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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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Rddiiizenekarban. kdzben azonbrD
Fcrcncsik Jdnos 11 1944 v6g61dl .tr
Operibr kcElett nruzsjkusoka| El is idt,
teln oLLhonr6l decenber 25-6n, de tu az
arDa cl6.Ld,Ls js elnlaradt. Abornbtdsok
rniaLl h,vn sem nlenten 1945. miJcius 15
rg. a'nikor egy d6luinni diszh.ingvc.
sennyel kinvitott az Opcr.r. Kod.il]
vcraDleLte a PsaliNs Hnngaicusl, ln id
Icszlclcket j6rszottunt a B ar* binb6l.

HagfdtL k$ah .Lbba t heL!.etbe, hasy
,tu d .enekari iit6|Ltu6s..k Jclent6! tls.e
a. An tuniNdtlyinak wllja nagdt?

- 19'19 ben bcjdttcnr ebbe az 6piileibe
akkor Ncmzcli Zened6be 6s elkezdten a
zeDciskol.:Lsok oktardsil. Ar az6tu lrmeLr a
llbam scm lette|1r ki. i1m kaizben sza-
kiskoldsok lail f6iskol,isok nemzed6keit
oklaturn. men 6vek hosszr.i sora alatt
kideriill, hogy bizoDy az uithangszercken
sem tud nnrdcDki autodidakta n6don j6r-
szani. Avdgs6 lijk6st cgy N6metorszdgb6l
e*ezeft lev6l adLa. arnclybeD {
Zeneakad6miir6l kdfiek iirSsiikcL a Bai(ik
k6tzongoris Szonila cl6ad.isrhor.
Kiderilll, hogt, a Zcncaladimiin niDcs iitaj
l6tiryy oktaris. (A Szonltnt rz6|tjft!7otuk
mi 1s. de akhor nrig mnrdig csak sTakisko
1ak6nr mnaijdliink.) Akkor keTdtek az iitaj
tanszak aPitrsdval foglalkozDi. ameiynck
a vezei6je az16Lr eglik laDilvdryonr. PcLz

19:19 okr(iber 2l-6n a lrinyom szile-
l6s6Dck DlpjiLn irtam alil ianiri

szcv6d6scmcl czek kdzdft a i{lxk kiiziitr.
,\z iDl6zmintl rkkor Keszllcr Laninc
vezette, najd hantuosnn Sinclor Fiigycs
left az igazgat6.

Fel ttukn sotrlni, hdb.fll.kippen
hirtik ..t d.. iskoLit?

Ncm ix anDyira arcve a limtos. hxnem
hog] r Ncrnzcli Zcrede rtin cz lett a szrk
iskola (a Zcnemiiv€szeti Szakkdzapiskola).
Sokdig 'igy dolgozturk, hogy cbben .tz
epiileiben trrioftuk a zere{il.ikar, a
Nagymez6 utc,ibaf pcdig a kdzismereei.
,{ziiln kital6lt6k. hogy minden legyen egy
6piLletben. csak a7 iil6siik maradiak itt.
rnelt itt voltat a hangsTerck, a helyisdg,
minder. Akkor ide jt'tak teh.ir a sza'
kiskolis iir6siik f6iirgy 6rifa 6s gl'akorol'
ni, amikor ebben az opiiletben #g6ta a
tanirkdpz6 miik.jdijlt. Legkozelebb csak
akkor esel1 sz6 ennl. mikor nyugd(azt.Lk
rini szatiskol{i tanlrt. Egy fintal koll6ga
lette irt a kaiz6piskolisok okt{tlisiLt. 6s 6n
ML moDdtrnr. hog] Ekkor nindcnki j'irjon
oda 6s gtikoroljon ot. ahol .r taniira !an.
RijgL6n kidc.iill. holi1 nz iit6oktdds nrilycn
hnniLs. Erck u1tu pedi: el akardk kirni
t(jlem {h{ngs/-dtkel. Nemis ludonr. nri6rL.
hiszcn c7-ckct a f6iskola velLc 6s tl{t.lli.t
k{rf'aD, czck idc t,rtoznnk. Tany, lrog}
drisa mulatsig fclszerelni egy ii ii16 llrn
szakcl. dc ha kell. alkor kell.

llit" a |esbiis.kibt)|
- Teindszeiesen 11 Daivend6keimJe.

Biiszke vagyok inj szakmai szenrg)nt

bajl. lokukra emLrci l.g is. Az Otrerahdzbar
80% baD, .t NcmzcLi Filharnonlkusoknil
l00E bm. a Rldi6reneklban 90'r'ban
rilnck cgykon hntlvnn)ann. De kiilonosen
biiszlc vagyok a kanrcsLcrtkt. akiket
aDnrk idcjan taDiLdLain. Si dor Jiinos,
Medlec7k] Adftn. H6jr Domonkos.

Trnitott{.r Decs6nyi Jlnosl as Vujisics
Tihrmarr is. .tkikDck zeneszezok6ni
kiitclcz6 ldrgy voll au iilSzis. A fianlab
b*xt mir em lirrftouam. mefi Kesztlef
L6rirc halila ridn elleledkeTtek {nnl.
hogy a zeneszerz6l$ek iir66r{u kell$e
menniiik.

Tavaly, amikor 75 €ves lettenr, sok ollan
tanitvinyon is ielentkezelt. akikre lniu xlig
enrl6kezteri| Killfoldl6il is sokan jelcn
tkezrek, hiszen hirmin jiltszanak kaziiliik r
s\'€d opeiiban. van, aki AusTt linhaD il,
Keszei Jinos a londoni Ki Llyi Akadi na
iLriitan6rn. _n vibrufonos Vigh Tinis az
Egyesiilt AilamokbaD al. Szudi hlos a
bonni zcnckarbaD dolgozik.

Miben hiwtutlos elisnl..ris.kberl

Talaiy rnegkglt.tm r Kijzidrsasdgi Kis
Csillagot Giincz ATndt6l a Paianentben:
al dlanf6 nrcllctL illl a komi1nyl6 €s !
bnzclnijk is. Osznrt6n iiriilten ds nagyon
ncgLiszlcl6nek rff rotlrm.

Mi d:. dnti miutL eL-tls.oktolo.lik)
- Az. rmlkor egfre gyakrabbxn hallonl

volt lanitvinyairnt6l: tm,f nr, nyugdiba

Mezo Laszlo:
ORSZAGOS VONOS VERSENY MISKOLCON

A Miskolci Egleten Rdrt6k R6la
Zenenfrv'szeti Ifltizete az egretent 50
6ves fennd dsa alkalndbdt, 1999.
szepten*et 23-21-d't ors?Jigot .fiisk rlai
hegedfrs- 6s .sell6 Mtse Jt re deLeu.
I'igelenre nAbd a rcndezrinr, an dl
is i'tki.bb, nert n i)ft jetentds4sn.
.I'inasan yersenwd,ti rasrok, az iben
taldlkoz,ijkat a fiatal nuzsikusok
'zti'ndru fontos f6runnak tvtom, alka-
lon dlltkdpess6siik nitrelhirc, nubre
bizpn)dru sziiksAgiik IesN, hiszen nin-
den valiszinisig s.e nt a tantth nel-
lex zenekari, kamaraaenei, sdt s?insta
feladatokat i: t'ii alnak naj.1.

Sz6p 6szi iddben kedee is wlt nin-
denkine k w, senynij habtu az iddpont
fiem wlt naglon szercncsasj nivcl a

felkisziiushe. a tanir ekjnhez mhte'r
kefis ind jutoft. A hangszerek kitziil s
b'.icsn liAn)zott, rcmilhetdleg
legkiizelebb e hangszer jdtikosai is
irsszenArhetik erejiiket. A ztiiri elnitke:
Kottics S,lndor ta tu nr a dijak
odait'tdsinil rcdlisan ntitle fel a prc-
dukci'kat. A tesnasJobb .f.jl6dis a
csellisrikndl volt tapasztalhat4.
Kiilitlriisen S tjnn Esatert (G)dr),
Kornfeld Zohin I. at'es fli;,enddkat
enelnin ki, akit ftsehbr67 ismerek.
Gergeb R'ilitx, Iyti KLiru III. 6res
ni)t'endike is tzilren helrtdllt, jobb
hangsaere tald mAg jobban tudott
wlna hizonritani. A hegedisiiknil
Pilissr Rita, (Budapest) Rapattr Gitrgri
III: 6ves niirendike nutatox napwn

bi.t1s JbrDtdt, Mohtusr Orsolra -
tandra T6th Kinga - ndsodives pedig
sz6p hegediha gj,tual vafi.solta al a
kitzijns4get Kertisz Akost, M..ii Md a
IU. ires niivendikit ke tndg nrcse'n-
litenen, ski rcmekiil adta el6 Uaila
Jdnosnak a kittelE.i nii'ek ki.dtt
szerupelt lust.ld rou c. konpoai.i'ijttt.
Azslbi kiiliindijj.tl i tnhnazta.

A gdheste , a iskolci Zenepalota
Baft6* Temaben a diiryertesek
zeneka kisirettel.idtszltdttak, ani
ainmagdhan is egr dijtnk szdnitott. A
RaniqJi Kamanzenekar Gdl Ktuolr
vez.tis6rel odsadlian bttu el feladatdt

*inlor Zoltkt igazgati r 6s csapa-
ta ramekiil szeflezte a tiersenJt. BrAv6,
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