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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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majd a MAV Szimfonikusokat, és szinte
valamenynyi színvonalas kamarazenekar1.

Nem tudjuk megvenni piaci áron a

Nemzeti Filharmonikus Zenekart sem,
csak a megállapodásban rögzített szolgá-
lati hangversenyek keretében.

- Hogy fogja megoldani a kht. nem zenei
feladatait? A megfelelő létszóm kialakító-
sót, az önúlLó infrastruktúra létrehoztisát?

- Bizonyos dolgokkal egyfolytában fog-
lalkozni kell: a budapesti hangversenyeket
mi szervezzük' a rendezés, felkészítés, jegy-
értékesítés, propaganda a mi feladatunk. A
munka stílusán bizonyára változtatni kell.

Ezt hogy érti?

- Alkalmazkodni keil nyilván a kihívá-
sokhoz, a lehetőségekhez. A Minisztéri-
um annyit biztosít számunkra, hogy a mű-
ködés lehetővé váljon.

B eleJér- e míís o r s Ze rke s zté si konc e p -

ciójukba kész programok cínétele? Ha
mtlndiuk ttdott vóros adoÍt Szponzora, lne-
cénóstt felkéri a település zenefutrcít és ki-
köti, hogy csctk Mozartot vagy éppen
Johtmn Straussot akar jtitszatni?

- Ilyen volt már korábban is, ezután biz-
tos több lesz. Ehhez tudunk alkalmazkodni
és be is lehet építeni a lli konstrukciónkba'

on mtlst mór nem 'foglalkozik szer-
ke'sztéssel?

Szeretnék továbbra is szerkeszteni.
ha nem is egyedül. Húsz évve] ezelőtt
szerkesztőnek jöttem a Filharmóniába,
nem szeretném abbahagyni.

_ Vannak-e konkrét elképz'elései a cég
tiltal majdan meghívctntló művészekre vo-
natkozóttn?

- Régóta tudjuk, hogy hangversenye-
ink struktúráját át kell alakítani, mivel az
átalakulás, első pillanatától biztos volt,
hogy az Allami Hangversenyzenekar és
az A]Iami Enekkar más szervezeti egy-
ségbe tartozik majd. Hiányukat több ktil-
földi együttes meghívásával, más jellegű
koncertek beiktatásával kívánjuk pótolni.
Ezzel a szerkesztéssel nem is vártuk meg
a kht. beindulását. mert ez az átrendező-
dés kevés biztos pontjainak egyike volt.

- Az Allami Hangversenyzenekart
(most l,ilemzeti Filhannonikus Zenekart )
szívesen Íelkérik majd, vagy most kenyér-
törésre is sor keríilt?

A kenyértörés nem rajtunk múlt, de 1é-

tezik egy együttműködési megállapodás,
amelyet a Minisztérium, a Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar és a kht' kötött. Ilyen meg-
állapodás van a kórussal és a kottatán_al is.

- A hangszerek hova tartoznak?

- mi ezeket ingyenes használatra kapjuk'
ugyanúgy, mint az együttesek.

- E7 cL7'Í is jelenti, hogy onök nem tjrö-
kökék a Nemzeti Filharmónia adósságtilt?

- Hivatalosan biztos, hogy nem, hiszen
a jogutód a nemzeti alapintézmény. Vaió-
jában az adósságból fakadó szankciókat
és valamennyi hátrányt nekünk kell elvi-
selni. Egyébként tiszta lappal indult a kht.

Vóltanak helyszíneket, vagy ragCISz-

kodnttk ttz éytizedeken át bej(ir(ttott ter-
mekhez?

_ Keresünk újakat és szeretnénk meg-
tartani a régieket is. Viszonyunk aZene-
akadémiával nem ígérkezik bíztatónak,
mégis a Zeneakadémia három terme ma-
rad az alaphelyszín. Rendezünk majd
koncerteket az obudai Társaskörben, a
Nádor Teremben, a Yárosházán, a

Csörsz utcai művelődési házban. A So-
TE Nagyvárad téri épületének díszter-
mében új bérletet indítottunk, várat]anul
nagy sikerrel. ARégi Zene Fórum, a Ko-
runk Zenéje természetesen folytatódik'

- Van kijzönség eryken cL kevéssé bejá-
ratott helyeken?

_ ACsörsz utcába elvittük saját közön-
ségünket is úgy, hogy egyik bérletünk
egyik kockájának ez a helyszíne - a Ze-
neakadémiát váltottuk ki ezzel. A SOTE
aulájába más közönséget várttrnk és na-
gyon jó1bejött. Akevésbé népszerű Euró-
pa Zenéje címrí előadás is sokakat von-
Zott. AZ egyetem tanárai, hallgatói, csalá-
dok ültek a nézőtéren' Várjuk' hogy a

Kapisztrán téren Í-elépüljön a Budavári
Önkormányzat új városházája egy új kon-
certteremmel' amit mi szeretnénk beve-
zetni B udapest hangversenyéletébe.

- A Tavct"^z'i és ősz'i FesztivóL vóltoz,atla-
nul szettes rés7e maracl 1lrogramjaiknuk?

_ ATavaszi Fesztivál nem a mi rendez-
vényünk voltak közös koncertek, de egy
(még az Interartta1 ,'kötötf ') hal1gatólagos
megállapodás érteimében a Tavaszi Fesz-
tivá1 ideje alatt mi nem nagyon rendezünk
más hangversenyeket. Eddig sem volt ér-
telme és ezután sem lesz egymásnak kon-
kurenciát teremteni. Az őszi Fesztiválban
mi elsősorban a Korunk Zenéje miatt vol-
tunk érdekeltek. Most, hogy az őszt fesz-
tivál későbbi időszakot választott magá-
nak, és október második felében ]esz, a

Korunk Zenéje pedig marad az eredeti
időpontban, a kettő szét Íbg váIni.

' Mindez. megoldható töredék Lét-

szítmmal? Ugy hírlik, kevés sÍótust ttt-

dott meg,t(fftani a kl'Lt.

_ Aminisztérium meghatározta a kht. lét-

számát hét-nyolc fó'ben. Ebből következett,
hogy csak néhány közeli munkatiírsunk ma-

radhatott az irodában. Voltak olyanok is,

akinek felajánlottuk a továbbfoglalkozta-
tást, de nem kívántak élni a lehetőséggel'

_ Mennyire volt 'folyamatos ez az ó't'

aLakulós'?

- Tar1almi szempontból teljesen, hiszen -
ahogy azt mondtam - már a régi szer_vezeti

formában meghirdettük azokat a rendezvé-

nyeket, amiket új cégként rendeztünk és ren-

dezni fogunk. A kcizönséget ezzel együtt

nem érdek]i a mi szervezeti hátterünk, csak
az, hogy mit és rnennyiért kínálunk neki.

Az' új cégfornla a kez'dethez, a mííkö-
déshez elegendő pénz't ka1lott' Mily'en
módon gondoljtik e7t gyurapítani/

- Már elkezdttik a gyar_apítást; páIyáz-

tunk, támogatásokén folyamodtunk. Elvileg
a jegybevétel is egy jelentős tényező lehet.

_ M e g emelik a .j e gyórakat ?

- LegÍ'eljebb az lnfláció mértékével emel-
jük árainkat, de nem nagyságrendekkel.

ontjké lesz tclytibbra is a jegyirocla?
Ószi beszélgetésünkkor n'Lég ptílyózat-

függő volt a tulajdonjog.

- Legfrissebb értestilésünk szerint a

j egyirodát el veszítjük. A Íóváros legjobban
bevezetett és legnagyobb forgalmú jegyiro-
dájára már többen Szemet vetettek, és a Fi]-
harmónia eladósodása miatti Í'eszültségek

ürügyül szolgáJhattak a bérbeadónak, hogy
a jegyirodár.al saját szándéka szetint ren-

delkezzék. Ujjá alaktrlt közhasznű társasi-
gunktól ajánlatot kértek az új bérleti díjra
(amely ajánlatunk a korábbi bérleti díj öt-
szöröse volt), majd a hátunk mögött egy
másik iroda (éppen a Vigadó Ticket office)
egy minimális összeggel fölénk licitált, és

így beülhetett a helyünkre. Nemcsak a Fil-
harmónia Budapest Kht.-t érte felmérhetet-
len kár, de jelenleg beiáthatatlan, hogy mi-
lyen hatással \esz ez a lépés a fővárosi kon-
cer1ek ér1ékesítésére.

_ A vidéki irodókban lehetőség van
egyfajta jegyértékesítési érdekeltségi
re nds ZerÍ kialakít ani ?

_ Vidéken mindig is jutalékos rend-
szerben működött; ott nem volt saját iro-
dánk, tehát az értékesítés egybetartozott
a jutalékrendszerre].

- Ig,azi .forgalom az.onban csak igazón
jó koncertek esetében vórhcttó. Milyen
heLy'zetből kezdi a kht. a közeljövő hang-
ve rsenye inek szervezé sét ?

- Szerencsére jobbnál jobb ajánlatokat
kapunk külfö1dről' Pi1lanatnyi1ag több
ajánlkozó van, mint amennyit el tudnánk
most fogadni. Neves és rangos előadómű-
vészeket várunk, tervezgetünk már közép-
távra is _ hogy mindehhez mennyi pénzünk
lesz, majd megláquk.

Tóth Annct

- Egy nemzeti alapintézmény Van' - Megoldható lényegesen kevesebb mun-

amely hivatalosan a Nemzeti Filharmónia katárssal, de nem kell mindenkinek ezt főál-
jogutódja. Ebbe az alapintézménybe tar- lásban csinálnia - lehetnek megbízásaink,
tozik a Nemzet-i Filharmonikus Zenekar szerződéseink. létezikvállalkozóiformulais.
és a Nemzeti Énekkar is. Az alapintéz- - Merulyire kellett elitítszania a ,,ptilcás
mény része a kottatár és a hangszerpark is 'fiú'' szerepét, ami a létsztim leépítését illeti?
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VERSENYKIIRAS
A Magyar Rádió Rt. Bar1ók adó-főszerkesztősége országos gor-
donkaversenyt rendez a Míívelődési és Közoktatási Minisztérium,
valamint a Nemzeti Ku]turális Alap támogatásával

1998. október 26. és november 6. között
A versenyre 1970. január 1. után született cselJisták jelent-

kezhetnek. Averseny három fordulóból áll: válogatóból (I. tbrduló),
elődöntőből (I. Íbrduló) és kétrészes döntőből (III' forduló).

A három forduló helyszíne a 6-os stúdió, a szereplések sor-
rendjét sorsolás dcinti el, a kialakult sonend a verseny végéig
érvényben marad. A Magyar Rádió a válogatót rögzíti, a
középdöntőt és a döntőt - amelyre mindig az esti órákban kerül
Sor - egyenes adásban közvetíti.

A zsűri a versenyzők teljesítményét pontozással értékeli' A
középdöntőbe 12, a döntőbe 6 versenyző juthat. A zsűrinek
jogában á11 az egyes díjak odaítélésétől eltekinteni, vagy a ren-
delkezésére álló díjak összetételét módosítani. Döntése ellen
f'etlebbezésnek nincs helye'

I. díj 300 000 Ft
II. díj 200 000 Ft

III. díj 150 000 Ft
Budapest Főváros onkormányzatának Kulturális Bizottsága

100'000 Ft-os ktilöndíjat ajánl fel.
A Hungaroton Classic kü1öndíja egy kompakt-lemez

felvétele.
A Magyar Rádió és Televízió szimÍbnikus zenekara koncert-

meghívást ajánl fel a győztesnek'
Az ünnepélyes díjkiosztást és a győztesek hangversenyét

1998' November 7-én este a Zeneakadémia nagytermében
tartjuk meg.

s

A Magyar Rádió Rl Bartók adófőszerkesztősége

0rszágos Gordo1havgrseqil
rendez

1$9s. október 2s. és november 6, köziitt
a Magyar Rádió 6-os stűdiójában

A díjkiosztó ünnepség és gálakoncert
novembeI 7-én lesz

a Zeneakadémia nagyterméb en

Aversenyre aZI97a.január i-je után született
cseIlisták jelentkezhetnek.

}elentkezési határidő: l99B. május 3l.

Versenykiírást
- amely mirrden sziikséges tudnivalót tartalmaz -

kérésre postán küldünk.
}lirgyat Ríditj l{L l]artók aclólőszerkesztősÉg

1t)00 Budapest V Fax: 328-8739
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A zsűri tagiai:
Dr. Újtatussy József zenetörténész (elnök)
Csurgay István gordonkaművész, a Magyar Rádió és

Televízió szimfonikus zenekarának szólamvezetője
Kovács Sándor zenetörténész,
Mező László gordon kaművés z
o nczay Csaba gordonkaművész,

a Liszt Ferenc Zenem(ívészeti Főiskola tanárai

A Magyar Rádió országos gordonkaversenyének anyaga:

I. forduló (válogató)

a) Prelúdium J.S. Bach alábbi szólószvitjeinek egyikéből:
Esz-dúr No. 4.
c-moll No.5.
D-dúr No. 6'

b) F. Francoeur: E-dúr szonáta
c) Az alábbl előadási darabok egyike:

G. Fauré: Pillangó
C. M' Weber: Adagio és rondó

d) Esy D'Popper-etűd az alábbiak közül:

vH

D-dúr
g-moll
C-dúr
fisz-moll

No. 18.
No. 20.
No. 27.
No. 29.

A Választott anyag időtartama 30 perc lehetI

II. fordu|ó (Elődöntő)

a) Ecy szonáta, illetve tétel(ek) az alábbiak közül:
L. Beethoven: A-dúr op'69' - I. tétel
J. Brahms: F-dúr _ I-II' tétel
R. Strauss: F-dúr - II-]II. tétel
F' Chopin: g-moll _ I. tétel
E. Grieg: a-moll - I. tétel
Sz. Rahmaninov: g-moll -I' tétel
C. Debussy: Szonáta gordonkára és zongorára

b) F. Schubert: C-dúr vonósötös I. tétel
c) A' DvoÍak: g-moll rondó
d) Eey kortárs míj az a]ábbiak közül:

Balassa Sándor: Az utolsó pásztor op'30.
Durkó Zsolt: Szó]ószvit - Két tétel
Lendvay Kamilló: Kvintzene

A választott anyag időtartama 45 perc lehet!

III. forduló (Döntő)

a) KodáIy Zoltán Szólószonátájának I. vagy III. tétele
b) Egy versenymű az alábbiak közül:

J' Hydn: D-dúr gordonkaverseny
R. Schumann: a-mo11 gordonkaverseny
P. I. Csajkovszkij YáItozatok egy rokokó Íémára
D. Sosztakovics: I. gordonkaverseny

A középdöntőben a Danubius vonósnégyes, a döntőben a
Magyar Rádió és Televíziő szimfonikus zenekara működik
kcizre, Ligeti András vezényletéve1.

Jelentkezési hatdridő: 1998. mdjus 31.

Jelentkezni a Magyar Rádió Rt' Bartók adó-főszerkesztősé-
gén (l800 Budapest) írásban lehet. A jelentkezésen fel kell tün-
tetni a versenyzó nevét, lakcímét, születési idejét, a verseny
mindhárom fordul ój ának választott any agát és zongorakísérőjé-
nek nevét.

Budapest, 1998. január
Magyar Rádió Rt.
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