
birkoliseecket hoszabb tdro! neh€z ftran
lziiuni. A kozponti taDrog^tiis az clniilt
iddsTekban ncD cmclkcdctt. iey a
benijmegeL 6! e$6b kaltsigekct mrisbon
!a! kell(eie) fimnsliro,ni Ailiih.enle.ein
dszevonnsokra tet! javasialan a rrolilj-kusok
visszantasitouik. azonbar ezen r ciileten a
kormnnybai lijndnl villozi\ok Diau lciet
e16rcldp6s a h0zetj0!6bc!. Mivel
Nemetorsztigban a zenekarok mi.d a
llzets6get. miiid a konk.€L ndnkaiddt. mind
r poljtiliai \tdettsdget teklnNe a legobb
hclyzetben ldvi't lctltudlls szervezeiek. a
Itlck kcmcny ttlgyahsok eli n€znek. A lel
n6szetbcni juttarisokat leN averte. hdrcm
biTonlos peri6dusonl6ni vizseriljlk fclijl.
ani szirrCn cl1er6 ! magyaroNzrigi gyakor-
la!!6]. Az iiliscD jclcDl6v6 zcDckdi szdrcL
sigek kipliscliii taj6koztattak cgymn$ d
k inlbijzd juttat,sfelck orszrigonkinlj
gyakorlarlr6l (cnn6szctbcDi juttatisok,
hangveiavilrisok, rul zaL, utazis sllr.).
Erdekes loll hallnni, hogy emyi,e kiiiiij!
bdz6 gyako'1aok lileznel. Ami biTlos. t
az. hogy ninden. a Pedle+ nllri k$lnelt
orszllgbaD a tnur idltat6k a mdraid6 6s a
j uttaL^ok rnnral flcnbilsctrbC tarcl6rc torck
s,EieL niszcn a kulturiilis piacDak cgyre
inhibb knzausag-oricntailftli as szolglltJlris
jellegiiva kcil rdlnjd mindc.liol. A vcrsc!)
egy.e nrkdLrb globlliss'i vr[k, hszcn az
ltaTtsok ds d kiildnlilc madia dlkalLnazrark
€vin s/nre lalamennli kuhu.ilis szerveleL
€rnrett€ vilik,;s egynn! eilen verre.yer a
liallgat6sdg kegyei6rt.

Visezetiil a Pedle+ jdv6j€r61, €s a
szc.vcatcn bclijli jobb koordi'rarci6ril vrl
toll r jelenlivok sz6t. Az irj KclcrEu6pai
lagok fclv6tcliDal tovabbft is gondot okoz,
hogy nnicscDck meefclel6 szdvetsdgek d
cgycs orzigokban. illetve ha rdu.li is.
nrglchcl6seD ilacsotry szinronalon mftdd
neh, vagy 6pp riibb szdvcts6g dolgozik
eglm:1s cllcn. Elnck cllcnarc mcgtoftDt a
lapcsohlfelv€Lcl a bolglr ! csch 6s !z orcsz
sz.jlelsdgek kdpliseLiijlel. d labbi hi. rai
tuk 'nnlik.

Veezetiil ndhiny szubjektiv gondolit a
Pcarlc" 16l. 6s niikddds€iil. Nagyo!
lonbs. hog) a Magyu Sznnbnikus
Zcnck&ok Szdvets6ge min61 .Llidvabber
Icszl vcgycr r szeNezet nnDk,rjiban.
hiszcn Nlagyarcrszig EU csxd.kozisriv.l
cgymiibe! szi'nos szabilyzist is kdtelez6cD
iL keli Drajd lcnniiDk. Erc Dcn lil
felkdlziilni n6f mosl, hiszcn !z ELI-n bcliil
(6s dsTrnt6n szdlva a ielenleg nen EU-Lag
ryugat Eu'6pai o$z.igokor behlis) mnrd a
muDkaftat6l. mnid a nunk1vnllaldi oldal
€rdekc. hogy min6l cglscgcscbb szab6ryze-
sol jdjjenek 16110 a rclcvins lcr.lctckcn -
uhz,is. muDk cr6duDriis, ju aiisi rcnd-
szerel, \lLr. ̂ \cD clhdntagolhato azonbd..
hogy szlnos Lernlctcn uz EU{ bcl0l is
halalnas ellc il|is ldn ! k6L o1dal Liid4.
rnrhet dru n Per.le+-hii/ hi1\onl6, nxgy
taelaiszimri €s ielent6s drdekcsoportokat
tdDdfii6 szeNezerek tudnak €fdemben
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30 EVES A SZEGEDI
SZIMFONIKUS ZENEKAR

Beszelgetes Gyudi Sindor
igazgato karnaggyal es

Kosztindi lstvdn koncertmesterrel
November 22-dn a Szegedi Ne .zeti Szinhdzban jubileumi hang-
versennyel. iinnepelte 30. sziiletis apjdt a Szegedi Szimfonikus
Zenekat. Az egliittest Gyiidi Sdndor, a tavasszal kinerezett ij igaz-
gat6-kamog! ilirigdlta, akit el a jubileun kapc s d.n b eszdlgettiink.

A. itliduhtt i?ncsdk hdisvrseq,
n),c|, hatuai1 kiath,nn\nkkal i ,Lesiinne

Kilily Istvir kiifmiiv6sr. a zcnekar
alapit6 tagj.L trntrlsigos rjsszcfoslal(iL i
az egyiiites tijn6nctdr5l, amit kis iiizc
iecsk6ben adtunk ki a iubilcunra. Zcnc
kxNnk bnlLlla) vtu)si inl6znanyk6Dr val6
b{n ha nnrc ives, azonbrLr 1'llajdonk6p
pcn a XVIIL szizad eleje iiti fblyamaio-
san l61czik. Mir 1722 ben foglalkoziaioil
:r \'iros muzsikusokrt, sait al]! is ialirltlurk
adatot, hogy 172,1-beD mrt szolgilati la-
kisokrl is €piltetetl n /em;szek szdmilra.
Igy arr is rlrondhi|ndDk. 275 €vesek !a-
gyunk. A fiireiberl olvashat6 visszatekin-
tasbcD a lcglrangs{lt osnbb szercpet a )aX.
szlzadi Lii.linisek kapJik. ASzegedi Fil-
hrrnonikus Egyesiilet zenekai*6nr rnii-
kc,daj muzsikusgilda clitsTof Flicsay Fe
rcnc vezet6s6vel fejl6dott miiv6lzi sTem
ponrb{il is litv,Lnyosa . 19:15 t(il Vaszy
Viktor els6 szegcdi korszakibrD pcdig
n6gy 6v alatt lDnyira negcr5siiddlt az
eredeiileg operrjltszisra iarrchozotL
egyiittes. hogy hrDgveNcnyzcDckark6nL
is megdllra a hely6t. Visry m1Llodik szc
gedi korszakiban. 1957 16l r fejlajd6s iij
faindult. olyannyira. hogt 1969 bcl .r
sTinhrzi zeneler lcgiobb rnuzsikusatuak
bcvonnsiLval sikeillt onilll6 virosi intdz-
lninyk6nl l6trehozni { Sze:edi Szjmlbni
kus Zerekari. Vaszy ut6dni is jelent6s
szem;lyis6gek loltak, rdluli is nagy tisT
teletlel eml6keziink rncg. P6L TamaLs.
oberliank c€za 6s Ac6l llNin sokrt ter
lek azdf, hogy a koDccnck szd[rit tekint
ve a zerehr nagyot la en el6fe. 6s meg
nrduljon killloldi mcgisnrefe!6se is. {nri
koribban polilikxi okokb(il ncm tij.rdnhc

AjLLbil.NnM q) CD1 is nlesielentetl?k...
Ercdcli szind6kunk az !oli. hogy az

cinrnl{ haminc dv n6gy jeleniiis vezetaj
kamagydnak ielv6teleib6l illitunk iissze
eg), vdlogaliisl ld6k0zben krdedilt. Dcnr
nuadlak 1e n a zenekar' Vaszy Viklor
dingdldsiul kdsziilt - szintbnikus fel!6
rclci. A fidi6 1971 ds 1975 kijz.jit ugyan
rdbb koncenet is rngziteti. de ezekcL a
szalagokat az6ra letijrdlt6k. RiLadiLlul a
r€httuy 6vvel ezel6it negielent B i:iviis va-
dasz-CD-r6l is €pp a nyitnDy bilnyzik.
igy \,€gril Vaszy felv6tcl Dcm szercpel n
jubiletrmi lemeziiik6n. A rn.isik hdronr
voli jgnzgat6 kln.tgy szercncsere €pp a7
elnlirlt 6vad filharm6niri koncertieln dni
g,lia a zeneka."t.6s az akkor k6sziihfelve
telekb6l hirom felkedilhcrcu a CD-re,
amelynek ugyancsak a novcnrber 22-l Ju-
bilenmi konceten iaftottuk r prtnrierj€t.
A lemezen P6l l'amis A vagzet halalnla.
Obeffank G67{ A bo1yg6 holl.rndi n,vittr
nyiLt dirigrlja. Acdl E nr lez€nylet€vel
as Kolrtindi isrlir hegediisz6l6jdvrl pc
dig Rinlszkij-Korszakov Seherezrid6ia
hallhat6. Ez i CD nem l(edl kcrcskcdel-
lni lbrgalonba, de tovdbbi koDceftjcinken
6s a Fiihamr6nia jegypdnztil ban krpha-
L6 lcsz. Els6io$an tdrzskozdns6gnDknek
sziniuk, !alaniLrt pafnereinknek 61 1 ui-
ros lend6geinek adJuk ajdDdikkappcn.

Hqyn tiLlilallik,jss.e d.iltbileunii

Ieljescn hrgyo d yos. azaz nyittLny
vcfscDynrii srimf6nia osszet6telii miisod
lcrvczliink. ineft a jubileumnak DcD fbr-
naborl6nak. hanem imdicioDllisnak kell
lcDnic. Eddig nindig mns miif{jokbatr
dlhrDr a zenekar el6ii. ezerl iLgy gondol-
Lain. zeneigazgal6-karnagyk6nl clsit kon-
ccrLcner ig:rzi szinfonikus darabokb6l
kell ajssze.illitanom. Ofcrazenekirb6l
nSti k az e:yiiteliirk. crafl elsS miisol
szimkdnt Mozafltijl a Figalo hizassrgr
nyirriDyrir !dlaszlolralll. rnajd Mendcls-
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sohn e moll hegcdinersenye kiivetkezelt-
Nincs oiyan nevcs sziilista, akinek a pi
lydj.t szorosan kiit6dnc zenekarunlhoz,
vrszoDt koncertmesteriirk, Koszr6ndi lst-
vnn sz6listakdnt is nagyszerii, ez6d 5iii.
szotta a versenymiivct. A hangverseny
rntlodik fel6ben Beflioz Fantasztikus
sznnf6nidj.it adtuk c16. amelynek az alci
me Epjz6dok egy mriv6sz 61et6b6l - kis
vtltozta!.issa1 illeti az alk.tlolnhoz: Epiz6-
dok egy zenekar 6let6b6l.

Kosztindi Islvh hegedlimiiv6sz :r kolozsvil
1.1 zeneakademi6n szerzetl diplom6t. majd
€vekig a nagyvdradi szlfllbnikusok 6l6n mu-
zsikflt. 1991 iila a Szegedi SznnfoDikus Ze-
nelur taga, s az el.nilt nyolc ivbcn koncer-
mesterkdnl 6s s7.61istak6nt is a viros z-enei
6lel6nek egyik megha6tz6 egy6nis6g6v6
vilt. Az eg[ittes jubilernni haryverscny6r
Mendelssohn hegedilve.seny6nek sz6listdja
k6nt halhatla a ktjzijns6g.

'taldllo.ot 
mnr d darabbdtl

Tcjbbszor jdtszoliam m6r p6ldanl ta
vaLy Lisszabonban 6s id6n Nagyvdradon.
Most az&l esett fti a vrlasztasunk. mert a
jubileumi koncefliiDk miiroriba egy ndp
sze'ii, sz6p. ronantikus versenymiivel
szcrettii'rk volna- Mendelssohn hegedii-
verscDy6t a kijzons€gnagyon szereti, mert
csnpa dallam. ugyanakkor a csoddlatos

mcl6dirii nellett lehei6s6get ad a sz6listd
nak, lrogy a technikai tuddsht. vrtuozitS
sit is bcmutassa. KnlbnciseD a harm it
l6lel6t szeretem. alri lzimorir-a mindig
iide, jdt6kos tnnd6rmes6nek tiinik.

Mit gondol, a k(ivetLe.6 iNekben ni
lyen ttrcn kellene legt(ibbet lejl1dnie a
S.e gedi S zinlo ni kus Ze ne ka r nak?

Bt. mft tort€ntek l6p6sek effe vonat
koz6an, fonto$ndk tatan6n, hogy kiala
kuljon egyiiucsiiDk srjiitus, egyedi hang-
zdsa. Az igazi nagyzenek.ri. sz6p 6s to-
mdr hangzis lokdletesitdse nindcD sznr
fonikus zenekar 6lland6 feladata. Avon6s
6s a fiiv6s sz6lamokrnl a homogeDitisra,
a sz{ilimokon bcliili kicgyenstilyozoftabb
jiit6kra keli tdrekcdniink. Minl n legtdbb
zenekarnel, nnlLmk is sok a tennivdl6 ezen
a l€ren. Az rt6bbi idiibeD tdbb, technikai-
lag nagyon felk6szillt, lehels6gc! fiaral
hegedfs kerillt a zenekarhoz akik id6vel -
ha hozzriszoknak a zenekid jiit6k speciii
lis kilvetelm6nyeihez - rutint szerezvc
edsilhcLik az egyiittest. Iljz.tkod6 vagyok
ajdvitl illcttien, fgy 6rzem. mosij6 6s ki
egyensnlyozott ldgkdr uralkodik a zeDc
karban. ami alapvet6 felt6tele az ercdnr6
Dlcs nlkota,munkdnak. Mirdig nyngtalan
s.iggal tajlt el benniin&et, ha tltszervcr6s
rdl, sze*ezeti v6ltozdsr6l fitppennek fcl
bizonylalan hi.ek, szerencs6.e ez mosl

- Milren feladat ri Ndnnak d iubileuni

Nagy izgalommal k6sziiltem a no-
\cmbcr :10 i rij.Lbb negm6retiet6sre: a
szegedi korzer,,at6riumban mutatkozott
be iij von6sn6gyesiinh, a Pulzus Kvarietl.
Egyiittesnnk csak nerir6giben alakult, ki-
tiin6 pesti kol6gdk k6rtek L1, hogy mu-
zsik6ljunk egyii$. A m.isodik hegediis a
Rndi6zenekar e1s6 hegediise, a bl.icsis a
Magya. Vil1u6zok zenekarban jiirszou, a
csellista pedig ugyarcsak a Rddi6zenekal
tagia. Boldogan idtszom vehk. met rigy
ifnik, egy kiegyc.snlyozott. iitiik6pes
kvarren iott l6te. Szcgcdi benutrtkoz6
koncertiinkrc a vonijsn6gyes irodalon
gyijngyszemeib6l vilogatunt: Haydn Pa-
csirtdidt, Mozat Vad6szar von6sn6gyes6t
6s A haltl 6s a linyka cimfi Schubed-da-
Iabol .jnlszottuk. Meglepiidtem. amikor a
pesti koll6gnk rnegke.estek. de cj[i1iem is.
hiszen l1z egyiilles knpcsdn a f6vdrosb.Ln
is jobbanmegisne rcLnck, 6s tx|in sz6lis
tak€rt is tobb felkdr€si kaphatok. Az el
indlt ny1Lrcn hdrom h6napig isn6t a Lisz'
szaboni Metropolitan k'marazenekanal
dolgoztaDl k6t 6\,re s2616 szerz6d€si is
ajtnloftak, de nem fbgadtan el, lnelt a
csalndom ill 6rzi j6l nagdt SzcgcdcD, a fe
iesdgem €s a gyermekein n6lkiil pcdig
nen lzivesen \,alh1n6k munknl hosszabb
id6r€ kiilfolddn.

Beszelcetes Sir Laszloval
a Miskolci Szimfonikus Zenekar igazgatojaval

A Miskolci Szimfonikus Zenekar 1963 6ta l4tezik ebben a formdban, 6m az eldmAnlek j6val rigebbiek,
1897.td1folyamatosan van Miskolcon zeneoklatAs As mindig tbrekedlek ana, hogy valamilyen xenekart is
t tfrkbdtessenek. 1921 6ta rcndszeres wtrrosunkban a szimfotuikus zenekarijeknlit, t9'2-t67 pedig tudr a
mai zenekar elddjit tegiszlnllhatj k eg! filhivafi^os egyiittes mfrkiiddsiben, ameljbdl .tzttirl a hiyatdsos

szimfonikus zenekar is bbejijtt.

Ehhez ninden adott, hiszen 8,t ragi
az cgynttes, tehdt bairmit mriso|rlL
tiizhetiink. Biztositott az urdnp6llals is.
igaz, kizir6lag viroson beliilr6l, az itteni
zcDemfv6szeti fdiskola v6gz6s ndven-
d6kei kdzi1l.

Ez szdnlikos tug! i$ alakubl
Nem igy szerenilk vo1na, de igy

al.rkult. Ennek ugyanis megvannak a
vesz6lyei; hiiba j6 szfirvonali az iiteni
okards, megfelel6 a kindlat. Motivil6

Egylittesiink k\,.ilLsdgos helyzetben van a
vid6ki zenekarok kiizijtt. hiszen ieljesen
fiiggetlen a szinhiTtiil, nincsenek szin
h,Lzi kijrelezelts6geink. Ennek vannak
ugyan httrinyai is. el6nye azonban, hogy
sikeriill kialakr'laDun k sajdi hangvencny
strukirlrdnkal. N6gy koncertsorozalmrk
vrn a virosbirl. sLaLril, 6rde1d6d6 kdziin
scgger.

Megran ehhe? a kellii littz.im A!
egylb infrdstt uktim is?

t6nyez6 lennc ronban a konknrencia
egy-e:t' pr6bijtt6kon. ami itt gyakorlati-
lag nen lCtezik. Sokat nem tudunk tenni,
hiszen kdzalkalmazottak vagyunk, a
megieielit fizer6si kondici6kkal, l.knst
nem tudunk biztositani, mi€djdnne tehdL
Miskolcrx valaki, aki nem itt sziiletetL.
nem 1tl tanult vrgy nem ide hizasodott?

- HiDt karnerterc NoLt u .enekarnak

Osszesen keft5. i984 ig Muf.t P6ter
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