
több éves elôkészítést követôen, 

december elején ünnepelték a pannon 

filharmonikusok a pécsi szimfonikus 

muzsikálás kétszáz esztendejét. 

emellett az együttes Civil zeneakadé-

mia életre hívásával is köszöntötte  

a jubileumot. a zenekarnak – a város 

egyetlen intézményeként – nem 

kellett megszorításokkal, sem 

le építésekkel küzdenie az elmúlt 

idôszakban, tavasztól pedig non-pro-

fit kft.-ként mûködik tovább. szüle-

tett egy etikai kódex is az együttes-

nél, amelyben szerepelnek a munka 

során kialakuló konfliktusok rendezé-

sének módjai, s a színpadi és a próbai 

viselkedésre egyaránt kitér. horváth 

zsolt igazgató beszélt még arról is, 

hogyan tudnak együtt dolgozni 

bogányi tiborral, s hogy érzik 

magukat a kodály központban. 

y Hogyan értékeli a 200 éves évforduló 
megünneplését?

– Egyik szemem sír, a másik nevet. Azt 
gondolom, hogy az intézmény kitett magá-
ért, igazán büszke lehet a magyar társada-
lom arra a muzsikus közösségre, amelynek 
tagjai ennyi figyelmet és energiát fordítot-
tak arra, hogy megemlékezzenek a pécsi 
szimfonikus muzsikálás 200 éves jubileu-
máról. 100 héten keresztül, összesen 200 
eseményen találkozhattak az elmúlt két év-
ben a Pannon Filharmonikusokkal külön-
bözô rendezvényeken. 2007 óta készülünk 
egy kutatás keretében arra, hogy kiadjuk 
Lickl György egyetlen fennmaradt színpa-
di alkotását. Az újrakiadás elkészült, és az 
alapítás napjának 200 éves évfordulóján 
bemutattuk. A jubileumi koncert program-
ja emellett szimbolikus volt, hiszen ez az 
este nem arra szolgált, hogy muzsikusaink 
számot adjanak felkészültségükrôl – ezt te-
szik minden nap –, hanem, hogy ünnepel-
jenek. Az alapító hangversenyen elhang-
zott egy Haydn-szimfónia, és a zenekar új, 
házi zeneszerzôjének, Gyöngyösi Leventé-
nek mûve is mûsorra került, mintegy egy-
be sûrítve a múltat és a jövôt. Csalódott ki-
csit a szakma érdektelensége miatt vagyok.

y A jubileum kapcsán alapították meg a 
Civil Zeneakadémiát, amelynek kereté-
ben kéthavonta a szimfonikus zeneka-
rok a komolyzene civilek számára isme-
retlen oldalait mutatják be. Hogyan szü-
letett az ötlet, milyen terveik vannak, s 
miként fogadta a publikum ezt a kezde-
ményezést?

– Az ötletet a pécsi zenebarátok adták, 
akik különösen nyitottak és érdeklôdôek a 
Pannon Filharmonikusok és ezzel együtt a 
szimfonikus zenekari munka iránt. Kíván-
csiak a mûhelytitkokra, a háttérben zajló 
folyamatokra, illetve arra, hogy valójában 
mi is történik a színpadon. Minden alka-

lommal elcsodálkoznak azon, milyen sok-
rétû ez a mûfaj. Ezt kívánjuk számukra egy 
kicsit jobban láthatóvá tenni, civil nyelven. 
A komolyzene évek óta próbál kitörni az 
elefántcsonttornyából, hiszen a közönség-
nevelés is az együttesekre hárul. A Civil 
Zeneakadémia egy újabb kezdeményezés 
arra, hogy közelebb kerüljenek a civilek a 
komolyzenéhez.

y Az ünnepi esthez kötôdôen elôadást 
tartott Szimfonikus zenekar a XXI. szá-
zadban címmel. Mely gondolatait emel-
né ki? 

– A multifunkcionalitást és a „kulturális 
ipar” jelenségét. Napjainkban a szimfoni-
kus zenekaroknak szakítaniuk kell azzal a 
mû ködési modellel, amelyben kizárólag a 
mû vészeti vezetô álmainak megvalósítá-
sán dolgoznak. Az állami finanszírozás – 
amely alapja a szimfonikus zenekari mû-
ködésnek – az elmúlt években sokkal tu-
datosabb teljesítményi mutatók alapján 
történik, mintsem ezt megengedhetnénk 
magunknak. Eltérô a fenntartó szándéka is 
egy-egy szimfonikus zenekar feladat-meg-
határozását illetôen. Regionális szerepkör-
ben sokrétû tevékenységgel kell számolni. 
Természetesen nem gondolom, hogy a mû-
vészeti igényünkrôl kell lemondanunk, 
sôt. Meg kell találnunk azt a kényes egyen-
súlyt, amelyben a zenekarok kiegészítô 
tevékenységeibôl – közönségnevelés, gála-
hangversenyek, egyedi felkérések – szár-
mazó haszon a szakmai munkába történô 
befektetési lehetôséget jelent, és nem an-
nak a kárára történik. Ehhez a piacot és a 
mûvészetet is ismerô menedzserekre, és 
olyan zenei vezetôkre van szükség, akik 
tisztában vannak azzal, hogy a mûvészetük 
nem lehet öncélú.

y Elégedettségi kérdôívet tölthetnek ki az 
érdeklôdôk. Most elôször készítettek ilyet, 
vagy már korábban is felmérték a publi-
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kum tetszését? S ha igen, akkor milyen 
eredményeket hozott mindez? 

– Évekkel ezelôtt készítettünk már ilyet, 
bár akkor még a közönségünk száma töre-
déke volt csupán a mostaninak. Több szá-
zan küldték vissza a kérdôívet, amelynek 
nagyon pozitív eredményei lettek. A Pan-
non Filharmonikusok teljes tevékenységé-
vel való elégettség 5-ös skálán 4,37-as át-
laggal bír. A koncertek körülményeivel 
(hangversenyek mûsora, hossza, közre mû-
kö dôk, egyéb szolgáltatások) a válaszadók 
minden tekintetben elégedettek (3-as ská-
lán átlag 2,7), a jegyárak tekintetében érez-
hetjük kicsit drágának a kínálatunkat. Mû-
fa jok tekintetében az összes válaszadó 
60%-ban a bécsi klasszikusokat, 44,5%-
ban a romantikus repertoárt, 37%-a pedig 
a barokk kor zenéje mellett voksolt. A leg-
kisebb érdeklôdést az operett mûfaja vál-
totta ki. 

y 2012 tavaszától non-profit kft.-vé ala-
kul át az intézmény. Mindez milyen ha-
tással lesz a zenekar életére? Mennyiben 
változtat a mindennapjaikon?

– A múlt héten tartott, társulati ülésen ép-
pen arról beszéltem a zenekarnak, hogy 
véleményem szerint ebben az évadban je-
len tôs változás a közalkalmazotti jogvi-
szony megszûnésén kívül nem várható. A 
Kft. minden munkavállalót a jelenlegi szer-
zô dési feltételekkel vesz át. A menedzs-
mentnek természetesen ezzel rengeteg 
dolg a lesz, de bízom benne, hogy az együt-
tes zavartalanul tudja folytatni a munkát. A 
változások a következô évadtól várhatóak, 
hiszen azt a szezont a várossal hosszú táv-
ra megkötött szerzôdés kondíciói szerint 
lehet szervezni. Mivel a Kodály Központ 
EU-s finanszírozása miatt 25 évre vállalt 
kötelezettséget a város a Pannon Filharmo-
nikusok rezidensi szerepkörére a házban, 
évi 42 hangversennyel, ezért azt gondo-
lom, hogy jelentôs változás az együttes fi-
nanszírozásában sem várható. Gazdasági 
társaságként megnô a cég felelôssége a 
kulturális piacon, amely együtt jár termé-
szetesen minden egyes alkalmazott egyéni 
felelôsségének a növekedésével is. Ez je-
lentôs változás az intézményi mûködéssel 
szemben.

y Több zenekar küzd komoly anyagi ne-
hézségekkel. Mi a helyzet Pécsett? A meg-
szorítások mennyiben érintik az együt-
tes büdzséjét, s mivel tudja javítani a 
mérleget?

– Az elmúlt évek eredményei és a már 
említett, EU-s kötelezettség nagyban sta-
bilizálta a zenekar helyzetét. A városban 
kizárólag ezt az intézményt nem érték 
megszorítások, és leépítések. A Kodály 
Központ megnyitásával megdupláztuk 
az értékesített jegyek számát és a jegybe-
vételt, és maximálisan kihasználtuk a 
társasá gi adótámogatást. Ezt egészíti ki a 
szpon zorációs bevételünk, úgyhogy 
büsz kén mondhatom, nagyon jó évet 
zártunk.

y Milyen a kapcsolat az új vezetô kar-
mesterrel, hogyan értékeli a közösen töl-
tött fél évadot?

– Bogányi Tibor személyében nagyon nyi-
tott embert, igazi européert ismerhettünk 
meg. A kapcsolat tehát kiváló, kiegyensú-
lyozottnak érzem az általános közérzetet 
az együttesben, és biztos vagyok abban, 
hogy ez az új vezetô karmester személyisé-
gének is köszönhetô. Fél évad egymás 
megismerésére elegendô, a szakmai mun-
kában a zenekarnak és Tibornak még ösz-
sze kell csiszolódnia, amely, biztos vagyok 
benne, hogy a szezon végére megtörténik. 
A kulcsszó véleményem szerint a felelôsség 
kérdése. Tibor nem autokratikus vezetô, 
kevéssé a fegyelmezés és az egyéni hang-
szeres felkészítés, sokkal inkább a megszó-
laltatni kívánt mû érdekli, érthetô módon. 
Az egyéni felelôsség szerepe meg fog nôni 
az együttes munkájában, ami véleményem 
szerint önmagában a további szakmai fej-
lôdés irányába mutat. Az európaiságot eb-
ben is tanulnunk kell: nem kell megvárni, 
hogy valaki mindig megmondja, hogy mit 
kell tenni, hanem mindenkinek önmagá-
val szemben is támasztania kell elvárásokat. 

y A szeptemberi sajtótájékoztatón emlí-
tette, hogy szeretné, ha a zenekar beke-
rülne a nyugat-európai koncerttermek 
vérkeringésébe. Mennyit léptek elôre e 
téren?

– Folyamatosan folynak az egyeztetések a 
környezô országok koncerttermeivel. A 
me nedzsmentben is változtatást tervezek e 
téren, és bízom benne, hogy a gazdasági 
válság miatt mindenhol érezhetô spórolás 
sem fog az utunkba állni.

y Említett egy etikai kódexet is, ami az 
együttesnél született. Mit jelent ez ponto-
san? Milyen eddigi íratlan szabályokat 
kellett rögzíteni és milyen tréningen vett 
részt az együttes?

– Az etikai kódexünk rögzítette azokat a 
szabályokat, amelyek az együttes és a me-
nedzsment mindennapjaiban a kulturált és 
etikus munkavégzést segítik. Ezt egy fü-
zetben foglaltam össze, és minden munka-
vállaló megkapta, illetve a belépôk is esze-
rint kezdik el életüket. Szerepelnek benne 
a munka során kialakuló konfliktusok ren-
dezésének módjai, de a színpadi és a pró-
bai viselkedésre is kitér. A tréning az egész 
évadon végighúzódik, eddig egy work-
shop-on vagyunk túl, amelyen mindenki 
részt vett, s rögzítettük az együttes jövô-
képét, illetve egy vezetôi csapatépítô tré-
ningen, a szólamvezetôi, menedzsment-
vezetôi körrel, háromnapos, koncentrált 
együttléten vettünk részt. Úgy érzem, 
mind kettô hasznos volt már most, de még 
több fázisra kerül sor az évad során.

y Gondolom, folyik már a következô sze-
zon elôkészítése is. Mi a fô cél a 2012/13-as 
évadban? 

– Az idei hangversenystruktúra megtartá-
sával, a próbafolyamatok racionalizálásá-
val további mûhelymunkák. A Kodály Köz-
pont rezidenseként idén kellett kialakítani 
azt a programstruktúrát, amely teljesíthetô 
mind a zenekar, mind a menedzsment szá-
mára, és amely hozza azokat az eredmé-
nyeket is, amelyeket szakmailag, illetve kö-
zönségszervezés szempontjából elvárunk, 
elvárnak tôlünk. A mûhelymunkához idôre 
van szükség, és ezt a próbafolyamatok fej-
lesztésével, az egyéni felkészülési igény 
növelésével látom elérhetônek.

y Milyen az élet a Kodály Központban? 
Mennyire vált az otthonukká, hogyan 
sikerült „testre szabni”? 

– Az élet kiváló a Kodály Központban. En-
nek ez együttesnek, és elôdjeinek 200 éve 
nem volt otthona. Eddig külön volt a me-
nedzsment, a próbaterem és a fellépô hely-
színek. Mindez most egy helyre került, ami 
sokkal összehangoltabb mûködést tesz le-
he tôvé. Magának az épületnek is érezhetô 
a vonzóereje, és mivel a befogadóképessé-
ge is nagyobb, mint a korábbi helyszíne-
inkké, többen tudjuk hallgatni az együttes 
produkcióit. Az összesítés alapján 2011-
ben 80%-os telítettséggel dolgoztunk, és 
közel 40 ezer fizetô nézônk volt. A Kodály 
Központ üzemeltetôivel is harmonikus a 
kap csolatunk, bízom benne, hogy ez a kö-
zelgô vezetôváltásuk után is így marad.

R. Zs. 




