írá volt slükség' r
valóságban czonban x kczelés
hJngszer hcllgerejct nem eIósíl
llv.n melItLben. inkább r h.rng m

nőSégi jcvulása észlelhctó. EZ az ál
líÍás rnlndenckeló11 a fclhan
tartomínyokra igaz' példíül 300
Hz nól' Brlunschwejgban a Zene'
kuszLik0i laboÍatóriumban Yégze
kísé.lctckné] a vED módszcres k.
Zelésének elcdménycként á felhaÍ
gokníl háromszoros nyomást mél
tek' A zenósz érzókelheli a felhan!
taÍtomány növekcdését. czen kívi
kónnyebb a hrngszcÍ megsZólaltáta
sa és móg sok egyéb' A mó]yeb
hangok markánsabban. jobbán k
jönnek ós 1hangszer maga kőn]
ny€bbcn kezelhctó és kiegyensúlyc
zolt bb

A vonós hangs7ereknól gyakor
pÍoh]émr 11 kicgyensUlyozxllrnsJt
Ez inrrirr ielcrl hogy egYcq hcr
gok könnycn. szépcn. erótel]esc
iáts7hatók, rníg mísok kissé re7(

nálnak és lompán hangzanak. A zt
nész ilyen esctekben úgy orvoso
hntja ezt a p.oblémát, hogy kÜlöI
bajzó fDjtájú ós minóségű húrokl
hasznól' Amcnnyibcn a problémá1

már leírt VED eIjárássá] szeretnén
elhaJítllni, ligy ajínlatos olyln fÍel
venciáklt hcsznílnr' aÍnclyeknól
hangszer hjányosságokat mulat' ,



íclhangok aktíval ós élénkck lesz_
nck, és ncm kell eróltetni őkct' Je_
lentós problémát okoz a kezdó ta_
nulóknál az. ha gyengóbb miDősógij
hangs7eÍt adlra} a kezükbc. meri ez
cgy idó uLán a sikerélmény clmará_
dása miátt a tanulókaÍ arra ösztajké_
1i. hogy zcnei tanD]rnányaikal fc1_
adják' Másrószt sok olyan kivíló
zenészl ismerünk. akik már filri'lon
titűnő hangszeÍen llnulhatt*' ós ez
a zenel pí]yájukol] gyo.s elómcne_
telL c.edményezett

Pcrsze aL új' olcsó hangszeÍck
között is Yannak nagyon jók A vÍ_
lasztásunkat ne a lrangszer kjnó7ete
haLáÍozza Íneg, vlgy csupín cgyc!
len Íapaszla]t zcnész javaslata, merl
ha egy VED lie7c1óssel l mcgszó_
lnltaLást ós a han97ás minősógót op_
timalizá1ni 1chet, és s7ükség e5cLón
egy szakenrbcr a hangszcrt lóI bc
hangoljlt. míris .rdottak az ideális
elófcltételck egy sikcÍcs zeüctanu'
láshoz. kÖltségkíÍnó]ó módon.

A híd és a lélck megfclcl6 beál'
lítísíval r hangszer messzcmenően
mcg tud fclclni a ve1c szembcn Lá'
masztoit clvírásoknak' A zcnósznek
az Ún' emelóslllbÍly miaLt Yílaszfa
nia kel1, hogy a kÖnnycbb megszó
]a11.tást ós a finomabb hangokat
vá]asztja e cly hangs7cÍcn. avagy
egy szólóllIlngszcÍ sejítossjgiinxk
mcgfelelóon az erótcljesebh llrng_
zás és megszólaltil|ís a domináló.
AZ ulóbbi csctben a lélck és híd 1á'
volsága kisebb, mint aZ clsóbelr
NoÍmílis bcállítísnál e7 a tívolság
a lélek átméÍó.jóvel egyezó'

Egy hangszer mcgví5írIásíníl
nem lehcl a közvcllcn kipróbá1dsbí)l
m€ss7cmenő következLeLóseket lc
Yonni. Vannak olyan hangszereli,
amelyck kÖzvclIen kőzelÍól n.rgyon
jól hangzanak. de ha lívolabbró1
hallgatjuk óket, akkor máJ vcs7íte_
nek hangzási minóségúkbi1l' Ez leg
inkíbb ebból cÍed. hogv llem meg
Icle1ó ltlhang spcklrummal Ícndel_
kcznek' A hangszcrt vísírolni ké_
s7ulií zenész vigyc magáYIl az
egyik kollégájít. s hal1!ássa meg a
han gszer kipÍóbíláSít lívolabbról
is Az ijsszehNonlítrís miaLt ajÍn]a_
tos trbb han gszeÍ kipróbá1ása.
Hangsúlyozni kcll azonban. hogy
egy VED €ljjTással csi]pán fokoza
tos javulás valrhaLó' yagyls cgy ol_
csóbb gyári hangs7erból ncm
egyszeÍű mesteÍhangszert vaÍázsol_
nj' A liülönbség egy gyárilag clóál_

lílott és egy mesteÍ íltíl kószített
hangszer közö(l abban áll' hogy ez
Utóbbinál D hí1l.p és a fcdólap
Összcillesztése sajálos ikusztikci
szempontok figye1embc vételével
történik Egy gyáÍilag clóállíto(t
hángszernél ez csak véletlenúl lajÍ'
ténhcl meg PeÍsze clólordul. hogy
nagyon olcsó hangszeÍcknek is ki'
váló a hangzásuk Ig z, csak rjtkl
esctekben. Egyébkónt egy idótólló
megítélést cs.t egy hosszabb Játé-
kidót, vagy egy VED kezelést kö'
vetően ludunk megíIlapítani'

Túlrezonálás és
farkashangok

Elsősorban e cs€llisLák ÍnIji1ko7_
n.rk a farkashrlng (bu]leÍ) pÍoblema_
tikáva1. amennyiben érLókcs. dfíg.
hangs7cren jÍtszrnak. Ez a hang
ncm mís. minL cgy kÖrű]íhátaLl.n
zöÍcj. példíul az F' fisz' Vlgy G
D húron' Régebbi irodajmakban eZt
a hangol úgy jellenreztét, hogy ez
egy túlrezonálís, de lcrmészetescn
ez ncm fedi . tcljcs vllóságot

Minfegy 12 évvel eze]ótt wenf_
ried Güth' a stuLtgarti Egyetem F]_
zikai Tanszékének profcsszora rá_
jótt üra. hogy a ferkashlng (buIlel)
nem nás, mint eg} LelLós rezoníln_
cla' El Í körülírhataLllln hangma'
g.lssjg akkor keletkezik, h.l az ún
bu]ler ÍclonÍtor bu]leí frekvencián
egy adotL hlngot fe]erósí(, majd a
kövctkezó pillanctban negsZúntct
A felcrósŐdés és megs7untetés kö
zÖtti gyo.s változís egy mély. új
zörejL hall.rt

1979 ben SLrassbourghar), a he-
gcdűkészílók konferenclíján Güth
nyjlvÍnossígra hozta felfcdczósót.
ós enól a bulle]Tól e]óadásL is t.lr_
tott Bcszámolt arról, hogy a bu]leÍ
Íczonítor a cscIló bassZüs hangge_
rendíján a fedóhp F tartományállat
állandó része'

A szerző nríÍ akkoÍibaü megálIn'
píotla és publikálLe, hogy a bullcr-
rezonítor l hangszeÍ mís része is
]ehet. póldául ll fogólap. vag]' a húÍ'
tartó. ós kifejles2teLt cgy olyan
módszert. amellycI a bu]leÍ Íc7oná
tor fcIismerhetó ós mérsékelhcLó
Milcl í szabDda]mi védettség 1cjáÍt.
a kijze]jövóben a módszcr Íészletel_
Íól is b€szímo1hatunk.

A farkashrl]g mcgs7üntetéséÍc.
vagy legalábbis á mérsék1ósére ko'
rábban cgy kis síÍgaÍóZ súlyt hasz_

náltá}, amclyct a megfelelő hú..a,
csel]óknjl a D-húrra csípt€ttek
GüLh bes7ámo]ója sze.int ezátal a

buI]er csak részlcgcscn jelentkezik.
Ezcnkívül ez ilz ún. bullerfogó slj-
nos az cgósz hangszer fr€kvencia_
t.rtomínyában' a fclhcngokat is
beleértve egy visszafogásL cÍcdmó_
nycz, ami érinti az egész hangzísl.
EzéÍt eZ a bullcrfogó nem isazán
jaYasolt.

Gülh kifejlcsztctt cgy optimílis
bLlllercsÓkkentót' amelyet a bullcr
rczonlitoÍníl be]ülról a hrngszcrÍc
rLjgzítenek' így c2 kívÚlről nem js

látható Ezállal szóp sikcÍcket éÍtek
el.

A s7.cÍló a7'I is rnegáll pította'
hogy.t bu]1er€k mindcn vollós
hllngszernél e]őfoÍdu11latllak' bclc_
óÍLYe a hegedűket is Igy pé]díUl
annak a strldivari hegedűnek,
rmclycll a Bécsi Fitharmónikusok
egyik mestere ']átszolL. szintón Yolt
fxrkashrngja'amclyet s7e17óí]tal
kitcjlcs7lctt módszer bevetésével
mcgszúll1cttck' A legmeelepóbb
bul1er jelenség az vo1L' DmikoÍ cgy
nl]gyl)ógő csigáján LalálLnk faÍk.sre_
zonáLoÍt' Ennek megszüntetése kü_
lönlcges eset volt

A szerző eddi8 100 h0ngszcÍcn
alkIllmazt.l sikeresen l móds7eÍél'
N'linden eseLbcn a bu1lcr megszün'
tetését egy Íczgós csökkentési eljí_
Íás cló7te meg Ez utóbbi nrgyban
ho,,íjírul a buller megszüntctósó
nck sikcÍóhez A fltrkaShangok
megszÚntetésének réSzleÍciról sZóIó
p!b1ikáció clókészítése már folya'

További problémák
A Íezoná1ási problémák kikúszö_

bÖlh€tók beálIíLássnI, húrcserével.
vagy egy Íc7góscsóktentési eljárás_
sal' vannak azonbln olyan probló
mík. cfirclyck a hangszer elkészí_
tési módjáÍa vc7cLherók vissza Pél_
díul, ha nem meglt]€ló a húÍszög'
vagy ll hítlap és a ltdőlap ncm jól
van óss7cillesztve. Ezek€t á hibákat
cSNk jcIcntós bcavalkozÍsokkai or_
vosolhaLjuk, ami pedig nem biztos.
hogy megéfl Ezck a hibák ugyan a
hangzísbIln jelentkeznek. de nehe'
zen m.lgy.trízhátók.

ElófoÍdult mír hliÍ nem Ílt.iÍ_
llos' hogy éÍékes hangszel is m!_
gas frckYcncián olyan felhangot
adolt ki. ame]y inkább zör€jnek ne'
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vezhetó' Az i]yen jel]egű hibík a
hangsZcI ópí(ésérc vezethetók
vissza' ós aIighn oÍvosolhatók'

Ezenkívül befolyásolhntja fl jáLó
kot, ba a hangszcÍ nyrka Lúl vastag.
vagy a húrok nagyon kajzcl. i]]clYc
túl távol vann|i a lbgólapoll- Hr túl
alacsonyan vannak, attor nyl*orgó
hang kclcLkczhct A különbözó
fíekvenciákon észlelbető zörejek.
nyjkorgások ttjbbnyire lzt jelzk,
bogy a hangszeren szabxd részek
vannak. A nágybógónél póldá ul
ilyen az á jelenség. amikoÍ a balr-
gok lúlzoLtan clnyújLva hallhatók' A
vonós hangszcÍckcn váló rcpcdó
sekíól egy kúlöl] fejezcLbel] sZómo_
lUnk be' ám€ly egyébként kúlÓn_
bözó zöÍejck kóplódésóL vá ltlra tj a

ki.

Repedések, rések
képzódése

Néhány szóL kc1l cjtenÜnk a

bangszeÍeken képzódó repedések_
ról, alnelyckct lchelólcg igyckcz
zűnk elkerülni A vonós hangsze_
reknél vannák kÜlönösen veslólyez
tetett réSzek' Ilycnek póldául a fc
dólapon a basszus han ggcÍcnd a

kÖÍnyéke' a lélek hátlappal és ltdó_
1Nppal órinLkezó Íészc. lz áltartó és
a percmÍószck A sjma hítlapú
nagybőgőkné] könnyen a]atu1nck ki
Ícpcdések a tímaszték szilárdsága
miatt.

Ha eltekinIÚnk az crószakos kül'
só beavaLkozísokLóI- rkkor clmolrd-
hatjuk' hogy az olyal] hangszeÍe'
ken' amelyckcn rcnds7crcscn jáLs7a
nak' csak rilkán' ilIcLvc egyíIt.lán
nem llakl]lna]. k1 ÍepedéSek. Ez az-
z'l mrgyarí7hetó hogy a termé'
szeLes vjb.áció cZ cscLlcgcs kórnyc
zeLl kíÍosíó tónyczókcL clhárÍja'

A szerzó sok o]yan esetról Íud'
amelyek sorín tÖké]etes h.n g5zele_
ken hosszabb LáÍolás utálr rcpcdósok
kelelkezlek A IÓÍÍénet mindenki
számára ismerós| a zenész hosszú
rlkoLói pályát maga mógóLt hagyva'
elhalálozik A család clcinle ncm
tud megválni az éÍlékcs han8szeÍ_
t6] Túl sok a hozzá fűzódó kedves
emlók' Télen-nyáron a hangszeÍl
ugyanazon a helyen tartják. Télen
cz ogy szárlz, ktjzponti fűtéses szo_
ba, nyáron pedig az évszek idójÍrás
ví1toZásai éÍzókelhclók aZ öÍökös
sZellő7fetések miili

Egy éÍtókcs hln gszeÍt rend_
szcÍint egy sZakembeÍn€k. illetve
cgy zcnósznck adnak el Ez a hilng_
szcÍ azonban eÍ€deti hangzását csak
úgy nyeri vissza, ha éYeken keÍesz
tÜl ÍcndszcÍesen játszanak rJLjta' il_
letve egy vED eljárást alkaImaz'
nak. A jó bangszcrekol] íllandóan
jjLszani kell. Ha nem akatják eladnj
óket. akkor h07zóéTtó, tchclséges,
zenét tanUló hallgatóknat ke]l köl_
csönÖzni csak így órizhetik meg
e.edeti hangzásukat' Elófordulhal'
hogy hosszabb ideig nem vcszik
kézbo q hángszert és mégsem kelcl
keznok Íajtr repedések, lzonben aZ
adoLt környezetükból kirigadva Ílás
k1ímaviszonyok kaj7ötL és7]elhef ó a

hangzís uk károsodísi Ha cgy
hangszert hosszabb idóre fó1.ctct'
tünk. mindenkóppen 

''jánlatos 
egy

rovid cÍótcljcs rezgési kezelést el-
vógcznünk a sajátos feszültségek
csokkentésc érdckében a Íezgés_
csökkentési eljáJást kÖYelóen

A repedések különbözóképpen
befolyásoljík a hángzást Ez clsó-
soÍb.n n nagyobb Íepedéseke érYé_
nyes. Ha csak iinom hasadíS ész'
]elhctó a hangszeren és ez a hang
Zjsb.n ncm okoz víltozíst. ncrn
szükséges a javí(ís Ugyanis n jaYí
LássIll a hclyi ícsziiltségi viszonyo_
kat megYá1to7!rthatJuk' Nlgyobb
jaYítísi Ínunkáknál majdnem min'
dig számílhatunk a hangzís rom1í
síÍa, amely kiküszöbölhc(ó a tolya'
matos h^sználafial' vaBy pedig egy
Íezgéscsókkentési eljírással

Vannák olyon hcgcdúkószíLók,
akik iga7i mcsterek. s képesek tá'
longó réseket javítással észtevó1lc
nül €ltünletni Az esclck lijbbsógó
bcn a hangszcÍeket a javíúskor fe]
kcll nyilnj, dc e]ófoldu], külÖnÖsen
Íógi hangszcÍcklrél, hogy a repedé-
seket alálétekke] ]át]ák cl' Jó szak-
emberek ezt úgy végzik el. hogy r
hangszer akus7Likaj hatását nem ká_
Íosítják A útongó rések Összehúzá'
sa nem igazín szcrencsós, mivel a
hángszer ezt köYctóon megvá1toz_
lcLjr N bangzását.

A basszus hcnggercnd. fclÚjítí-
sínál órdcmcs még viltamiJe odaii_
gyelni' Ez egy olyan Jellegí javítÍS,
cmely lényegesen új, sajítos tc
szti]tségi állxpotokat ví1L ki A szer_
zó s7ímos olyalr régi hangszerró]
tud, amely asszimetrikus fedólapjc
ellenéle csodÍllr1osao szó1'

BcsZámol azon ban sok olyan
eseLról ls. amikor a basszus hang-
gcÍcnda felújítása utáll kivá]ó. régi.
óÍtókes hangszcÍcknél a h.]ngzás
Iom1ásíról panszkodtak. Ezért ni11'
dcnké|pen ljínlaLos a vísíIlások-
nál inkább egy olyan hangszert
el6nybcn Íészesíteni, nncIynek fer
de 

^ 
hídja, mjnt cgy olyat' amel}cn

fel keiI újítáni a basszus halrggeren-
dát Ez minden vonós hangszerre
jga7. c hegediítől ,l nagybőgólg

A szer7ó arÍa is rámutat' hogy a

basszus hanggeÍ€nda fe]újítísából
sZíÍlnazó hangZási hiba orvosolhaLó
egy VED kc7clóssel. A szeÍzó ma'
ga 500 ilycn csetet felsoíoll. ame-

lyck mjndegyikénél a vonós hrng'
szeÍek ese!óbcn jelentós hangZási
javulíslóÍlck ol' Eiófordulha! az is.
hogy olyan sajítos lcs7ültségL á1ll-
potok kelelkeznek, amclyek tovább
ra is hangzísi 7avaÍokal eredmó
nyc7nck- Ilyen ildódhaL kÚlönleges
idójí.ísi vjs70nyok között' Bizo'
nyos esctckben ezéÍt ajánlatos x
Íezgési kczclés megismóllóse'

zírszóként meg kcll cmlítenünk,
hogy egy vonós hangszer halrgzjsá_
nál mindenkj s7ámíra mís és Írás
az ideílis Vógül is mindcn zcnei
mi]toj speciílis jÍlókot és híngszcrL
igónycl'

FELHASZNÁLT RoDALON,4

1. GeÍhard A v. neumont ,.Új
kut0lási eÍedményck az időjá.ísi Yi
slonyok hrtísíról, sDjátos feszÜlÍ'
sógi dllapotra és cl]nek csökken
tésórc |r vonós hangszcreknél'' Meg
jelcnl. Instrumenlenbaü Internltio
nal

2. GcÍhárd A' v ReUmonL: .'van-
nak e s7cs7ólyeik a vonóshangsze-
rcknek? MegjclcnL: Das Orchcster
1981/4. 321 oldai

3. Andrc Roussel:,.Alapismere_
teti e hegcdűÍó] és a hegcdűkészí-
lósről'' Megjclcn1: MusikinslÍument
Kiadó. FranktuÍt/Main 1973'

4' GeÍhard A v' Reumont| ''A
levegó ncdvcsségtJrtalma megvál-
tozlaljN a húros hangszeÍek feszülL'
ségi állrpotát" Megjclenf: Musik
Inlcrnrtional 1981/5. 43i. oldel.

5' Emil wciss / GerheÍd A' v.
ReuÍnont; ,'12 évcs tapaSztalfll a
hangszcrck r€zgéscsillapítísílran"
(vED eljárís) Megje]enL' Das oÍ-
chc\lcr 1989/12 ll89 oldal.
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6 Gerhard von Rcumontt ,,A
nagybőgó, m jnt mostohagyerek"
(vED cljárás) Megjelent: Das or_
cbester 1980/6. '199 oldál'

7. GerhaÍd von Reumont| ''Hogyan javíiható a hangzás?'' (VED
eljárás) Mcgjclcnl: Das Musikinsl
rument 1978/4. 1044. oldal.

8. ',Beszámoló egy nágybógón
végzetL akus7likai vizsgílatokról."
Ncm pub]ikált.

9. ',A vonós hangs7erek farkas-
hangja és ennek kikÚszöbölósc"'
MegjelenLt Inslrumentenbau Inter-
national 1979112. 778 old l

10. GeÍhüd A' Y' Reumonl: '.A
hangzás Javítása vonós hangszcrc
ken rezgéscsökkcnLósscl-'' NÍegje_
lent: Dls Musikinstrument, 1978/5
815/6 old.rl

It. Gerhard A Y. Rcumontl

''RczgóscsöklienLés a volrós hrng_
sTereken." Megjelcntr Mcgjclcnl:
InstÍUmentenbi]u InteÍnalional
i978/4.360. oldal

12 ,,A hegedúkészítók eüÍópal
parlamentjc stlrssboUrgban Ülése_
zelt Mcgjclcnl: Das Musikinstru-
ment 1978/7 1040-43. oldal.

13 GeÍhffd A' v Rcurtlont: .Je_
lenlós hangzásjaYítás rezeéscsök_
kentésscl a vonós hnngszereken '
Mogjclcnl: Das orchesteÍ 1978/9'
653 656 oldal

1,t otLó ccÍigk / Gerhard von
Rcumont: .'Két év talirsz{alat a vo'
nós hangsz€reken Yóg7c1L rczgés_
csökkentésről. " MegjclcnLI Das
Orchesrer 1980/4 295 299. oldrl.

15. HoÍsl GÍüncr{ / Gerh.lrd A
v' ReDmonl: ,'Rczgéscsökkentés n
vonós hangszerek tökélelesítósérc "
Megjelelrt: Ins(ÍUmenten|riu Inter_
naLional 1980/7

16. Johan Georg Pfeiffer: .,A
szó]rsln vonós hangszerének nem
ke1l feltóLlcniil drágánlk lennie.''
Megjclcnl: Augsburg.

(DAS ORCHESTER)

A Frankfurt/Main i Nemzetlözi Zenei VásáÍon a Boosey és Hirwkcs
csoport káprázatos újdonságokat mutátoLlbe. AZ angol Besson cég a 600
as hangszermodelleket sok érdekességgcl szeÍel{e fel. Buffet CÍlmpon
Franciaországbí' ,,Green Line" modellekke] a7t dcmonslrálta' hogyan hoZ
ható összhangba cgy kömyeze(baÍíL tc.mék é5 egy kivÍló anyagminóség.
A k]alinéton és oboán végzett váIÍozlalások még inkább alkalmazkodn|t
a zcnószck clváÍás'ihoz' A nómcL rü. schÍeiber és Fixi cóg kóÍüyezetbarílti
megfontoliísból máÍ cs.t ezüstözött mechanikával kínílja klaÍlnéljait, la
got|ait és oboáit Buffet crampon a ''Grocll Linc" szériával a hanlszcÍ-
készílós új koÍszrkáL nyilotta mcg. A professz'onális oboa modellek,
valamint az Rc ós R l3-as k]aÍinólok 95 7o ban külÓnlegesen sajLolt gre-
nadilla faháncsból és 5 7, ban kalbonszílakból készijlnck Az így készű]t
hrngszcÍck nem válLozlaLJík íl]agukat hőmérsékleti változísoknál sem. és
rbszolút Ícpcdósá]lóIlk. Ennck aZ clkészítési metódusnak a7 clőnye' hogy
a grcnadiIla ta fcIhasználísával valószínűsödik a termék nagyobb eladh.l-
fósága' Az eddigi hangsz€rkészítésnél ezlaZ a1aponyagot mindiJssze 20 %

os árányban hasznílták Ráadásu] ez egy igcn fol]tos lépés l köÍnyc-
lclYódclcm irál]yáblrn' A hangszcrck kikjlesztését és lcsltclósél olyan el-
ismcTt s7akcmbcÍck Yógeztók' min! Jacques L ncelot. Michacl AÍrigon és
J' M Volto' E7ck a kiváló zcnószck álIíLjík. hogy a hrngs7crckkel szemben
támasztott minóségi kövcLelmények a legkényesebb i!ónycket is kielégítik'

Buffet crampon megújítoita x B 12, E 10 és E ll es klarinélokal. A
B12-cs modcllnól a tcst '.Grcna 2000'' ból készűl Ez a lalLós lnyag
hosszú élettariamo! ígér és a felÍi]ete a grcnadillá fához basonló A újonn|n
kialakíott nűNnyag ujjÍaÍ(ó kénycjlncs jítszísi Iehetósógct biztosít. Egy
speclális furaln.]k köszönhefujen ez a modell szóp, kic8yensúlyozolt hang-
zású. Az E 10 és E 11 es kla-rinét modellek i lcgtinonrlbb grenadiur lábót
készülnek, s olyan furllttal rendclke7nck, mil]f a profi hangszeÍck Ezeket
,r hangszereket teljes egészében ezilsLözött nrechanikával készítjk' Bulf€t
€hh€z egy új bevonatot haszníl, amely n.gyobb sűrúség€t eredménycl

A köÍnyczetvédc]mj s7cmpon1ok a screiber céglról rnjndig dominínslk
vollak cgy idcjc ezonb.n clt móg inkább szem e1ótt larlják számos tu-
domínyból meÍílvc a w schreiber ós Fiai cég már csak ezüstij7ijlt kivl_
lclben készíLi klaÍinótjait, oboíil ós tagottjlir. A cég nagyon komoly,rn
veszi a ktjrnyezet kímélését. Ezt lgazolja 07 a tóny is' hogy iL gyáíís soÍín
lelhrlsznált vi7et olyan minósógűrc tisZLíLjík' bogy az ivóvíZkénl fclhrsz-
nálhJló A Schreiber cég azonban nem cs k a köÍnyczelvédelemre lektct
nagy }angsúlyt, hanem a hangszerek fejlcs7tósórc is sokat áldoz. Legutóbb
olyan f3gottot fejlesztett ki' amely a scrdüIó Liatalok szímíra kjlúnóen
használható. Eddig ugyanis nem létezett álmcncL a gyeÍmek és felnótl slá-
mán kószÜlt fagoll kozÓtt' A schrcibcr cég vezető mérnÖkc zscniális öl-
1c(cl íllL cló e gycÍmckck s7áÍrára készült fJLgolt méretól ncnr vá]loztatta
meg, csak felnőtt€knek készű1ó l)illentyűzetlcl lálta cl' Ez lelt az 5013 mo
dcl]' Ennck Dz aZ clónyc. ho8y nem csak a gyerekkorbóI krnőlt fiataIok
számára idcílis. hanom a kis kc7ű l'clnőltet is kltűnóen hasznílhDÜát'

Az angol Bcsson cég sem maÍad Ic J trancia és német hangszcÍgyáJ-
Lók(ól. ugyanis áIllndó kltpcsolaLoL Iarl fenn zenészekkel. zencpcdagógu-
sokkal és egyesületektel. Ez az együIlműködós eÍcdményezie a ó00 Js
hangszermodell tovíbbfejlesztését. Az eziistóZÖtt kivitelí 610 es Bcsson
lrombit. Íozsd.mcntcs acól biIlcntyű7ctű és egyéb víltoztalások is vannak
Ínjta' E me]lclL a há gszer ]],68,,Mcdium Lafge'' fuÍátolklrpotL A gyír1ó
szcrin1 á7 újonl]an kifcjlesztctt fúvóka könnyebbé teszi r rncgszólaliatÍst
és kilűnó hNngzással öIvendezleti meg használójí1 Al ugyancs k ezusLij
zöl1 639 es háJsonálak 12.7 mm es fur.ta Yall' A hmgszer belsejóL aÍ-
genLínnal készílili' Egy speciíIis polírozÍsi tcchnjkálrak köszönhetó. hogy
ez a harson gáran!ált n könnyen kczclhcLó- A Besson márka c7 alkalom'
mal is clsó oszÍályú hanglíst és optllní]is kézt.rtíst kínál rz adott írka
(cgóriában.

(DAS ORCHESTER)
Dl. Polg,ÍÍ!né

Cál Ágnes Íofdítása

Dr' PolgórJné
GáI Ágnes Íoldítása
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clous schnossenbeÍger *

* Dr C. C. Schnosscnberger orvosprofcsszor vezeti
Freiburgban azt l kutatókőzponlot, ahol a kínai
oÍvostUdományok felhesználásával foglalkoznat'

gyelmet arra, hogy aZ illctó zenész a hangszer helycs
használa!á! meglanulja; perszc ennek az az elófclté-
(ele' hogy maga az orvos is Íendclkezzék a7' ebhez

szükséges zenei sZakismerelekkcl, illelvc a hangszc-

Íen játszás gyakoÍlati isDeÍetóvel. Más más ismcre_

Lek szüksógesek egy zcnekaÍban jáLszó zcnész prob-

lómáinak enyhítóse, illetvc cgy szó]ista sZálI)árá

Zenel tanulmányaimat kövctóen, 1_5 éves zenész
múlt(al a há1am mögijtl' oÍvosi diplomával a kezem-
bcn' megszeÍeztcm még cgy kínal gyógyítás és aku
punktúÍás keZeIós kiegészító s7akképeqíiésf' s
minlegy 20 évc foglalkozom lrelburgi kIlnikámon a

/enesZ s/akma .ajílos helegsegcineL olvollasíval'
lo81 bdn meghhásL ka|llm a/ Egyesüll Allamokba.
s New Yorkban elóadásl tartoLtlm a speciális ze_

nész bctcgségek akuPunkhjrás kezelóseiÍól. Akkori_
ban még csak 55 beLegen alkaltnaztuk ezL az elifuásÍ'
Jelcnlcgi 1anulmányomban már 210 ilyen esetról sZá-

nlolhatok be (1985 és 1995 közöLt kczelt betcgek).

EIsó bcszámolómat a ''Das orchestcr'' cfinú folyó-
lrat 84/12 szálnában ,,A zcnószek loglalkozási meg-

bctegedéseinck akupunktÚrás kczelése" címmel
jelenLeLlem mcg AZ elért sikeÍ s7ázalékosan a vonó-

sokr,lál g'7 %' a fúvósoknál 85 % és a blllcntyűsöknél
ó3 7Ú. A panaszok oÍvoslását ll]etóen a mozgásl meg-

betegealóseknél 95 %' az idcgÍendszcri zavarokníl
pedjl'77 qa a sikeÍ' Az összcs kÍi(éÍiumol figyclem-
bc véve ugyancz 74 %'

Kezelés és klinikai eredmények
Ha az össznópesség mcgbe(egcdéseinek száÍnál

össZehasonIíljuk a speciális zeÍész betegségekével'
akkor cz urobbiak jÓia1 ílll'ahb]n inrdulnak cló. lgy
pontos stxtiszÍikai ada(okkal ezzel kapcsolatban nem

tudunk szolgálni' Azoka! áz adatokat azonban ismer_

tctni tudom' amclyek a klinikai praxisom során eló'
forduló betegsógek kezcléseiról szólnak' Minden
ese(ben meg kell kcresni a betegséget kiváIló okot'
s czt kövelóen megÍele]ó kezelést kell alkalmazni

A 1eÍépia eredmélrycsségé! tcklntve négy csoport_

ba sorolhatjlk a kezelLoket (2. táblá) Bár csak az ]

és 2' csopoÍLba taÍtozókat ítóllük munkaképescknek,
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A zenészek foglalkozási ártalmakból eÍedő
betegségeinek kezelése - 15 éves

klinikai tapasztalati múlt eredményei
Bevezető és rövid ismertető

Megfe]eIó sZakorvosi tanácsadással a zenésZek
egészsógi problémái megszüntethetók, ille1ve jelentós
mértékbcn csökkenlhetók A zenészeket éÍintó
leggyakoribb panaszok a lbglalkozásükat illetően az
ujj ' kéz 

' 
kaÍ ' váll ' ge nc- és hátfájdalmak. EZek

azok a lerülelek, amc]yek a játszás során kiilönösen
igénybe vanDak véve. Az ilyen iÍányú veszélyezle
tetlségtól logiDkább B vonós, billcntyűs és húÍos
hangszereken játszóknak kcll tartaniuk. A fúvósoknál
nagyoú gyakoriak a7 ajak-, száj és arcpanaszok.
sajnálatos módon áz oÍvosok pusztán a szimplómák
alapján ítólnck meg egy egy betcgséget, s ezl he]yi
kezelésekkel, mint példáU1 nyugtatókkal, kortlkoste-
orid injckciókkal, allatókkal' esctenként a beLeg ró

szek gipsze]ésóvcl igyekezúek megszüntetni' Nlncs
ldó aÍÍa' hogy az ilyen speciálls clváltozásoklt ala
posan megvizsgálják sajnos, ezzel veszólycztetik a

zenósz cgész alkotói pályáját' lriszen néhíny cgész-
ségi panasz olyan maÍadandó károsodásL vá]úal ki,
amellyel a művész munkavégző képcssógc is csök-
kenlel. AZ rs e]ófordulhat, hogy emralt a késiJbbiek-
bcn elvcszítl á1lását-

A cikkben bemulatjuk, hogy 1985 és 1993 közölt
Frciburgbdn a kutaLóinlézelben 210 európai' rmeÍikai
ós ázsiai zenészen akupUnt(túÍáS kezelésekel alkal
maztak' s hogy czáttal milyen eÍednónycket ér1ek el

A diagnosztika a hpjai
A szakembernek elsó látásra szembetűnlk' ha e8y

vonós, fÍvós vagy billentyűs hangszcrcn játszó nem
megÍ'eleló módon bánik hangszerévci' A helyes tar'
tást már a zcnoiskolíkban' képzctt pedagógusoknak
kcllcne tanítaniuk Ha a zenész a kívánt módon ját
szik hangsZerén, akkor czt órákon át fáradtság és Íáj-
dalmak nélkül tchctl' s az eredmény scm malad eI'

Ha nem megfelelóen jálszik' rövid idó alalt elfá-
rad A fáÍadlság fájdalmakat, esercnként izomlázat
okoz. AZ ilyen Ún ''hc]ytclcn hasZnálatoknál'' (ango-
lul: rniJ-'.iél r kezelőorvosnak kellene lelhívni a fi-
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de mindcnképpcn meg keII jegyeznünt, hogy a 3.
csoporlból is vaDnak ilyenek (p]' cnyhébb panaszok-
kai). Ez utóbbl miatt a végleges sikerarány csak 74
százalék, ugyaÍlis a kczelések sikeÍének megítélésé_
nél nagyon óvatosnak kcl] lennünk' (3. és 4. tábla)'

Az 5. táblázat a különbözó zenész megbetegcdések
felsoÍolása' AkÜpunttúÍával a legjobb eredményeket
a ganglion kezelésében érlek el (90 Ea), ezL köyeÍj a
tenosynoYitis (84 %)' majd a karpaltunncl szindróma
(75 %), továbbá a fúvósok panaszai (70 %)' A mig_
rónl 50 % os' míg a Hws szind.ómát 55.5 % os si-
kerre] kezel!ók' A további terülctck eredméDye]:
pelifériális ideggyu]ladások 68'7 Eo, a perl.athÍopal
hia humeroscapularis 68'4 EÚ, gcrlncosZlopi fájdal-
mak 66'6 7o' pszicboszomatikus zayaÍok 62'5 qa'

T€nosynovitis
A slrlisztikai kiórtókelést köYcióen a kezclés slk€_

ressé8e 84 7, os' Az áÍupunklÚrís terápia a legjobb
erednónyt a vonósoknál holLa (6 tíbh)

KarpaItunnel szindróma
A statis7tikai adcLokal a 7. Láblázat mutatJa' A siker

7-5 %-os, a 8 betegból az akupul]ktúTás kezelést köve'
tó€n 6 munkaképes leLt.2 azonb r munkxképtelcn'

Ganglion
Ilt tcllínően jó eredménycket értek el az akupunk_

1úrával' Ez a betcgség legfókóppen a hegcdűsöknél.
cselltstáknál. brácsísoknál jelen.kezik A ke7clés sikeÍe
90 % os (8. tábla)

YálIíZületi megbetegedések (Periartropathia hu_
mero-scapularis)

Á kczelést 86 %-os sikcrrel alkalmazták (9' tíbla)'
A lrghaLlio\rbbin i a vonosotrt keTeltil

Epikondylitis humeri lat€ralis und medialis (te-
nisz- és go|f}öhyók)

Ennél a kezelésnél 70 %-{s a sikeí' A 10' tábláznt
muhtja' hogy a leghatásosabb a zoogoristákníl'

Hws szindróma
Itt aZ elért sikcr csak 55 7o-os' A 11' láblízatbln

láthaÜuk a bangszerenkénti mcgoszlást.
BWS és KWS szindrrima

szAKMAI ÁRTALoM

Fi
[../

I

A kezelt panaszok
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Ezcknél a diagnózisokníl 66.6 %-os a siker A ieg'
silrer€scbben kezelt betegek l brácsások' klarinótosok,
cse]lósok ós zongoristák. A nagyobb lc.hc1ósnck kitctt
betegek (gitárosok. énekesek' nlgybógósök) áItalában
hosszas íllásra Yann k kényszerítve

Ide8i megbetegedések Íneurilis, polyneurili5l
Az e]óÍt siker itt 68 %. A 13. ÍíblázrL bcmuLatja a

hangszcrenkénti megos7lísí
Fejfájások
A migÍénes' Eejfauós betegek akupünktúrás kczc]ó

sénél a hegcdűsöknél érték el a lee|obb eredményeket
(la úba).

Pszichoszomatikus és pszichés panaszok
l' Íílmatlrnság
2' ltmpaláz
3' idcgkimerültség
Az ilyen betegek lkupulrktúrás kczclósónek sikeÍe

62 qa-os A 15' Láb]áZat mutatja a hengszerenkénti el_
os7(ást'

A száj speciális megbetegedós€i (fa- és rézfúvó_
sok)

A 16 tíblful(ban ]íthatjuk ennek össz€gzését Ez€k
a Zenészek gy*rrn í7ületi- és izomfájdalmJ.kal küz_
denck. s nem ritkít az íll killönböz6 betegségi formái'
N.lgyon lénycgcs, hogy a fünkcioní]is problémák pon'
los elemzésé( hangs7ertechnikai. anatómiai és fizioló
giai aspektusokból lnég a kc7clós megkezdése elótt
e]Yégezzók' csak ezt kövelócn tudja az oívos a meg'
iclclÚ rkU|UnlluÍJ5 Le/e.ejl megl JlJ. ZlJlli.

Ellenjavallatok
A kóvetkezőkbcll ki keIl térnünk az orvosi kezelés

korlátaira és el]enjavaslaLciÍá' A 7cnész betegek keze_
lósónck speciílis pÍob1ómíja aZ' hogy az atupunktúrís
kczclós a k.Jon. kóZcn, ujjakon Yégzett miítétek utín
szokott bekölclkc/ni. Minden további nélkül állíthrt_
jUk, hogy a scbószeti beavntkozást csak ' ]egvógzó
esetben kellcnc alkilmllzni a zenészek kezén rínszakr
dÍs. izomsóÍÜ]ós. csontkopás' stb )' Az olyan mcgbete_
gcdésekné]' millt póldÍul a tenosynov1t1s' ganglion
vagy i peÍitéÍiális idcggyulI.dások. próbáljuk meg el_
kerülni a sebész1 bclv'tkozásokat Egy ilyen műtéttel
derékba tórhetjük a zenész pályáját' Az akupunktÚrís
kezelések összakapcsolás' megfelcló fizikotcrápiás és
rehabilltíciós orvosiáss.rl. kigyógyíhajÍk a bclcgct

'.erószakosabb" beavntkozís nólkül is'
vógül zt is mcg kc1] jcgycznünk. hogy vannak

olyan betegsógck, amelyeknél akupunttúrával nem rga
zán érhctjük el a kívint hatÍst (póldául a multiplis
szkl€róZis)' A hatlási p'l]asZoknál ugyancsak kicsi az
esély á gyógyulísla ilyen módon Az ilyen bcLcgcknól
sajnos be kcll láLnunk' hogy a zenei pályát ezekkcl a
mcgbetegedésekkel cI kcu hagyniuk.

(A tikkhez ldrlo'ó tűblázalok,1l
a köl,e1k?ző oldl1l kon közij|jük )

(DAS CRCHESTER)
Dl. PoIgóryné GáI Ágnes Io íansa



l.
t. t.
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1. TÁB LÁZAT : Zen é sz-b eteg ségek
klinih ai di agnó zis ob al apj án

Mo4lisze i megbeÍegedések
Tenosynovitis (ínhÜvelygyu]ladáS)
Karpaltunncl szindJóma
(kézfájdalom. erótlen ujjak)
Tarsaltunnel szindÍóma
(pl' az Ülós }angszcrekcn jálszóknál)

14. Gangllon (csontknövé5)
1'5. Vá1lízü1eti megbetegedések
1'5.1' Palilathropathia humeÍo-scapulaÍis

(]ágyékrészi bctcgsógck)
1.5.2. Tendinitis a felkarizomban
15.3 ',Frozer shoulder'' (p1. ütőbangszcÍckcn jálszó

zenészeknél, üstdobosoknál' zongoÍistáknál,
brácsísokl]ál. sLb')

16. Könyökízületi megbetegedések
1 6.1' Epikondylitis hum€ri ]aterllis (tenisz-könyök)
1 6.2 Epikondylitis humeri medialis (goli-könyök)
17. Bws és Lws szindróml
1'8 Hws szindróma
1.9 ]zomclógLclclrség (pl. veleszü]etett kíJosodís' iil

gyerektoli betegség visszamaladísa)
2- ]ilegInegbetegeiIések
2 1. A peÍiféÍiís ]degek gyu]]adísa

(NeuritiS' Po1yn€uritis)
22' Izolált e1égtelenségek, megbcLcgcdósek D perú'éri_

ális idegeken (Neuralgia. idegvóg7ódósi zavarok)
2.3 Fejfájás (beleértve a migrént is)
21' szódÚIós (VcÍtigo)
2 5' A Tolorilu. levdkfnyseg In''IJIni.lU. /c\xÍ]i

(pl klónusos és tónikus gÖrcsÖk vonósoknál,
bjllclrtyiísöklré1 és fúvósoknál)

3. Pszichoszonatik!s és pszichikai megbetegedések
3.1 Idegkimerültségból eredi'' valltmint egyéb okok

(alkohol jzmus' dohányzís' drog és gyógyszerfüg-

32
33.
3.4
35

góség) miatti álmatlanság
Gondolkodási. összpontosítási zavaJok
LámpaláZ
Ló8zósi 7avarok
Bcillcszkcdósi nchéZségck a megfeleló szakmai
köÍókbo (krscbbségi komplexUs. arroganciá. elbi
zakodoltsíg,',Mobbing'' ós cgyób bcillcszkedési
gondok)

1' speciilis arc-és szájbelegségek
fa- és rédúrosoknáI

4'1 A rézlúvósoknál slójhozi]lcsztési zavarok
4 2 Fogmcgbctcgcdések ia és ÍézfúvósoknÍl (csak

szakoÍvosi kezeléSsel oÍvosolhxló)
4'3' Álkapocs sérülések és megbetegedósek
4'3 

' 
1' A Temporo_MandibU]ü íZülct

túllerheléséból adódó zavaJok
4'3 2'A TempoÍo Mxndibular betegségei balesetck kö-

vetkeztében (íllklpocs vagy mandibula sórülések)
s Bi entrús hangszercken jótszók spetiális negbe-

Íegedései (az ijsszes ]'1-I.9, 2.1-2.5,
3.] -3'5 

pontokbcn megnevezelí zayaf)

l ÉVFOLYAM ]995/2 TTJÓ HELYEN sZÓLl H RDESSEN LAPUNKBAN| Tel' | 342 8927

6' Üstdobosok és ütiís hangszereken júÍszók
speciilis meEbetegedései (az összes 1'1-1'9'
2'I--2'5' 3.1-j.5 poní llaÍt
fiegnewzett betegség)
Énekesek betegségei
(3 l-3 5 poniok alátl fclsorolt za!aÍok)
Á D.Jynx és Pharynx megbetegcdésel
(gégebetegségck)'
Lé gzőszely i mcgb€tegedésck (légcsóhuru1'
tüdógyulladÍs, mellkasi panaszok)
Rossz légzési technikr
Karnestere k foglalkozási be le Eség e i
(minden 1.1 -1.9, 2.1 --t.5, 3.1 -3.5pont alatt megnerezetl zavar)

9. Hang- és zajárlalnak
9'1' Zen€kerbm jílszók h:tllíscsökkenése
9'2' Tinnitus .lz orijkös zajírtalom mi tt

9'3' Tinnitus' mint élctkori sejátság' vlgy egyób
megbetegedés lolytán (..smctNn|r szindÍóma")

9'4' Betegségek. vagy idós kor niaLti süketsóg a
Zenészeknél (pl LUdwig von Beethoven)

2. TÁBLÁ7'AT: A kezelési ereclményehet
a hóuethező kritériumok alapján

értékeltéh
a') a pícjens tókéletes játs7ási képessógc

h.rngsZc.ón
b ) a páciens panaszaillak szubjeklíY javulásl
c.) írásos kéÍdőívek l kcze]ést kóvclő

1-5 óvcs idószakb.n
Ezek alápján 4 csoport küIönbiiztethetó m€g:
1. teljes fclgyó8yulís
2. a pxniszok lónyeges enyhúlése (munkaképesek)

3 l panxszok csckély enylliilóse
4 változlltlan á]lapot (a terápia eÍedménylclen vo]t)

(munkakóplelenek)
Az 1' ós 2' csopoÍtban sorolhk mind munkavégzós_
re, mind hangszcrcl] játszásÍa képesekl

3. TÁtsLÁZAT: Az eredmények
c s op o rto s ítő's a hang sz e r eh szerint

HángszeÍcsoport szám Csoportbavalí)
12

besoÍolás
34

vonósok I2I
Fúvósok (fL léz) 45
Billenlyűsök 24
ÜsLdobosok és Ütósök ó
Pengetós bángszcÍck 8

(gitír' hírfa)
KaÍmcstcÍck ]

45 40 25 1l
15 21 90
11 I 4 0
3111
3230
2100

Énekcsek3111_0
Ósszesen: 2l0 80 75 43 12

1+2 csoport = munkúépes (74%)'

3+,í csopoft =munká}óptelen (26%)

Hangs7cÍcsopoÍtonkénti credményessóg:
vonósok| 70'270' fúvósok| 80 7o,billentyr:isök: 83.3 7o



trlangsz€r B€tegek
száma

4. TÁBIÁZAT: Különböző Uonó\ok

Hegedű
Brícsa
cSel1ó

Gamba

HiYatásos Tanulók Amatőrök
z€nészek

FELHAszNÁLT IRoDALoM:
c. c. schnossenberger művei

',A zenészck bctc!ségcinck kczc1ésc atuPunk(úiávil''
(Dcs oÍchesteÍ l98'1/t2)
,'A zenészek lizilai állaPo(í.ól'' (Das orchesÍeÍ 1991/9)
,,Ho8y!n hlsználÍlk helyesen a han8szeí'' (E1rTA srí].
DokunrenLáció l992/II )

,.A zoneorán vl]ó jítszás naDalnkban'' (Luzern' ]992 )

',Akup!nk(Úlás kezelések zenészeknek" (elóldís 199j'
szcPrcmbe! 16 19 Dé1 Kolea)
T3paszta]atck a 7cnésZct gyóg-vírásában (E]só Euró!ú
ot!ostonlcrcnciH a lcnés7ct loglalkoZú\i bcregsé8eÍó]

dokuncn(umtorcr, Frcibur{. 199.1 )

42 29
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nouitis - Az eseteh szdma: 75

Brá. cs€ll'

4I
I2

I
10 ,1

l
I
I

5
't2. Eredményesség:

I
EA %,

7. TÁBLLZAT: indróma (Kézi icleghtiroso&isoh) - Esetszdm: 8

Í Brácsa cs€Iló Klarinét oÍgona Egyéb

1

75
l8
21

3

Eí€dmén
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tszó.m.:

' jelenrős ]aYu]ís

1

eredményte]enség I

kisebb javutás

OSSZESEN:

Egy bélegel ezzel egy-
idejűleg mlgÍénnel is ke-
zéllék'

Nói beieg 3. Férfi b,e-
iegek: 7' Munkoképes: 7.
lvUnkoképteIen 3
Eredményesség 70 "Á
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'ÁBtÁzAT: Pszt omQtikus megbetegedéseb - Az eseteh száma: 16

16531 1

Eredményességl ó2 "/.
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199,í. novcmhcr 12 c clnlókc7cLcs dálun] lesz a mllgytlr klllrinólosok' l
mllgyar klaÍ]nétozás löílónclóbcn A k]arinét(rsok K]k mÍs h ngslcÍcs láJ'
sasíg létÍejötte utín. slilltólr nrcgJlakíottík a szÖvetsógükct, n ]!Ilgy
Kllfnlékrsoli szijvetségét Vagy 200 kl inétos ja'tl cl n7 oÍslág mnden
tíÚíró], hogy ezen a ncm mindcnnapi koncerten részt vegyen A nap ven-
dége és elórdójl pedig ncln mís voll. mint NenzelkÓ7i KlaÍinóLos Egye-
súlet €lnÖke, F GcrdlI! E]nnli' aki jelenlétével ÍncgLis7lcltc ezt az
cseményt. sót mi több. beavatta magvar ko]légíit a7 clckLrollikus klaÍiné'
10zís rejtelmeibe. De €rről najd késóbl). egv kulön cikkbcn szánlolunk be
olvasóinkn k' A koncert is rendhltgyó volt, a klaJi éLoZás széIes skÍlíjít
mutatt]ík bc a ÍészLvevők' a kIassljkus klarilrétozás(ó1 a jxzz k]ari ó1ozísig'
a cigány k]arinétosokig minden szeÍepelt Az Összcjóvclclcn mcgválasztot-
Lík a szovelsóg vczctóségét, me]ynek tagjai a köYeLkezók: Ba]ash 'Iózs(Í.

Magyal Rídió szLmfónikus zenekaÍínat szólók]üinéLosal IIo] n A]1drá\'
a BaÍtók Béla Zenemú!éSzeÍi szakiskola tanírai ,!:eleJ' Já'oJ' r Mllsy r
RÍdió klxrinétosa: vargü G)ajrg}, a Zeneiskolík slövcLsógélrck helyettes
clnÓke; yargl Isl|,ain'''ú Állarl,i HilngversenyZcnck0r s2ólóklaÍinétosa
(Irobk1lás a kdelke.i1 alddlon )

Abonri Katalin naj wndéke i

I L í,ry' 199 
'' 
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A szövetség Íelodotoit
o következókben foglolto össze:

a magyar klaÍlnétművésZek éÍdekvédelme
a magyaÍ klarinéhniívészek szakmai színvona1ínak emelé-
se. IÜ1 löldi eli.lnerr.egükrrek eIű5e!l'le\e
a klarinét hangszer oktatásáhoZ segítségnyújtás' a hangsZeI
oktatási és önkép7ési kö lrnényeinek javítása
kapcsolatok fe]Vétele hazai és kü]földi társaságokkal' sZö-
vetségekkel' zeneszerzőkkel,szólistákkal' pedagógusokkal,
zenetudósokkal' kü]földi és hazai fesztiválok lendezőivel'
akik a szövetség céljaival egyetértenek. ós a szövetséget
munkájábarr segíik
hazai és nemzetköZi ta]á]kozók, kongresszusok. nem7etközr
versenyek szervezése' publikációs tevékenység fo]ytatása,
az ilfor'Irrációk cseréjének elősegítése
a klarinétos hagyLJmányok ápolása, új módszerek nregismer'
tetése és terjesztése. új klaÍinétművek létÍejöttétlek e]óse
gítése
a tehetséges fiatel kleÍirlétosok támogatása
a szövetség llyitoti. és támogat nllnden ohan kezc1eménye
Zést. amely kijzvetve vagy kijZveflenül a k]elinétoZás javát
szolgálja

l]rnő és egJüítese

c" RaIoPh BegírŰ

A Magyar K]JÍnrőtosok sZöYctsógc a NelnZcLkö7i szöveiség tagjain k
a soríb lépett. EzüLíll az c]só összejövctel ulál]' hamarosan egy újabb
cszmecserér€ ültek össze Tatxbányálr Erró] szintén beszímolunk mijd Icg
kö7cIcbb'

Tc niv,l]ó ak d bőven, cslk a tagsalgunk ne legyen s7űkcn' VóÍunk so-
rainkba mindenkit. aki célkitűzésenlkkel egyetért' rendes La!okál, páÍLoló
tagoklt, miüdenkit' aki szereti a khrinétot és a k]arinétozásL

K
F

Chn
1994' július i3-14 közőtt íen-

de7Lék mcg Chlcagóben a Ncm
7etk(jZi Klarlnótos sZövetsóg
Fcsztiválj át, a C1d1inelfest-el'
Ugyanekko. kerü1t soÍ aZ IÍjú
Tehetségek vcrscnyének döntó
jóÍc ,A. vcÍsenyre kazcttín c]kül-
döll nrűsor a1apján választottík
k] azt a l2 üalal k]aÍinótost. ákik
Chicagóba utaztak a kijzópdÓntő-
Íc ós a dÓltiJle'

MagyaroÍs2á8ot ketten képvi
scltÜk l'ld,"8a C.ihal1dl. n LiszL
Fcrcl1c ZcnemúvésZcti Főiskola
szcgcdl konzeÍvalóÍiun1ínak Tlrí'
sodóves ha]]gatójíval' Jú1ius l3
án dó]utín vo1t a lisztivá1 lneg-
nyitója' anrelycn Richa]d SrO1í:
md, klarinéton, Bill Douglds fa'
gotton jJlslottak. s megs7ólalLnl.
Í^k Bilt Dou|Ids Zongoráld és
k]arjnéLra íÍt művcit' Ezen a dól-
clőttLjn ]ehetósé8ünk volt a pÍó

báÍa cgy tokéletesen hangs7lge-
l e]t, légkondícionált k]s tcrcm-
bcD Ekkor próbíútunk elóször
7ongoÍakísórónkkel' C h 1 ist oP h er

Másnap. jú]ius l4 ón keÍü]t
soÍ az clódönlőÍe' A k!c1ö1t nrű-
soÍ Mdrrinu szahátójo, és ]a)dn
Flo'\'e)'W inss (szait'tl}dk) .ínű
szólódarabia vollek. Mi lnagya-
rok nljndkettcn továbbjutottulrk
a (|önLóbe, így kcmény gyako11ís
várt nlég ránk a hílralévó ldó-
bcn. Ezen áZ estón 

^ 
Chica{ói

Szinfa ikusak klariné10sai nl!
trlkozL.k bc, Ldtry Cambs, John
Bruce Yeh, Gregary Snith.

A kcjvctkczó napon a da]nló
anyagál, sp'},'] C moll szimÍótli'
lj j ú t pÍóbálLuk ZongorakíséÍónk'
kcl A7 esti koncenet n Chícaqói
szitlíanikus Ze (k41' 

^d|a 
Roli

1iábon' Ez a hclység nincs
mcss7e chicagótó], lu]ajdonkép-
pcn a küIteÍÜlctóhez leÍlozik' s

A XI'rr'ÍNÍÍasoxts A KL1qJÍÉÍ ,B4!w'ÍA]N.!.x La'r)Á r L,L,l.,J. j t9 j lL AJ.L6



rtt cgy nagy paÍk köZepén található aZ a legalább kéte7eí szefuélyes
pavilon, ahol nyarenfa a szim[onikus zenekar konccrtcket szokott ad-

A Zenekar Semyan B|chkar vezényletével Ka(lál|: Gdlántdi lótl'
cak, Rachmdnrilrcl,: II Szinfónia és Wébe|: F noll kldrinétler-
seDét adLe eló' E7 ez este sokáig emlékezeLes maÍad a számomra'
A zenekar plasztikusan. hatalDas ]endúlettel játszotr- A CLllúkkli
táncak kleinéLsló|ójál Larry Cambs el6adásában csodá]hatta meg a
közönsóg. Ma.]d sdbine Meyl zcncl1cg ós tcclnikailag kimagasló
elóadásálrak tapsolhatott a köZőnsóg |yébe r. F-nla ll kl,:Irinéfu eLíe
,)lt7et e]óadásakoÍ' A IlI léle] ]é]egzete]]á]]ítóan viftl.]óz játéka nem
véletlcnü1 vii1totta kí 

^ 
kőzönsóg hangos tctszósnyilváníLásáL' Sdbikt

Meyer gyó\yóÍí hangon klarinőtozk, ős tÖkólctesen uÍa]ja a heng
szerét A konccncn gyönyörködhctlünk a sokszínű Vonós hengzás-
ban' a fúvósok szó]óinak ragyogó zcnci mcgfoImálásában. SZárrloLI
Ía fe]eJthctctlcn ola.ad a fafuvósok hangja' a po7anok és a kürtÖk

e]eg tónusa

Felső képiinkön chicago láth!tó toronybÍzaiYa|.
Lent: PuskÍs LcYente' LJrrJ combs és vaÍga Gábor

Ezutín a kltórő u1án tór.]iink
most vissZa e verscnyhez. meÍt a
követkcZő nap a döntő napja
volt. A Di'ntóben hattagú zsűÍi
bíÍí]ta el á Produkclókat Az ór-

tékelésnó1 cgységes szcmponlo-
kaf vcttck figyelembc, riyen volt
a c](íadásmód. az jntoníció' a

hangminósóg, a technika, a ril-
mika' dinanika, ős mege]enós a

színpadon A személyÍe szóló éÍ-
tékelésekct a veÍseny után min_
denki mcgkapta' Nagy öíömöm'
re én a második helyczctt lettem

A vc rscny elsó hclyczellie
Kdthle Gordiner amcrikai, a

halmadik hclyczetl Wdkaka Mo'
:l)d japán k1aÍjnófos 1eLt

A díjkiosZlísra a nagy csli
konceÍt c1őll kerÜ]t sor AZ est
ven('ógc Eddie DanieLs vo|l' A
konccrten Danicls ferge tegcs
kla11néLj átókában és fólc1Lneles
lmprovjZá]ó kópcsségében gyö-
nyöÍködhcttunk ' A Zongoróníl
M i ke Gor s o ]1 ragyogó peÍtncnrek
bizonyUll A jú]iUs 17 ci záró-
koncerlen a Trio di Cllrake fiu'
La1kozotl be. Tagjal: sdDlrl és
walÍ8a]1! Mqer, vaLamint Rei-
nat wehle' Az cst folyamán aZ

e9liÍÍeshez Eddie Ddrliglt ós /?l_

thdrd. Hljv,ki s csatlakozoft, s az
így kibővu]t együttes k]aÍinót-
ötösdket adott c1ó. A lesztiválon
nagyon sok kiváló mUzs]kussal,
klaÍinétossal 1alá]koztam' llal1
hal1.nr. ós küIonbÖző stílusokat,
klarinétos iskolákat lsnrerhetrcnr
meg

Ezúton sZeÍctnók kőszonctel
mondani a BlrddPesíi KIdlinéí
Cente|']rck' a szent Ist.',ón Ki]át}
ZeneÍ Alopíflónlnak' n Liszt Fe'
re c zenemíi|észeti Főiskalándk
és ̂

z 
lnte|4rl FesztiNálcCnteÍ'

n.k, akiknek a scgítségóvel, tá-
nrogatásával juthattam el a vcr-
senyrc

I'úsk.js Levnle
A Liszt Ferent

zéne úvészeli IőiskÚla
nósotléyes hauEarója'

és Diltlich Tibol
4ö,endéke

' É1r} ' ]l,95 ' 
^í:i:],L15
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Klorinétos kÖzség oZ észoki hotÓrszélen
FüZór'rdvíny N ncvc AZ clózó óvbcl]. rügusztUsban

vo]t iLt e]őszÓ. ncmzctkÖzi kl|rinótos LáboL A fólczel_
nyi lélekszínú falüban, de ta]ín 1lz egész orszígban
Inóg cgys7crrc cnnyi klaÍinót ncn s7ólt' EÍthctó, hl a
lakosság veg]'es érzclmekkcl fogadla a /cnci tábor hí'
ról At(ól tr.Loltullk' hogy nogy lcsZ aZ í1lalrdó klarl_
nclo\ !}:]loll]'. c/ c,,cl jJló ll_l !/i.1' cs n\Ú/s!e'.
De kellemeseD csalódtunk. mert.r máskor míÍ clófor
dult esténkénti zenebona helyelt az lfjús.ígi TáboÍban
n13y-clű rcnd ' oll ec a lo/os /elldle. jllulnF iren jU
közszcllcrnct lcrclntc1l. Móg a nyclvi Dehézségekei is
sikelült íthidlllni

Az els6 nnpokban az olfd]di és a poros nlgyvárosok
zene]sko]íinflk növendékei. a külfÖldró] érkezett k]0ri
nétosok a lnagaslati' tisztll hegyl levegőn kissé bígy.d
tak voltak' Dc a7tí örunnlcl ólvczLók a kÓzcti Icnyve_
sck ólondLis IcYcgójót s l }'álrjkLrlai hőséget enyhító
m1ndennnapi sZcllóket, llmelyek a 25-30 km're fekYó
KáÍpjLok ÜZcnctó( hozták. A neves külfÓldi profess7o
rok.Zclrclaní.ok kcd}cs kölvcllcnséggel adtík át szlk'
mai kincsciLcl' Lapasztalataikat. szakértó kezeli végc7
ték a kósóbbi házlnluzsikálís magvetését Az eredmó y
nem maÍadt el- A tanulÍs csoportoklrnn törtón(' A kü
lonbözó kolosztílyú liúk és leányok öÍöÍrnrc1 trnUltak.
A]lkUltak kis és nllgyobb egyi!Ítesck' EÍkcztck LcsLvé_
rck, dc eljóttck cgycs s7ülók is' s cgy_két nalos líto_
gaLísÍá kiÍíndultak a lliborba ncves fóváÍosi klarinét'
együ(teSck

A hegykÖzi és bod.ogkŐzi ÍcmploÍnokbln konceÍte-
kct .dtlrk n linlirlok' A kullurhá7ban löbb alka]onlmlli
örvclrdcZtcltók mcg a köZség latosságát Az augus7tus
20 i lrcm7cLi ülrlrcpcn a KZíro11i ,t./Jlrl-y parkjíban ncvcs
lóvírosi múvóslck közremiíködéséve] k]üinét művó
szc1 sZópsógcil Íagyoglattík ltl. A tíbor mindennapj
cscmónyci.ól a lclc!íZió is felvelt egy színes műso.t.
rnclycL oÍszágszcrLc órdcklődve nézteli. Az uto]só eslóll
a kulturháZ])an vidáni műsorral kösZónLck cI a mcgked-
ve1Í kis Lölössóg né|étől.

1995 nylrílr jsmót Fü7órradványbln lesz a mísodrk
NemzctkŐzi KlarinóLos Tljbor' Lcszlr€k tLkik újból cl
jonnek. és jönnek úiebb, (.nulnj, űdíjlni vígyó Iiil.Iok'

I)r' 'I'ekgdJ Inre reÍolnáÍus le|kész

qel!(hDliIlÍ ás BaIoPh AlÍilll

,,Egytitt a szépért, a jóért"
Jelentés a füzérradvónyi

klarinétos táborból
A kapcsohtéhség egi'iLc a kultÚra rugóinak. Ez az

éhsóg hívLa életÍe a Balosh ]ózseÍ ye7.clle BudapesÍi
Kldri éi CenlerÍ' majd utóbb c MagJar Klarinélosok
S.ölelsé gél' Ínely a7 aÍszág klarinólosain.rk meghatáfo_
,ó rurójívá rlakul mQd E csoporlnyi klárinétos ú8y
gondolÍa, hogy viss7. kcll állítini - íbo1 nem Yolt.
meg ke]l alcpozni n m gyaÍ k]árinéto7ás r|l]gját. Azt
a rnngot, mclyc( 19.15 utÍn mint annyi minden Ínás!

elvesztettÜnk' A Cclrte. hírom koríblri to!lllkozísa
xlkalmat dolt cgymás jobb mcgrsmeréséÍc, ós elindi
tottll ll kÖ7ös gondolkodÍsL ós tenni karísL'

E cikk íÍqa hívh fcl Bclogh József figy€lmét aÍa
.L 1ehetőségÍc, hogy l festói Zcmplénben' pontoslbban
Fijzérrrdvá ybrlr nlegrendcZhetó egy klarinétos tdbor
Zcncj láboÍ sok helyen mijködik az oÍszjgban, dc ahol
csok egycLleo hangs7cí szeÍepel' pírallJlr a gyrkoÍlat_
ban Megkerestük a tlrlu [)olgÍÍmcstcÍét' Cri1i MáDllsl'
akjbcn isen segílókósz, lclkes lársrc talíltunk' Tervez_
gettünk, de ennck a tervnek c szabílyait .kkoÍ móg

senki nem logIlltr írísba'
E7utín illdult meg az a széles, ílfogó munka, mcly_

nek oÍosz]ánrés7c Bala3hné Puskás Bealrij fárldhatlt
1an szervezókós7sógét igllzolja olyan vilíghíIességekct
sikeru]t nrcgnyeÍni tÍborban va]ó rószvéielle' mint
Jancs Gí1lcspie. a Nollh Texas UniYcÍsily klerinótpro_
fcss/orl]' a NemzetkLjzi KlaÍjnétos szóvetség "7re c/a_
/'lfl" című úJsígjínak lószeÍk€szlójcI Georg ZeÍelzke'
a Bcrlini opera e]só klaÍinétosl ós a Zene.kcdémia
prolcssZora; a Rico cóg minósógYizsg^Iója' Mar.:us
E1eJ; Diltlich 7]lóo.. a Liszl FcÍenc zencművészelj Fő_

iskoh professzora''' akik szinte jelkópcs ÖsszcgéÍt
vá11a1ták a nővendókck tanírísáÍ. e]óadást Íartottnk,

TiboÍunkba lz ors7ág mindcn lájáról ó.keztek naj_

vendókck' szombathclytól KisvíÍdárg Külfó]di tlnulni
vágyókat is fogadlunk Ángliából, olaszországból'
Ausztriíból' Erdó1yból MnrLegy 120 klarinétos verte

fel llz addig csendes falu nyugalmÍt' hisz cgósz nap

szólt l klíÍjnót' A foglí1ko7ások máÍ Íeggel lól nyolc
ko. megkezdódtck' egyéni YDgy kamaÍczen€i gya].orlat

Ía]. mely a dóli ebédig LaÍtott- A délutánL egyéni

Eyakoí]ás töllötlc ki. ahol a kezdóknck a haladók se

gítettek, nekik pedig a ÍníÍ végzclt. vagy fl mostnni

ükadémi5tík lrdLak tJnícsokat. sel)ki nem LapasztalL

olyat, hogy valaki a lUdáskiiIönbség miotl elzalrkóZoit

volna a gycngébbekkc1 való 1öÍódés1ól.

A klarilrélos ribor idóponlja 
^ 

ZenpIé i Művós,eli
Nopot Íenrlezvónysoroz tÍhoz kapcsolódott Ennek kc
rctón bc]ül a nyiLókoncerlcn csodílhaLtuk meg Wcóe]"
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Moltus EIe!, Bl1logh József és ]a,nes Cilespie

KlIfinól .! ir!elljél a LiszL Feíenc Klmarazenetar és

Baloeh József eliJodísában (Egy igrzán szlkm:ri vé]e_

mény is clhxngzott a tíbol lxkóiló]L: 'jobb4n jálszoll.jk,
nlirÚ mala a ná'') A ZcmplénL I'ÍijvószcÍi Napokhoz
Lapcsolódott a klarinólLíboÍ hangYcÍscnye is l s]Íos_
pataki vár lov.lgtcrmóbcn zsúfolt llóZótér €lótt' ami azl

tcldiT/J. rnr) c jd \lr, rermL/.il-rl is'ni' mcgvrrr

a7 igény számos tcmp]omi hílngvcrsenyen közÍcmú_
kódLck nóvclldékeink: ?dlházlr, FÍj.ér, l|iiztl kajala,
PusrÍalalu Ka]tsü' Fi].érÍab.j j KÖszönjűk a kijzsé
gek templomainak' le1készeinck, lrkik zonnal lc]kes tÍ
nlogatóiví ví]l.lk 17 csclnényeknek' E7cken a hlngver_
senyeken a láborban r1akult egyÚtlcsck jítszott k. s7jll'
lc milrdclr igényl kieIógíLij s7ílvona]on' Több, mír mií
ködó együttes jÍtókában is gyÓnyÓrködhertünk: Presli'
ge, Pdtn.av.l' CorPtls, Lba\' S.c l !|lólián, B]ld pesl
K]l|t inélegJii:les ' NagyszeÍűek

E]jÖtt í táborbIl ]It1mlnersthnidÍ úr is Némclország_
bó], aki Deves helrgs7cÍkészítő és llangszerész Hal]ga_
tósíigít a k]alinólnak, mint instÍurnclrLllek .l titkajbl
rYaltir b€- M.l/-.ls ak]]. l Rico cóg világszínvono]ú
nídjainak készí(ésórijl taÍtott vetítellkó!cs eló1díst (A
líbor ]*ói nagy orijnmcl vá]ogxthlltllk a cég nÍdjci
közt )

FúZónrdvínyban liÖszonlöll Íánk lstvín kiÍáIy' Ek-
kol t ]álko7Íunk a ,'Radványi KcsLóly" volt - ós .e-
Írólrycilrk szeÍinti ]ecndő DÍi-í^]' Gról KúralJi
Lús1lóful és lcleségével ,.r.cÁ |yinLLiscfuracÍz Er'sé'
he!ttl y^lxminl Dr Höltsik Richüdílal

'É,/r' lJ/'í utÁLÍLs A KI'c^I^É,to.soKíj A N-q^]j{i'Í 'Br^ÁrAINax LsPJA

E7cn a nlpon vldíman. zencszóv.l óbredt a flllu
EgyütLeseink lovasfogattal járták az utcíkat, cIlátogr1

tak a szomszód kÖzsógckbe is' aholvidám zelrci mísort
adtak' A n0p folyIlmán lel]ópett || cilIi di Fú\ó\zP eka|

és md:sarell .J.lrfl is' Este a far.r:ova együttes jác
szoti. vendégünk D'l'ai 7arlzJ s7ílművósz és scbó Fc
renc nópzenés7 volt' A lábo.lrkók |r táhoÍveze!ó
Balogh JóZsef vc7ctéséYcl régi ós moslolli slligerekbó]
jílszott.lk, a polgármestcr úÍ. c/ili MÍlyás {]ohkísére_

tével' Fcllópett n hclyi KdÍl']},i/lg nóp7enei cg'vijltcs

is. Augusztus 24 1ól x7 cEész orszígÍa kiterjcdó ren-

dezvény cmelte a tá])or iónyét. ''l]eryii k d yilaisl)an"

címmel keÍűlt sor az ország clsó klalinétos kont'eÍcn

ványba. lchctóségcilrk. eró ye1lrk. hibíjnk ielméÍóSének

igónyó!e]' Ami ta]ín r le!örvendcteSebb fejlemóny.
b;gy itt mondluli ki; szükség vln r N'hgycJ KlaJilréto

Sok szóYctSégénck a mcgxhkuI jsára'

\ l.lboÍ /.l!s.llcnI lcl lgen l 'n!Ul.llos ('lc J/ '''
i'e]e(lf zcnólésre' o vidÍnl holondozísí0 adott lchelósó

get' ]uintegy koronakónt, n ljl)or ósszes növendóke

egyszerrc játszolL' egy ]Ey k1rÍinél/clrekl'í 'lkotvr'
M.lrcus Ele)- Yc/ctésóvcl' Mxjd itl js Zsúfol! néz6!é'
clólt mindcnki olyen múvct vl]gy miívclLcI szólaltlllolt
meg, ni a köz{jnsóg szűnlri nenr alaló tapsÍt ví]totta

ki' Az elsó klffinóItábor cléÍte cólját. olyall élrnóllyekct

.lJUll r J . . l l J ( \ c i l 
' 
e k . \'leLl,llt l.'n''ÍotnIll csi''l'inl'

rmiL csak ll7 iglzín s7óp ncmcs cél adhat a/oknak, akik
részt ves7nck annal' nlegvolósítÍsíban.

csodálatos0n viSelkedcLt a i3lü, nóvcndékcink bLir_

mcÍrc líltlk. olyan s7eletct öveztc óket. amire csak

azok képesck' akik csNhL1tl!juknak órzik l vendógcket'

l9r:--''rn i\ rrir r l.rlu, rÍ 3 ll. rrn'r' \:rr l ,crrc rnir

dcnkir. aki cl]átogol Fiizérr0dványbc'
- Sonotjai C I'ehel

klalinóÍlnnár

Georg 7'ereÍzle munk& közben



A kezdetek...

GvcrmekkoÍomtól kezdve l zene tőllötte bc az éle'
tcmct. s eZ Yógigvonul éjclcm minden szaI.s7ín. TllÍn
szer€ncsós v.rgyok, rrlDrt munkírn egyben a hobbirn
is' I!]' bo]dog ós megelégedcLl cmhemek lnolldhrlom
mag m, s ha újrJ kcllcne kezdclrcm mindent. ugyanczL
tennóm' TernrésZclcscn lL szeÍcncsc is hozzájáÍult mjnd_
chhez' ami megtefemlcllc számomÍa aZ cgzisztenciít
Csalídombxn lrtilrdcnki zenész vo]1' Falunkban voIL cg}
kis fl usi Zcnc]iar Ebbcl) e család ÍagJri ós az unoka_
testvóÍck muzsikíltak' A dtlrasZli0 alapító']a l nrgya_
pím volt, aki mÍr rende]kczett a zenei íÍís olvaslis
kópcsségévcl' Ez néha móg most is gondoL jclent a lij'
isliolán. Hl] esténkólrt olyan zenóL hillott a rídióban,
Dni megtclszcLt neki. nrjsl]ap odaült a7 asztllIÍhoz és
leírta, a7tán nieghal]gszerelte. és nár jítszotta jS r lc
lrekllr. Iacn színvonJllsan jíhzottJk, volL benne fúvós
és volrós részleg is olyan művckct szó]altaLlak mcg a
szórakoztaló ós a tínczelrc mel]eti. mjnl a't(1nlhli set
n}iló j, Ndbul:ú l]'/á4}' AnnNk idcjén a muzsikusok
va1aÍrjlyen mís ipnrt is iízLek' borbélyok voltak. susz'
terok, kocsmírosok' MjndenkÍrck voIl egy kis 1'Öldjc is'
A zcnélést pcdig szillte lncgszaL]lottan űllók a munka
mellett' Írinden hólclr próbíltí*'

A zenélő Íolu'''

A falu szeretle, fircgbccsü]te, bÜslkc volt a zencka
r' lJ' {" ] ll_":](l.k lel'Jl'cllc A ,,-.|-kJÍ llcgyel !el_
senyckre járt, ahol mindig elsók lcttek. és a zísZló vllgy
a seÍlcg tlmit kaplik. díszhclyre került a köZsóghÍzÍn
vagy tcnplomban' A .ddióba is nrclhívtík őket. dc
az útiköltség olyall sokba keÍü1L, hogy nem mcnlck el

Az egész negyében lragyapím taníloL(a a fúvósze_
nekaroket' A ba]ílos ágyín komponílt egy gvászindUlót

- a kéziralíl még mosL is őrzöm , s czzel kíséÍték
li a mcts}e Jltd.]i . Ieme óbc' A mJi nJni8 cmIegeli
J l1lu c/ekcl J ÜUlFoLJl' FÍdemes meg megcmllleni J/l
is. hogy a hcIy|réli színkör közreműködésóvel minden
évb€D bcmutatÍak cgy operetteL, ncm is akármiiycncket,
mint póldíul a Múgllás Miskót' Tehít e]mondhaLom,
igen komoly zenei élct folyt a f uban'

Abbal] az idóbcn nalyon jó koltabes7erzési csltor_
ník vo]tak cschszIovákiából, Nómetorszígbó1 állandó
án kaptak 1nyngot. onnan rendelték mcg és hozatták az
Új darltbokflt. Hihclctlcnnck lűnik, dc mi otl a faluban
nem vojlunk elzÍrv.l .l zenétól. Az egyili nagybícsnn_
nJl. p<lJrul mes "p! /.n,git- r. voll. Frr ugr moI-
danánk 'wurlitzer' Azt hiszem a mostani diíkok
n€migen ismcrik ezt. Ez a zenegép €gy fél szobít ei_
logla]t, három_négy sZckrólly nagyságú volt, s cgy tcl
jes zongora}Iavirtúrtl voll ebben a szekrényben' meg
az összcs ütóhangszerek. xilofon, kisdob. nagydob' tri
attgulum A vezér]ése lyukas pnpír(ekeÍccset történt, s

kétltlckóppcn lehetett megszól ltítni. elektlomosan,
vl1gy pcdjg cgi, kelék nleghil.jtÍsíval' Akko. még nem
volL villony ll fll]uban így én állandóan a kereket haj_
10ttlm, mert annyiÍa lclszcl(ck a 7clrók' amjkct így hall_
lrxtLam. példÍu] a Cí]ri.n nli!ain}.Tdnnhauscl Jilán},
kü]önbóló opcrarészletek. olylln sok minden volt ott ll
szánromÍa' 0mihcz egy Öt'tí7óves gyerek falun nem
mindig juthatolt hozzí. Még nlost is hib€tet]ennek tű_

nik nekem' mennyi lchclósóg volL Nbban a kis f|rlubrn
a zcnóVcl vxló ismelkedés.e. Mondhatom hogy.l ko_
tnoIyzcne és a fÚvószene vo]t az. amilr nevelkedtem

A zenetonUlÓs kezdetei' ' '

A 7cnci pílyÍmrt sljnos egy tragédia indítotú el
szijleim nirgyon koríll ll1cghnltak, ijtóvcs Yo1llrnr csak.
amjLor az egyik nagybícsim velt magíhoz. Níh kezd_
Lcn el zeDéhi' ZongoÍílni L'nítolt' majd tízóvcs ko-
romtól különbo7ó hangs7e.eken t.lnUltllm jíis7ani'
Tll1án mondhclom 071 YógigkósloItlrm mi dcn hang
sZcrt, ós sikelÚlt eljuhlom egy o]yan szintre' hogy a ze'
lrckarben mindig azon a hangsz€Íelr Jálszottam, amire
élpen szükség volt. Ez a tíg.tbbfajta zenei kitekjntés
nagyon haszl]os volL il s7ímomÍa'

Ezzel kapcsolJtban egy késóbbi töÍténet ]ulott az
eszembc Al]rikoÍ már lanszókvezeló voltam e fóisko_
]ín, hozz]Ín lríozlak á ré7lúYós hangszerek js Egyslcr
cgy tubll vizsgán aZ cgyjk növcndók nagyolr hDmiscn
jítszott' N'Ícgkórdeztem tóle. hogy miért jÍtszik oly.n
homisan. nire ő al! tclcltc' hogy hamis a hJngszcrcm.
Elre foglrm a hangszerét ós kipróbáltam Tcímó
sze(esen a kollógíim is csodílkoztxk. meÍ ók sem scj
tették' hogy 1udok jlitsz.ni rajla'

A későbbi iskoloi éVek' '
A f tunkban ncm volL ZcnciskolJ, a lcgkö7clebbi Ba_

jín Yolt. MinÍ chogy már említettem, ezélt a nagyb'j_
csik taníotlak cgy ideig Mógpedig nagyon órdckcs
votl. ho8) r/ r n.!)\J..1n. J*i lffrnetn. '".r i z"n-
goÍáZlri tanított, malsik nagybícsim aliihez késóbb ke_
rültem. Íubás lóLórc klaÍinólozni lanítol1' Nagyon s/c
rencsés vo1tam, hogy ügycsck vol(ak, ós jó óÍZókük vo]Í
minden hrngszerhez.
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A Zeneakadómijn volt elókósZító, aklrdémiai osztály.
és műYószképzd AmikoÍ bekerüllcm, attor eszméltem
rá' hogy vannak dolBok amiket a helyére kell tenni. A
koÍábbiakban lrem volt s7ó kéztartásÍól, ujjtárlásÍól.
billentésről' befúvásról. tehá1 alapvető dolgok ncm ke_

rültek Lcrítékre. Ércztem, hogy cz nagyon fontos lenne.

ezze1 fogIa]kozni kell, czór! e]kezdlcm keresgóLni' utá-

nanó7ni' próbáLkozni. talín ezórt is csináltam olyan sok
mtndent clctemben A Zeneakadómián viicri KúrolJ
volt a klaÍinéttánáÍom. akitól nagyon sokat Lanültam.

Egyszer egy nagyon érdekcs dolgot mcsélt nekem'
mégpcdig azi, hogy Ó egyenes órököse a Mozart eló-

adói tÍadíciónak' visszamenóleg végig tudtr soÍolnr' ki
kinél tlnulL' míg a vógén eljulott stadlerig

A Zeneokodémio ÍonóroirÓl' ' '

Kad.i1) ZalÍánhaz járÍam népzenóÍc' Ez önmagíban
is negy óIrnóny volt. hogy ott lchettünk nz óÍáin' s

ezeknek az óÍíknak olyan atmoszfóÍójJ volt, hogy n

mai nxpig nyomot bagyoti bcnnem Kamarazenére Wc_

inel Leó tarlílott' ami késóbb meghatíro7ó voll a ka_

maÍa7cnci munkÍlmben' A zenekari gyakor]alol Fer'€'
,:sik Jánas \ezeÍtc Minden hélcn Zenek.Íi p.óbít tar'
tott. mindcl] héten ol! volt' rnindcnre rellgál1 AkkoÍ
még nagyon cktív vo]l minf ped.gógus, késóbb rztín
crról a telúletról visszlvonult Tovíbb soÍolva a ncYe_

ket. l zcnctör!éüeti órákat .l'dbrlc5; Be]Lce ós Bdrlo
Dár€s !ar!ottík' A mai lrrpig l'lhítaLLll gondolok vissza
ezekre az óÍákra és cmberekJe' U8y tudtAk kéÍdezni'
mlntha 6k semmiÍ nem tudnínak' s lólünk várták a

megoldíst' Azt hiszcm. nagyon rnás volt a lanáFdiák
kapcsolat aktoÍibln

A fú!ós ha]lgatók abban az idóben íltalíban nem

lUdLak zongorázni' gond01tlm' minek slrlpíljam mr_
glm él] is. Az! mondtam a zongoratanírnónek. hogy
nem tudok 7ollgorízni' KóL_három hónapig nem is vo]!

bD]' csak a billelrtóssel és a kóZejtéssel ioglrlkozLUnk.
Egyszer azonban. éppcn amikor jaZZL zongoríZlam a
tt'bbi halllclónak' benyiloLt teníÍnó lvÍegállL az ajió
b.n. s csak ennyit mondotl: ,.Igcn? Meizl] N. jó!'' JijLt

a köv€tkezó zongoÍaól.l FélYc nyitottim bc a terenbe
A laníÍnó Íámnézctl ós így szóll, '.Veg'ven clő p.ipírt

ós ccÍuzát' s írja| Bach-Négys7ó]lnlú invcnciók. Dc_

bussy-Etüdök''' Fe]sorolt még tŐbb basonló nchóz faj

súlyútlnyagot' s ezeke! kclletL játszanom bünielósból'
EZt követóen ón kísért€m a lúvósoknt Yizsgákon és

Nem említeIlcm még .]úrdánJj P(l nc''!él, ha..zí, ís
jíÍtcm szoliézsrlr Ó akl(oribalr Í'iatrrl tlrnáJ volt a Ze_

ne.ki.lémiín és mindeÍlóle 1eszlckct' akrobal*ákat
csiná]talotL velünk a7 ó.íkon- Iárdjllyi és Kodály idc-
jóbcn nagyon komotyan vellók l szoltóZst. A haÍmídik
félévi szolló^ vizsgímolr tÖrtént, hogy ]árdínyi kihí-
vott vizseá7ni l zongora me]lé HálNt kellelt fordítanom
c zongoÍának, ó pcdig elkezdtc úLögetni az aikordokat
Már vegy tíl perce kínozott' csodílkoztam is mi töÍ

ténhelel(. hiszen nngyon jó viszonyban vollUnk. Vógij1

kérte az indcxemet ós beírta: ,.s70]lézs tánu]mányait e1_

vógcZLe'''

A szolfézs 1onulÓs szÜkségességéről',.
A szolfézsrr szÚkség van' hiszen cz az cgyik ]cg_

fontosabb zenei kéSzsógfejleszló tanúÍgy. A hallís. a
ritmus, a zenében való járlasság fejlesztését kcll szol
gálnia' E képcsségek nélkÜI nem lehet vaiatiből jó mu_

zsikus. EZért van nlgy szükség rá a zcn€tanUlás folya_

mín Mivcl én mindlg e7t az li]láspontol képviseltem'

ezért sokszor keÍültem konfliktusba tanáÍ kollégáimmal
Ennek a vóleményemnek hangot is adt:lm minden olyan

szituícióban. amikor crre lehctőségcm xdódott. Talán

emia!! is volt némi elóre]épés' €redmény a fólskolán

Comeniusl]át van cgy ncgyon igaz mondísa: ,'A diák

nem cclény, amit meg ke]l löltenÜnk, hancm fÍklya'
amlt mcg kelI gyúJtanunk''' sZentgyörgyi Albertnck
van €gy másik, szin1én jdciuó' nagyon bÓlcs gondohta|

.'Ha Yalxki éhcz*' nnnak lrcm haIaL ke]l adni' hallem

meg kell tanílani hnlat foglri' HiÍba adok neki hn]lt'

hollrap újÍa éhezni rog, ós ha ncm tílálko7nnk aktor

éhclr hal'"

A munkohelyek...
Mír a zeneak.dómllt óvei í]atL dolgoztrm' 1947_49

kŐzajLt a MÁV szimtonikusoknak Yoltam a tagjr ]ó

gyakor] t Yolt il szímomra. nerl nagyon sok mívcl
mcgismertem' Nagyon ambíciózus kümcstere volt a

Zcnekarnák szókc Tibor' aki jclcnleg Németországbán

él vcle indíLottuk cl magyar _,stagionót". A MAV
nagyon sokat kö]lölt errc' Hálókocsit kószíeÍt Íekiink'
kü1ön kocsit a díszletcknek' hangs7cr€knek Mint egy

mozgó .,zclrevároí'' jírtuk az orslígot' ós a(lhlk e]ó aZ

opeÍíknt' l949-bcn az opc.aház ós a Filharmóniai TáÍ-

sasÍg ZcnekÍrába kerülfem' HaÍminc éven íL voltam itt

szó]ókliriIétos'

tleÍ oz Qperooon.' '

Az operahí,nak egy nagyon csodjlatos ós kicmel_

kcdó idószaka voll ez' olyan karmestcÍcktel dolgoz
tullk, lnint (i.'?/lrr'. aki kót és fól évig Yolt 'l ZenekaÍ

élólr tovíbbí Mol'jalj' K/.iócr'. ós sok más ncves keÍ

mcsteÍ és ónekes is megfordult a7 opcrában' A mu7si'

kusok ncln nlind szerclik .lz operát. én szcrettem, jól

éleztern m gam ott Abban a7 idóbon még clég gylrkrm

Yoltak fi]h0rmóniai ós egyób konccÍtek is, tehát a zenc

maximálisan ki(Ó]lotte lz óletemct' AmikoÍ bckerÍ]]tcm

a7 opeÍíba, a ,.n.gy ö.eg'' klarinótosok r BPider és a

Daáos voltak. s az úgynevezctt ''kis" 
y,.:i' A mai na_

pig a fülcmben cscng az a szép hang, cmikor egys7cÍ

seiacr mettetL a schubert c_dl]r nagy slimfóniájában

jönnek a szólislák' tehát mcgvan nl esély arrll, hogy

töÍténJen vJlami rcndkíYÜli' sokszor pcÍsze cz botÍány'

ba fullad. s ilycnkor a zenekar ezl ólvezi

(Bolosh Beatrix)

,tiJus A XLA!\]M'rosoK't5 a xrqalrt!,r xqq-árArNax' LA'ao ]ffil = 
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Fiatql klarinéto soh uersenye
Ti.szaúju cirosban

islolát kélviselve AZ I torcsoportbln 24, a 1I-ban l8, a I]l
ban 7 versenyzó jutott a döntóbe A 60 lcbchéecs heltle. tehál
]1 ta.!1óval levcscbb órkezeLt Budapestct 

'nindössze 
5 leru]et

télviseltc E7ek aZ adalol igen]ól tüköá! az olságos hcly7etet
Az orszáe több mint 250 zeneislolájíhan egy lét trvételtól cltc
trntyc szint. mndenütl vaí klÚinélolLalás. telrát a hangszeren
lanulók szánra növcksz]k' mégís a szakmai nrunkát intább csal
á lovábbtanülók léLszálrában mérik Az J vélenényeln, azoknak

'gvP'"L'l''\'LLlíln', i('' I"l}laLC\/Ll'cL h"1c'n'' \
" ''lú'l. j L 

' 
ll _k l.'.j /e"{ lé\ ' '"-l l' ll lUE\ lg. '' LL

le8yc. a ku1Lurat hanlkn!7ósrd. LtsZta intonácjóra, nhjll1 btz
tonságn, Zenei lifcj czó.rőÍo

A tljc]ólL ve^enyanyag óeln íl1íoLt LLil n.héz 1'Ú],.lJL e]é a

'c.sÚnyZőIiet, vaga Mégis jól
letten lch.tetl stílusisnreret ht
ány\ nsm nre ri nagyoo he_

ler'1
teh!trétset, Iátcllncttséget érLéLe]t. inliíbh A jó r2ínvonaLú eLó-
döító ULjn' a dö|tóbcn szijrlébb produkciókal halLhlaunt, báI né-
hjny ua.inaolnJt silerijlt lncgtríhi a sZínvona]át Bcnn.n m'I
r versenl" kó7-ben fe]meIiilt a kÚrdés, nn aZ' anit a fclkós7ítés
sorín c ronL(rnt, a idck cz ! gyengébb produk.ió az eredmén}e.
és ncncsJk itl. hancm nrís verseny.tcí is 

^7 
okít lrk ninden_

bén ]átol!' va]&7-ínú1eg nem lészitjük re] kettótéllen ps'cho
lljgiJi1lg a nóvcndéLelet' az is lchct, hog), ebben a lio.ba. ncn
célsz.N cgy\Z€Íe ne/n l.hÚt .gl
fomra intei7jlís$] ces, hogy a vcr
seny idóponlja igc !z' ig/i.'e, 

"Ie[észülósre sz'nt ort József Llskó
rösi uJnnétt.níl jaVJsalLáL. hogy tóvctv! x tr..mhlások nródszc
'a''\,\ ''bo'-|''\/ók'' l ' b<a,o''7"go. '.. .7.]\l-i J/o.,ll d'dl-. a'Ul .'1'l.|. 

'n'o\.' loíoJ''"l'"g"l 'lj'l
s7an:j' és a zsűri a Lét n4 dsszprcduk.ióia a]dp]jn döntene' A
javasLat clőnyót lbban Látorn, hogy sot lé1ettan llobló'nát rncg
o1danánk czze], merL alrit mcgtánUlt!l, aZl .rind eljátszllt]ák.
hítrány! viszodt az, hogy a versenyzők s7ím't aZ elóbbret nrialt
csökkcntcni teLl.trc [7zcl a zeneistolát kó.c is c\.tlenne A
!eÍseny s7íílon!l'! az e]óló évckbcz viszon}'ítva a]acson],ahboak
érzem' tc.né\2eLesen vÚllak nlgyon \Zép lroduliciók. clóadísrhó
dok' 

^z 
ts a !o'tílumok kijzé lololható, hogy a d4a7oLL ver\en)'

zók 
^z 

!'n fi .lyes leyegó
!er-t,., | ,J Log) J h"nf,
sokléLekép ! r.ljesen nrás
hangidcált nl MéEis mind
Le tJn8 Ul '*e!a l . .aP .lt í\ l''d!,jr \ ,.' r l ldl(' 'L-la'
a szakó.teLem' a ludat.sság, a zeneí trÍe]ezésre való lórckvós jc
!yeit' vÚgijl. de neln Utolsóso.b.n' szelelném isnrét.Itcn kicmcini
a szattaíírok muntájának diintő fontossligát, atrely alaPvctócn
befol]ríy'tJ o Yerse|]r ti'ncí.lclét. szonrorú volt látni sok l.hcl
ség* slerel Yelgódósét l lorszu1 nre8Yálasztotl daÍab' l hclyLe
1en bcfújál. a papírPycnPc nád á Iossz légzéstechnika mialt
Ázonban orYendctcs dolog tá|jszla]ni sok Litínó (o]lóga. JelEnl6s
Lanárcgy!niség nnrntájá.at crcdmónyél sZerelnél! lózülijk ki
" '|'' K \a'' 1']'li\ "\3 '\l(L l"'o'n lö'..ol.''' \'r'ín'
E\ó/'' ' le l c txl ll il. i 

^ '.l'Loldo"r u1l. fJ "l \.láclLenéIe évek óta ítütó ukeÍel éPíti, ncvcli tloszakÍl' A Da8as
'/ '. hlr '/.1",1 ,1" LeL .'n h '.r I uem. Je,.nn,
azt a7 egérzséges csapatszcl cmet. azl az igazi muzsikus kdzin
ségei, anrelyle min,lcnki .sá]i bijs2t€ ]ehet Péld^. c KirúL, P!
rl "rr ee1' er '' l" 'Jl 

_; 'J" ' IPl' '.m ha8!ld íboa a
kla.inétozásl, és aki .. dkívül szelén}', sZmpatikus cgyó.iségévcl
bcl.|t! nagíl á kö7iinsóg s/vébe A relsenYetnel van cgy na
gyÓn *ellclncs vonása is -l\Lkon abban rc]nón)tedijn|' ho8t rá
talí]Unk vallkiÍe' aEbó1 eLementáds .rő!c] töí f.l a iebehég. a

z.neiség' !|í a szó legtcazjbb éÍelnében játszit , b&gszcréÓ,
aliincli á színPad' a nytlváno$ág a leglernrésletesebb lozeg az

Ez neglörtént velern' vclünk Tiszaújvárosban Ecyszercsat
meqjelent a yinpadon cgy Pöltöm kis gycÍck, é9 lncgszületett a
.soda Kezernben meBALt a loll, nem volt nir jegyzeLelnem lo
!ább satrnabeljbó] islnét zenehallgató lettem, azt hiszem a zsűn
tijbbi Ljgjával egyÚtt sándar Tanás suÚasÍóI' 10-évelen milslél
éri Harinéozás után mcgblboíízra ballgatóságát Eletlorálnresz
s7. moghazudlotó remészetességgel lubicto1t a zenében, ]Ítéka
tobzódolt a külóíbó7ó ka.akt.Íclcnckbcn, kalneazene partner_
lént tezeltc ?ongorakisóraljét. dinanikai skílája lnár most lenyí_
gözó volt Nagy élnénny€] jJándék.7ott meg hcííünkct

Horn AnI]hns kbfináttaná.

A \BRSENY GYÓZTESEI

l Dí.' megoszlv! sófuJ.r Tonós' szar's (Tauíre szabados Tólh
cábol]i s?/u..7j yjlnal BÚdaPesl (Taníra: KÓhán lsLlín)
]I Di me_gos7{vr J'lJb^ '1n'fu, lrécs (Tanín: H. íLh Gyózó)i

'JrdJ:l] 
P1l... BudapcsL (T&rá.a] RÉ3ó5 sz'bol.5)

IIl Dij &'P' D'"'./' salgólrljín (TádíB: Bccrc Lljos)

l- DÜ DeogNa r.rl'd '|.ii'' Bud.p!Í (Tinín] Zc taiié valkl'Y

^Enlr 
ylnler Dá Gl Bál.nykrente (I'mírl: VenL!r LíszLó).

lI Díj 4 zsűri nen xdll ki
III Dir nregosZlla nlb",l .l]'á.l.J. KNkőIos (]lnÍn] AlrJ.rl Jó
zr.|1GÚld]ils cIibol' BILhr.Jl ('frnám] Kohíí hLví )

l Dij &'r'lr Pál.f' tsüdrpe\L (l'rní.. Kohín 1sNíü)
lI Dil Á zsűÍi nenr ádLl ki
lll Dí) li csdiálhy MiL]ós' sásJ (TaníÍr] csaiághy M]L]ós]

NEMZETKOZI
KLARINÉTos TÁBoR

FÍizéÍrrdvány, 1995. 
'ug. 

18-27.

T^l*ÁRoK
. ceorg zerelzlie tsel]ini o!€D elsó

. Diurich Tibor a LiszL Fercn.
ZenenrívésZeli Fóiskola taníía

' vargá lÍ!ín ÁHZ szljlóklari0ótosa
. somoIjai G Lehe] klnnnéLnnál
. tsalogh JóZsel aZ MR sámfonikusok

PRoGRÁ\ÍoK
Inlen'v ]núhc!ynUnkák, k.n.cltlátogatás ha]lgatói loncer
let a törnyót tcmplÓnaiban, kiíáddulás' sportolási lehelósé
gek. Iatultalíl (Yálasztbató) ólák. annl eey zenésznek Ludni
érdenres' l]l 7cncj angoL nyclv

r'ÚYÓs 1'ÁBoR
Pili.voro'v'Í. Ioqs. jü|iu\ 2.t-J|.

RESZVETEL

^]aP ' 
közóp . ós fchófok.d T.ornbita, lijrt. luba. Lenor.

bJribn. har$na. uannét. sZaxolon' dob' hógó, gitál,

Á TÁBoR A|iYÁcA
Fúvós zenetan cyakorLat, Bi! Band. Il3lnrónitJ
Ré7fú!ól eeytLtesek. La3Zl Akadóm]a
TANÁRoK
TabányiMiLlály hannóniliamÚvész,oalambosLJl.l
(Lag, Lalcsi) _trolnbitamúvész' Pa1Óla1 lslván tlom
biLanrűlész. Elter János _ zenekarvezeló, BJ]ogh Jó7scf _

* t. MrN-DKÉT TÁBoRB^ ! * *

JELEN'|KEZÉSI HÁT,(RIDó: 1995' JÚNIUS 25
INFoRIíÁcIó És .IELENTKEZÉS

aálogh JóAeÍ ' 1035 Budlpest' sz.hlcndrci u' 3:l v. 5'l
Tel /rax: 0ó (1) 1886 -689
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1. Nemzetközi Zala Fesztiudl
1995 lúliÚs 27 aÜgusztus 2E
KeszLhely' zataszánló
K!Íuzo* és kÓnccrlck soroala
HegedÚ. brácsa és Lama.azene
Jolge sutil !.olesszoÍ Mün.heni

Ilegedú mesterlurzDst taí stefáí
cheorghtu Proíe$zo. (l]ukaÍes0
Lorent Nastunca (Mtnch€n)
Hegcdű' biá.sa ós tamaraz.ne
zongola: Lakatos Katalm (wasbtnetoí)
Nlkaro sonoko (osaka) Hegedú: KNs
Andris professzor (Brdapcsi. Z^K)
Brjcs: PoPa TivádlÍ (Mün.hcn)
csel]ó: Rein€r Ginzel ProIesszor
(MiiÓchen, }íusikllochschde) Nikolaus
PoP' (solhoPcÍ BclliJ'' zcnckd:
''cinrbora zenelar BudáPesa'
A ie8Lehetségesebb hallgltók szóIistakénl
jírszh'tílk a zcnckan 7áróhangverseny.n

'.zála " Fesztila T Pola

vagy: Bcncdiktenwandstr 42,

'Iet I 00,19 89/643738
Fax: m49-89/6,14281

B al at o np art Z en e h ult ú nij dé r t
Alapitud.ny

I. HEGEDÚ MEqTERKURZU]
1995 augusztus 1l - 19

Liszt Feen. ZcncLnúYés7cti F6iskola

r995 május 30

Magyar Teleuízió
N emzethözi Kar ne steru ers eny

szÓnbathcly, Miskolc, MTv
szomb'Lhe]y Blrtók tcrenr
MiskÓic Ncnzctjszí.báz
M l'v lx s!údió
1974 óta há.oméyenliént
Ieídezi nLeg a M+!d
í ele\rzo' Vndgh]Íú ]:y,1ztestk:
Kobay hi' llansÓn, En shao
várbíó Judit rószerlesz'ó
IrÍirLh Lív]a - s2e*esztő

^pIó ^tli]a 
- rendezó

MTv Zenei stúdió

Tel ll12 820

Bud,apesti Régi Zene Fórum

A hagyományosan rcndczett
hángvcAen}soro2t konbcti
hangszerekkel, korhÚ s1ílÚsbán
c]óadott nróvekct Yonl]l!! fol.
c]sósorban a ]5 18 százád
Yolais és hangszeEs
zcnéjéból A bjzli és llÜlröldl
e1óádók között rcndlz.rcscn
heltcr *apnak fiatr1 vc^eny-
gyóztes régizenas7f, k is

APró 
^ttila 

Íendc7ó

Tel : ll1 62,

1995 jónjus clsó hétlégéjc

!'ós7íkcsegyház. barokk
udvaroli, káP.lník. terek
]ólékÓny céLú nrÚvés7cti
IcndeZlény, tclj.s bevétele
a ,J(éL Madá. 

^Ia!ítványá bcteg gyermckckórt"

']\ 
irJ fÓl\lk be K1ászikus

ion.erL.r: haleir. .zrnh"' .s,,
jazz' kéPzómílészcli kiállítás,
tézműve$ég _ ! ]cgjclesebb
haza és tülfijldi .ri]vészck

Kék Madtír Fesztiuál

+ Mozgássérulf ctnlk ingtene\ bplrpís.

Szentiu dnéj i Vigas s dg o h

( \z LJn nrnhoz lerLuzrLhb

E!!nJpos 5zcbJdtir szrnhJzi
jjn.Ós cs 7enír .1,]J,lj'ol
gyeínckeknet é\ tilnőltetnek
E] félkoÍ lii.jíékkll és

KulLurÁl1s McnedZle.iÍoda

Fó lér l0 Pl': 452
'1cl: 06 (94) ll0 t15

Bud'apesti Búcsú
1995 ]úniUs utoLsó hélvóeéje

Belváios. Felvonulási téI.

EredcLileg a szovjci .sapalol
MaeyarországróI }a]ó
tivonu ásínak enlékóíc
Íendezelt' mála po]itiliái
]el]cgcl velZ1gtt kat é' Fl
nJpos ntpunícpc]J ' s2J].J,l
Lén rcnd.zvények, íépzene,

ll' ÉVFoLYAM ]995/2 TT JÓ HELYEN sZÓL H RDESSEN LAPUNKBAN|Tel |342-8927



jazz. rock, komotyznei
loncc.tek' to.táis ián.sánház
il gJcrmellnÚ\orot BÚdaDest
lóhb !ontj5n'
znnányi zsóÍ|^

és llcghíyott szertesztók

Íel: 210 1219| Iax] 133 2075

Győri Nyár
]995 jÚniüs második fele,

cyór
cyőn Nemzeti színház'
xantüs János Múzeum udvara.
szcch.n}i tér Radó lz[et
N.nz.lldz bJ|df ' ntlián*
cs nilrzenel iL\zrL\al.
Iózmúves vásár' sz'h'dlén
koncerlck, jazz-udvan 

-zené]ó udvaíi .lóadások.

'l'óLhN5ndornó rótanácsos
a Kulfurais lÍoda vezÚtóie
Petó Gábotró taná.sÓs-
Xovácsné Koch Éva -a PeLófi
sándoÍ városi Művc]ődési

Gyór Mcgyel Jogú vfuos
Polsármestcri lltvataL

9Ol1 Cyiir,

'lel 06 (9ó) 3 ]0-666

Soproni Ünnepi Hetek

lí)95' júnlus kö7cpelól
]Útluö krZepelP

FcrLórátosi B lanAlánház'
temP1omok' belvárosi udvamk' lerek

özpÓntta]
NaPÓl''
t,

tínclTu usot. hí.es lülfij]di és
lna!} JÍ mú\c\ZeL fc]lepe5evLl
A sopron mel]t i FcííÍakos
eg}kon h llmas kőfeiln|éhíL
álá]dLibtt bÚ|JnA\zInh.zban
zenci lrogramot, opcráelóadísok'
nrgv rc\zuk ncmer nJclven
lJoNrth ZoltJnne

sánhá7, és Fesztiváliroda

szécbenyi 1ér ]7 18
Td : 06 (99) 138 673

tedv€zhény' r€ndézvónJsorozat idejc

Bék és_Tarhosi Zenei Nap ok
]995 luniLl lozeDdt,í

tsékós' csolr nonosior
4 h{dani Wen.kherm-ka\tety
PÚkjjhJn, a foAL hlÍe! inEL-
iskola éPülelében zenei táboro!.
há._gszercs és tarYezet6i
me)teÍkuÍzusnl, hanP\eAen\ck
Ioob A@ad-rDcbre.cn'
KodJy koruc i!azgJ rcjlc

lTrJÓ HELYEN sZÓL| HlRDEssEN LAPUNKBANI 342-8927 ll' ÉVFoLYAM l995/2

Benéné s7cletó ]Iajnalka
a bétési vá.osi Művelódési

D. cy.rmath olga a Bétés'l' hosi Bar't Kör alclnóle
5030 Békós,

Tcl ] 0ó (66) 34] ]42

P écs i S zimfonihu s Zenekar
Nemzethözi Zenei Fesztiu dlja

]995 júniB utolsó és

Nemzetj színház, Razilika'
zsinaeóga' ['lúyészetek ]láza'

Zcnek{i és orató.ilus
koí.erLek' talnal!7ene és

Tet ifaa: 0ó (]2) 3]0 5]9

* 5o %-os ylsÚti kcdvezmóDy Ychetó iqényDc'

Szabad Tér Színhd'z
Budapesti Nyóri Fesztiuól

]únius -lúliUs aügusZlUs

Margihzieeti s7ahadLéí
szinEd. BÚual Par(s7'nold
var;.ml .n szabadÉri '
színPad, a Hilton sá[ó
Nyári. s7aha{]Lén szinbá7i
ós k.nceíP.ogra'nok

ÓrxLónumok, lock konceriok,

cá] Ivín

]525 Budalcs!, PÍ: 95

Szentend.rei Ny d.r Szentend rei Teótrum

lúnils utolRi hete _ auguszlus 20

Fó t!., ts3rcsay_üdlal'

szentendr !íros nyáli
rendezyényci, tóZé!pontba|
a szenténdrei TcáÍüm
elóadásaival, mÚl]étle lionoly
?c|éi, jazL- és foll"koncerlek.
gyermekc]óldásÓ!' kiállítísok

Ha6ányiné Ánai Anna

'lel : 06 (2ó) 312-65?
Flxl 0ó (26) 3l0 ]20



N em z ethö zi Kod dl y Fe s z tiu dl

Nemzetközi BLrtók
S zeminririum és F esztiu til

júüus Lözepéról auguszfus

K.dály zenemúvel ós az
é1etnúvéhcz tapcsolható
régi és újabb szeÚő* núvéi'
különós letinteLtel Betókra|
koltáJs fugyÚ zene' szó1ó
és lammrenei koncerrek

'ersenygyóztes 
aralal múvészet

benutalása 'Az Interd
lcslila].cnt€fueL közös

Ittzés Mihá1y igázgató h
Kéri Laura. tan .sop vc?

Pf:188
F'x: 0ó (76) 320 1ó0

Bartók Terem' Megyei
MÚvelódési és ltjúsági
Kó2pont. szombathcLyi Képtí.
.'Baltók új zene'' mottóvdl
koltátr zenei feszLiljl,

szaltélzése zenetudomáíyi

sávai Magdolna - litliár
Intertut !estivalcenter

Tel rllT-9838t Faa: I l7-9910

Óbudd FesztfuáI

(IudaPcsl tII' !ó ú r )
obuda bdiÓkk fiúcnlóki he]y
színein tomolyzenei Íeszlivál
F6 jálszóhclyc a Zichy Lastély'
gyönyíjríi beold( udvarán'
tcinészeter akusztita1 kóÍü1
mények lozotl, a tolténelmt

KeÍényi Mrl1ós Gábor
ARBEAU Múvészeti Tjrsaság
lÍddukctós nranj8erl szél1 fula
sajtólillií( Mátyus zsUzsa
Munkátí^ Lórinczy Gyórgy
lnterüt Fcstiva]ccntc.

Pl:80
'lel, 117 9838t !_ax:117 9910

S z e g edi S zab adté ri J ótéhoh

]995 július - a0guszlus

Dón té.. UjszegeJi színPld'
váJosháza Udvara' utcák, tcÍet
A szegedi Dóm léren ]93] óta
NógyczÍcs nézótóÍ előlt
népsÍnház. o!en. fo]k1ór.
opclcti' mUsical' zenús jijlótok'

ll' ÉVFoLYAM l995/2 lTTJÓ HELYEN sZÓL H RDESSEN LAPUNKBANIÍel 342 8927

látványos lrodukciókban
Kialít:jsot' klma.azenet
loncerLek, áltematív
színházi cgyiÍtesek
Dr' Nitolénvi Istyán
Ko!Í* Ágn;s - igazgltó
Heg€dÚs Gyuláné _ 8jzd
Kocsis József fómémöL

DeákF D 28 ]0
TcI ] 06 (ó2) 47l _4l]

k€dvezméni |Pényb€ v€heló'

Bud'afest Nyóri opera és
Balett Fesztiu(rl

]995 aÚgu\ztus közcpe

Magyar Al]jmi oPcraház
]061 Bp. Andtásy út 22
ollcía is ba]elFló:dj\Ók
hJ7Ji es tulÍotdl 'en,]dA

VIP ARTS DanagcmenL

Budapesti Bo rohk Fesztíudl

1995 auguszLur k.zep.

PesLr Vánncgycháza Udl3rl
Bn'' V'' vJÍÚ\hjz u o']]'
4' Budapesh F..Ztl!á 7cnckaÍ
Barolt Fesztilál]a nreghívott
v.ndógrnÚYésZekke]. há.ojn

vezényel Fischcr Iván
A feszlj!ál témája évenként
!ált.lzik ]994-ben j cs.h,
1995 ben á fíancia zenéve]

Ícl : 2Ij6 23'12; P.x:]]]B'4j3?

Z e mpléni M űu é s z eti N ap o k

l995 auEUszlus mÍJodif fc]e
sárospalaL, sjtooljaújhe]y,
szelencs, Totaj, KaÍcsa.
Totaj, FüZéÍjdVíny' HolLóháZa

Á Liszl FeÍ.n. Kajnarareneitrr
AljPíllí y .cndezésében. a7
Anlenn j Huígília tánrogat.isá
val. clsósorban zenéi lesztivál
KapcsoLódó rcnd€7VÚíyci szíl
hí7j clőadásot' Lialítísok
Rango! művés7cti eseményei
kel legíti c lclnészetl és
núkincsetben gazdag rógió

Tel, 250-0288

h.
ig

]gazg!tó]



Pannon ősz

1995 aD8usz!!s végélóI

s7ombathety. Kószeg, cclldó
mö]k, síÍváÍ' vasvár' sze.t
gotthárd, Köffncnd, s]tke.

Kialjtásailal, zÚnei Progran-
jaivar. műlésze1i nrúhelyet
ta]ál].o7óivxl' Ludonrányos
lo.Lre.ciáktal, foll ór. \abad
idó ós rlorLProgramolital vas
nreg}e sokalcú tlllúríjánú'
éíéletnek ós a tígabb Pannon
ióőég szellemi kapcsolaia]nak

zsáLlboki 
^rPíd 

tittár\ágvezetó

NÍcgyci oolioImán}laLi 1]ivatal
lvlúve]ődési TjtkíNág

I el:06 (9.1) I l2-168
FJx 0Ú (94) 313-]]5

Pro Musiha Nemzetb-özi Zenei Tá'bor

Nemzetkbzí Nyr)ri Zent i Fpsztiuol

]995 július ]o 20
Baja
Perén! Esztcl l.gcdű
JozetPodhon0skv .se]ló
oyörgyinsyZolLán lulo]a
Kemén! János oboa
va]dl Iózs€I 

-fagottMadarás7 lvín. K^kDt B!L,lZs _talnara

l995 ]ú]iDs l4 27

P!.ónyr EsZler _ h.gcdú
Eman el KJasovskr, T.nsori
Eya] vilneÍ zongora
]na_Esth..'oos! csel]ó

Tei /l-ar: 06 (j2) 1ll 8:ll

FN
J

N

z

7

A I\íűvós7clólt Al0píválry pá]],íZaLot hirdet anll_
tór. illetve profi lllűvéSzcl csoporlok ÍészéÍe A
v...,r n.m I ir 1.1 .. ,,,!.,t.in.r'.rl1p:.,..r.. ni\--
s/etj tevékenysé! folytlttÍsa óÍdckóbcn lryÚitj.' A rí_
mogatís összege nlaxinlum 300 000 Fl A}iss7a ncln
Iórítendó tímogatís kélhctó kóp7o--. iplÍ , 1oló .

m , || l-l"m ./r.l)J/ rr.rc\/c l.J-
!.l i l/Jl lJÍ.' l lJl l'l,ill'li l.híl kr",o.'ll i.
progÍamokon vlló Íészvéte] biztosítísa. illc

1),ízJlok lolyanalosalr. h jÍonrhavonta egyszer kcrUl-
nck odríélésrc.

Áz ala|ítvín! ]chclóség 57eljllt mUnka!1kl]mat is
billosít l művÚs7.l s7jmjre, Ugy,rllis J pí1yízat át_
véteIeko. a pál)jZók cBy ad1lbízislra kelülnek, DÍli

S/]r' F'I4ffC1SCO _I SZIMFONIKUSOK
BUDAPESTEN

Kqrmeser : Herbert Blomstedt
főzeneigazgató

Az INTERCoNCERT RT ebben lz évb.n is lolytalta aZL

r hagyomírrt' ho_gy s/ton/orokk.l es)!LInl'kijdve Deglrívja
ós bcnrutllJa J budlIe5tl zen.l7crctd ko/oisígnck a villie
egy-e_!y úlvo.alb.lj s/imlonikÚ\ zcnek.Íír Koríbba! llt vo]
lak a chicago_i slnntoniku\ok soln GtÚlgy veZé!y1.Lóv.l.
najd l99] baú a New Yolk l pilhÚmonikusok vcn|igs2cr.
teltek az oPeÍáházb^n KÚIt Msur nljnyítísávJ1 tlvaly ]]cdis
Íz lzneli FilháInonjku$k ljP(ck fe] a MrÍglts.gete ] ókel
Zubin Melrtí vezén),e]te nll)dóssze eBy hó a||!1 azutfu hog}
az e8ész vilú_!on. így MlgyaroIslÍ8on is élóben kózvelítette
! tclevízió e8y ásik konceíJéri azt, Jlne1yen Los An!e].sbcn
a ltírom lcnort vclénycltc

A s3n Fralcisco_l Szlnloltkusok ehó ízben v.ndógslÚ.
rclLct ha7ínkban ílrlilis 30 án l Kongrcsslusi KdnPonlbful
1911 ben rlakult 7 eg}ul(cs, ót évvel a na8y ló]dreígés ULín
íhc]y ncln húlrÍlll1tr, ilrkábt' 3yorsíloúa cnnck i jc]cntós ku1
turjlis tltéznén)'nek . léÍehozdsít A zeDekú szírvon!la ós
hírneve c8ylc nótl' lő7cn.i8algxlói tozul me8eúlíaük IrÉÍe
Monlcux' set]l ozlwl és Edo de waart ncvól AZ l985-ben
kjneveze(t HerbeÍt Blolnstedt !]eBbízJt]isl 'z idéD lcjár ós
ezen lltalonrból juhilcUnri (untúvll búcsúl& eL zenekÚítól
A 

'unré 
a new yo.k-t carneBie Ha]l h3n indU]t kólkoncclllcl,

hajd EuróPába rctulL íl !Z cgyuLtes, hoey Lnzaboi, Madlld
és Bécs Úlún BudlPcslcn is benu[alkozhrsson a kózönsé8nek.
A budalesli ntűsol ehó le]ében eBy igen ré|szcrű. dc i(hon
.iLkín já1szolt nű. Rich.rd slrau5\i lmír)cn slóla Zrlá(hustlá
cúnű slinrionikus tó]lcnrónyc c\cndul1 l.l; ní3 ! nísodlk
lész mű9fán Brah.]sI Iv sZinnjniája szcrePe]I

ból J/ cirpíLvl]ny i!ónv slcrinL ingycnesen kikÖZ'
aeliti ókeL' (P].kíl' s7ó.óanyagok te.vezésc. kjvitc
]ezése és c!véb rck1íÍrÍn1] kJpcso]atos teYékenysó
gek, s|b ) cím 111ó Budl|ect. Fehéfvilri Íl l20 I

128 Tclefon: 166-89-l l/311.

[TJÓHELYENsZÓL| HlRDEssEN LAPUNKBAN Íe| 3A2 8927 l' EVFoLYAM ]995/2



Tengerre szállnak
A Cirubora a Magyar Rúdió

ifjűstigi zenekar a

A Cinhord .lnakdr mo\tintól r Mat}ar Ródió ós T.
l l n lllL\)<':l'tL'.a c'''' .''lo.'''lld * Ú ';;l'ó

kal !'jJlry Tfllnís. a lúa!'ür R.i(ljó ós T(l^l7ió.erakdú'

'dt zenei8izgttó]a'
A ncnrzetkij7i C]rLbar0 .th.^11l L S.!bó MóÍÍx' rz

M'l \' $.tn!]: ls iIúsá!i stúlljójo \cZc!ójének kezdcnró'
ll}r' ' c ''lle'íell V"''' } 'l'' l l'''' '':-''l)l
sávc]' Az cgyüttesben tizeDDégy ors7í8 szíz lidtJl n'uzsi
k!sa jálszhalott cgyiitt knlölböZó o]szágokbatr 1o]tÖtt nyíÍi
vakációkon. Idén Dyálon míÍ negycdiL alkalornrnal 1a]íl-
kozDlk aZ iLlú zenés7ek Ta\Jly a'!7 óta azonbu jelenrós

vá]lozás töllónL a 7enekü életa|c|. A7 együttcs búda!esti
tag]i], hclvcLüét íiatrl, í]1 n]ó cgyüItest clxkíoLl vásílf
T!nás segítségéve]' MliI több De8ysikcű konceíe[ .dLdk'
]cg!lóbb l LJVás7i fesztilá]on lé|tek lcI Dvrúli Új liló!
l7i llóniíjjva] r Porlunenl])!n. A sikcÍ ho7ta lz öllctet
Lro8y . ciLnboü zeneka. lrivaLJlosln A iíaq\'ar RúIlió és
'I.ll\í1ió iJj11sógi.c.lkúr'll ví]]]o! Az együ(tes bcl!.ító
killrcstcIc í.JJ1rlk Gelecly. .rűvés7eti Yc2ctői: B../l/
_ r. /o tol. c (.J , 1 .! j I ir' \l r'1 .'o
list]jj| Érl1i Tamás és o/;' vil ]os Az cgyüttes szeptcnr
beíe ]neghívásl LlpoLL a hÍes ló]d[óZi-ten8eli zcnclr!jóra.
melycn vilá8hírrj művósZck nlel]ert adLralnak konceltct

*< (d. n.) - Magiar Nenzet

,,Hármak'' közös CD-je
A kollégjurni kítrlus. J D(]TE kólus!' válam]nt n Dcb'

receni li1irírnronikUs 7e.ekrl ]'öZij\ CD t jc1cD!.t.Lt nreg

ína.Íáto. és barl(on s2óló: KerlésZ TJnrás, a csokonai

A l.'l .''.'.'/.í.'e c''cl-D'l ic lolR..U-l c'.'
oratolik!s hxlotti mise irodllmánxk egyik lcgna8yobb he
(áSú rcnrckműve alnit r sZületése ót! cLlelt kö7e1 sZáZ'
nyolcvan év alatt a világ ko ncel L teüncibcn és teüpLonrái_
ban níÍ sokszor bcmutattak' cllrck éllenére kcYés hang
lclYétcl ka\zűlt a inÍlő]' sZÓkÓlay síLidor Kantíra a eí
]yarabok eD]ékérc .íúí művc is 1cme7Íe keru1L' A nragya'

ProLc!tánLiZn s 1976 bu emléke7ett nrcg á gálya!^bságÍa
elhur.oltak nrcgs7abadu]ísáDlk :]00 évloldulójáÍó1. szo
ko]ay sáDdor DrcmenLókéDl cbbcn d7 évbeD írta me! nyo]c
tételból á11ó kantáláját' mely a hus7adik szíZad újkelelií
üldözésene is uta], s nrcly s7ijve8ossZcfüggésben lchctetlen
leni goDdoltri a hitüké e]lrurcolt!kla'

Akit a CD iránt érdcklődnek. azok a részl vevó kóru'
soknál (kamrgy| Berkesi sí!doI)' illetve a DcbÍeceni Fil
harüonikus Zcnck!má1 kaplratnak lovábbi iníomációkal

F Hgjdtí-bihari NapIó,
1995 IV. 12.
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Jelen és jÖvó
M]nden szÓvetségnek szcmbe kell \éznie azzal.

hogy egyszcr a tagsíg megkéIdczi, mit kap cseÉbe iL
befizeicLt tagdíjért. A Magyar Hrrsona ós Tuba szÓvet_
ség (MAHATUSZ) tagsági díjíL is aZ allkuló kÖzgyűlés
állapította mcg, mcly Összeg viszonyítva póldíul a
Trombita szövetségóhcz nagasnak mondhrló. HN Lár
gyiasíJuk cz Összeget, prot'i tágn'I fólévrc kb' 20 kor_
só sorc ,,bínja''' tanulónál fólóYÍc l0 korsó ára a

Máradjunk a fenli példíníI, én foltcszcm a kérdést|
Mit kapolt' kap egy tanuló tag 1íl korsó söréÍt?

1993 ban meghallgatbalta á Zenerkadémia nagytcr-
mében á világhí.ű BÍanimir slokar svájcban óló ha.so
neművés7l ós 1íztagú harsonaegyiittesé('

1994 bcn rneghívtuk a szintén vi1íghírÚ amcrikai tu_
baművÓs7t' Roger Bobo t' aki a Magyar Rádió és Te_
levízló Szimfonikus Zeneknrínak kíséretévcl hcn!vcr
senycn lépett t'el' és kurzust tirtott Zeneakadémiílr-

Félévenként kidotL informatív újságunkból őrLcsúl
het a nemzetközi verscnyckról és a hazlli eseményekról
Kotlabankot működtetünk, klubhclyiségct nyitottunk

Alig két évcs műkajdésünkhöz képest ezck komoly
eredmóllyek. s ha figyel€mbc vcss7ük' hogy eddig se_
honnDn anyagi segítség€t nem krpLunk, Ílég dicseked_
hetnénk is' Dc ezt nem tesszÜk' mcrl a nagy ,'erópróba"
méB csek mosi következik E7cn cikk is .lzért készült.
hogy minól szélesebb köf ismeÍje Ínc8 a szÍmunkl.
nagy jc1cn1óségű eseményÍ'

]996 jú ius 27' 28,29' 3a á11 a MAIIATUSZ Ncm-
zetkózi Harso ds és Ijlbás Talá|ko?.ó! ]e dc' Zsámbé-
ko' d Kalolikur']'anílókóprő Inlézelbe A talá]ko7ó
nógy n.rpos, benLl.lísos' KÜliöldi hallgaló egyollLctűclr
300 DM_t. a h|rzai]rt kölü1, nki szbvetségi trg 5000
Fi oL, a ncm szövetségi tag 8000 Fl-ot fizet. Ezé.t kap
napi híÍoms7ori étkezést' kollég1umi clhclyczóst, és jo_
gosíLványL a Lalálko7ó ósszes Íendezvényól]ck látogatj'
sára

A hagyományos' klasszjkUs zcllei fakultís mellett
jazz Íakultís ls szílesítt a palctlát l\,Íindkét taku]tÍlsrlt
igyckeztünk á vi]jg jc1cnIeg élenj:Lró miívésZcit. mint
elóadók|L mcghívni. Például a klasszikus szakon Mi
chet B(tquct (F) harsona, Ben va bk (NL) bxsszus-
hffsona, a jazz szakon "rissJ lyisldrr (UsA) fog tlní
tánl ós koncertezni. A tubísok e]ó.]dója a klasszikusok_
nál RageÍ Baba (\]sA), Mel CulbeÍÍson (F')' x jazzr 'Ia-
nalhdn sass (A) kópvjscli Fellép a P,o B/aJJ. |r

Cer anBrass,aNolional Slide pral-/?/ (USA) Fclso-
Íoltnk visszaj€lcztók rószvételüket. Lesz magyar csL'
jazz est' fel]éphctnck alkalmi együttes€k ls Tcrvc1iillk
iJm ,e..rnn hrrl. rhul minJenkr lelleTher :ljit c\ I jc
lenlévók örómóre

He mlndcn igaz' ós mindenhonnan megkapjuk a
s7ükséges támogátíSt, Mágyluország rézfúvósa]nak cm'
Iókezetes esemónyc lchet ez a hlílkozó'

KöszŐnöm a Zenekar tcle|ós kixdój^nak, Pap! Pé-
ternek' hogy lehclósé8cL adott a szólásra' viszonzásu]
igyckszem a jÖvőbcn hlszníra lenni irz igen tetszetős
külsejű és LarÍalmas lapnak

szí'bó vilnos,
a MAHATIIsz úlclnökc

Négyszer o
Concertgebouw-bon
Nem tudom' hány rnagyar szjmfonikus zcl]ckal bo-

lyolgott mÍr az amsztcÍdami CollceÍtgebouw alagsoÍi
labirjntusában - ott. lho| a7 ö]tö7ók vannak . ment
a kétoldí1l IÓlvezetó ]épcsókon _ kel]ő izg.]oÍrmal
a lcgcndís múltú' rnórctű ós akuszLikíjú terembe..hol
a kéLezcÍöts7áZfcjű' zcnével aztán végképp elkónycltc
lctt cézáI vírja

A MAv szimfonjkusok nógy óv alaLt negyedszer
ólck át a fentieket ez év ápÍilis 10 ón' Negyedik.llk.-
lommal tóTtént mcg vclÜk. hogy holland turnéjuk ,,ko
roníjának e legszebb gyóÍnántja" clkápÍíztltta óliet' A
kö7önséget meg úgy tínik c1óadísuk. mert n DAT-kc
zetta t núsíga szeriDt sem volt a vastlrps rövidebb tíz
peÍcnél.

A Gál Tamís vc/ónyclLc konccfi Mozart s]ÍgeÍekból
í]lt A K 595 öS B dúr hegedű-, x K 216 os G dúr
7ongolltversenv és Requiem hallgzoll fcl A hegedií
nlagínszólamot az anyai ígon mllgy.lr Borika van den
Boorcn' 1zongoÍít il Holl0ndijhan óló. boIgír Mllrietia
Petkov. adLJ eló KajzÓnség és zenekllr s7cÍclcttcl !ct_
ték óket kŐrül. Az EMI jal kozósködó Vcl.li Re.oL{]s
pedig CD n lldja ki HÍsÍlr.ln a MAV s7imtonikusokk l
felvett b ngv€ls€nyükel

A Requien szólistíi - vímossy Eva szopÍálr. vaÍ-
slinyi MáJia alt. B. Kiss Allila lclloÍ' Kenessey Gíbor
basszus - nem nllgyon líllak ki 0 vastrps közben az
ókcl clhrlmozó YirÍgknzlak (Hol1andil]) mijgúl. míg e
DebÍcccl]i KodÍly KóÍUst tonlbolva ünnepc]tc a kijZölr'
.cc' Tu ljUl' r/ !.l/i \il'Í r/' h. vi ./rnlvn:'l' F. hJ
negyedszeí hívnak vissza egy zenekaÍ( a világ egyik
l€gmélLósjgLcUescbb zcnei templomábo? Ncrn tudom
pcrsze. mi az igllzi titka mindclrlrck Hiszen a zenekaÍ
ncm zt a fajl. hjstori7íló stílusl kövelie. m€lyról hi
heLl]ők' hogy llolland tÓldön kÖte]ezó Nem is az ',ol-csó'' Kel€t eulólaiakat mesillct6, llómi borzongáss11
elesy eÍd"kI6des k o l 

'j 
U l l l l U l| l l i . hUllJmílo] \Jl' sZo

Gy.lnúszon' egyedű1 llrról van sZó' hogy a kényes
íz]ésű hollandusok szemben egy két kónycscbb íz'
lésű atyánkfiáYal jó együltcsnck laÍlják á MAv
szimfonikusokar, telsZik nekik' ahogy jíts7clrak EZért
vcn. hogy lassan 

',Lör7skózőSségÜk'' 
lesz Ro1lcrdamban

a de Doelben' Hágában a Dr Anton Philipssall halrg-
YersenyteÍcmben No. meg z amszterdini ConceÍtge_

-K.c.-H^JI'ÉKoNy D^I'I'^M , Fucskó Miklós JolóE,aJikája
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A Kolberg cég speciális újdonsága
kürtösöhneh

A Kolberg cég Uhingenben oly'n kü1öír1cgesSéggcl

óÍvcndczLette meg a zenekarokat, ame]yekcl a küftÓsók
spcciális igényeihcz iEazítolt' Ez a rendkíYüh termók'
mlnd lz ulazísok. mind pcdig a hnngversenyzésck al_

kalmával rag)ogóan has7nílható A küÍtösÖk számár.l
kjfcjlcszletl kényelmcs szék maximílisan tigyelembc
vcszi a hangszeÍ sajílosságából adódó jílsZís velejáró_
it. A székhez röBzített, tetszós szerint állítható hang_

szertartó ós mís olyan cxlÍík' min! példáül a plexi-
üvegből kósziilt kapcsok. igény szcÍint felszeÍclhetók
cgy meglévó, egyszeÍű kivitelű Kolberg szókre.

A hangversenyck szün€tébcn a hangszcfl biztonságr
rögzíLócvl erősítik n stabil hangszcrállvínyhoZ' A küÍt
biZLonságos szí]]íldsíra olyln káÍpitozott lokoL fejlesz
lcttck ki, alnelyet még egy e]as7tikus szorító övvel is
ellíltak H3 a hallgszeÍt nem tcsszük külön lokbn. xkkoÍ
az egy speciílis, a hangszcÍ ioÍmájához igazodó slcp_
pelt anyaggal Yódhetó. Továbbá Iiifej1csztettek cgy
o]yan hangs7crt|1rtót. nmciynek belscjc négy ÍószÍe
oszLh.ltó a vá]aszfalak tclszóS szerinli áI]ítísával.

U'j altszoxofon fuuöhq lCJnulók szdmdro

A modern stí]ust kópviSeló szaxofonosok jobbár kö
zepes nyí]Ísú iúvókít hxszníl rk. lnivel a kishúzísúák
néhány modellnól gyengébb hcllgzíst eÍcdnrényeznck'
A tN!rulók gyakran La]í]gntják. milyen lúYókít éÍdemcs
haszná]ni, hiszen cgy p.ofi húzísú lúvókáho/ még neÍl
clcg eÍellel' egy lcstcny n] l.J. pcdlg rcn :!J/Jl \on
zó szímukra Az új EsM fúvók.gyárló üzem aZ ismerL
szaxofonos' Michacl Unger útmulaLísdvíl lcjlesztettc
ki a.'Tnlkjng sax'' modellt tanulók számáÍa' amely Yl'
szonylag kishúZású' de hangzási minósóBét illetőcn ki'
fogástalan Csckély mennyiségű levegóbefúvásnál is
kij nycll megszóllllalható és Jól kicgyen]ítettck a le'
giszterek, s7ópcn hangzit - ckképp vólckedik ró]a a

dzsesszmuzsikus' Természetcscn a szaxo[onosok az
EsM-nél báÍmcly stílusirányhoz illó lúvókít megt.líl'
hltnak. a dzscsszfól a k]asszikus vonnlig. s ez utóbbtÍ
a modeÍn daÍabok jítszísáníl js szívescn alkalm zzík

PREcÍZ DoBos
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Lopott hangszerek
hi ó,llít ds a P á'riz s b an

vetóen 17 clegÍns Montaigne sugárúti bcmulatóterem

flancia hangs7crck voltak kiÍl1íLva'
(DAS ORCHESTF'R)

Dl. PolÚrJné GíiI ÁÍlnes Íordításai
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Kelet Európában. szorosabban véve a Kárpát-me'
dencében viszonylag nagy számban elóforduló fájta'

A gerincÍelenek családjábL á mind€nevók trrzsébe
lu.lo7ik. lgenyLelen. a7 ehsegel es x lÍruJsiÍgol egyJúnI
Iol ll]Íl' Llclmc.cse all3 l(cÍul !clcmlne' nlszell egy 7e_
nei ÍIáZison napokig elrágódik' €gy veÍs€nyművel pe'
dlg eveli].P megelPgs,'lk' ETPen e7érl lJÍlx.a n39yon
gazdaságos, tariási költsége a bázikutya és a kínai rik'
sakull között helyezkedik el' Konnyen szaporíható,
atár magról' akí álültetéssel vagy áthelyezéssel. bár
legfóképpen önnemzéss€l szaporodik

T.i. a musicusok legtÖbbje bizonyos éleftorban í1

^IakDl 
musi(us pelldgógo.lJrl' Ez nagyon veszedelmcs

fajLá' Fcltúnósc csc(én azonn értcsí(eni kell l polgír-
őrségel ós aZ ENsZ e8ésZségügyl szerv€z€tét' Egyetlen
ilycn eg},cd Yárosrószckcl fcrlózhcL meg' hl ennek nem
áIljuk úÜít idcjekorán.

Nagyon kiiinomuIt, mondhctni Íafinál1 zsíkmány'
szcrző ÍnódszeÍcik Yánnak' A kisZcmcl1 zsíkmányt,
LöbbllyjÍc fiaLal, rom]DLlan gycrmckcket szelíd Szlvak_
kal magukl]oz ódcsgcLnek, najd cgy gyoÍs és €lóre ki-
tervelt mozdu]ilttal egy kínzóeszkÓzhÓ7 ]áncolják 6kct.
Ezckcl a kínlócs7kö7ökcL 7olrgorínak, hegedűn€k vagy
harsonánlrk ncvczik A gyal)úLllrn fiatal czutín ehhez
lánco1ic ili lotlhbi élelcl. J s/JbádUlJs vJcy J7 anyJ!i
jólél legkiscbb csólye l]élkúl Ezek a gyeÍmek€k flzán
idóvel szintén pedagógoszok lesznek' kik ismét musi_
cüsokat hoznak lótrc. kik az!án sLb stb' A rcndszcÍ ma_
gál mindrg újÍa(cÍmelj, tajkóIctes és megállíhatadan.

A7 itjú musicusokal kÜlóll cÍrc a cé]Ía lélrehozott
épúletekben neve1ik

cellaszeÍií helységekben. kínzóeszkozeik tatrsísígá
ban vagy kijlÖn e célra killxkított kínzótermekben -sdítságos nyclvjáJásuk 52eÍinf gyakorlótermekben
élik é]eLükeL

Esténként aZ iíJú musicusokon kijlönös nyugtalansíg
Iesz üÍÍj' sUlgós \/Ltsigil (lZit JínJk' hog) mJsnemÚ
társiikat az újabban tanult tudományokba bevezessék'
Különösen egy spcclílis 

'tfáj' 
a ÍéZfúYósok jeleskednek

ebben. E]magyarízzák a gyengébb nem egyedeinek a
helyes szái|.rúst, az övjíLék i2mainak szeÍepét a helyes
légzésbcn' ljhcgósbcn, cgyszóval a7 élményt adó élve-
zclcs jílékban' il nyelv szerepét és alkalmazísának

ADOMANY
, Ü,'(

,{u1v[oK* Amusicus Éurugaricus - r{a1v[oL

módjáL' és mindezeket a gyakoÍlatban is bcmutatjÍk' dc
szigorÚan tudomilnyos llapon Megvclik a szírnz lcó'
riít' mert véleményiik szerint egy éÍ7ókletes lremutaLó
mindcn clméIetnél tÖbbel éÍ Hiszen ,zö|d az élel
arany fia' és s7áral minden teoria"'

KülöniJscbb esemény nem is z^varja é1clükef egé_

szen e vizsga idósZakig'
Ilycnkor kis lélekvesztőikcL a tudomínyok viharzó

lengeÍén kcll álvcz€tnit]k. a kajLelezó úrgyak szkilIÍi
ós KaÍibdíszei közÖtt.

A musicus hungllicus mísik nagy alcsopoÍtja. l mu-

sicus orkesztrílis. vagy ahogy ók ncvczjkl a zenckari
muzsikus életvitele js mcgérdem]i .r ludomínyos viZs'
gílódás1'

EZ is 1génytelen iÚla. Télen kjsebb mozgísokkál is
bcóÍl, de a tav sz közc1cdtével hatírtalan i7gJlom vcs7
rajta cró1, iZg|1tottan nyÜzstjg. tá.gyal' s7crvezkedik.
Kisebb-nagyobb csopoÍtokba (úgynevezett 7cnekaJok_
ba) s7ervczódve' kirajzának a Kárpát-mcdcncéből és

elvándorolnak á Pó síksígra, a Pireneusi félszigcLre a
Dé] Német AlfÓldre Egyes fejle(tebb cgyedeik egó
szen a JapÍn szigelckig, sőt Aus7tÍáliíig ls eljutnak

A víndoÍ1ás aIátL alig esznek. ilycnkor testsúlyukból
sokat veszítenek' clt azonban konnyedén elvise]ik a

sZcnt cél a múvészi hnlás és 1valutaszcrzés éÍdekébcn
Érdekes, hogy tolyodékigényük aZ utazás alaLt ha'

lárlalanul megnó' Ezért a kiÍajzott egyedekcl sajítságos
folyadékszcÍZő hc]yeiken - úgymint TaveÍne, Gastha_

us, Bierslubc. Lokal - tanulmányozhatjuk' Ezeken á
helyeken kiscbb csoportokba Ycródve teszik próbára al_

koholtúIó kópcssógüket. Gyakrcn látogatjÍk ezcnkívü1
a szcnt hclyeket, úgy minL Qüelle, Neckcrm|rnn' Kaul'
hof. hol ihletet nyernck, úgy látszik, múvészetük tokó'
letesí!éséhez'

Így tengetvén életÚkct, életük ttlkonyáD miben bíz
halnak? Csak abban. hogy clórkczvén a túlvilágl nagy
KoncertteÍembc. az ö.eg Bach János sebestyón szelÍd
mosollyrl megbocsítja nekik azÍ' ámit itl n töldön az
ó nevében elkövcllck'

ViiIgJi Ernd

Lapszómunk karikatú iit l|e er Jónos készÍlelte'

Most már tui|on, hogJ
niért volt ol}an drágü
a belépőjegr...

IrJÓ HELYENsZÓL| HlRDEssEN LAPUNKBAN ÍeÍ| 342-B92J ll' ÉVFoLYANI 1995/2



ANAGYBOGOS
REZIDENS

A Nemzetközi NJgybógös sZaj-
vetség elnöke. Dávid NcUbcrl pro-
fesszor' 1995 ípÍiIjs l1 ón kclt
]cYclóbcn kŐzli. hogy a szövetség
vczcLóségének dóntése .llapján a
magyarorsZígi kópvisclcttel''dru
Kár.ry gordonkaművészt' a MÁv
szimfonikUs Zenekar szó]amvezetó_
jét, a Liszr FeÍenc Zelremúvószcli
Fóiskolir Debreceni T gozatán k
tanszékvezelójét bízzjk Ínc!

A szővetség melynck lapja jóI
ismeÍt s7akmai bcÍkckbcn - tlgjnit
rendsZcrcscl] tíjókoztntja tÖbbek
*öZötl a lcgújntrb hlngszer és kot_
LakulaÍÍsokró]. a külijnbŐzó máJká_
jú l'agybósdk korrekt tól ig íJa_
iÍól, mestelkurzusok L t Ít. ijsztön_
díjakhoz juLt.tjll a Lrgokrt. stb'

Az újol]lr|1lr kincvczcLl magyaroÍ_
sZígi ''rczidcns".t szÓvelség és a
hazai lr3gybijgős tírsrda1om szíllli_
nlk szoÍosra tűZósóL lckinLi ]eglóbb
felltdatínak

_K.G._
LEVEL DEBRECENBE

Kol1ír IÍnre Fózeneig1zg tó
Kovács Jínos Igazsató

Debleceni FilhaÍmolrikLrs
Zcnckar

Tisztelt Igazgató úr, kcdvcs Mcs
tcrl

Az lBM MígyaÍoÍsZág lrcYóbcll
szeretnénk őszinLón gratulílllj a /c_
nekarnak és karmcstcróllck ezórt a
bízvást mondhalom európai színvo_
llaIú produkcióé.t' amivel nra dó]
bcn a Ncmzcti Galéri.l és .l B rtók
Rídió kózónségét megŐrvendeztet'
Lók

cógünk bűsz*€ alra, hogy cgy
ilyen szílvonahS együtLcsL szpoll
Zorálhat' orÖm tudni' hogy a súlyos
kölLsógvc1ósi nehézségek ellenére

ami. Ínint olvasom. Del)recent
scm kíméli - egy igazi nagyzene_
kaÍa lehcl a vá.osnok, eme]yre jog_
gll búszke.

TovÍbbi m unkájukhoz cÍót és
egészséget kí!ínok'

Tiszteletteli és üdvöZlettelI
df. Nfigt Bíjlint

maf ke ling konnunikíjc ió s
iggzgüÍ(j

&EE

Zavar a zenekarban?
1995 fcbÍuár 8 án kelL levelében a Budapcsti FesZlrvólzcnckar feI-

véte1ét kér1e a NíagyaÍ s7jnrfonlkus Zcncktrok 57övctsógóbe. A Iel-
vételhez szüksógcs adatlapok kiküldése utáll nlunkatársunk élószóban
próbá]t tájókozódni eme örvendetes döntós kclctkezésének hátlcléIó],
Lovábbá a fesztiválzenekaÍi v]sZcllyok.ó] (zenekaÍi Lanácsró]. mely-
nek megléte egyébkéllL a feIvétc] a1apfcllétele loVíbbá a zellekali le'
llács he1ásköÍéról' illeló]eg a zcDckáÍ vezetóSógéhez Iű2ódó
viszonyáról)

sajnálatosnak tarljuk, hogy a zenekar vc7c!óje, Fischer Iván nem
llldolL a felvétcli kórclcDlró]. ami azl a bellyonást keLLi, hogy a 7c_

nckarl vczctóség Dem kc]1ócll tájékozot1 eg}'lnás 1evelezésél lllctócD.
Úgyszilltén sajllá]álosnak ítóllük munkatársunk ncm kimondottan ud_

varias clküldósót,va1amint azt a Ényl' lrogy az újonnan megválaszÍ)tL
Zenekari,,képviseleL'' egyik Lag|a' szabó PéteÍ sem kívállta korrrmen'
tálui a lörlólltckct

Csupán Íell]élhctjük' hogy a FcsztiválzenekaÍball is kitllkullrak
azok a feltételek' melyek lehetóYé Ícszik nemcsak a dcmokÍatikus
működés1' de alkirlnrasinL a hasonló szinlfonikus ZenekaÍok állal lé1-

rchozolt sZövclsóg ós laI báráti éÍdek]ódésót js

ZDluunaR
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