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 fotó: mihály lászló

a műhely oldalakat 
támogatja:

Lelkes csíki zenepedagógusok, illetve csíki zeneművészeti 
főiskolai hallgatók részvételével 2001-ben nagy sikerű komoly-
zenei koncertet adtak Szőnyi Zoltán marosvásárhelyi karmester 
vezényletével. Ez a siker alapozta meg a Csíki Kamarazenekar 
létrehozásának gondolatát. Az elmúlt tíz esztendő történéseit 

Kovács László zenekarvezető foglalja össze Sarány István  
kérdéseire válaszolva.

 „Szeretnénk folytatni 
az igényes koncertek 

sorozatát”

– Jubilál a Csíki Kamarazenekar: fenn-
állásának 10. évfordulóját ünnepli a közelgő 
Csíkszeredai Városnapok alkalmával. Miért 
éppen a városnapokra esett a választás?

– A teljes évadot jubileumi koncertek so-
rozataként hirdettük meg, mégis a városnapi 
koncerten szeretnénk a 10 éves évfordulót 
megünnepelni. Már több éve ez a koncert az 
év legkiemelkedőbb eseménye számunkra. 
Mivel vakációs időszakra esik, ekkor tud a 
legtöbb csíki muzsikus részt vállalni a zene-
karban, ugyanakkor több éve hagyományo-
san a Nagy István Művészeti Gimnázium ve-
gyes karával közösen tartjuk ezt a koncertet. 
Minden évben egy vokálszimfonikus művet 
adunk elő. Ekkor a „legcsíkibb” a Csíki Ka-
marazenekar koncertje. A koncert karmeste-
reként minden alkalommal a budapesti Mé-
nesi Gergelyt hívjuk meg, ugyanakkor ő az a 
karmester, aki igazán szívén viseli a zenekar 
sorsát, a legodaadóbb szakmai támogatást 
tőle kaptuk az évek során.

– 2001-ben lelkes csíki zenepedagógusok, 
illetve csíki zeneművészeti főiskolai hallgatók 
részvételével nagy sikerű komolyzenei koncertet 
adtak Szőnyi Zoltán marosvásárhelyi karmes-
ter vezényletével. Ez a siker alapozta meg a Csí-
ki Kamarazenekar létrehozásának gondolatát. 
Mit sikerült elérni az intézményesülés útján az 
elmúlt közel egy évtizedben?

– Az elmúlt évek során sikerült megszerez-
ni és megalapozni a bizalmat mind a közön-
ség, mind a város és a vidék elöljárósága felé, 
köszönhetően ezt a rendszeres és pontos szer-
vezői, illetve előadói munkának. A lehetősé-
gekhez mérten mindig vigyáztunk arra, hogy 
kiváló hangszeresek dolgozzanak együtt kiváló 
karmesterekkel. A labdarúgás területén hallot-
tam egy jó mondást: „Nem az a jó edző, aki 
sztárokat tud összegyűjteni, hanem, aki ráveszi 
őket, hogy együtt játsszanak”. Ez nagyon igaz a 
mi munkánkra is. Az első években több meg-
hívott zenészre volt szükség. Az évek folyamán 
egyre több kitűnő csíki hangszeres került ki az 
egyetemről, akik szívesen muzsikálnak a Csíki 
Kamarazenekarban. A helyzet egyre jobban 
megérett egy helyi hivatásos együttes létreho-
zására. Sok csíki muzsikus települne haza egy 
intézményesült kamarazenekar létrehozása 
esetén. Jelenleg a zenekar egy-egy koncertpro-
jektre ül össze. A heti rendszerességű együtt-
muzsikálás a világhírű zenekarok sorába emel-
hetné az együttest.

– Apropó intézményesülési folyamat: egy 
időben úgy tűnt, nemes versengés alakult ki Csík-
szereda, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy 
között egy székelyföldi filharmónia létrehozása 
érdekében, sőt még az együttműködés lehetősége 
is felmerült. Aztán nem lett semmi a dologból... 
Most mi a helyzet az intézményalapítással? 

folytatás a 10. oldalon


