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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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didg6lt. aki glakorlalilag aprfirkent
felepitetle ezt at egyilttesi 6s kjalakiLotta
alapvetii rcpertoiridt. Az6r'r KaNdts
L(is.ltiNal .lalgozunk. Ez itka €s szcren-
cs€s 611apot. Szerencs6snek t^rtjuk
magunl(at alnialt. bogy 5 az ngazis nrin'
den kelemetlen!6gat is villah,a kitutoLl
6s kitart a zeDeka melleft. Gondolom.
vonz6 lehe! a j6 l€gkajf, az. hogy
elk6pzel6seit nregval6siiharja. az itt
kialakultja) bmlti kapcsolatot. Tal:iij6 is.
hogy Dcn Ludtuk dbesz6lni a rniskolcj
letclcped6sre, hiszen igy kev€sb6
ziLfk6zik be, aklivabb kapctolatot ttut n
vi1nsgal, jobban 1rd sajAt k,urie{ivel €s
szakmai fejl6d6salel toglalkozni.

- volt e$, itl6s.dk tninteg! t{. es1.-
lend6rel e.el6tt, Lmikor a nliskobi
zen.krr Ntu.atbdn tnutatott he ij
nioekct ltl!tupesten, akkoriban esfe.lit'
likant .febdllahd a. ors.dgbai d kor t s
nu.sika ihen mennyisisii is min;:igii
negs..jlaltdtdsdt- Jelentett e e. u kors.ak
wlanit a z?nekar lejl6dlse, elismertsiSe
As khet lis! se i s. e npo,ltj dh6 I ?

Ez fontos 6s jelent6s id(jsz:k volt ^
z-enekar 6lcl6ben, btu ennek is negvoltnk
a mnga hagyom.inyai. Akkoriban mnf
tijft6Delnrel ilt a f|riskalci Ui Zenei
,l,/tt"lt, anelynek re'dczv6nyein sok
konirs miiret n}ut{totL be az egyiittcs.
Srerencs6sen taliilkozlak ezek { ha'
gyomdnyok azzal az 6rz6kenys6ggel,
amellyei Kovacs Ldsz16 viszonyult
korunk zen6j6hcz. Az, hogy szercpelher-
tiink a korld$ Tenci lesztivdlokon €s mns
alkalnakkor is jnlszottnnk kortirs
muzsikii. segirett abban, hogy
Budapcsten is ismett6 vdl.jon a niskolci
zeDckal lg-\r v.i1l lehetaiva. hogy hosszn
6vcken kereszrill sajrt b6rlelii& rolt a
Vgad6ban, ahol nemcsak ij niivekeriil'
szottxnk. hanem hagyomdnyos szim-
lbnikus zenckari pfogfamot. A
Filhalnl6nir is meghivott 6vadonk6nt
tobb zenenk.td6miai koncerlfe ds egy
id6.ben val6tran'fclkapottnak' 6rczhettnk
rnagunkal. Ez j6 6rz6s volr, b6f rcngeteg
plusz nunkdval jrrt, hiszen n 'rcndes"

otthoni munka nrcllett kdsziiltnik ezekre
az alkalnaha.

Sajdtos m6don a kririkusok szxrte
tudomiLst sel]1 vetiek minderriil
Konceftjcinkr6l enrlites sern tiitenl a n.ipi
lapokbaD, a Muzsjka hasribidn olykor
olykor flak azok61 a hrngvenenyeinkr6l.
anelyek cgy6bk6nt'kijiul.k' Budapestcn
minden proli viddki szimfonikus zenekd
nak. N6hrny 6v elieit6\,el Ie is mondnLnk
an61. hogy ilyen hajszoll tempa,val
Dr6trrliunk ielen lenni a fdvdros zenci
Zlet6ber. 6s.szerd keretek kiiz6 limirlLltuk
pesti nfainkat k6t lrirom hangverscnyt
sze eztilnk d76fl. hogy megtartsuk a kon_
taklusi a bud.ipcsLi kdzOnseggel.

KijzbeD pedig ardekcs n6don d7 biil6vel) nem rcndelkezik X{ost m:Ir a

itihoni kdzons6g 6rdekl6d6se keTdett Mozaf b6flctet is el kcllett hoznLrnk

ef6si tdni ,  amj t  nagy i i rommel  tcg onnan
iszir,iltunk 6s clvdr.isaiknak miD Az Egretenrth osb.tn sincs negiele L6

denk6ppen szerct t i ink volna n]eg t  /e ,? j '
fe1e1ni. Az Egyctem nagvon messze van a

Lit..ik, hogJ a nJ.lddnos Jwk
ft EA lt, a kilencvenes tNek e le iln.1.. ors.dg
ipp.n lesl,riLtdgosdbb tlrsl8lben erii
s.i.{dtt d. igln\ a hanSrersenyek ifintl

Igcn, valamennyir ncjvekeden { b6fl6t
sz[na. Mi m.igunk 6talakitottnk a b6r]eli
stmktfrdi. hiszen a Filham6nia itfor-
mil6d.isilval najd iLts7erye76s6vel tobb
felddat hirult a zenekarra 6s Dektlnk
maguDknak is be kellett kapcsolltdDunk a
hangversenyszervez6sbe. a konccrtek
finrnsziroznsdba, ndspedig jclenLds

itsszcgekkel. Tijbb'fovidebb' berlelet
h;rdeuiink 6s egyedi. alkalini ren-
dczv6nyeink is vannak. 30 35 koncertet
jritszunk dv.Ldonk6ni feln6tt kijzijnsdgnek.
6s vannak ifjns:gi hangvcrscnyek is Ez
iinmagltLrm v6\,e is sok 6s csak nciveli a
mnnka mcmryis6g6t az a t6nl', hogy min
denl csak cgyszer tudunk eljntszani ETt
azonbar tudomisul kcllcLl venni: hrlis €!
hfsdges lijztjns6giink vaD, amelyet min
.ten er6nkkcl ki kell ludnunk szolgehi.
Nem jntszhatjuk ldbbszijr ugyanazt r
mfsort. hiszen sokan tdbb b6rletct is
vesznek 6s szereLn6nek mindig valarni
mlist halgahri.

Nen lehct nds helrcken nesisnttelni
.b- 4), haryretsen t .r tg) rirsi .szr-.-
d.tstigasabbti tenni n pfibdl.ba .tbktetetl

- Ez igy volL r6gen: 6zdon. Ka
zincbarcikin. Snrospatakon. Srtor-
x!anjhelycn, Tiszanjvirosban mcgrs
m6teltiik a miskolci koncerteket. Most
ezel< kdziil a vlLrosok kozijl ezt cgyetlen
egybcn sem ig6nylik.

Akkar nlBis / rc.het6 Mlahol d. ut6b
bi lrli.ed a^.Agoa kiiliinisen pedig a.
Anaik tlrsigtt stitd ga.tlasdqi lelPaltt

Sainos eritl van sz6. AgoDdotnajvelj,
hosy Miskolcon sem tudrnk megisn6le]
ni egyetlen koDceriet sem. nren egyediil a
szinh.iz 6piilete alkalnas hang
vcnenyek.e. Itt hatfiiDk6nt iaitszunk,
.rnikor nincs szirh2izi cl6adns. Nincs nns
nap. nincs mis terem, ahol esetleg tnds
k0zons6gnek eljnLszhatMnk ugyanazl a

- A Zenepr oldbdn i,1.:s etre

- Nircs, mer a Zenepalota sirahas
illapotb.tn van. A Barl6k Terenbcn ttn-
dezziil< a ksebb egyiiftest ig6nll6 6s
kisebb kozonsdgei vonz6 Mozart-
sorozatunkai. N.igy szimlbnikus zenektu
ezeD a szinpadon nem f6r el. x niz6t€ren
100 ember nhet. Scinmilycn idrasrruk
Liirival (dlldzdvel, nelldkhelyis€gScl,

virost6l. a kiizleked6s ne'n olyan cgy-
szeii. Az egyctemisi6k kitr6b6l ne'n ver-
buvil6dik 6llald6 6s el6g nagy kon-
cefkij,bns6g, bft van s:Ijrl egyetemi b6r-
letsorczatuk. Oti az Aulaiban lehct kon
certekel tartani. ani rossz akrszriktjn,
visszhangos. n6zajlere vizsznrcs es na-
gyon ehyn16. ahol a hats6 sorokb6l mAr
semmiL sem latni. N1and lehiLt a szinhtiz,
ami szinl6n nagyon tossz akusztikiitl a
nuzsikusok munktiirnrk jelent6s l€sze
kdrba visz, a kdzi s6g nenr hallhatja
olyan mtu6s6gben a zen€i, mnrt ahogf azl
el6rdi6k. De m6gis van egy hatsziz f6s
n6zitLere, kiszolgrld helyis6gci 6s sztnos
olyan rulajdoDslga, ami li.ugverseDyre
ngy-ahogy {lkalmasst teszi.

A aenekar risaotlt lk.Lomdsanl
s..eri t jti kijtiihll,tryek kii..olt pr6bil

- 1984 ben kaptukmeg a fe1lijitotl lnal
mot. ami csrk a mienk as ihol nrinden
megvan. anri a n-\'ugodt nunkdhoz sTiik
s6ges.

Miben d hansr.ualk,nhlr ?
Ncm vildgsznrvonalil. dc aze.l

lejl6dik. Az elmmt 6vekben lbkozatosm
cser6ltiik 6s njitdtrk ffv6s hangszerein-
kcL. mindenb6l van j(i szinvonalt h.tng-
sTcriink, de mindegyikb6l lehetne az6rl
m6g jobbal is k.Lpni. Von6s hangszereket
csak Lkdn ludunk venni. igyckszilrk
megfelcl6en karbanta(ani 6keL. Mt
kod6$t akaddlyoz6, probleinatlkus
hangszercsopofiunx Dtncs N.

Miben lehet1slSeik nnak NendiS
t nibis.eket, s.'lisfikdt hivni I

Az 6lvoralbcli magyar nusikusokat
illand6an hivjuk 6s 6k szivesen is jitnnek
Miskolcr . Oriiliink a Ne,reti Enekkat(1|
val6 lb1y.Lm.tlos egyiittmilkdd6snek: vin.
hogy mi hivjuk 6ketMiskolcra, van. hogy
6k k6rnek fel rnnrket kozijs szerepl€sre

Van az id6n cgy M.rl.'ilrletii k, ai:€'
lyer a millenDium jegy6bcu csupa magyal
szerz6 mi:ivcib6l, ieLe! magyaf eldad6k
kozremaikiid6s6vel rlliioftunk 0ssze
Megknrl6dlunh eDnck az 6rt6kcsit6s€vei,
de fontosn* tnftottuk, hogy vdanivel nx
is nregeml6kezznnk ezer6vcs dllamisa-
gurkr6l. Fe1l6p Krans.- Adrienn, K.lenetl
Bantublts, S.abadi ViLnos. Kotdcs Lisz16
melleLr drr.7.s JAnos, Lukdts Ervin es
Vtis.ii-J To tis vez€nyel. igyekeztiink
tehrit 6rldkes prograrnot ajsszcillit:lni.

K616vente kamesterku.zusl tartunk.
amclyen r6szt lesz a magyar fiatalok
srne-java. Knitdldr6l is nagy 6rdekl6d€st

- ll4il-\,ene1. a. epiitl.s iem.etk6.t
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- Tum6zun k. de neln vagyunk hrknizijs
zenekar VanDnk helyek. ahovi rendszere
sen visszrhivnak minket, vannak cgyedi
ulak, rnnrt p61dau1 a tavaly 5szi d6l korc
ai tum6. N6metorszigb6l 6rkeznck rcnd-
szeres mcghivdsok, jirtunk a svnjci
Locarnoban, dl],al Ueress SAndor
miiveibdl jttsTottunk. Vannak Lchdt
leher6s6gek, dc a zenekar k6ts6gtelentil
tiibbet szeretne xlazni.

Ahprel'en eligedett a .eneknr?
Nincscnek liLtutko.tisok, h.tLtgosan
de n n ns t ftih e LA I e de tle ns € g e k?

Lehet, hogy Dcm el6g diplomatikus
nyilvdnoss.igra hozni. de nilunk nyuga-

Onaknal rlolostalanok a kilbnb(i.6
6 ekvpriseLeti testiiletekl

Van n6mi lnxnkijrk, de Deln a tiin-
tctes, nem a tiltakozais. En rcggelt6l estig
a helyenicn vagyok 6s az ait6m mindig
nyiiva dll. Brrmikor be lehet biiriL
krabilni, igy folyam^tukban lehet kezelni
a probldmdkaL. Nagyobb horderejfi ddn
t6sek el6tt tem6szetesen konzultrilunk .t
Kiizalkahnazotti. \,16v6szeti Tandccsal 6s
a szakszen ezet k6pvisei6ivel. lsyekszcnr
azonban ncm ho.zolni a ked6lyekeL.
Minded.i ludja, hosy a turn6kon nem
csapotom ireg a n.pidijakat. senli nem
indnlhat el an6lkul, hogy hiztit h,lzig ne
leglcn 'ncg sajdt €s hangszere biztositiisa.
i6 saiilodtt. j6 kijzleked6si eszkiizt bi7
tosilurk. minden hosszri rtazds .tlkalmd
vrl felkindlom, hogy ahdj.tnak sz61-
lod.iban 6s ne buszozzanxk 6jsznka. m.is
k6d6s. hogy inkribb szerehrek hanar ha-
zaemi a muzsltusok-

Uannak-e alkalmi w$, dlhjndi

Van egy 61land6 szponzo nk, a
Tiszai Vegli Kombinir RL Az irj vezel6s
narketing r6sz6vcl m6g nem besz6ltunk,
de na:ryon rcn6ljiik. hogy meg6rizhet6ft
az eddigi kondici6l.

Mennyi a nu.sikusok .enekari
nunhin kiN it li e lfo g lal tsdga ?

- Ddnt5en lanitanak: a tagsig mhtegy
k6thamadinak v.in strbil m6sit.ilisa is.
Nemcsak MiskolcoD, de a kcjrnyez6
tclepiil6seken, a nyncgyhriTi sza-
kiskolaban is tadtanak a ko1l6g6k. A
zenckrron beliil alakult egy kisebb
egytirles, a'nely Rem!ryi E.le Kana
Mzenekar ne\en komoly szakn.ti I'i
kerckkel biiszk6lkedhet itlhon i$ 6s
ktilfiildiin is. Els6 koncertmesteriirk. C.il
,%rob al.rpirotta, (ann* idejfn f6iskoh-
sokb6l) 6s 6 is vezeti. Van egy von6n6
gyestlnk, anrely hirom h6napig mosr
Amenkiban tum6zik 6s alkalmankinl a
r6ztliv6sok is bigbmdeznek.

A s.inhtj.ban e$dhdlin nem niik(jtl-

Mennlit rendiEszercpel nek kai.re a s.ijif.rlikus .enekari tagok? gyon kajzeL telepilldseken - m6g talin
'fiszaiijv]4ros. 

Kazincbarcika eset6ben -
val6sithat6 meg.

Teml€szetesen az lenne j6. ha a megyei
dnkonninyzat kdzgynl6se is f.itn,4 ennek
jelent6s6g6t €s tdmogainA valahogy
ezeket a kezdem6nyez6seker. Nem is ben-
nnnket kellene t.imogatni, hanem az
iskolikat, hogy ott meg tudjdk venni a
l'6.lereinket 6s e1 tudjanak jutd a kon

Nem ninlha nem lcDnc el6g noi*.ink,
hiszen a mtr vdzoll lrangversenypm'
gramok mellett viszonylag sok
hangLlv6telt is kdszitiink. Elpcn a mnli
h6ten veltiik icl .t NeDTeri Enekkar f6f
fikffi sz6lamriv.tl egyiitt Bcllini
Monlaguek 6s Capuletek cnnri opcr461.
Ebben az 6vbeD cgy(tbk6nt tov{bbi k6t
CD-nk is negielenl: R6zsa Mikl6s
miiveivel az AUVIDIS kiad6n11. illetve a
Schweizer Mnsik Szene kiad6n.il a Veres
Srindo. sorozat hamradik lemeze.
Tivasszal Hubay n6gy hegediiveNeny6t
vcssznk fel Sz{badi Vilmossal a HUN
GAROTON r6sz6re. Ezehek a fe1
v6teleknek is csek6ly a visszhangja.
Sokfel6 knlddink tiszteletp6lddnyt. volt
aki nreg sem kiiszcjnte.

A h.lyi sajtd sen loskllkozik arden-

K6t helyi lxp van. r egyik 6vek 6t.i
nem kozdl zenekilikil. A innsik napilap
igen. de egy kritiknst tbglalkoztat csak, 6s
az 6 elfoglallsiiginak filggvdnyeben
jelemk, vasy nem jelenik meg l(ritika
egy-egy esendnyr6l- A zcnckar 6let66l a
foniosabb escm6Dyek16l. ut.Lztsokf6l
azonban i:Ddszeresen tud6sitanak.

Lehet, hoqr 
"t6gis 

jd lenne wlani kis
s..dJios b.hnnyl A PR nak biztos
haszn.ihn, hiszen ilyn esetben a Ntitusi
is hrcglei ldpak is usrdsrd klszen dnndk

Itt alapvetd gond maga a vid6ken
616s. Ez Dem fijldrajzi 6s tudati probl6ma,
hancm sol objektiv hiAny6nyez6 hal-
moz6d.isa. Nincs hangversenyterem,
nincs stidi6, nincs stndi6-berendez6s,
nincsenek mikofonok, nem 6l iti zenei
rendeztt. Nincs. aki profi videofelv€telt
kisziLene. nincs. aki profi m6don
dgzitcDi tudna egy bangversenyt. nincs
mrisoridd a ridi6baD, stb.

- Mindez az6rL Dcm a vid6kis6g
k6rdese csupen, hiszen vannak olyan
vid6k vdrosok, ahol ezek kiiznl sen1ni
sem InAnyzik. Ez p6nzk6rd6s. anri pe.szc
egy,iltalin nem vigaszLakl-

- Ha nost J?lkintilndnak ti.tnilli6lbin
tot 4 zenekomak, tnire kdlten' a plnzt?

Ez olyan ijsszeg, amivel csrk zaviuba
ho,. Csak hangszerre kellene azonnal
ijtvenmilli6. Kellene p6lddul egy rendes
hanglerscnyzongon. ami ugye 25 nili6
kdriil van. Kellcnc cgy cseleszla. egy

Nem jitsznnk a szinh6zban.
Ennek harLtg az oka, v$t csak isj

A zenekar megalakultsa ulin .6hriny
6vvel sz6tvilaszrondk a k6r feladarkdrt, {
zenekari tagokra ilyen kdrelezetts6g tehit
nelrr htxlt. Ez nem jelenri azL. hogy
D6hnny koll€ga ne jrrna el iddnkint
kisegiteni. Ez azonban teljesen iink6nles,
amit mi t.imogatunk, s6t alkalmanLdnt
hangszerekel is kdlcsinrzii*. Knlonosen
mdst61 6\re, arni6la operalagozat is
l6tesii1t.

Sokan igyekcznck sz6listak6Dt, kama-
ramuzsikusk6nt is szerepelni, legal.ibb a
tanari koncertck c.ej6ig.

Azok, akik nds telepiiLtsek
.eneiskofiiban tdnitanak, nen tu.lnak
valahogt kajzijnsaget is tercnteni a
Miskoh:on ktuiili kontertek iruilesz-

Ehhez az€d nem el€g egy egy elliiva
totl, dc nragiLt agyondolgoz6 zenetanir- A
bxj ,2, hogy az dfdektelensdg ok.in seln
sikeriilt eddig rtLjdnni, hiszen olyan
vnrosokr6l sz(J (p6ldiul
Srrcsp{takr61). ahol isaz,in van ha
gyonrtnya a kuhirdrak 6s fels6oktalnsi
int6znr6ny js niikcjdik. ]lt sikedih egy
61b&leLct meghonositani, ami ad jelenti,
hogy a konccrt ugya! csle van, minta fel-
n6tl bdrleti hangversenyek. de csak
egyr€szes €s minden egy6b voDai
koznsdban itf sdsi b6rletk6rt viselkedik.
Lehet, hogf a helyi miivel6d6sszcrvez6k
nem 16tnat el6g tantnzidt ezekbcn a harg
versenyekben. Az is t6ny, hogy szeg6ny
ez a r6gid is cgy szinfbnrkrs zenekari
korcef (k6t busszal, kanionnal.
karmeslerel, sz6lislival 6s minden egy6b
nnyagi vonzatival) bizony rtlizet6ses.

Mi magunk igyeksznnk min6l litbb
ifjnsrigi koncertei adnji eg6szen pici
telepiildscken. tomatemckbcn j6rszunk.
Et.6nkrtn fijlnl nem teljesithetiink.

Mekkora a. a tenilet, amebret
neefelel1 i,dckt6.lZs Zs plnz esetun a
niskolci zenekdrhak keUe ne " lele.lni " ?

A mi megy6nken kiviil Heves €s
N6gdd meeye. Ez nem jelenti azt, hogy
nincs mris szimfoDikus zcnekar a t6rs€g-
ben, csak xzok (a nyirerryhizi.tk 6s az
egdek p€ld.iul) fdlprotik. amatdftk. Ez
6ppen a most lervezeit regi6 ierilletc.

Volt nostegy ksdrletiink. hogy ha mIr
mis v,irosokban nem lehet negisrn6telni
egy egy teijes miskolci konceftet.
legaldbb lehetSseget kell ana tercmteni.
hogy azok, akrk szivesen meghallg.ttnnk.
'negtehess€k ezt Miskolcon. EtadluDk
40 db l,lesterb6rletel Mez6kiivesden
ngl, hogy a b6det idb6l menr adtunk ked
vezm6nl1, dc biztositdtrik aut6buszt az
oda- 6s visszanta. Ez azonban csak na
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koDifafagott. lnind 5 6 mi11i6s hang
szefek Nenr veDn6k tehil scnnnit. halrern
sz6t{rsztanain a zenekari lrgslig kajzotr,
igy karicsony clijti.

Menqi a. dtlugli.etls?
Brurt6 60.000.-Fr kiiliit. uhhez ntucs

Drit hozzifrizni. hiszen ez nem vonz6
cgziszlencir. KinaradtLrnk mindenb6l. a
nc'nzerl rhtint€zn€nvek miiv€szetl
p6t16kdb6l, a pedag6gusok mjn6s€gi
pddfknb6l. Krplurk azonban a Nernzeti

Kulrurillis Orajks6g N,Iiniszl6iuindb6l cgy
krcg€szit6 iisszeget 'a munka elis
mcras€fe amelyet nz inrkorndryzali
renckaroknak kiiliinirertek el. Ezt nailLrnk
hrt.nozoit id6rc sz6l6 illeLm6nyp6rl6k lb.
'n,LJ,Lban adtuk kl, amely llintegy l0
l2% os b€.emel6st  je lcnt .  Nolembcl
30 ig bizrositoftik ezt az ijsszegeL, dc
info.mnci6im szerint jov6re is
rnegkapjtrk. laldn valamennyivel t.jbbcr
is. Ez {rfa is j6. hogy a kiilonbcjz5

inl€z r;ntek kijzinti b6rfesziilts6get vala-

Odiliink lninclcD gcsztusnak. anely a
muzsikusok nyomaszta) anyagi gondjain
igyekszik enyhiLeni. Meggy6z6d6sem.
hogv rossz bcfcktet6s egy-egy zenekai
menedzsment l'6sz6r5l. ha dppen a

tizet6s€n,
kiirnlJndnyein) kirnn t.tkar€koskodni.

Bekescsaba
Kelet-europai Szimfonikus Zenekari Fesztivdl -

Miskolc. Debrecen.

Aftnl kd eztiik Gonda Fercnut, a
I'i nrn6nia Kelet"Masytrorszdg KhL
igszgat.itit, hog! ni adta az apnp6jnt
eg) zenekari [esztirdl szerwzisin&
Debrucenben, illetre kiizlietlen it
kii.retett ercd itllt rcnilnek-e a nenl
ninden api eseminJtsoro.at megran-

A Filhafn6nia Kclct Magyaronzng
i/\ni. a millenniunll iinncpsdg sorozrr ke
ret€ben szcrvezi 2000. innitrs 22-28.
kitzrjn hrro zcnei kijzponibrD a KeleG
Euliipai SzinrfoDikus Zenekari Feszli\'rlr.
Akoncertekcn 6s a zenekri LaliLlkoz6kon
tirl k€tnapos lzaknai konltrcnciifa is sor
kerill, enDek hel],szine Dcbrecen varcs.
Tudonisunk szerint illcn jellegii tesz
livAhi 6s konferencliri ncm i(edila sor az
eLmnlt 30 ivben. Az egycs vrifosokban a
hanSlersenycket kajvel6en sTakmai
Lal6lkoz6n (fogrd6zenekar 6s a ven
degzcnekar) ismcfkednek a zerckar
mtkiid6s6lel, felepiLis6vel. fennrarr6ival.
aryagl helyzet€vel foglalkoziardsl gon
dokkal. Debrecenbcn ahol a k6tD.rpos
koDfcrencidra kcIiil sor. i \,end6g
zcnckafok vezet6s6n til (gazdasigi
vezct6. fenntartd. mr:ivdszeri vezcl6)
meghivist kap az Euf6pai Szimfbnikus
Zenekari Sz0vels6g k6pvilel6je, a Ma
gyar Szimtunikus Zenekui STijvels€g
k6pvisel6ic, a Nemzeti KulLunilis ordk-
s6g Miniszl6riumiLnak zenei szakcmberei,
r P6nziigynnriszt6fiun k6pvisclatc. a,
in*orminyz.rLok kulrurilis bizoLtlngainak
vezel6i (azokb6l a virosokbdl, ahol szirl
lbnikus zenckar nfkajdik). az ilsszes
nragyarorszngi sTinfonikus zcnekaf !e-
TetiiJe. d6l cu.6pai onzigok jelent6s
szimfonikus zcnekarailak kipviseltii
(Romrinia. HorviLdsziLg, Bulgeria) v.t
laminr rzok a mec6nlsok. akik szim-

12000. j in ius 22. -  2e. l

fonikus zenekai L,innrgahrak. Akonfcrcn
cia tdm.ija felt6lelezdsiink szerilt a
'neghlvofi ak mnrdegyik6l 6fdekli. Kdzliik
olyan fbntos kard6sek megtirgyaldstra
keririlnk sofl, nrinL r 'Kulturdlis ad6poljri
ka Magyamrzigon nenrzetkozi dsszcha
sonlitisbin', A Mfdia szercpe a rnrglrr.
hangverseny6letbcn,  "Onkorminrzat i
sznntonrius zeLrekarok p6.7iigyi t6no
gat6sr'. Szdiele$dg a magyar zenei
dleLbcn 6s annak kdzgazdrsrgi d|tel-
nlezdsc','Magyd szinrlonikus zcnck^rok
helyzcLc Demzetkazi dleehasonlirlLlban .
,^ lcntieken trjl rn6g sze.etn6nk nreg.yerni
az ardekk€pviseleti szeNezetcker js a ren-
dcrv€nyen lal6 kozrcIrrrikdd6sre €s
illdqpontjuk kifeji€s€te.

Es hogy ni6d Debfecen a konfefencia
helyszine l Debfecen rcndelkczik xzTal az
infiaslruktir2lv{1. rnri egy ncrnzcrkilzi
rendezvdny lcbonyolitrisrihoz sziikcagcs,
jelenriis szereper tiill be a magyar zenci
alctLren. s nemurols6 sofban a kdlis6gekel
tekintve ift a legjobbak a prran€rerek, s a
viros anyagilag is tdnogatja a ren
dezv6nyt.

Osszessdg;ben rnegicgyzem hogy
ilyeD sz6les krjrber nem iilt m63 egymis
nrel16 szimfonikus zenekafi idmiban
szake'nbe[drda. Bizunk abbaD. hogy a
IerrclczriDyiinl( a rendsze.escD hanB
versenyrc j:ir6k. valanrint az iclcgcnfof
galrni szakenbcrck ardekl6d6sil is
telkelri, 6s az egyes helyszineken ragy
drdeklSd6s kisiri a koncedeket

Gonda Feten., a rcntlez\eny rnriviszcti
ntktra, is az aldbbinrrcrjnban megsz6lal6
,S.iligti Grt,a) hangsnlyoztik hogy
pontos nfsorl as prugramot csak a
kovetkez6 lapszt bxll lrdn.Lk mondani.
Nagyon sok tilgg rn6g a most beadol
prilyrzalok sikefdriil. hogy nilyen p6nzii-

gyi ko dicntkkal trdrak kalkulilni, kik 6s
henyan ILrdnak eljdnDi a meghivou
lend6gek kiiziil. A tiLbliizatban kajzolt
koncefiplogr.rn il neglehet6sen hiiLryos,
de an:r azart elegend6. hogy a h.rng
lersenyek jclleg6r6l. helyszin6rdl 6s
id6pontiair6l tnj6kozr.rssa az 6rdek-
liidiikel'

A k6r protiltrak Lcrvczett rcndezveny
eg),ik f6sz€t azok a hangvcrsen)ek
rlkolj.ik, anelyeket MiskolcoD,
Debrcccnf'cn es B€k€scsabdn adnak r
'hrizigaTda' 

illeNe a venddg cgliittesek.
Ti\rtrbaD Yagvxnk azzal. hogy Keler
Mrgyaforszdgon vannrk m6g ezen kivail
id szimfonikus zenckarokkal 6s szinvo
nalas zenei €leuel nndclkcTii lirosok.
pdnziigli leheiiis6getuk azoDt'an er6s
Onnfn6klch€ k€sztettek belniinkcr. igy
rs varosonk6nt htuolrl. izaz dssrcscn
kilenc koncerrtcl k6szrilir*. ametyeken
k6lharnad r6szber a vcnd6gek. egyhaf-
inad r6szben pedig a 'helyb6liek j.it-
s,an.rk majd. Bdkascsabrin. milel ou nem
'nnkodikhivalisos szimfonikus zerekir. I
debreceniek kapvisei ik  sz ineiket .
Vcndegei* Szlo!ikilb(jl. Ukrajndb{U ds
Erdalyb6l - ponlosabban Kassiiriil,
K i icvbaj l6sKolozs! indl  6rkcznek.

Uot e olta s..itulik ebben a fev
tir.ilbdn, hogr Mtlglorots.tis i{) prihdl
kt foldnentl.\ irc a kcl e|- .l ll l.e le t'eui)poi
.enekatak eurnp.ti itegtLil6tltisil
eliiregiteni? A. Ar kii lte eLllatry.au
ipten d Bdapcsten R.tule.ett PEARL
konJercn(i.it1, hog.\' n nem.etkai.i
s.eneaetek sair..se l.tt tanrindk saot?
s.tbb s.dktndi kapcsoknot d Magldt'
ors..igtil kelehe fekt,6 ieriiL?tel.
.etL.ktrdiral is nltuLibdn.en.i aLetiwl.
S.iiklgcs e i.\ leh4-e setkenteni a kiilain
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