
játszott kortárs repertoárról. Rendkívül
meglepô eredmény jött ki. A 19-20. század
fordulóján a zenekar repertoárjának 86 %-át
az akkori kortárs mûvek tették ki. Ez az
arány Karajan halála után 4%-ra esett vissza. 

❙ Mivel magyarázza ezt a jelenséget?
A 20. században volt két világháború és két
hidegháború, aminek következtében leállt
a szellemi érdeklôdés és a kapcsolat. Ezt fel
kell dolgozni, és ez úgy látszik nagyon lassú
folyamat. Mindenekelôtt az élô koncertélet-
ben hatott rosszul ez a két nagy szünet. Ér-
dekes módon a képzômûvészetben nem ta-
pasztalható ilyen nagy hasadás. Picasso,
Klee és sok más kollégájuk mindig aktuális
és sikeres maradt. Többek között Pierre
Bouleznél tanultam vezénylést és az ô köré-
bôl Bruno Maderna  vagy Michel Gillen pél-
dául modern zenei fesztiválokban gondol-
kodtak. Ezt így eltúlozni, ez nem a Pannon
Filharmonikus Zenekar célja. Intelligens
programot adni egy érdeklôdô, igényes
közönségnek viszont igen, lehetôleg a hatá-

ron túlról is. Magyarországon teljesen téves
elképzelés van a vidéki zenekarok és kö-
zönségük tekintetében, de ez a lebecsülés
méltatlan és hamis.

❙ A színvonal fenntartása érdekében ter-
vez-e adminisztratív változtatásokat is
bevezetni, vagy elégedett a jelenlegi
minôsítési rendszerrel?

Nagyon jónak tartom a jelenlegi minôsítési
rendszert. Természetesen még csak most is-
merkedem a zenekarral, de lehetôség sze-
rint szeretnék jelen lenni a legtöbb meghall-
gatáson. Ugyanakkor azt is szeretném, ha
fennmaradna az az „auto-demokrácia”, ami
a nyugati zenekarokra jellemzô és amit egy
zenekar igazából csak saját maga  tud meg-
határozni: vagyis hogy azé a hely, aki jól ját-
szik és hogy zenén kívüli szempontok nem
érvényesülnek a kiválasztásban. Meg kell
tartani az önkritikát! A karmester csak
primus inter pares-ként vesz rész egy ilyen
demokratikus rendszerben, ha az valóban
jól mûködik. 

❙ Ön jelenleg két esztendôre szóló szerzô-
dést írt alá a Pannon Filharmonikus Ze-
nekarral. Erre az idôszakra esik Pécs
kulturális fôvárosként való európai meg-
mérettetése is, amelynek egyik nagyköve-
te éppen az együttes. Bizonyára tudja,
hogy a felkészülés eddigi szakaszát meg-
lehetôsen sok zavaró körülmény nehe-
zítette. Milyen szerepet szán a zenekar-
nak a jövô évi Európai Kulturális
Fôváros programsorozatban, és módosí-
taná-e a jövôre vonatkozó terveit, ha
valamilyen okból mégsem épülne fel az
új pécsi koncertterem a kitûzött határ-
idôre? 

Biztosan fel fog épülni. Igazi modern,
ütôképes 21. századi zenekart szeretnék, és
semmiképpen nem akarok színvonalesést.
Fel kell építeni a koncerttermet és be kell
játszani. Aztán két év múlva majd
megbeszéljük, hogy van-e értelme folytat-
ni….

Kaisinger Rita
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ZENEI KÖZÉLETÜNK
DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR

Interjú Dr. Steven Hallsszal a brit Elgar

Társaság elnökével és Szklenár Ferenc-

cel a Duna Szimfonikus Zenekar mûvé-

szeti igazgatójával az együttes nemzet-

közi kitüntetésének alkalmából

❙ Kiket részesített ezidáig az Elgar-Tár-
saság ebben az elismerésben? 

DR. STEVEN HALLS: Az eddigi kitüntetettek
között van Sakari Oramo, Leonard Slatkin,
Jerzy Maksymiuk, Tadaaki Otaka, Andrew
Litton és Vladimir Ashkenazy karmester,
valamint a kiváló tudós és biográfus, Dr Jer-
rold Northrop Moore, akinek legutóbb ítélte
oda Társaságunk az Elgar érmet.

❙ Milyen alapon választják ki a díjazot-
takat?

DR. S. H.: A kitüntetés odaítélésének egyik
alapelve, hogy a díjazott nem lehet sem brit
születésû, sem brit állampolgárságú. A má-
sik kritérium, hogy folyamatosan sokat te-
gyen Elgar mûvészetének – mindenekelôtt
a zeneszerzô kevésbé ismert mûveinek –
külföldi megismertetéséért.

❙ Hogyan esett a választás a Budapesten
mûködô Duna Szimfonikus Zenekarra?

DR. S. H.: Alan Tongue karmester hívta fel
a Társaság figyelmét a Duna Szimfonikus

Zenekar magyarországi tevékenységére,
mivel ô több mint egy évtizede áll kapcso-
latban az együttessel és volt már néhány
közös fellépésük is. 

❙ Mikor jött létre az Elgar Társaság és
hogyan mûködik?

DR. S. H.: Az Elgar Társaság a zeneszerzô
halála után 17 évvel, 1951-ben jött létre, a
zeneszerzô lánya, Carice,  valamint  barátja,
Sir Adrian Boult karmester kezdeményezé-
sére. Utóbbi a Társaság elnöki tisztét is be-
töltötte, egészen 1983-ban bekövetkezett
haláláig. Ôt Yehudi Menuhin követte az el-
nöki székben, majd 1999-ben a tavaly élete
teljében váratlanul elhunyt Richard Hickox
karmester-zeneszerzô folytatta a sort, aki
mindenekelôtt Elgar kórusmûveinek nép-
szerûsítéséért tett rendkívül sokat. Jelenleg
Julian Lloyd Webber a Társaság elnöke.

❙ Anyagilag hogyan tudják finanszí-
rozni a Társaság sokrétû tevékenységét?

DR. S. H.: A brit törvények lehetôvé teszik,
hogy egy közhasznú civil egyesület, mint a
miénk olyan tevékenységet is folytasson,
amelybôl jövedelemre tesz szert. Élve ezzel
a lehetôséggel az Elgar Társaság is igyek-
szik több lábon állni. Az egyik legjelen-
tôsebb vállalkozásunk Elgar mûveinek

Elgar és más…
A Duna Szimfonikus Zenekar a közel-

múltban rangos nemzetközi szakmai

elismerésben részesült. A szimfo-

nikus zenekarok közül a világon

elôször nyerte el a brit Elgar Társa-

ság aranyérmét, amelyet olyan elô-

adómûvészeknek és zenetudósoknak

ítélnek oda, akik sokat tettek és

tesznek Elgar mûveinek Nagy-

Britannián kívüli megismertetésé-

ért. Az elismerés rangja a mi Bartók-

Pásztory Díjunkhoz mérhetô, azzal

az eltéréssel, hogy az Elgar Társaság

kizárólag külföldi muzsikusoknak

ítéli oda a díjat. A kitüntetés átadá-

sára október közepén Budapestre

érkezett delegáció tagjai között

volt Dr. Steven Halls, az Elgar Tár-

saság ügyvezetô elnöke – maga is

gyakorló, bár nem hivatásos csel-

lista –, valamint Alan Tongue kar-

mester, aki az együttes október 16-i

bérleti hangversenyén többek kö-

zött a népszerû Enigma-variációkat

vezényelte. Interjúnk ebbôl az alka-

lomból készült.

08-29  23.11.2009  13:47  Page 9



kiadása. Az ebbôl befolyt pénz jelentôs
része a Társaság mûködését segíti, ugyan-
akkor arra törekszünk, hogy azoknak a ze-
nekaroknak, karmestereknek, elôadóknak,
akik külföldön Elgar mûveit óhajtják nép-
szerûsíteni, jogdíj nélkül bocsássuk rendel-
kezésére a kottaanyagot.

❙ Hogyan tudják ezt megoldani, hiszen a
kottakiadás nagy ráfordítást igénylô,
költséges vállalkozás?

DR. S. H.: Szerencsére Elgar saját maga is
nagyon jó kiadója volt a mûveinek, ameny-
nyiben rendkívül egyértelmû, pontos és
tiszta kottaszöveget hagyott hátra, sok fá-
radtságtól és megoldandó dilemmától kí-
mélve meg a késôbbi közreadókat. Ezen kí-
vül rengeteg önkéntes munkával is
számolhatunk. Nagy-Britanniában nagy
hagyománya van az önkéntes munkának,
ezért a szerkesztésben, közreadásban részt
vevô muzikológusok, mindenféle díjazás
nélkül végzik a közreadói munkát.

❙ Milyen egyéb forrásaik vannak még?
DR. S. H.: A brit törvények értelmében ren-
delkezünk némi közvetett állami támoga-
tással – jóváírással –, valamint elôfizetéseket
és önkéntes adományokat gyûjtünk a ki-
adói tevékenységre. A tagok tagdíj-befizeté-
seit és az Elgar szülôházában mûködô mú-
zeum shop jövedelmének egy részét is a

Társaság céljainak megvalósítására fordít-
juk. Ezen túlmenôen számíthatunk néhány
önkéntes támogatónk, Elgar ügyének elkö-
telezett barátunk nagyvonalú hozzájáru-
lására is.

❙ Nem gondolnak CD-összkiadásra Elgar
népszerûsítése érdekében?

DR. S. H.: A lemezkiadás az egész világon
mindenütt hanyatlóban van. Ezen kívül Sir
Adrian Boultnak az egyik nagy vezetô le-
meztársaságnál készített felvételeinek kö-
szönhetôen egyáltalán nem állunk rosszul
az Elgar-mûvek hiteles elôadását illetôen,
de említhetem a Gerontius álma ihletett
tolmácsolását is társaságunk elôzô elnöke,
Richard Hickox vezényletével. Ezekhez a
felvételekhez ma bárki hozzájuthat és
meghallgathatja ôket, ráadásul kiváló
angol zenekarokkal, amelyek közvetlen
letéteményesei az Elgar-kompozíciók
elôadók tradíciójának. Számunkra éppen
ezért sokkal fontosabb, hogy Elgar mûvei
ma is világszerte folyamatosan szerepel-
jenek a hangversenyek mûsorán, és hogy
ennek érdekében a kevésbé ismert alkotá-
sok is minden zenekar és elôadó számára
könnyen és költségtakarékos módon hoz-
záférhetôek legyenek. Ezért helyezünk
nagy hangsúlyt a kottakiadásra, és a ritkán
játszott Elgar-kompozíciók elôadásának
ösztönzésére.

❙ Az Ön megítélése szerint napjainkban
hol helyezkednek el ma Elgar mûvei a
brit zeneszerzôk népszerûségi listáján?

DR. S. H.: Elgar még mindig a legnépsze-
rûbb zeneszerzô ma Nagy-Britanniában a
szélesebb közönség körében; fej-fej mellett
William Waltonnal, sôt egy kicsit meg is
elôzve ôt. Kettejüket követi Ralph Vaughan
Williams és Benjamin Britten, nagyjából eb-
ben a sorrendben.

❙ Minek köszönhetô Elgar töretlen nép-
szerûsége Nagy-Britanniában?

DR. S. H.: Elgar kezdettôl fogva népszerû
volt, de ahhoz, hogy ez a népszerûség töret-
len maradjon, nagyban hozzájárultak Sir
Adrian Boult már említett lemezfelvételei és
az angol zenekaroknál kifejtett tevékenysé-
ge, valamint egy másik érdekes jelenség,
ami a hatvanas évek elejére nyúlik vissza.
Ebben az idôben a BBC rádió nagyon szor-
galmazta a kontinensen keletkezett 20. szá-
zadi mûvek elôadását, elsôsorban a II. bécsi
iskola zeneszerzôiét. A brit közönség széle-
sebb rétegei azonban nem fogadták szíve-
sen ezeket a kompozíciókat, ezért nagyon
örültek, amikor a hatvanas évek második
felében alábbhagyott ez a törekvés és ismét
kedvenc angol komponistáik – köztük
Elgar – mûveit hallhatták a rádióban.

❙ Az eddigi stratégia után, mik a terveik
a jövôre nézve?

DR. S. H.: Mint azt az elôbbiekben is emlí-
tettem két kiemelt célunk van. Az egyik,
annak elôsegítése, hogy Elgar alkotásai kül-
földön is folyamatosan a repertoáron legye-
nek, a másik pedig, hogy a kevésbé ismert
kompozíciók ismertsége is közelítsen a nép-
szerûbbekéhez. Ennek érdekében továbbra
is a kottakiadásra összpontosítunk, valamint
arra, hogy ösztönözzük a külföldi elôadókat
Elgar kompozícióinak megtanulására. Ezért
igyekszünk egymással összehozni a nemzet-
közi zenei életben olyan karmestereket, ze-
nekarokat és szólistákat, akik szívesen vál-
lalkoznak erre, ellátjuk ôket a szükséges
kottaanyaggal, útmutatással, sôt alkalman-
ként némi anyagi áldozattól sem riadunk
vissza annak érdekében, hogy elôsegítsük
egy-egy ritkábban megszólaltatható kompo-
zíció elôadását. Nagyon hálásak vagyunk a
Duna Szimfonikus Zenekarnak és vezetôi-
nek, Deák András vezetô karmesternek és
Szklenár Ferenc mûvészeti igazgatónak,
akik a saját lehetôségeik keretein belül szá-
munkra Elgar elôretolt bástyáját jelentik
Magyarországon.

* * * 
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ZENEI KÖZÉLETÜNK
DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR

Alan Tongue karmester a BBC-nél

egy zenei mûsor producereként

kezdte pályafutását és a televí-

ziós munkát csak késôbb cse-

rélte fel a karmesteri pálcával.

Sienában a világhírû Sergio Celi-

bidache kurzusait látogatta,

majd karmesterként mûködött

Nagy-Britanniában és külföldön.

Magyarországon 1994-ben lépett

fel elôször, azóta rendszeresen

visszatérô vendég. Ez a fellépése

a harmincadik volt Közép-Kelet-

Európában.

Missziójának tekinti az angol ze-

neszerzôk mûveinek megismer-

tetését, különös figyelemmel

Edward Elgar életmûvére. Ma-

gyarországon ehhez a vállalkozá-

sához kiemelkedô szövetségest

talált a Duna Szimfonikus Zene-

karban. Alan Tongue és a Duna

Szimfonikus Zenekar az elmúlt másfél évtizedben számos jelentôs hangversenyt

adott Elgar, Walton, Vaughan Williams és mások mûveibôl, köztük magyarországi

bemutatókat is. 
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❙ A Duna Szimfonikus Zenekar számára
nagyon jelentôs nemzetközi megbecsü-
lést fejez ki ez a díj. Hogyan kerültek
kapcsolatba az Elgar Társasággal?

SZKLENÁR FERENC: Még a kilencvenes évek
derekán Zakariás Anikó közvetítésével
kerültünk kapcsolatba Alan Tongue kar-
mesterrel, aki akkor a Maestro impresszáió-
ja volt és szimfonikus zenekart keresett egy
angol esthez, amelyen Vaughan Williams,
Elgar és Britten mûvei szerepeltek. 

❙ Mit jelentett a zenekar számára az
angol karmesterrel való ismeretség?

SZ. F.: Ezt akkor még nem tudtuk, de végül
is egy hosszú, közel másfél évtizede tartó
együttmûködés és barátság kezdetét. A ta-
lálkozás nagyon szerencsés pillanatban jött
létre. Deák Andrással, az együttes vezetô
karmesterével ugyanis éppen nyitni sze-
rettünk volna egy kicsit más irányba, hogy
lazítsunk a hagyományos klasszikus-ro-
mantikus szimfonikus repertoár osztrák-
német és orosz dominanciájú kánonján.
Alan hívta fel a figyelmünket az angol
zeneszerzôk szimfonikus mûveire és azóta
több sikeres hangversenyt adtunk már
együtt, egy-egy ritkábban hallható Elgar-,
Walton- vagy Vaughan-kompozícióval a
mûsoron. 1999 nyarán például mi mutattuk
be a Bakáts téri templomban Magyarorszá-
gon elôször Elgar nagyszabású oratorikus
mûvét, a Gerontius álmá-t Alan vezényleté-
vel.

❙ Számítottak erre a díjra?
SZ. F.: Igazából nem számítottunk, de na-
gyon kellemes meglepetésként ért, hogy
nemzetközi szinten ennyire odafigyelnek a
zenekar munkájára és megbecsülik az
együttest. Ez hatalmas erkölcsi siker szá-
munkra. Reméljük még sokszor lesz alkal-
munk bizonyítani, hogy megérdemeltük a
kitüntetést!

❙ Milyen változásokat hozhat az
együttes számára részben a Duna
Palota sorsa körüli bizonytalanság,

illetve a tavaly decemberben elfogadott
és idén március óta hatályban lévô
mûvészeti törvény?

SZ. F.: A Duna Palota jövôjérôl nem tudok
nyilatkozni, hiszen hivatalosan semmilyen
konkrét információim nincsenek, városi le-
gendákra pedig nem szeretnék hagyatkoz-
ni. Tény, hogy a két együttes több év-
tizedes munkáját, eredményeit, hazai és
nemzetközi sikereit egy elhamarkodott
döntés romba döntheti, amit ezt követôen
már lehetetlen korrigálni és még kevésbé
újra felépíteni. A Vigadó és a Zeneakadémia
átmeneti bezárása miatt az épület kulturális
funkciójának itt, a Belváros szívében rend-
kívül meg kellene erôsödnie, hiszen na-
gyon sok átutazó – legyen az akár magyar,
vagy külföldi vendég – nem jut el a Mûvé-
szetek Palotájába, az Olasz Intézetbe vagy
más, kevésbé bevezetett, esetleg alkalmi
koncertterembe. Ezért számukra különösen
fontos, hogy elérhetô közelségben jussanak
magas színvonalú, ugyanakkor könnyen
befogadható mûvészi élményhez. Más fôvá-
rosokban az ilyen jellegû intézmények ko-
moly nyereséggel képesek mûködni és kul-
turális missziójukon túl jelentôs bevételt
termelnek a turisztikai ágazatnak is, ami az-
tán visszaforgatható. A Duna Palotában
benne van a lehetôség, hogy Budapest kul-
turális névjegye legyen.

❙ És milyenek az eddigi tapasztalataik a
mûvészeti törvénnyel kapcsolatban?

SZ. F.: A mûvészeti törvény 10 hónapja, az
elmúlt év decemberében lépett hatályba,
vagyis még nem telt el azóta egy összefüg-
gô teljes koncertévad. Így természetesen a
tapasztalatokról is korai lenne még nyi-
latkozni. Néhány olyan eleme azonban,
amelyet érdemes lenne újragondolni és
módosítani már ennyi idô alatt is megmu-
tatkozott.

❙ Melyek ezek az elemek?
SZ. F.: Alapvetôen három olyan lényeges
elemet tartalmaz a törvény, ami jelenlegi
formájában nem segíti elô az együttesek
mûködését. Az elsô és legfontosabb, hogy a
törvény nem a hivatásos és nem hivatásos
zenekarok között tesz különbséget, ami
logikus lenne, hanem az önkormányzati
finanszírozású zenekarokat állítja szembe a
nem önkormányzati, vagyis közvetlenül
állami finanszírozású zenekarokkal. Így
óhatatlanul a többségükben önkormányzati
fenntartású vidéki zenekarok és egyes fô-
városi zenekarok között húzódik a válasz-
tóvonal, és nem a minôség alakítja a ver-
senyt. Mivel a törvény nem a fôállású

státuszok számára alapozva határozza meg
a finanszírozás módját és mértékét, ezért a
gyakorlatban az is elôfordulhat, hogy egy
városi vagy megyei önkormányzat által
fenntartott félig vagy teljesen amatôr stá-
tuszú zenekar több támogatást élvezhet,
mint egy kizárólag professzionális – vagyis
fôállású – muzsikusokból álló együttes.
Nem beszélve arról, hogy az önkormányza-
ti támogatás is állami pénz, hiszen ugyanú-
gy az adófizetôk pénzébôl származik, még
ha a mûvészeti törvénybôl kiindulva nem is
közvetlenül.

❙ Milyen egyéb anomáliái vannak a
finanszírozásnak?

SZ. F.: A finanszírozás anomáliái részben
összefüggenek azzal, amire az elôbb utal-
tam. A besorolás nem minôségi kategóriák,
hanem forráselosztás alapján történik, ami az
összeszokott, állandó együttesek létét és ed-
dig felhalmozott infrastruktúráját fenyegeti. 
Hiába regisztrál egy közvetlen állami támo-
gatással mûködô zenekar, mégsem tud a
törvény szellemében mûködni, mert beso-
rolás hiányában nem tudja a törvény adta jo-
gosítványait érvényesíttetni a fenntartóval
szemben. Éppen ezért, a kategóriák meg-
határozásánál érdemes lenne forintosítani az
állami támogatás mértékét, mert a jelenlegi
rendszer túl kategorikus, ráadásul felhígítja
a jelenlegi struktúrát.

❙ Mit ért felhígítás alatt?
SZ. F.: Egy hivatásos szimfonikus zenekar
nem úgy mûködik, mint mondjuk az alter-
natív színházak. A Mûvészetek Palotájában
évek óta rendszeresen megrendezett Ma-
gyar Szimfonikus Körkép megmutatta, hogy
bár rendkívül gazdag a kortárs szimfonikus
repertoár, de mégsem olyan meghatározó,
hogy abból ugyanúgy meg lehessen élni,
mint egy egész estés kortárs színházi darab
esetében. A mi esetünkben a kortárs zene a
programnak csak egy részét teheti ki, mivel
egy hangverseny mûsorát csak nagyon ki-
vételes esetben lehet kizárólag kortárs mû-
vekbôl összeállítani. Ennek nemcsak az az
oka, hogy a közönség a változatos összeál-
lítású „szendvics” mûsorokhoz szokott,
amelyeken általában több korszakból szár-
mazó mûvek hallhatók egy estén, hanem
azért, mert a kortárs zene is olyan irányba
fejlôdik, hogy kevésbé igényli az állandó,
összeszokott, jelentôs infrastruktúrával bíró
együtteseket, és inkább a rugalmasabb,
alkalmi összeállítású formációkban gondol-
kodnak a zeneszerzôk. Még akkor is, ha
egy-egy ilyen kortárs zenére szakosodott
együttes, alkalmanként akár évtizedekig is
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együtt maradhat, miközben a benne részt
vevô muzsikusok többsége esetleg valame-
lyik nagy szimfonikus zenekarban keresi a
kenyerét. Nagyon fontos tehát, hogy a
valóban összeszokott, állandó hivatásos tár-
sulattal, repertoárral és infrastruktúrával
rendelkezô professzionális együtteseknek
ne juthasson kevesebb állami támogatás,
mint az esetleg szerencsésebb helyzetben
lévô nem hivatásos együtteseknek.

❙ Az infrastruktúra tekintetében ön sze-
rint mennyire veszi figyelembe a tör-
vény, hogy egyes zenekaroknak milyen
egyéb, a fenntartást érintô kiadásai van-
nak a napi mûködésen kívül?

SZ. F.: A törvény erre nem tér ki, vagyis úgy
tûnik, nem számol vele a gyakorlatban. Pe-
dig vannak olyan együttesek, amelyek több
évtizedes fennállásuk alatt nagyon jelentôs
vagyont halmoztak fel, mind kottaanyag-
ban, mind hangszerállományban, nem be-
szélve a szellemi tôkérôl, vagyis arról, ami
az együttes állandó tagjainak kezében,
fejében és szívében van. A szellemi tôke is
tôke, és annak idején ennek létrehozása
ugyanúgy nagyon sok állami ráfordításba
került.  Ezt a tanult repertoárt gazdasági
érdekekre hivatkozva egy tollvonással meg
lehet szüntetni, de kizárólag pénzzel
évtizedek alatt sem lehet létrehozni. Ha ma
egy gazdag ország úgy dönt, hogy alapít
egy nemzetközi babérokra pályázó szim-
fonikus zenekart – és napjainkban vannak

is ilyen példák – évtizedekbe telik, míg az
újonnan alapított együttes talán eljut arra a
szintre, amelyet a nagy múlttal, de kisebb
finanszírozással mûködô zenekarok képe-
sek produkálni. Mindezzel csak azt szeret-
ném hangsúlyozni, hogy a törvényben
sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni
a minôségi kritériumok meghatározására,
éppen a már eddig befektetett tôke kama-
toztatása érdekében.

❙ Ha már a befektetett tôkénél tartunk. A
törvény a kiemelten támogatandó célok
között a kortárs zene mellett, az ifjúsági
hangversenyekre is kitér. Önök hogyan
látjá  k ezt a kérdést?

SZ. F.: Ha valahol, akkor éppen az ifjúsági
koncertek esetében lenne óriási szerepe az
önkormányzatoknak. Annak ellenére, hogy
az ifjúsági hangversenyek kínálatában – leg-
alábbis a fôvárosban – jelentôsen gazda-
godott a választék, összességében mégis
kevesebb gyermek és fiatal jut el a komoly
zenei ifjúsági hangversenyekre, mint amikor
még kizárólag az Országos Filharmónia tar-
totta kezében a rendezés jogát. Ezért a
zenekaroknak és az egyes zenekari tagok-
nak kell elmenni a gyerekekhez, iskolákba,
kultúrházakba, és a saját közegükben kell
megszólítani ôket és megtanítani számukra,
hogy hogyan találhatnak örömöt, élvezetet
és felüdülést a klasszikus zene hallgatásá-
ban. Ráadásul ezeken a hangversenyeken
sok 20. századi, illetve kortárs mû is el-

hangzik, ami ugyancsak a jövô koncertláto-
gató közönségének kinevelését szolgálja. Az
önkormányzatok tehát rengeteget tehetnek
annak érdekében, hogy az igényes, magas
mûvészi színvonalú elôadások közvetlenül
jussanak el a fiatalokhoz, azáltal, hogy teret
adnak az ilyen kezdeményezéseknek.

❙ Összefoglalva, milyen módosításokat
lát szükségesnek ahhoz, hogy valóban
hatékony és jól alkalmazható legyen a
törvény?

SZ. F.: Az elsô és talán legfontosabb szem-
pont, hogy a közvetlen állami finanszírozás-
sal mûködô zenekarokat ne zárják ki kate-
gorikusan a támogatásokból. Azért, hogy a
közvetlen állami finanszírozás mértéke
igazságosan essen latba, forintosítani kel-
lene a támogatás mértékét, és esetleg egy
összeghatárnál meghúzni a vonalat. Továb-
bi feltétel lenne az is, hogy a zenekarokat
ne a játszott repertoár nagysága alapján
sorolják be, hanem a hivatásos zenekari stá-
tuszok alapján, hiszen a zenekarok ezek
után közterheket is fizetnek, ami természe-
tesen visszafolyik a költségvetésbe. Végül, a
viszonosság elvének eleget téve, jó lenne,
ha önkormányzatok is kötnének közszol-
gáltatási szerzôdést állami finanszírozású
zenekarokkal, azzal a céllal, hogy az általuk
támogatott zenekarok ennek fejében jelen-
tôs hozzáadott értékkel járuljanak hozzá az
adott település kultúrájának fejlôdéséhez.

Kaisinger Rita
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❙ 55 év nagy idô – különösen Magyaror-
szágon – egy zenekar életében. És ez
még jelentôsebb akkor, ha egy amatôr-
ként indult együttesrôl beszélünk, ame-
lyik az egyéb megfigyelhetô tenden-
ciákkal ellentétben a félprofik közé
küzdötte magát, és dacolva az anyagi
nehézségekkel, a közoktatás problémájá-
val mára olyan intézményt tudhat
maga mögött a háttérben, mint amit a
Szent István Zeneiskola és Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola jelent. Könnyû
volt az indulás az ötvenes években, ami-
kor ugyan egész más nehézségekkel kel-
lett szembenézni, de más is volt a hozzá-
állás a zenei neveléshez?

Bizonyos szempontból könnyebb volt, bi-
zonyos szempontból pedig nehezebb.
Tény, hogy sokkal nagyobb volt a közössé-

gi élet iránti igény, ezt a természetes vágyat
nem korlátozta például a televízió, így az
emberek sokkal közelebb tudtak kerülni
egymáshoz. Az ötvenes években ráadásul
az István fiúgimnázium volt, a Teleki Blan-
ka pedig leánygimnázium. Édesapám mind-
kettôben tanított, így tudott vegyeskórust
létrehozni, és nem kis motivációt jelentett a
fiataloknak, hogy a másik nemmel találkoz-
hatnak. Közben pedig épülésükre szolgáló
zenemûveket tanultak meg. Ráadásul a
fiatalok nagyon szerettek közösségbe járni,
és azok a „közösségek”, amiket a politika
erôltetett, mint például a KISZ, nem igazán
voltak sem lelkesítetôek, sem pedig valódi
közösségek. 

❙ És mi volt a legnehezebb akkoriban egy
zenekarindításnál?

55 év a zene közösségében
Idén ünnepli alapítása 55. évfor-

dulóját a Szent István Zenekar, 

a Záborszky József által alapított

amatôr együttes, amely az évek

során a félprofik közé nôtte ki

magát. Jelenleg repertoárjuk sem-

miben sem különbözik az ország

hivatásos együtteseinek mûsorá-

tól. Ez pedig már Záborszky

Kálmánnak, az alapítókarnagy fiá-

nak, a Szent István Zeneiskola és

Zenemûvészeti Szakközépiskola

igazgatójának, a híres István Zene-

kar vezetôjének az érdeme. A jubi-

leum kapcsán vele beszélgettünk.
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