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^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
r995 t).alNlntR



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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