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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" 

,j::"o, 
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 _

lll:l.tll;l:lltrlali:ailrriarr.rrrru:t,tlrtilllrilll:llurllallllllll;illullall:llall:ll ll:ll lillall:l l;:;lllr{rr:l

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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_ Ez amolyan két oldalról történő míí-
s'orszerkesztés? Vannak ötletei ct Filharmó-
niltrutk, vannak ötletei. az egyes helyszínek-
nek és ezek valahol középen találkoznak?

- E'gyeztetni kell a többiekkel, hogy
esetleg más helyszínen is megszólaljon a

program! és ha a felkínált kompozíció a

közeljövőben már elhangzott aZ adott he-
lyen' megpróbálok mást javasolni ugyanat-
től a szerzőÍőI, ugyanabból a korszakból'
Ez elsősorban a főhivatású Zenekarokra ér-
vényes, de előfordulhat a félprofi együtte-
sek praxisában is. A főhivatásLi zenekarok
esetében az utóbbi idó-ben gyakran akad
ilyen jeJlegű munkám: ók megkapják a ma-
guk támogatását, megkeresik a maguk
szponzorait és nálam kész műsortal, kar-
mesterrel, szóIistával jelentkeznek és én

megpróbálom a kész produkciókat ''kiajan-
lani''. Ebbe az egyeztetési folyamatba még
az is belefér, ha mondjuk az egyik hely-
színre egy jó hegedűművész érkezik, meg-
kérdezem' tudja-e egy másik helyszín,
vagy valamelyik nagy zenekar is foglal-
koztatni az adott időszakban.

Ez a koordináló szerep volt az egyik
oka annak, hogy a régiót legalább egy
ember a budapesti irodában is képviseli.

Menn-\,ire lehetséges az, il\'en típttsú
egyezÍeÍés a Íöbbi régiól,aL - példóul a két
duncíntúlival?

- Remélem, hogy fogunk tudni. mint
ahogy eddig is tudtunk. A munkatársak
ugyanazok, nem Í'eltétleniil kell tehát
másra számítani. mer1 most különböző
cégekké alakultunk. Nem számítok kon-
kurencia harcra, már csak a földrajzi tá-
volságok miatt sem.

- Mitől függött az, hogy a meglévő
szerkesztők közüL ki melyik régióval fog-
LaL ko zik a kö zhas zntí ttirsctsti.gok létrej ötte
utrin?

- Az előzményektől, hjszen mindenki
azt terü]etet kapta, ahol éveken át dolgo-
Zott, amit már nagyon jól ismer. A kiren-
de1tség-vezetőkke1 baráti viszonyunk
van. Én magam már mind a kiienc kelet-
magyarországi megyével foglalkoztam,
igaz nem egyszene, ahogy most kell.
Nem dolgoztam viszont Nyugat-Magya-
rországon.

- lt/yugat-DunárLtúlon is minden me-
gl,ében van kirendelts'ége a közhcLsznú
társasógoknak?

_ ott kevesebb a kirendeltség, de min-
denütt van jelenlét. Kelet-Magyarországon
is csak öt kirendeltség működik (Miskolc,
Debrecen, Szeged, Nyíregyháza, Békés-
csaba). Atöbbi négy megyében, ahol nincs

főáIlásű alkalmazottunk (de van azért
képviselőnk), nagyobb az én szerepem is,

mint szerkesztőé. ott nehezebb összehozni
a parlnereket, merl nincsenek nagyzene-
karok, amelyek pénzt szereznek, önálló
programokat állítanak össze.

A híLrom közhasatú tórsasóg köz-
pontja egy,-mítssal s'Zcmben is piuci hely-

zetbe kerüllrct? Versenghetnek-e az iro-
cLavezetők, hog1, ki tud nagyobb szÍcirokat
s z'e rződt etn i é s me gfize t ni ?

_ Megtörténhet, bár ilyen eddig is elő-
Íbrdult az országon belül. Eddig is kü-
lönböző régiók működtek az országban a

Nemzeti Filharmónia SZe[VeZetén belül. a

kirendeltségek meglehetősen önállóan
dolgozhattak. Mindenkinek voltak saját

,,kuncsaÍtjaik''.
Az túóbbi évek tendenciója a meg-

szűnés voLt: tlz annuk idején zenével köz-
pontilag eLLótott kis települ.ések köztiL na-
gyon sok heLyen Szíínt meg pénz hiónyci-
ban a zenei élet. Most ma?a a Saervezet
is megszíínt; ruivel jórhctt ez? Továbbí te-

lepiilések kieséséveL, vagy rég,iek ylssza-

keriiléséveL, esetleg újttk meg.jelenésé-
vel'?

- Az utolsó öt évben esett ki sok te]e-

pülés a pénzhiány miatt. A döntések a

központbtrn születtek, szinte filggetienül
attól. milyen volt korábban az adott he-
lyen a koncertek körülménye' sikere. Sok
igazságtalan döntés született, mivel az
egyik rossz döntést követte a másik: ha az
egyik megyében elmaradt egy teIepülés,
el kellett hagyni a másikban is, nehogy el-
billenjen a mérleg serpenyője.

Szeretnénk visszahozni ezek közü] a

települések közlil néhányat; hogy melyi-
ket, azt előzetes helyszíni vizsgálatok
döntik majd el. Elsőbbséget élveznek
azok, ahol annak idején többszázas lelkes
közönséget hagytunk cserben.

ban ü1 egy ember, aki a kultúra kérdései-

vel foglalkozik; talán van közöttük olyan,

akinek fontosak lehetnek a hangverse-

nyek is.

- Elképzelhetetlerl ug\;e a régi fílhar-
móniai rendszer visszctdllítósct a státttsz-
ban, kötelez'ő szolgtÍlcLtszámmaL Joglal-
ko zt atott műv é's ze kke l ?

_ Teljességgel elképzelhetetlen, bár tény,

hogy némi biztosítást nyújtott éppen e kis
települések folyamatos hangverseny-életé-
ben.

- Érkeztek-e visszajelzések ez'ekről a

teleptilésekről, hogy miért nincsenek kon-

cerÍek, vctgy hogy segítenének, cs'ak le-
gy,en valami folytattis? Vag1," teljesen pcts-

sz'ívan kihttl.ltttk tt sorbrjl?

- Többnyire passzívan hul]tak ki, ami
természetesen a mi hibánk is. Mi annak

idején szégyelltük a dolgot, ami egyben

teliesen reménytelennek is látszott. és

lrem is tudtunk volna mit válaszolni. Afo-
lyamat ugyanis bőven 1989 előttkezdő-
dött, am-ikor még alig létezett a manapság

míködó SzponzoráláSi, pályázati rend-

szer. Más kérdés, hogy sok helyen ma is
(vagy ma ismét) vannak hangversenyek,

csak nem mi csináljuk. Sok szerepet vál-
laltak ebből (a pénzszerzésból és a
szervezésből egyaránt) a zeneiskolák. Mi
most be szei:etnénk épiilni ezekbe a

meglévő struktÚl'likba _ nem Vi\szamenni

es átvenni a ,,hutalmat".
Hogyan lehei ctzt eldt)nteni, hog,t, ezek

köz'ül u teleptilések köztil melyik alkaLmas

mai mércéyel méne harigversenyekre'?
HátDl ilygn lrc!1sz'ínnei lehet eg'általtin
sahnolni?

_ Most már nemcsak az a t'eladatunk,

hogy ezt eldöntsük és végigszámláljuk,
hanem hogy minél több koncertet Szer-

vezhessünk Ezért lenne célszerűbb műkci-

dó dolgokba is bekapcsolódni.

- Lehet ezek között oly'an település is - Hct egyszer ennek ct közhasznú tarsct-

merÍ vln il!,en -, cthrll akcír a hel\;i vtillctl- stigncLk vissz'afordíthutó tőkéje lesz, áldoz'-e

kozók is 'segítenének ctz any,ctgi báz,is meg- i!'ven ,,telepítési-visszatelepítési'' munktirtt?

teremtésében? Hog:l LeheÍ ezekc't megÍa- _ Pillanatnyilag örülünk, hogy a hosz-

ltilni? Kin.ek cLfeladatct? szas huzavona el]enére ebben a szezon-

- Mi szívesen foglalkozunk ilyesmivel, ban is vannak koncertieink, méghozzá jő
de az a tapasztalat. hogy az ilyen telepü- koncertjeink. Valószíníítlen, hogy az

léseken sokkal nagyobb a bizalom a helyi l 998/99-es évadban áttöféS lenire. Utána
lakosok, mint a meszsziről jött emberek viszont már konkrét elképzeléseink van-

iránt. Úgy tudnám elképzelni, hogy hely- nak arról, hogy azokban a helységekben,

béli ,,szövetségesse1'' együtt keresnénk ahol még épperr hogy jelen vagyunk,
íel a potenciális támogatókat. megerősítjük ezt a jelenlétet. Például az

De nem is így kéne ezt elkezdeni; nem eddig rendezett háronr kis kamarakon-
a helyi kisvállalkozókat kellene végigtar- ceft mellett szeretriénk ú-qynevezett

hálni, hanem az önkormányzatok segítsé- ,,drágább'' hangversenyt is csinálni.
gét kellene kérni. ,vJinden önkormányzat- lÍ1;iLvtÍn lesznek ez'ek ktjzÓtt ifjúsógi
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hangversenyek, hiszen úgy hírlik, ezekkel le- Új szín az a fajta operaelőadás, amikor kapcsolatot. nemcsak azért, mert a mi
hetlegjobbanpénzhez.jutnicLp(ilytiz'cttokon. nemcsak énekelnek és meghajolnak, de hangversenyeinknek ők adják abázisát,

- Nekem nem eZ a tapasztalatom, I|úsá- kimennek, bemutatkoznak és beszéIget- hanem az ő szempontjukból is. Saját vá-
giprogrammal mégnemkaptunkígypénzt; nek is az énekesek. Ennek nagy sikere rosukban ők a kedvencek - jó közönsé-
amit kaptunk, azt esti koncer1re kaptuk. Ta- van, és ehhez a sorozathoz nagy segítsé- gtik van, teltházasak koncertjeik. Mi eb-
lán majd az tdén - hiszen 1998. az ifjúság get nyújt azOperaház' ben is tudunk nekik segíteni, hiszen iro-
éve aNemzeti Kulturális Alapnál. Az ifjúsági koncerteken pedig szeren- dáink közvetlen és jó kapcsolatban van-

- Érezhető-e ebben a netn igazcin kttl.tú- csés megoldás, ha helyi zenetanárok, he- nak a közönséggel már évtizedek óta. És
ra centriktts 1:lictcgaz'dctsítgban, hogv a |yl' művészek lépnek fel ez is sikeres öt- abban is tudunk segíteni, hogy más váro-
míívészek jobban megbecsiilik ez'eket tt letnek bizonyult. Az előadók is szeretik, Sokban is hason]ó lehetőség nyíljon a
feLlépési lehetőségeket, mint régebben'? és biztos, hogy nem a pénz miatt, mert számukra'

_ Érezhető. Valóban volt idő, amikor igen rosszul fizetjük őket. - Mennyire lehet szómítcisba vetmi rl

ezek csak kellemetlen velejárói voltak a -Tovtibbra is? 'félprofi szimftlni]cws zenekarokat?
szolgálatos rendszernek' Úgy veszem ész- Továbbra is, mivel nincs több pén- - Szeretünk do|gozni velük és ők is lel-
re, hogy most komolyabban veszik, ran- zink.Ezzel együtt könnyű összeá]lítani a kesek. Néhány közös rendezvénynek még
gosabbnak tartják, bár továbbra sem telje- műsorokat, nem kell lasszóval fogni a Szakmai akadályai Sem lennének; gond in-
sen ugyanolyan a megíté|ésük, mint a ki- muzsikusokat, pedig sokszor most is vi- kább a pénzzel van. ők csekélyke támoga-
emelkedő esti rendezvényeknek. Van egy szontagságosak ezek az utak' tást kapnak, amit mi sem tudunk megfele-
megbízható, jó zenészgárda, amely ezt Nagyon Íbntosnak taftom a nagyvá- lően kiegészíteni. Az évi egy-két koncert
szívesen és jól csinálja. rosol<ban működő zenekarokkal való jó azonban továbbra sincs veszélyben.

csolatuk volt a dél-dunántúli megyékkel'
azok vezetőivel. ók részben Ausztria. rész-
ben Budapest lrányába orientá]ódtak.
E'lőször aztán az a gondolat merült fol,
hogy győri központtal létrehoznak egy ne-
gyedik közhasznú társaságot' amely az
észak-dunántúli megyéket koordinálta vol-
Ía. EZt az ötletet a minisztérium elvetette.
és ekkor merült föl annak lehetősége, hogy
akkor ezek a megyék inkább Budapesthez
szeretnének csatlakozni' Igy a pécsi köz-
ponthoz tafiozik Somogy, Tolna, Baranya,
a többi megye pedig a mi központunkhoz.
Fennmarad azonban egy öná1ló győri ki-
rendeltség, ahol főállású mr-tnkatársak dol-
goznak' Korábban önálló kirendeltség mű-
ködött Veszprémben, ahol aktív jelenlétün-
ket más formában tar1juk fenn. Amegyei és
a viírosi önkormányzat egyaránt segíti, tá-
mogatja ittlévő bázisunkat' a feltételek te-
hát akár előnyösebbek lehetnek. Minden
megyében van továbbra is munkatiírsunk,
legfeljebb nem Íőá]lásban. Megtartjuk te-
hát a korábbi kapcsolatokat és lehetőség
szerint a korábbi munkatársakat is.

Vas megyében pillanatnyilag kérdéses
a helyzet, ott sok függ attól, ki lesz a

Szombathelyi Szimfonikus Zenekar új
igazgatója. Eddigi tapasztalataink, a
nagyvárosok hivatásos szimfonikus zene-
karaival való hagyományos együttműkö-
désünk miatt ugyanis egyáltalán nern kö-
zombös' kik a zenekarok vezetői.

- M enny ire le s z le he tős é gük .fo g Lalkoz'-
tcttni a nagy szimÍbnikus zeneko.rokctt?

- A vidékiek vidéki foglalkoztatása otta-
ni rnunkánk alapja, a kérdés tehát nyilván
nem arra irányult. A vidéki szimfonikus ze-
nekarok budapesti vendégszerepeltetése
nagyon meggondolandó, hiszen nagyon
nehéz az itteni közönség érdekJődését fel-
kelteni produkcióik iránt. Ures nézőtér előtt
játszani nagyon kellemetlen, annál is in-
kább, mer1 nincsenek szakmai indokai.

A budapesti zenekarokkal többet Íb-
gunk dolgozni, rnint az elmúlt években _

amikor va]óban sokat csökkent közös
rendezvényeink száma. Vonatkozik ez
elsősorban most a MATÁV SzimÍbnikus
Zenekarra és a Rádiózenekarla. Szá-
munkra az a fontos' hogy minél több vi-
déki, Pest közeli hangversenyben tLrdjunk
megállapodni. Budapesti koncertjeiket
többnyire ők maguk megrendezik.

A Budapesti Filharmóniai Tfusaság Ze-
nekara működésénél fogva _ számunkra
sokkal költségesebb, mint akár a Rádióze-
nekar, akár a MATAV Zenekar. Náluk
ugyanis nem lehet próbákat, koncerteket
téítésmentes szolgá1atként elszámolni. ott
a zenekar adott produkciókra ül össze, ahol
ára van minden próbának. minden fellépés-
nek. Hiába kapnak egy-egy ilyen szolgála-
tér1 kevés pénzÍ az egyes muzsikusok, a ze-
nekar ára így is nagyon magas, mire véget
ér a hangverseny. A Liszt Ferenc Zenemíí-
vészeti Főiskola SzimÍbnikus zenekarát.
valamint a Sinfonietta HLLngaricát rendsze-
resen Í'elkérj ük if1úsági han g verseny ei nkre.
Alkalmanként valószínűleg megkeressük

V árt ered mény vár atlan fordu latokka l

- Igric György a Filharmónia Budapest és Felső-Dunóntúl Régiója élén -
Múlt év szeptemberében már csak napok
választották el a Nemzeti Fiiharmónia
hangverseny-rendezését a közhasznú társa-
ságokká való alakulástól. Adolog biztosnak
látszott, nem éftettem, miéft nem akamak
beszélni róIa az érintettek. Most miír termé-
szetesen értem. hiszen sok minden nem ak-
kor, és nem úgy tör1ént, ahogy azt Szeptem-
berben viírhattuk volna' Igric Györggyel ak-
kor is készítettem egy rcivid interjút, amiben
voltak azért most is érvényes megállapítá-
sok - van tehát néhány olyan pontja az át-
alakulásnak, amiben következetesek voltak
és maradtak a résztvevők.

- Szeptemberi beszélgetésünkkor csak
Bwclapestről esett sZó, hiszen az ereJeti
elképzelés szerint a ]Vemzeti Filharmónia
han gv e rs eny - rende zé s e htirom kö zha's' znú
társastigban mííködne tovóbb, amelyek

'földrajzi régiók szerint cilakultak volna
meg: e8y dunrintúli (pécsi központtal),
egy budapesti és egy kelet-magylarorszógi
(miskolci vagy debreceni központtal)'
Most yiszont a változatlan (miskolci köz-
pontú) kelet-mctgyarországi ré gió mellett
tnííködik egy dél-dunóntúlí és egy budtt-
pesti 'felső-dunóntúli régió, ami nem tíí-
nik igazán logikus eLrendezésnek,

- Amikor komolyabb stádiumba kerül-
tek a tárgyalások, egyes észak- és nyugat-
dunántúli megyék zenei képviselői t-ölve-
tették, hogy számukra nem megnyugtató,
ha egy pécsi központhoz tar1oznak. Töfté-
netileg, földrajzilag és működésileg az
észak-dunántúli megyéknek nem sok kap-
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