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„szükség van  
a magyar zenei tanácsra”
zimányi zsófia: nem attól függ szakmaiságunk, hogy 
kikérik-e a véleményünket

y Victor Máté mandátuma nyár elején 
járt le, s ezt követôen sokáig keresték az 
új elnököt, a pozíciót ugyanis a jelenlegi, 
gondokkal teli helyzetben (errôl a koráb-
bi elnök lapunknak is beszélt), senki sem 
akarta vállalni. Hogyan sikerült Önt 
meggyôzniük, hogy jelöltesse magát?

– Victor Máté hívott fel, hogy vállalnám-e a 
tisztséget. Annyira váratlanul ért a kérdés, 
hogy azt válaszoltam, nagyon szívesen. Is-
mertem egyébként a szervezet problémáit, 
hiszen februárban magam is hosszabban 
beszélgettem Mátéval. De szinte biztos vol-
tam abban, hogy engem nem választanak 
meg, hiszen 1990-ben, amikor megalakult a 
szervezet, a tanácskozáson a magyarországi 
mûvészeti ügynökségek elnökeként részt 
vettem, de ezt követôen nem jártam a ta-
nács rendezvényeire, közgyûléseire. Az 
ügynökségek képviseletében mindig más 
volt jelen. Mivel azt gondoltam, nem ismer 
senki, így kellemes meglepetésként ért, 
hogy az MZT 19 tagjából 16 rám szavazott. 
Természetesen azzal is tisztában vagyok, 
örültek annak, hogy a nehéz helyzetben va-
laki vállalkozik a feladatra. 

y Bár az utóbbi két esztendôben a szerve-
zet kevésbé tudott a zenei területen tör té-
nô döntésekbe beleszólni, továbbra is 
jelentôs szakmai csoportot képvisel…

– Szükség van a Magyar Zenei Tanácsra. 
Harmincöt szervezete van, és ez körülbelül 
hatvanezer embert jelent. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy a különbözô zenei tag-
szervezetek egymással szorosabb kapcso-
latban álljanak. Az információ hatalom. A 
munkám során mindig azt gondoltam: egy-
ségben az erô. Együtt könnyebben tudunk 
elintézni valamit, mintha egyénenként pró-
bálunk lobbizni. A fô célunk most az – ha 
már a magasabb színvonalért nem tudunk 
tenni – hogy a magyar zenei élet legalább a 
jelenlegi szintjén fennmaradjon. Elnökként 
az volt az elsô lépésem, hogy az összes 
szervezet vezetôjével leültem beszélgetni. 
Arról, hogy szükségét látják-e egy ilyen 
szervezetnek, hogy hogyan lehetne élôbbé 

tenni a kapcsolatot, és a Zenei Tanácsot kö-
zelebb hozni a tagokhoz. Minden szer ve-
zettôl azt a választ kaptam, szeretnék, hogy 
létezzen egy ilyen szervezet, viszont öröm-
mel tudnának meg többet a többiekrôl. Az 
évi egy alkalommal tartott közgyûlésen 
erre kevés lehetôség volt. Kíváncsiak a tag-
szervezeteknél folyó munkára, és sok 
olyan téma akad, ami mindenkit érdekel. 
Ezért hathetente informális találkozót kí-
vánunk rendezni a szervezet tagjainak. 
Szeretnénk például Batta Andrást meghív-
ni, a rektor úr a megújult Zeneakadémiáról 
beszélne, hiszen ehhez az intézményhez 
valamilyen formában minden intézmény 
kapcsolódik. Az újdonságok az összes ta-
got érdekelhetik.
 
y Ahogy arra is kíváncsi mindenki, a tá-
mogatásokat hogyan osztják el…

– Az NKA-nál olyan újfajta rendszer alakult 
ki, amelynél a kuratóriumok írják ki a pályá-
zatokat. Szeretnénk találkozni egyszer a ku-
rátorokkal, hogy elmondjuk, milyen szem-
pontok fontosak számunkra, és hogy tôlük 
is megkérdezzük, mi alapján írják ki az 
egyes pályázatokat. Fel kívánjuk hívni a fi-
gyelmet azokra a területekre, amelyek a 
tag jainknak fontosak, hiszen akad olyan 
szervezetünk, amelynek már a külföldi tag-
díjak is gondot jelentenek. Emellett a talál-
kozókon lehetôség lesz arra is, hogy az 
egyes szervezetek bemutassák a náluk folyó 
munkát, s így az is kiderül, hogyan lehetne a 
tagok között szorosabb kapcsolatot kiépíte-
ni. Ha minden szervezettel beszéltem, akkor 
az eredményekrôl beszámolok az elnökség-
nek. Ez alapján döntünk arról, milyen irány-
ba induljunk. 

y Victor Máté említette korábban, hogy a 
tagok közül sokan hiányolták a szakmai 
programokat, de ezekre az utóbbi idôben 
nem jutott forrás…

– Örömmel biztosítom ezekre a beszélge-
tésekre ingyenesen a Rózsavölgyi Szalont. 
Ahogy egy-egy találkozó idôpontjában 
meg állapodunk, mindenkit meghívunk a 

Folyamatos, élô kapcsolattartásra, 

állandó információáramlásra törekszik 

a magyar zenei tanács új elnöke, 

zimányi zsófia, ezért tematikus 

összejöveteleket rendezne a szervezet 

tagjainak, és fontosnak tartja azt is, 

hogy az mzt honlapja frissebbé váljon. 

az elnökasszony bízik abban  

– victor máté munkáját folytatva –,  

hogy igazolják a magyar zenei tanács 

mûködésének fontosságát. 

emellett azt szeretné, ha a zenei 

nevelésért, és ezen belül a közönség-

építésért is minél többet tennének. 



y Számos együttes szerepel az idei Korunk 
Zenéje sorozatban, hiszen a fellépôk kö-
zött van a Rádiózenekar, a Savaria Szim-
fonikusok, a MÁV Szimfonikus Zenekar, 
a Debreceni Kodály Filharmónia, vala-
mint a Modern Art Orchestra és a Nemze-
ti Énekkar.. Hogyan sikerült ilyen nagy-
szabásúvá tenni a rendezvényt? 

– Arra törekszünk, hogy minden évben 
különbözôek legyenek a fesztiváljaink, és 
az összes rendezvény egyéni arculattal ren-
delkezzen. Idén csak nagy együttesekkel 
foglalkozunk. Mindez abból az ötletbôl in-
dult, hogy az NKA új zenekari mûvek kom-
ponálására írt ki pályázatot, amelyre sok új 
mû született. A Korunk Zenéje-sorozatban 

ezeket a mûveket tûztük mûsorra, de más 
alkalomra született kompozíciók is felhang-
zanak ôsbemutatóként. Így építettük fel a 
sorozatot, ami valóban különleges, hiszen a 
Filharmónia által 38 éve rendezett fesztivál 
történetében még soha nem fordult elô ek-
kora mértékû zenekari közremûködés, és 
ennyi zenekari ôsbemutató. Eddig általában 
csupán egy-egy nagyzenekari koncertet 
rendeztünk, arra még nem volt példa, hogy 
a sorozat minden hangversenyén nagy 
együttesek lépjenek pódiumra. Ez elsô-
sorban annak köszönhetô, hogy jó a kap-
csolatunk a társulatokkal, s így valóban 
olyan programot tudtunk kidolgozni, ami 
számunkra anyagilag is vállalható. Írattunk 

tagok közül, hogy aki tud és érdekli a 
téma, jöjjön el. Az eszmecserék alapján pe-
dig tovább lehet lépni. Nyitni kellene a vi-
segrádi országok hasonló szervezetei felé 
is. Nagyon fontos, hogy lássuk, mi zajlik a 
környé künkön. Talán közös projektet is 
életre tudnánk hívni. Emellett azt tervez-
zük, hogy az év zenekari mûvészeit meg-
hívjuk a Szalonba, hogy megismerjék egy-
mást, és az együtteseket.  

y A korábbi elnök említette, hogy drámai 
módon csökkent a Magyar Zenei Tanács 
rendelkezésére álló összeg. Sikerült új for-
rást találni? 

– A számítások szerint 10 millió forintra len-
ne szükség az éves mûködéshez, ehhez ké-
pest 3,8 milliót kapunk, s bár a Civil Alaptól 
is kértünk támogatást, egyelôre nem érke-
zett válasz. Kérdés, hogyan tudjuk raciona-
lizálni a Magyar Zenei Tanács mûködését. 
Felajánlottam azt is, hogy a Pentaton Ügy-
nökségen belül a rendelkezésükre bocsájtok 
ingyen egy irodát. Meglátjuk, mi hogyan 
alakul. Nagyon szeretném a honlapot 
aktua lizálni, élôvé tenni. Fontos, hogy  
rend szeresen szülessenek hírlevelek, a köz-
érdekû információkról szerezzen mindenki 
tudomást. Ez persze részben pénzkérdés is. 
Bízom abban, ha egy év múlva beszélge-
tünk, akkor már számos eredményrôl be tu-
dok számolni. 

y Hogyan lehet helyreállítani a szervezet 
presztízsét? Sok éven keresztül törvények 
elô készítésében, díjak elosztásában vett 
részt az MZT, az utóbbi két esztendôben 
szinte senki nem volt kíváncsi az állás-
pontjukra.

– Nemrég a kulturális tárca által tartott tájé-
koztatón, amelyen Zsoldos Béla vett részt az 
elnökség nevében, elhangzott, készül 
mind errôl egy törvénytervezet, mindenki 
beadhat ötleteket, de a Zenei Tanácsot nem 
kezelik kiemelt partnerként. Ezzel együtt 
úgy vélem, a MZT-nek úgy kell viselkednie, 
mint korábban. Nem attól függ a tanács 
szakmaisága, hogy valaki kikéri-e a véle-
ményét vagy sem. Ha mi megegyezünk egy 
kitüntetési listában, és ezt leírjuk, akkor 
mégiscsak erôsebbek vagyunk, mint egy 
egyén. Azt pedig tudomásul kell vennünk, 
hogy most olyan korszakot élünk, amikor 
az elképzelések eltérnek attól, amit mi meg-
fe le lônek tartunk, de ettôl még lehet véle-
ményünk és mûködnünk kell. 

y Közben a zenei osztály egy fôre fogyatko-
zott a minisztériumban, s ilyenkor az em-
ber azt gondolná, lényeges a szakmai tá-
mogatás… Bejelentkezett már a tárcánál?

– Még nem. Amikor túl vagyunk a beszélge-
téseken a tagsággal és az elnökséggel is 
döntésre jutottunk, akkor szeretnék L. Si-
mon államtitkár úrral beszélni. Nekem szin-

tén szükségem van idôre, hogy átlássam a 
folyó ügyeket, és úgy vélem, mindezzel no-
vemberre végzek. Számítok az elnökség és 
az új, nyáron megválasztott alelnök, Hollós 
Máté támogatására. 

y Mi az, amit a legfontosabb feladatának 
tart még? 

– Azt, hogy tegyünk minél többet a zenei 
nevelésért, hiszen szükség van húsz év múl-
va is a zeneértô közönségre a hangverse-
nyeken. Tíz éve jelent meg egy könyv az 
oktatás jelenérôl és jövôjérôl. Szeretnék pá-
lyázattal forrást találni arra, hogy ismét el-
végezzük ezt a vizsgálatot. Ha azt akarjuk, 
hogy ne haljon ki a komolyzene, értô pub-
likumot kell építeni. Ebben az ügyben az 
oktatási szervezetekkel is találkozom. A leg-
lényegesebbnek pedig azt tartom, hogy a 
Magyar Zenei Tanács élô szervezet legyen, 
állandó kapcsolattartással, és projekt ala-
pon próbáljunk támogatáshoz jutni. Victor 
Mátéék remek munkát végeztek, most vi-
szont olyan korszakot élünk, amikor célzot-
tan, egyes feladatokra jobban lehet pénz-
eszközöket találni. Erôs szakmai szervezet 
épült fel itt huszonkét év alatt, megpróbál-
juk továbbra is ezt képviselni, a tagok is ezt 
várják tôlünk. Az elsô közös rendezvé-
nyünk október végén várható, a Rózsavöl-
gyi Szalonban.
 R. Zs.  
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zenekarokkal  
a zenekarokért
igric györgy az egykori és mai Filharmóniáról

különleges lesz ebben az esztendôben 

a korunk zenéje-sorozat, hiszen összes 

koncertjén zenekarok és énekkarok 

lépnek pódiumra. az esteken 19 

kortárs magyar szerzô zenekari mûve 

hangzik el, és 12 ôsbemutatónak 

tapsolhat a közönség. a szeptember 

30-tól október 10-ig tartó fesztivált  

a Filharmónia budapest szervezi, de ez 

csupán egyetlen rendezvénysorozat 

abból az ötszáznál is több koncertbôl, 

amelyet a nonprofit kft. hív életre.  

a szeptember eleji szigeti versenynek 

is ôk a szervezôi, amelyre százötven 

fiatal muzsikus, hegedûs és brácsás 

jelentkezett. a szervezet egykori és 

mai tevékenységérôl, az együttesek-

kel folytatott közös munkáról 

igric györgy igazgató beszélt. 
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