
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
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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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