






A vonókról és a vonóvezetésrő|
Dr'Ing' Anders Askenfelt, a stockhoIrli Királyi Míiszaki

Főiskola docense, 1976 óta a zeneakusztika területén va}

8eZ kutatásokat.Az utóbbi időben a vonókra és a vonós
hangszerekre fordított nagyobb fi gyelmet.

Ez a visszatekintés a múltba bemutntja a hegedúvorró
mozgalmas történetét. Hosszú az rlt a ]ni szemLukben rö'
vidnek és otrombárrak tűnő korábbi vonótíptlstól, a hosz-
szú és kecses modern vonóig. (1' ábra)' A fejlődés állomí-
sait olyan ismert hegedúsök nevei jelZik mint ArtZ.lll8ello
Corelli és Giuseppe Tartini. A mai vonó megteren]tóje a

francia Frangois Tourte (1744-183_5), persze nem lrcgedűs
volt, hanem egy tehetsé8es vonókészítő, akit tÍllzás l1élkiiI
a vonó sztradivárijának nevezhetünk' Napjainkbarr - több
mint 150 éWeI halála után - vonói kerescLtebbek, nli|)t va-
laha, de egy átlagos fizetésrf muzsikus sZámíra elérhctetle-
nek' Vonóinak ára nemzetközi áIverésekerl meglraladja a

40 000 nárkát. (2' ábra)'

2 ábrn

Tourte hosszú konkáv formájú vonója meredt'k csúcsá'
val riapjainkig változatlatrul fentularad|, és semmi nem
utal új konstrukcia)kra. Tourte a ircgedÚr'oníl lrosszát
74-75 cm're álIította be, legjobb anyagnak a brazíliai pllcr-
nambukíát találta. Így a teljes vonÓ kb' 60 g sÍrlyÍr' Pher-
nambuk-nak egy brazíliában honos fnjtát a ctrilandirra ec-
hinat-át nevezik. 

^ 
több mint 20 guilandina fajtiiból csak

aZ eclrinata aIkalIlas elsőosztályÍr vonók készítésért'
A phertlallbucl< llevet egy észak-brazíliai kikajtóvárosról
kapta' Mé8 jóVaI Tourte ideje előtt kiilönböZő iíkat im-
portáltak Dél-Amerikábót Európába, és szövr'tl-estésrc
használták azokat' lly módon került ez az egzotiktts fa a

vonókészítő kezébe'
Tourte-t a vonói mcllett nindiisszc cgy virlarli órdckel-

te, llevezetesell tlaponta kisétállni a Szajtrálroz és baIlt
fogni eb(:dre' Egyesek azt állítják arrallnbéta volt, cle t'z' va-
lószínúleg csak rosszindulatú merrdemorrcla

Vitathatatlan víszont aZ a télry, hosy voDóiI régi vonó-
készítő hagyomány szerint nem látta cl pccséttcl vagy
névjeggyel. Egy Tourte pecsét a vonaln egy('rtelmű bi-
zonyítéka annak, hogy egy lramisítvánnya[ állunk szem'
ben. Tourte édesapja vorróiba a ToLlRTE L. pecsétel Litö ttc
bele.

4 U lNr{4R

A vonó tulajdorrságai
A hegedűsök egyetértenilátszarrak abban a kérdésberr,

hogy egy vonó mirróségét clsősorban két aspektusbóLle'
het megítéllri' 

^z 
egyik a kezelhetőség (lrúrváltásoknái,

vagy gyors voniisclknál IDint spiccato ) és a másil< a hang-
minőség.

Az első kategória - kezelhetősé8 - te[mésZetesen sta|i-
kai tulajdonsá8októl íLigg, pl' a súlypont elhclyezkcdése a
hÍlzás sebessége, a pálca rLtgalmassága, arni egységnyi erii
alatti meglrajlásbalr mérhe tó, illetve aclbatíl meg. ilyen ntó-
rések se8ít$a]gével egyes dlrlbokat ki lehet válasZtal]i, de a

mirrőségi vontik kajzti YálasztiishoZ eIlIlyi inlorrnáció ter-
mészetescn nenl elegeIldő'

A második katcgória - lratlgrnirrőség - sokkal csclciálat-
ba ejtőbb, de rögtön aZ elejélr le kell szilgr:zrli, hogy egy
amatőr nem ércz tragy különbséget, ha ttgylnrzon hegc-
dl:ít két klllönbajző vonílval szólaltatja me8' \ hiYa1ásos
zenész számlira az'onbatl cz|'k a különbségek dijn Lóek ie-
hetlrek cgy voll(i kiválasztlisliníl.

A vonórrak ir lratlgminőségrc gyakorolt hatását Iné!l cd-
dig llem Vizsg.ilták, cle kéL lchetőség van. Egyrészről l plil-
cn rezgései, tneIyek a votrószííIóll kcÍesztiil a lrrtlra hitvJ
bcíolyásolják a vottó t1s a hÍrr kapcsolatát, másrészróL
Ll8yanezelr rezgésel< a hirrrn gyakorolt nyoIlís eríísségé-
ben periódikrrs vál[ozatokaI lroztlak létrc, ezekról a k(:só-

bit'kbeIr lcsz Inég sZó. Mi]rd a két eseLbcn íi:rrn áll az a tórry,

hogy a r'orró tLLIaj(lollsígait kiZárcillg a pícában kell kcres-
ni, lt vonó újrnszőrözésc - szakszerÍtcn clr'égezvc - itt'llt
yáItoZtat tuliljd()llságain'

Alapvctóelr c kói l(ale18ótiát a nlérct ('s t ugalmas:llig vo
tlritl r 'tló t losz t'is'' it 'l t'il , 'zz't rr r''g' l_pp.''r l'Z( Il ( s)' \ ol ll l

trrlaj<lonságairlak r(lszlctes leírása ilyt'n i:rtékekből inrJrtl-

hatrra ki. EIrnck e]lenét'e sok n-tiltclc n morl<l cllcrrt cgy ii-vcn
raszlctcs !círísllal<, már cslk azét L is, IJ]eít ezek az it tíkL'li
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nehezcn rnérhetőek, elsősorbarr azért, rnCrt jelentr]sLlk yir_

l(rjábarr rlern Íellrasználható Egy hasonló példasport csz-
köZökreI E8y teoiszezőnek nem segít, ha k|llönlrtjZő t1lők
súlyeIosztísi és rugalmassá8i rutajdonságairól gonrlolko'
dik' Inkább az íogja fogja érdekelni, hogy miIyen scJlcssé-
get adjon l lab<lárrak. Erlnél r'alamivel t-gyszerűbll ,,f<l-
gyasZtó-tanácsadás" - anri a kipróbílíst sosenl lrelycLtesíti
- a súly, a llossz és a kemérrység megadása' Ezek clr'ben
ugyanazok a tulajdotrságok, amelyekeL olykor a vol1óknál
is megadnak. A gyakorIatban viszolrt komoly szakéftók
számáIa ezek aZ adatok szinte értéktclenek' Döntő a
kipróbálás, atlinek az időtartanla sZintélr változhaL a Iré-
hány vonóIr(rzástól akár a lretekig tartó hasZnálati8 is'

Mivcl a a rugalmasság és a súIyelosztás az anyac Lttlaj'
donslígaitól függerlek, túlzottan jólliszcnrű lenne egy jót
s ikeriilt darabot olya n értékek alapjárl l('írl] i, Íl'l ill t 11 \'as lag-
ság, tehlit aZ áL!I\éÍő változásai a \'olra] teljes jlossziÍtr ke_
resztiil AZ ilyen Íhjta leíráso k azzal a c(l lal kés ztiltck, lrogy
mesten'onók utáDZásílt tcgyék Ielretővé'

Valószínűleg az ismeIt írilncia hegedűkészítő JCalr-l}ab_
tiste Vuillaunre (1798,1875) volt, aki a Tourte \'()narkirr
nasy Pontossá8Bal mérte le. Az így nycrt infclrrnációkat
azzal t szárr<lékkal érték€lte ki, hogy tallil cgy szabíl1't a
vonó legoptimálisabb 1ormájának a kialakítására' A [l-
anyag tulajdonságai azonbarr darnbrr_il_darabra olyarlrryira
külörrb()zőe k, Iiogy az esély egy j<1 k(lPiáÍa - miltcnriltikai
szemsz(i8ből rrézve - igerl csekély.

Ennek ellenére vatlltak olyan érezhető ós rlérlrctó ttrlnj-
donságok - hangmngasság, ([rekvencia), lrajlítísi cllcrlál-
lás - arlelyek rlÓntó<'k, lra tapasztalt r'onókészítő clleníírzi
a munkákat. ItL keLI nlcgemlíterli, lrogy az atlyagvlilasztiis
ilyerr vorrók esetében, llagiycltr szigorút' 3o0 kivágott ll)tllr-
ka<larabból, '10o értékclhctő varr csak, és ebbííl is 1 r'acv 2
igazárr jól sikerirlt darab lesz.

Á Tourte 1í'lc volrólbrma Ielre t kcre k vagy n}'olcszi)8ű'
A kiíp.'rrráI egyelrl€test'n yastag, polrtosall9 nlnl átmlitójii'
Kb' 1] crn-rc il káPától (a csúcs iriírlyíban Vuillnrttnc sze_
Iint a Tourtc \'()lla) íbrm.ija egy lo8aritnlikus 1tllll(ciót kö'
vt:t), ahol -5 mrl_re bczárólag elvékonvo<lik'

Ez a kccsr:s kotrstrukció sajtlos tragyclIl érzékerly' lrt íg
('8y hcgedű a st rülésfokozatclt figyelrllcrr kívűl hagyr.a
sZilrte milldig jaVítlrnt(l, méglrozzá sikcrcsesttt, u!]y;ltlczI
egy töriitt vott<jrril llcttl ntindig lctret cltnotrdltli

Á vorró rezgései
A Vonó t'8y('n lctes nlozuása (a szórön található 8yiln (iizo tt
IésZel< kajzajtt kial.1kLllt r(1s('k által) rezgésl>e hozza a lrúrt'
Igy tcrmasZCLcs, hQgy a vonó is rczcctti ki'z<l. Ezel< a rezcé-
sck viszcrnylag erősck és k(ilrl]yt]ll érzakcllrctőek, a ktrrdés
csak az, hogy a játékos érzi-e ezckct' A nagyobb r'otrós
Irarlgszereknól kétsésteleniil eZ az eset álL fajlrn, rz etnbcr
tapilrtiisórzéke az ujjvégckcrl, - allol l lcgérzékcrrycbll -
200-300 Hz-ie terjed

Egy bógős a nélylrúrokclrr való lbrtissimo jíték kclzbcrl
c8y ttlcatllyi 1cllrangot nagyorr köntrycrjén észlcI- Á hegc_
dűsilk ugyarrilycrr kÖrrnycdétr észlclnck rczg('sCkcI a
C-húrolr \'a[ó játszás közbcIr, a votló rczgést' cgy nlcllék-
hatás, arni elsósorban nem a hang létrehozás.ibarr játszik
szerePet, hanem inkább a zerrész és a hangszer krjzti kap-
csolatot scgíti elő'

Egy miisik' sclkk al jelel1tősebb t)éldaI a balk('z kapcsola_
ta a rezgíí húrrll a [ogólapon, alrol a rez8a'sek jó\'al nrc8lla-
ladjík a vorró rezgéseit' A ti]pirsztalL vollós mtlzsikUs szii_
mára Óriísi scgíts('get jelelrtelrek a lrúr és a voIró rczgései'
1995 DacUtlirrax

AZ ilyellfajta érZéke[és Iragyon íontos olyall esctekbc!r,
amikor a saját hangszer hangja elvész más zenekari hlll6'
szercsoportok hangjában' A 6vakorlatban l<(ilöIlrjserr a

csellistáknak és a bőgősökrrek fontos eZ a hirtiis' i,ii.,'ci r
hangszert Viszolrylag távol tartják maglrktól'

Ez az ('rzékenv kapcsolít a Vo nóVaI és a Irúrokka] '..álaszt
ad arra a kérdésre, ho8y miért kölrllyebb egv hegedűsnr:lr
a vonó lrangmilőségét játék kozben me8ítélnie lIint e1')'
lrailgatórrak' Tudltosan vagy ttrdat alatt a játékos ío l)'ilÍr]] -

tosan korrigálja a játékát, llogy lrangja [aItalma5 és .len!ló
legyen' Ez az igazodás, az éppen aktuális votróhoz töllb, t
árul cl atrtlak lnil)őségéről, mint a külső m€glllilgalii:r'

Á hagyomárryos hangszerek (pl' IregedCt, trombiLa, zo n_
gola, stb') a ját('k [olyamán legtöbbszöI olyatl eriís<'n rc-
zegrrek, hogy ir muzsikus érzékelni tudja' Valriszírrűi:g
ezek a rezgések hlngsúlyozzák a kapcsolatot zeDész t1s

hallsszer kózajtt ,,él a hntlgszer". Napjairrkban, irlil<or
hangot rezgő tlec]lalrikrts alkatlészek n('lkül is claí l.ilti
állítani, li'lmeri]l3 kérdés, lrogyha a ré3ies hatl8sZ'.rr.Zgé-
sek ilycn fontossak, akkor nenr kellele-e az elei<rior:lirs
hirngszcrekkel együtt lrasZIralllli őkct'

Vorróvczetés
E8y lrcgedaitalluló évci voncigyakorlatokkal r'altlail ir'-

le' Sok isrnert tn ú íoglalkozik kizárólag a jobb l<(lz ll;rszrr ii.
latával. Több alapszabílyt is, lelekteLtck és a vonás!-i('m(.K-
kel az egyikbcn részleteserr lbglalkoznak' Bizonyi'ira czck
közül a tirnLrllnár-rycrk kr)zül rlélrárry tragyoir értíkes, en-
lrek ellenéÍe érdekes nit'gÍigyelni, mit teszrrek a lrcgc<líi_
stik a gyakorlltbln' Igazi képct csak akkQI kaptLnk, ltit
netlzerkilzi híríi hcgcdíísajk fclvételeit na]Zztik I)]cg l]b'
ből arra a köycLkt'ztetésre jutrrrrk, hog-v ('gyes l]cac/ !aisall(,
alrnak ellt'l}ótC, lrogy krirlölröscn j(ll jlitszarrak, al.;1lr eti1
5Zabiilyokat fi gyellnctr kívtil lragyrrak'

Lcgirrkribb xzL i\z ,,,\rinyszaLiilyt" szegik nrcg, lror,,y ri

vonó t nlirlclig a lábLlal plirlrrtzanlosan kcll hÚzni' l\ r,'ot-'lii '
lajták közr'etltln nlérése lótlyeeesetr többt't tlárrrl a trcgtl-
díis Lt'vékcrlység(:ről. A rlrérlrcLő pirrarrréterek ki]:,Lll ll li

roni a lcg[ontosaL:b:
l 

^ 
\,ona) sebesség<:

2 /\ \','ni, ny,,m,is,r .r t.rl ilkoz.'si Iorrton
3 A vol1ó lrelyzet (csÍrcs, kápa)
Egy ilyerr IDegligyclés ki]zilerr ki<lerül, lrogy l iegci1y-

szcrűbb vonások llagyotl sok éldekcs illforlrriici/'t ii''l.l
nlaztlilk, anli viszclnt játiktlsorrkérlt vállozri Egv-LéL De
(aché VoIlás aZ tir(-s (] llúÍolr (3' Ábra) l(iilötlbirZ(j (:l tiii.._
k|r nl|rr,rl \liIlL.rz l.itlrr',1.' r,'11u Ligy rr)oznS,r r 'r, . L . r

kápa köza)tt, hogy ncn lraszlllílja ki az.'gés,] h()sszt /\ s'-'
bcssé6i vis zonylag lillarl<ló, 20-30 cnr/sec, a váltars(]i(í)1l l(Í-
vtil mikor il játékcJs [ilgyorsítja a \'onó|, va[(jsZÍllúi.q
azért, lrogy a ltartgcrkat jobbaIr elvílassza egytnístrii Á vo-
nó tlyonása a lrúrra általíbillr 1 N (N-Ncwton: k]) 0' l li!])'
Iigv állandó volrónyomiíst taltanj nem cgyszerű 1l'larl:ii.

Ávorrólogás, aIlli a kÖzépsÓ-lr üvelykujj teDgci),érc ('P i!i
és l körÍil mozog, a votrót egy egykirrú enli'lővé alakitja
Így a r'onó húrra hat(l tlyonliisa l kíplálroz kiizclcrlr't: nő.
Egy fölft'le nyorn.]rs esctébc11 a lregedűsDck a mLLtata)LLjjá!l
kercsztul rá kell lrelyezrrie karjának a sÍrlyít a r'rlrrórlt, és
czt a kiipa 1clé lolyarrrltasotr csöI<kentcrrje kcll az iill,rlirlr]l
nyomás elérése érdt-kéberr' A ltápa közclében, a s(rl-vL ir l<is

súly €l]elrsÚllyozza' TeImészetesen ez a leírás e8ys]zcríisí
tctt, n]indössze aZ állandó súIy tartásínak nehézségíL pr(l-
bálja (:rzékeltetrri'

Egy következő nelréZsa]g, a káPánál sokkal körrrlycb
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iátszatri, mivel ez esetben aZ erőkar rövidebb' A csúLcsnál

i( ifejezetten kényelmetlen 1 N fölötti súllyal játszani, nl íg a

kápánál ez nem okoz nehézséget, akár 5-6 N kifejtése sem.
Ekkora nyomás e8yébként egyáLtalál1 nem szükségcs'

Mint már említettük, az egyik ,,aranyszabály", lrogy a

vonót mindig a lábbaI párhuzamosan kell húzni, ez a gya-

korlatban azonbatr csak ritkán figyelhető meg' Errnek a je-

lenségnek több oka is Yan, egyÍésZtfizikai (a kar termósze-
tes körmozgása), másrészt pediB akusztikai'

Egy lefcle vorrás kclzben kitaÍtott hallB esetébelr a csúcs

felé lmladva távotodni kelt a tábtól, hogy a pri:selt hangot
elkerüljük' Fölfele vonás esetében, ugyanez a mcclraniz_

mus fordítva m(rködik, teliát a láb lelé kaiZelítjilk a vonót'

6 ENnsAB

Ennek a mozgásnak aza avol]Ó
nem párhuzamosan fut a l hezellb
von ásra bemu titunk egy c amely-
nél a hegedűs a vonó sebességét crescendonál növeli, a

|ábhoz való távolsá8ot pedig csökkenti, trgyatrez fordítva
tórténik a dimirruen<-[onál' Egy síorzato már szinte virtuóz
elvárásokat tánlaszt a vonókezeléssel szemben. (4' Ábra)
AZ indító akcentus nagy nyomással, a lábhoz közel és

nagy sebességgel indul, ezt rö8tön a han8 kitar[ott résZe

követi, jóval kisebb sebességgel a kéztől távolabb' Á sebes-

ség kúlönbsége a kezdő gyors és súlyos rész, valamitrt az

aZL követő lassabb, tartott rész között lényeges kb' tize-
érheti
m/sec
c alatt
t fogy

eI a vonó.
A példák mutatják, lrogy egyszerűrrek ttlinő vonások

igen jó vonókezelést követelnek, és a nehcz'r:bb vonások,
már biZtosan meghaladják egy kezdő képcsségeit'

Coda
Összefoglalvir azt mondlra(juk, ho8y a vonó |átszólag

egyszerűnek tíilrő Íelépítésc ellenére egy kiíejezetten el-

més esZköz e8y harrgszer mcgsz<'llaltatásíra' A titok lra8y
r(lsze abbatr álL, hogy a vonó r_rgyanúgy mitlt a }rege<lű az

emberhez iLleszkcdik. A \'ollót tigyeselr lrasZnálva, az ösz'
szes Iétez'ő lrallgszÍl)t el lelret érni' 500 év lrasználal után

semmilyen jel nem utal, a vollós l]ansszcrek eltiinésére,
sem a zetlészek, senl a hallgatóság oldaláról. Ez bizorryírék
a formálhatóságra, aniért, az új harrgz-ásvilágokban is

lrasználható mlrad t, mint aho8y aZ emberi hallgvétel is lo-
lyamatosan víltozik.

Anders AshenJblt
DAs ORcHEsTDR l0/1995.

1995. november 1"étr eltiint a Zetleakadéniáról egy
Turcsák hege<lú. Kü[önös ismertetőjele:2 címke egy-

másrlr Íirgasz|yil. A Ielső címkérr Turcsák Tibor Gábo r 1989

op.12' íelirat ]átható' A mcBtaláló nagas ju|alom ellené_

betr jelentkezzcn a k(lvetkező teleÍbnsZámon| 115-'L575

vagy a MÁV Zt'nckar számÍrtr: 138 4085, 138-2664.

Helyesbités
Előző, szeptemberi szárnunk 2' és 3' oldalán található

cik ker ,,Menektilési útvolalak" címmel a Muzsika című ib_

lyóiratból vettilk át, a cikk írója Feuer Múrin'

A hibáért elnézést kértink.

ldb 43-íN mcsterbrácsa (11 éves) eladó'
Irárryár: 250 000 Iit'Telefon: 166-8709
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Percbér a hanglemezekért
Semmi sem mehet a zenekari tltulha roudsára

_ A zenészek, főként a zenekari tltuzsikusok szá-
nrára a haktrÍzás nem egészen ugyanazt jelenti, 1nil)t
a szítrníivészektréI. Vatrnak zenekari rlűvészek, akik
számára a haknizás együtt jáI a nindennapi tntlnká,-
val. A szó kevésbé kapott pejoratív értelnret, és aZ,
hogy egy produkciót a muzsikus haknil)ak tekjnt-e
Vagy seln/ attól függ, milyen céllal lé1l a pódiunrra:
szakrnai, tnűvészi szempontok rniatt, Vagy kifeieZet-
telr pénZsZerzés céljából - rnorrdja Mehi Bllrr cselló_
tnűvész, az operahriz és a Bwlapesti r^illnmtőllil']'iír-
stLslig Ze n eluránah lagja'

Melis BéIa szerint az sem elítélerrdő, ha va]aki csak
a pél]ZéIt hakrrizik, lriszen nlég az első osztályir ze-
nekarairrk között is valr olyan egyiittes, ahol a főállá-
sú fizetés csak a poJgári létInitrilrrutnlroz elegelrdő.
Ezér t tt műv észehe t gy akran a kiirtil n ú t ryeh Iún1'szerttih,
hogy haknizzanak.

l lakrlinak szánlít, de a nuzsíkusok a művészi itr-
díttatás rniatt nerrr nevezik antrak, lra a zenekari nrű-
vész katnarazetlekari koncerteketl, sZonátaesteken
játszik, esetleg szólistakérrt lép fel vaJahol. E procluk_
ciókra többet kell gyakorolni, te}rá t ezek eredrlétlye-
képperr a rrlűvész a zetlekari árokbarr is jobban fog
muzsikálni. ,,ÍIakll" az is, amikor a tlagyzenekarok
kisegítik egynrást, ha például betegség nriatt nenr
tudnak kiállítani egy teljes sZóla rot egy konccrtre.

Kétség sern fér hozzá, }rogy legrarlgosabb zetreka-
raink egyikét, a Butlapesti Filhamtóniaí Társrtstig Zene-
karítL a ln(svész szel]'lpontok, a lntlZsikusok önkifejc_
zési vágya és a százrregyvetr éves Iragyornáriy élLetik'
Mégis, n'rivel az e EyiLLes aZ operdzetrchar tagjaibő) á|,
egész léte a pJusztrrutrkátr alapul' És hogy ebberr az
esetben tnetrtlyire nerrr a jovedelettlszerzés a döl]tőj
a Buddpesti Filharnóníai Títrsaság egy-egy szoJglila'
tért, kollcertért bruttó eZeIötszáZ lori1)tott fiZCt'

Á színlrázi vi|ággal ellentétbetr a zetrekari lttűvé-
szek szárnára hakninak száInít az elektrorrikus nrédi-
ábar-r valÓ szereplés, és teÍrrrészetesell a hangJctrlez-
készítés is. A lem ezfelvételeket percbérbcn fizetík A|-
talábarr egy óra alatt kétpercrryi hasztros felvétel ké_

szül el' A percbér zetrekarotrkétrt változik, kétsZáZöt_
Ven és öLSZáZ forint köZött van. Mitól hanmrabb lLé-

szüI el ct lemez, annáL ntagasallb a nruzsiltusolt órlbére
Előfordu], hogy világsztárokkal }épnek fel külÍöldi
megrendelésre _ ezt maguk között netrr neveznék
hakninak -, de olyarr is, hogy egy isnleretleli i!ú ,,te-
hetség" rrregvásárolia Úragának aZ egyiittest, hogy
játsza eI, rnondiuk, egy hegedűverseny kíséretét,
atnire otthotl gyakoro'Illi tud. . . - eIrnek a nlutlkátrak
már erősen hakni jellege van. Ezenkívül vanlrak az
úgylrevezett szalonhaknik, arrrikor a tnűyészeket
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hátténrruzsiká]ásra kérik fel, és előfordul olyan is'
hogy egy kÖnnyűzerrei szárnhoz ke]l egy'két ütem,
rnorrdjuk, a cse]lószólarrrtól.

_ Csakítgy, rnint lrlás tlűvészeknél, a rnuzsikusok-
nál is íratlan szabály _ |ejezi be Melis Béla _, hogy a

}raknik tletrr ne}retnek a főállású zenekari munka ro-
vására. Operaelőadás alkalrnával nem hivatkozhal
senki arra, hogy előző este haknizott. Ezérl' hogy ki
nrennyi lrakrrit válla], rnindenkinek az egyéni feLe-
Iősége'

DeÜich Mórton
lú^cYAR NFMzET 1995 atl8LlszLtls 8'

Gyermekrnűvész New Yorkban
Vecscy Feretlc alnerikai körútján New Yorkbalr

tnaga a trllttra járt Lrevásárohli és a szál]ó fiirdőszobá-
ill|'.ttl, rt'rgy titoklrart, gyorsforralón ió tnagyaros
húslevest íőzött Íiacskájának és férjérrek.

- 'l'udod nrit, fiacskrírn _ szólt biztatÓatr fiíhoz -, te
lniir jól beszélsz arrgolul, ha tehát jönnek az újságíró
bácsik, fogadd őket, és beszélgess velük, de okosarr
áln!

Vecsey |Crj sZót is fogadott és így rnentette ki a nra-
nlát:

_ A tttttttta a piacra llent húsért' A fürdőszobáball
fog neklrrlk hÍrslevest [őztri' De erről setrkitrek se sza-
bad tudni.

Mástla;l az összes New York-i lapok l]reBírták

.|++

New Yorkban
Brorris]áv l lubenrlantr első hangverscllyét tartotta

New Yorkban, a Carnegie I lallban. Az egyik páholy-
barr iilt |ascha IJeifetz hegedűrnűvész és codor.szky
zotlgoraInűvész. Az egyik rnűsorsZánr véget ért, és a

közörlség valósággal torlbolt lelkesedéséberr' Ilei-
fetz odaszólt Godovszkynak:

- Micsoda hőség van ebbetr a terenberr!
Codovszky mosolyoBva íelelte:
- De csak hegedűművészeknek I
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ii:iJ.]Iilli KONCERTME STEREK

k,r,.rblr,r k, vLlsbi: lclrel b<li'z,rlni...

^z 
érettséEi trtárr végképp egyerres

letI mindetl, sikertilt bekcrüLnonl
.r 7er r c,r k,rJ.rm i.rr.t. Dc cl,ittt ntrg.
13 t'sZtendősen játsZoLtaln a Zelle-
karbanl

Bucla1lcstetr aZLán talrultam, kama-
ríztan, 11l1gyZ€lrckarbatr nemigerr
dolgoztnm, az opcraházb;rn azotlban
igen, mrrasztaltak is, de ('n rnindcn-
képpetr haza akart3nl jóllni' soha
nem szcrcttcnr mcg Peslet. Az is iBaz,
hogy volt 1atráro rn Pallagi 

'ínos 
polrt

akkQr j(jtt cl Cyórllől Rudapcstre,
tehát \'olt hely a zcrrt'karbnn. Hívtak,
tr('sZl,tlgi.irn ii r,'lt. rrn nlCB "ri,lsi
lllcgIisz[elés, lrogy Pallagi után jöjjt'k

- 8yorsaIr dijlltdtlem' 1964 ót|l \'a-
gyok Ítt a hi'lyenlt'tl, akkor Mctzgcr
Kjroly,t n.tgvlrirri lr,,ltlnr,,. lr tJ '\r l

k.rrnLstcr volt .rz ,l-,' lrcg..l'i.,
196 6_bal) \'iszont clszcrződijtt D-vLt-

g.rtr.r. Lkk,'r ,r lr,l1r1r. , ngettt krl'.
Lck íel

Pallagi Zatlrtrrt'czky taIlítr'ány voLt,
érr I)rrllagié, '\tetzg('r 

()lllIagía'rt bc'
szélt - talí]), Ílly uta)lag víron]í|)Yosa
voltrm a konccrtrncstcri hclynek. Si-
nra l'olI az út- Ncnr voltxk í's ttiItcsc-
nek vargabctúk

-Nerlt /tiszclit, lrcgy úgysziilaLih vall
kí, ho91, első ltcgtdÍís, /1o/l..l l'lle_\ref l|-
g1,t:tt, tt szólózás, úz et)'ótli 5lkc] i l(,íbb

rt rtrlttzri.

- L)lyan hclycn szeretteln volnit
lerrni, ltlrol ncmcsak irlitlyí|aIlak, Ira
Dem llckem szillté11 letrctI)Ck ainílló
t'Lképzeléscím' Elsősorban a talrí|iis
v()l\Z(l:l, e7' xz clsőrJlcgcs cél llla is az
t'l<'|enbe tl, dc a v('zctói PosZt tl!'yi1l1-
cslk bizrrtlyos nr('rtékig r1rrálló lellc-
tajsé8eket tirrtalÍnirz - igaz, korliitok
k(jZijtt. soha tlcnl yolt igazálr célclnl l
szciLókarricr. N'lcgterem|e ni l ktlIttiik-
tt]st, a légkajrt a ZcnckaI és a karln('s|cr
köZött, egy hctcrogt'n társaságoL ze-
nekarrí kovácsolni, a taníLviillyaimat,
a koltégák tröverrdékeit a zetrckarbatr
r d r) i - . / ig.rzi L l'rJ.rt. k,lriv.ir vo lt . s

az ma is. A szóIistaság mís rnííÍhj Vi-

szol] ! h árrnat c8yszerre' tisztességgel,
nlagas mértékkt'L csinálni, hát ez nem
mcgy' Tehát ncnr vacilláltam. Pesten
ncnr Lc|t vollla könnyű dolgcrrn, lti-
szetl akkoribirtr az Országos Filhar-
móIiia és szólistái erőserl lefedték az
or\z.icnl kL vc\r'bbcL irrLt,rtt,rk ,r vi-
dékrrek, alig r'olt felkérés. En pedig
nern az a iajta vagvok, aki kapaszko-
dik és kilincsel Re Iiclcl|<ezésemre állL
\'iszont eg}'tcljes élctl't kí]láló mun-
kalehctőség Nen voll iiltnaim rreto
vábbja a szólistaság Nenl fért bele n

képbe PéLdául Albarr Bcrg Hegcclíi'
verse'rryét kclleLr eljátszalrom ' Egy ke-
rck évem melrt rá, hogv felkésziiljck,
l zetlckarIrak szirltétl, nlcrt akkor lv1a-

gyaro rszligo Il nlég lrelI já tszo t ták ' Ki-
szímítoltarn, nirlclen órím fél fillérL
hozott a konyhrira. TcNit anyagilag
sem r'olL r'allnli ilrstliráló - de ez
ntcllilke's sztori. Átl ér<lemcs irzotr el-
grlIrclolkorJrli, nel)llyire nenr tudják
t]]il setn n]cefizctlli ir tisZtCssógcs
mulkít

]',:, jii1l1' ú'}: l n 1 'i]ro._, .t C1rít i S.'irrt_

fu Lili us Zo tlirt rlrctz, nt'tt cly tllrily ltolt

1()0 esztc dó5 Na31, 2,;1,, lLíres leyck,
koncu tck czrti, Jtllópésck ittlrctt ós hül-

/il/r/dll - l'oiL uűfljlltln Neu szóIlLut

utltlontról, eg1lnugÍts,igól !1 l(ol].al t-

- Nlgvotr szélcs skílÍrr mozoli il
7,cr)eki!r Azt Ichet mondani, hogy
szi Ilte nli ndetlte: lrirsznlíl lratíl Ez t'gy-
részről jó, nllistészról lIe!] llem. ló,
lr, 'r11 rr. r ., 'r ir:rk z,rr.trl',t, lr r lr.i lrit
cl kcll játszlrli Ez az elldhatóságát
Ir,'r.li.,\ r,,rrz,rbik r, \/..,rz, lr''SviI'-
l]ctl czart tlcm allkult ki egy sajátos
s|ílLlsa, Incrt sokszÍrűs('ge n]iatt sok-
lelé hír'ják' Talírr túl sokat is jiiLsztLrlk'

Nekctn keyésnck tűnik a rcIldszt'res
rrrirlr, l)Irrrttrk,t. ,t lt(clz ki,lL,lt,',/ '
lt'llcLóségc, de <'z letretctlctl ckkora le'
1cÍhelts(1!l me llctt' KlrballtaItal)i l1c-

lrÓZ az egyi] ttes t.

l.1ou|jo uolt uiit lelkiivtet et-jut daló-
_vr rl3i'-cay e/rÍrrr/rísorri

- Hogync. Volt, nagyott is volt. Dc
lellkiftrrdalás kétÍéltl r'an' Áz egy-ik'
a]nikor a tclrctséStclel]séÍ] nliatt ncn)
1art o[t a zell('kar, ahol vélemónycn
szeriIrt kclIct'tc, a másik pcdig rrctl a

Zcnckal()l) múlik - tilliilr egyik scm,
hiszr'Il seIrki scm akaratta[ és iírló
szlirl<l('kkll nulaszt' l)e trehányság

Aan hiszem, hrrrJ konceúmestqnek sziilgtile aalaki"
Pothof Csaba

RacÍantil is, Z,ár]t)zott, szisorú, rcal i5-

ta. Turlja. a lrc|\,ét és n feladatót, ol elyet
nn5n v'llnszlou - vilnlzlo!lóh| _,'s
ameLlyel elégctlatt. szíujfl í1 cí4orettli]&L
és szdbatosnn uálaszol. Aztón abeszélge-
lisvjyin' nlnikor PothofCsaba a Cyőti
FíIhanttottíkus ZelekaÍ LoncerhllesÍe'
re' clső hcgetlűse o hlngszeréről kezd tI
bcszélni, a HACSZER+őI, így, csupa
nlgylletűlel, rnég az nrclis megv,iltozíh.
A sztni csillnt,isa. t tnosolyn, t 'ziknrt rtósa milu] nzt tlutalj , nenrryi ajrzc-

len, óIot'tt, vlig, él ebben a ;zisorú, kortn-
Iat en tLt crLtett.

- Most baIátkoZonl egy lregedűvel,
a zeIrekarrrak kítrálták megvételre. Ta-
Iín, talán me8sztiLetik a kapcsolat
kajzte és köztem. Most baralLko-
zu nk. . . Pr ob,i ljuk . tym i\1. mcrt lri 

' 
-

ba szép, jó Ines|er készí[ette, ha nclll
tudjtrk egymást e libgn<lni, nlindcrr
lriába' Ez más, minI egy szereLeÍn, ez
több rnindentral, lliszen állalldólIr
cgyü!t v.\tyUllk, ti'L'b,'t, rrriltL.'Ay ll'r-
zasságban' A ralálkozás és a vílás a lre'
gedűvel iszonyúan nehéz. Voltalll
rrrár úgy, lrogy lecsaptaln a tok fedc-
lét, rre is lássam, halljam, ncm kcllürlk
egymásrlak. Ki tudja lIiérL???

Soll.l5cttkivrL ts \('mmivcl rr.'rtr kö-
tcleztem el ma8am 0nnyira, mirtt a

lratlgszert'mmr:l. Képtelen kapcsolat,
ntlir_mír rnisztiktts, ne kérdezzctr
felőle, rrem tr.tdclm szar'akkal cltlrrn
dani...

F'z llolt bcszólgctlsiirl{ !ésc, csész es)-
szerűerl tleg/Llrdíl.llt01]l d lillzelLtiI és (1z

tsIüI! tal!r!!,j,'t t,,s, l ti'l'tttt ,tz t]ii,li'
ncr!. !!1l!i ígl1ueífejtlwtő l bcfelé ]'ot du-
/n,._'tí|.znr'rr tr''Ír', 

j.tz' uihI l ! r l l utll z'i-
ktls? HotLnatl tttcríIttt? Körn4,ii tt t,tílasz,
híszel PotltoI Csabtl édesúpjú lLgyll1x]zt

c5iluílÍ , pe|szl?', lnB7, o ttrr.',u,, ,",n ,ro'
rq,ÍLouo d fíát

- Mé8 llcrn voltanl iskolás, arlikor
hangvt'rsenyliitogata) lettelr, ncnr
volt hrit ellt'nemre a zene. De hogy
mikor <lőlt t'l a plilyánl, nli is li'gyek,
ez nlég a gitrrllázit-tm lrarma<lik osztá-
ly,il'.rn s. m volt lri,, r,rs. Val.rlrol m,r-

lycn elcktronlérnök szcrcttem vcrlIla
lcnrli, a számítógéplt'k akkor kczdetIe-
ges vilá8a Volrzot |, cz mocorgo tt belr-
ncrn. Azt.lr j,1ll. k .12 5b-o\ ( s( ma-
ny( k, m, S .rz ul.iIl,r Lilv,. tkczrj e vck ,.1s

.rkkor.rzt monJt.tm, ink.rbb ,r muz.i-

8 zrNlÁ{n
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van, mint mindenhol, atrol ernberek
dolgozrrak, cmiatt néZ€LeltéIésem
volt rls l'sz is 5L)k 'll cLő.l(l.is (s kevLl\
az idó. De llenr szóltam a legfbnlo-
sabblól, a karnesterról' \zan ;rki
ugy,rn.rrrnyi proJ'.iv,rl sz,rrny,rlr.rrja,r
Zenekart, és vaIl aki úgy rnegy ki,
majd csak lesz r'nlami, összekapja nla'
8át a zcnekar''' 

^z 
a gyönyörúség,

amiko r ellelej tjtik, ho gy koncert vall,
r. s'tk .l m'tgu Ilk .ls .i kÚ/Ül l\cg ö rötn(lfu
muzsíkálurlk De szép is eZ Cyorsan
mondom a gátló külső körúlményc_
ket, péklátll azt, llogy a lrórlap elejórr
próbáltlnk egv clarabot kt tszcr-hí-
romszor, aztán öt, vagy hat alkirlorn_
m.tl t'gc'z,rr nr.ist j.ilsz|lnk,r f.ll, 1'.-
sekerl, maj<l Újra elóvesszük az eredc_
iit, hít eZ Dem éÍ scnlmit' De kereszt-
b\'s,7\'r\ (Z(ls n l irrJic volt.'s l.'sz ir' Ár_
ft'<lésck, mint idérr a szírlhlizzal, l-elbo-
rult .,2 |g(rr/ ko rrcr'r ,lr rr 'gr.r'.t r rr r k.

Mctttt1,ire lal szttlltttl lltze _ pÚltliul
cze\L I !él cÍI?

- H.i.r.ir. . lr,'gyirm,'rrJj,rnr, ncmi-
Bcn. 

^ 
nrunkaterviink mcgszabja a

kerctckct' Túlmurrka - péllzügy' 
^r-ról pe<lig jobb, lrerl) beszéllli.. '

Mltn4,hc clégcdctt a Cyőli Fillnnno'
rrilrrrrolr j, /, rri,'.ql 1,azt,it1.i tl ,t:,tt,i
éI e Ib en bcIiJI Í öt t l rcIy1.u cl ?

- ](('télű a kér<J('s I}cunc vagyrLnk
az orsZá8 vérkeringi:séberl, il1'err
szcmpcltrtbilL trcnl t1rtékqIt'lrr sikerttl_
lcnllek. llír az' cItlúlr iclijszakbln kc'
rls, l'lr l.lrlr,;..r.-il'k r,,lr blJ rl.(\ri
ft'lltipésckre, tt)bb a zetlekar, kcvc-
sebb a pérrz a nleghír'ísokra, <lc ez
ncrn lelrct t1rtékmérrj A l<órclós nlásik
rt1sZérc lll:II)le!]es vlilaszt kcLl atljnk la-
lálr, - jaj, de rrclriiz czI Pol]|osalr meg-
[ognlurazni - de ocl.r al<arrrk kilyrrkad
I r i. lrngy .r zr'r rck.r r r li. tt rr'r 1., !c lrn r r i.

tehát győri a]s (]y(jl ki) r rlyí:ki viszo rly-
latbarr kel'esebll, ItliIlI tnlisul|' És t:b-
ben vlrr n('zctcltórést:tn az ijnkcrr-
r n.irryr,r r i kr 1'virr l, ;kkel. ,r I ik lin.r rr, i-
ális okokrl lliv;rtkozr'a azt szcretIlék,
hoBv tilbbct sz,ercpcljlLnk itthon,
győriek lccyiink, dc cz a r'illigorr scbol
neln nrűkijdik így, lriszcrl akkor egy-
szt'rücrr bcszr]lkÜ]rtck a lchctósógt:k
Árrllál is irrkább, rncrt Gyííri)lt lrillcs
iS.tzi Lottc, t tt, r, nr..r rrrij.l. rrI, r'i pro-
b.r lcrn ril n k \ r ir, 'J,rin k I t\ (1, ;r\' !- tc(-
v.trrrr,rk. rl,. ki trrJj.r nrcJ,-litl Llgl.rnis
aZ ép|ilct ncm a viirosi:, nem a Iniétrk,
tehiít ha a tttlajdolros úgy <k)lrt, akkor
holnl1ltól cgyszcrűclr l)il)cs lle-
lyrlirlk'. Öri]kzöld ténla' sajnQs' 1\Zt
hiszem, a zeockarI a]llrak idej(1D azért
hL r71.rl 1. 1r. , lrtley - r. uny,r k ile;( z( .-
scl (lYe - Zelreilcg lcÍcdett legyen Nti
dcllgozLtnk ltáronl, n('gy megyéberr

^ 
konflil(lLls la,trejött - r('szberr jogo'

satr - lriszcIi aZ öllI(oInlányzxt tíno-
8atísa I)élkiil tletl is létezlreLtlí'tlk, <le

cz csak cg11'részc n <lologrlak, czt elfo_
g ',lnm. r\ 'z rl,rrr 'i ol,l rl ,,zorrl'.'rr n ir
nllís' ]ó, játsszunk iLtlrorr többct, dc
\'al) erre 1izetíikéPes kcreslet? Sze]l'
bcn mcrnd,,'ll, köZajlrség? t|t aZ iitkö
zés, hiszcn Ira hÍlsz embertlek játszik a
tlyolcvalr taÍ]ú egytittes, l\ozzá a te-
retllbé:r, a rezsi ('s a többi - tren lehet
t:gy r'árosbarr anrlyit muzsikálrri,
lrogy az rerltlibilis legyen I{a rnírsik
lláronl vlirosban kollccÍteztünk, ne-
táIr ktilfÜl(li)ll - mís a kt1l Korábbarl,
anikor l<öz1lrrtrti iráll}.íliissa], az Or-
szágos I'illrarnlórlia fi llallsZíroZta a
fellópt1sckct, orsZi'lgos érclckckct
(qv(./({ ll.k. t,'\l ,,, l. l.'- lt.rz -n
kormítryza tokIloz, hclyi érdekké
YáIt' NenI lr llizonyílr'ínyt akaront
nlacyarízrli, de itt l programtábla,
l)éZZtik! Eg).ncg\'cclót éri cl a kulfoldi,
ill( lvc.r nr,,\rrl .7, t,1 1,1,. nritrt.r lr.'Z.ti

I' ily,rlr. rz,il rl rrr rrroly.'r1 , qy.7, 111,7
a dolog.

Mi tagodtis pcttdliztck ()1'őr és BÚcs
kt)zött ..

- lz ig.'z is. rrr'g n\'r1 ir H,vt.,l ,.
llívrrllk bctlIliinkct, cllyrészt az(.rt,
rncrt cl tttlljtlk játszarli, ani! kérnck,
nrásrészI scl kl<l I olcslibbak vag\'ul)ki
mint a kinti zen('karok De clclg egy-
./\'r n, r:r r r. Llil, l,'( ll j.rlil rt:i (r\ n Li-
ris kész, i'ógc (Jtt trillcs sctlkirrt'k Iel
kifirrdrlrisl egyszcr[icn tiilt]rcL ncrrr
hívtrlk l\ llics iszerc1llésel< li'lrlclbnak
bejllli]nkct, 1,1l,il) ilZé|t, Il]crL ol\ in(J_
kaL játszrrnk, irrlit itt]lotr t'iem ]('l]t't -
1'r Ll.;rrl.i .ll,'l rl VL I, rr, r l'. rr -. rt ,rqi
clarlbokat, arntlyek kihívást jclerrtc-
tlck és 1rcrsze arryagi clajnyt is'

LItiu1|)Íj!llís A ltiszrul, rill30t jd(ú|
lta e91,21111,u11161 l ltiiszöbötL tilltah,
/ro.qy llttctii//rcs_tt,at]L Yng|, I Í.uldlk?

- Na igt'n Vlrrrrlak lrel1,ek, szóla
tnok, arnelvck kapirsak. Hiiiuyzik a

sZ(ilócsclIist,i is ltz clsó klaritré[rls'
FollLos, naq}'on íllrlt<ls pllzíciók, <lc

tragycrtr ttt:lri'z eIllbcrt tlLíIni' VaIl aki
szakmailag rlkalnras lennc, de virgy
túlzott ica'ny(i vatrtrak, laklis stb.,
vagy cmberilcg neIll Íi'lt:l ni'g lla ko
trrolylttr vt:sszük, ie<'ncslk rlclréz tlb-
bííl l pénzból nlt'eÉlni, bír szt'rintem
a tluzsikál.is és lz nnyagi javak igcn
ritkál1 jajllnck (issZC

]vllíslclíjl rrcvclórlrri:k a liatalok,
akik alklln,rs.rk lcsznek' És ncnl csnk
crrc a l(ót hcl.,'rc' A tlaey eotlclotrr lz,
hogv azokkll a ti)bl) évtiZcd. Ilelytál-
Ió, kiválíl nlrrzsikusokkal tlilt'nIlc, lra
fiaLilokrt tiltctni'nk a hcyfrkre? Embe-
ri clolgok czek .. Pcdig 1(r lt'nnc a fo-

lyatnatos cserélódés, bővítés, fiatali
|ís, lrisZen a Cyőri Filharmorrikusok-
nlil zönnrcl egyívású tagok dolgoz-
tl;k. A fárirdás jclei-körryörLelenek í's
tt l,cs, n jogos,rk. Frzcm, tudom i..
mégis ' ' .

Hl tlalakí azt uonddnó: keclues PotlLof
Csibd l.oncerlftrcster, uóItoztathat aÜit
qlnr eL)bcn a zuLelorban - ?nit ten e?

- ' ' ' változtatni sok mindenen kcl-
lene, lelretne. Az enber rlyilvlítrr'aló_
atr szaknlailag tren lehet elégedett aZ-
z.rl,,rlrol t,rrl. T,rl,rn - de rnirrrlrz,.rnri-
re gorltlolok, nélktilözi a Iealitást ós
t1n reálisan gondolkodó embeÍ Va-
gyok - cle ha erőszakolja a kérdést,
rllyan karmcstcreket szeretllék a Ze-
n ckar élérc, akik a szírlyo n ala L ern clik,
akik pezsgést, kjtekintést hoztrának,
de nlivcl t'z pÉ:tlz <lo lga, trerrr ábrárrdcr-
Zolll' 

^Z 
igazán jó verrd('gkarneslc-

rck lctL rlrcltck, .rz .lvor,rll'click irr
lron is elérhettltletlek Ktil1_öldről hív-
rri - rizik(l Diákkorornban igerr sok
rler'cs kÍillöldi karmestet vezélrycIt
C-yór()tt, Zecchitől Cardclliig rragy a
lltrt'sor Á Íélarlatőrizmus, a fu88el]e-
lrített ílliPot - ellcntmondlisos, amit
monclol< - tajbb lchetősé8et ndolt,
lnillt lll'].l ptr'íizmtts, 'lmikoI .1Z i]n.
k()rrniilryzirt 1ánlo8atásából é[L'lllk
l'.r.2( (,/ lirtg,,ll,'z,rkkori Iillr.rrnr,r-
nili Iiirt'trc1eltségr'Cze|ő sz('mé|ves
l(rl)csolitait(')l is, amil(or PesLen szcrc-
pcit cgy j(lrlt:vű karmester, nosza,
lncghívta,,vid('krc". I)crszc a zcnckar
scnl r'olt ll<;irniIye n, rncrt olYalr élvo'
n ll[lclir:k r'tlltak itt, nrint Pon8rácz Pa'
t('I, jal)()ta Cábor, <le lrosszú Ielretne a

scrr' l,clkes r'olI a társaság i's lelfoko-
zQtL a tc]Í)pó, fia|alok volttrnk. '

R tí g1,ti j t tt s o h l d i k cí 3í1 r e Í t ó ] lr ]' a t] u)J

Cstlbl és ]éitttosoly Udn nz orcá
Csall ncllt eg1, ,,álonzerLehttrrtt, ilont

]itttlttasÍot el" _ elra solvJoI!.?
- Lcltct, ltogy létezik ilycn. De alr'

Iroz, ll ogy t'gy koncertntCster jó[érez-
ze tlaglit és jcil dcllgtlzzcln, be ktlL
ágyazildnil ('gy kijZóssé8be, köZeg-
llc, llrol él' F.Z nenl Incgy ílgy, mint a
trlúltkcrr, anikclr ncglrívtak koncerL-
nr<'stcrrtck. Sokakat ismcrtem a zt:rrtr
karbart, rnindcn rendben volt, de nt'nr
(:reztem jól rlagatn. Én ittllon kell le
gyek, hogy érezzem, t'llbgad rlak'

^mit 
tcszek, kitölti nZ élct('m'

A vígyakl'. ' talárr a IL\NGSZER'
Egyébként, rnivel a szaknrai válto-

zi]lossígot szeretcm, aZ cmberi kap
csola tol<biur viszont a nlegiillapodotr
ságot, ncn szégycllern, jólérzen tla-
gam. A gondokkal, megoldatlannak
látszó lt'la<latokkaI egyútt'

Szátttó Zsóh.I
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Béke szigete a zenekarok háborgó tengerén
- beszé|getés Kouócs |ánossal, a Dcbrecctli Filhannonikus

_ Lefut,lto gy túI szohvó'nyos, áttt ttlégis ké-
zenfekuő a k ért\és: hoglan lett ön a Debr e
ceni FíIl nrmonilus Zenehar ígazga toj a?

- Az első tisztet ebben az új hely-
zetben, ebben a státuszban megbí_
zottként Lukovics András Iáttn el,
1993' július 1-től december 31-i8. Két
éve szeptemberben a Debrecen Me-
gyei Io8ú Város Önkormányzatának
Ktlltulális és oktatási Irodája pályáza_
1ot írt ki, amit decemberberr bíráltak
el. Á választásbarr dajntő szava volt a

zenekarnak. Az ő 9)a/o-os sZavazaluk
mellett neveztek ki az egylittes igiz
gatójárrak 1994. jaDtlár 1_jén'

TermésZetesen volI trémi elképzc
lésem .rrról, lrogy a nluzsikus' 'k .z'i-
mílanflk Í'im. Amikl)r nlc6il'lclll .l ['l-
lyázaL, a zenekar képviselői mcgkc'
restek vállaljam el a vezctést TLldták,
hogy en v.'zctcm ,l m jr llú5z r:v( mü
ködő Debrecerli LItőhan8szeres Egyiit_
test, alnely Euró1lán kívül is jt'lent<'is

sikereket ért e]' Fontos volt szírm ukra,
hogy aktív hangszerjátékos vi8yok, a

teImészctem nytlgodt, kiegycrrsúIyo_
zott, optlmrsta.

_ Mil|,at előlúllzettsérre tcltt sze]t 1]lll
MagyarorsziigLltL e8), zc ekari iidziút(i?

- Zerlei, gazdasági és nlcnedzser
jellegűre, bár ebberr a fcladatkörbcrr
mn mcg ncn r icllcrnz,i, rrrry ii l. v,rg-

Zettség '

- MÍIyen tulnjdollstitokút, islud etckct
tdrt i leKfotttosnbL) hnah ebben a tlunlt,i-
ban!

- McggyöZódí5cfr, lrogy 'rz ig''zí
elóképzettséget az élet adja' Legycrr
az illető gvakorló muzsikus, lcgyctr
rátermett, r e n d el ke zzék v ezetői hajla-
mokkal és lelretőleg gazdasági-pt'rlz-
ügyi is merett'kkel, lud jo tr mt'tle clzscl-
ni és kapcsolatokat tcrenltcDi

Á jó iBazBatónak Ll8ya]ris kóZ\'e|-
len kapcsolata kell, hogy lcgyt'n a ze-
nekaii nűvészekkel. Tisztábarr kcll
lenrli min<ierr kolléga szlkntai és t'm-
beri énékeivel' Valóban nteg tttc1ja

ítélni, ki jó a hangszerén és ki az, aki
csak hÍreszteli magárill. Ismerrlie kcl[
a zenekar iga'nyeit, fel kell krrtatnia a

koncertlche[ősé8eket, turrlékat kcll
biztosí[atria Vagyis merledzsclrli kcll
együtt('5it' mcttttic a J,'ls,'k ttt'itt, itl'
tézkednie, hiszen a'tl]nagítól llelI
megy semmi Mindez sok munkával,
elfoglaltsággal jár, de me8éri'

10 IEN!(AA

Á DebrecctlÍ Fjlharnlotrikus Zene-
kar az idérr is több [rónapot turnézott
- természetcscll úgy, hogy lrazai ko-
tclczettségeirlck, példátrl k<lrrccrt,
színházi Ós o p craeLőad ásailrak teljes
n]értékbcn elcget tett Rendszeres
kapcsolatot tcrcIntett kor(árs ma8yar
zenesZerzőkkcl (Flrkas Ferenccel,
Petrovics Eniillcl' Vajda |írrrossal), kar-
mestcrekkcl (lv1edveczky Ácllírnmll,
C.,l f,rrn,''.,r1, Nnll.rr lrrrrvil, t-, m..i
Ciézával), szólistl'rkkal (Perérryi Esz_
tcrrll. P. r,trryi \liklrls..rl, U'rcz,'r Cs.r-
l'.rt,'1, R.'c.;'rli C(rg(llvrl). \ rnin
derlkori icllzgltónak t<rrekcdni k('ll
lrrl, hogy jó cgyuttmÍíködt]s allkul-
jorr ki a víros Zenci in tézm éllycivc|,

'tz , 'r.z'is ll 'l8y zcl tck.tr.tin 'tk r', l r'rÚi-
vel, a Ncnzcti Fillrarmón iál'al illetve
egyéb han gvt'rst'ny- és progranlszcr-
vcző irodlikkal'

- F'zt llttgelőzőttt lnil1,ert lupcsolaLl
rolt ,t ztttth,trt,tl,l,/g r .r,//, { /,' r} r- l'rr-

Íolúkus ze ckirrdlI
- 7,t'tlekari műkijdésemct 1-1 é\'e-

sclr a Del]lrccctri KöZalkalJ]l irZo Ltak
Zetleklrí]latr kc7dte m, milll timpa-
nisti 

^ 
Dehrcceni Iiilharmonikus Ze-

Ilckarbatr l7 évcselr dolgoz|atn clii-
ször, kiscgítókérlt Rrtbárryi Vilnlos
kczci alatt' Ttjbb [rivatásos-l('llrivatá-
sos szinllbtl iktts zerlekarníl dolgoz-
1am kiscgítőkénl, aIapító ta8jil va-
gyok egy btlda|csLi szimíbnjkus ze-
]]ekilrIlik' N'liir diPloínáZott t'ltólrallg-
sZercskóI'iI cl]lrél aZ együttes11él lre
lyczkec]tcnt cl, így 20 éve dolgozom
Íblyanlatosiu) a L)ebrecetli Filharnlo-
triktts Zetlt'karnál.

_ Ké5z lFe kalll 'ét |lrogrlnntal, vlg1,

Zenehar igazgatój áu al _

ddottdh lollol. a feladatok, anikor eI-

hezdte Q Dturútót?

- T€rmésze|esen Voltak adott, ké_

szetl kapcltt feladatok, hiszerr az évad
köZepéll yettem át az együttes vezeté-
sét' Késztiltem azonban konkré!
prograrnmal is, amely a munkavég-
zésse[, a gazdasiigi kérdésekkel kap_
csolatos p roblémákat érinti'

A m trnkar't18zésscL kapcsolatos lel_
adatok koZött a legsiiIgősebb a belső
lrru'll' '[cr'lti'l.'nr nll \. i|'iÍJil;s.l 5 ,1

zcnckar belsó szclvezcti leléPítésé-
berr Iér'ő Pozíciók rendezése volt. A
murrka[egvclcnt ncgsZiliírdítása csak
a mltnkirsze rr't'zési ploblénrák rleg-
oldása utál] Lehetsages, enrlek érdeké-
ben be kellett r'ezctni a próbarend
elózetcs köZzétételét llárom hétre,
egy lróllapra és a féléves, é\'es telveZeL
ismertctését' AZ |íIlanrló kólcsorros tli-
jÓkoZtatás lehctőségér kellett megte-
Ien]teni a zellekirr vezetősé8e és tag-
sága között; enIlek érdekében retrd-
szeresek az aktttális tájékoztatást sZol_
giiló nl un k a(:r tekezletek, a nluzsiku-
soknak lelrctősÓ8tik vlrl az állarldó
(szóllcli r'agy íriisbcLi) vélernérr1'-rryi[-
yátlítiisra, az á[láspontokat cgveZtet-
jiik a Ki'Za]kalnr aZo t ti T011iiccsal, tö-
rcksZünk a ta8síg k(izösségi fórtrma-
in elhangzot L jar.rslaLokat figt'elenrbe
v t'ttrr i.

Á mutlka szempotrtjából ktllcsíbn-
tossiígÚl a nl inósé'gi zenekilr-építés,
ame lynek tlcglclclő szakmai Irátteret
igycksziill k biztosítaIli. En nek eszkö-
zei a klassziktts ron)aDtikus repertoár
(l Haydt, lvlozttl t-, BeeÍILount, Bm]ults-,
Mnul cl ssol tt t-tltíiuck) jelentős arányának
nlegtaltása, l repcrtoár bóvítése a ba'
rokk és a krlrtárs zcne irányába, a ma-
gyar zencktrltúra (Erlrcl, KodtíIy, I3ar'
tólrJ alko tl1sairrak kicnlcl t arárr1'ú m t'g-
sZa)lal|atiísával, mai nagyar zencszer-
zők nlfiveirrel< bemulatásával.

szere1Dél)k kiilörr figyele mmel kí-
sóÍni és tiilIo8atni a z<'nekaron bt'lúli
alapozó jellegű rl űhclymtrn kát, az
ott létrejövó katnaracso po r to kat, lb-
lyamatosl tr ('s egyerlletesen kír'ánjuk
,,terhclni" az cgyiiltcst.

A g.'zrJ.rr,rgi 1'rngr,rm elsti lrrpr'.e-
k. rrt sikeriilt ,l(nri. lroey kczd.nrc-
nyezésüllkre az cddigiekrrél több
korrcertleltetőségge'l támogatja a ze-
nckar| a Nctrrzcti Filharmónia, 1blya-



nlatball vall taibb, jelelltős bevételt
biZtosító tLlÍlré szervezÓse, a követke_
ző évben sor kerulhet az esyilttes har-
madik és llegyedik cD-fclvételélrck
elkészítésére'

A nagyobb bevétclú és kevesebb
kiadással jliró 1ellépések érdekéberr
kÜli]rlhözri rctcgck Liszolg.il.is.rr'r
szervezütlk lrangversenyekeL (ogle-
rett_ és oparagálákat, iílúsá8i koncer_
teket, szim[onikus kötlnyűzerrei prog-
Íi1mt lk.Il)' llz .r nÚsorprrlitik'r mlr itt-
llorr r's kiil[,ilrlön c8yi1r.illt biZollyi_
totta sikeressé8ét és glzdaságosságát'
lv1irrdezt á tgondolt tltttrka'és próba-
kilraszrrálással, cgy adott, jól rrlCg(a-
rrrtIt progranl kottakölcsön7-ési dÚat
ntt'gl.tk'trtlo li)bb5/öri tttűsor'.t lt'íz-
is.lyr I r1).19 I r.rtLkoDy.rbb.i lclr(t tcn ni
Á turlla]k szcrvcz('sébctr Ís r'atltlak
rlég p<1rrzűgyi, szaknlai,,tartalókok"'

ElsősoÍbalr magyaI klrlllesterckcL
kíyárlurlk loglaIkoztatrli, a kúllijldi-
ckkel pedig kifizctődőbb szcrződésc-
kct szán<lékozunk kc)trli Az állarrdó
karmcster szcrzó<]tetóse, a lneglríVoLL
vvrrrl.rg.k g.rzd.t'.igil,rg'.rt n1i11,'srrgi

l{ tscl,y,r.inl m, Sl(l(l'; ( llrr ly( 711s( (r-
<lckébcrl ki1lzct(jdőbb lenne szoIgl1la-
ti l.rk.ist bizr,,.rr.rni - \'r .r kilzcl,i;v"
ícll<]ata Ntirttlitl bizony<ls Csc|ckbcl1
a kist'gítők bilre tr)bb, millt ir státusz-
barr lóvc] nttrzsikttsoka], a lótszánltlk-
batl tnlir tilbbíl-kcl'a]sbé relldczctt vo-
rros rz,ll.rrrrok rrt,rn .r [rrv,'.l.rrt i,
nr, gíi'l,'l,],'rr l'i \./l'!t'lt]l'l)k c{(l\lll.lli'

szerctl]él]k lrrc8te remtctli az i:gyób
tlrt:nt'<lzselési Í'clt('tal(kct is a zetleklrr
lr, tl, rS rr)(l r 'rtrl tg.rrr'tk r'lkr.zit,'rr-
vcl, lcmt'zlclvétclckl<cl, azok terjesz-
tése'yel, bel- ('s ktilftjldi kotrcer[lche-
tőségCk 1clktltatáslival, szponzorclk
ki'rt's('s('r'i'l, llel)'i LCl(vÍzi(ival és Íádi-
óvlI valil klllcsola tlc]vétclLe|

_ Mi y a ] ó su I t u t: 3 l t t iul tll rl i g cll ú pze-

lóscibőlI
- Elt'g sok rrlitlclcrl mcgvalósrtlt

nlár ercdeti clképzclóseimllől, sőt
kilrb, n n. lr.in y d, ,1, '! .r v.rrtn.il l'( 'zi-
tíVabba11 alaktllt' A bcícktetetl nlttIl'
kán] ko rábbatl1érLilt nlcg, ItrittI ahclgy
sZánrítottaIll. Rartók Réla IlaláliÍIlak
_5o' és l.iszt [t'rcnc szüIctésénck 13_5

.'r'tord 'rl, 'j,r .rlk.rlrrr.;b,'l .r [r, l'tr'c. ni
|ilharmoIlikrts zcll('kir [,iszt-Ilartók
s, rroz,tlt.tl tisrt( lt( lt .r k, t k, rnr1r, 

'rri,;-
l.r tnrl.k. .l,itt. V.urn.rk, .rkik tlrnt,l
szetesclt rtllisL vártak, cle aZL hiszelll,
trenr lclrctsilges úgy dolgozni, ltogy
,rz nrirrJerrLirrL k , cylornr.itr lr clvirL
li:gycn Nckem, mir)t a zenekirr illirz-
Ba(ójának az clsórlleges célonl, d<ll-
gom az, hogy (isszc1ogva aZ e8yúttcs-
sel a nelr('2, 91'akrar.r vcsz('lyes ht'lyzc-
r,) 95 D|.ltNlBt'R

tekct kivótljcnr, lrogiy biztorrságról,
nlcg('lheta'srail gondoskodjak, illcLvc
czcknek a lclrcLós(lgét megte re nrL-

scn) M(!l!l}'őZőd('setl, hogiy tletn
kclthetck csalóka rcrlÓnyekeL setrki-
bctl, trem típllillrltok lliú lil>r.inclokat,
an'tclyckről lIxrnilr kidcrl:il, hogy
li l,lotlcrr rgcrg. tLrs. k volt,rk csup,ur.
Ali m.r köl r rryclm'icn, nl'l\ol' rov,i5''-
r.r rg.rrS\'1, lroln,rl' biztosrn - clcirc
nen liiLoIt akadílyokra hivaLkozva -
visszatiítrcol a telicsítés elól, fulélve er-
kaj]csi hitclét ('s á zcIlekar lcgtisZtclő
bizalnliit (ahrlg-v azt nz előzií kartlcs-
trr is tcttcJ

_ l Iog'1,,tlt llt nttőt,ct czi es),íi lrcsét cn-
csnk n 1léuztalurtg, fu 0 |)dldlrdIulok
}rijzL,paÍtt?

- A parltgralrtsok sokszor scgítt'-
rr, k clig.rz,r,lrri .t v.il,tsztlt.tt,i rtt.rk li;-
z(jtt - de nkár jók, akír rosszlk, lbrr-
tos, holly a zcnckrr iigycit nrindig a

tör\'an).ckct 1l gyelcnllle vével, jogilag
tisZtíZott módoIl rcIl<lezztrk Sok kcrl-
légl rrcrn is iglrzílr fogja lcl, rni forog
ki'fuli;ll\': il\\,,, \', )rr.1.. nl(SsZiln((l(\,
lcépít(ls, )lÓralapcsökkelrtés, bcVétcI
rriivclés, sLJl A cleblcccni ótrkor-
nlínyzat, arncll1'el igetr jít a knpcsola-
tLrrk, fi'rL,'.n,rk t.tttj.t rt krtltLtt,rli'. t

tLk.k ttt|S'irzLs.it. (\ nritrJ( ttl m.q i.
tcs7-, hogy a rrcltézsógekllól, 1lrollli:-
miikból nli tninól kcr'cscbbct órcz-
zrrtrk' Ez a tá1]lo!]iltiís tlt'rncsak crkijl-
si J. k,'rr','ly.rrry,rg:i s,git'' gct i.. i"-
lcI)t' (EírC ;tl,l1lclztltlt éIr is jó rl(lhli
lr\,.tL a n)Ír ctlrlí|etI gazdasígi tervck
kirziil )

Lgy, Lrk. rr'. j''llr'lr, t I'.:r,irrk lr.rg
így is sok t:sctbcn jrrval lt Illt'{aérc]e-

rl<:lt llaLt r'ltltlak, i<létl 35 kolléglít
lÉl)tettiink,,F" }iltcgóriábl, ós l zcnc-
knr tagjrinrk hirronrszor trLdtan) jutal

- A ti/1i rr. l. /a rrl.rrr/','i / /./ /,tr''i.i.,j-

-qc/r.' 
/:r:'i,/iir-, ,t t,trItli, rl)"1: ;t,l!:dt.i

szú1]t(ilL!l]i 1]liltősésct j(ll,í!ó ]l,1llisl I

- Dt'brccelr llagyoll clólryajs hcl'
zetbcn vatl, hisztltt az ország tlrísodik
lcgtlagyobb r'árclsa' Van t'gy nlgysze-
rícn nlűk()dő, az trtilbbi ér'cl<b,.'rl

akaclérlili sZintű képZa'st is lrYújl(i
koIlzcrvl tílrittml. Á veltik kia]akítrltt
jíl kapcsollt révélr a zetlekar az okta-
tísba is bckapcscll(rd()ttI segí(i, clajk('-
szíti a fóiskcrliisok zcrlr'klri gyakorla
(ít' A sz(lllrrristlcrct tanÍár!]y oktitá-
sílrilk kcrctabcD logacljLrk a lII' lV'
é\'Cs nij\'cndíkCkct p tribíitlkrl rr,
sZriks(1g l'scta]t) clijir<lásaiIlkclrr is Á
két il1ta]Zn]i]ny képvisclóinck cgvez-
tCta'se Lltáll a hallgatók r('szt vcszllck
az adot| él'acl progranljíbóL kivíIasz-
tott lrallÍ]\'erscI]yek p róbalblynma tá-

ban, kollcerljéll' Így a jövenc1ő zene-
kirri mrrzsikttsol<tlak nlód1'uk r'arr
llclncsilk a íalakorr bclül níiköclő lő-
iskolai szinrlbnikus zenckarban, cle r
viiros i cgyii ttesbeu is ismerkedni a ze'
rlckari éIctvllóságá\.ill 1994' augusZ-
ttts 1'jótől a Debreceni |ilharmotrikus
ZL'nr'k.tr trynlt \l'iÍll\s7'll bövüll''llIril
.Lzolu r.ú bc is t u,lt ul lk li;Il.'ni' sZLik5c-
giiDk is yolt erre, hiszen zenekarunk
igy cri .'l l'r.s''rl .tz t'rtrÚp.ti szimlotli-
ktts zetrekarok mirrirnttmIétszánát
Ez az utírlpótllísi rcn(l természeteselr
lolyan'\iltos, lriszctr ér'ctrtt' kt'rÜLl sor
szakrnai és öregségi nyugdíjazáso kra '

_ I'clvL'c szítttlorLalas hijL,cÍel1túttyc-
kct !i1ll0szllltti !! kel)Ús fizc!5ú3, ti1]l sÍ(1bil

nwtlulrcly ]il llh uíl ós iíu lI
- Ez az a kÓr<lés, lttttcly igaz.ilr lncs'

viliigítja a nL(zsikLls Le lkét: Próba cl(jtt
Inorog, zúgolórlik, nggíl<lik Ha azorr-
barr egy igazálr jó Yezctaí karncsLcrc
vall az cg)'illtesnek - miDl arnilyt'tt

1l('ldliul Kollár Imrc -, próblkezdés-
kor clÍclL:jti ezeket a golrdokat, n]cIt
teljesen elloglaljr, lekiiLi a mtrzsikir.
Lgy j,rl rrirkilJtr, trt, llcJz', r tiprtstt
v(7, 1(s nr, lll'll ( rJc ), \ lllcsl.rrl.rlli .l

stabil lóntrrnkahelyct, [riszcrr tnirldig
.rrlri.lrr,rk lr lrr t.'-L gL L ,r fiz, t. s kit gr'-
rzitcsrtr.Ill .r (7(rl J zcl. k rr ir.l-
rryításíblIl llagyolr 1olrtos, lrosy az
iliilzgltó, a \.czetó l(aImesLcr és il gaz-
rl.rs ígi vczctíí ka1lcsolata kicsyclll Ít('tt
l. qy, 'r, rlrt , '. k rry l,lr. t it.rz,rrr i,i
crc'<ltltrIl;.ckct clértl i.

lL su, r, trtrrk Itr'lt.uty sz,rr rz,iltri .r

zr rr, k.'r j.l, rrl.gi \'.7c1,' l(.r'rr(\l(rr'-
ról, Kollír ImrérőI, aki erltrgikus clili-
gcIrs, kcruérly próbíi Lt(iín js felszaba-
r lu lt. j'i rrz,.s, ll.r\().,rr,rk:l z( r)\ k.u i

r,r'r\ \'\z( l- rz.rknr..i l,lLt.ziilt.,l5r.
lrtdlisa, l nriir't'I< tI('lyctl iitélt l]lc!l-
sZa)lilltlti1sil nliatt, Dcbrect'Il város kö
zi)Ds(gL: is lnegszcrctte, nrilldcn esct-
bctr It;tgy clisttlcrósscl Iryilltkrlztlak
tullr Az t:isiik kozalL kaPti In('8 ir

Dcllrt:cctri Iillllrrlo nikus Zcncklr íl-
trl .ll.rl't 'rll - { \ .1 7, r'(k,lr r.ll, trt,lttv
ala1lj11ntltlaíti'lt RLrbányi Díjat

- Mil ércz ntl ltg|őbb 3ottlj,iltalt|
- N,rr.s z. n, k. ri sz,klr,izrttrk: l to

])itclllliiI]k, lratlgvcrsctrytcrtnútlk,
szil ll rlr 1lrriIla lrcl1'iségLirlk, gy.tkcrr-

lur r k. I'ilr. tr, irr k, ir, ,d,, ir k, v\'rrd( gr n r r

v('szcket 1bgad(l hclyiségiiIlk' Á zcIlt:-
kar ajssZ( tétclc - sZirI<nlliillg i:s cntbc-
Iil.t Lgy.rr,irrt - rr. Sy,'rr lrLr, r,,t\'rr.
irnri l<íilijllIl(jzó a]]yil8i lliittCrcl(ct
t'rcdtrtÉtlyt'z. Ez 1lcdig a beI5ai feszt]lL
ségck lcgiíbb lorriisir lehet Nasyotl
\7( rr'lll( rll . z, k, t .r I'rol'1.1r'' ik rt i'
nrcgolclani

Tóth Annu
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Már az Ókorban is szponzoréltak!
cyakan mondjuk, ,,kellene egy jó szponzor" 'A'ztán

nagyon hamar rá kell jönnünk, ez nem is olyan egysze-
rű dolog' Kihez forduljunk, kit keressünk meg, hogyan
telemtsünk vele kapcsolatot. Dbben se8ített az a nem'
zetközi marketing és szponzorálási tanfolyam, anrelyet
a brit kormány Know How Fundjának támogatásával
szeptemberben tartottak a Máv szimfonikusok széklrá-
zában'

A kurzus előadói azokkal a tapasztalatokkal és gya'
kollattaI ismertették meg a Iésztvevóket, amelycket a

saiát országukban sikeresen alkalmaztlak. Jane Áitlger a

Londoni Szimfonikus zenekar vo]t fejlesztési igazgltó-
ja, Tim Stocl<il a BIit MűVészetszponzorálási Szöl'ctség
elnöke, Tim l]aker a Skót Karrarazcnel<ar marketirlg
igazgatója, és Maddy Morton az Arrgol Nerrrzeli oPcIa
maIketing igazgatóia tartottak előadÍsr, workslropor a

két nap alatt'
A szponzorálást már az ókorban is ismerték, mlir ak-

kor is szpoltzoráItak' A gazdag rónrai polgárok elsósor-
ban a sportokat támogattáb de nem önzetlenül, hanenr
népszerűségük, politikai belolyásuk rlövelése céljiíból.
Ámerikát sem fedezte volna fel Ko]oInbusz Kristóf, lra
lzabella l<irálynő nem ad a renclel]<czésére Irajó1lott.it.

A zeneirodalomban is a gazdag Pírtío!]ól(nak kö-
szön]retően szúIettek meg rrrűvcl<, emlíllretnéIrk olyan
neveket nint Baclr, Mozarl, Beetlroven.l[t azonbatr kü-
lönbséget kell tennünk két íogalorl k öz'ött. A Í1rcCclll|t1i-

ra az egyik és a szponzoráló; a miisik. Gyal<ran összeke-
verik, és nctn rnegt'elelően lrasználjli)< óI<er.

A''nrecenatúra" ellenszolgáltatiis rrélküli tánogatás.
Esterhízy MiklÓs Ilercegről elmo;ldIlatjuk, lrogy a zcrre

Pártfogóia, mecénísavolt' A tnecénások a sajít PéIizúl(-
ből adakoznak á]talábatr egy tretles céL iránti elhivatotr
ságból'

A ,,szporuori1is" e1től eltéIő togalorl Lénycgcs je-

gye a kétoldalú üZleti kapcsolat, két egycnrarrgú part-
ner e8yüttműködése' Fontos a kblcsönös elclnyöl< felis-
merése.

Most joggal felvetŐdik az a kérdés, hogyan szerez-
zünk szponzorokat, lrogyan tudunl<pénzl szerczni egy
zenekar működéséI-rez' A nyugati zcrrckarol< mel]ett
úgynevezett sZPo|LzoI menedzserck, nlís tréven [ej-

lesztési menedzserel< dolgoznak, lkiknek a leladata
kapcsolatol< teremtése, az üz]etellbcrek meggyózése,
hogy érdemes befektetniük, s ől( azok a)<il< nregszerzik
a pénzt a zenekar számára. Pé]dául a New Yorki és Lon-
doni r_i]harmonikusok egész évi költségr'etésüket nem
kapják meg az ál)amtól, csak egy részét, a hiányzó ösz-
szeget saját erőből kell elóterem te rriük, példíul szpon-
zoroktól'

A szpolzorszerzésle receptet tren tudunk adni, de
van néhíny olyan módszer, ani segílhet belrnLu {e t l(o-

zelebb kerülni a szponzorlroz' Sok aprÓ lényeges do-
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log, amire érdenles odafigyelni. Mivel a külső körülmé-
nyeink nagymértékben változtak, nekLink is máshogy
keII megközelítenünk a kérdést. Át kell gondolni, hol
tan a zenekar, milyen helyet íoglal el a piacon. Ma már a

kultúrát is mind inkább árunak tekintik, amit el keIl ad-
ni. Lhlrez azonban ki keII dolgozni a stratégiákat. Ki kell
alakítani a zenekar,,inage''-át. Igen lélryeges elem a kö-
zonséggel való kapcso)at. Meg kelltudnunk, miért is jön
a közönség valójában a l<oncertjein kre' Varr aki azért
jön mert kikapcscllódni szeretne, van aki az e]őadóért'
mások a zeneszerző lniatt. szerveznünk js ke]I a közörr-
séget, tudatosan figyeletlbe venni mi a Íbntos a közön-
ség szeurpontjábó). A rrreglévő kozönséget pedig arra

ösZtönöZni, hogy gyakr abban jöjjerrek el a koncertekt e'

Nem elég azt lrinrri isnerjül< az embereke t, igényeiket,
neg is kell kérdeznürrk őket' Azokat is meg kell próbíl-
nutlk becsaloglttli a l<olcertre, akik eddig még nem jár'
tak.

Fontos az áraitrk a]akítísa is' Hányléle árkategóriával
dolgozonk, mekkora a külonbség az egyes árak között,
nrelyik ár)roz hány Lilés tafiozik? A szponzorok a sike-
res nűl<ödést szetetik, mert (rZílta] ők is nagyobb siker-
hez junral<.

A potenciális szponzoroI<at naP lnint nap ostromol-
jík ajánlatokkal. A Velseny óriási Legelőszor célszerü
egy szponzor)istát összelillítanunk' elrlrez alapos piac'
kutatísra, előkészítő tnunl<íla vatr szü]<ség, hogy kiket
írjunk íel a listára' l1zután el ke]l készítelrúnk a szpoltzo-
ri ajínlatunkat Törckedjünk arra, lrogy ne tomegleve1et
írjtltrk, lranen személyre szólÓ legyen ajánlatunk pon-
1os |lévvel' ranggal. Mivel sok ilyen levelet kapllak a

szpollzorok' célszcrű lra levelünk rövid és tönöI eg)',

rnax. másféloldal, és nem kell rnindent azonnalelkü]de-
rri' Dc még célszerűbb ta]iill<ozót kérrri, időpontot me g-

beszélni, és szctlélyesen elóadni aján]atunkat. Néhíny
igen jó okoL kell I<ita]ílni, lrogy llliélt éldemes tímogat'
njbennünket. Ha rí 1udulrl( lnutatni a sil(erre, tímo8at-
ni [ognal<. Il}rhez azonban elónyÖs, Ila a tárgyalási teclr_

nikákat !s ismer jrik

I)yen, és eJlhez hason]ci kér<]ésck boncolgatása tot-
tént me8 ezen a tltlfolyirmorr. A kultúra eSyre több
pérlzbe kerül, az íllan viszonr egyre inkíbb kivonul a

kultúrábó] Iibllcrr a lrcl-vzetben nel(únk kell nregtalálni
azol(at a leiletsé3es rnódclkat, tlÓdszereket, olyatl
újabb íorrásokat, ame)yek a kultúla milködését le]rető-

vé teszik, elősegítik' A szponzorálásban, marketingben
rejlő lehetóségcket lel kell ismerni, és alkalmaznj kel] a

l<ultű a ter tiletén is, ahogy azt légebben is te tték. Támo-
gatások nélkül nem jöttek volna )étre azoI< a csodíla(os
aIl<cltások a 1udonrányol<, múvészetek, iroclaIonl tertile-

tétl' és sok rcmekmú a zenébetr, amelyek napjainklg
fenunaradtak.

Bologh Beotix
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- ]óll ehet löbbféle el)t épzelós tI pórhuza-
no.ntt n; L)Ilnhiz es Erhtl Szinlúz jo-

l,őja,el, po|ltaslbban lúzös vagy nent kő'
Zö5 jöuőjú,cl hopcsolatban' nodellezziik
l1zl i ?,lé3 lllilldi8 létező verzíót, ]rcíy d
ktt i|lÍ'ézlnó '),t esetle8 szétvól dsztjók Mi'
lyen érvch szóIlntnoh (szólltntttah-e c91-
tílttllótt út,ck) 0 széLuálo5z!lis lclle!t,
í11]i ell ÖL a Íijbbsé3 oly ]LoLúrozo!.tol !il!ú-
kozilt!

L. A.: - Akik ezt a tervet beadtark,
azok a szétVálasztás mellett voltak, il-
letve vannak. Azr, hogy mi(:rt kell va-
Ialrlit sZét\'iilasztani, ami - Ita lribák-
kal is elég j(ll prosperált eddig, czt el-
sősorban a köZajllség szenlporl tjából
nem értjtlk. Legfőbb érvürk az, lrogy
neor elég laltogatottak az clőa<lások'
Arról trctrr btlszél serlki, lrogy a jobll
,lv, Lhcrr (,r lr( t\ cncs \'vck v(1!,, 

'r.ryolcv.trt,'s , vck cleir'n) nr. rtrryir.
volt t(1. ,r llcTJIcr. p. JiS meg musr i\
ezekben a rosszabb idől<ben a látoga-
tottsíg 5_5-6ol/o körül valr És mosI is
csak azért r'atl kevescbb lléZö, ami('rI
!t)i!ld.niitl k(\'(\cl)h dmb('r v,lrt, nri
vel minclt'nkinek kevesebb a pi'nzc,
(:s elsósorban húsra mcg kenyétrc
költcnCk, n kultúriíra l<cvescbb jrrt.

I'ó.nórt t\ntlor

9)rÍ,lőfiá/(;en (?)
Be szélgetés Párleányi Tibotal, dz operdhiiz Zenekara mííuészeti tanóc;iinah elnökéuel,

Pröhle IIenrikkel a közalhalnldzottí tűl1ócs eln.ijkéuel és I'énórt Andorral a zenekar
ignzgatójáual.

F-lltlyít a nézők számiitrak r'isszae-
séséról |v1irldczzcl csytitt eZ a nern tÍll
nagy mirrdcrt csti rréZósZám is tijbb€t
jelent, lrrinL bárrnelyik más magyar
színlriizblIr Áz Erke'l Szírllrázllarr 55-
609/o n]iDiln(llI 1200 embert íeltételeZ'
Nillcs 1200 lrézőt belbgaclci rnásik
szítlhíz TtLc]lclrlmal legtragyclbb a

VígszíIlllíz as irz oPere|tszíllház, dc
azok sem ckkcrrák

Szerirrtiirrk telrÍl[ ez neÍn nagyolr
irrdokoljl aszéLvílisz|ást ElsősoIban
a közörrsóg, cle a kultúra is bizonyo-
san károsodlra, nlcrL ninclt'nki eI-

nron<lta - szép szavakkal _, hogy ez
az cgósz (ncrncsak a,,ház", hatlen a

hl'lll)r l\lVí; ('nlb.'Í,'k ííj(b(n, kCZi-
ben, torkábalr lévő nrrivészet is ) egy
ll.r r rl( ti ( r l( l; r Il. t rt.rth'. 1t ,rzz,rl, .r m it

Ta)rajk And r.1s lrclyt'ttcs álIlmtiikír
m()lld()tl l)elll aZ o|crábaD. Ha szét-
szedik a kéL szírl lrlizat és cliyct hoZllak
létre belycttc - amirajL c8yáltalá1l llcnl
trrJorn. lrogl 1.r,r.1'e. rlnc r. s. irrr',i
kópperr setlt keriilnc ke\'es(bbe, l)c-
dig ezzi:l nragyarázzák aZ (gész |cr-
vct. Lz tilrLtrr.rgy.rr,iz.ir. tttl'tl .r llti
opcrátlkbatl lra cslk <'gy opera lenne,
szl:'tkség lcrlrle egv l50 tagú zcnekarrl,
100-l20 tagú kilrtlsra, legalább
ugyan akko rr balcttkarra, mint am('k
korl van, 70-30-90 nregítlí'tlt'kt-sre,
valan]itlt ir kiszolgálíl szcmélyzctrc'

Nlrrtt l,'trjöIrIrL 'rz rrj kongl''m.'r.i.
trrtn, ott l', l,l.rLrl It'0 z, nr'k.tti ttrrtz.i
kusnak kcllcne lcnnie irlrhoz, hogy r
hiirorn leladatot ellássák S hogy csak
a zcnt'karlr'lImirrirdiunk, ez mliris 3l0
mLu5iktl\t iLltctcl(Zlr€ .t k.lt szIttlt'iz-
l'rarl )clenlt:g a két színlrázbarl és az
operettszítlllázbal) össZcsclr 290 lILr-
zrikrrr j.ir.zik K,\'(\'l1h, r(lr,ir nr.ir

ncnr lt riillr't, nrr'rl r'z rs,'k z. tt.k.tri
nr LrzsikLrsokból húrsszal tajbbct jclcnt,
és akkor m('g nenl szóltttllk l kórus-
r 'l és a ll l lt't tk n rrril' Árról lrcnl is szó['
r'a, lrogy - amiről állarrdóan beszél-
tlek - a nlirl<íségjavítís scm ka)v('tkez-
lre be' 

^ 
szétviilasztís esetéll aZ c)pe-

rábiur (irz YbI-paIo tíbarr) a társulat ve-

zetősége biztos, lrogy a legjobb em-
bereket logja megtartani' Ákkor ki
marad a másikbatr? Erre ugyarlúgy ki
váncsian váI tuk a választ, n]inL a gaz-
dasági szárnításokra, és ugyanÍtgy
nem vo[L viÍlasz. (lgyllogy eléggé el-
halnarkodott lel'rne ez a döntés.

P. T.: - Az Erkcl Zerrekart példárrl
1éllkcllcrrc Lólteni, mcrt tlem tudnánk
elóadni azokat az operiikat, amelye-
keL ott nkalnak elóadni' tlyen például
az Aida Ne tl értem, lrogy milycn ala-
pon keriilrrének od;r mondjuk a dísz-
letr:k, kik ér-rckelnéIlck betlne anrikor
a bcii llott sztár(<lrckesekei nyilvínva-
l.].ln .lz Ol'c-.r 'zcrz,iJl, ti m'rj,l Ók
Vajon mcnllyia]rl metrnének oda éne
l.'lrri, ki t L rJ 

'l'r 'rzt 
Litizet'lil El'böl kÜ

r'ctkczik lz, hogy megÍtéIésen sze-
ritlt aki az Erkel Szírlház Zenekarába
kerültli', lz cgy év rnúlva nunl<atlél-
l':li l. rrr,. . r, rt ( zl iFy fcnrrt,tfl.tni
tlctrr l,.'licr, tliIlcs a hlíta nrögötL sem-
mi- Azéft is gclriclolom í8y, mert Ma'
S).r,,r.,/,iS,'n kcr, . rz nly,'rr ,gy.rrri-
ségű rerrdczó és karllester, aki eZL

ö.szc L uJ l r'i t'l t t'r iri' .'k i (gy nl) Jl l I,'s-
kört, vagy t'91'olyln tlűvész szíIlvo'
nalat tLldDa tcremteDi, hogv orJarncn-
nc a ki)zr)nsig

Fn rlLl), rl( rn ( S\(rl\k.'rl. lr,'Svr llli
Ope rátikl-'an is ez a probléma' Cardcl'
linégiscsak S0 óvcs ós az olasz clpcrák
aZ oliisz kal i ilcsteIck iriilryítísával stí-
lrt.t ll.tt trozt''k I'll'g tz ri nlÜLi]J(1'l..
l]ck milltc8y 3() a]Ye aIatL F'Z Inc!]ítélé-
s€nl szerillt,,nyeró'' volt [')ur(lpábarr
Étl a tlag.rrn részériíl tiÉgy évc rágorn
aZ opcrJ\:ezeLés íLilót, lrogy l(cllelre
keresnil trk lrasonló cgyéniségú ollsz
k.rrrtr.:t.r' llr r'z IrLtncs,tk p.rrrz l..rr-

dc.c' Á l''IJ r1..''i o['cr'il]'lL, J' m.l'
ginkiíbb a Fillrarnórliai Társaság Ze-
tlekarátlak van olyatr híre, hclgy i<1e

<llcsÓbbarr is cljönrrek. Például most
itt vnn Marccllo Virl t ti, akit a Rídióbarr
is trgyarrúgy ismernek, mint Európá-
barr bírhol: ő a Staalsoper-ben és a
iv1etropolitatlberr is irz oLasz opr'rákat
JlllAi]l''l. f \ ll'1 L' ld! r'lJoll ]( lIÉknny\n
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8i koncertet ingyen dirigáIni, meg le-
hetne őt olcsrlhban kapni cs cgy sz ir r-

vonalat lehetne tartani. Ez teljesen hi-
ányzík az Erkel színlrázzal kapcsola-
tos elgondolásokból, ebbőI az újon-
nan kitalált verzióból, és azt golrdo-
lom, - úgy, ahogy van - egy n'lgyoll
Íossz ötlet.

Pfuhónyi Tiboí

A másik dolog, ani felneriilt bcrr-
nem, hogy 1993-banvolL az, amikor ir

zenekar megpróbált valami fiz,:t(:se-
melésr kikényszerítcni az akkori 

'^u1i-
,'''"',1'1u11lIrl'tl, úsy l'itt.1Ill .rLkor is' r's
mcg n)osl is, lrogy n.rgyorr sok io-
szándékú ember van a vczetÓsbetl' A7
akkori vezetók hoztak e8y döl1la]st: a

háron zctrekar, a Rádiózenekar, az
Állami Harlgr'ersenyzetrekar és az
operazencklr próbálja a fizctésekct
egy színvonalon tartani' KÖzben jajtL

cty v.il,]57I.]s c5 .1 n.iJiÜ tler e Szir.ir lyi
Jálros kerúlt, aki ízig'vérig zenósz' 

^Ridicizcrrekar fi zcl\:\c mcBuglntt .irn

az addigi problérna, llcvcZcLescn
hogy a FesztiválzcIrekarnnk volt egy
elszívó hatása, majL[ az Allami Hallg-
VersenyzellekaÍDak, sZámullkra tel j c'
\cn lncg\Zülll, lll('I l llIo5l \'i\./olIl lll'il
az a gond, lrogy lesz-e mrtz,síkltsok-
nak áIlísa, vagy ncn]/ ha igen lrol Kit
LlÍl.lnak itt, ki Ltrril oJa' \l'lS lcll'iI .l

probléma'
Én nen értcnr továbbra senr a clol-

goL' Miért viltl, Ircrgy egy új vlilasztlis
uLán (eZ a ren<]szcrr'íl tás ó[a mlíI ir
második hivatalos korrnárry) a két ko-
alícióíj partner kijZö tLi ,,fenti" vita úgy
cscng itt,,lenl", hogy minclen felbcr-
rult. H,r oLt oly.rn d,lnt(rs(k(l luJtl.i-
nak hozni, hogy a tremzeti érték(kct
egy bizoI'ryos osszcggcl állarltl(larr tá_

mogatlli kell és ehllcz ncnr lehettrc
hozzÁnyűlli, akkor iLt renclbt'n merr-
ne minden Akk<lr,,csak" arról lcnne

14 llNEEÁR

szó, bogy nlegl'elclő karmestert, éne-
kcseket kell keresrrünk és megíeleló-
en kell dolgoznunk. Ez az egyik. A
másik: ha megadták a lehetősé8et en-
nck az új kormányn.rk, hogy v.llarnit
csináljon az ő elgondolása szerinl, ak-
koI mosl, amikor Ütő Endre utáIr egy
új igazgatólrk van akkor ez a Minisz-
tóriumbarr létrejött kuratórium, ame-
Iyik ú8y dölrtött, Ilogy Vámos László
az egyetlen, akiben gondolkodni le-
het és rlegkaphatja aZ igazgatást az
operallázbarr, miért nem ad rreki le-
IlclőscEctI l)rób'ilion meg nch.itly cv
aIatt r'alanrÍt csinálni?

_ MÍ l]c esetre furcsa, lrcgy az Ope-
raibó] ís holln!szoruIh nz elvó]lsztást lLe-

lyeslő hntLgok. Ahik ta]L(]L ezt szét ahorják
doI,ttí' n,tghl1,jah Í1suk ''.sL'ra5ít;-
sét'

P'H.: - Valóban, lnegkapLtLk nra-
gas hclyen, amikor tiltakeztlrnk az
,,öttik" jivaslit.l cllerl, lrogy czek kö-
zLil hírom az (]pera veze[ésének taB'
ja' Kettő aVeZet('slrez (artoZik és a haI-
rrr.rdik is bc[, rly ,isos r nrbcr .rz Of L r']-

ban, tehát hogy ez az egész ötleL be-
lúlről jajtt. Sajrros ez igaz. Csak meg
kellctlc trÓzIl i t'zcktrek az emberektlck
az arllbÍcióit, irrrJítórugóit és az időzí-
tést Miért akkor, és miLyetr bátsó gon-
dolattill .dtík be ezt a jaYaslatot' 

^k-kor nlég netl dőlt el, hogy Vámos
Lilszló vállaljn-e az Opernhíz iglzga-
tiisít' ó lnaga aZL l]yilatkazta, csak
úgy víllalja cl, lra ö| (:vig az Erkel
5zrrrlr,rz 1,.v,rl,r.zt.rs.irol n. rrr is I'tsztr-
lü nk (Nekiirrk kellctt rábt'széln|] rlk,
hogy otincl,.'rrkép1lcrr l.liIla]ja )

A bizonytalan helyzetbcn Lchetctt
arrir jiítszaIri, hogy Erkel Színhíz nél-
kÍ]l is r'l ](llet vílIalrri. Voltak akik
rryugodt l('lckkcl elvállalták voLrra

cllyedúl a Srrgár úti palota vezctésót,
és ])ekik tökóleteserr mitrdegy lett
volrra, lrogy kik kerúlrrek az új kong-
lornr r,ilrrrnb.t. Uk \'zt kit,ll.rll';l' rs
kotlckérlt odadobtík volna azoklrt az
entbert'ket, lkik - akár míívészi szen-
por r t l', 

'1, 
.rk,rr 

'u 
in rp,iti.r ,rl,r pi.in - 57 1-

nlrrkra fi'lcslcgesek lettek volna' N1íí-

\'('sZi szemPonLokról itt telrát teljescrr
értelrrlellerr dolog bes7'élni, hiszcll ott

8aralrtáltan csak nlásodrallgú társulat
ja'hetctLvoLlra Iétre. [gaz, a legfrissebb
hírek szcrilrt erre már mások is ríjöt-
tek és vatltlak olyallok, akik mosL nzt
monrtják, hogy ők ezt nem is gorrdol_
ták komolyan'

_ A znnkar részérőI teljesel ittdoliolt
szúl.l]ni |c]lláborltlós, ltiszen kéL, a lp-

ly,ét önállóu is uegilló, jó zelrclurról
utttt sztí Az énck esekk el nt ás a l rclyza t. Az
igttztitt jt'ik cllnernek, iÍt ü4 se tud áh

fizetni i:let. Álli Llóoh a latrcndLisak,
lnngí inrliszpozicióh; szinte \ir]óIji fia-
gtÍt az alkalom,lrcg1, n io1nrr" 

' 

','rn-r,',inLább csdk e8y szilluizat lehente bizton-
sti ggal ellánú'

L.A.: - Ígen' Sehol a l'ilágon nerl
taljl olyi1l, hosy Cgy oPeljt s.1i it eró-
ből mílködtetnek,. Mindenútt ott
vannak a verrdégénekesek. Á zenekar
\tíbil. 5'lj.il nemzc(beli, lÜbbe-kevós-
bé átlarrdó' Sehol nincs az, hogy az
adott ország énekesei, az adott társu-
lat állandó tagjai énekelnék a teljes re-

Pertoírt. sokkaI több vendégnek kel-
Iene itt lelrtrie, úgy karmesterDek,
mint érlekesrrek; rnéglrozzá komoly,
nagy múVésZeknek, aki nemcsak
azdrt jiinnck ide, lr,.gy gázsit k;pja-
nak, és a közönsóg nleglraIlgassa őket,
Ir.rr(m .rz. rt is, lr,-'gy .rz ittctti ,:lleke-
sck tuJj'rIl'rk bL'lőIc profiLjlIli' El] P(l|-
r.l,irrl Kov,r,.. ll,'l,it.il t,rtrult.rrn r Ieg-

taibbet, aki tlel]ett a klarinétszólam-
balr já[sZoltirm.

P.Il.: - 
^ 

kiilloldi karmesterekre ki
vagytrnk óltezve. Ncnt akarom alábe-
t sillni .r szrik l,'t.z.tmÚ k'trmestcrg'ir-
dít, rle cgyszcr e'gy fiatal karmcs tcI ar-

Ia hiviltkozoLt, hogy a bécsi zerlekar
(a Bécsi !ilharrnorrikusok) gyetlge
karmesterrcl, hétköznap is rlagyszerű
előadásol<at prcrrlukálnak. Azt VoItam
b.itor rrrorJ.rrri. lrogy lr.rvont.r rgy.
szer csak clclirigálja őket Claudio Ab'
ba<lo, vlgy nIlrlak i<Jcjérl Hcrbert volr
K,r r,rj.rn. t. snrr rll r rl r r.irn n vil.igszl.rrn-
kit, akik kajZiil ha csak két hóllapcltr-
ként llegjclcrlik cgiy-egy a zerrekar
élérl, akkor iZ több l]óDaPra \'aló tar-
l lIl Iol ( s lllu\ (\,/i cncÍgi'iI j('l('llt.

_ Az oií)ll lwlyzelhez visszqÍénle: ln-
g,anníÍ}lötlík o jcletúegi kót zttLehttr? Tel
jesn litlÚt: ILltót ki oz Erhelbell utltl l1z

csdh olt iítszik, t,,tgy ualnak ,iít]'erlóselt"?
P'lI.: - Hivatalosalr van két zene-

kirr és két IcIer|oár - ez azonban csak
részben igaz Egyrészt nlelt ilz idő-
scbb kollrlg'rk - l.'Jzlük ióm'18.rnr is -
annak idcj(lrr nrísodik (uvolásként
megtanLLltam az akkori operaIráz re-
pertoárjítt, aztálr az Erkelben lettem
clső frLvolás' A mai napig vatrnak
olyao darabok az - időközberri cserék
nliatt _ amelyck most az operáball
mennek, de korábban az Erkelberl já!
sz(rllk, (ls slnrnti pr,rblcmit Irirn ic-
lenL, Ilogy időrrként átmegyÜ rlk.
(lgyarrígy a vonósokná[ vannak bizo_
nyos sz(llamok, ahol létszámkr.iIónb-
s.lgr'k r 'ttttt'lk' Eu t cstitry.t szÚv'll ugy
lrívják, lrogy létsziinkiegyerrlíté:s.

Arról vat] tclrát sZó, htlgy két
együttes fullkciolriil, rle nem szabad
merevetl két krtlcj rlálló zenekarrólbe-
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szélni' 
^kkol 

uj]yanis, amikol a Fil-
harmóniai Társaság Zenekala j átszik,
1ilmzerre- és lenrezfelvétel, vagy ktil-
földi utazás van, minden esetben
nindkét zetrekarból vátogatjuk a
IésztveYőket.

- Ebbet a kolstrukcíóbal nilyen
tcc|Lniháu aI ] eletne tneshatározni, ho gy
az ö;sze;ev 22 6 muz;ikusbóI melyik 1 5 0
mararl jort ,ts melyik 76 m!n j,'1t flz Oper(i-
böl! Coldolom, unlamiwl hörült&in-
tőbb eljór,issal, milt fllLogy d ldo dásí téte'
leket lúzzá]t. ki a höuséguetólbőI?

L.A.: - Jó alaposan meg kellene
rágni, hogy melyik szólamból meny_
nyi sztikséges, és kik?

- Ez lücirq,i időre wtné viss?]l a l)ra'
dukciót? Hiszctt marndtLa cgy tu3yes ze-
nekar.

L.A.: - Árni a zenekart illeti: az
operábarr nlaradók egy-két év alatt
megtanLlllrík aZ eddi8 ncm játszott
d,rr,rboklt.ls ill ,nrrvi l(nne - re
sZünkről _ az átmcnet. A másik l(ong-
lomcri (r rn rb.r rr clrlr, z Ieg,rl.ibb -5-6 ,1v

kell rlaid' Ha évelrte bclnutatnak 5-6
darabot, a zenészcknek reggeltőI estig
tarrtrlniuk kell, jó csetben mcg is ta'
nulják a múr'ekct amclyekbő[ sikcrcs
darabok leszrrek; e8y rcPertoír azon-
ban lcgaliibb 25-30 darabot lcltételeZ.
Ehhez 5-6 év kell'

- Hos)1 lelrct|Le es)' 1/e8}'l]J rLferÍaúrú
lloLBlonerui hulL zetLeklriiL rnűyószil es
kézbet torLani? Az o1lcrisLók, a roclosok,
ln sy az ol']el ette'e]. tnegítélése cliittteuc
pél{1úul ely |D'ób!!iótókal? Ha nz F'rhel
szrnlr,iz zitt,lr,rr,il,,ttr l,rcbnj,i!&rt ltit-
dctn1rck, lniL lclLct t'eladrttul ndti?

P.T.: - Erre rni ttem (tldLltrk váIa-
szolni,

- Mi tórÍhlllc d.latt e'clbcll o Fil]nr-
tttóttioi Társa sóg Ze'ttekarilal, nu i az tlr'
szág legrégebbi sziltfotLihus zctu]tara?

P.T.: - Akkol a helyzetünk eróserr
tov,ibb rrrml.rrr.r. Egyl-e lol pill,r rr,r trryi-
l'rg rrgy illrrrrk, lr,'gy cn It.tqynll i'rÜ-
lÜk: voIt I'.l l() |\'i6l ll ) k bci.'lctrL,.'tri,
hogy a csód sz('l(:n íllurlk. PonL BaI-
tókr.l cn)lLlk.'lttillk is er(zlrt(a'('n
megmozdult a Vezetés; pártálllrstilL
ÍúggetlerrÜl mellÓllk álltek. 

^z 
t]tnli[-

lió akkor ncgérkczett és jatruírig a

zenekar pénzt1trél van.
Ahhoz azotlban, ltogy a jövőt ter-

vczni lelressen, egy sZeZoll p(:nzéIrck
eleve bcnne kell ler-rrlie a kasszábatl.
Ha valaki a Filharmórriai Társaság
Zetrekaránlk konccrtjére eljölr, lát-
hatja, hogy az Opt'rlhíz tömvc va!t.
Aruryian vannak a konccrtckcn, hogy
állrrak'

Amikor az claiző vezctés belátta,
hogy csak akkor lehet valamit csiIrál-

ni, lra pÉnz r'ltrr zscoullKDcll, 11JZCtc])
csr-jjr.lk Itt'.rJott nckünk penzt: htv-
jurrk rreg kLilfüldi menő, sztáI kar-
nlc5l(rl'kcl <\ \,,Ljli.likar, az be íogia
Irozni a közönséget Ez íBy is vancsak
ott is válloziis törtélrt és egy tollvo-
n.issll áth úzL.tk .rzt, .rmi volt. tz l m.í-
sik, amit me8int nem értek, hogy
megy lz' llogy v'1l,lki 'ldotl pozició-
b.rn ll.irr cgy szelZodést, jön tgy ml-
sik és azt r'nondja, nem érvényes. Pil-
l.rrr.rtuyilrg v,rn r gy bizonyos rillami
lIimo8.] I.i sut]k' sZ.lbó ZoIt.in 'illdmtil-
k.ir úrtril igtlretiirlk v,]n.1 Lövelke7ó
félévre egy bizonyos össze8re, és úgy
tudjuk, a dörrtés megszületett, csak ii
pénz mt'g nem érkezett meg. Re-
mérlykediitlk'

Eddig tehát Írgy votL,hogy 
^226 

ze-
rrészből a lcgjobbakat kiválasztottuk
és 130-alr lelretiil]k, akik kilejezetterr a

!ilharolótri ai Tírsasií8 tagjai \'a8ytllrk'
Hil létrejijn a szétr'álasztás, a zenekar
továbbra is műkódni lbg, csak rrem
lesz Jehetősíg a legjobbak kiválasztá-
sÍr.l, nt'nt lc.z l.'lr.'tós.ls szcz<ln köz-
ben tllrlléZlri Most a két zenekarral
ezt meg lchctrrtI oldar]i.

P.H.: ' Arlrlál is inkább, tnelt az
esetek többségébell az opera VeZctó-
sésc jóil)dulaltal tckint ezckre a dol-
gokrl és l műsort ú8y állÍtja összc,
hogy esetlcg több Mozart és kevescbb
Wagrle'r nlcgy abban az időszakban,
amikor a zcrrckar utazik.

- És trti lasz a lLan3szerehkel?
|''A.: - Ez' volt az első kérdésem,

hogy nlilyerr Ilan gszereken játszalrak
aZ új táÍsulat tagjai, milyen plóbate-
r. mbr:n prob,rlrr.rk majd, milycr r disz-
letet, jclmezt hasZlrálnak' Á váIasz az
volt, hogy az csak úgy jöhet létre, ha
4-5 a]\'i8 szoros cgyüttműködés Van l
két szírrlráz kdzi)tt, vagyis rnirrderr
marad a rt<giben, csak a vezetés lesz
mís, és akik ott dolgoznak, azok nem
lesznek kiizalkalrnazo tlak.

/iz citűnt, elhasználódott hangsze-
rek - miután azok az opera trrlajdo-
nát képezik' az opera tárcáját terhe-
lik majd. Az évi hallgszeÍ-koltségve-
tésüIrk 2 millió íorint, e8y áIvelésen
egy Tourte-vonó 150 ezer máIkáért
kelt cl' Egyszer, kb' 5-6 éve egy svjjci
bank által keltett reménysugár arra
ösZtöké|t minket, hogy felmérést ké-
szítsúnk a szükséges hangszerpark
me8teremtésének költsé8eilől' Ez ak-
kor 180 millió forint volt'

P.H': - Az alapgond tehát az, hogy
a korm.iny ak,rr ugyan cgy n(mzeti
intézményt, aZ operát fenn ak-arja tar-
tani, de erósen redukálva' Es nem
gondol arra, hogy évente í8y Vagy 300
t'Zcr enl)crl loszt tncg alapvetö zenei
élrnérryektől: az iskolásokat, a nyug-
díjasokat, akik telt lrázak mellett né-
zik meg az operaház lepertoárját aZ
Erkel Színházban, és egy ilyerr elit
színl]áZat képzel el teljesen elfeled-
kezve crről a közönségrétegról, akik a

színvonalat is igérrylik, de a mai árak
mellett nem fogják Ludni, (és tehető-
ség scm Ic'z) ilz olrer,rba me8nezni
ezeket a darabokat.

L.A': - Arról nem is szólva, hogy
ennek az Írjnak a létrelrozása sokkal
többe kerül, mint amennyit spórolni
lehet raita.

P'H.: - A 168 óIa egyik riportele
t'gy m.rg'it mcgnevczni trem ktvanó
tisztvist'lótól valalrol a Minisztérium-
l)alr aZL lrallotta, lrogy valójában auól
van szó, ez az egész majd öt év alatt
crgyis eLkopik É:s akkor a 

^'linisztériumnlossa kczejt, és nem kell [oglalkoz-
nia nár az operlház éptiletén kívúl
m.i. iIttcznlennyel. LétrC leh(l hozni,
de iletképtelen lesz.

tntsi'rlt'rt ink szerittt a rocksztttltáz
fizetésképte|enIré vált, fizetéseket
tlenl tud acltri, jinuártól nincs helye,
az Ot)erettszínház rrézőgondokkal
küzrl'

Ha ma ,,^ víg özveggyel" az Ope'
r(ll\zI llll.]Z.]t ncm tuJj.r m.gtöllclti,
akkor mclyik lt'sz az a darab, amivel
az Erke'l szítrlriizat majd megtölti,
me rI a,,Csírcláskirálynőt" rDár éVliZe-
dek óta játsszák, azzal hirtelen nem
telik nlcg az Erkcl SzÍllráz'

Áz elképzelés életképtelen' Most,
már csak az a kérr]és, hogy lesz-e vala-
kinek bátorsága mitrdezt be is ismer-
ni, vagy mirrdenki úgy tesz majd,
mil)tha solra semmi köze nem lett
volrra a problérnáboz' Esetleg negp-
róbálják mt'gis ,,világra segíterri" és az-
tán aggódYa lesrri a fejlődési rendelle-
nességeke| - mások korltójára'

Tóth ALna
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A Budapesti Filharnróniai
Társaság Zenekara

ImmáI két év óta - megszÍtnt kolt-
séBvetési támo8atása miatt - financiá-
lis gondokkal kűzd' A lrelyzet szep-
temberre Válságossá vált, eZért a Zene-
kar vezetősége kénytelen volt a médi-
ák segítségéveI a nyilvánossághoz
fordulni.

1995. szeptember 28-án egyűtte-
sünk emlékharrgverseny keretében
emlékezetL meg egykori tisZteletbeli
ta1járóI Bartóh BéIóról, ha|í]ának 50 '

évfordulója alka|nrából. Ezen az estén
a nagy magyal zeies7'eÍ?'őnek z?ne-
karutlk számára íIt, illetve általunk
bemUtatott műveiből összeállított
műsorL játszotturrk a KöZtársasí8i El-
nök, v.tl'tttlitrt pcrlitikai, kultur'rlis rls

gazdas.igi .'l,'tÜnk kc1'viscl,iirrek ic'
Ienlétében' E lrirngverseny és az eb-
ben az iJőszrkb.tn megjelcrrrj riis.tg-

cikkek felhívták a fi8yelmet törtéllel-
mi társaságttnk trágikus hclYzctére
lsépy Tafiás frakcióvezető úr parla'
menli. n.lIilenJ c]ótL i L'lsztrl'rl.í.'r
nyom,in Sz,rl'o 7ol/,/n :ill.rmlilk illr
válaszában ígéretet tett hiálryZó kiilt-
ségeink fedezésére (ebből nrár a <le-

cember 31-ig sz-ükséges kiellészíLést
meg is kaptuk).

tlyen elaiZmények t|tán kezdttik
meg 142' hangverserryévadtrnkat ok-
tóber 3o-án Marcello viotli vezétryle-
tével. Ebben a sZt-zonban is hiirorn sa-
ját szervczésű bérletsorozaL kercté-
ber l4 k(lrr.. rtet j,itszutrk, Jc tL ttrt, -

srctlscn ezcL nrr'llr'lt t;llrb lr'rz,ri rls

k ülloldi felkérés rrck is eleget teszünk'
októbcrben a Tiirsaság Belgiumllan, a

Flamand Fesztiválon 3 alkalommal,
novemberben pedig Svájcbatr a

,,Klubhaus" koncerlek kcretében 8 al-
kalornnlal vendégszerepelt' Novenl-
beri hangversenyeitken J ansung Kak-
hidze <lirigáI)a v egyiittcst, december
3-án pedig isrnét VioaIí VeZéllyletével
jótékonysági célb(lI a Ród ió Úvhll a mtl
közösen l('plrrrk fel a opcraházban.
Az év,rJ cgyik l(8t]]É}'ohl) zcniknli
eseményérrck ígérkezik Elilhu lnbal
deccmbcr 13-19-i vendé8sZcrepla]se.
Ezen a két cstélr azt a Malrler I szinrfó-
niát szólilltatja meg a Budapesti FÍ[-

harmóniai Társaság zetrekara, mely-
nek ósbenutatója - a szerző vezény-
letével - iz e8ytittes nevétrez fűző<lik.

Jantlári progr;rmtrnk is tartogat ér-
dekességeket, hiszelr a nemzetka)7,i
karmesterverseny e51yik díjrryertese
Hanal Zsalt á|l ma1d a zenekar éLétl' A
műsorbatl elharrgzik a Í'Latal dirigens
saját konl pozíciója.

Mint a fe!rliekbő1 látható, a zcnekar
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- nelréz arryagi helyzete ellenére - tel-
jesíti vállalt kö telezettségeit, s igyck-
szik a lehető legnlagasabb sZínvona-
lon mttzsikáltli'

Jelenleg a Választmány - min| a

Társaság vczetó testlllete - n)áÍ az
1996-97-es évad programjírnak eIó-
készítését végzi, de az elképzelések
vegr ehljt.'s.ira cs'rk az oper;lr 'iz jol'ó-
jének és a Társaság anyagi lehetósége-
inek ismerctében kerülhet sor'

Melis BóIa
A Választmánv ellröke'

októbcr 4-én, a Zeneakadétlla
Na8yterDóben üllnepelte 5' szú]c-
téstlaP'ít a [úVós hangszerel< javítá'
s,iv,rl rrs forg,rltn.rz,is.iv,rl lugl.rlkozo
];on'Trotlc Áy'l.slq cgy feprc7'elrtatíV
halgverseny kcretébetl, atrtelyl)ek
főszereplői két, íltaluk ér'ek óta tí-
lnogatotI ZCllekar és neves szílljstík
voltak.

A kolrccr:t clső részében l BudaJo-
ki Dohnúry,i Et ttő Szhl{onilus Zcnc'
ka1 játszotL a' Magyar 'l'eleuízió !cg'
utóbbiko nrcstct ucrsenyón II' lrclyazctt
ós h ó zó lL\(|sl1 íil.s Híntar Zsol t v azény-
letével' Senl az együttesnek, scln a

clirigensnek nctn vrlit kötirlyű dcllgl,
Irirzctt .r rl,u.tl,'ok.lt .l szulisl'rl' v.l-

lirsz1ottílk, al(il( csak a legtttolsó na-

Potl tudtak érdetlben próbl'rlrri az
c8yti1tcssel' Mitrdez azonbatr ósztc-
Vel)etetle1r volt a hangv€Isenyel]. A
rryitószírl _ Te]cnann 3 1rolnbitíríl
írt D-dű Conccrto-ja, atlelynck szó_

|ójÁt Gu1, '1 oull on és két mlgylr ta-

nítvíltyir Kolrí* KáIntán és NenLas

IJdllíz_s tdnrícsolt - igazi birrol<k

conccrto vc,lt, llnontan kjdolSozo tt

ritrrrik,iv,tl. kell, tn(s ll,r rlBZ'i\'r r,l-

rryokkll. .\.1o;art D-dút }utrlgucrscrty'

rontlójlíl)d) t F'rdi']'anítst l(ísórte ir Zc-
nek.rr,'lkirr,'k -,r t,'clrltik.ri ]rizt,''rrs.í

8L)n túl - mil]dclr InozduIatíln érZő-
dik az clóad(li alázat és az a zctlélés
adta boldogsíg, a rnuzikalitís Hl./']l_

lel F-\z'dúr b olllbittunsenyóben vég'
re me8taPasztílllla1tuk a MaSyalor_
szágon c)ószór bentrtatkozti Ciu1

Jbuvrol sul(.rt dicsrlrt teclrrril<'ij.it cs

e8yedi trolnbitalrangjiit. Az elsó
riszt lbt t I uuol,tu, r.. ny,' zli t t.t, .t lr ir-

teIttr rn,'6betcgcr1etl Állill M,lli.rn
he)yett Arlorjón ÁrrdrÁ bravúrcls

Iubileum - meglepetésekkel
techrrikájíva), anir hljiókony fur'o-
lallnrrgja ós mélységes zc;lcisége tett

nlÓg jclbbari érzéke]\etőv é. Hrmur
Zsolr nagyszerúcn irínyította a ze-
rrel<art ós llitlratóall jó par tnere r'oll a

szó]istákrra]<.
A hosszír hangverseny második

részébctl l Bu dap esti Koncertfú u ó sok

jí tszottak víltozatos és sZórakozta_
tó progralllot sZeIePelt ebben kor-
tiirs mag,vflr n:'uzsika (['antluLty Ka'
uilLó Concu titu'1jo a szeÍZő ZoDgoÍa-
sz(llójívaI és Hidn 5 [igycs Tutti ]jÍut-

tijtt), Dopplu kétfuvolás Risolctto-

fantózitíja, aotelyben BólÍltt Jtírtos

.zcg, iJÜtt Á,i,'rl'rrr ÁrlrJr'is sz.ó]ist'r

plrtneléu), Ál ban V elcnce i kttrneu ál-
ja, a trollbitísol< slágerszírrra és Ár-
tíc Sluttu Kitu initver5an)]c, 

^ 
jazz-|a-

joItg,''|< sz'itrr.ir't is ÜIÜnl.-l 5ZL'rZo

kon'. r'r t /l,r/""/l /jzs,'/ rgyeJ Ül.iIlÚ.rrr

virtltóz, l<vízi-irlprovizltív elő'
aclísírbarr, I(írzc.gi Lnlc LLrínoZlr3tat-

lan dobszó1iljával.
A szülctésnap ünneP voit tclrát

ajiindékozórrak ós ajándékclzottrral<
t'sV'lÍ.ll]lj .'ZZL'l .t t(5Zlu55't] 'l l on_

'.i)adc rtctlcsak sajít cége, de a rnu-

zsil<a sziímáta is újabb lrívcket tu-

dott toborozni.
Tótlt Aruto

AZ írÍ. és a rolnán':
Joseph Dcssallcr osZtrík zencszcrzó, kcZ-

dó n]LlzsiktLskínt, c8)' fiizetnyi ro|])ínccal
fetkcÍcsle a l)ócsi schlcsinter kiadó1 'l iszte

]ctdíjként e8y Zsebórát káPott a kl.dí)tó] 
^íiata] konrpolljsta néhány Dap n\ú]v.r s7enr

re]rányóan ál1ított be a kiadarhoz]
_ Kcd! c\ \.lllc{illlcÍ lll' cZ a/ ' 

lI 'l llc']) '''_'

st.hlesin8.r ]ronrlokára tolli] a szelllilVe
gét és így íi'Iclt:

- ll'\l .iIl .1Zl I'i'/i lrrtv n/ Ul] Í,'l'l';llc''i
iókl
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ii:l jilill MíívÉs zstl BlzortsÁcox

A Miskolci Szimfonikus Zenekar Míívészeti Bizottsága

A művészeti bizottság, illetve nís
néven a tnűvészeti tanács funkciójá_
ról, hatískÓréről |<érdeztem a zele-
kar e szcrvezetének tagiait.

A beszélgetés résztvevői Ápró
Lász|ó (uuokt), Cá| Káro|y (kon-
ceÍ hlrc;tcr), Miklós-Díenes András
(méIyhegedű) ' Zobay Béla (tronbi-
ta) , Halász IsLván (fdgotÍ) '

MÍkor allku]t a zeneklr nűuészeti
tanácstl?

A'L.: Á művészeti tanács mindig
is ]étezett a zerrekarban, de talán
l984 cgy ( 

'I}'.lll d,itutn. ,tmi entlités-
l e mél[ó. szerintetrr a zenekar szerrt-
pontjíb(ll is rerrdszerváltíst jelen-
Íe|t e7' a?' év. Azóta működik egy
oly.tn rJetrtoI<r,ttikrrs IegkÜr,,rrni
szükséges.

Mi tt llnhciója a szcruczetnel(?
Á.L': Á külörlboző fórunroktlrr

cs,l|< j.tv.tsI,ltok sZüIetlek. hogy lni-
ként kellcrre núködni, lrozták pél-
dának az ÁHZ egész munkarendjét,
a nűvészeti tanács múködési prog-
r.rmját. Ní)unk l fel,tdat lrorzlsztó-
an kis hatalommal bír, mivel mi csak
tanácsadó testület vagyunk, Közve-
títő szerepúnk van a Vezetőség és a
zenekar között, .rmi lzt jclenti.
lrogy n vezetóség döntéseiben kiké-
lik a véleményünket'

Volt'rk prób'ilkoz.isol<,rz évck fo-
lyamán, hogy erősebb jogkclrünk le-
gyen, de ez nern jírt eredménnyel'
Áz érem másik oldala, lrogy igazín
sosem éreztilk ennek a hiányát,
mert va]ahol ez rlégis Létezil<.

MiIyL11 I|ndlcÍo: uaruwk l bkott:rig-
nah?

A.L.: Á merev fortnai dolgok elu-
tasítása. Megjelent például aZ, lrogy
}ravonta egyszer me8határozott
időben üléseznürrk kell. Ez nálunk
úgy működik, hclgylra szükség van
rirrk;kkor nregkeresnek, v.rgy mi
megyünk.

M-D'Á.: Biza]ommal fordulnak
hozzánk a kollégák is' észrevélele-
il<kel, kéréseikkel megkeresnek
r995 t)UCUMRUR

bennünket, s mi igyekszünk ezeket
a n'regoldísra várÓ feladatokat a ma-
gasabb fórurn elé terjesztelli.

Mcddíg tcrjad a feLadntllörük, bcLe-

szólási joguh?

Z.B': l' bérek a]akulásán kívül
mindenre r'irn rálátásunk, minden-
ről vatr tudotlísunk' Szerződteté-
sek, pr óbljiitékok, Programok, szó'
listíI<, karmesterek választása Vala-
me trtryire vlrl lchetőségünk ennek
az a]akítiisára is Ötleteket bármil<or
clfogadnak tőliinl<' Lnnek a szerve'
Zetnek hossZú t.iVú irínyító szerepe
van.

M-D'A.: Sokszor kis problémík
merülnek íc], de ezekben a kis dol-
gol<ban rlegpróbílunk egyensúlyt
t,r: t.lni. Di;nt(lsjogunk nittcs, vi-
szont figyclenrbe veszil< a vé]erné-
nyüllket, í8y ezíltal az állásfogla)í-
sul1l( dajntósl e jtlt'

Mil1,cn p, oL,11,,r',, huiilnch felszín'
re' s uóttu t ucgoLdúsrd!

M D.Á.: A próllljítékok lrclyze-
te, mjl<or, tlilycn hangszerre írunk
l<i próbajítól<ot, mi lyen lehetőségek
varrtrak, (LlI nébeos7'tások, ' ' 's1b'
Kotlhétatr is elnlítel( egyet, leg
ulóbb egy lcm,'zle)vctel a ny.tgi
elosztísín volt nérni kis korrfliktus.
A vezetók ekkor a lni segítségünket
kertek, lrogy rrrorr'.liuk el ,r veleme
nytinket, s így e]ég hamar közös ne-
VeZőre iu tot tullk'

G.K.: H; példiiul bírmelyik szó'
lamban goltd vatl, Va8y nézeteltérés
szaklnai kérdése](bcn, akkor a ta'
nícs a problénrának a segítő l<iérré-

kelésében lILrtat utat.
Kihből í I dbizltÍ5óg? MÍókt uanrutll

Önijk cbben l bízottsógllan?
Á.L.: Mísfél ér'e volt aZ utolsó vá-

lasztís, ennek az évadnak a végén
jár le a nlandítttnrttnk' A testúletlren
két évcnkétlt vii]asZtunk új tagokat,
entrek llegvan a maga szabálya.

Áz első iclőkben nyolc tagja volt a

bizottsá8lrak, későbl) szűktilr le öt
főre' Lz reális létszám, lnert ha túl
sokan vannak, akl(or neln biztos

hogy negegyezéSre iutnánk egy-
mással'

z'B.| Azzal elyútt, hogy a válasz-
tás nenr l(oIIátozódik szó]amokra,
elég jól sikerült összehozni a szerve-
Zetet, minden szólam képviseltetve
van a zenel<arból. Dz így egy ideális
összeállítísú szervezet.

Nent oltoz nehÚzséget d kettős Íul'Lk'
ció batö] tése, uagyis koncertnrcstcnnll
t's l,lliulij.(1l bizo!ts,ís !n3jntt,]]l L'nt1i

e gyszcrre?

G'K': Ní]unk tradíció, hog.v a

l(unccl I rrrcstcr rulom,ltlkus,rn LlBj,l
a nűvészeti biZottságnirk, és ti1kos
szavazíssal választjiik meg a másil<

négy tagot. A kettős szereP nem
lnond ellent egym.isn.rk, sől tttitt-

d"nkeppcn eIónyt jt'Ierrt l nrÜkö-
désbcn.

M-D.^.: A konceftmeslcr a zene-
l<;rrban a létező össZes sZelvezcllre]{
a tagja A legjobbatr isrneri a ploblé-
rrríl<at, s pozíciójíból atlódóan az
övé a legIragyobb felclősség

Mílyen a kollektíu cg1liittn űk ö dís !

Z.B.: |'lég régÓta dolgclzrlnl<
cByűll, sol(.l( is v.rgyurtk e8) iill. tsV
egyíorrlárl látjuk a do)gokar, s

igyekszünl< segíteni e gymiist.
,\z tlvek sur.in tnirtrltnki rtzi .r

zenekar fcjlődését, működését, és

az irírnyoka(' I]bben hasonlóak i'a-
gyun)<.

Á'L.: A zctrekatban niircs prob)é-
na, bárnilyen összctétclű volt is ilz
e]rtruIt tiz Úvben l ]lizotts'iB' rit.L

rragyritl<ín Íbrdrrlt csa]< clíj. Nertt il

beIsó, egymís köZötti dolgokat ]{e]l

me gbeszélni, Iratlcn sokkal na-
gyobb ldtekintéssc), nyitottsággal
kell hogy legyürnl< ftrnl<ciónkat te-

kintve.
c'K.: 'ló l kottl.t]<lLt. i] Vl'Zclós.A

és a bizottság között, )tiszctr tlinclig
sil<erül kotnprotnisszurnr.-r jItÍtti vi-
tís kérdésekben is. Mondharom azt'
lrogy ez egy pozitíV együlttműködés.

Kö5ző11ö11l l baszéIgcLést ós touóbbi

síheres eg),ii ltniíhödést kíu (lnoh

l'ukócs Móttiha
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A kottakiadók gondjai napjainkban
RózsauöIgyí G1ull és Grínweil NoúerL alapÍtottiih 1850-

ben a Rózsauölgyi és Tórsa céget' A múlt sz(ald közepétőI

kottáh, zeneí könry)ek, majd az 1920-as éuektől hezdődően
gramofon lemezeh kíadósfual és ltijzreadósóual is foglulkoz-
tah. Neues znteszerzőink, Erkel ILrenc, LL\zt Ferenc, Bdrtól.
Béld, Kodóly Zoltón több jelentősebb tttűuéneh megjclente-
tői.

A bolt jelenleTi llelyére 1910-b a1 költözött' Késíbb , 19 61-
ben azonban leégett, a szózad eleji faragott llútorolL núetlL-
léhek mind nla8sen1nísü]te}., tóbb nlilrt cg.,,tníllió órtÚkben

elégtek pótolhatatlan ekő hiadósolt, I tézir ltolt. 7 9 64 -b en

nyitották megistttét, de neln az nedeti állapotában, ltanal
már nodanizóIua, nrcrt az eredeti ólltlp0t uissszlui llítíLsúr0

nem uolt elegaúő pénz'
v ól dsztéhiit tekintu e üz ü zlet 1 97 8 -b n n Eur ó p u hat l egtt tt-

gyobb zeneboltja hözöIt sza'epelt. A uídúIutís beleszűníIul
8-10 éwel ezelőtt 30-32 ntiíhödő zeneniibolt uolt, rthol

egész euben a taljes uóll^\ztéko t lehel aLt lta pnL t na nt Ítl tl összc

7 udn az eyész orszásban'EzekközüI a ]?ózsauÓIgyi Ztncntű'
bo lt az orszőgo s ho ttdellót(ls 60a/a- ilt v éqzi' Beszólsető tóÍ sd| 11

Hutira Albin, dz ilzlet uezctője.

Vélenúnya szerint nilyen d koLtdellátottsó{ jclcnlag
ÖnöllnéI?

_ Évekkel ezelőtt, nlég 1978-79-bcn egy netnzetközi
bizottság részére készíteltünk íelrlórést, akl<or cllyan
hatalmas volt a választék, lrogy 160 ezer külonböző ze-
nemúVet tartottunk nyilván. Azóta, - alrogy a gazclasági

helyzet is vá]tozott és nehezedik' a váIaszték egyre
csökken, hiszen a kottík ára ugrássZCrűen megnöve)<e-
dett az utóbbj években' Készletiink karbantartása és íl-
landó folyamatos feltöltése egyre nagyobb gondor je-

lent, eniatt lecsöl<kerrt a választékunk, 70-75 ezelte'A
klasszikus zeneirodalomban teljes a választék, a köny-
nyűzenébóI csak a legnépszerűbbeket, a jazzbőI pedi7' a

legismertebbeket tartjuk' Nem is győznénk beszerezni
mindent, mert például a jazz egy te)jeserr külön vilíg.

A klasszikus zenében a hangszeres zenétől a voká]is
zenén keresztüI a karlara műveI<ig és a szinfonikus ze-
nekarig bezárólag minden van' Ha egy szim[onikus ze-
nekar olyan művet I<eres ami akkor éppen nincsen, azt
két héten belül be tudjuk szerezni, ha kap)rató. Llgyanis
a külfo]di kottakiadók mostmár a zcnekari kották vagy
900/0-á t kolcsöll any,rgkéIlt ldj,ik.

Hogyan történíI. ez a hölcsiinzés? Jobban nwgéri a hiat1ólt'

nah ez a fljtakottael]átás nint a kottdkíadás? A lttagyur ze'
nehar oh esetlcg így kö nnyebb an ós o lcsóbban ju thatnah ho z'
zd a zmeluri anyagokhoz?

- A kölcsönzés vagy előadísszárnra, vagy időtartam_
ra töíénik. A kölcsönzés díja sokszor a kotta árával
egyezik meg, kedvezményt nem igelr ielent. A zenel<a-
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rok könnyebben és olcsóbban így sem jutnak hozzá a

zenekari anyagokhoz' 1'udomásom szerint a Fiiharmó-
nia foglalkozik a kották kölcsönzésével, nem a kereske-
delem.

Önöh péIdóul tttíIyen hitdólcleal í]llnak Lapcsoldtbdn?
_ Lurópa legnagyobb kottakiadói a partnereink, de a

kisebb kiadókkal is van kapcsolatunk. Mege mlíteném a
két bécsi kiadót, Doblirrgert és az Univerzalt, a német ki-
adók közűI a schott, a Bírenreiterrel, a Deutscher Ver-
lag für Music, Breitkopf, Peters, aZ angol kiarlÓk kozül a

ChasteÍ, Boosey and Hawkes valamint a liollirnd kiadók
konzorciuma vagy negyven kisebb kiadcival rrind a

partnelünk. Évente Iegalább 800- 1000 rendelést kapnak
tólünk.

Rendszeres kapcsolarunk 300-400 kiadóval van'
Igaz, az utóbbi években a kotta megrendelések nagy-

mértékben csokl<cntek, ez e]sősorban és kizárólag az
áreme]kedése]<nck tudható be. Mindenképpen érződik
a kottireladásokon az a tninden l<épzeletet felülmúló
árenell<edés, ami a keleti relációban történr , az hogy a

kottík ára tizszeLesére de hússzotosára is emelkedett'
l1égebbm leheLett ntlsyon olcsó orosz hiadasú kottókat

Iapní, tlst Li (l ]Lelyzet? Vanrnk núg ezek a kották?
_ Áz elnúlr évtizedekberr a keleti kiadókrrál megje-

lent zenemű olcsti volt, rJe az orosz kották nlég az ol-
csÓrrál is o]csóbbak voltak, fillérekbe kerültek' Míra az
orosz kottakiadók részbeIr megszűntek Va8y tönkre-
mentek, kialal<ult kapcsolatrendszerünk velül< nincsen'
Mindössze egyetlen kiadóval sikerült kapcsolatba ke_

rülntirrj<, és Beetlroven szonátíkat beszereznünk tőle,
de miir ennek az íra is megközelíti az európai színvona-
la t.

Mi tt ltelyzct 0 11t!lsy0r Lídddsú kottrikkdl?
_ A Zenemúkiadó változatlatlul rlűködik, de az írai-

kat ők is mege melték. A vevő sokszor választhat, Ilogy a

magyar kottát vesZi meg va8y esetleg a jobb minőségú
kúllöldi kottákat.

Nagy igérly )enne az o]csÓbb kiadású kottákra, talán

tleg l<ellene kérdezni a Zerreműkiadót, miért rrem je_

lenl(ln.k me5 oILsóbb kott'ik.rt is.

Nem éÍek egyet azzal a kildíspoIitikával sem, hogy a

pedagógiai kiadvínyok ugyananrryiba kerülrrek rnint a

többikotta A pedagógiai l<iadványok árát lecsökl<errte-

ném, és azokat a l(ottákat amit a küiföldiek úgyis visz-
nek, azt enleltlém me8. E8y zongoraisl<ola ára 7-8 éve

30_40Ft volt' ma pedig 600Ft-ba kerü].

Igm a'ősennűhödih a t'ehetepitlc, ú31lttorul a kottáh Jény'
nó.solás útján ualó terjedése.

Te ,úszetesan tt 3Laduítgi helyzet és a hereseti arúnyok

ebbm nttgyntn tékben közrejótszttuút, de gondolollt 0kott '
hiadók ualanút nindenkóppen tenni fognalc ez ellan'
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Ilz egy kűlön téma, ezt elóbb - utóbb fel ]<e1I vctrti tla-
gasabb szitrtetr is, akár a l]arlarlerltig elvirrrri, [telt eZ a
helyzet te)jescn megöli a kottakiadást. Lassatr tletll lesz
mibő] rnásolni. A Hungnklnrrlkjállításon a Luduc kjadó
képvJseJőir'el beszéltem errő], és ók elmorldtíl<, lrogy
Franciaországban példáuI olyan sz!gorú 1örvényck van-
nak - e]l]rez l-tozzá kell tenni, hogy más gazdasígi hely-
zetberr vatltrak - ha a növendéknél míso]t kottít ta]íI-
nak, akl<or a tanárt felelősségre vonjík, sőt e1 is ti1t]r a tjík
a tanítístól. ]]z vorratkozik minden nyílt előirdísra,
hangverselyre, rádióra, tévére egyaIánt.

A halgzó anyagban már nálun]< is tcttek lépósckct, l
koÍtík 1erén még nerrr' A kiadóI<rral< I<ell iisszefogrliuk,
hogy ezt a problénát rnegoldjíl<. Ncrnrógiben aIaI<ítot-

tuk rneg a Magyar ZcnernűkiadÓk szovetsógét. A jóvő
évberr azzal logjuk kezdeni a ntunkítlkat, hog1'crtc
)obban odafigyclürrk.

A zencműboltok rentabilitísa is cgyrc nagyobll l<óL-

dőjeJ, iirrrlagí|lln a kottíl nem tuclja cltaltani l lloltclt,

ebben l helyzetbe ll még nehezebbe rr. Dmiatt l<c]L mel
lette Ienni vaiami rnásnak is. KúlföIdÓtr ezt Ílgy oldOtlÍk
meg, péIdáLrl liittópa nlís országaiban a l(otta a hang-
szerrel \'an e8),ti(t, rlíg,V1ag-varországotl a körlyr'esbolt
}rálózatlroz csatrlltirl< még az elrnúlt rctldszctbetl. A I{ó-

zsavölgyiben a )<ották lnellctt a hangzó an)rag is lllCtt..
lílhatÓ nagy vílasztékbarr' Ma nár rlondhatjtll< nin,_Ictt
elérhető az óÍiási kotta és lcnez vá]asztékból

Balogh Bcfltrix

Nézzünk az űj zenei kiadvárryokból nélrárryat:

Magyar zelrci ct cklyék _ Thclköly és Rákr-iczi korlbcli
kr_Lruc rlótík
l]cethovelr llb urrr _ r]ísz]<iacliís

Liszt Feletrc: A lrolt l(ajlt(j szetc]ne _ rrrclrlcllánlt
LisZt Felcllc: 5 rlagyar rrópdiil
Ceorg OnsJor,,': Quill tct no:3
Vjcr Slowahjsche Tacuzc aus deu 1B. iirhrhutrdci t

l l lrirrr,.r'rt lrtlrr:ltt.rr

QoB, I
(ltuZZl^rt^r"*,ffi,

]022 1]uJJPcsr, Eszrcr lLrcl -1,t-'Llcíotr7'tj:rx: l]5-9630

Spcciílis lic]lk' tokok llrórct Lltíl]i kószítósc,

órzókcny cszkijzök (lrangszcrck' tlrÍíszr:rck, crósítők,

karncrl'rk sdl') tclrcrszíllítl'rsra ós tírolásrl. Vizlrltlarl llorítás,

tijkólctes biztorrsíg. Üveg-, és karllotrszlil crősítósíi

1loliósztcr tokok, csellók ós lrőgók szíllítására.

Kiil[öIdi liaugszcrtokok ós lletrgszcrtlrtozókok
(hÚrrok, vorrószór, ós cgyi'b alkatr(lszck) iIrl1lortílísl

katalógLrs alepjín '

Zenci scgódeszközök (s1lcciílis szókck Ós állvárryok),

stíidiótcclrrrika.

Me ste rltatlgsze rck adís-vótclc.

lll!5, DrCI J!llll,R zr"\EíÁa 19



Apró hírek . Aprő hírek .Aprő hírek
AZ Átlami Hangverscnyzenc'

kar augusztus 31-től szeptember 5'
ig Svájcban vendégszetepelt, szep-
tembe[ 20. és 22. köZott Augsburg-
ban adtak konceftet Alabo Ceccato
vezényletével. November 13'tól de'
cember 10-ig JaPínba utazott kon-
certkörútra a zenekar Kobnyashi
Kenlchiro és Luhócs Eruín karrrreste-
reld<el. Karácsony előtt máI viszont
ismét itthon lépnek a közönség elé.

-?-
Az MRT Szimíonikus Zeneka-

rának decenber 23-íIa tervezctt
koncertje Hindel: Mc-\sií-\ műVe Vli
súry Tatíls vezéltyletével egy mís
időponrban keIü] ÍnúsoIIa.

A DFZ cgy sorozatlal lisztel8ett
egész évetr át nagy zeneköltőnk,
)lttók Bt!a ll.rl.rl,in,tl< 50. cv[orduló-
ja alkalmíval, aissZekapcsolva ezt il

Liszt évlbrclulóval'

A Nerlzcti F j]harmÓlria 1995-96-os
évirdrir szóló műsorteruébcn töl;b
oly,rn lr.rngv. rse t ry is szercpc', ,rtrrit

,r Dcbrcccni Filharmonikus Zc-
nekar íitlllllszíroz oly módorr, lrogy
rn,rgult 'r v.ill.r)t.ik a vendegmúr'.'-
szek megllívísít'

Arulre Banarrl francia karmesler
1994-ben két hazai koncelten szeÍe-
pelt a MagyaÍ szimfonikus Zene-
karral az Intcrhoncert szewezésé-
berr, majd ezt kÓvetőeD spanyoJor-
szígi vcrrdégszereplísre uLaztak a

l(arnesterÍel. Á klpcsola1ot egy
szerződéssel nég szorosabbrir íűz-
ték, atli a katmester száníra,,íIlan-
dó vcndé3l<arrrresteI''-i cÍIet, ] Ze-

nekarnak pedig kúlföldi vendégsze-
repléseket jelerlt. Legközelebb
1996' lebruár 19-én a I'esLi VigadÓ-
ban lépnek együtt a köZönség e]é'

mezének arlyagít, a huszonegy éves tak a Magyar SzimÍonikus Zene-
I3oginyíGcrycly|<őzreműködésével. kar székl-rázában osztrík rende_
A zelekart Kollór Inlre vezényeIt'e' zésben.

Az MRT Zenekar fél állísú szóló-
cselIistájának lne8lryerte V ur gtt T Lt-

mrfu csellóművészt. Azolrban aZ

Operóhoz sem lesz hútlen. egy gcnt-
lemen's egreerneDt ke[etében to-
vábbra is lelretősége lesz az opela-
házi közörrségrrek, lrogy oper ai szó
lóit é\vezze.

1995. utolsó napjaibarr a Hunga-
roton Cl,rssic ki.rd,is,ih.rrr Dolnninyi
CD-t késZít aZ MRT Zeuekara. I(ar'
mesteÍ| vósúly']' tnál, szóhst;'': onc-
ztty Csttba cse]lóművész.

-?-
A Dcbrcceni Filharmonikus

zenekaÍ Mozttrt Rer1uienjét szóIa|-
tat1a meg a kitűnő akusztikájú Szent
Anrra Székesegylrízban a sZent Án-
na ÁJapítvíny javáÍa. KösZönet a Ze-
nek,trn'tk, .r Mardtlri Cy.ttgy Ped.rgó-
gus Kórusn.rk, a szólist,il<n.r)<, K,lry
Mihílly KöIcsey-dí1a s kar-na3yrlak, a

magas színvonalú I<itűltő konccrLért.

A zelrekar őszi első koncertién
bemutatta a nyáIon készített CD-le-

20 
'!N!BÁR

Á DFZ jelcrllcg vendégkarmesler-
rel készül lrlagyarorszígi és trénct-
orszígi kotrcertekre' Harc Riihter
karrnester Svíjcból érkezert a zene-
karhoz, és lló8y haDgvelsen}'t ad
a zcnel<anal.

A?' 1995-96 os évadtól isrnét tcl-
jcsít szílhízi szcl)gá]atot a debrecc'
ni zerrekar. Száztíz elóadáson mu'
zsikálnak, többek l(a'zött a PiLldngó-
/rl_vt_sszon1britt és a, Fí staÍftdn IJ<öZ-

ben küIfd]di turnél<ra is készülnek,
Nétletorsziigba, lielgiumba, oJ asz-
orsz.i;l',r rrs Sv,iich,r v.rn rnc3lriv,r.
suk

Az uj zenci évadban a núsoltelv
gazdagnak ígólkezik. I]ccthouan,

Schuntann, Csojkouszkíj, Hiindol,
Ha1,cln, Vajda ] ános, Rachnrunyinou,
I]ruchner, Rn tóh és Ritttszllij-Korszt-
,irou tnűvei szercpelnek a Bartó]<-ter-

mi bér]etes lratrgversenyeketl.

-T-
1995 au8usztus 28. és szeptember

8. koZö(t kaImesterkulzus-t tartot-

M\thias Husnnnn német karmes-
tcr, a M.rg,_lel,'utgi SZÍnIl,iZ í' 'Zenei-
gazgatója tÓbb éVe tendszeresen
vez.rnyli ,r zcttrk.trl. Az cv, nt.. is-
nótlódő nyugaL-er-rrópai ScIrlote-
tulllékol) is löbbszt'r r.ezétryclte a
zeneltafl. 1996 fcbr:r-riir 12-élr a 7-etre-

al<adénián vezényli majd a zcne)<art.

Az elmúlt évad végén Ine8tartott
próba;áték erednényekérrt a zcne-
kar új tagjai: 'IlhÍícs'l-ibol (tlhx),
t'*itlty Míkljs (lll' ll.115oll'l), s.ii'l8Vi
Sza Üoic.r (fuvclllj' Hídí 1'lacr il s trauss
Zclckar je)cnlegi koncertlrcstere
Íél íllású koncerln]esterc lctt a Ma-
gyar Szinríonikus Zenekarrrak,
tlgyancsak fél ílIású L^g zsoLrl í IsL'

urín a Magyar Ál)ani Opera)ríz l<on-

ce rnestere.

A zeneker új ottlrona a l)iiva Lltcá-

ban le]retóvé teszi a szírrvorralas 1el_

készüléstakonccrtekre' A retldc]]<e-

zésre ílLó fúvós tcrnrek a]kotórnű-
heLlyé válha tnal<, ahoL rcltdszeres
stúdiun8yal(orlatol{at íolytathat-
nak piirlrtlzamosan a Da8y Próbate-
remmel.

t!q'i I)|cliMilLR



Apró hírek .Apró hírek - Apt'ő hírek
1996 január 9. és február 17. kcl-

zÖtt operaturnéIa indul a Miskolci
Szimfonikus Zenekar Ausztriába
és Nrlrnetorsz,ígb.l ' Lonzíng A vadorzó
című operáját m ut atjákbe Koncz Ta-
ntós és Koutics László vezény\etéve\'

1995. novemberóben Ve res.s Srírt'
dor nűvejbólkészített a zerrekar CD
fe|yéLe|t, Mészáros /rírros svíjci kar-
mester koZteműl(Ódésével.

adott nagysikerű hangversenyt au-
gUsztus vé8élr a Zenekar Izahi Masa-
híro vezény)etével, aki az idei Netlr-
zetlüj zÍ K tm n csÍ tru ersany gy őztese'

Az előző évadban kísérlctképpen
beirrdítotL,LInokúk és nagyszüLóilt
ItttttglrcrsatlyclÍ" ragyogó sil<ert lro-
ZoÍL, e7'é[L a l<oncertek ebben az
évaclbal is lolytatódnak a Mng1'ar
|-lorlvedsÉ3 Műv.']uJtisi H 'iz.ill.t n '

Hollandiíbarr a Vu tlÍ Rccords F'MI
ka'zajs kiadlisában jelent lneg a zctle_
kar legújabb coIIPact lelneZe, .rtT]c-

lyen MoZir1t-VeIserryművck lralllrr-
tíll< hol]lrrtl szólisták elóadásában,
c úI'lh t n iÍs vczénvletével'

Mor cu s Ob erholcer vendégkat mester
lép a pódiumra.

Nagy az érdeklódés a'fauaszí ber-
Iet iránt. Az első koncertet kü]fö]di
karmester, Mitsuyoshi Oifunua ve-
zényli, közrerrrúl<ö dik Eguchi Masako'

A zenel<at ér'ek óta sil<cres 8yer'
mekkoncerteket ad DecembertóI új
kezdeményezéssel bővül az elő-
adás. A gyelekel< előrc elkészített
kérr]ésel<et kaprral<, s ]re]yes vála-
szokat a kovetkező koncer'tig l<ell

eljuttatniuk l zeneJ<ar)roz. A helyes
válaszr bekLilrlő]( köZötI lríÍoII1
nyertest soIsolnak ki az clŐadís
elótt'

A zetrekar évek óta kísérője 1rataJ,

tehetséges nlűr'észeknek, p|' &rítti
KtislóJ, Bo14órq,i Ger.qely |zt a )llgyo'
míl]yt.t jaj\'őbcn is lillytatrri szcrct-
tlél<. A zctlel<lr éle tóben ]dctrre]l<ccló
Ilelyct Ítrglal el az eIső CD felvótcliil(
elkészítóse a Durut honccrtch prog'
ramjítlak anyagából.

-2-
Új sor ozato t indított aMáv zenc'

1996. nlálcius vé5éL Lajlha LószIó kar Bócsbcrl, az osztrilh vdsutlls
összes szitlfonil<r.rs művérlel< felvé- Szakszeruazct retrdezésébetr
teIere kjszül .r Pócsi Szinrfonikus A sz.t lrsz,'rvcz et székh.izib'rn, 'r
Zenekar l Mnrco l)olo Lcnrczkiadó ré- ,,Kongrcsshatts" 7OO íéróhelyes nagy-
szére . Nicolrís Po_v7uet vezényletével tcrtlében' A népszerű núvekból
rögziLik I')lsistrata, op.19, 5' -szül{ó- összeállírolI sorozatot Ru.Jolf Streic-
níd, op' 55, 6. szitttfónia, op' 61 cÍl11ű In és Gril'l'atús vezény|i.
nrűVeket'

-?-
l1z év jÍrlltrsiíbalr az Ameri]<ai

|syesl:i1t Á]lalnok tlctrrzcti titltrepe,
a,,FÜggctlcDség Napja" alkalrrlíból
egy rall8os amclil<ai kórussal, a
Pittsbur8Il-bÓl érk czcIt l',4ttulc] ssohn
Kóni-ssal adot t köZös ])angvelsenyt

a MÁV Szirrrfonikus Zcnekar. Á
négyszcres Gr:rnlny-díjls kar-tncs-
ter, ]lolrc' l jjílsc vcz-ényletévcl ldtáJ<

elő Verdi ]?(|Lluie utt Á hangvetse-
nyért és magíért a lragyomínyte-
relntő l{ezdelnényezésért levélberr
fejezte kJ elisncrósét és köszönetét
a zenekarnak Don ttld I]líttkn azLIS A
budapesti nagykövetc.

Szilvcsztcr tíjÍu lragyomínyos
l]yu Íja t-c Ll ró!)iri turnéjiirir irrdul a ze-
nckat, ós istlÓt mcgIrívtík Hollandi'
,ilr,r, ,rlrol nr,ir, iusb.rn MJZ,nr R,',lt,i-
entjót jíl elő tobb helysZínen, 1öb-
bel< ]<özötL az nrr-rs zterd.Lmj Coírcl't-
tcborrrr,-birr.

--€.-

A BM Drrna Szimfonikus Ze-
nekar r iszonyl.rg sikeÍes óVcl z'ir-
llat' A Tl1j l.rlrlct e]őadísaj, va]a-
]ni]rt a Dl.{/?.l lDncertek telt IláZasal(
voltilk.

A'I'óli bÚ leL e]ső előadísít külföl-
di vcrrdégka r rnes Ler, Hlns Schanr
bcrgu veztnydte, a koncertctr a llő-
uáro si. Éncl t ttr múködött kaizIe.

A Téli bérlet utolsó koncertjérr

Júliusban kószítelte cl a l"LiV zene-
kar Beliczrty Qzlo (1835-1893) d,rrrol/

szitnfónÍőjrínak és SztruLútl uonós zc-
Í.y'l,lrríl CÍll]ü l núvcitt cl< lctnczfelve-
telét,,rlrrcly.r nlüIt sz.iz.rd u to IsÓ rv
lizcJeirl,'L l(.rLllisr:böl .rrl izclrtijL.

A Zentplóní Műuészcti Napok kere-
tében a sírospataki vár' udvarán
1995, DEC!tMRUR

AZ c]]{i)VelkeZő éV aZ iil)lleplés jc-
gyóbcrr zajlik' A BM Duna Szinrfo'
nikus Zcnckar 35 éves íerrnállísiit
ürlrrepli 1996-barr' AZ el(elt idíj irliltt
ncr'cs tnűr'észcl< léptek fel ir zcrlc-
karral' A szcr-vezők azt rernóLik,
Irogy a kcizönség egy gá)lrnústlr l<t:

rctébetl viszotlt]áthatjil ijl<ct

- t' g_'ü -
Ilemlurd Cro ppcLte rlin i l<arne s ter

(196_5) a I(l:ilIi{y'llinLsztét Íutnon (:s Zc'
nci'fanócson l<eresztiil l(cIesctt lne !l
llcttnünkct' MagyaÍorsZiigra sZcIci
nc jörlni, tlagyat zenel<al )<atuics-

terének'
Kórjük' akit é[dckel keresscn meg

be 11nLilrket Örléletrajza, íérryképc a
Szövetségtlél |rczzáÍér|rct ő '
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A Debreceni Filharmonikus Zc-
nekar próbajítékot hirdet a követ-
kező állásokrir:

I és II' lrcgatlű, cselLó, J1luola, klarinÚt,

fagott, oboa, }utrsontt, kürt

A pÍóbajá(él( idcje:
1996' jd uiír 10-ón 14 órdlot

He|ye: a zenelnr próbíten]1e
4025 Debrccen, Sintonlly u 1lc

]elentkczési hatiíri<lő:
1996 ' jnnuúr 8.

Jelelltl<czós ír:ísbarr vlgy tclcfo-
non a zcIrcl<ar ir odíjátr.

T eI 521 472-395, 521 3 47'07 B

ZongoraJ<ísérőt a zenel<lr netr't

biztosít'
Bővebb íelvilígosítís a zetrel<ar

irodájín l<apható'

zo'lgoÍa-
32, Liszt Fcrenc Zorr gorirverscny
13ud\pest

1996. szcp(cnrbcr 9-24.

lV. lntcrnaLional Franz [.iszt
Pianocon corrrs
Utrecht, Ncclarldnrl
1996' ápLilis 27-rníjus 11'

lI. Internal ional Piano Compe ti-
(ion Umbcrto Michcli
Mihno
1997' októbcr 6- 18'

Orgona
3rd. Intcrna tional Organ
Competition
Mrtstshirto-'l oky,o

1996. szeptcn)ber 5-15.

Hegedű
XXVI. [ntcrrrational Cotnpctilion
)eu nesscs Musicales
Bclgrtid
1996. lIÍÍciLls 20-tól ípri]is 2 ig

Carl Nielscn Violin Corrrpctition
199 6
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Oclutse, D,itritt
1996 júnitrs 1-9.

XI. Intcrna{ionirl Violin Compe-
ti(ion
Poznan, I'c.t t s),c]orszós
i996' októbcl l2-27'
(Llgyancsa1< itt nríjus 11- 18

között hegcdűkószítő verseny is

lcsz.)

Fúvós
48' Prágai '['avasZ Nernzctl(öZi
Ze rrci Vcrscny ([r.rvola, oboa,
l(larinó1, l-agott)
1996' ípLilis 29-tól IIájtls 13-jg

II. Balalorri Ncrlrzctl<ózi Zcrrci
Verscrry (Klasszikus lr(tvósze-
rrcl<irr, Llig tJan d' kiilönbijzó
óssZcállítiísÚl fúvószenckarok)
Vtszprhtt
1996' jú lrius 27-29.

KanlaÍaZcn e
Lon(l()n Irr l crlrational Slriug
Qtlaríet comPctition
l997 íPri]is 8-14.

Viennir Morlcrn Masters ll. Ilrtcr-
national I'crformcr's Recorri ing
Áwar<l Conlpctition'
(XX' sz'-i Illú l-5 előadó
Incgszólllla tísíbln)
t]ckü ldcnd ó lZ anyag
19 j)5 dccenrbcr 1-5'ig

Kamarazcrrckar
4. Dcutchcn oíchestcrwc ttbc-
v'crb. IJurollaisclrcr Weltbcwcrb
fiir Karnnrcrorclrcstcr
(lcrt
1996. nlíjtrs 12 19.

XXV[. In(ern ational
ColDpc(i(i()n )currcsscs
Musicales
St ri ng orchcstrir with continuo
Bal3rtítl
1996. nlár citrs 20-íprilis 2

Bővcbll i n [o rnráció a verse-
nyckról .r Magy.rr Zcnci llnics
kiinyv(.írÍ[ran trrlálható'

MÁV_osok' vagy'l'ÁVKÖZLÉs-ick?
dc

NE|YI PosTÁsoK, sEM vAsUTÁsoKI

t.'agy l<íváncsisíggal és órdcIllődésscl
fogarijrrk a Zcnckirr cÍIű llp nrincletr

cgycs sziilnát szcrctjiili czt il |criodi
kiit, czért vigyíZ11i is ki) tclcssógtillk

Po11tossií8,iiri, (írgyszcrÍiségóÍe

Ezcn íölbrLzdrtlvl s;lcr ctIlérrr cgy'kót
pontltlanslígra lcllrír'rti a LisztclL Szcr'
kcsz(aisóg ós l Iirpot rlIv.tsó b.triitirirrl<,

kollóg.iirrl< l'igyclrrlót: l .B oltll]rlrl Krr'
r.ics (. iz.t lr.rr.ir, 'tD lri.rl' I n ir i.' l, I .rz tt

(crjú l(ósZítójót lrc:lycsbítósrc az llíllbi
nlóclon:

,,' ' dzL hilzc!]l az aLső ígazglLó toLtnnt

.\l,,.U,rJ,L.',r{ 'rr ,rt rrt,,Ltbi t,cl1 ",'. tl,i -j tríIs hi, Ild 1lcl't ísy |dtl - !4,í]t p|il),(i?nÍ

1itihl Ilü iilLc t a zcnelllr ólúc 1990 bctl."

^ 

j.lvit'ís !lc!11 töítóllt trlcg, pc<lig a r'ir'

lr-lsíg ez, hogy ]987 llcrl az al(kori i\l:l-

gyar l)ostJ nz al(l(ori Postits Szitrtlonilctrs
Zctlcliirt igazgltrii lilliísít nyílt pil1'ízat'
Lrl t('ll;'lt, 1,. (\cnr It.rg\ tigy I.rrl,'rr.
bcrr, <1íj.rt scltl ac]tllk ir lrcl1'czósÓrt

,,csal<" l tótlycI<!)

Á 2l ol,lirlort [urcsl volLolvi1sIli'1Ú[lr

^Irll.l 
Íi|.lL ljlíll'.ll( Ziiró szaliaszít:

.. r ' , I 1 , r 

' 

J . r i r J J i / r.( rr'i( 
'r 

.V,r-rqirr \._lrrrl.rrti_

lL,1_\Lrli, l'Íl3]'i_l 1I /].]JllÍJ Dk |c!k|carc]l o LL kaü'
r, r't,/., t I l', t, /r..r-qy jobb,t,t I,ij,ttt t,q,t.q;

l,tg, lclt,:t, lLo91, llttptnk hm,ttótiltni ttitno

guLrist, ncttr tttlout "

I-íssLll< i vel(jsiiSot:

- i hivatkozo{i Zcncl(ir llcvc l91]0 ól.l
Nlagyar Szirnlirniktrs Zcnckar,

o a 'I'ávkijz|ési Zcnci 
^lirl)í1válry-b.rrr tl.r I'OSIASOK v,ll t..t:. Irint

alrogy a lr.1ÁV Szirrrlotrikusok Zcncka-
ri Alapítvállyíl)an scn] VAstl 1'1\soK'
hallcnr ttilnyonró rószbcn lijisl(ol:lt véÍ]zclt

ZENl]K^Rt Nl[lVÉsZBK, vagy lillllig.il<,
1p,11 rrr.i'ik l.irsc3y(lrr, . 'r)\'l!i

Ircllzct,'rr- rrt,rlrri c,ctlcg,' s,ri t .r'r.rgi
gonilok l]riltt? ilt ncm tLl(lrrrn, illl(iI
l(órdésc!

o igi:rr ,,kapttrtll< l<rrÍatóÍiLlmi tiin]o'
gatríst" (tLc I]ít ezt nlcgl)eszéltiikj)

Isnlótlcnr szcrc(ii]li a lilIot, (Lc i té'
Dycl(ct és a |olltossii!]()t is

Zongor Árpál
l.ir kilzlcsr lcrr.i Al lrrv inv

Llsyvczctő i8aZÍ]it(j

rr9s. r)ltclt,\luLtt



'űo/B,,/ úf ú,rl kfurítl rt
e) /, 7 u r, éX/ ari tt íl.osok e5 ziilct sór,1t

Címváltozás
ÉrtcsítjL1l< a Klarinétos szövetsó8 tasjait, hogy a legutóbbi köZsyűlésen cl

|oge(l()tL váltoZások sZeril]t a szövctsóg cín]c Ine8víItozott.

Jirnu.it l tól a szijvctség új cínle ós szél<hclye:

Magyar Klariné(osok szöveísége' I kcriilcti Nlűvelődési Ház

101i lludal)cst, Berr rakpart 6 lclr 201 0324 lel/la,t:201- 2780

I'cr'cI( zósl cíÍllcj 1034. Ljtldnl)cst, llócsi ll' 88 90' I/31

A lctlti cítllcrl ís tclcíonszárrlon rltttrtklicl,-jllcrr llírrllil<or lelret üzenetct hagyni

Klarirrétversenyek
AZ ICA NClnZc{]{(lzi I(lal inétos Szövctség

a Fcsztir'íllroz klplcsoIóclóan VeIscrryt Ien-

clcz 1<iizópiskolliscll< és lőis]<oliisok részére

A fójsl<illís verscrry clíidajntóje és döntője a

Fcsztivílll] egyidóbcrr zajlik.
A v, rs,.ny.kr,. lr,rtrgL.rzcll,iv,tl is,t trrrL-

zési díj bcfizctéséve] lchet jelcrrlkezni. A
]{ajzóPis]{o]ís vcrscuyl'len a hangkazettlik
ncghalIgatása utiil) dölrI a zsűri.

A verseny aryaga decetlbcrbcn fog nrcg-

ielen r r i

Kórjtil< a kllzópisl<tllís ós fóiskolís klari-

rr( li )s' 
'l,.rt, 

lr,l 5/! r \ l (r l(k r(iszt ven ni .r vcr-

senyel<cn, jclerr t)<czzcnck a Magyar I(lrrri'

Il(l. |Ll ']( 5löV,'sl:$etrik Úi ,itrtin'

ulxE(Ál 23

C'7(, r,',.,, ) :, :,., r',,1 : I n,1,,/;

No uan Lltr 1 1-Ó )tlcst o1 toltu]l óuztíró kózgyűlési)rtket. ]ra tos Llö ntó|tkct |rczLu nh antihez az t lpsztt-

bál1,t is tuótlosítunu k lrullclt. [|csv,íltozott a ;zöuctsóg szélthclya' Ezentúl lz I kerúlctí Műuelődósi Hóz ld
L)tt}nn t rrckünI(. I]őUüIt a uczctősí5útl<.Az alnöhsóg tagy latt Horuát]t I'tísz]ó Ús Vcntar I'Lísz]ó. A szőucL\ég

Írt z1i s),cit a közg](íló5 í|] tiI1ncgvó lasztott sztínuízsgáló bízotÍsÍ g cllcrlőrzi 'I'a gjrtí: Nénwth JózscÍ, Abo'

lr,Í ]Q|t!\líll' lyltizl ValÚ ia

A jtiuő tui 1n tlgran toh kijz(jll liarcIt ltelyct |oglal cI l ptít izsi k]at inítos Íllólhozó, nrc]yan szi;uclsésüIi.

Íi;bb !lqsnl ].épIisL|lÍt:tttó tttt4át' I'csz nytít i tóbor magirlt' A tlta3y,rt' IVrnIlc.tz aruaze!Ícl llözösen ltlubcste-

lú fosuL!]( Íllrkni It iy1űvalőr1ósí Hizbttn AItlubcsÍalt ptog:rl!l:júÍ dl'!tualitálok tölÍiltIti: Ienrczbcnutatók,

,l1c5!ÜluEus, tliplonn clőtti koncu rck, c]őarláso]t'

\/tíitoztaÍ tttirll lzitjsrig !t:lnatilttíjtilt, ós rtöuelnótlt lz o]l]dszLínoÍ is,lu lL'rrrr,'rl.'lr Á ltINKA'l Á/?sÁlNK
Szcl cLnóttk " szct !t ttz Ll rsziL3bllt" ttlrté ttő t:sc tl túll1,tht őI ttld ósítllt i. \t írjuh a lcualckut, cikkekcÍ, Jéryüépc-
hLt, litd,t(:sthut ['lil ullÍttll :zcltllrú l lcltLtő:ógct rtdlli tt bal lu !lÍ llclzúsrtt'

lt1urlúi:lru gaztllg, l)0l 0!] 1ij Ít,.:L híuútlolt ntíndtltkittck'
Bologh l(tzsef

Clarinetfest '96
1996 jú)rrrsíbarr a NcnlzelköZi KIariIlétos

S7;,,,, t:, ; le \. l.irizslr.rn r',.lrJ,.zi.1v\':. sz,'-

kiisos i]ssZcjÖVctelóL júrlirLs 3-7 kozÓtr A
lreszti\'ií] j!]lz8aií)ja Grry Dcplus és MicheL

C iz lrcl
sZerCtnén]( részt vctttti a li'sztivá]orl,

car.enlííre bóvebltct tletll tudutll<. Az ttta'

Ll:t ,t lil.lriIl,ll,,\ \/il\'(t\it sz\.rv\.1i, r(isz-

be rr ilrrkil)tségi llirporl.
t(ÓrÜllk rlirldcrr]tit, éLde]<lór]ókct, |<lari-

nétosokat, hogy jcIczzól< rÚszvÓte]i szíIldé-
l<ukirt, r'alanitlt )rcrgylll l Sztivctségrlc)< se-

gítcni tudníutak aZ Lltizíssa] l<apcscrlatllltt'

+++

l995' l)l'(]l]MI!Í]l{



'l'ú]zás lélkü1 állíthat'uk,,,törté_
nelmi" esemétry színhelye Yoit 1995
októbcr l4 ell .t bud.rpcsli Wcirtcr
Leci Zenetrltlveszeti Sz,rkközt1pis.
kola. Minden bizonnyal először for-
duIt elő, hog1 ](ift'ezellCn szl](m'li
jellegű tanácskozás céliábóI az
osz,íH Inind('n leszebÚI l3 koz(|i5_
kolai I<]arinét tanír gyűlt össze.

A régen esedékes 1alíll<ozó célja a
következőkbcrr foglallrató össze :

Millt aZ köztudott, aZ eln]úIt 8-10
éV döntő változásokat hozott a kö-
zépiskolai k]aIiIrétol(tatásban' Az
intÉzmctt1ck rz'rtlt'r.rz L'Ioző cvtize _

dekltez k,:pcs t megh.i runrszoroz ri-
dott, igy nr.r ö5s7(s(n I6lz'll<közó.
piskol.l nrűkötlik.rz ursz'igl'.tn ' Iz.t
tény jó lréhírry kÚIdést vct fel' Milr-
denekelótt a terrd]<íviili Ilódorr
megszaPorodolt,,konzis" l<]ar-ittétcl-

sok továbbtallulási le)retőségcit. Á
kÓzépiskolík szímílla]< növel<cdé-
sévcl ugy.rrris c1iy.rlt.rl,irl nent tt,ill 't
továbbtarru]ísi csóly, sót.'. A feIsó-
ol(tatásbal a költségvetési lrelyzct
Iratísára egylc inl<íbb szúkül a fel-
vthclL] ttÚvcttr]ik,'l< sz,ttn't, .il].iso
kat szüntettlek rrteg, így cgyre rla-
gasabb köve tclnl érryel<n ek l<ell
megleJelni. KisZímítottul(: óVctlte
mintegy 30-35 dií]< Vó8e Z a s7-akl{a'-
zépiskolrillln, és valószíniileg rllirlcI-
egyiktil<. vagy legalíbbis dön tti
többségük diplolnílroz sZel c tne
jutni' Iilrhez l<épest példíul az idón
nirxirnum 10 nclverrdék jutott be a
küIönbi;zri lc]srl, 'kt.rt'isi itt tcztl lc_
nyekbe.

Az ércrn llási]< cllda]a renclkívLil
örömtcli, aZ is]<o]ák és a k]arinéto_
sol< szímá nal< nijvel<cdésével me-
gindult egy egészséges rivalizílís az
intézményck Ós növendékek kö-
Zött, lne]yl]e]( cr'cdtrlétlye egy - túl-
zás nélkül í]Iíthatjuk- viliigszírlvcl-
nalu l.l'rt irt,lt' 's korr lszt'ily tnr'gszÜ.
letése. I]rlnek bizonyítékát nrirtderr-
ki hallhatta a novcmber 11-i buda-
Pesti ta]á]ko7-ón, a)iol e sorok írójít
is me8dtibbcntettc az a fantasztikus
sZílrvonal, anlt a szakktizépiskcllá-
s,rink l.'5inlrl'j.ri, VeÍ5en ygyÚZ l\'st'i
nyújtíJttak'

A fentiekbó1 e8yel)esen kÖvct)<e-
zik tehát, lrogy a jllvóben l íelvételi

24 ZENE B

kaiVctelményekct ncg ltc)l szigor i
tanunk, lta ncn akarjuk, )rrlgy óvelr-
te 20-25 a mai l<övete lrnérlycl<hez
képest közé;lszerű lrövcrldék hagy-
jl el isl<oJáinkat, akiknek nritlinílis
az esélyül< a tovíbb tatlulísra.

lov.ibb rr.lrczrti.r lrellzL tct .rz is.
lrogy a zcnenűvészeti főiskolii]<ra
bejutni képtclen diá]<ok miis Íclsó-
o](1atísi il)l ó7-minyekbc igen ne)re-
zerl l(crtihrek be, mivel a szakkai-
Z(ll)iil.,'l'lk kiizistn,.r,'ti kÜvct.'ltrri.-
nyci DclI llasonlít]raló]< ossze egy
giltttlíziumban txntl]tal(kiil' Lzel( a
diákok tclrít i(udiucol<]<ll tclve I<t'z-

dik nlc8 lclnőtt é]eliil(cr'
Á le grra3yclbb clilclnmll tchÍt, a tir'

trír óraszÍLtrl-l<élr1'sZcI lIia1 t lrö\.c1r-
dékckrc ''vaclíszi]<", és bizilrty tréltl
ez- a szcnpor ) t er aiscbbncl< bizoll'ul
cgy fclvételirl' lrlillt a g;,crIne lr étcIc-
ke, a]<i bír örül lrog1' fch'ctték, de
rövid idíírr bclLjl l(idcrü], lrogy jclbb
l, tt rolrr.r l-l tr.s,.rr rrr,is p,rlv.il v.i-
lasztani, nint nreglnnyi l<rrd,rrc{l-
tléntlycL a lllita llogiitt, a nagyolr
l<cvcset éró l<crnzis érettségijóvcl it
t.r tsoll .ilr,r tr I'r',ll'.rlkozrripily,it rr, '-
dos í( irtli.

'1'udtltrrísLil l<cll verrlltLrlk, l viJíg
tllegvá]tozo( t, bírnekkorlit is ltjlő-
rJÜtt rz'rl'rrr'ril'rx. 'rz .rl',p ,: 'r I.' 'z.'1,
Íb]<ú zctlcllktatlís ltz c]ntú]t ór.tize'
dekbln. '.z ,rr nrrz.lg (Sys/( rr, l
ncIlr bír cI cl<]<tlrl klaritlétcrs tú]tcr-
ln e]és ( '

Árr'r l<.'llti]rek,'JrrJttk, _ 
'tttt, rltlr i

ben Íelcl(ísnek lkarjuk rnligrttll<,l t

, rezni r)i;vL nJ(krirrk j;,r ' '1.. r1

hogy lcga)iibb 80lXl csélIycl garlrlt,i)-
rri tudjr-rl< a fcl\.ctt IlöVcLldél(cl( 1.r-
v,rlrbt,rrrrrl,isi , r, y,'t rn,.rg .rl,l..,r i.,
lra ez tretlcsal< rajtlrrrl< rllúlil<

Ihrrel< jcgyébcrr a rlcgjclent 13

l<cllléga e91, clvi íllísloglalíst íoga-
dott c]. Ilzek szcrirlt - e]tóróctl az cd'
tJigickt"l - 1.,'r rl.tct fornr,il',t l. ir',rrr
ju]< öl]tclli a [c]Véte]i allya8ot. Á bc-
vczctésétól azt viirjuk, lrclgy csal<

azo]< a llc)ve tldókeJ< jclen ne l< rneg a
felvétclil(cn, al<il< képesek etttlck az
anyagnirl< az clsajátítására'

Tcllnószc (eselr ezutín sen akat-
iuk a kú]dlrböZó il ] 1éZrrióIlyel( auto-
nórrrií jii t valllliíéle urlifornlizáIt
I{ajvetellr']ónyrel)dsZerÍel lnc8séIte-

ni, azt rcméljÜl<, lrogy cgy abszolut
közös tlegcgyezéssel tlegfogalma-
Zott lelVételi arryag összeiillításával
minlegy Limf onlot .rdunk,t zencis-
ko]ákban tanító kol)égáknak, a
sZakktjZépisl(OlíI( elvárlisajt i]lető-
en.

Az elfogadott felvóteli anyag a
következő:
Skála: 4 # l_t 4 ó-r3 búrnrcl1,ik dlh ua.gy

trulll shóIa (to t':nlcrtúek, hút.
1llt] 5}1all szl!, tloltL tliins és szű-
l(ítcÍ.t szepÍiDl)

EIíid 1 JLd jcIllI I ldjlct
2. j1,rtltotlrtt clső 4 sord
(stlccrtto g;r,altorlat)
). Jad]ljL\lll: I' hötetbőI btírltl.e'
lyik ptírdtlan szúlttú cLtid
3' Lj',: 5a1fua,1r, uóldsztott
cltlid

Darab: /' A fclsorolt klarinélutlsc-
ny,ll bónltclyik II' tótclc

1' Iklzdult: F'sz-dúr kl.ua'seny
2. Trrctk: B-cIh ltl uerscny
3 ltosdrll-llóJlel /.l u irtó Lu n scny

II' ):g, :zttbldott |állls.tott
tlőuclósi rlarall
(ltlvr őlag nús stílu sú)

^ 
lass(l tótel ko1ta néIkiil 

'át-szan cló |

'\z ,rtry.,;" 'sszr',rllit,i..r ,rzirI r;ir-
túllt lllcg, )rogy czzc) az a)pafokÍr
cli<tatísban dolgozó koJlégáin)<nak a
rnurll<l'ijít, és lr í'civótcliklc V]la) fl:l-
kúszLr]óst sc8ítsiik. Akkor ]csZtink
clógedctlcl<, ila az tlrszág mindcn
sZcgl€tóbcn ]csz k]arirlétcl]<tltís,
csLlPíll aI lil szcIctrrérl]< íelhívni l fi'
;).lrn. l, lr, 'iV ,rli r'lrtlriv,rt.isul v,r-
lasztja a ltIarinétozást, annak igen
I<cnlén;' pl ribíl<at kell l<iiíllrria, rlert
a piilyiin csak a legkiválcibblI<nak
vlltt csÚlyril<

Rcmó|jiik, hrlgy íllísÍogJalístrnk -

ltrrelyct tnittden szal<középiskola ir

s,ri,rl l.l\',rl, li Lij(1kL,rt.rt, 'j ib., fog
lncgjclclrtctili - egyeté[tésscl ta]iil-
kozik Illljrl a zcneisl<clI.ri llol1ógíl<
]<ijróllerl' Kérjtik, ]r il ]lozzászó]iisuk
lcnne' kLiJdjÓk el vé]en]él]yüket a
l(larirtÚtos Szilvetség círnérc'

A íc]készü]éshez, nlullkíltoz sok
si]<crL kívírlrttll<

Ilonl Atulrás
.2.'lki'z. l'i'kol.ri kl,rrir r.'t t.r r r.r r

1995 t)lcl|\lBltR



A klasszikus szaxofon Versenyfelhívás

^ 
szaxoíont 1840 körül a belga

Adolphe Sax találta ki, és mivel a

fúvós hangszerek legfi atalabbika,
a 18_19. század nagy rnestereinek
zenei előnyével nem rendelkezik.
Áhogy jóformán mínderr hang-
szer repertoárjárrak a darabjait a

nagy előadók inspirálták, gondo-
Iok itt Például Mühlfeld művésze-
tére, nerrr adorrrányozott vohra
nleg bettttüIrket Brahms rendkívü-
li katnar.rzerréjével, amiben k]ari-

nétot használ. Mozartot Stadler
inspirálta, hogy rnegírja Concerto

hlarínétra círnű művét, az első
nagyszerű rnűvet klarinétra; azon-
ban ezt a művet csaknern egy év-

századdal a klarirrét feltalálása

után írta meg. Hasonlóarr, az első
jelerrtős rnűvet szaxoforta, Jctcqu-

es Ibert írt 1935-bctt, ConcerLino da

Catrcra cínlrle|, ez|is kÖze| száz
él.vel a szaxofotr feltalálása után.
AZóta nlír lt.ttlltttas rcpertoárja
vatt a szaxoíottnak, és tna már va-

lószínüleg több nrűvet írLak sza'
xofottr.t, ntitll birrne)y Inás [úvos
harrgszerre.Több rliint 2500 olyarr
zenakari trrű vatl, atrrelyekben sza-

xofont hasztrá]tlak, például Berg,

Belnsteil), Bizet, Bartók, Debussy,

Hitrdenlith, Kodály, Prokofjev,
Rachrnanirroíf, Ravel, Sosztako-
vics, 5ztravinszkij, és Weberrl rrrű-

veíben'
A szaxolotr egyedüláIlóarr tud

trregszó)a'ltli, (rgy rrrilitha érrekel-

ne, és tragyotr gyorsarr lehet rajta
játszani A leglágyabb piatrissitno

hangjárl is negtud szólahri, vala-

Inint eTőteljes fortissilno-t is tud.
A hangszírrekrrek a széles skáláját
tudja, ezzel aIkalrlassá válik a leg-

kűlönfé]ébIl zer'rei stílusok és elő-

adásmódok kifejezésére Ezeket a

csodálatos tulajdonságokat elő-

ször a jazz zelészek haszrlálták ki,

alni tr r eglnagyará zza azt, nliérl js

azorrosítják oly gyakrar'r a szaxo-
1995, DECEMLJIR

fonl ajazz-tl. Az utóbbi ötven év-

ben azonban a szaxofon nagyon
kifi rrornult, r'rövekszik kiérdemelt
rnegbecsülése mint klasszikus
hangszer' Ez a fejlődés egyre in-
kább nyilvárrvalóvá tetle aZÍ,

- kösZöl)hetően hajlékonyságá-
nak- hogy a szaxofon igen alkal-
mas a 18-19.száZad zenéjérrek elő-

ldására.

[u8srlc Rol]Jsür
A uilág tng1, szaxofornsai ah cyyikc,
a hlooltti sloni cAvtcrrr prolasszora, a

Nc ntz tthöz i S la rlfott 5z öuclsis clni,hf

A Kaposvári Liszt Ferenc Zenets'
kola l996' lebruár 23-án lnegyei
íafúvós versenyt rendez íuvola,
oboa, klarinét és fagott szakon

A verseny célja: Kiemelt prog-
ramot biztosítani a fafúvós hang-

szeteketr tanuló növendékek szá-

mára, eZért sZátnítunk a rnegye ze_

neískoláinak résZYételére.

A zsűri tagjai: Szelérrdi Zstr-

zsanna fuvola Szakközépiskola
Pécs

Dra tsay Ákos [uvo]a Szakközé-
piskola Kecskernét

Balogh József klarinét MR'f
Szirnfonikus Zenekara BudaPest

Deák ÁrpÍd oboa Szakközépis-
kola Pécs

Ielentkezési határidő: febru-

ár 1.

Nevezési díj; 450 Ft

Bővebb íelvilágosítást Sasvári

A1tí]álré klarilléttatrár ad: Liszt Fe_

Ienc Á]lami Zeneiskola 7400

Kposvár
Kossuth Lajos u. 21. Tcl: 82/

315-834, 321.-323

Sok szeretettel várjuk az érdek-

lődőket is.

Tárogatósok
országos Találkozója
Tárogató zetléiől lesz harlgos

tnárcitts uLo]só hetéberr á szerer'r-

csi ltákóczi vár. Itt kerüI meglell'
dczélre l996 ll)árciuS 29_.]l kö-
Zött a táIogatósok találkozója A
retldezők várják azok jelerltkczé_

sét, akik tárogatórr játszanak, vagy

harlgszerük vatr. Mindenkil'tcz
szcrettrétrk e]jUttatni a rész]etes

progralnot, eZéIt kérjük nev|lket
és cfinirket ktrIdjék elnekürlk. Más

érdeklődőket is sok szeretette] vá-

rnnk.
lLákóczi Tárogató Egyesület
4562 Y aja
Vay Ádárl Múzeum
Tel: 421437 -046

ZENIÍAR 25

Hihajavítás
E]őző szátllullk 25. oldalárr a

,,WAsBt] kotlferetrcia" Japánban
cÍr-rű cikk végéről lerrrarac1t né-

hány sor' Szíves elrrézésüket kér-

iÍik érte, a cikk így fejeződött be:

,,Alri teheLi jelentkezzen nemze t-

hözi zenelulbl, egy ilyenhét megha'

tározó jelcntősógű lehet rc ember

egósz életére. szepesi Bence''



PB0üBAII|AJÁITLAT
BM Duna Szimfoníkus Buclafoki D ohnónyi Ernő :,::ti'crunix'iz..:"i j,l:i:iii;li:i lli:iili:l,i:lr,,

Zenehar

,l nii-dr il.0*ae{;,rr,'l'r,irlii.;rti

J.slÍauss míívek
VezélryeL: láÍlrray cyUla

.'1ÁNÜÁR 'l ).' ' '' '' '':. : ,, :: ,i , '' , ,i

Yílaldi: Catu:erLo gnsso
Baah: Katri,iLtl

E-dúr hcaedtitcrsery k lu' Rará1i KIis1ó[
2. Br tle!rburg Ltrs(tny

k'nr : Tórlr Taltrás'Lrolr)bita
Rl]dllitsl(ia TJ(iana' lIcge(líL

Szklenár |crcrrc' [rrvrlla
Kirsch Andrca - oboa
Lllekel c\ ! c7e l)v c l:

Marktrs Ol)erlrolzer - Svíjc

|rnniuÁq rj 'r"u.!i.r n"'Lti ' '

soLoya ld: I]ólÁőldl
B eeLh otcn : 7. zo ! t Sord vers! t ty

Mcnaclssoh : Oldsz szitlt!ótln
K'nr : E' Guchi M]sal(o'laPálr
Vezénycl: Mitsuyoslri oil<lrva |apárr

. tl,tRcrus 29. . '..

Szer)llrclyi Viklrir c.i rr,ivcrrJrrLL inr'k
zeoekari estic
Vezényel: Szelrtlrelyi Miltlris

Kicsinyck zenélÍí óráia
Vasárnilp 9'30 órakor az íltaIárlos
iskola aLsó tagoz.losxitIlk
Cyern)€kbérlct
VasárlraP ll'00 órak()r az íllaLállos
iskola íclsó ta gozatosirinaL(

"Karácsotryi nrese"
Izgalrrras karácsonyi nlesc
cgy kisLányrilL, akirlck ii Irttí ba n

rrlegeleverlcdik a kis DiÍitijríj Lrábu

ijil€ü lÁNlJA*:il.ti:'':':'::'l'r:i':i::]:,::,:'i:i]:,r:,:]:'r:,:]:::iii:]:;iiii

Tincok jjtókok

^ 
RM DLlDa MílvésZcgyú(tes lllűsoÍa

"Müzsikáliunk cgyütt"
Vcndégeinlt zcnciskcíísok

Szirnfonihus Zenehar

ii iple.EMlJE8ri,$!,:irl:ii!:l:irii::i :r:iiii:i i'i : 'i i.:: :i )'i

BUDÁI,oKl vÁRosHÁz,{ 9'30
lllazás a (éll'c Kicsil]yek bérlcte 2'
l\,1ozdrL: Szti t,izlis

Viudldi: Trll

Cs ajk o v s zhi j : É t's zah oll- tJ c ce ntl l e r

VcZélrye|| IIor(i G:íbor

i.:DF( PMBPR:q. .r.: :..1 i, .r'.1 : .,.1 ,,1, ,

Ruoar oxr Vinosn^zo ,, uu
Régi és új IIjúsÍ8i bórlct 2.

Cou p eri n : Cse l l úa I Li t t l ti ucll

]}nrahh lil i'íL
Raucl: Caultrtii siit
Rcs|ri glli : Al l t ik liri,íh
Vezéo)'e I I Iéjia Donrorrkos

Városháza diszlcrme l9.30
Kijzszol8álati bórlct 3'
Rducl: Coul)rhi sit it
1 Iii nlcl : 11árfll, L.rstt t1,

M oznrt: r úUtisszer!]lLil1

Rcspi'illi: Al1Íik út ilih
Yczórlycl: Medveczky Átlínr
Közrcrrrűl<iidiI<l sylviJ Kowalczuk lIs^

' nF{ FNtnFR rt

ZrjNEÁKAl)ÍMlÁ I9-30

LInivcrsitas bérlct 3
R,l u c I l I iln d cu Mo zí! r li R e sf i lh i
VeZónycL: N1edvecZky Ádjn]
KoZrcn]Íikódik: syl\,ia KowaLcZuk l_lsÁ

Dr(F.MBIBlH;, .r.r..r.r .. r :

l9 o0
VárosIráZi I ]a11!]vcrsellyes1ék 3'
BUDAfoK BEl.VÁRosl I'LíBÁNlÁ r l]M!LoM
Karácsonyi konccr(
Í Iiiritd: 

^ 
l\.t,,\\ilí\

VcZónycli 
^Dtirl 

Miítyás
KijzrcIrlűl<ijdikl
BUdaPesti IliÍlsá8i Kórus

BuoAI,oKr vÁRosHÁzA l9.00
Várcrshitzi l Iirngversel)y€sték 4'

s(raüss-es1 Keringők és polkák
Ci sli t I), h á r ó' r é s.l e t eh

Vezényel: Bernlrard steincr ÁusztIia

BuDÁl'o(l vÁRosHÁzÁ 11 00
Utazás meseorszáBba
Xicsinyek bérlcte 3.
Rduel : LLilnt)yó ttllsé j

sz Ííduinszllij: PaÍ fu shd

Ránhi: Potttálé hiráIy új ruhii1t - l lszlenlt
Vczéllycl IIallrar zsolt

: l^l!uÁR'Lz:li:: .']::' '

o""^."l<t ui-".ri)" tt uo

zarlei égláj^k
tqrisá8i bérlet 3
Rossini: C\clló btiső luó
P rce]l: T) ilis.olLál11

sz!íd|i]$zhij: P, u us]ú

Crrr:5: Norrlr3 lrítrr;

Ve7énVel j I]irllriu Zsolt

FÉBR|]ÁR l8j'' ' : :'' ': ::'. : :' ' ' ''' 
:

ZEN[ÁxAl)aMl^ l') 30

Llniversitas l)irlct
B ec thorc n : 11,i r ntrs u,:rsc t ry

Muszor gs z h ij Rarcl : L s), hí i 11í l is l j 
l,,] i

Vczérlycll Gál Tanrís
Kijzrcrlrűki]dik:
Viuiczai Ér';r/Szalló Pétcr^rírjoD Dénes

VÁRosHízÁ DÍsz]DRME 19 30

Í(ij7sZoIgíLati l]éllct 4.

Bacthouen: ILin n\ u0 sctty

Mtts ztlrgszhij Ralcl : E gy hiii I l ít tis h t; p t: i
Vczénycl: cál Tarrrás
I(öZrclDiíl((jdik:
Virriczai Év.r/Szabó t'éteÍArál joll DéIles

l}uDAl,ol{t VÁRosHÁzA 9.30

KicsiIryek bórLcte 4.

UlaaÁs az állaÍok l)irodalmába
s í.1i11 t-s acrls : ÁllÍLlah Ín rsa nsj n

Vczénycl l IIollcrurrg Gábor

BuD^|oI(r víRosHÁZA 1] 00

lílúsí8i bórLct 4

Gúnyo|ódások
Mozdrl: Fdlusi trtli
[luszor gszhij : Ro I I ud a I

BdÍtók : KicyL Íi.otInll
Telen1a n: Dotl QuiroÍe
Vezéoyctl IIollcrurrg Gábor

26 lluxlR
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DPbrece'ri
Filharnronikus Zeoekar

+++

Győri Filhanno il.us
Zenekar

GYőR EvÁNciLlKus TEMPLoM l9'00
lIandcl: Messüi!

Közrc rlűkijd nck: oP€ral1áZ sZólis(ái
Vezénycl: KoIlcz T'r rís

r995 DFrCtlvlBLR

zÁt-ÁEGERszl]c ZsINAcócA l9-00
ÍIiinlcl: Messítis

RuDAI,EsT ZENüÁXÁDÍMIA
Hiindel: \lessiis

BÁRTóK TEREM 19 30
Vaida ]ános sZerZői cslje
MűsorI MiJJd l]ra l,,is

Hdsddí'drudlly - belrrLltató
MaglliÍicdt
Kcjz re rrrűkt] d ilt;

a DebreceDi KodáLy Kórus
KariBa7-8ató: Kanrp Salánroo
PeréIryi Esztel - ltc8cdű
Vezényell Gril Tirnlás
Szervezől Nenrzcti llilI) a l l)lóllia

szENT ANNÁ sZíK'sr.cYHÁz 20.00
Kodály Kórus schubcrÍ sorozata
schubert: Mlss. C'dür
Rdvel: Cou|4rill síri|

M(1llilil:nÍ Ciur
,\1.rrr IJ á/r

Vezénycll Karlrp Salarrrorl

Rar(ókTerenr ]9 30

Rdch n d' t il ou : c-t t t o ] l zÓ ] l so ftwe rse l ry
Ki;,,relrll'kinI'k: Álr'irl tt.rr - llo l'rrrdi'L

l)cüü.\s}'] i-ll 
^1lrRavel: Dnpllttts t1s ChIoé - ]Í szuil

Vezólrycl: KocsáÍ RaliiZs
s7c.ve7ő: NelrrZcti IiL]ratrltóttia

KLTE AUl.ÁlÁ ]1) 00

Rcethoucn: I. i;s .Il/ _r:irrIlírlla

VezérrycL: KoLl.ír Intre

KI,TE AuLÁlA l' o0

Beet]Ú|e : \|] [s \/ szín/ótlűt
vezényclI Kolljr In|Íe

,]IMARCIUS 1o:..::.: . .:. ..- . :.' .

sZÍjN'r 
^NNÁ 

szt:Kr:sr:cYHÁz 20 00

Kodály I(órus Schubert soroza(a
s.'Ilrlr?Íl j Ddl/ljalll 

^í.,_l_v'Ollenorutn Rtlttr

VczÉnycl' Kanrp SalanroIl

zENEÁ(ADÉMlÁ 19 30
D1,oíáh: R.4ui. ''

Közre|IűködikI Magyar Á1lanr i Érrekklr
Kaíi8a7gató] Alrtal Mátyás
VezérrycL: Kobayaslri Ken lclriro

t++

Magyar Átlami
Hanguersenyzenekar

7FNHÁKÁDíMIÁ 19 30

Verli: ()uttt!to faL.L sdL:ri

Xos-\irir Sfdbdt 
^1dllrKözr€lr]űki;dikI Magyar Állarrri Érrekkar

VezényeL: 
^ll(al 

Mátyás

I Dfcr-MlttR Jt .. . .'. . .'.,.,. , '.' .

zLNdÁKADíMlA 19 30
ÁHZ_IRM Moza.( gála
Mozí1lL: A unrú.úlÜold' llyiLl'itLy

D1lúr .otlsordkr5|l11,, K 45I
Kororii:ri-ri rrr it,:

lrFF,iixü,{R 
'{'. 

, : :r:ii',': , 
j:r:i i:i:; : : i' l ]. i 

' 
'1| 1 1 Ki;zrcnlűl<i;Liili'N4lgyaÍ Állll]li Énekkllr

:llÁRclus 5' ' _' ' ' : ' '': ' ' ' ' 
:' 

':' ' ''''

i;B:oeiw6'61'14';,11,illlii;iiliiiiiiililillll::,l Magyar Állani operaház
GYóR s( oR'tcs^RNoK
()r [[: Canttitta BrttattLt

cYőR sl'oRT(]sARNoK
Orlf: Ca nit1d IIL!rnM

Karigaz!laLó: 
^IltJL 

Mátyjs
Bog.íIlyi (;cr!]cl\'' ZLlngoril
Vczén1'cl: Ko llír Irtlre

ZLNEAKADíMlÁ 1' 30

Kobayashi l'órlcÍ'
Mozdrl: ]ion..|lllD - Jlyitátly

Mdzurl: D lúr h(|!lllűrcrsrlry, K 213

DlJotóh : 8 s.illl[óníl1
Kc]zrcnlííktjtlili: Kiss Án<ltás

Vczérryc1: Kolreyaslri Ken Iclriro

z|NÍ]Á(ADÍMtA ] 
'-30Kobayashi lrérlct

M o zarL: Lucio S illd' t lyi I Lit LY

Mozdrt : Es. I tir si t 41) t t kt cot 1.! trtl t t I !
K 291b
Dl,orli]]: :). (tlj Úí!,i3) s.Ílt{ó]litl

KijZrc lrrű ki;dik: Kiss 
'óZsef,ViIÍga Is{váll, Taltlás sáodor,

Ze|tlI)lólri Má1yás
Vt'zérrycl: Kolrayaslri Kerr Iclriro

Budapesti
Filhannóniai Tirsasítg

Zenekara

. ol.r.MBr.s' r b-D. .

^,1o 

zdr L: 1 liJ |]t r sz]',lfó l t í Ll

l\llhlar: I s. Íó]liLl
Vczénycl: Ilialru l rrllll

\]ez.énvel az 1995'ös karmcstcr-
vcrscnv nvcrtese

I IdyíIll : "Lisrl]ab" szl]llÍól titl

MozíIrt: Re4uiattI

V..á'!],.l' l Ians Pe(er G|lli]t

iilrYÁft clii,i'ii;'Í'i:]i al i 
:i i:,:,,:l'::, :l l ;, 

.'':'.:l. 
' "

w dg'lcr: N űt nbct si n] 6l rrdrll tloholl

- tryitrittl,

lvlcnlellsolttl: c-ntolI 1t L gc tlű Lle rs l l L.t

B arlio z : t: n t t :zt ih u s S:i t till t t itr

VezÉnycL: Will I lLlltlbo18

++ +

Magyar It{ttlió
Ó s T clc vízió S zimfo i til i ;ts

Zenehara

Zt]NdAKAI}a]MlÁ 1') ]()

70 óvt:s a Ma€iyar Rádií)
iinncpi lrangvcrserty
Vc7ólryc|| Viisiiry Tanrás

: Df(EVfifR it;

ZrNEAKADí:MIA Téli bórlct ]

weincr: BLt)|.llós, /'rI_storrr/l /_l I j-!'t

Ko.srr Mil'lós: .1: ijs;nhn 1!1l)l!i

Ki]Zrcl1l íil(i]dil( | MR'I' Éll.l<lreÍ1l

Ínc]ics szr'llisrí]rl Ten]csi N'llili;,
Tóth línos
Bartóh : Zrll(| Íüiras', ü!ií}l,lll.qs.tn'ir.

Vc7ónycI: Ko\'ács Jáüos

zrjNDAxADÍ]MlÁ 19:J0

S chr rnr arn : n -rt tol I zo tt ! o fttuLt rsa t tf

s.Itlll)cÍL: ]v szúlÚjnill
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sclÚmann: Iv szitnÍó ül

VcZénycI é5 zol18Ól.ilr kölr.l]]ilk' ]d'k

Vásáry Tarrrás

:r I .1(r .:1.: : ::..: l.l: ': '' ':
Z,.nr^*^nir,,^ L;;;
oratóriulD bérlet ]l].
BÍuchncí: F-ilÍi r uotlósijtös

veídi: Nó(y á]utara| tneII

Közrerrlúködik I MRT Érrekkara
Vezérryel: Lotlrar Zagrosek

.. R.t8; . .. ..... :r.,.:i.......: :

ZENDÁxÁDÍMl^ l9'30
schLLbcri-sclrLLIDanl] bérlct l]
s.Iluhcrt: II szü|ljó in

IJI sz'ínt|ti ltia
Schutnann: L szitnl Litriu

vezényel: Vásáry Talrrás

Zrxglx,roívrl l9 30 TéLi bórlct I1.

Beethou cn : I I I p i llí L|PrsP t ]\1

Közrcruúkcjclil<l Re gis PJsqtlic1
Brahnls: lI sz'űnÍólún

Vezérrycll Lrrl<ács Ervirt

ZtNtjÁ(ADíMlA I9 30
Schlrbcrt-Schrrrlarrrr bérlet
schu'nd fi: I ]!sllűu(rsalry
Közrenríiktjdiltl llalvay 

^ttilasclvbert: \/]l szi! ]'Íit LiíI

Vezérryel: Vísi1ry Tiirllís

zENEÁKADíMlA L L.00

Ma(inébórlct l]'
MuszoÍsszhij: r.sy éj 11 ho|,ár ]l!P1,ll]

Rahttaarry in ttu:

Rltpszól i] Lly Pl| Ed t l i l l i'titll li ll
I(özrcnrűködikI
oÍavecz cyaiÍBv - Zol1gora
Csdjhol,szhi j : v]. sLi t l l Íó ní.i
VeZényelI t.igeti 

^ndrís
. FEBRUAR IS: '. ..
Zllr:exe.Lrrur,r t L 00

MatilróbórLct II]

s.ltötlbcÍ8] A 1 lslirsőiiIt ój

lJÍ ahns : l s.i t l)Ílj t l ill
Vezényel Aldo ceccato

:FhBRuÁR 25, ' ' ' '' '' '' ''' ''' ' '

ZENEÁKÁDr]MlÁ 1l '00
schLlber('schLllnanlr bérLct ]V'
schubcÍl: v' s.n{óltid
v l]] (I](|Í.i).(| l le ], |zikíó i a

Scltutnnn: 1l szin|ónil
Vezényel: Vásíry Tarnás

l'rsrr Vrealú l] JU

] ÍÍtli8 Tíbor: (htlIlrli]to oba,irn

Ús uonó5a!1lehnrr,1

KijZrclrrűköLlik: Koltár Béla
Tcíényi Dic : Zo t ]sor I erse l Ly

KijZrcIr]űki](lik: sZcl€csényi Norbett
Kö aczei Árp,i d : K I L .el Leh d n d dÍ,1b

Csihy BolÍlizsáÍ: Bdrcsdy - hdl]t(ird

KözrcllÍíkijdil(:,\1RT Érrekkara
Vczélry€L: Kocsál Ralázs

DEÁK-'t ÉRl EvANcÉt,IKUs TEMPLoM

I.s.Bích: Kdlúcso t 1), i oratóiu l tL

l-]HIl. k(1ntáld

Közrcrnűkcidik l Lurlreránia Énekl<ar,
szólis tík
ve7ényel: KanrP s;rIalnoD

MÁrÁv Zr:N}]HÁz (Páva u.)
I0Ílsági bér et I]|-

"Karácsonyi hangverserry"
Co rell i : Kttr ti rsa l tyí t o,J..rlo Erosjo
Mozdrt: Lssul l,l l Í illbil,l lc
Cs ljhou s zllij : \'o'id5 _(:.i.'rltíd - K/rilsó
J'st rduss : DL't]'' L,ó r )t,\' k,i t ry
Közrerrlííkijc]ik: Koós Flóta' órtck
VczélryeI: Deák Talrlá5

zENüÁ(ÁDb1MlA V. bórLc!

Ro.ssiri: Tcl/ \/il n t os t 4, i t,i r i1,

LiszL: f,!z-lLit io r r.q Lr,-rl r4r rJ d, r ]r

Cs ljhol)szh i j : V. szu t tlti t tiu

Kijzrcrlílrcjdik;
MocsáÍi Károly - zongorll
Vcz;'rrvcl: Robert I Ioluiltrr!

FőVÁRosI oPERDT'I' szíNHÁz
A s2aknrinisz(ériüln újévi koncertje

I'Isrl vlcAt'(i vigadi) l' béllct
Bc€(hovcn-í:st
Cotioltlt tt),iLlitt/
(ilLir zatLSot nL,c)'Jt ny

I(ijzretn í'iköc]ik: Drífi Kálrrrálr - zongor,t
Vczénycl: Lukjcs Ervin

ZENlAKÁDíMlÁ
Rrahms-est
B Í1ú r zallsoft|uÍ!ls(lly

K(llrclD Lü\o11ll(:

Erdélyi LÍs:lló - zorrgorl
VezéllyEL: AIldÍe IJerDafd - l'raIicilro

+++

MÁV Szilnfoniluts
Zenekar

i::b€cEMütÉ,x; :'r]',i ::i ii:,i:i':]' .: : ' :': ll ' .' ;:

ZIN[ÁKAnrjMIÁ
ErdéLyi Miklós bérlet 3 €lóadiis
B e eLl lol cn : II- s.i n]Í(i ! l il
Moz|rL: C-L]úI (KÖÍalui.áii) lnise K 317

Ki)7-rclrlűki)dik:
Btldapesti ÁkadéIJriai KórustáÍsasii8
Vezényel: Kollár Inrte

Zetehar
Táuhijzlési Zenai

Alctpítuátty

Z r:r.r r:e xa n rj v I 'l ]V llí rle t

B occ]rct i n : C'1]íl r s.i lÍ(i űl

Ros.\irri: llJ:'ltr s.ori,ir,1

I/d/ílÍj N./sotl ,,J i\t]

KíjzrclrlűLkijLlLk Kel tesi Illgrid,
wiede|rla|)Ir BeÍl)adctte, Mttkk Józsel,
sZvó(ek LiisZló
IlUda|es(i KórLls
Kari8ilZ8at(-) : 

^')(al 
Nlátyás

VezóLlycl Medveczky Ádírrr

; órcr'vnr1'n 5' '''' ''' '

[aÍkas FeÍc|rc sZerzííi cs(ic

^ 
NPlr)7cli Fillrl rnr órr iával

közös rcrtriczósllcrr
(Á Nl'r8yar Ilá(lió l']aj'('8)'.I].s adjsl)al]
köz!ciíli)
s.ú tfo t t ih u ! )' í 1,it ]|,

(--J (l,' l Üd /dL,. L\(, l l /
TraJ ail'lllolkJ síl(7íla
.\liJr.r r/ir,rrr,l pt ltornt.,,,.\ltr.li .\r'J l ,r',.

(Ilctnuntó)

Sz.!ut la os lititit
(öz.clDííl(ödik i Csavlck EtcLk:r - ónck
I IoIváth Anikó - cserubaló
ir.lagyar Állanri Értckkrrr
I(ariBaz8atC-J : All(irl N{ j tyás
Vezólryelj M€dvecZk), ÁdiíBl

DUNA PÁl-oTÁ

Verdi: Nnbu.lr - ttyit(itty

M. dclssoh : I I!!I\líiL,ers!]y
s chubcrL: B r] r )...tl.]t szill t |ól ía

Csljhousxhij: Ktt ti!.l d I IÍüLyúh tauÍiból

KözrclrrÍíködikI I Iol)8 soo ling
Vczérrycl: t,ec Clrul Su
A l(ollcertet a fJaewo'Motor tá rogatja
Rcndcző: Noll Tae_Clreol' Dél'Korca

Magyar Szinfonikus

28 lDlrrrln
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i ;qEgB${9EE:lO;l):,,:, i;:ir):i.i:r::iri:i.ii:i):a'lr;,ri,:i)a',aa,a

zFNL:A(ADíMl,{
Dloíúh: shlb,!t 

^1al 
c r

Kijzre ruíikoclil<:

Btldapesti 
^kadóIrliai 

Kórus(ársaság
Vezéllycl: l IollcÍtlog Giibor

:,oEfFjüsÉR'ii. ;'' ''' '',' ,, , '], ' '] ' : ' ]]

Wrar Ko*"u, r"rrous
MuszoÍgsz'hij: Éj n lloptir lLegyctL

Sntetd d: 
^loldniDl,oÍálA.: I.lj L,illis - s.inLÍó id

Vezértycl: Gál Talrrás

MAcYÁR IloNvÍDsÉc MűvELóDÉsI IIÁzA
11 00 és 15 00 óra
Unokáli ós nlg)'szrilől< Llilllgvcrsenyci 3

Az ezefc8yé'iszaka mcséi
Cíesto : Ca ! t.l rI i l l o l l1 n rí! l lb li l d _ r ész| et

R itlszh i j -Korsz u h o! : SLl t,: rez,i l é

Kiizref rilkal(lil( Lrrbik Ilorra,
Novotny Tibor
Vezérryel: McrJr'eczl<y Ádárrr

:.ILU.lUÁR {!i ' : ''' ! ' , ::

2a",,^*^,,,-",^
Ltll(ács Nlil(Itis bórlcr 3 clóadiís
Mozart: Ditir (PniStti) szitttli ia K.504
Cí es to : Co l l t l: fl il n l l l d ri ] l lb ó ) Ít

Ri t'rszh i j Ko rszdh o u : S.l rcrczt'idt

Közrcnlűkiltlik:
Lubik IloIra, Novotlly 'l'iboÍ
VezétrycL: lv1er1vcczky Ádlirrr

'.rPRRrJAR,l. . ' '

Zerurax,r o í:lr t'r

l]ólLc(cn l(í\'il1i Ltangvcrscny
Csajkouszhij:
Róltlr'ó l1s ]Lili - tt),úlillf]'dt]ÍáziÍl

BcLlhoDe1l: F-lúr t1s (hltir ronűllc
Rrallals: í\r' .s:jlrr/rjlrí'r

Vczóllycl ós lrcgcclűrr kiizrcrrlűkildiL<:
csal)a I'étcr - rrinciil(]rszií8

:.'FLRRÜ^R l6. ::'i :'':'::: '':'':'':r:r_r'
zt]N!:ÁKADÉ:MlA

Irdélyi NliI.l(is bérlct 4
Farsangi f oharrn Slrarrss-{:s(
Vezénycl: (iiil Tirrrriis

ilÁR lus7. ' ' ''' '

lVIEN KoN(;Rl]sstlÁLls
Mcn dcl sso l n t : S Ll t t t ul ti t t ú ) i lill l l - t \, írliiy
1Iegedtit,nrstt11,

lV. (( )li!.) sztlt4ijt td
Vezónyel' RtldolÍ S1leicher

Misltolci Szimfonikus
Zenekar

' DÉIIÉMI}ER .t..,:i|.'']i:' ]']'' ::.:i :.:):i:: .':]: :.::::|j'i:' 
:il':'l: 

']

MrsKoLc I}órIcLi hangYerseny
!\Í o zLlíL: Do ! t C ia Ü Íu l t li t ly Í Íárly

Chopin : t- t t n ll zot t gorLnerse ny

Bccl.h oven : v]. s.ü t] Íól till
KiizrcIrríjltcjdik: Csík Laura
vezéllyel: IIalnar Zsoll

'.'oECEr"rqr.n 
'rr. '' "; ', ' ,.

M lskor-c Róílc(i Lrangv€rselly
G ri e S: dl t n l l zo t r lo kut ! rsc iy
s ai n,.s ae'$ : Kl rá csr ] ryi o rdÍ ó r|u Dl

Kt]zre nlűl<ödik: Bartók KóItrs,
lnekesch: failoui Donatella
Vclélrycl: Koviics LászIó

'\,lrsKor,c, 
BoRsol) MrcY D

l íl íLsíg i lrlngvcrscnyck
IÁNUÁR B'
N.l rs t(oLc
Íl1évi harrg'erscrry
slrdll5.r, sl{r/z, Lehór tlúívch
VczÉrrycl: Kovács László
NtÁRcIUs 'r.
NltsKor c
opcracsÍ a Bécsi Zcneaka<lónria
opcra1arrszakos í'nekcseivcl
Moz rÍ: Fi!!Uo l todalnn, hercszttnLlsztt

\rczónyr:L Wotfg.rng Gabriel

+++

Pécsi Szimfoníluts
Zenehar

..,.ni.qlnMt]pn.{1,e;r,;1 .:,.i:.1.,:.:i:1 ',1 
. . ,, r:,

PÉcsI NF:MZ|[l sZÍNHÁZ 19 0o

BarÍók-év
IlÍrLIíh: A ]iths.(Ih(i1]Ii ll!}.e! |tirn - o|,ün

A a\altiln!os !t1,Ltt tttilt - p(1trltttLittt

Vczórryt'l: Blázy l.aIos

. nsi:i.rinsh ri. . ,.', . .,..
IOTEArr{I)l0
"^' béÍlct IV
DlcuN4BllR 12.

BuDÁP|S'I NrjMzrj'rl GÁLÉRIÁ 12 c5
Mozdt I: (:1Lir s.il]]j'ólli,l
Á l'llir.ollJo].ilI/., Jl1l)', /(,l,s,9

D-túr (1ln]rtll) sziln[Lílil, K 385
Kajz rc lrlííl(a] d i]( | Kitály Csirba - zorrgr,r a

VcZélryclI Nicoliis Pasqtlet

Moz4rÍ: silÜoni,l .ol1certdlúe, K.Atlh 9

Csejhouszhij: ]]Ílttyli]? tdud - szuit
Közrcrrlűköclik l Deák Árpád - oboa,

^Íll(-)tll 
Zoltálr - klarillét,

Kreka I'ásZló - kürt'
Zscni Nátldor ' fa8o(t
vczényelI Nicolás Pasquet

,..DF(-FMBF.R :l:,, !..:.:!,.!.r.,t,,t,:.,..r..r.....:

PÉcst RAztLlt<A 19-30

Baclr: h-moll nrise, B\VV.232.
Közrcrrrűköc1ik: Pécsi Mecsek Kórus,
érreknűr.észek
KáÍi8aZ8ató: Na8y Er'rő
Vczirr1','|' Werrrcr lacolr - Nérlr,:t,'r.zi;

PÉcsl NEMZE]'l SzíNHÁz l9 00

Szirnrai:

^,11i8'l1í' ^15/lll 
- operet(bel]lutató

VczónyeLI BLáZy Lajos, PapP Zoltán

.. I^Nrf.iR D. .. .:.. ... ..'...'... ..

ft, ff nu, o ,', ,O

,,Á" bórlet \'l:
,,Karncvál'96''
Bcrlioz: Rótllni ]ilrltÜlil - ltyitálq,
Ra'?lr l'lllJaJ lll:blcs er srllÍit'? t111|s

Boíodi : Pa[oltl i lálR.oh

w cbrr -B arl i o z : F. 11 !ít]ás hr r il lsőr(,

/. sll ÍillJJ: rillril_s.t /]íIl'3o/l

Kiizrcnrtiltrilik:
V.il adi N'1aIiallIle - s7oprlílr
Vczóoycl:
G\rntcr KalIletÍ' Nón]!í{)rs2Íg

ll:ltltuÁR IlJ. ''' " ' ''' '

B,\R,-1NYÁ Mt]cYlli
lílúsrígi strn'zat
,,'Iavaszi hangolt"
'Webcr, sLlrds c, I.strd7lss 1níÍuei

Lr',r'l'r'rk.'nli|. \.rtsÁgrrt's lr,'5e,lrr.
Vií! adi Malialll)a - s7()PríIl
Vczt]rlyr:l l Ill.ízy l-ajrrs

.l FIIRU\R lit. : : . .,. . ,', .

I'ílT| 
^l' 

l.Á 19 :]L]

,,4' br<rlct Vll
Bcctltorcfl: ls!Liiit lt (i1), - tr),it!i!tl. op Il7
()'lúr l]!ít ttllLsl,!rJl'l1'/, Ö|. !í6
v] F'!lúl (PltsÍoln14 :i.it]1!'ól]id, a|, (.8

Kaizrcrlrillii;(iil(:
IIcrni-rr!i Ákos zongrl'a,
KÍlrir-it Zsrrzs; - llcgcdű,
Eckl)aÍd LJÍ7l(() - gordonka

- Nólrr.Lorszíg
Vt'zénycl; Dií nrosy vo|l SZit'l lrr:l Lnc

FIüRü^R Jl-l2. ii r7.'' ' ' :'''

Ál(ilál)os és l(öZél)iskoLii
lrrngr,cr serr yek

+ + + MíivÉszlrr szAKKiizaPlsKol-Á l8 0l)

DhcllvllllR l li
I'oTE A(lLÁ L!:]0
,,r\" bórLct V.
Criesr Nr],{/ l ()rI)is Íli]Lc

ZX"\ERAn 29



PÉcs, Ltsz'r-rEREM
Borodbu Milhaud, wcber és ]sÍrdLlss niiL,Cl

KözremúkódikI
szabó Feretrc - iitőlrarrgszerek,
VáÍadi Meriirüna - szoprán
VeZényelI Blázy Laios

szEGEDI NEMzE'Íl szíNHÁz
Csdjkolszhij: Rón'có és ]úlia

- ttyitány fatlázia
Milhautl: Yerselynú ütól nn gszereh rc

Rauel: Ynkes nobles ct seitthnentales

Rins z}tij -K o r s za h o u : S elt r e zri dé

Közretrrr'kÜ'Iik: V.rss Ágrrcs - nrgc,l'i'
Szal''ó FeÍeDc - Litőlrangszerek
VeZélryel: Nicolás Pasquet

Szonbathelyi
Szhnfonihus Zenekar

. !l6cLMBER.'IL. ......',..,...........'.......,
szoMBÁTHEl,Y BÁR'f óK TERIM

BnÍÍóh: TátlcszlJi!

B Lrtó]] : Cd! l Liifd praÍó t }tl

Puccilli: ]\'ll)s Í1i C]olid
Vczényell Ligeti Árrdrás

szoMBATHrLY BÁRTóK T[Rt]M

Karácsonyi lrangvcrseny
VeZényclI Rol)crt I Iou lihan

Dr(.t úBrR l2l' ' '' ' '' ''' '''r

B a c t hot' en : lX s:i t r tjii r t i,t

Vczén) cI Robcrt IIotrLilrall

Df ( LnllJFR 15. '. . ' ... ..'

SzoMBA1 HEl-Y BÁRTóK Tt]RlM

Ccncral Hartnony Singers
hangvcrscnye

SzoMBA r HEr-Y B,rxtrix TtnlM
sZilvcsZtcri cálaes(
VeZénycLi Rol)€rt I loÚlihan

nta

u

Szegcdi Szirnfoniluts
Zenehar

DEÁK GIMNÁzIu]\1

Kortárszcnei Napok
KocsóÍ: Nyitlilly
várlt1|s: ()rsot tdua rsc]ty

I'iszt: Bö1c5őlőt n sű'is

Vezérryel: Ácél Dtvill

szíNHÁz
s Lin t-s.t clls : ] I dl áll Ii t Lc

C oldl tur h : l tc 3c l íí ua rse t ry
Rcspí glli : Ró] l ) nl ii t t e |.h
Kö zíe úhö d ih : Szecsótli Fer'ertc

- hcgeclú
Vezénycl: weoin8cI Rich:rfd

Íl1évi hangvcrs..'y - újévi nlűsrrr
Vczétryel; Ácól Ervirt

szíNHÁz
B ,ch: ]I] ]j ri| lú |] t i] ll rsi Ü | rse l ly

Beethouen: III s.üúó]Ii1t
KözrclrlűköLlik: Nicl( voll oostcIUllr
veZéoyel: David EIs(cilr

'''':::.:
.:r-rQtU4B l,:. :..t.: .. .. . ::: : : . . ..

RÉKÉscsA8A
BeÍIioz: Rónrrli hnl]p|úI

sail t-sacn s : B cu a.el I15 ó s Ro lhlo a n I ríccioso

Duhds: A bűIrészi|uls

Ratel: La Vr se

Ratel: TziSntt
Ilone\yÍ: PdciIic 231

Kosztándi Istválr - heScdíi
VezÉrryel: Acél Ervin

SzíNxíz
Mísor, nrilrl [clrnlír 5-élr

Nl rsl(o Lc
N4űsor, tnillt Íc brt tiír 5-élr
Vczt1rryel: Acél Er l'irr

]0úsági han8versellyek vidókerl
és sZegedcn
N{Íisor, n]itrt fcL] rll ír 5-ólr

RUDÁPF,sT cÁLÉRtA
MrLzsika tlólit1tjberr - Rídióközvctités
N'1űsor, nliot lcbnrlír 5 étr

](özrclDííliiidi](:
Árrriras M iklós - Lrcgedí

szíNHÁz
l.iJzí: Tdsjo

Liszt: l liLilLtiIc
R Slrdllrsi l//riSfa,r s.til d Zrtr,ttltu;rta

Közrcnlűlii]r1i]i: oril\'ec7 G\'öÍg-v
Vezérrycl: Renltrs Gcorgescu

:'i:FI'RRÚÁR' t9j':].: 
: 

' 
: ' ' :| : ' 

' 
):i . i i.i:i : i' '.:ii:i '.]

sZíN HÁz
Ilo1,l : C1lúr (Á'. esÍ) szltt1'ó}li:l

Mozart: IInlJnlr s rc iid
RecL]lo!e : YIII szinlt'ónitt

Vczérryell Riion Klladcrrr Missaglr

Dátu n'r :

szÍNHÁz

f------- -------]i Megrendelőszelvény 
I

i nappal rncgrendelem a

példányban

egvedi szánrainal< ára l20 |t

(hat szátrlra): 650 Ft + postakoltség

Név:

Á lap

Előfizerési díj

Círn/víros:

U ICA;

irárlyítószám:

30 u ENIEÁR
r995. r)acENillllR
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