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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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- Aktívabbak lennének szándékaik zatok. Jelenleg a koncertet lendelők annyi z'ett tt Nemzeti FilharmónicL ct-' ont)k régi-
szerint, de csökkentek lehetőségeik. A és olyan minóségű hangversenyt rendel- ójóban?
tőke újra Budapesten koncentrálódik. hetnek, amennyi pénzük van. _ Nem rendelkezünk lrarrninc évnél fia-

- Hogyan reagítltak a vtilttlzósokra az _ Kellett-e tnunkatcirsukat elbocsóÍttttiu'l tatabb hangszerekkel. Legszebb álmom,

onökkel régóta kapcsolatban álLó művé- - A mi területünkön nem kellett mun- ami a jövőt illeti: minden teleptilésen meg-

szek, illetve koncertet rendelők? katársakat elküldeni. Íélelő és méltó hely azottrendezett koncer-
_ Még nem tisztázódtak sem saját lehe- A Filharntónia hungszerei óLlctmi tu- teknek. ahol elhelyezhetjük újonnan be-

tőségeink, dem a művészeké. Minden l.a.jdonban maradnak, de haszonkijlt'sijtt- szeÍZeÍl. kitűnő hangszereinket, és ahol telt

hangverseny azon múlik' mennyire ered- ben tovóbbra is térítésmentesen haszntil- ház előtt léphetnek Í'el kiváló művészeink,
rnényesek az adott célra benyújtott pályá- ltatitik. Milyen hangszerylu"kkctl renclelke- magas színvona1Ír hangverseny keretében.

Filha rmÓnia a Dél-M agyarország RégiÓ
Gonda Ferenc ügyvezető ilazlató.'','ffir!,!-|!:-:::rrj" 
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23-ón a Gellért Sz'óllodóban -

A megyék kiválásának gondolata a

Nemzeti Fi]harmónia (akkor még orszá-
gos Filharmónia) kötelékéből már a

nyolcvanas években Í'e]rnerült' A SZétVá-

lás a ki]encvenes évek elejének gondolata
volt. 1997-ben szinte már naponta esedé-
kessé vált ennek jogi meg1bgalmazás; a
július l., október 8. határidő után végiil
december 17. lett az űj tdőszámítás kez-
dete.

_ Milyen anyagi feltételekkel intlul tt

mntka?
A mi közhasznú társaságunk 3 millió

forint törzstőkével és l_50 ezer forintos
apporttal jött létre. 1998-as működési
költségvetésünk 35 millió forint, arni sok-
nak hangzik ugyan, de nem olyan sok.
Különösen ha figyelembe vesszük, hogy
ennek kétharmadát magunknak kell e]őá1-

1ítani'
Ez része annak a folyamatnak, amely-

ben az állam folyamatosan kivonul a kon-
certek támogatásábóI, de felvá1lalta, hogy
megteremti az önállósodás lehetőségét és

feltételeit. Egy biztos: a közönség nem
érezheÍ változást.

_ Mi. a megoldós?
_ Szükség van némi áremelésre, a vá-

rosokat be kell vonni a koncertek Íinan-
szírozásába. Azzal is számolunk, hogy a

megrendelő városok tőkét biztosítanak
erre a célra'

_ Mik az induló közhasznú tórsastig
ttlttpvető cél.jai?

_ Mindenek előtt a közönség megtaltá-
sir. Ennek módja. ha eur'ópai rangú ren-

dezvényeket szerveziink. ismelt és Íiatal
magyar míívészeket szerződtettink, a kez-
dőket megismertetj|ik az ország nyilvír-
nosságával.

_ FeLatlcúóncLk turtia-e tot,tibbrtL is tt

Filharmóni.tt ctz ifjústigi hangversenyek
rendezé'sét ?

_Ez az egyik fő profilunk; ötszáz kon-
certet vállitltunk ebben az évadban. ami-
ből mindössze nyolcvan kimondottan fel-
nőtthangverseny.

Az ifjúsági koncertek 1ehetőséget te-

remtenek a művészeknek nemcsak egy-
szerúen megnyiIvánulásra, de gyakran
egy-egy kész produkció,,bejáratására'''
Folyamatosan biztosítja a közönséget, hi-
szen aki gyerekfejjel kezdett hangver-
senyre járni, felnőttként is folytatja' Ko-
moly értékek kerülnek az iskolákba, kis
településekre. A gyerekek találkozhatnak

a művészekkel, rnegfoghatják hangszerü-
ket, ami kitörcilhetetlen élményt jelent

számukra. Több évtizedes neveléstink
gyümölcseként ma is telt házak előtt ját-

szanuk muzsikusaink.
Erre mindenkinek áldozni kell ne-

künk is. de az államnak sem szabad ki-
szál]ni r prirgramból.

Lesznek-e oLyttn tevékenységi'for-
tncik, atnehekkel kiegészítik tt hangver-
senl'rendezést ?

- Szeretnénk kottákat és hangÍ-elvétele-

ket árusítani. Ez nekünk isjó és a kiadók-
nak is, hiszen a koncertek közönsége jó
potenciális vásárló. Január 1 -jétőI éI a Ze-
neműkiadó Vállalattal köttjtt szerződé-

sünk 3 milliós Íbrgalmat terveztünk er-

rc az éyre.
Részt veszünk a kulturális turizmusban
Borsod-Abaúj -Zemplén megyében már

hagyományosak a Zempléni Napok, kon-
certek szóIalnak (vállalkozási formában)
az Aggteleki Cseppkőbarlangban. szereÍ-
nénk más településeken is bekapcsolódni
a zenei életbe, de egyelőre a polgármeste-

rek,,nem estek hasra'' az ötlettől.
Megoldást igazán nem is azonnal. ha-

nem hosszabb távon vár a Filharmónia.

Kilenc megye műsorszerkesztése a Í'elada-

tom, ami nemcsak mennyiségi szempontból

lehet tobb, mint amit eddig csináltam. Ebben

a struktúrában lehet, hogy nem is kell annyi

műsor1 szerkesztenem, de akad más felada-

tom is. Átilakult a szerkesztés fogalma: ré-

l(elet-Ma gyarország a szerke sztŐ szernével
_ interjú Szilógyi Györggyel, a régió zenei szerkesztőjével _
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gebben volt ir Filharmóniának (országos,

majd Nemzeti Filharmóniának) egy szer-

kesztési csoporda, annak volt egy cso-

portvezetóje, annal< pedig egy osztály-

vezető1e' Minden javaslat végigment ezeken

a stációkon és végül azhan-qzott elazország

legtávolabbi csücskében is, amit az osztá-

lyvezető jóváhagyott. Ez már régen nem így

van; inkább a műsorok koordinálása, egyez-

tetése és ellrelyezése a Í-e]adatunk. Továbbra

is vannak saját szerkesztési ötleteink, amit

többnyire sikerül is megvalósítani.
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