
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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is darabot, például a nyitókoncertre, így 
tényleg rendhagyó a mostani vállalkozá-
sunk.

y A nagyzenekarok fellépti díja nem kevés 
egy-egy estére. Miként sikerült ennek a 
költségvetését elôteremteniük? 

– A jelenlegi gazdasági helyzetben mi is 
arra kényszerülünk, hogy súlyozzunk, fon-
tossági sorrendet állítsunk fel a saját tevé-
kenységeink között. A kortárs magyar zené-
nek a népszerûsítése és bemutatása min-
denképpen a legfontosabb feladataink közé 
tartozik. Ha már valamire ráfizetünk, akkor 
az ilyen jellegû koncert legyen. Ezeket a 
hangversenyeket egyébként nem piaci áron 
rendezzük meg, és ez igaz az összes, évi kö-
rülbelül 500 hangversenyünkre. Nem titok, 
hogy mi alacsony összegeket tudunk csak 
felajánlani a zenekaroknak, ami nem ha-
sonlítható a piaci árakhoz. Hiszen ha ne-
künk minden együttesért piaci árat kellene 
fizetni, akkor szóba sem jöhetne ilyen 
nagyságrendû együttmûködés. Abban a 
misszióban, amelyet mi folytatunk a Filhar-
móniával, minden zenekar részt vállal az-
zal, hogy rendkívül alacsony, szimbolikus 
összegekért fellép a hangversenyeinken. 
Így tudjuk csak tartani ezt az éves nagyság-
rendet és a különbözô rendezvényeket. 

y Tekintsük át azért magának a Filhar-
móniának a mûködését, hiszen a koráb-
bi években több ezer hangversenyt ren-
deztek, az egész ország területén…

– Ez még a korábbi idôszakra jellemzô, ami-
kor egyetlen nagy Filharmónia létezett. 
Mindez 1998-ban változott meg, amikor há-
romfelé osztódott földrajzi szempontok sze-
rint a Nemzeti Filharmónia, önállósult a 

Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Ének-
kar, s ekkor alakult meg a mi társaságunk, a 
Filharmónia Budapest és Felsô-Dunántúl N. 
Kft. A fôváros mellett hét dunántúli megyé-
ben rendezünk koncerteket. A másik két 
társaság pedig az ország többi részét fedi le. 
A Filharmónia Budapest az a koncert szer-
vezô, amely talán a legnagyobb volumen-
ben mûködik együtt a magyar szimfonikus 
zenekarokkal, évente száznál több hang-
versenyt rendezünk a hazai együttesek 
közremûködésével (2011-ben összesen 19 
magyar hivatásos és félhivatásos zenekar-
ral). 

y A szervezetük állami támogatást kap, 
amelybôl koncerteket és egyéb rendezvé-
nyeket hív életre? 

– Mindhárom Filharmónia közhasznú fel-
adatok ellátására köt támogatási szerzôdést, 
és ez azt jelenti, nem a teljes tevékenysé-
gükre, hanem azokra, amelyeket annak ide-
jén a minisztérium – legfontosabb közhasz-
nú feladatokként – rájuk rótt. Az évek során 
annyi változás történt, hogy folyamatosan 
csökken az állami szerepvállalás, és termé-
szetesen az elvárások is kisebbek a miszté-
rium részérôl. A valóságban azonban az igé-
nyek nem csökkennek, tehát mi megpró-
báljuk az egyre kevesebb támogatás mellett 
is tartani a rendezvényszámot, és ellátni 
azokat a feladatokat is, amelyekre nem ter-
jed ki az állami támogatás. Azt azonban 
hangsúlyoznom kell, hogy ez az állami tá-
mogatás olyan nagyságrendû, hogy a mû-
ködési költségeinket sem fedezi. Tehát arról 
nem lehet szó régóta, hogy bizonyos 
mennyi ségû koncert finanszírozását vállal-
ná az állam. Jelen pillanatban az összeg ki-
sebb, mint a konkrét mûködési költségünk, 

így ebbôl a keretbôl a rendezvények költsé-
gére egyetlen fillér sem jut. 

y Ezt pedig a jegybevételek sem fedezik... 
Hogyan, mibôl tudnak akkor hangverse-
nyeket szervezni?

– Pályázatokból, egyéb bevételekbôl, az 
úgy nevezett több lábon állás taktikájával 
próbáljuk meg nagyon hatékonyan és sze-
gényesen megoldani azokat a feladatokat, 
amelyeket senki más nem látna el, ha mi 
nem tennénk. Ebben benne vannak olyan 
rendezvények is, amelyek nem tartoznak az 
alaptevékenységünkbe, de részint miniszté-
riumi döntés, részben régi hagyományok 
alapján évtizedek óta folytatunk. Ezek közé 
tartoznak a nagyrendezvényeink, a feszti-
váljaink; a Nemzetközi Zenei Versenyek, a 
Régi Zenei Napok, a Korunk Zenéje vagy a 
szombathelyi Bartók Fesztivál. Korábban 
voltak más nagyobb rendezvényeink is, 
ezekrôl azonban a támogatásunk csökke-
nése miatt le kellett mondanunk. Ilyen volt 
például a Budapesti Zenei Hetek, amely ke-
reken ötven évig mûködött, utána meg kel-
lett szüntetnünk, vagy a Budapesti Régi Ze-
nei Fórum sorozata. Tíz évet élt a Magyarok 
Nagyasszonya Egyházzenei Fesztivál. Úgy 
döntöttünk, hogy a legfontosabb közszol-
gáltatási feladatokat kell megtartanunk, sú-
lyozás alapján voltak olyan programjaink, 
amelyeket sajnos fel kellett áldoznunk. 

y De azért így is száz hangversenyt szer-
veznek az együttesekkel. Közösen találják 
ki a programokat? 

– Az együttgondolkodásunk többféle, több-
rétegû. Vannak olyan zenekarok, amelyeket 
egy-egy koncertre, konkrét feladatra ké-
rünk fel. Van, amelytôl ismétlô koncerteket 
kérünk a saját területünkön megrendezett 
hangversenyeinkhez. Van, amellyel közö-
sen dolgozzuk ki az egész évad bérletét. 
Úgy vélem, összességében mindenkivel jól 
tudunk együtt dolgozni, konfliktusok nél-
kül, ma még a Filharmóniának olyan presz-
tízse van, hogy szívesen játszanak nálunk 
az együttesek. Remélem, ezt a zenekarok is 
így gondolják! Az egyetlen kivételt a Gyôri 
Filharmonikusok jelentik. Velük korábban 
ugyanúgy dolgoztunk együtt, mint most a 
Savariával, együtt terveztük az évadot, a ze-
nekar tevékenységének nagy részét a Fil-
harmónia biztosította, közös rendezésben 
valósultak meg a bérleteik. Mindez akkor 
változott meg, amikor új vezetés került az 
együttes élére, mások lettek az elképzelése-
ik, önállósodni akartak. Így megszakadt a 
kapcsolatunk. De nyitottak lettünk volna a 
folytatásra is. Legutóbb idén tavasszal aján-
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lott fel együttmûködést a Filharmónia, ame-
lyet a zenekar nem fogadott el. Igaz, hogy 
nagyon szerény ajánlatot tettünk, de ez 
semmivel sem volt kevesebb annál, mint 
amekkora összeget a többi hasonló zene-
karnak fizetünk. Ezek után nagyon csodál-
koztam Fûke Géza igazgatónak a Zenekar 
újság legutóbbi számában megjelent szava-
in: „Mindenesetre nekem több tucat kérdé-
sem lenne a Filharmónia mûködésével kap-
csolatban akár a mûsorszerkesztés, akár a 
közönségkapcsolatok, akár a fellépôk ki-
választása, a marketingstratégia, a gazdál-
kodás, a fajlagos költségek megoszlása te-
kintetében, stb. ...”. Köztudomású, hogy a 
Filharmónia minden mûködési és gazdál-
kodási adata nyilvános, bárki számára 
hozzáférhetô.
(Beszámolással pedig a tulajdonos magyar 
államnak tartozik, mely rendszeresen és na-
gyon alaposan ellenôrzi a társaságot.)
A fenti idézethez hasonló rossz ízû, pejora-
tív sejtéseket sugalmazó megjegyzések nem 
szolgálják az együttmûködés elmélyítését…

y Komoly munka több száz koncertet 
meg szervezni. ..

– Vannak vidéken felnôtt és ifjúsági bérlet-
sorozataink, ezeket mi vagy önállóan szer-
vezzük, vagy pedig a helyi partnerekkel kö-
zösen. A mûsorokat mi állítjuk össze a saját 
terveink, elképzeléseink alapján. Erre kér-
jük fel az együtteseket. Nálunk vannak 
ugyanis hivatásos mûsorszerkesztôk, akik 
figyelemmel kísérik az elmúlt évek kínála-
tát, és megfelelôképpen tudják szerkeszteni 
a programokat. Szombathelyen pedig a bér-
letek kialakítása is közösen történik. A töb-
bi városban van, ahol a helyi mûvelôdési 
ház a társrendezô. A koncertjeink jelentôs 
része pedig ifjúsági turné. Fontosnak tartjuk 

és megpróbáljuk biztosítani, hogy a vidéki 
vendégszereplések esetén a bérletbôl lehe-
tôség szerint egy koncert zenekari legyen. 
Ez azt jelenti, hogy minden évben több me-
gyében is a zenekarokkal turnékat kell 
szervezni. S bizony, jelentôs számban. A vi-
déki felnôtt bérleteknél pedig a közönség 
elvárása szintén döntôen az, hogy zenekari 
produkciók hangozzanak el. 

y A szólistáikat mi alapján válogatják? 
– Azoknál a koncerteknél, ahol mi vagyunk 
önállóan a rendezôk, általában a szólistá-
kat, karmestereket is mi kérjük fel. Nyilván-
valóan a fiatalokra hangsúlyosan építünk, 
részben a Fischer Annie-ösztöndíjasokra, 
részben a nemzetközi versenyeink gyôz te-
seire, hiszen úgy illik, hogy mi mindenkép-
pen odafigyeljünk rájuk. Egyébként is sok 
fiatallal dolgozunk. 

y A Filharmónia által rendezett koncerte-
ken az eladott jegyek árának 80%-ig 
igénybe vehetô társasági adó kedvez-
ménybôl (TAO) befolyó összeg kiket illet?

– A Filharmónia Budapest nem tartozik az 
Elôadó-mûvészeti Törvény hatálya alá. Így a 
Filharmónia koncertjein fellépô zenekarok 
számára a Filharmónia átadja a fizetô nézô-
számot, az elôadásszámot, az ifjúsági kon-
cert-kontingenst, a kortárs mûvek listáját, 
sôt a jegybevétel 80%-a mértékéig igénybe 
vehetô, szponzoráció lehetôségét is. Hiszen 
a Filharmónia a fenti mutatók egyike alapján 
sem kaphat semmiféle elônyt, sem támoga-
tást. Úgy vélem tehát, hogy mi a zenekarok-
kal és a zenekarokért, a hazai zenei élet  
színesebbé tételéért tevékenykedünk, és 
igyek szünk minél többet megtenni az ifjúság-
nevelésért, a tehetségek támogatásáért is. 
Amíg erônkbôl és lehetôségeinkbôl futja...

y Milyen gazdasági problémák jelentkez-
nek a pályázatokból befolyó támogatások 
ellenére?

– A Filharmónia minden szegmensében 
vannak gazdasági problémák. Ezek között 
többféle jellegû akad. Vannak olyan te-
vékenységeink, amelyek szponzorok által 
finanszírozhatatlanok. Ilyenek például a 
vidéki ifjúsági turnék. Ép ésszel senki sem 
feltételezi azt, hogy erre a szegmensre üz-
leti partnereket lehet szerezni. Akadnak 
más, olyan jellegû feladataink is, amelyek 
tipikusan nem tömegrendezvények. Már-
pedig a mai szponzorálási gyakorlat egyre 
inkább a tömegrendezvények felé hajlik. 
Azok a programok érdeklik a támogatókat, 
amelyek nagy tömegeket érnek el. Így az 
általunk folytatott tevékenységek nem 
lesznek soha versenyképesek sem a sport-
tal, sem a könnyûzenével. Ez jelentôs 
probléma. Nekem persze vannak elképze-
léseim, és javaslatokat is tettem a miniszté-
rium felé, hogy a Filharmónia jövôjét ho-
gyan, milyen módon lehetne megoldani. 
Nem egyszerû feladat és kultúrpolitikai 
döntéseket igényel, hiszen amit teszünk, 
nem látványos feladat, miközben az ifjúsá-
gi koncertek jelentik nagyon sok vidéki te-
lepülésen az egyetlen értékhordozó kultu-
rális kínálatot. Ha mi nem foglalkozunk 
vele, akkor senki mást nem érdekel. Sok-
szor hangzanak el olyan fe le lôtlen kijelen-
tések, mely szerint mindezt átvehetné más 
is. De nemcsak színvonalában, hanem vo-
lumenében sem tudnák más intézmények 
átvenni teljes egészében. Hatalmas nagy-
ságrendû ez a feladat, amelyre igenis valós, 
élô igény van. Ezt nem szabad, és nem is 
lehet megszüntetni. 

R. Zs. 
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a                    a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének,  
valamint a Magyar Zenemûvészek  

és Táncmûvészek Szakszervezetének közös szaklapja
Megjelenik: évi 6 alkalommal • Éves elôfizetôknek 295 Ft/db + postaköltség 195 Ft/db

6 szám: 1770 Ft +postaköltség 1770 Ft • Összesen 2940 Ft/év

Megrendelhetô e-mailben: info@zenekarujsag.hu

Megrendelés esetén kérjük feltüntetni a pontos címet, valamint csekk, vagy áfás számla igényét. 
Utóbbi esetén kérjük a számlázási cím feltüntetését is.


