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y Egy évvel ezelôtt, nem sokkal azt kö-
vetôen beszélgettünk, hogy a zenekar 
igaz gatója lett. Akkor az egyik fontos 
célkitûzés volt az anyagi biztonság meg-
teremtése. Hol tartanak ezügyben?

– Nehéz téma az anyagi biztonság, ez min-
denhol komoly problémát jelent, nemcsak 
az Operaházban, hanem a hazai zenekarok-
nál is. De világszerte gazdasági gondokkal 
küzdenek az együttesek.

y Ez azonban a Filharmóniai Társaság-
nál már sok éve állandó gondot jelent… 
Miniszteri támogatással élték túl az utób-
bi idôszakokat, és szó esett már arról is, 
hogy a dalszínház költségvetésébôl támo-
gatják a zenekart. Ezt az elképzelést 
azonban egyik fél sem támogatta. Miköz-
ben körülbelül szezononként ötvenmillió 
forintos büdzsérôl beszélünk. 

– A finanszírozás neuralgikus pontja az 
egész szakmának, a biztonság nem oldó-
dott meg nálunk sem. Tavaly a II. kategó-
riás zenekari pályázatokból jutottunk 30 
millió forintos támogatáshoz,és egy egy-
szeri 10 milliós összeghez a miniszteri 
keretbôl, ami lehetôvé tette hogy a 10/11-
es évadot a meghirdetett tervek szerint 
megvalósíthattuk.

y Ez azonban elég kevés az évad koncert-
jeinek teljesítéséhez…

– Ez az összeg nem oldja meg a bérleti soro-
zat finanszírozását. Fontos rávilágítani arra, 
hogy ráadásul ez a 30 millió forint is utófi-

nanszírozás, ami szintén óriási problémákat 
okoz. Nem sikerül megoldani, hogy az adott 
évadot az anyagi lehetôségek tudatában ter-
vezzük, és ez mindenképpen gondot jelent. 
Ezt szakmai szövetségi szinten kellene ke-
zelni. Ki kellene dolgozni a fenntartóval egy 
olyan formát, amely ezt megoldja. Most már 
sok éve lehet azt látni, hogy a finanszírozás 
képtelen ahhoz a metódushoz alkalmazkod-
ni, ami Európában ezt a szakmai közeget 
mozgatja. Az utolsó pillanatban nem lehet 
százmilliókkal csökkenteni költségvetése-
ket, hiszen ez tönkre teszi a zenekarok mû-
kö dését. Természetesen, ha kevesebb az 
adóbevétel, akkor a kormány kevesebb 
pénzt tud költeni. Ennek megvan a hatása a 
kultúrára is, amelyet elsôsorban az állam fi-
nanszíroz, az adófizetôk pénzébôl. Minden-
ki azt próbálja prognosztizálni, hogy mi lesz 
jövô re. Nem jó, hogy mindenki csak panasz-
kodik, erre a helyzetre a szakmai szerveze-
teknek a fenntartóval együtt kellene valami-
lyen megoldást találniuk. 

y Akkor hogyan tudnak így szezont ter-
vezni?

– Úgy, hogy reménykedünk abban, megol-
dódik a helyzet, és kockázatokat vállalunk.

 y Tavaly 30 milliót kaptak. Idén mire számí-
tanak?

– Még nem tudjuk.

y Az 1, 4 milliárdos keretbôl, amelyet most 
osztottak szét a budapesti zenekarok kö-
zött, várnak támogatást?

„A problémákat csak 
görgetjük magunk elôtt”
Simon Béla a kulturális piac szükségességében hisz

pesti Vonósok is fellép a bérleti sorozatunk-
ban; jövôre a kör természetesen tovább 
bôvül.

y Milyen koncerteket, eseményeket emel-
ne ki az évad programjából?

– A Kodály Kórus decemberben ünnepelte 
hivatásossá válásának 40. évfordulóját, en-
nek apropóján a MODEM Kortárs Mûvészeti 
Központtal közösen rendeztünk nagysikerû 

koncertet – fôleg Kodály mûveibôl. De a 
normális kerékvágásban zajló hangverse-
nyek esetében is sorra jöttek a hangos sikert 
kiváltó koncertek – ilyen volt a Medveczky 
Ádám által vezényelt Wagner-est, a Vas-
hegyi György dirigálta Brahms Német 
requiem, de a zene világnapján, a szilvesz-
terkor és Újév napján adott ajándékkoncert-
jeinket is nagy figyelem és lelkesedés övez-
te – a lista szerencsére hosszú lehetne.

y Melyek a következô idôszakra szóló ter-
vek, elképzelések?

– Most fejezzük be a jövô évad tervezését. 
Azt gondolom, már új szervezeti szintrôl in-
dulunk, s azt remélem, az együttesek tagja-
inak, a közönségnek egyaránt emlékezetes 
évad lesz. Talán számomra is eljön az idô, 
amikor jóval több idôt foglalkozhatok ma-
gával a zenével. R. Zs. 

A Budapesti Filharmóniai Társaság 

Zenekara ismét aggódva tekint  

a jövôbe, hiszen nem tudják, mekkora 

támogatásra számíthatnak,  

s kérdéses, ilyen körülmények között 

hány koncerten, hogyan tudnak 

muzsikálni. Az együttes ügyvezetôje, 

Simon Béla úgy véli, le kellene 

számolni azokkal a tabukkal, amelyek 

a hazai zenei életet jellemzik,  

és szükség lenne végre a kulturális 

piac megteremtésére is, amely 

valóban értékek alapján mûködik. 



– Ebben a pillanatban, február végén, sem-
milyen információm sincs errôl a keretrôl. A 
miniszter úrhoz levelet írtunk, ebben meg-
erôsítjük azt a kérésünket, hogy a zenekar-
ral kössön fenntartói szerzôdést, amelyre az 
elôadó-mûvészeti törvény alapján lehe-
tôsége van. Errôl hosszasan tárgyaltunk a ta-
valyi év során. Itt is folyamatosan azokat a 
válaszokat kaptuk, hogy amíg nincs elfoga-
dott költségvetés, addig nem lehet számokat 
mondani. Most már van, így kellene tud-
nunk, hogy a következô évadban mire szá-
míthatunk. A miniszter úrtól a tavalyi, év 
végi ígéretek alapján szeretnénk ismét kérni 
ezt a szerzôdést, amely átmeneti megoldás 
lenne, hiszen 2013-tól a kategóriák átalakul-
nak. Közben azonban valamibôl bérletet 
kellene hirdetni. Az ambivalens helyzetet 
jellemzi az is, hogy a zenekarok pályázati 
ideje nincs szinkronban a naptári évvel. 

y Hogy fogják túlélni így ezt a szezont?

– A 30 millióból a bérleti sorozatokat nem le-
het megrendezni. Ez egyértelmû. Idén más 
volt a helyzet, mert ebben az évadban az 
Operával más formában mûködtünk. A költ-
ségeket osztottuk el másképpen, mint ko-
rábban, de a következô évben ez a forma 
nem fog mûködni. Nekünk fontos, hogy az 
Operában játszunk, de meg kell vizsgálni 
azokat a szempontokat, amelyek az együttes 
mûködését, mint koncertzenekarét, optima-
lizálják. Mindig az adott helyzet függvénye, 
hogy az együttes a minisztériumtól mennyi 
támogatást kap, és részt vesz-e az Operaház 
a koncertek finanszírozásában. Ez függ a 
dalszínház gazdasági helyzetétôl, a szakmai 
tervektôl, a vezetôkkel való viszonytól. Jelen 
pillanatban a dalszínház gazdasági helyzete 
sem rózsás. Más megoldást kell keresni. Ki 
kell azt is mondani, mindegy, hogy minisz-
teri keret, opera, fenntartói szerzôdés, min-
den esetben ugyanazt az adófizetôktôl be-
szedett pénzt használjuk. Ezért lenne fontos, 
hogy végre egyszer átlátható és tervezhetô 
rendszert hozzunk létre, mert azt hiszem, ez 
a kulcsa az egésznek. . 

y Ez a budapesti zenekaroknak járó, 1, 4 
milliárdos büdzsé nem az egységes kon-
cepciót, tervezhetô rendszert jelzi…Talán 
inkább azt, hogy néhány együttes na-
gyon erôs lobbyerôvel bír, ami felülírja a 
közösen kialakított rendszert...

– Ez a helyzet nem fog változni addig, míg a 
mindenki által ismert tabukat nem lehet –  
legalább egy szakmai fórumon – megtár-
gyalni. Véleményem szerint az elmúlt húsz 

évben a problémákat görgetjük csak ma-
gunk elôtt, ahelyett, hogy megoldást próbál-
nánk találni. Szônyeg alá söprünk 
sokmindent, tele vagyunk kimondhatatlan 
dolgokkal, amelyeket a szakma sosem fog 
felvállalni. De ez nem is a szakma feladata. A 
rendszerrel kellene valamit kezdeni. El kel-
lene gondolkodni azon, hogy milyen zene-
életet akarunk, nemcsak Budapesten, ha-
nem az egész országban. S azon is, hogy 
mitôl lesz itt kulturális piac. Szerintem ez 
kulcskérdés. A piacnak most arra az olvasa-
tára gondolok, ami természetesen államilag 
finanszírozott piac. De azért ennek mégis-
csak vannak jól bevált mechanizmusai szer-
te Európában. Ezek azonban Magyarorszá-
gon éppen a ki nem mondott, nem átgon-
dolt koncepció miatt sosem tudtak mûködni. 

y Mire gondol pontosan? Mi az, ami máshol 
mûködik, és nálunk nem a tabuk miatt?

– Sokféleképpen lehet mûködtetni egy ilyen 
rendszert. Érdemes megvizsgálni, hogy 
Angliában a finanszírozó hogyan és milyen 
szempontok alapján osztja el azt a pénzt, s 
akik kapják, azoknak milyen feladatokat 
kell ellátniuk. Itthon a feladatok sincsenek 
kimondva. Rá van bízva az adott zenekarra, 
hogy körülbelül mi mindent csinálna szíve-
sen. Egy érdekes példát is hallottam Hor-
váth Zsolt kollégámtól aki elmondta, hogy a 
pécsi koncertterem finanszírozója, az Euró-
pai Unió nagyon pontosan  elôírta, a zene-
karnak milyen feladatokat kell ellátnia, mi-
lyen elvárásokat kell teljesítenie. A kulturális 
piacnál sok függ attól, hogy a piaci rendezôk, 
a koncerttermek hogyan mûködnek, milyen 
hatással vannak a versenyhelyzetre. Az, 
hogy Pécsett melyik zenekart hívják meg, je-
len pillanatban attól függ, ki mennyire tudja 
lenyomni az árat. Az ár pedig egy zenekar-
nál attól függ, mekkora szubvenciót kap a 
minisztériumtól. Nem arról van szó, hogy 
olyan költségvetése van a teremnek, amely-
bôl tisztességes honoráriumot lehet fizetni. 
Az az együttes lép fel, aki azért a kevés pén-
zért - amit a terem ki tud fizetni – elvállalja a 
koncertet. Itt kell elgondolkozni azon, hogy 
a pénz elosztása abba az irányba megy-e, 
ami elôremutató.. A torz szubvenció által ge-
nerált rendszerben mindenki megpróbál va-
lamit ügyeskedni, de így tényleges verseny-
helyzet nem alakul ki.

y Nehéz az eltérô körülmények között ezt 
megteremteni.

– A körülmények az állami tortától függenek. 
A Filharmóniai Társaság Zenekara is játsz-

hatna évi harminc koncertet, ha finanszíroz-
nák. Akár ötven hangversenyen is muzsikál-
hatnánk, van ehhez megfelelô kapacitásunk. 

y Ezek szerint elegen vannak az Opera-
házban, hogy az elôadások mellett kiál-
lítsanak egy koncertzenekart is.

– Így van. Ha megnézzük azokat a város-
okat, ahol ez a formula kiválóan mûködik, 
például Bécsben, akkor azt lehet mondani, 
hogy mi is körülbelül  ezzel a létszámmal 
dolgozunk. A Wiener Philharmoniker száz 
hangversenyt ad évente. Kérdés, hogy a 
mûködéshez szükséges bevételt állami 
szubvenció formájában szerezzük meg vagy 
a piacról. Pillanatnyilag Magyarországon ez 
a piac nem létezik. Ha másképp strukturál-
nánk a szubvenciót, az egész zenei kultúrá-
ra szánt összeget másképpen oszthanák 
szét. Ha azt mondjuk, legyenek olyan kon-
certtermek, ahol reális honoráriumokat tud-
nak fizetni azért, hogy valaki ott fellépjen, 
akkor lenne lehetôség a piacteremtésre. A 
klasszikus zene helye a XXI. század elején, a 
magyar társadalomban nincs kiemelt he-
lyen. Akad bennünk annyi erô és hiszünk 
ebben a mûvészeti ágban, hogy ezen pró-
báljunk javítani, még úgy is, hogy sok min-
den ellenünk dolgozik.

y Ön nemcsak a Filharmóniai Társaság 
ügyvezetôje, hanem az Operaház zeneka-
ri igazgatója is. Ha kinyit az Er kel Szín-
ház, akkor is elég lesz ez a zenekar? A mos-
tani létszámleépítést kö ve tô en is?

– Nem, nincs elegendô muzsikus két szín-
házra. Ha kinyit a teátrum, akkor egy új ze-
nekart kell szervezni. A mostani létszám az 
Andrássy útra elég, persze, mindez attól is 
függ, hogy itt hány elôadást játszunk egy 
szezonban és mennyit az Erkelben, és per-
sze milyen darabokat. Elképzelhetô, hogy 
megoldható a mûködtetés másfél zenekarral 
is. De a 12/13-as évadban az az ideális lét-
szám, amellyel most játszik az együttes.

y Hány embert kellett elküldeni a zene-
karból?

– A megszûnô státuszok száma 15 és fél, ez 
körülbelül az együttes 10 százaléka. Még az 
ôsszel született egy döntés, hogy szakmai 
nyugdíjban lévô kollégáktól kell megválni.  
A mostaniban is benne van egy-két státusz 
fúvós szólamokból, de ez azt jelenti, hogy a 
búcsúzó kolléga helyét nem pótoljuk. Egy 
zenekarnyi ember maradt. Az új létszámmal 
a Müncheni Bayerische Staatsoper zenekari 
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y Tavaly nyáron a Szent István Zenekar 
elnyerte a Nemzeti Ifjúsági Zenekar cí-
met, amelyet három éven keresztül visel-
hetnek. Minek tulajdonítja a sikert? 

– A zenekar 1954 óta mûködik Zuglóban. 
Alapítása óta a mûvészeti tevékenység mel-
lett nagyon jelentôs a pedagógiai elkötele-
zettsége. Fiatalok ezreit nevelte kultúrára, 
komolyzenére. 1958 óta önálló bérletsoro-
zata volt, amelynek közönsége zömmel a 
fia talok közül került ki. Mûködése mindig is 
vonzó példát nyújtott az ifjúságnak. A zene-
kar 2005-ös, félhivatásos együttessé válása 
óta tudatosan keressük azokat a formákat, 
amelyekkel a mai fiatalokat is meg tudjuk 
szólítani. A hagyományos hangversenyek 
mellett „nagykoncerteket” szervezünk 
1000–1500 fôs, gyermek és ifjúsági kórusok 
közremûködésével. A mai programjaink 
min den korosztályt megszólítanak, az óvo-
dásoktól a nyugdíjasokig.

létszámát értük el. Ez egy nagyon jól mû-
köd tethetô együttes. A repertoártól függôen 
tudunk a dalszínházi szolgálat mellett kon-
certezni. Az istenek alkonya mellett nem tu-
dunk Mahler III szimfóniát játszani, de Do-
nizetti-opera mellett fel tudunk lépni, 
négy-öt kisegítôvel. 

y Említette tavaly azt is, hogy évek óta 
nem jutott pénz fellépô ruhákra, fizetés-
emelésre…

– Változott némileg a helyzet, a fellépô ruhák 
terén történtek elôrelépések. Hangszereket 
tudtunk venni, ha minimális értékben is. A 
közalkalmazotti struktúrában a fenntartó ha-
tározza meg a személyi bérekre vonatkozó 
összeget. Ilyen nagy mértékû létszám-leépí-
tésnél, ami az utóbbi néhány hétben zajlott, 
fizetésemelésrôl egyelôre nincs szó. 

y Visszatérve a Filharmóniai Társaság Ze-
nekarára a társasági adókedvezményt 
igénybe tudják venni?

– Igen, nagyon lényeges az életünkben, so-
kat segített a túlélésben. Ha azonban keve-
sebb a koncertünk, akkor a bevételünk is 
kevesebb… Lehet azon gondolkodni, hogy 
ezek a munkáltatói formák, amelyekben 

ezek a zenekarok mûködnek, minden eset-
ben vállalhatóak-e…

y Tavaly beszéltünk arról is, hogy ahhoz, 
hogy kitörjenek a nemzetközi piacra, meg-
felelô mûvészeket kell vendégül látniuk. Eh-
hez viszont megfelelô összegre van szükség.

– Ezért kell a jövôvel foglalkoznunk, idén ne-
ves vendégjárás, ambiciózus évad volt, a 
zene kar fantasztikusan helytállt. Cristoph 
Eschen bach-hal koncerteztünk kétszer, én 
úgy érzem, hogy a zenekar teljesítménye na-
gyon pozitív irányba változott, nagy inspirá-
ciót jelent ilyen mûvészekkel muzsikálni. 
Christopher Hogwood dirigál márciusban, s 
ezt szeretnénk folytatni. Nagy luxusnak 
tûnhet, hogy ilyen karmestereket hívunk, de 
azt gondolom, ha valóban fontos, ha nem-
csak szavakban mondjuk ki azt, hogy Euró-
pához tartozunk, akkor ezeket a dolgokat 
vállalni kell. Részei kell legyünk annak a kö-
zegnek, amelyben ezek a karmesterek dolgoz-
nak. Ehhez akarunk lehetôséget teremteni. 

y Milyen a viszony az elnök-karnaggyal 
és a választmány elnökével? 

– A Filharmóniai Társaság teljes apparátus-
sal mûködik, hiszen több év szünet után 

tavaly választottunk elnök-karnagyot, Gyôr-
iványi Ráth György személyében. A zeneka-
ri vezetésben is történtek változások, a vá-
lasztmányból választ elnököt a társaság, ezt 
a posztot jelenleg Király Tibor Péter, a zene-
kar elsô trombitása tölti be.  Ezeket a harco-
kat a zenekar jobb anyagi helyzetéért ne-
künk egységesen kell megvívnunk, s azt hi-
szem, ez a csapat jól együtt tud mûködni. 
Nagy kihívás, hogy hosszabb távon a zene-
kar jövôjét hogyan tudjuk alakítani. Ha 
nincs kiszámítható finanszírozás, amellyel 
nemcsak ezt a néhány bérleti koncertet lehet 
túlélni, akkor másfajta jövôképet kell rajzol-
ni. Tavaly beszélgettünk a múltról, ami egye-
dülálló, hiszen Magyarországon nincs még 
egy ilyen együttes. A Filharmóniai Társaság 
az elsô koncertjét 1853-ban tartotta, s az el-
múlt, közel százhatvan évben fantasztikus 
teljesítményt nyújtott. Bemutatta például 
Mahler I. szimfóniáját, jó néhány XX. száza-
di mûvet. Ezt folytatnunk kell, s ez nagy 
felelôsség. Nem ülhetünk hátratett kézzel. 
Ahhoz képest, amennyibe a többi együttes 
kerül, tényleg nagyon kis összeget kérünk. 
Ha pedig megvizsgáljuk azt a többletet, amit 
mi teszünk hozzá a hazai koncertélethez, 
úgy vélem, jelentôs a szerepünk, megérde-
melnénk a támogatást. 
 R. Zs.

Muzsika minden korosztálynak
Záborszky Kálmán ifjúságnevelésrôl, elsô kategóriáról, az „istvános” iskoláról

Több mint fél évszázada mûködik Zuglóban 

a Szent István Zenekar, s az együttes 

komoly sikert tudhat magáénak, hiszen 

tavaly elnyerte a Nemzeti Ifjúsági Zenekar 

címet. Vezetôje, Záborszky Kálmán  

elmondta azt is, hogy már teljesítették az 

elsô kategóriához szükséges feltételeket. 

Úgy véli, a következetes mûhelymunka,  

a közösség ápolása meghozta gyümölcsét, 

és mindez a zenekar játékán is egyre jobban hallatszik. Az ifjú muzsikusok  

a zenekari munka minden lépcsôfokát ismerik, s tisztában vannak azzal is, hogy 

együttesben játszani felelôsséget jelent a többiekkel szemben. Az igazgató 

továbbra is nagyon fontos feladatuknak tartja az ifjúságnevelést, a komolyzene 

megszerettetését a fiatalokkal, valamint a kerület közönségének megszólítását,  

s azt, hogy minden korosztály hallgassa a muzsikájukat. 




