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tartja slem előtt, hogy munkatórsai mellett ki-
áll, minden igyekezetével a nyugodt és biztonsó-
gos munkóra törekszik, ennek érdekében embe-
reket, tanácsokat efogad, tórgyal és kompro-
misszumor kd. Mit gondol, miért éppen Önnel
nem közöIték azt, hogy miniszteri biztost ne-
veznek ki az együttes élére?

_ Valóban lojális vagyok mindaddig, amíg
saját értékrendemen belül azt elfogadhatónak
tartom. Nemcsak én voltam tájékozaÍIan, ná-
lam ,,fontosabb" emberek is voltak. akik az-
nap, esetleg a sajtóból vagy valamelyik híradó-
bó1 értesültek minderről.

Jelenleg azonban nem azzal foglalkozom,
hogy magyarázaÍokat keressek, miért nem
avattak engem is a titokba, hanem azzal, hogy
mindent összevéve nagy valószínűséggel
most valóbanjobbra fordul azenekar és a kó-
Ius sorsa' mégpedig jelentős mértékben. Ezt
tekintem a legfontosabb dolognak. Abban is
biztos vagyok, hogy a most kezdődő folya-
matban munkatársaimmal a jogszabályok be-
tar1ásával a legnagyobb emberséggel hozunk
majd meg minden döntést _ ezt a magam ré-
széről garanÍálni is tudom. Nagyon bízom
benne, hogy nem következik el olyan pilla-
nat, amikor azt kell mondjam: felállok.

_ lrhet-e Szerepe a MiniszÍéium döntésében
annak a ténynek, amit on is említett legutóbbi
beszélgetésünk során, nevezetesen hogy a művé-

s zeti béryótlék minden s e gít s é gév el é s nagy s zeríí-
ségével együtt sem volt arra elegendő, hogy a
művészek lemondhassanak a különmunktikróI, a
haknikróI ? Valószíníísíthető olyan szerződé smó-
dosíttis az augus1tusban esedékes emelés meg-

történtekor, amely megtiltja a Nemzeti Filhatmo-
nikus Zenekar tagjai szómdra az ilyen különmun-
l<ik vóllaLásót?

_ Ebben egészen biztos Vagyok. Amiről ed-
dig beszéltünk _ a nevében is benne van _! egy
pótlék. Ahogy bénól (Magyarországon kima-
gasló bénől) beszélünk majd és nem pótlékról'
a munkáltató elvárhatja, hogy a művész min-
den tehetségét, szorgalmát és energiáját a ze-
nekar szolgálatába állítsa. Akkor is, ha ez, a re-
ményeink szerint majd Magyarországon kima-
gasló bér, amiből Magyarországon majd tiSZ-

tességesen meg is lehet élni' nem több, mint
egy németországi ',B'' vagy ''C'' kategóriás ze-
nekar kisegítőjének bére. De mégsem kell
majd senkinek olcsó' méltatlan haknikba 1o-

valnia magát, mindenki el tudja taftani a csa-
Iádját, szabad idejében gyakorolhat, vagy fel-
mehet a ls4áÍÍába pihenni, jó levegőt szívni.

Nemcsak a magasabb bér okozhat majd kom-
fortérzeteÍ a muzsikusoknak. Tervezhetőbb lesz
életük, egy évre e]őre órára, napra tudhatják majd

a kollégrík, mi 1esz a dolguk. Ehhez természete-

sen a parürerek pontosabb tervezése is elenged-

betetlen, ami nem mindig rajtuk' mint inkább

anyagi lehetőségeiken múlik. Minden év április-
májusában a következő évad júniusáig kell majd

tudni percre pontosan a koncer1ek, próbak idő-
pontját és műsorát.

Lehetőségiink lesz kivá]ó művészeket is meg-

hívni, akiket eddig anyagi okok miatt nem hív-
hattunk és ami muzsikusainknak fokozott zenei

élményekben lesz részük. TaIán nosztalgiáaha-

tunk a har'rnincas évek aranykorán, amikor
Weiner Leó egy fél évig próbráIt egy Mozart mű-

sort a zenekar bemutatkozó koncer1jére, ami után

a világsztárok egymásnak adtiik a kilincset, mert

mindenki elődünkkel, a Budapesti Hangverseny-

zenekanal akafi játszani. És hasonló ,,zarándok-
hely'' volt a már Állami Hangversenyzenekar a

hatvanas-hetvenes években is. Mindez valósággá

válhat, ha megkapjuk a szóban forgó pénzt, ami-
ért most dolgozunk. Ezért pedig érdemes többet

dolgozni, vitázni, trígyalni. De érdemes megmé-

rettetni is. hiszen van miér1.

Tóth Anna

Nem lehet Cél a neh ézségek áIlandÓsítása
Több' mint három évtizedes aktív muzsiktilds utdn Cserélte Íel hangszerét a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar igazgatói
székével Honláth László klarinétművész. Két éwel ezelőtt hangos, naTy publicitdsú viharok kísérték az előző igaryató

tóvozásítt és az új érkezését. A körülmények azóta Sem kedveznek nyugodtabb légkör kialakulásónak, hiszen a fenntartók
(Vas megye és Szombathely városa) maguk is komoly lik:liditósi gondokkal küzdenek.

A fizetések alacsonyak, a fluktuóció na7y, az utónpótlós nem igazón megoldott, a tórgyi feltételek hiónyosak
és a muzsikusok bi7ony egyre türelmetlenebbek. Ezzel eTyütt országos SzimÍonikus Zenekari Fesztivólnak ad otthont
a vóros, új CD-felvételt készített a zenekar és lzaki Masahiro személyében kivóló kyalitásű, a ta7sóg óltal választott
karmesterrel dolgozhat két szezonon keresztül. Hot'váth Lószló tisztában van azzal, mi mindent tudoÍt megvalósítani

két évvel ezelőtti elképzeléseiből és azzal is, hogy sok mindennel adós mé8 muzsikusainak. Van, amit nem tud,

van, amit nem iS akar megtenni annak érdekében, hogy pillanatnyi megoldósokkal oruosolja a bajokat,

hiszen hite szerint egyetlen cél lebeghet mindannyiuk előtt: minőséget teremteni és azzal állni a közönség elé.

_ Két éve beszélgettiink utoljára' amikor on
lett a zenekar igazgatója. Meglehetősen viharos
körüImények között kezdte munlaijót, amit a saj-
tó élénk érdeklődése még csak tovóbb fodrozott
akkoriban. Hogyan sikerült megoldania az akko-
ri gottdokat, sikerült-e valahogy ,,mederbe terel-
nie'' a fel-fellángoló indulatokat ?

_ Sosem Szerettem a sajtóban visszhangzó
botrányokat és az em]ítetÍ események kapcsán is
csak akkor nyilatkoztam éppen a Zenekamak

-, amikor már valamennyire elcsinrltak az indu_
Iatok és el lehetett kezdeni dolgozni. Az elmúlt
két évben értem el eredményeket, de vannak
olyan jellegű tennivalók, amelyekkel nehezeb-
ben tudok megbirkózni. Sajnos nem mondhatom
el azt, amit Sir László elmondott a miskolci ze-
nekar kapcsán: ,,Nálunk nyugalom van''. Megol-

dandó problémáimat ugyanakkol nem vagyok
hajlandó az újságok hasábjain ország-világ elé

tárni. A zenekar nagyon nehezen nyugszik meg
és ennek több oka lehet, mindenek előtt anyagi
természetűek. Nyugalom nincs' de dolgozni
azért dolgozunk.

Döntő volt ez a két év a zenekar fejlődésében,

ami pé1dául a tagság körében működő ktilönböző
grémiumok (például míivészeti és közalkalma-
zoffi tanács) és maga a tagság együnműködését
il1eti. Demokratikusan szavazhattak arra, hogy a

két nagyon jó karmester közüI, akik mindketten
egy egész évadon keresztiil dolgoztak az egyit-
tessel, ki legyen a zenekar karmestere. Így esett a

választás Izaki Masahiro személyére, akinek fel-
lépésével megítéIésem szerint egészen új korszak
nyíIt a zenekar életében. Egy zenekari tgazgaÍó

csupán egy irrínyító; aki valóban inspirálni tudja

a muzsikusokat, az csak a karmester iehet.

Mennyi időre szól Izaki Masahiro megbí'

zatósa?
_ Két esztendőre.
_ Mi lett azzal a tervéyel, amiről szintén be-

szélt mór két éwel ezelőtt, neyezetesen hogy or-
szógos zenekari fesztivólt Szeretne rendezni

Szombathelyen?
_ Folyamatosan és szisztematikusan próbá-

lom megvalósítani mindazt, amit akkor eltervez-

tem'Ez a terv megvalósu1, éppen 2000-ben, ami-

kor a magyar millennium alkalmával néhány hét
alatt szinte minden magyar szimfonikus zenekar

koncer1et ad majd Szombathelyen. Azért is fon-

tos számomra, hogy éppen Szombathelyen ren-

dezzük meg ezÍ a fesztiváIt, mert in található az
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ország legjobb akusztikájú vidéki hangverseny-
terme. A Bartók Termet 25 éve (pontosabban
I914-ben) avatták fel és ezéfi már tavaly szeret-

tem volna, ha létrejön a fesztivál. Akörülmények
azonban most aktualizáIták a tervet, nem olyan
rég je1ent meg aZ a millenniumi pályázaÍ, amely
keretet adhatott ennek az ötletnek.

_ Ennek segítségéveL Lehetett kiaLakítani a ren-

de zv ény infra s truktúrój ót ?
_ Így töfiént, hiszen 15 hangverseny,ről van

szó. Minden, a Magyar SzimÍ'onikus Zenekarok
Szövetségéhez taÍtozó együttes meghívót kapott
Szombathelyre és a Rádiózenekal valamint a Fil-
harmóniai Társaság Zenekarának kivételével
mindenki el is tudta fogadni ezt a meghívást.

_ Milyen míísorbel.i kötöttségek hatórozztik
meg a progntmokat?

_ Kérésünk az volt, hogy minden ZenekaÍ le-
hetóleg vezető karmesterével érkezzék Szombat-
helyre, aztjátssza, amit leginkább szeretne, de el
kell hangoznia legalább egy 20. százaói magyar
kompozíciónak. Egyetlen gondom Van, hogy mi-
ként lehet minderre közönséget biztosítani.
Szombat}relyen ugyanis vannak hagyományos
bér]eti koncertek és hir1elen még 15 hangverseny-
re nem biztos, hogy megvan a kellő érdeklődés.
Mindenre yan aZért megoldás, csak szeretnénk a
legjobbat megtaliílni' A március 14. és június 16.

közöni időszak elég rovid ahhoz, hogy az embe-
rek,,kiéhezzenek'' ilyen mennyiségű Zenekari
muzsikára. Gondoltam arra is, hogy e1nyújtom a
programot, hiszen a millennium 2000. janurír l-
től 2001. augusztus 20.-ig tart, de megbízható vé-
lemények szerint egy fesztiváI nem tafihat másfél
évig, hanem sokkal rövidebb, jól körülhatáro1ha-

tó interval]umot kell kijelölni.
Másfelől azérÍ is döntöttem így ebben a na-

gyon lossz anyagi helyzetben, amiben a város és

megye Van' mert nem adhattam vissza a pénzt'
arnt apályázaton nyefiem. Annál is kevésbé, hi-
szen megyeszeÍe elég rosszul pályaztak a mil_
lenniumi pénzekre és az, amit a mi zenekarunk
megteNezett és megvalósít, az egész megyében
kiemelt eseménynek számít. A nyugat-magyal-
országi, földrajzilag hozzánk közelebb fekvő
együttesek mellett végre eljön az oÍszág ,'távol-
keleti'' részéről Miskolc, Debrecen, Szeged és

legalább a muzsjkusok meghallgathatják, kicsit
jobban megi smerhetik egymást.

_ VíLltozcltt-e a szombathelyi zenekar helyzete
a két évvel ezelőttihez képest abban tt tekintetben,
hogy nkl<O, ,..4yüttes létszóma bi7ony elég szűk
korlátot szabott a kialakítható repeftoómak? I'é-
tesíiltek-e új stótuszok vagy ugyanúgy csak sok
kis e g ít őv el le he t e gy - e gy v as ta gabban han g s z e -

relt ]9 20. szózctdi darabot előadni?
_ Ahogy akkol e]teNeztem, sikerült három új

státuszt létrehozni. Megértette a fenntar1ó, hogy
gazdaságosabb három új állandó munkahelyet
teremteni, mint folyamatosan kisegítőket fizetni
a legelemibb reper1oárdarabok előadásakor is.

És ha már az akkori ígéreteknél taftunk: a Ze-

nekafi adóSsággal örököltem és a 2000. évet már
adósság nélktil tudtuk elkezdeni.

- Hogy sikerülÍ ezt eLémie? Pályózatok révén

vagy oly cLn műs orpolitikóvaL, ame h'ne k s e g,íts é -

gével jobban el lehetett adni a belépőjeg'eket?
Nem lehet egyér1elműen meghatározni. de

azt tudom, hogy törekedtem mérsékelni a nagy
Írancia romantika jelenlétét a reper1oárban. E'gy-

egy ilyen kompozíció ugyanis rengeteg kisegítő
közreműködését igényli' amit azér1 nem enged-

hetünk meg magunknak. Még így is szükség van
rájuk' de kisebb mértékben.

Arra törekszem, hogy kevesebb kisegítőt kell-
jen hívnunk, de nemcsak gazdasági szempontok
motivá]nak' A zenekarban óriási a fluktuáció, ami
mindenképpen előnytelen a zenekari munka, a

hangzás szempontj ábó1'

Másfelől az új státuszokért nemcsak azéÍthaÍ-
coltam' hogy könnyebben bővíthessük a repefio-
iár1 _ ahhoz azért ennyi nem e1ég' Nem tartható

állapot például M' hogy aZéÍÍ, mert az együttes-

nek összesen hat brácsása van, aZ a hat mindig
minden szolgálatban részt vegyen.

_ Ha sikerült minden ob,an s.tíndékit megva-

lósítania, amit két évvel ezelőtt eLÍenlezett, sike-

riilt-e megs1üntetni azoklt az okokat, amelyek
akkor tt hangos és lántinyos konfrontációk mö-

qtjtt ólltak?
Sajnos nem sikerü]t mindent megoldani, ezt

nem is ál]ítottam. Akkoriban nagyon sok volt aZ

orvoslásra váró feladat.

Fontosnak taftottam, hogy Petró Jiinos kerü]-
jön ismét kapcsolatba a zenekarral és ezt sikerillt
is elémem. Számomra mindig is egyértelmű
volt, hogy neki az együttes közelében van a he-

lye. Kiemelkedő dátumnak tafiottam a tavalyi
évet. amikor 25 éves volt a zenekar. Ebb6I az aI-

kalomból CD-felvételt terveztünk, ami tavaly
ugyan nem készült el, de idén, amikorra már
pénzt is sikerü1t szerezní rá, megcsináltuk. Eb-
ben a munkában fontos Szerepet kapott a köztem
és a katmester között ]évó kölcsönös tisztelet,
megbecsülés. mert a CD anyagáról mindket-
tónknek más volt az elképzelése. Én inkább ma-

gyar műveket _ Erkelt, Lisztet, Kodályt' BaItó-
kot' Veress SríndoÍ _ Szerettem volna, mefi aZ-

zal talánjobban tudtuk volna képvíselni piaci ér-

dekeinket. A zenekar és a karmester _ egymás
kölcsönös meggyőzése után _ egy akár popour-
rinak is nevezhető egyveleget akafi; hagyomá-
nyos, népszerű, akár nemzetközinek mondható
(Mozart-, Verdi-, Mascagni-, Puccini-, Grieg-,
Erkel-, Liszt- és Borogyin-) d;Lrabokat, amelyek
más oldalról reprezentálhatják az együttes és a
kamester képességeit. Végül Izaki Masahiro
szándéka érvényesült, mert mégis ő viszi a bőrét
a vásiína i1yen alkalrnakkor! nem pedig én. Ami
például a jövó szezont illeti' egész pontosan le-
het tudni, mit szeretne dirigálni és azokat a mű-
veket ho] lehet elhelyezni az évad során. Én is
elmondtam neki, milyen művészeket milyen
músorral hívtam már meg. Ő ezt meghallgatta és
jóváhagyta. Mindez idillikusnak tűnik és tényleg
az, bármennyi közös vívódás is e1őzte meg.

_ Mit tekint jelenleg igazgatói munkiia neu-

ralgikus pontjának?
_ A Bafiók Szemináriummal való. tisztán

anyagi jellegű konfrontációt. A Bartók Szeminá-

riumra szükség van éspedig itt' Szombathelyen.
A zenekar munkáját azonban meg kelJ fizetrri.

Ebben az évben például katmester kurzus is van

és négy olyan művet ke1l tudniuk a muzsikusok-
nak. mint a Mandarin, a Concerto, a Magyar ké-

pek és a Két kép, mindezt húsz szolgáIatban' Ki-
egyenlíteni azÍ, amjÍ a zenekar elvár tőlem és

amit a Bartók Szeminárium nyújtani óhajt, állan-

dó őrlődés.
'Ezjelenti a legfőbb konfliktust a zenekar-

ral?
_ Ez egy komoly vitaforrás, de más ís akad,

hiszen eredeti szándékaim közül nem tudtam

mindent megvalósítani és talán elveinkben sem

egyezünk a zenekarral. illetve annak bizonyos

képviselóivel.
Adósságunk nincs, Petrót visszahoztam, egé-

szen kiváló karmestere van a zenekamak' újra

é1etre keltettem az Interfórumot, amelyen fiata1

szólisták mutatkoznak be, akikben gyakIan
megtalálni a következő szezon szólistáit' A már

nagy hímevű szólisti1kat nincs pénzünk megfi-

zetni, ha azonban valaki kiemelkedően szerepel
egy-egy Interfórumon, azt köyetkező alkalom-

mal itt miír sztáÍkénÍ várják és telt háZak eiőtt
játszhat. Ez nekünk is jó és az érintett muzsikus-

nak is jó.
EI ke1l azonban ismemem, hogy nem sikerült

kiilföldi tumékat Szen/eznem a zenekamak. Más-
fél-két év alatt nem is nagyon lehet oly kapcso-

Iatrendszer1 kialakítani' mint amilyennel egy pé-

csi vagy miskolci igazgató, sok éwei a háta mö-
gött, rendelkezhet. A zenekar szeretne ktilföIdre

memi, hogy ha már itthon nincs pénz, ott keres-

hessenek valamlt. Igen ám, de ha most újból el-

kezdenénk haknizni' azaz zeneíIeg kétes rendez-

vényekre járkrilni, akkor ugyanaz a helyzet áIIna

elő, mint két éve, amikor Houlihan kamestel ne-

hezményezÍe a sok rangon aluli, a színvona]as

fellépésekre való felkészülést is zavaró fellépést.

Büszke vagyok azonban arta, hogy részt vehe-

ttink az eisenstadti Haydn Festspiele rendezvénye-

in. Annak idején én beszéltem erről a tervemről és

ki is mentem a taftományi ku]tuszminiszter
asszonyhoz. Megbeszélésünk sikertelemek bizo-

n}'ult, meft ami Magyarországróljön, az nem kell.

Egy év múlva visszamentem és eLmondtam, hogy
jön 2000 ami suga1lhat közös dolgokat, mint ami-

lyen például Liszt és az ő Krisztus oratóriuma. Ez
számára is elfogadható érrr volt, úgyhogyjúnius 3-

án Pál Tiamás vezényleÍéveljátsszuk a Kdsztust
Eisenstadtban, majd Grazban is. Vannak még 1 2
napos hatiíron trili szerepléseink, de hosszú tur-

nénk nincs.
Amit én megtehetek, azt meg is teszem. Ha

valaki azzaljön hozzánn, hogy el szeretne menni

más zenekarral egy is külön pénzt keresni' még

mindig elengedtem. Tudom, hogy a muzsikusok-
nak szükségtik van fizetéskiegészítéste. Pedig ez

a zenekamak külön kiadást jelent, meÍ a fizetés
nélkiili szabadságon lévó muzsikus felszabaduló
pénze nem fedezi a kisegítő költségeit.

Ügyetlennek érzi magót az elmaradt küft)ldi
utak miat[ vtlgy saj ótos elvei yannak?

_ Lehet, hogy ügyetlen vagyok, de az is igaz,
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hogy nem vagyok a pillanat-megoldások híve.
Hiszek a minőség erejében. Anól rrem is szó1va.
hog-v a hőn ábított Európai Közösségben is csak
minőséget lehet majd e]adni. Tudom. hogy ezt is
unják n-rár hal]_gatni. Az én elsődleges feladatom
azonban a zenekar színvonalának megőrzése.
amiből nem engedhetek.

- CtcLkran szrivri le,s<,ik ezt u nttrsikusok?
Bizont' -qvakran és sajnos azt sem mondha-

tom e]. llmit Sir Lászlii kollégám mondott az
egytitteS külijnböző tár_sada]mi szervezeteilő].
hog1' van ugyiur némi nrunkájLrk, de ez nem a tün-
tetés. nem a tiltakozáS" Ná1unk mindennaposak a

konfliktusok és néha az az érzésent' hogy képvise-
lííik kompetenciazavarokkal kiizdenek.

_ Hct a mtr'sikusok ftzetésének kétdésében sok
is; ct viÍtis pottÍ, nentlyirc tuditik bi1tosítttni a ntep1-

,felelő ttirgyi fe!Íételeket, nint uníhenek péltlúlLl
a hangszerek?

_ Szombathe]v városa kétmil]iá'dos adósság-
gal küzd Ha engem is megkérdezne' hogy egy
eset]eges ötvenmi]liós adománnyal mit kezde-
nék. ugyanazt vá]aszo]nám, mint a miskolciak:
vennék hangversenyzongorát. cselesztát. kclntl_a-

t'agottot. Talán még angolküfiöt vennék ezeken
kívil. És ha Íigye1embe VeSZem azt a szabályt,
hogy bizonyos idő elteltével a hangszerek eJér-
téktelenednek. akkor kijeienthetem. hogy hang-
szereink jelentős részének ér1éke papÚ'on nulJa.

Meg kell azonban érteni. hogy mindezzel együtt
a fenrrtartóink erőn Í'elül ftnanszítozzík aZ együt-
test. Nagyon szík az a terü]et, zrho1 én mozogni
tudok anyagi szempontból.

És ilyen körülmények közott kellett azt 1s átél-

nünk, hogy fűtési szezon e]őtt három nappal ki-
derült" rossz a fűtési rendszer fele. Egész télen fá_

zott a zenekat mer1 az egyik elágazó főcsó elkor-
rodálódott és azt le keliett vágni.

Fol)'amatocan ptóbálkozorn újabb és újabb
kontaktust keresni a fenntartókkal' október 25.

óta szervezem, hogy Markó Péter a Megyei Köz-
gy'tíés elnöke Íbgadja Devich Jánost. a Nemzeti

Kulturílis Minisztérium főosztályvezetőjét és

Gyimesi Lászlót, a Magyr Zenernűvészek és

Táncművészek S zakszer_v'ezetének elnökét. Kel-
Jene lrgyanis besz'élgetni az együttes jelenlegi

helyzetéról és a távlatokró]. A mai napig nem ta-

Jáltunk olyan időpontot, amikor mindegyik fél r.í-

én volna. Abeszélgetésre pedig szüksé_e van. eb-

ben mindannyian egyetéftünk. Lehet, hogy Íé1-

lengzősen hangzik, de valóban azt gondolom.

hogy eJ kell kenilnünk a botrányt és inkább az ér-

tékeinkre kéne fetrhívni a külvilág Írgyelmét.

Egyetlen zenekarnak sem tesz jót, ha ellehetetle-

nítl igazgatoját.

Úgy látom' hogy a zenekar ttirelmetJen' pe-

dig a bizottságok képviselóit nra_eammal viszem
a küiönféle t/Lrgyaiásokra' Csak azt lát1ak, hogy
nern utazunk eleget, hogy a fenntartók túlságo-
san sokat építenek a költségvetésbe a miniszté-
riumi támogatásbó]. Ennek a pénznek rnÍíkcidé-

sünket kellene szolgálnia. nem pedig ltnntartá-
sunkat. Ez igaz, csak éppen azt is látni ke11,

hogy egyébként aZ együttes puszta léte is ve-
szélybe ker'Lilne. Engedje meg, hogy ezen a he-

Jyen Gyimesi Lászlóra hivatkozzam, akive1
Devích Máfton készített interjút a zenei intéz-
ménytendszer ítalaku1ásáról a Magyar Nemzet
febnrár 5.-i Számában. Arra a kérdésre, hogy

,,Hogyan élnek a vidéki szimfonikus zene-
karok?'' a következő r'álasz oivasható:

,,- Nehéz körülmények között' Sorsuk
igencsak függ attól' hogy a helyi önkor-
mányzat mennyire tartja szívügyének a rnű-
ködésüket. (Jelenleg talán a meg),ei fennha-
tóság alatt élő Szombathelyi Szimfonikus
Zenekar van a legsúlyosabb helyzetben.) Az
állam ugyan garantáija a Zenészeknek a
közalkalmazotti béreket. azonban az önkor-
mányzatnak kell (ke|lene) finanszírozni a

működés feltételeit.''
_ Nem Íudott oLl'tttt iövőképet fe''teni a?' eg!üt-

Íes elé, cuni el tudntí Jbgudtatni a jelenlegi heh-
zetet?

Nem hiszem. hogy távlati érr,ekke] rneg

lehetne ma gyózni bárkit is an'ól, ho_ey értelme

l,an szúkösködni' Elrelhetek azzal. hogy nerr-t

szeretném a közcljövót veszélyeztetni a pilla-
natnyi igények kiszo1gá1írsával. Szerintem
ugyanís nem a túléléSt kell biztosítani, nem a

nehézségeket á]landósítani' És ha úgy látják.

hogy én ilven ügyetIen vag1,ok' aki nem tutl

nlegbirkózni az amúgy könnyedél megoldha-
tó problémákkal. miért pályázt'ak az igaz-uatói

székre ilyen kevesen annak idején? Először
egyedül pályáztam' a nrásodik kiírásnál hár-

man voltunk, ahol egynek esé1ye sem volt, a

nrásik azonnal kiesett.
Nem adom fel. temészetesen' Előttem van

egy japán kulturális tárrrogatás pályázata. amit

korábban rr'regkapott a Nemzeti Filharmonikus
Zenekar és arnibő] rnár zenei intézmények is
részesül tek. Vann ak reményeink, tehát v árunk.

Ha síkeril1, szeretr-rék egy hangstúdiót építtetni.

Akkol lehetne zongoránk. cselesztá.nk, csetr'r-

ba]órrk. kontrafagottunk' angolküfiünk. Ezzel
együtt nagyon aggódom a zenekarért. N{ert

ugye, ha lelakrrak egy lakást, azt fel kel] újíttat-

ni. Nálunk eZ most nagyon aktuális. Hogy eb-

ből a pénzből ez kijön-e. nem tudom. Es akkor
rnég szó sem volt a ÍizetésekrőI. a személyi á1-

lományró1. Sovány r'igasz'. hogy milyen szé-

gyenletes például a mentőSök fizetése ettől

az ember nern nyugszik meg. csak még jobban

elkeseredik.
Ött, aki kktrinétntíivész és míndig hangsz'er

közelben élt, hog'l' képes ntost adtninis<trtilní,

szen'ezni, t'blvtmaÍo sttn kutla.rcok é s konfliktusok

ó.nq'éktíban éIni?
_ Így most többet tudok tenni a magyar zenei

életért; megpróbál ok zenekart építeni, országos

fesztivá]t szer-vezni' Nem könnyúí. de a feisorolt
nehézségek ellenére sikerként élem meg a zene-

kar Íej1ődését. Hiszek abban, amit je1enleg

Szombathelyen csinálok.
TrjÍlt Atttttt
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