
zenei közéletünk
BFTZ

XXVI. éVFolyam 6. sZám 25

y Rég hallottunk a Filharmóniai Társaságról. Milyen 
események, történések zajlottak a társaság életében? – 
kérdeztem Tóth Lászlót, a társaság 2016 decemberében 
megválasztott elnökét.

– Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy számunkra 
az év legfontosabb eseménye minden év novemberében 
zajlik, ugyanis 1853. november 20-án volt az első hang-
versenyünk Erkel Ferenc vezényletével a Nemzeti Mú-
zeumban. Erről megemlékezni szinte kötelességünk. 
Két éve indítottuk ünnepi hangverseny sorozatunkat, 
melynek idei állomásán a Vigadóban térünk vissza. 
Azért „vissza”, mert a Vigadó megnyitásakor – 1865-
ben – együttesünk közreműködésével hangzott el Ma-
gyarországon első ízben Beethoven IX. szimfóniája. A 
Vigadó később is számos kultúrtörténeti esemény hely-
színe volt, például 1879-ben Brahms itt mutatta be szó-
listaként II. zongoraversenyét a Filharmóniai Társaság 
Zenekarával, Erkel Sándor – Erkel Ferenc negyedik fia, 
az akkori elnök-karmester – vezényletével. De itt említ-
hetnénk Mahler I. szimfóniájának 1889-es ősbemutató-
ját is, amit szintén itt adtunk elő. 1923-ban Pest, vala-
mint Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulóját 
ugyancsak itt ünnepeltük, amire Kodály, Bartók és 
Dohnányi is külön művet komponált. Úgyhogy, a Viga-
dó igazi történelmi helyszín.

Az előző évben a Zeneakadémián tartottuk a jubileu-
mi koncertünket. A hangversenyt a nagy érdeklődésre 
való tekintettel élőben is közvetítettük a Facebookon, 
melyre 6000-en csatlakoztak rá. A világháló által kínált 
lehetőségeket idén is ki fogjuk használni, mert a Viga-
dóba nagyjából 500 ember fér be, és a jegyeink gyorsan 
fogynak. Ahhoz, hogy minél több érdeklődőt ki tudjunk 
elégíteni, ezt az opciót választjuk.

y Milyen újdonságokkal készülnek? Mivel szeretné be-
csábítani a nézőket a koncertterembe? 

– Ami érdekes a társaság történetében, hogy mindig 
kicsit vissza- és egyben előre is tekintünk. Kodály Zol-
tán a Galántai táncokat a mi zenekarunknak ajánlotta, 
és ez a mű nagyon népszerűvé vált. Ezt a példát szem 
előtt tartva döntött úgy az elnökség, hogy mostantól 
minden évfordulós koncertünkre új művet rendelünk 
kortárs szerzőktől. Idén Vajda Jánost kértük fel erre a 
munkára, akinek erre az alkalomra írott Ünnepi-nyitá-
nya ősbemutatóként hangzik el koncertünkön, és bí-
zunk benne, hogy évtizedek múlva is a koncertélet meg-

határozó darabjaként tartják majd számon, ahogy ez a 
Galántai táncok esetében történt.

y Milyen műsorral várják a nézőket/hallgatókat?
– Fontos döntés a műsorpolitikánkat illetőleg, hogy 

ezentúl minden koncertünkön legalább egy Dohnányi 
mű is szerepelni fog. Dohnányi Ernő 1919-1960 között 
egészen haláláig a Budapesti Filharmóniai Társaság el-
nökkarnagya volt. 1944-ig ünnepelt zeneszerzőként, 
karmesterként tartották számon hazánkban, de amikor 
a háború után elhagyta az országot, szinte az emlékét is 
megpróbálták kitörölni a magyar kultúrából. A Filhar-
móniai Társaság a politikai nyomás ellenére haláláig 
elnökkarnagyként tekintett rá, ami mutatja a Társaság 
morális tartását, hűségét.

Én rendszeresen találkozom Dohnányi művészetével, 
hisz elnökként egyre többet foglalkozom a Társaság 
múltjával. Szeretnék – amennyire csak lehet – mindent 
megtenni, hogy népszerűségét növeljem, mert megíté-
lésem szerint egy méltatlanul háttérbe szorult zseniális 
alkotóról van szó. Példaként hadd említsem a novembe-
ri koncertünkön elhangzó – „Változatok egy gyermek-

Beszélgetés Tóth Lászlóval, a Budapesti Filharmóniai Társaság elnökével arról, hogy hol a helye a 
Társaságnak ma a magyar kultúrában, és miért fontos a tagságnak az  operaházi munka mellett 
kilépni a közönség elé szimfonikus formációban.

Hagyomány és megújulás 
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dalra” című – művét. Ennek a következő az alcíme: „A 
humor barátainak örömére, másoknak bosszúságára”. 
Ez gyakorlatilag egy „fricska”, hiszen az egész darab 
nem más, mint egy „geg”. Variációs formában dolgozza 
fel Dohnányi a „Hull a pelyhes…” című gyermekdalt. Ez 
egy félórás, elképesztően virtuóz mű, ami minden szó-
listától, hangszercsoporttól nagyon komoly felkészült-
séget igényel. Teljesen elképesztő alkotás! Azt gondo-
lom, hogy ezt nagyon sokat kellene játszani. 

y Kanyarodjunk kicsit vissza a Filharmóniai Társaság 
szerepéhez. Hogyan látott neki a munkának?

– 2016-os megválasztásomkor a legfontosabb kérdés-
ként merült fel bennem, hogy hol a helye a Társaságnak 
ma a magyar kultúrában. Erre a kérdésre –szerintem – 
a rendszerváltás óta nem volt válasz. Azt gondolom, 
hogy a Filharmóniai Társaság jelenleg azért nincs az őt 
megillető helyen, mert korábban nem volt igazán kon-
cepciója, mellyel az „új világrendre” tudott volna vála-
szolni 30 évvel ezelőtt. Szerintem az akkori vezetők azt 
gondolták, hogy 140 év lendülete elegendő, a rangos 
múlt minden körülmények között helyet biztosít a min-
denkori kulturális életben, ami jelenti a támogatást és a 
közönséget is egyaránt. Azonban a világ közben „el-
ment” a Társaság mellett.  A rendszerváltás után gom-
bamód szaporodtak a zenekarok, egyre több nagyon jó 
színvonalú együttes jött létre. Senki nem tette fel azt a 
kérdést, hogy az első, rendszeres koncerttevékenységet 
folytató szimfonikus zenekarnak valójában hol a helye? 
Közismert az a furcsa szimbiózis is, hogy az Operaház 
muzsikusaiból áll tagságunk, akikkel nem lehet olyan 
volumenű koncertszámot produkálni, statisztikailag 
olyan „íveket rajzolni”, mint egy önálló zenekarral. 

y Mit gondol, mi erre a helyzetre a megoldás?
– Mielőtt az együttes „pozicionálásáról” beszélnék, 

fontosnak tartom, hogy a működésünk egyediségét is 
bemutassam. Egyrészt van egy demokratikusan, egye-
sületi formában működő tagsági rendszerünk. Mi egy 
különleges zenekar vagyunk, mert a tagság dönt min-
denben. Ez egy kuriózum, erre nem nagyon van példa. 
A legtöbb zenekarnak van egy fenntartója, egy igazgató-
ja, egy művészeti vezetője, akik megmondják, hogy mi 
fog történni. Nálunk ez másként működik. Először 
megkérdezzük: mi legyen? Azaz a muzsikusainkból álló 
elnökség, illetve a tagság dönti el, hogy kivel akarnak 
játszani, mit szeretnének előadni, mihez van kedvük, mi 
okoz nekik örömet. Ez nagyon ritka. Az operaházi mun-
ka mellett fontos a tagságunknak, hogy kilépjenek a kö-
zönség elé és szimfonikus formációban muzsikáljanak. 
Nekik ez „ünnepi alkalom”.

y Talán azt se felejtsük el, hogy egészen más színpadon 
játszani, mint a zenekari árokban.

– Így van. Miközben az ő szakmai kvalitásuk megkér-
dőjelezhetetlen, egy nagyon válogatott társaságról van 

szó. Természetesen, muzsikusként igénylik, hogy néha 
megjelenjenek, és ne csak „háttérszereplők” legyenek. 
Tehát az egyedi működési formánk is adja, hogy a „ho-
gyan tovább” kérdésre milyen válaszok születtek.

Megválasztásom után a tagság igényeit megismerve 
kamarazenei sorozatokat indítottunk. A napi rutin mel-
lett ez tartja frissen tagjaink szakmaiságát, ez segít ne-
kik egy kis „reflektorfényhez” jutni. Néhány kisebb kon-
cert mellett rendszeresen fellépünk az Óbudai 
Társaskörben, illetve Martonvásáron az Agroverzum 
Tudományos Élményközpont rendezvénytermét is min-
den hónapban zenével töltjük meg. A koncertek mellé 
egy olyan „szolgáltatási csomagot” adunk tagjainknak, 
amivel megkapják a szükséges marketing támogatást, a 
jegyértékesítést, mindent, ami ahhoz szükséges, hogy 
teltházas, színvonalas körülmények között zajló koncer-
tek születhessenek. El kell mondanom, hogy nagyon él-
vezik tagjaink ezeket a koncerteket. Megtisztelve érzik 
magukat – nem kell csinálniuk mást, csak muzsikálni. 
Egy zenész nem akar koncertet szervezni, közönség 
után rohangálni – „csak” meg szeretné mutatni a tehet-
ségét, tudását, és mi ezt méltó körülmények között biz-
tosítjuk számukra.

y Hogyan kívánja megközelíteni a fiatalabb generá-
ciót?

– A második gondolatunk az volt, hogy ma minden 
zenekar, és minden kultúrával foglalkozó művész fel-
adata, hogy a jövő generációjával foglalkozzon. A mai 
világban nagyon nehéz felvenni a Youtube és egyéb kö-
zösségi csatornákkal a versenyt. Az a meglátásom, hogy 
ez csak úgy lehetséges, ha nem „gagyit” nyújtunk. Úgy 
gondolom, hogy a „teljes valóságában” jelen lévő művész 
és a megkérdőjelezhetetlen szakmai színvonal együtt 
képes erre. Ha egy adott színvonal alá megyünk, a gye-
rekek berakják a „gagyik” közé a magas kultúrát. Ha pe-
dig valaki devalválja az ifjúsági programok színvonalát 
– mert a gyerekeknek úgy is mindegy -, akkor a legna-
gyobb bűnt követi el! Nagyon sokat árt vele!

Mi egy kicsit a megszokottól eltérően nyúlunk a té-
mához. Fél éven keresztül dolgoztunk azon, hogy mi-
lyen program legyen, amit méltónak érzünk Társasá-
gunk rangjához. Olyan előadást kellett létrehozni, ami 
szinte sokkolóan hat, és a lehető legmélyebben érinti 
meg a gyerekek lelkét. A középiskolásoknak létrehozott 
program – megítélésem szerint – nagyon színvonalas, 
mutatós lett, melynek címe: „Magyarnak lenni…”. Fur-
csának hathat, de elsősorban nem a zenére helyezzük a 
hangsúlyt. Úgy gondoltuk, hogy sokkal fontosabb álta-
lános értékeket, „filozófiát” közvetítenünk a fiatalok-
nak. A program legfontosabb kérdése: Mi a kultúra? 
Vajon mit jelent ez a szó? Ki-hogyan definiálja? Egy 15 
éves fiatal mit gondol erről? Hogyan tudunk úgy kér-
dezni, hogy ez még sokáig foglalkoztassa a diákokat? 
Mindez úgy tűnik sikerült, nagyon pozitívak a visszajel-
zések. Folyamatosan kérik a projektünket, rendkívül 
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megható látni a gyerekeket, amikor kijönnek a prog-
ramról.

y Tehát főleg beszélgetésre épül ez az előadás, egy kis 
zenével fűszerezve? 

– Igen. Egy vonósnégyes szerepel a programban, de az 
előadáson összesen csak 30%-ban hangzik el zene. Az 
idő többi részében videó-animációkkal, prezentációval 
kísért előadást mutatunk be, melyekre professzionális 
műsorvezetőket hívunk meg. Olyanokat, akik egyetemi 
tanárként vagy színpadi előadóművészként dolgoznak. 

y Mondana példát mely’ egyetemről hívtak meg elő-
adót és milyen témában?

– Például Lantos Mihály lett a Magyarnak lenni prog-
ramunk arca, aki korábban a Közszolgálati Egyetemen 
tanított különböző tárgyakat, de otthagyta csak azért, 
hogy tanulás módszertant tanítson diákoknak. Tehát, 
gyakorlatilag tanulni tanítja a gyerekeket ebben a prog-
ramsorozatban, és nagyon jól érti az ő nyelvezetüket, 
gondolkodásmódjukat. 

Most indult egy negyedikes korosztálynak szánt prog-
ram, ami teljesen más tematika. Megjelentek benne a 
festmények, tehát a képzőművészet is. Mi egy fontos 
üzenetet fogalmaztunk meg ennek a korosztálynak: ha 
valami először nehezen érthető, mert összetett – mint a 
klasszikus zene vagy a képzőművészet – ne utasítsa el. 
Az előadás egyik eleme, hogy a „smiley” megjelenik – az 
a bizonyos arc, két szemecskével meg egy szájjal. Felme-
rül a kérdés: mindig mosolygunk, amikor mosolyogni 
akarunk? Mindig örülünk, amikor mosolygunk? Hány 
olyan szituáció van az életben, amikor nem akarsz mo-
solyogni, és mégis kényszeredetten megteszed! Van erre 
egy nagyon jó mondás: „Néha azért vetemedünk a neve-
tésre, mert szégyellünk sírni”. A világunk összetett – 
ahogy a kultúra is az. Ne higgy az egyszerű üzenetek-

nek, legyél nyitott, érdeklődő, és keresd a valóságot a 
„smiley” mögött. Az a fő sugallata ennek a programnak, 
ha valamit nem értesz először, ne engedd el, hanem 
nézd meg másodszor, harmadszor, gondolkozz rajta, 
fejtsd meg, ne utasítsd el azért, mert nehéz! Mi azt sze-
retnénk, ha a gyerekek az előadás végére egy kicsit nyi-
tottabbakká válnának. 

Tehát, ilyen különleges programokkal szeretnénk 
irányt adni az újabb generációnak, ahogyan irányt ad-
tunk 1853-ban is. 

y Milyen volt a zenei élet akkoriban Magyarországon?
– Ez egy nagyon érdekes a történet, mert állítólag 

Liszt Ferenc is benne van a Filharmóniai Társaság alapí-
tásában. A források szerint ő írt Erkel Ferencnek, hogy a 
Bécsi Filharmonikusok mintájára hozzanak létre Ma-
gyarországon is egy szimfonikus zenekari formációt. 
Ezt azért volt fontos megemlítenem, mert Erkel Ferenc 
megérezte, hogy lépni kell – az európai kultúra elhagy 
minket. Ma már nem ez a kérdés. Számos zenekar van 
Budapesten, dübörög a koncertélet – több mint Európa 
nagyvárosaiban bárhol -, mi ezért döntöttünk úgy, hogy 
az elmúlt 160 év helyett inkább az elkövetkezendő 160 
évre fókuszálunk. 

y Említette, hogy három gondolat ért meg a fejében a 
társaság elnökeként. Mi a harmadik?

– A harmadik gondolatunk az volt, hogy milyen for-
mában folytassuk nagyzenekari működésünket.

De itt rögtön felmerül a kérdés, hogy hányszor, miért 
és milyen koncerteket szervezzünk? Ami a legfonto-
sabb, hogy mindig olyan projektek mellé állunk, ami 
több, mint egy „sima”, hagyományos szimfonikus zene-
kari koncert. Példának tudom mondani a márciusi ljub-
ljanai történelmi hangversenyünket, melyen egy szlo-
vén zeneszerző oratórikus, monumentális művét adtuk 

A Filharmóniai Társaság Zenekara Kerner Istvánnal 1903-ban, az 50. jubileumi koncerten
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elő. A mű az isonzói csaták borzalmait megrázó erővel 
láttatja. A szerző Bovecben él, ahol még ma is számtalan 
nyoma, emléke van a történelem egyik legvéresebb csa-
tájának. A nemzetközi összefogással létrejött koncerten 
a háborúban részt vett nemzetek művészei képviseltet-
ték magukat – karmesterrel, énekessel, színésszel vagy 
táncosokkal – valamilyen szinten. Mi azt éreztük, hogy 
ennek a koncertnek üzenete van. Ez nem csak egy kon-
cert, hanem egy méltó megemlékezés is. Az I. világhá-
ború idején professzionális szimfonikus zenekarként 
szinte csak mi működtünk, számos tagunkat hívták be 
frontszolgálatra, és sokan közülük az isonzói csata so-
rán vesztették életüket, ez a koncert tehát főhajtás volt 
száz éve élt kollégáink előtt is.

Ugyancsak különlegesnek mondható esemény volt, 
amikor nyáron a Himnusz 175. évfordulóját ünnepeltük, 
és ebből az alkalomból június 15-én – pontosan azon a 
napon, amikor a döntőbizottság kihirdette a nyertes pá-
lyaművet – koncertet adtunk a Nemzeti Múzeumban. 
Somogyváry Ákos, Erkel Ferenc szépunokája kutatott fel 
öt fennmaradt korabeli pályaművet az akkori megzené-

sítési pályázatból, és ezek is elhangoztak az eredeti Erkel 
kompozíció mellett. A Himnusz megünnepléséről szin-
tén azt gondoltuk, hogy az Erkel Ferenc által alapított 
Filharmóniai Társaságnak ez gyakorlatilag kötelessége. 

y Mi a küldetése a Budapesti Filharmóniai Társaság-
nak?

– Az elkövetkezendő időkben tartani szeretnénk ezt 
az irányvonalat, úgyhogy ezzel a hármas egységgel – if-
júság nevelése magas színvonalon, kamarazenélés a ta-
gok örömére, különleges nagyzenekari koncertek – 
építkezünk újra. Úgy látjuk, hogy a magyar zenei élet 
olyan, mint egy elképesztően színes, csodálatosan fi-
nom torta, és a tetején van egy „gyöngyszem”, egy picike 
kis meggyecske. Azok vagyunk mi. Többek nem is lehe-
tünk, mert nincs többre lehetőségünk, időnk, kapacitá-
sunk. De bőven van még tennivalónk a magyar kultúrá-
ban, és rangos múltunkkal, kiváló tagságunkkal új 
értékeket fogunk teremteni a következő 166 évben is.

Medvegy Erzsébet

Idén két interjú is megjelent a Zenekar újságban Bolyki 
Györggyel. A márciusi számban a Liszt Ferenc Kamara-
zenekar új ügyvezető igazgatójaként az együttes megúju-
lásáról, ötéves víziójáról, az ehhez szükséges, jóval na-
gyobb léptékű állami támogatásról beszélt, s ennek 
hiányában az esetleges megszűnést is megemlítette. Majd 
a szeptemberi lapban (az interjú szeptember 4-én készült!) 
már azt részletezte, mire fordítják az idei, 670 milliós bü-
dzséjüket, s a következő három esztendőre is megítélt, évi 
480 millió forintos támogatásból hogyan fog építkezni, 
hogy ismét a világ legjobbjai közé tartozzon a társulat. 

Nem sokkal a lap megjelenését követően érkeztek az 
első hírek arról, hogy Bolyki György ügyvezetői megbízatá-
sa a Liszt Ferenc Kamarazenekarnál megszűnt. 

November 10-én, a Fidelióban, ’Bolyki György elmondta: 
nem lesz tizenegyedik Kaposfest’ című interjúban pedig a 
következőket nyilatkozta a kenyértörés okairól: „A megál-
lapodásunknak részemről egyetlen feltétele volt: megbízási 
szerződés alapján, kizárólag a saját produkciós cégemmel, a 
saját stábommal dolgozom, és senki nem szól bele a mun-
kámba.

A zenekar segítését felvállaló alapítvány a megbízóm, de 
nem leszek az alkalmazottuk, hiszen kétségkívül jószándékú 
segítői a zenekarnak, de nem szakemberek, ami ugye abból 
is látszott, hogy nem tudták megállítani a zenekar teljes elle-
hetetlenülését. Fizetést sem kértem, jutalékért vállaltam a 
zenekar teljeskörű menedzselését és azt, hogy évente két-
szer mindenre kiterjedően beszámolok az alapítványnak a 
munkámról. Óriási volt az öröm, hogy milyen korrekt és min-
denki számára előnyös megállapodást kötöttünk, és nem is 

volt probléma, amíg a kétmilliárd forintos kormányzati támo-
gatás ténye ki nem derült. Ezután azonban a kuratórium el-
nöke először úgy kezdett viselkedni, mintha kollégák len-
nénk, majd később, mintha a főnököm lenne. Persze, ilyenkor 
törvényszerűen következnek a hozzá nem értésből fakadó 
hibák, amelyek végül teljesen ellehetetlenítették a munká-
mat.”

Hozzátette, hogy lemondását követően a kuratórium el-
nöke levélben közölte: „sem szóban, sem írásban nem szü-
letett olyan megállapodás, mely alapján akár csak egy fillér is 
járna nekem – így megtudtam, hogy egy évig ingyen dolgoz-
tam a zenekarnak, sőt az idén szeptemberig gyakorlatilag fi-
zetésképtelen projektnek megelőlegezett több tízmillió forint 
szervezési költségnek is kb. csak a harmadát kaptam meg.”

Az interjú megjelenését követően november 12-én a Fi-
delio szerkesztőségének a Liszt Ferenc Kamarazenekar a 
következő közleményt juttatta el: 

„A Liszt Ferenc Kamarazenekar megütközéssel fogadta az 
interjúban szereplő, a valóságnak nem megfelelő állításokat, 
de tekintettel a helyzet jogi vonatkozásaira, az együttes egy-
előre nem kíván érdemben reagálni a kijelentésekre.

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy Bolyki György 2019. jú-
nius 30-a óta nem áll jogviszonyban a Liszt Ferenc Kamara-
zenekarral. 

Számunkra megnyugtató, hogy a zenekar életében sok po-
zitív változás történt és történik, amelyekről hamarosan a 
nyilvánosságnak is beszámolunk.”

Lapunk természetesen szerette volna a Liszt Ferenc Ka-
marazenekar képviselőjét is megszólaltatni minderről, 
egyelőre azonban türelmünket kérték.  

Hogyan tovább Liszt Ferenc Kamarazenekar?


