
Tb-járulék a honoráriumokra - feleannyi koncert

Felröpp€nt a hír: a kultuszminisztérium
meg akarja szüntetni a Nemzeti Filharmóniát'
Dr. Tóthpál Józsefet, az intézmény igazgafó'
ját kérdeztúk az információról. annak hátte_

réről.

Azzal kczdeném' hogy eZ a hír egy álhír -
monalja á diÍcktor. - Nincs szó az inLézmény meg_

szüntelésórőLi ludtommal ez ncm szc.epel a minisz_

lcÍiUm IeÍvcl kd/öll El kcl' monJani n/l i5: llem a

moslani az elsó aLkalom, hogy eÍÍó] pleLykaszinten
hálláni lehel. dc l hhcszLelésnek - hasonlóan aZ

elózóekhcz lincs valóságalapja

l Miért vetődik fe| mégis újra és újra?
Ennek több oka is van Kezdjük a tö(éltctiek'

ket' Tagadhatatlanul léLezik egy olyaD szemléiet,

amely szcrinL mcg kel]cne sZüntctnl minden olyrn in_

tézményt' amely az elmúlt negyvcn éYben alakulL -
miuLán ezck részci Yoltak a Íógi bercndezkcdésnek

-. tekintel né]kül ér!ékeiÍe A F]lhaÍmóniát 1952

ben hozták lótre. AkkoÍiban természeLescn a po]itika

belolyásolta a lnűsorok szeÍvezését' a művészek fog_

lalkoztatását' Az elLnúl1 idószakban eZ clhalványult,
jelenlcg semmiféle politikai intenció nem ó.vénycsül
a munkínkban'

]de tartozik még' hogy az iDtéZménynek létÍcjöttc

óta ncm alaku]t kl olym infrrsLÍuktúrája. melyel a

felada!ai megkívánnának Nincsen például önálló

Ie]vcli a ,,]é! vagy ncmlé1" dileÍnmáját Ahol je1enleg

vagyunk, azokal a hc]yiségeket évi 32 mjllió foriDtéÍl

bércljük. EZek az objektív okok.
Vannak pcrs2e szubjektívek rs' A Fllbármónia so

lra nem lcsz képes minden zeneszerzó műYét bemü-

lalni' minden clóadónlűvésZ! kedve ós igénye szcrinl
fogI.l]koztaLni' Ánnyi pénzc soha nem volt' és nem

is lesZ' Cólunk az' hogy minél íCjbb knck lel]etóségct
(c.cmlsünk' ám egy pirci hclyZetben nekünk arra ls
ligyclnünk kcll' hogy ki az' akfuek a konceÍljérc be_

jön a közönség' Mluián képtc]enség mi|dcnkinck a

kedvóre tennl' nyilvánvaló, hogy vannak' akik ellen_

szenvYcl viseltclnek az intéZlnónnye] szeÍrbcn'
Bírálatok szokták éml a hangversenyeinl színvo

nalít is. Ezek lészben jogosak Én kószséggcl ehs-

mcreú. hogy neln mindel1 il]úságl konceÍtünk
illcllrető a ]cgmagasabb múvészl te1jesítnény ninó-
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Álrrírek o FilhormÓniÓrÓl

sítésscl, de iigye]cmbc kel1 ver]ui' hogy n'm csek a

szúken értcllnczeLl ólvonalat kelL logla]koztatnunk'

AmclleIl ocl</e' hogy e/cll renoe/!ónvcl 'eljr el'ó_

'616on a7 ;'mg1,r''gr|q'rrc' noha igy'l'"Üll\ cl_

ményt is nyúj!^Lli

r Hosrán hulnak e7el a hirek a ktl egtiilte're:
- ,űl bir,.'''un nem' A/ c!)Üllcseknel cByeblinL

i! llDd','l1lhalo egyldjla (lcgedellen'ct' a''' é1llF ó'

n].zcrr lzerctnencl a Ld;oL milliljol'bxn clnl - áln

a jövcdellnük.

t Milyeh eríík működhetnck az ilyen álhírek mö'

uÜtl?
lJcy ;^ndulnm.'/aknlxll \clÜli lUhD}c'dcl'cL

aonrinatnat' vannak s7cmélyes 3mbíciók, amclyek

az inté7mény vezcLósénck nlegszcrZésére ilányulnak:

c. lelc/nek (,/eÍlnlenl' Iol'lil ll cÍc'kek i'

ixíulcl leÍ!c/elt bevc/elc'cllck Ii|.l''' ! / x7l ielcn-

lerrc' nnpy tele.nnlrknnLcII Íc||de/c'<Íc lel'n' lclc_
!lsesünk. min1 jclen1cg

Bftn-Nug! fcrcnt

rxrlÁcrÓs NÓTA: - Gázsikán, akkor még

eg_yszer, hogl ..' Egy ezresnek ötven lele"'

e




