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Próbatermi vendégségtôl a nemzet-
politikai turnéig
Különleges szezon, rendhagyó kezdeményezések az NFZ-nél

❙ Milyen szezont tudnak hirdetni ebben a 
válságos idôszakban, amely a kulturális 
területet különösen sújtja?

– Beszélgetésünk idején éppen egy napja 
kezdtük meg a bérletértékesítést a NFZ Ba-
ráti Kör számára, és már az elsô napon több 
bérletet adtunk el, mint tavaly ilyenkor. Úgy 
vélem, ez kimondottan biztató a mai gazda-
sági helyzetben. Számos dolognak betud-
ható mindez, talán annak is, hogy valóban 
különleges programokat adunk elô és tény-
leg világsztárok lépnek fel nálunk a 
2012/2013-as szezonban. Igazi zenei 
tûzijátékot eredményezett a különbözô év-
fordulókat fi gyelembe vevô, Kocsis Zoltán 
páratlan tudásanyagán alapuló mûsor-
szerkesztés. Hiszen a következô szezonban 
emlékezünk Debussyre, de számunkra kü-
lönösen fontos a tisztelgés Tátrai Vilmos 
elôtt is, aki oszlopos tagja volt az együttes-
nek, jelentôs korszakok kapcsolódnak ne-
véhez. Külön meg kell emlékeznünk Lajtha 
Lászlóról, hiszen a magyar zenetörténet 
kiemelkedô alakja, aki méltatlanul elfele-
dett volt az utóbbi idôben. 

❙ Úgy látom, a Nemzeti Filharmonikusok 
repertoárjáról nem hiányozhatnak Bar-
tók Béla mûvei sem….

– Hagyományunk szerint, szeptemberben 
25-én, a zeneszerzô halálának elôestéjén 

adunk koncertet, most A kékszakállú her-
ceg várával nyitjuk a szezont. Az új Bartók-
sorozatunk még adós néhány remekmû 
rögzítésével, ezek közé tartozik Bartók 
egyetlen operája. De több zenedráma is fel-
hangzik elôadásunkban, hiszen Magyaror-
szágon nem sokan hallották még Richard 
Strauss A hallgatag asszony címû mûvét, 
amelyet szintén mûsorra tûzünk. Ez most 
már a második darabja annak a sorozatnak, 
ami tavaly kezdôdött, és az elsô darabja a 
Daphne volt. Kocsis Zoltán elô akarja adni 
Richard Strauss nem vagy ritkán játszott 
operáit, s ennek keretében a Capriccio is 
színpadra kerül. Ezek félig szcenírozott elô-
adások lesznek, amelyek kétszer, a Müpa és 
a saját bérletünkben is szerepelnek. 

❙ Közös sorozatokat indítanak a Mû vé-
sze tek Palotájával? 

– Mindig is kiváló volt a Müpa és a Nemzeti 
Filharmonikusok kapcsolata. Mióta Káel 
Csaba vette át az intézmény vezetését, telje-
sen magától értetôdô, hogy a koprodukciós 
szellem befészkelte magát a házba. Tavaly 
így került színre A diótörô, amelyet ebben 
az esztendôben megismételünk, olyan nagy 
sikert aratott. S olyan produkciókat szeret-
nénk életre hívni, amelyek külföldön szin-
tén piacképesek. De a Hagyományok Házá-
val is együttmûködünk, hiszen abban a 

házban nagyon komoly, a zeneszerzô nevét 
viselô gyûjteményt lehet találni. A Lajtha-
évfordulót már június 30-án kezdjük, a Cor-
vin téren, közös produkcióban mutatjuk fel 
a folkloristát, a nemzetközi rangú mûvészt, 
az egyedi hangú zeneszerzôt. Január végén 
pedig Az istenek ligete címû mûvét adjuk 
elô a Szegedi Kortárs Balettel közösen, ez 
egy egyfelvonásos derûs, vidám balett. Szé-
gyenteljes az adósságunk Lajthával szem-
ben, aki valóban kitûnô, európai rangú 
zeneszerzô volt, s embernek sem utolsó, hi-
szen a Kossuth-díjával járó pénzt szétosztot-
ta a legnagyobb szegénységben élôk kö-
zött… Szintén színpadi elôadás születik 
Richard Strauss Capricciójából, amelyben 
olyan mûvészek is fellépnek, mint Jörg 
Schneider vagy Rost Andrea. Természete-
sen a Verdi-jubileumról sem feledkezünk el, 
Carlo Montanaro, aki nálunk is nagy nép-
szerûségre tett szert, dirigálja majd A kalóz 
címû operáját. Hamar Zsolt is visszatér hoz-
zánk, de a vendégek között megemlíthetjük 
még Michael Sternt, Michail Jurowskit, 
Isabelle Faustot, Sergey Khachatryant, 
Denis Kozhukhint, Enrico Pacét. A magyar 
vendégmûvészek sora is roppant nagy, Rost 
Andreát, Pasztricsák Polinát, Bogányi Ger-
gelyt, Bretz Gábort, Baráti Kristófot említ-
hetem, szóval tényleg felvonul nálunk a ma-
gyar zeneélet színe-java. 

Számos ritkán hallható mû is helyet kapott

a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar 

következô szezonjában, világhírû mûvészeket 

is vendégül látnak sorozataikon. Kovács Géza 

fôigazgató beszámolt emellett különleges, 

nemzetpolitikai turnéjukról, a Mûvészetek 

Palotájával folytatott együttmûködésükrôl, 

valamint arról is, hogyan alakult, változott 

a költségvetésük az elmúlt évek során. 
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❙ Folytatódnak a vidéki turnéik is? 
– Továbbra is büszkén mondjuk, hogy az 
NFZ az egyetlen olyan hazai, fôvárosi szék-
helyû zenei intézmény, amely harminc-
negy ven hangversenyt ad vidéken, térítés-
mentesen. A kórus is sok koncerten énekel, 
nagy igény lett rájuk a Rádiókórus szégyen-
teljes létszámlefaragása óta. Ugyanilyen lé-
nyegesnek tartjuk a két ifjúsági koncertsoro-
zatot, amelyben például a kelet zenéjérôl is 
szó lesz, és erre meghívtuk a Calcutta Triót. 
Szintén izgalmas kezdeményezéseink közé 
tartozik a próbatermi vendégség, amely az 
elsô perctôl kezdve telt házas. Ennek a házi-
gazdái között van Búzás Aida, Kocsis Zoltán 
és csekélységem. Nagy élményt jelent a 
nézôknek teherliften érkezve megismerni a 
kottatár titkait, s azt, hogy hogyan néz ki 
egy szólamhelyiség. Az újdonságok közé 
tartozik a nemzetpolitikai turnénk is. 

❙ Milyen vendégszereplés ez?
– Ennek a története szorosan kapcsolatban 
áll a költségvetésünkkel. 2003-tól a Nemze-
ti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és 
Kotta tár költségvetési támogatása egyre 
húsbavágóbban csökkent. 2010-re közel fél-
milliárd forinttal kaptunk kevesebbet, mi-
közben a feladatok nem csökkentek. Eköz-
ben sikeresek voltunk itthon és külföldön 
egyaránt. Kormányváltáskor minden mi-
niszterelnököt felkerestünk, mert a kulturá-
lis miniszter általában széttárta a kezét, és 
feljebb irányított… De többlet-támogatást 
nem kaptunk. Két évvel ezelôtt azonban a 
miniszterelnök maga vitte be a kormány elé 
a javaslatot, hogy legalább kapjuk vissza a 
korábbi támogatási szintet. Nem kértünk 
többet. A döntés kedvezô volt, de nem ezt 
az összeget kaptuk meg, hanem jóval keve-
sebbet. Ez számokban azt jelenti, hogy az 
igényelt 1 milliárd 710 millió forint helyett 
2011-ben 1 milliárd 632 milliós lett a bü-
dzsénk. A miniszterelnök a Vatikánban 
adott koncert kapcsán rákérdezett, minden 
rendben van-e, de kénytelen voltam beszá-
molni a helyzetrôl, hiszen bátorított, hogy 
ha nehézségek adódnak, forduljak hozzá. 
Egyébként már a tavalyi összeggel is boldo-
gak voltunk, mert a korábbinál jóval több 
koncertet tudtunk szervezni. Hadd jegyez-
zem meg itt, ritkán esik szó a gazdasági 
szakemberekrôl, 2007 óta azonban Szilárd 
Csaba a gazdasági igazgatónk, és neki 
köszönhetôen nem hogy veszteséggel, de 
szerény nyereséggel zárunk minden évet, 
így aztán nyugodtak az éjszakáim … Mivel 
a muzsikusaink akkor kapnak pénzt, ha 
dolgoznak, így a több fellépésnek kö szön-
hetôen nôtt a jövedelmük. Ám hírét vettük, 

hogy a tárcánk 1,375 millió forintot tud adni 
2012-re. A miniszterelnökhöz fordultunk, 
ahogy mások is. Ekkor született az a na-
gyon különös és a szimfonikus zenekarok 
által erôsen kritika alá vett intézkedés, 
amely a fôvárosi zenekaroknak adott több, 
illetve kevesebb támogatást. Nagyon je len-
tôs eltérések akadnak, hiszen van, aki közel 
félmilliárdot kapott és van, aki néhány mil-
liót. Máig nem tudjuk, hogy milyen mérce, 
milyen döntés-elôkészítés alapján. Ennek 
farvizén kaptunk mi is 300 millió forintot, 
így ismét 1, 675 millióból gazdálkodhatunk. 
A 300 millió azonban nem fordítható mû kö-
désre, így bérre sem. 

❙ Pedig a költségvetésük 90 %- a bérkölt-
ség… 

– Igen, s mi folyton azért küzdünk, mert 
2003 óta nem volt bérfejlesztés a Filharmo-
nikusoknál, s azt szerettük volna, ha jutott 
volna erre is némi keret… Kicsit értetlenül 
álltunk hát ez elôtt a döntés elôtt. Majd, mi-
után a büdzsénk így rendezôdött, kiderült 
az is, hogy csak úgy tudnánk elmenni a rég-
óta tervezett kínai turnénkra, ha mi fi zet-
nénk egyre több pénzt. Egy reggel ezért 
úgy döntöttem, nincs vendégszereplés. Még 
ha tudunk is zenekarról, amely hajlandó 
arra, hogy a magyar adófi zetôk pénzébôl 
járuljon hozzá tehetôs külföldi koncertláto-
gatók olcsó jegyéhez... Nálunk felügyelô-
bizottsági döntés született arról, hogy csak 
olyan vendégszereplésen vehetünk részt, 

amely nyereséges vagy nullszaldós. A mos-
tani azonban mégis kivétel… A többlet-tá-
mogatásunkat ugyanis nemzetpolitikai tur-
néra fordítjuk. Tíz nap alatt bejárjuk a 
kör nyezô országokat, Ukrajnában, Szlová-
kiában is fellépünk, és Erdélyben töltünk 
egy hetet. Az ötlettel felkerestem a külügy-
minisztérium illetékeseit, akik nagyon meg-
örültek annak, hogy egy ilyen körút létre-
jön, hiszen ezzel hozzájárulhatunk a 
környezô országokkal való jó, vagy jobb vi-
szony kialakításához, arról nem beszélve, 
hogy a határon túli magyar ajkúak körében 
egy-egy ilyen koncert messze túlmutat egy 
átlagos zenei élményen. Bartók Concerto, 
Kodály Galántai táncok címû darabját visz-
szük, de a helyi, többségi kultúrához tarto-
zó jelentôs szerzôk egy-egy mûvét is eljátsz-
szuk a hangversenyeken. Emellett a ven-
dégszereplések sorából jelentôs a nyári, 
franciaországi turné is. 

❙ Úgy tudom, akad némi személyi válto-
zás is az együttesnél. 

– Hivatalosan most jelentjük be, hogy Samu 
László kérte nyugdíjazását. Nem könnyû 
szívvel engedjük el, de tiszteletben tartjuk 
döntését. Vele zenekarunk és elôdje, az 
ÁHZ egy darabja távozik. Az Operaház ze-
nekaránál több évtizedes gyakorlatot szer-
zett Mali István veszi át a zenekari mene-
dzseri posztot, s bízom benne, hogy vele is 
remekül fogunk együttdolgozni.

R. Zs.

In Memoriam 

Zoltán Kodály 

III. Nemzetközi 

Zeneszerzô Verseny

Harmadik alkalommal hirdet pá-
lyázatot az In Memoriam Zoltán Ko-
dály Nemzetközi Zene szerzô Verse-
nyen való részvételre a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem és Kodály In-
tézete. A pályázaton kiadatlan, nyilvánosan még el nem hangzott gyermekkari 
mûvekkel és vegyeskari mûvekkel lehet részt venni. Az ünnepélyes eredményhirde-
tést 2012 decemberében tartják a Mûvészetek Palotájában, ahol egy gálakoncert ke-
retében elhangzanak a nyertes pályamûvek is.
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