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AKI MER, AZ NYER
besz6lqetds Nemes Laszloval,

a Budapesti Fesztivd lzenekar u1 i gazgatoJav al

Bi.oryos szenpontb1l a szikma ,,ir
neglepetuslnek" s..imitott, hogy negpA-
llA.ta Zs On nlerte el a Budapesti
l''esztirAL.enekar iga.sat'i posztjdt. E16S
nag bLitorsLig is elhivdtottsdg kellhetett
ahho. hogr Ktjmer nnnds utididkint
kedjen dolSo.ni dz egyiittessel

Ennek az6rt vollak clitzm6nyei.
Els6sorban saitt szakmai dlctcinbe..
hszen sosem gondoltam arra sokeig
pedig nem hiltem -, hogy a Budafoki
Dohn.lnyi Em6 Szimfonikus Zeneka]ban
valaha is megkdrd6jelez6dik a
nfikiidiscm. A Zenekar olvas6i
ttidkoz6dhaltik lnrir erriil. nem is
szerell6k ft szletekbe bocsitkozni.

Arnikor azonban viligossd kezdet
vdlni. hog] sok szerepem a f6viros XXIL
kc.iilct6ben selrl mint zenekari igazgat6-
nak, scnr nnrt mdveszeti iskolai igazgat6-
nat ncn1 lchet. elkezdten magamnak nj
helyet keresDi a zenei 6letben. A
Fesztivilzenekar ndkiiddsCt .t keTdetek
6ta tigyelem 6s sokakkal cllcnt6tben
sTimpatikusnak 6s modeil€rt6kjrek ta.
Lottanr. Kiindul.isi pontomat a koncerlek
'niniis€ge. hangulala adta. Ann,rk idejdD
hasonl6 elvek alapiin igyekezte mcgsz
ervezm a Dohninyi zenekar rniikiid6s6t.
ahol azonban a dolgok Lcnn6szet6b6l
nd(id6an eg6szen n.is kondici6k kiizijtt
leheteit €s kellen dolgozni. Mindczzel
egyiitt val1om, hogy szinte a semnib5l
rcmck zenekar sikerillr reremienilnk
Budafokon.

Ualt e wlani kalitn1s ,,aiinlatu" u
pailyAfufibat, ani a bi.pttstigot erre a

Isneflcm r zenekaf probl6mait €s
iglckczlcm .LZok orvoslas.ira bizonyos,
rcdlis 6s rnegvai6sithat6 aj.irlatot tenni.
Mindenekel6tt ^z egyiitiesnek a magyar
zenei 61e1161 val6 teljes knlijnvrllds.ir,
kiilOn616s6t szerctn6nr nregsziintetni.
Szerern€m meggy6zni a nrivCszcti
vezet6st 6s a zenekart arr61, hogy nenr
kiiliir, hanenr a tobbiekLel egytilt kell 6lri
6s dolgozni.

Ont, aki s.akn.li ALelAnek jelent.ls
ris.it.forditotta arra, hog! sok embeft
titma)itd nag! s.erve?eteket hozzon ktre
;s nfrkddtetseh, nem iusztottd a.. a tlnr.,
hosf olJan trirsulat nelli kivtnt s.es6.1t1i,
aneb .sdknen ugranenryi enetgidnl
i$teke.ett teliesen fiigg.tleniteni nag(it a
ndg.yr .enei llet nrrden ndgyobb

s.ene?ett tomdral6.tit6l s.itNetsigesek-
tdl, e gjesiiletektdl, tdrsasAgokt6l !

Ncm, haDem kiernelten hangsnlyoz
tarn e knlijndl6s megsziintel6sdDek

Milyen pozi.i6b6l ttuha iljen falya
matosdn As pntosan .fisre Leinnlel kislni
a zenekdr nfrkdtllt.t? A JtjvAnsi ainkor
mAnyzat Kultufilis Bi.attldg,inak z.nei
kurdtiiumi tagidk6nt, rag! srakorl6
s.iil6klnt, akinek perneke tndgd is a
F e s.tir'i l.e ne kar ta Ai d ?

Magaiemberk6nl seflni esetre scn1,
hiszen a linyommal szinte sosem besz61-
getliinl ofthon a Fesztivilzcnekaff6l. O
ar61 sem tudott. hogy benyijtonam a
pAlyrizatomat. Csak akkor sz6ltam.
amitor kiosziouiL a p.ily6zatot azokn i,
atik r6szt veriek az elbiiilisban.

Htinldn pil),li.tlik neg & Fes.tirdl-
zenek0 igaUatii s.ikAtl

En voltan az egyetlen. ami engem is

Lehet, ho$t nAsnak nenl rab ehhez

Elk6pze1he16.
Gondolon, sohm ne !:leptjdtek; tal,in

nlindenek el6tt aa akinek nost a sziklbe

Eszrcv6telem szednt is ig), tij(6nt. A
Fijvdrosi OnkornnDyzat irta ki r plLly6zn
tot. arnclyet a zeDekanal 6s alapitvnnny{l
is cgyczlctett- Nldgscn szimitolt* ara,
hogy vilfis lehet ezen a poszLoD.
J6magam is sokat viv6dram a beaddson,
vegiil a haliridS eliitii napon nyfjtottam
be pdlyrizatomat.

A fbgadtatison aza'd n€gis
meglep6dlem, mefi a budafoki valsdgos
id6szak kezdet6n mir besz6lgelten
Fischer lv6nnal, aki akkor szimpalikusnak
laldlta elk€pzeldseimet. Nem trdom,
mjkor viltozotl meg dlldspontja. V6gul
sem ii, sem a zenekaf nern lannogafta ki-

Kik raltdk azpk, dkik eLbiriltdk ezt n
p,il!.i.ak ? A hizottyiq iiss.efttele ugfa
tlis akeret6en ne!:hntliro.lldtta azt,
dl1ogy Ont d .eneki losd.lta.

A magyar zenei 6letet meghaL6rcz6
szervezelek vezct6i, kdzdlelben is aktivxD
iev€kenykedS neves nuzsikusok.
Hozzijuk csatlakozot a zenckxr
Kozalkalmazofti Tanicsanak lezet6ie 6s
kellett volna k6pviseltetnic nagAt az
Al.ipitvdnynak is, anrely azonban nem

ktldiin k6pvise16r.
E.ck s.ei a Fes.tirdlzenekarnak

nilkad6 Ka.alkaltnazotti thndcsa wn ?
A zcnckar tijrvdnlecen mfkddd

kiizalkalmazotli Lannccsal rcndelkezik,
ahol appcn a kdzcljijvSbcn tlrlunk majd
v:ilasztrsokat, tudniillik cgyik taga
eltivozott az egyiittest6l. Hogy ncm hal-
latjr haDgos.tn hanEint talr. az6rt van,
mert a zeneka t{gok elfogrdidk a
zenek.trban uralkod6 ;:iDlitdsi stflust 6s
csak akkor tiltakoznak birmi ellen is, ha
egziszlenciniuk bizonytalansrigit *zik.

-4. egtiittes minlen tdgja ktt.dlkalna-
?ttti sttit us..ban vdn ?

Mintegy hetven f6. vannak Lltul
kiviil szerz6d6ses 6s ksegit6 muzsikusok
is. Kiildn szerzSddst iliatdban a kon-
cefmesierekkel 6s a kiemelked6
sz6iistilkal kdl a zenekT.

Emlitette, h()g| prirhu.tmba dl lithal1
a Fes.l ivri L.enek t r is d Dohndnri ze ek(t
miikiiddse. Mikben 1 .[nd nteghlttdrozni a
ha'onl6s(isokat, atn.lrek alapjan eI
szerctnf ke.deni itt is a nunlait?

Els6iiofbaD a vegycsnck is ncvezhetS
fiDansTirozisi n6dban. Az cls6 idSvak
bnn az alapitvinyi fenntaft,isnak voll
mindk6t esetben jelent6s szercpe, ami
kezdetben nagyobb volt az iinkorminyza
d rlmogat6sndl. Most van egy fenntaft6 6s
lannak szponzorok. Ez nz6ft optnnnlis
hely7et. merl az al.Lpellit6s bitositnsa
mcllett az egynttes sok szempoDtb6l dndl
ki mamdhat. Budafokon mindcz ksebb
1ip16ki lchclett csak, hiszen az otrani
dnkormtnyznt eljutou lehet6s6gei v6gs5
halir6lroz. Es az is kijzLudoll, hogy egy
,,helyi" zcnck.rlt hclli 6rdekeltsdgri
szpoDrorok timogatnak. ami c6scn
bch.tttrolja.t lehets6ges tnmogatesokat.

Budafokan nen lehetett wlna vala
ho?r killpni e keretek kn.iil?

-Voherc is egy koncepci6, anely tiibb
ke[i1et osszefogisdt je]entefie vo1na.
Akkofiban azonban a budafoki onkor
m,iryzat biiszk6n 6s f6lt6kenyen 6izte a
zeDckat 6s ann.Lk egyrc nagyobb hir6biil
fak^d6 djcsiisdger. Nem ak.Lt ezen
scnkivel sem osztoznj ig.Lz. a tijbbi
lehets6ges padner sem kapott azon az
alkalmon. hogy egy sajit egyiittes r6v6n
sajrit zeDei 6letet alakitson ki. Ma mnr
taldn cg6szcD mns enDek .t dologDak a
megit6l6se, de ez lijbbe ncm az 6n kompe
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- A FesziirAl.enekdr is ebben alintn mondia az 1992 bcn kdtiitt szer6d6st,
s.iro.iti rcnds?rben nnkLidik? SokAiS arni a F6v,iosnak, mini intezm6rynek a
sakat lehetett hallani az egtattus rni:ikdd6s6i er6siten6 a zenekalon beliil-
alapitwinrtir1l, najd d.trD.iroshoz lii?6d6 En6il is tblynak most i ttlrgyaltsok
ris.on|dt6l, ami ,niatt illetve a. ebb6l Mennfiben bciobAsohA oz egriittes

Jakldd ui\.lgi el'Ditk 'niaft sok s?im" s.Nercnitut1L ha a bNnbbiukban nint

tbnikus ze .kar irigke.Iett a ijnkormdnlztt ti .enekar mikjdne?
FeszliNtll.enekarra. A. is tlyihnnl\t16, Scrnmiben. hiszen ez azt jelenien6.

ha1t az eglaxesnek tok ls ti s.pon ora bogy az Alapltvnny tdbb jogosuhsdgif6l

nn - alig lehet szinte olyan, d ftnei Jlet is lemondana az int€zm6ny javrra.

itunt irclekl6d6, fizenli is s.nndika.6 tisztiz6d6dnirak a feladatvdlal5s i kondi
c'get tuUlni, anely ne itt Len e rdldni ci6k €s azok nrcgoszliis{it egymils kiizijLt

ben lorndbdtl elkittelete. kellene tisTrizni&.
Ez az6 ncm eg6szen igy van. hjszcn

a sokat fizet6. j6 szponzorok sz.ima egy'c
kevesebb. Timog,tttsuk rendkivill tonto$,
de alapvet6en Denr oldj,ik meg a zenek.tf
miikcidtet6s6t. Ma ndr sokkal inkibb
meghatiLroz6 nraga az iinkormdnyzati
fennradiLs. Amikor idejottem, a F6viifos
a m6. kiizElctben is ismerti6 lett tar
tozris{l .endezte. Az alapitviny foko-
zatosan kvonult az egyiittes szeinos es
meghxliroz6 lev6kenys6ginck finan-
sziroz6sib61.

Milten htpcsolatban dll a zenekdti
tags1qgal ;s d. eg\iilles nLio.s.eti

Kapcsolarunk akft j6Dak is leme
rnondhal6, hiszen egy kilfbcn mir
egyezleiten Fischer Ivrin zcncigrzgat6val
6s akkor - kajlcsdnds kompromisszumok
segits6g6vel nreg is Illapodtunk egy
koncepci6ban. amclyet mindketlen fel
rudunk viillahri. Ezek utdn Fischer lvtr
egy misik koncepci6val tllt el6, ami
engem alra k6sztetett. hogy mindenek
el6it a Kdzalkalnazotti TaDiics lagjaival
iiliek ]e el6szdr besz6lgetni. Oket intbr-
n1iltam a dolgok jelenlegi dll6sdr6l 6s
probl6mdir61. amelyek kijzitlL bizony lik
viditisi gondok is szcr cpeltek.

- Hogla lehetnek ippe d
F.s.titdlzenekarnak likridiltis i Iondjdi 1

Mcgit6l6sem szerint ezeket az
AlapitviLny id6zLc e16, amely hogy .t
zenekaf p6nziigyi gondiait megoldj{
sokszor er6n fcliil villalt 6s tetemcs
ad6ss6go! halmozoll 1!1. K0velkez6
l6p6sk6nt feladatuk kdzill j6 n€httny.rt
(p61diLul a b6rek is minden mds juttittis
kifizet6sdt) az int6zm6nFe (n F6v,ircsra)
harilottak, amire az int6znr6nynck viszont
nem volt anyagi ledezete.

K6sziilt egy ij szerz6dfs, amely azon
ban a mai napig nen] kcriilt ahir.isra, emj
au az omin6zus 54 milli6s Lart!16kp6nzt a
F6v6ros m€g nenr bocsatotla a zenekal
rendelkez€s€re. Ha ezl negkapjuk,
negsziinnek likviditrsi gondjaink.

Mi6llngg, h.$" d F6Nnros rldL vag

Sze rtcn az a megoldts, hr a
F6viros 6s az AlapitvAny kijlcsinrijsen fel-

Milyen szerep in ebben e folyanat

Els6sorb.t! az irt6zn6ny 6s az
egynftes koziitti kdzvetit66. az. hogy .t tir.
gyaldsoklroz mcgltlel6 hangulaiot sikc
riiljon leremteDi. B6kekdt6s ugyanis ne'n
lehets6ges folytonos deuronstrdci6k,
hibonik kitzcpette. Ezcknek nnrcs is sok
61teime. hiszen azt 1ito4 hogy r F6vArcs
egy6rtclmrjen alarja ezt a zenekan.
Tnd{'ndsul kel venni azonban, hogy az 6
lehet6s6gei is behatarcltak. Ezzel egyntt a
F6v6rosb.rn megvdD a hajland6sdg a
zenekar Ldmogatdsia, de nctn hajland(i
mjndezt a tobbi hasonl6 int6zm6ny
hdtdnynn negcselekedni-

A I:'.i!.itus ezen hatdtuzox szdtulZka is
ninthLt d zenei kai.iletben voL6 inte
gfi16tllis itidt mutalnA
Fes?ti kenekanak. Lehet, hogr el6bb
tu6bb e. bsz dz ,,egtik" wzetd ntagJar
szitfionikus zenekLr, ane\ mAtokkrl is
as.to.ik inajd a nu egyediil elfogldlt
pied.r.tdlan? Bi.tos, hogr e. u Ilenokra
tizdl1dals nen je I ent e *:Jaj ra s.iiksigszerii
niNeLl.il.jlrisl, an?llt.jL er a .enekar
nindis llesen. is sikeresen elhatdnba

Az, hogy ha egy egyllttes megfelel6
konlaktust ta tenn mns kivril6 cgyiitte_
sekkel. nem jelentnivclldl6diist. Jelenthetl
a pr6bik 6s hangrcrsenyek szinesebb6
t6te16t, p6lddul vend6gkamrcsLcn:k r6ven.
amely egyben azt a lcheL6s6get is
magaban hordozza, hogy Fischer lvdn
mis nagyon j6 szimfonikus zcneklrok
6l6n is p6diurnal€phcl- Az 6 k6pess6geit.
muzikaljtrisll minden n gyr muzsikus
ismerj 6s tisztelerben t:ttja.

A zenekar tnaga hogyan vitzoryul
e.ekhez d terv.khez?

A jelenlegi hclyzetet_nem a zenekafl
Lagsig lefemtclte. Ok dolgoznak,
mighozzi nagyoll fegyelmezetlen 6s
n.rgyon j61. Magyarorsz6son egyediil
kilrlrcolt.ik nuguknak azt a pozici6t. ami
egyibk6nt a vilagon nrindeniitt mcgilleti
az ilyen kalibcrf muzsikusok^t: lijbb6-
kev6sb6 meg tudmk 6lni abban x fizet6s-
b6l. amit zenekari muDkiriuk6rt, \'agyis
egyeden n ris*t l<apnak. I|1 ely fe]ada1{

liin a zenekari mnzsikusnak dolgoznia a
Fesztiv.ilzenekafban 6s a FeszLivil
zenekare$. Ez€kritl a hazai vjszonylatban
clkipeszt6 muzsikusfizeldsekf6l azonban
azonnal kideriil. nennlil6rnek. ha vllakl
egy jobb kiilfoldj szez6d6shez jut. Ahhoz
{ havi nyolcezer svijci liankhoz vl-
szonlitva p€1diul, anelyet x Suisse
Romande kin6lt kivtl6 nagyb6g6sinrknek,
az ili kapott ncLl6 alig ezcr nemet
m.irkdnyi fizcl6s eleny6sz6 ijsszegrek
szdnit. Mi scrn tudjuk tehnt in lartani
legjobb nnzsikusiinkat.

- Kai.),etit,iklnt inelyik irdnlban kell
nost naStobll er1le:zitiseket tennie a
bil.e negtercnttsihe.: a Ftudros r(tg a
Fes?tivdL.enek ftU?.

tllgy gondolom, hogy a F6verosi si
keriilt megey6zndm, most ltz egyiittesen
van a sor. Budapest (€s az ee€sz magyar
zenei 6lct) mindig sokra tartott{ 6s
6ft6kclte azt a tev6kcnys6get. a'nit en
Budafbkon v6eeztem. Az cbben a
peremkernletben telemtett szinvonalas
rcnei €let ugylnis a f6vAros kulturilis
6lcLinek fontos ftsz6v€ vai1t. Gondolom.
ez6rL is kaphattLnr rneg most a Brdapest
DiiaL. lgy gondoloni, hogy sznmos iiiny
ban siLeriil kial.tkitanom a munkiihoz
sziiks6ges megfelcl6 6s ndll(iiliizhetetlen
kapcsolatokat, ez sikernlni fog lal6n a
zenekar j.nDyrban is. Fiscber Ildn szu
ver6n szem6lyis6g, nki ,tz6[ figye]enbe
veheti .t fenntart6k 6hajdt, kiviinsigarL.
0gy ldtszott, mintha t6Dyleg igy lcnne,
hiszen els6 negbesz6l6siink egyezteletl
viiltozatrlt 6 is alaiirta. A gond az volL,
hogy egy h6t nrnltnn ieljesen nis koncep
ci6val jelentkczett, ami t6k6letesen eltart
az el6ziit6l. An61 k6ne meggy6zni. hogy
egyik napr.l a m.isikra vdltoz6 konccp'
ci6l<k^l ncn *hetjiik cl a kv6nt cred-
n6nyt, pedig a zeDekflnak e||e lenne
nost a legnagyobb sziiksdge.
Nckem val6bnn egye en c€lon van: a
zeDck|r 6let6t szercti6m megkdnnylteni

Mi tekitn a n1r eLe t.ex e{e.letA

leladatokon kh'iil d lessiirq6sebh te
niral.jidnak, ni.nt a Fesztir,,il.enekar

Az AlapitvnDy 6s a zenckar, mint
I!|6zm6oy mcglchet6sen ijsszekuszaill
szilainak kibogozdsAr Sok dsszemos6d6s
vohfunkci6kban. p6nzckben. Ma nrnr lel-
jesen iLlekinthet6Dck, egy6rtelniinek
n1ondhat6k ezek a pa"m€terek.

- Mellek azok a teNlkenysiSi korak,
amebek tu bbra is o. Alapi|Any.leLl
dntui kaj.l tn o.rak?

- Az Alapitviiny teend6i drxsrtikusan
csltkkentek, ahogy egy6bk6Dl a szpon
zotuk szdma is. A szponzorok nen1
szeretik a botiinyokat. Szlmukra csak a
teljesitm6ny fbntos. Jelenleg az
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AlapiLvtny szervezi a knlfbldi kon
cefleket 6s fizeti a karmcstc.t. Sajnailaios
m6don azzal egyiitr. hogy gyakorlatilag
szinie milrdent ma mrir az Int6an6ny
tizet, a vdltrskor azonnal fehnon&Ak az
irodabirletre vonatkoz6 szeD6d6sekei,
elviu6k a briiorokal, szlimir6g€per,
m.isol6gipet. a faxot 6s fontos munkatir-
sakat is, akket itmenetileg at Al.Lpitvdny
tizeten. Irt val6ban nagyon prcfi munka
folyit 6s ehhez snry6sen munkatirsakat is

A gesztus nem nevezhet6 int6zm6ny
barrtnak. pedig nllit6lag in nnndennek. a
zcnekar 6rdekeil kellene szoljtilnia. ED
cgyalelmfen az int6zm6ny irlnyitnsira
vtlldlkozlam, neDr kivenhm {z
AlapitvAny kdreit zavarni. Az, hogy az
ijssT-ekusz.ilf szilakat sz6tbogozza valaki.
a munkiban r6sztveviiknek egyfbrmiiD
6rdcke ke11et, hogy legyen. Nem riszh
zotl m6g. hogy megfelei6 kondici6k
eselen mald az Alapitvdny nrilyenjuftatii-
sokkal segili a zenekar mnnkijrt.

- Mananfil kal0n he Lyen niikadik n ljd
a. AldpitNiryt ls az intirntryi )ie.etis l

Igy dijDtdttek az Alapitvnny vezet6i.
Veliink tdnyeket kozdlnek id6nk6nr, ame-
lyek minket i,jabb 6s fjabb aDyagi prob-
l€mdk el€ illitanak. Eddig pildrul, noha
az jnt6zm€ny szewezte a bellijldi kon
cefeket. a sztlks6ges p€nz jeientds ftsz6t
az Alapitviiny pumpalta it xz
Int6zn6Dynek Mosi neknDk kellene
ehhez a fnranciilis hdtlcrct negieremreni,
hiszcn a F6virosnak erc nincs p6nze.
Szcretndnk iivenDi a be1foldi hang
versenyek szponzorax - ezekct az
Alapitvdnynak cgy6trk6nt felt6lleDiil iit

kcllcne adnia. A szponzorok ugyanis
tlzleLi tev6kenys€giik r6szek6nL nem
timogalhahrak alapitvrnyokat, csak
esemdnleket (projekteket). Veliik kell
tehdl in6g egyezs6grejutnunk a mcgvrillo
zott,,cdltllomisr' iller6en.

A neghiftlete hangw tsenleket tehdt

Igen, hiszen a tagoknak 2001. augusz
rusiig :ldirL szev6d6siik van 6s mir most
dolgozunk azoi! hogy ezutin is mtkijdi€k
az egyiitres, a megvnltozott konstrukci6k

Uannak olyanolt akik On nelle dll-

- Tobben is 6s az it segits6giiktel dol
gozom most ki az egyiitLes rij formib.n
va16 mfikdd6sinek rcndjdt, tisztiznk a
jogosuhsigokal. a jogi helyzetct. szabily-
ozzuk az eddigi nem leljesen szab6lyos
eseteket. ftedm6nynek iartom. 6s a
szem6lyem mr4r mnden bizonnyai kijzre
j.itszoll abban, hogy a zenekar megknpta
elmaradl jlmnd6s.iglLt.

Azt a pin.t, aniift a zeiekar kiiilt a

lgcD, de a denonstrdci6 idejerc m:n
megkaptek azt az osszeget, igyhogy az
eg6sz xddigra mif okafogyote v61t. A
d0nt6sl hosszri folyamat el6zte meg.

- A Zeneiskohk S.tuetstgAnek elnitki
szAk4l tortibbn is megtdrtid?

Megtarlom, hiszen eg6sz 6letemben
azL vallottam. hogy a zenei 61ei kiilijnboz6
szintii 6s fajfijd szferrit nem szabad her-
metikusan elziirni egymiist6l. A
zeneiskolik nyitottsdgdL szomo(ran ellen-
s'ilyozta nit]dig is a nuzsikns eliL
onnag.iba zdrk6z&a. Ez szdnromra nagl

A hivatal koltozott,
Schwarz tanar ur maradt

lehet6s6g arra, hogy tegyek valamii d7
inte$6l6dis, a hangve.senyl6togat6
k6zijns6g nevel€s€nek 6rdek6ben. A
kijzajnsegel nem sze ezni kell, hanen a
gondolkodest kell fbrndlni valanrik6ppen.

Fischer Ivtn abban is tudotL valami njat
mutatni €s hat6konyan tenni. Nekcm is

Szeretndnk l6trehozri egy ifjrisrigi zcnei
bizist. Nagfon j5 p6ldival szolgrlnJ< a
Fesztivilzenekar Kala6koncertjei, amely
nek kijzdns6ge val6ban az egyliiles
mjong6ib6i 6s azok gyerekeib6l dl1. llyen
kijzdns6gbtzissal meg leheteft hirdetni
azokat d kortlrs zenei hangversenyeker is,
a'nelyeken a ldrzskiizOns6gb6l verbuvnlt
mcghivortak minden alkalommal
mcgtdhdtt€k a termet.

NagyoD j6 netodik,vat nem kevert€k
ajssze a hagyomiuyos 6s kofttus muzsikdt.
Nen1 a szokvenyos trnkthoz folyamodtak,
amely szeriDL egy tfadiciondlis sznn-
fonitus esl miisornba illesztettek egy egy
modern daraboi. hancm szCtvrlasztva
kin6it5k. igy senki seln 6tzi mag6t be
csapva 6s akl rneghallgalj.t a kortdrs
darabokat, az az6rt megy oda, hogy
val6ban ko drs zen6t hallg^sson.

Az 6n dolgonr tehdt nen1 az. hogy
leLomboljam, arnit czck a muzsikusok
komoly 6s szinvonalas munktval tijbb,
nrnrt mdsf€1 6vtized ala11 fel6pilenck,
hancm hogy krtnnyebb6 tegyem
mnnknjtrkxt olynn kdriilm6nyek kiizi,u is,
amelyek talin nem kedveznek az elm6
lyiilt milv6szi te\,6kenys6gnek.

- dtven 6ve tanitja iitdsiik nemzedikeit Schwarz Oszhir, a Liszt Ferenc Zenemffvdszeti
Fdhkola Tandrkepzd Intdzete Budapesti Tagozahinak tandra -

Edes.Lp&n iit6tangsz-ercn j6tszori az
akkor nfg Magyar K illi Opemhdzbar.
Termdszetcscn hagyoit nrinket, gyer-
mekeket is iit6hangszercn jitszani, de azt is
kijelenGtte, hogy ez nem komoly hrngszer
6s slmomra nint .Jisztess6ges" nruzsihus-
pAlydt a hegediil6st jelijlte ki. Er vk6nt az is
elhangzoti, hogy hosszrj ujiaim vannak. ami

t it6lag mindenk6ppen etTc predesz-
tindt. lgy hdr ame1letr, hogy 6t6ves
koronr6l €desaptn xilofonozni talitot! az
iskoliibn jidssal pariuzamosan a
hegedfioktatts is elkezdddijtt.

V^l6j6ban igaza vol1, hisze! nt6sk6nr
irgyscm v€gezhetrem volna zeneakad6miit.
mivel csxk a latvanas €vekben kezd6dotr
az It6 fitt2i.gy oktatdsa. Hegediib6l
tllv6ieliztem tchlLt 6s ezzel a hangszenel
v6geztem el !z el6k6szitii 6s iLad6niai
osztilyokat. Mindazok a zoekari
dlm6nyek, aEelyeker akad6mistak6nt a
Sz6kesffvnrcsi SzinrJonitus Zenekarban
szereztem csak er6sitett6k vdgyamat az
iit6llangszerck irirt. Sz-erencs6r€ voit iit6s
oktntis. de csak kdtelez6 tirgyk6nl a
zcnesz-e|z6s- szakos ndvend6kek s7im.ta.

K6nasemre id. Roubfl Rezs6 fehett az
osztilytba 6s hanarosar ii15sk6nt iilhertem
az inl6zcti zenekarban. Reuler Lajos
karmesier v6n vilt lehets6gess6, hogy
1943-ban, alig hnsz6vesen meshivjanat az
akkor alirkult Rddi6zenekar tinprnistijd
nak, amihez sznl6i beleegyez6sre volt sziik
s6S. V6giil gy6zdn a j6zan 6sz: ilyen
lehet5s6get nem szabad kihagyni, rncrt
esedeg tdbb6 ncm ad6dik Egy 6vig teljesen
egyediil voltlm, med a mdsik muzslkus, aki
sz6ba Joheietl, akkor 6ppen f rontszolgdlatot
ieljesitett. 1949-ig dolgoztam
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