
_ A Nemzeti Filharmónict körül évek óttt

Jbrrongó vitdk végére ponr került. A
htlngv e rs e ny - re nt]e zé'g v é gre hórom öntil-
ló közhasznú ttirsusít.g révétt ti)rténik, az
NemzeÍi Énekkar és a Nemrcti Filhartlto-
nikusok néven 'szinÍén ítj életet kezt]ett Ál-
lami Hangversen1,zenekar ;ledig _ szintén
öttdlkj - nemzeti ulctylinrézmén\lkérLt ttz
e gykori Nemzeti F il hcLnnónia'j ogutódja'
Mégi's, mintha nem hctllaÍsz,ódntinak
oLyan euforiklLs hangok a z'enekur hcÍ7'tt

túióról, mint dzt tt sok huLzttvona után 0z
ember vairrLd.

_ Talán mert többet vártak ettől a levá-
lástó], mint amilyen lehetőségei az állam-
igazgatásnak ebben az esztendőben vol_
tak. Csodákra nem vagyunk képesek,
pontosabban a csoc1át megtettük azzal,
hogy sikerült nemzeti altrpintézménnyé
nyilvánítani és önállóan működtetni az
együtteseket. Lehet, hogy a két társulat-
ban dolgozó művészek számára eZ nem
olyan nagy jelentőségű lépés, mint ahogy
azt mi értékelj[ik, de mégis csak innen in_
dulhat egy remélhetően sikeres történet-
té alaku]ó közös tárgyalás, amikor meg-
tudhatjuk végre, hogy mi mennyibe kerül.
E'ddig összemosódtak a költségek a nagy
intézmény tárcájában; most láthatóvá vá]-
nak a bérviszonyokat, a bérhelyzetet. Lát-
juk, hogy mennyire elmaladt az énekkar
flzetése és megpróbáltuk a költségvetéS
erejéhez képest ezt rendezni' Ebben az
évben 25 és 15 százalékos bérfejlesztésre
volt lehetőség - év elején. És még csak
most kezdtük az éyet.

MerLnyire érte el a Minisz'térittntot az
a felhtiborodósi huLlóm, hog1.- ctz Állami
HangversenyTeneka r Nemz.eti Filhctrmo-
nikusokként kíván műkötlni tt Íclvtibbiak-
ban? Hogy ez. nem deÍinitilhcttó, tle érzé-
ke lhe t ő e l ő acló míív é s 7i j cl g o kctt s é r t( he t ) ?

- Nem sért' A probléma Í-elbukkanása-
kor azonnal jogászokhoz forclu]tLrnk, akik
megállapították, hogy a névváltoztatás-
nak nincs jogi akadálya, az új név netn
sérti a Budapesti Fi]harrnóniai Társaság
Zenekarának érdekeit. érdekkcireit. Tar-
tottunk egyeztető megbeszéléseket a két
zenekar között, sőt még az Állami Hang-
versenyzenekaron bellil is, mivel ott is

Be van fe-1ezve a nagy mú. . .?
_ riport Koncz Erika főtandcsossal a Filharmónia Kht.-k megalakuldsa után _

voltak ellenvélemények. A probléma
megoldásáig nem is adtuk ki a zenekar
módosított alapító okiratát. A másik zene-
kar ezt végül tudomásul vette; mi pedig
nagy rernényeket táplálunk az egytittes,
az ú1 művészeti vezetés iránt, és a meg-
újuláshoz talán még ez a névváltozás is
hozzá tartozil<. Várjul< a zenekar és az
énekkar megújulását, a művészeti teljesít-
mények látványos javulását, amihez min-
dent megpróbál unk r-negteremteni.

- Mi letÍ a hangsz,erek sorsa'/ A zene-
kar hangs:ereit ny'ilvtitt Íoy,tíbbrtt is u ae-
nekclr has:ltíilja (anntíl is itúcÍbb, mivel (Í

a jogutótl), cle van még 's-'l.titnos zongord
és egyéb, cunit a koncertrendezőknek kel-
lene httszntilniuk.

- A hangszereket nem örökölték meg,
illetve nem kapták rneg tulajdonba a köz-
hasznú társaságok, csak ingyenes haszná-
]atba. A hangszerek továbbra is állami tu-
lajdonban maradtak, nyi1vántartásuk a

Nemzeti Filharmonikusok Í'eladata' Ez
megfelelő védelmet biztosít az ál]am r'é-

szét'őI a han_uszerek sztitnál'a. A közhasz-
nú társasá_uok életképessé_sét azért rr-rajd

csak jövő Íbgja igazoJni: a hangszereket
egyetlen perole sem lehet bizonytalanság-
nak kitenni. Annak idején ugyanis azért
vették meg őket, hogy hosszú távon szol-
gálják a hazai hangversenyélet feltéte]eit.
Ennek biztosítását megítélésünk szerint
az áIlami tulajdon garantálhatja.

Mi a vttlós oka ctnnak, hogy végtil
nem a1okttt tt terüleÍeket fedi a hórom
kht., tuttit eretletileg Íeryez'Íek? A dunín-
túli, budapesti és keLet-nutgyarorsztigi

,,.fro nÍv o t rctl ttk'' ki s s é rní n t h ct e lmo s ó cl.t a. k
volna.

A Dunántú] északi része a budapesti
kht.-hoz csatlakozott - egyelőre. Úgy
gondolom, hogy ennek egyszerűen presz-
tízs-okai vemnak' Győr nem fogadta el,
hogy a kht. központja Pécsett van. ragasz-
kodtak a régi rendszerben megszokott bu-
dapesti központhoz. Szerettük volna e]ér-
ni, ha a győri, helyesebben észak-dunán-
túli régió cjnálIó kht.-t hoz iegalább létre,
a támogatást garantáltuk volna. Ettól a
Í'e]adattól meg1edtek, és inkább Buda-
pesthez csatlal<oztak azzal, hogy az elkö-

vetkező három évben megpróbálják a fel-
só-dunántúli régió önálló szel'vezetét ]ét-

rehozni. A programfinanszírozást garan-
táljuk.

_ A kht' k milyen elv szerinÍ kupttik in-
tlulti tőkéjtiket é's' els'ő költségveté'si tómo-
g atás uktt ? M inde gy ik kiil ön kö lt's é gt, e t é s t

clolgozott ki és azt '|ig1."elen'Lbe vél,e, vctgy

adott összeget OSzÍOÍt sz'ét bizottlos ard-
nyok szerinÍ a Minisztériunt?

_ Komoly elemzés előzte meg a kht-Vá
tilakítást. ANemzeti Filharmónia költség-
vetésén belüi megpróbáltLrk elkülöníteni a

koncertrendezésr:e és -szervezésre fordí-
tott öSSZegeket. Kiindulási pontunk tehát

az volt, hogy tl Nemzeti Fi]harmónia
mennyit költ erre a feladatra. Ehhez ké-
pest jelentős emeléssel határoztuk meg a

kcjzhasznú társaságok finanszírozását, il-
letve költségvetési támogatását' Azzal a

Í'eltétellel, hogy szükséges kü]ső Íbnások
bevonása is: önkormányzati támogatáso-
ké, pályázati és szponzori pénzeké. Az el-
rnúlt évekhez képest kiszámítható és biz-
tonságos az atámogatás, amit a kht-k szá-
mára biztosítani tudunk' Annak idején a
,'nagy'' Nemzeti Filharmónián belü] soha
nem volt biztos, hogy mire kapnak pénzt
és mire nem; teljes bizonytalanságban él-
tel< a kirendeltségek, nern tudták, meny-
nyiből gazdálkodhatnak. Ebben az évben
azonban év e1ején tudják' mennyi pénzük
lesz, tudják, hogy ehhez mennyit ke]l sze-
rezn i ük. oszthatnak-szorozhatnak; mÍíkö-
désük teljes biztonsággal Ílnanszírozva
van, és ezen felül jut pénz a programokra
ts.

- Mi igctz ctbból, hogy' a Nemzeti Fil-
ha rmónia je gyirodájtira kiírt póly'tiz'atot
eg' külft)kli cég nyerÍe? Hogy az' tulott
cég ulottnal letetÍ az asa'talra tízmillió fo-
rintot az átépítésre, és' még (lasem 7aran-
ttiLt' hogr- kés(íbb nem sörözőt nyit-e majd
u.jegyiroda helyén?

- A jegyirodáról hosszasan tárgyaltam
a Művészeti és Szabadmíívelődési Alapít-
vánnyal, és megnézhettem azokat a pá-
lyázatokat, amelyeket tr jegyiroda hasz-
nosítására illetve további működtetésére
írtak ki. Valóban egy német-magyar ktt.
ajánlata volt a legkedvezőbb; az ajánIat
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egyes számú pontja az volt, hogy a ha-
gyományosan komolyzenei jegyirodának
bejáratott helyiséget továbbra is komoly-
zenei jegyirodaként akarják működtetni;
a profilt színházakkal, a vidéki és nemzet-
közi hangversenyélettel bővítve. Ez azt
jelenti, hogy a hazai rendezvényeket kül-
földön is kínálják majd, a külföldiekre ná-
lunk is lehet majd jegyet venni. Ehhez
társul még egyfajta kulturális turizmus.

Az mindenki számára nyilvánva1ó voit,
hogy a Míívészeti és szabadművelődési
Alapítvány által kért bérleti díjat csak
jegyeladásból nem lehet kigazdálkodni,
tehát a profilt bővíteni kellett. Bővítés
egyébként a budapesti kht. pá1yázatában

is szerepelt' F'z apáIyázat azonban sokkal
szűkebb szolgáltatási kört ajánlott, mint
amit az első pályáző leadott. Nem tudták
teljes mértékben felvállalni a nemzetközi
és hazai vérkeringésbe való bekapcsoló-
dást. Személy Szerint sajnálom, hogy a

kht. nem tudta megtartani ajegyirodát, de

komoly garanciákat kértünk a Művészeti
és Szabadművelődési Alapítványtól arra,
hogy a szer'ződésbe beépítik a jegyiroda
további műkodésének szükségességét.
Azt is továbbá, hogy a nemzeti alapintéz-
mények, a kht. és az if.1Írsági előadások
jegyeit a legkisebb árréssel árusítja majd
a jegyiroda.

_ Mennyit jelent ez konkrétan? A.jegy-
irocla eddig ] 57o-os órréssel dol.goz'ott.

- 'A szerződésbe épített garancia
ugyanennyit jelöl meg _ ezekben aZ ese-

tekben. Könnyűzenei rendezvények ese-
tében ebbe nem szól(hat)unk bele.

_ Ha i\en mctgasak ott a bérleti díjttk'
hol fbg próbóLni oz Átlz, illetve Nenr'eti
Filharmo nikus Ze ne ktr ?

A Minisztériurn határozott szándéka.

hogy hosszú távon megoldja a zenekar
székbáz-pr'oblémáját. Valóban nagyon
magasak a bér]eti díjak, amik nagyon
meg is terhelik a zenekar költségvetését'
Abérleti díjra kifizetett éves összeg pon-
tosan arra lett vo]na elég, hogy a két
együttes bérét még ugyanennyivel meg-
emeljük. A miniszter úr elképzelése sze-
rint megfelelő székházzal lehetne megol-
dani ezt a problémát _ jelenleg székház-
keresésében vagyunk. Lehetőségeink ha-
tárai kötöttek - százmillió forintos vásár-
lással és a t-elújítási költségekkel számol-
hatunk. Pi11anatnyilag több potenciáiis
helyszínt vizsgálunk, és úgy gondolom,
hogy egy-rníisfél hónapon belül ez a kér-
dés is tisztázódik.

Volt-e vu.latnilyen, ct tltittisztét'iumoÍ u
Nemzeti Filharmonikusok körtiLményei-
nek túrg,:'i és utycLgi renclezélében moÍi'
vcíló haÍti'sct anncLk, hog"l a u,4TÁV Szim-

Joniku's Zenekar az utribbi idő'szakban lrit-
vtitlyos é's elképesztő mértékben tudttl ren'
dezni a n'Luzsikusok he\,zetét n'Lind finan-
cióLis, mind művészi sz,empontból ct n'Lór

régebben míÍködő, irigyll!5rg méltó Zene-
htizban'?

_ Ez nagyon nagy probléma, és álta]á-

brrn jelJemző a költségvetési körben illet-
ve Versenysztérában dolgozó alkalmazot-
tak lehetőségeinek kLilönbözőségére.
Most ez megjelent a művészeti életben is.
Számunkra eZ nagyon nagy gond, hiszen
a zenekar a legreprezentirtívabb zenei
együttesünk. Mindent elkövetünk, hogy
lépést tudjunk tarttrni, de a költségvetési
támogatást az adóÍizető polgárok pénzé-
ből biztosítják. Az adófizetési t'egyelem

nálunk meglehetősen laza' éppen ami ver-
senyszférát tlleÍt. Ezzel, együtt komoly
kö1tségvetési támogatásbar-r részesü1t a

Zenekar; megkapta a Nemzeti Filharmó-
nia teljes l997-es l<öltségvetési támogatá-

sának (316 millió forintnyi) összegét 360

millió forintra kerekítve' Tény, hogy ez

az összeg még mindig nem elég mondjuk
a Rádiózenekar kereseti viszonyainak el-

éréséhez. Tavaly a Rádiózenekar köJtség-

vetési támogatása 400 millió forint volt,

és ugyanaz a parlament szavazta meg

most a Nemzeti Filharmonikus Zenekar-

nak a 360 millió forintot.
Szeretnénk elérn-i. hogy Németország-

hoz hasonlóan itt is megtörténjék a zerrc-

karok kategorízá|ása, és a kereseti viszo-

nyokat ahhoz tudjuk rendelni. ott ez jól
bevált, de eZ nem egyszerű dolog' Addig is
igyekszünk, hogy a különbségek csökken-
jenek' Nekünk azonban nem eZ aZ egyet-

len zenektrrunk, hiszen -itt van az Operaház
zenekara is, csupa jó rnuzsikussal, a töb-

biekétől meSSZe e]maradó Íizetésekkel.
_ A Minisztériumon bel.ül megszítnt ct

Zene- és Ttitlcműyészeti Főos'z'tól .y, léte-

süLtek ttu'tticl^acló te'stiiletek - mil'r-en rend-

sz.erben.folr.-ik most a munkct?

- A Művészeti Fóosztályon belül dol-

goznak azok a szakmai reÍ'erensek, akik
eddig is aZ adott téma felelősei voltak.
Most a főosz'tá)y a szakmai kapcsolatok
osztályából, az íntézményi osztályból és

egy igazgatási osztálybói á11. Ez szükség-

szerű volt. hiszen a rendszerváltás utáni

második ciklus végén komolyan kell ven-

ni azokat az áIlamigazgatási Í'eladatokat,

amelyek a művészeti terliletet is érintik.
Minden egyes művészeti ágnak rneg-

van a maga tanácsadó testü]ete, amelyek-
kel Íbiyarnatosan konztlltálunk, arni segít

az áI|aml,gazgatásnak az adott művészeti

ágon belül a közép- és hosszú távú tervek

kialakításában.

KöztudoÍt, hogy tt most létrejött koncerÍ-
sz,ervezésiÍormű neln úi ötLet, hanem szin-
te évtiz'ede hordozztt mcLgában a lehetősé-
get a FiLharntónia. Mi volÍ a rnegvaLósu-

l ó s akad ály tt ? Túl s o kan'| é lt e k ttz új ít ci s t ó l,

vagy kívülről görclítettek elé ttkttdályt?

- Az ok nagyon egyszerű: a Pénzügy-
minisztérium nem járult hozzá az onálló
számlavezetéshez.

Most, hogy ,,szabcd a vósór'',

rövid, óm lényegre törő szóuóltó.s-u,í.r:"!y lttila ügyvezető igazgatóval _

Filha rmÓnia a Dél-d UnántÚli RégiÓ

elképt'elhető, hog'l onöknél is olyttn hurc
megy a koncertekért tt különböző ren-

dezőirodák, vóllalkozdsok közöÍt, minÍ
am.ilyen az eLntúlt években Budapesten is

kialcrkult?
Minden bizonnyal, hiszen ha csak

Pécset tekintjük, évente közel 200 hang-
versenyt tartantrk a Fi]harmónia rendez-
vényein kívül.

Mennyire lehet megvaLósítcLni az uz

i de iili s he ly zet et, ho g1' t ö l:l b re nt tib i l i s ren -

dezvény' tartsol1 el kultúrpolitikai szem-

pontbólfontos, óm nent rentóbílis' rentlez-

vényeket'?
_ Erre majd egy év múlva tudok ér-

demben vá1aszolni.

- Hctg.v tapasztalja? Vannuk-e urrct

utaLó .jelek, hogy ebben a 'formóban ttkÍí-

vabbci válnttk a helyi érd.ekeltségíí 1xltetl-
ciól.is tcímogtttók?
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