
nagyzenekart, az oratóriumkórust, a legki-
sebbeket és a szaközépiskola zenekarát.

❙ Nyilván sokat vet latba az, hogy az
alapzenekarral, a legkisebbekkel is ön
foglalkozik. Ez nem általános gyakorlat. 

Lehet, de az is fontos, hogy akiket tovább en-
gedek, azokat jó kezekben tudhatom. Hor-
váth Gáborhoz kerülnek, aki itt nôtt fel az Ist-
vánban, jó pedagógus és jó karmester. De egy
ideje már van jubileumi zenekarunk is, a régi
„istvánosokból”, akik a zenekar 40 éves jubi-
leuma kapcsán alakultak újra, és akik között
jócskán vannak idôsek is, akik „civilben”
egészen más foglalkozást ûznek vagy ûztek. 

❙ Mekkora a fluktuáció a nagyzenekar-
nál?

Kicsi. Nem mondom, akad, de leginkább
csak olyan esetben, ha a zenekarba betett

18-19 éves vidéken vagy külföldön tanul
tovább, és nem megoldható, hogy eljárjon
a próbákra. 

❙ Mennyire könnyû bekerülni ebbe az
együttesbe?

Éppen ezért nagyon nehéz. Vannak benne
nagyon jól játszó amatôrök és profik is. Az
amatôr zenész nem tud annyit gyakorolni,
mint egy profi, vagy pályára készülô. 

❙ Igaz, de a tapasztalat azt mutatja,
hogy bár a profi többet gyakorol, de nem
feltétlenül a zenekari stimmet játssza
otthon is, míg az amatôr minden sza-
badidejét az együttesben végzett munká-
jára áldozza. Tudásbeli különbségek
biztos mégis vannak, ezeket hogyan
egyensúlyozza ki?

Minden darabból tartunk meghallgatást.

Ahhoz, hogy a színvonalat tartani tudjunk,
mindenkinek a körmére kell nézni, profi-
nak, amatôrnek egyaránt. Nálunk olyan
nem fordulhat elô, hogy egy koncerten nem
tudja mindenki önállóan is a szólamát. 

❙ Idén hogyan ünneplik meg a jubileu-
mot?

Bár az 55 év nagy idô, elsôsorban majd a 60
éves évfordulót fogjuk megülni. Ilyen alkal-
makkor eddig az volt a szokás, hogy egy
egész napra egy nagy befogadóképességû
helyszínre – korábban ez a Kongresszusi
Központ volt – meghívunk mindenkit,
akinek valaha is köze volt az együtteshez,
kiállítást készítünk fotókból, közösen
emlékezünk és együtt vagyunk. Idén ilyen
kifejezett ünnepség nem lesz, de sokan jön-
nek és köszöntenek minket.

Pál Eszter
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Öt év után átalakul 
a Magyar Szimfonikus
Körkép

❙ 2010-ben ötödik alkalommal kerül sor
a Magyar Szimfonikus Körképre, nem-
rég azonban úgy határoztak, hogy vál-
toztatnak a rendezés eddigi gyakor-
latán. Miért volt erre szükség?

A koncertsorozat elôzménye az az idôszak
volt, amikor az új hangversenytermet 2005
januárjától március elejéig akusztikailag
teszteltük. Ekkor az összes hazai szimfoni-
kus zenekar, lehetôséget kapott, hogy ki-
próbálja a termet, mi pedig a terem hang-
zását a rendkívül széles szimfonikus
repertoár eltérô igényeihez alkalmazkodva
tudtuk tesztelni. Így merült fel az ötlet, hogy
jó lenne, ha késôbb szervezett keretek kö-
zött, egy koncertsorozat formájában is be-
mutatkozhatnának a magyar zenekarok. A
17 hangversenyt 2006-ban még egy teljes
évre osztottuk el, így azonban a sorozat túl-
ságosan széthúzódott. Idôben távol estek
egymástól az egyes koncertek, ami miatt
nem rajzolódott ki igazán markáns profil.
Ezért a következô évtôl az év elsô felére,
vagyis a tavaszi szezonra osztottuk el a kon-
certeket, januártól május végéig. A 17 hang-
verseny azonban egyszerre túl soknak bizo-

nyult. Többször elôfordult, hogy két-három
nap különbséggel követték egymást a kon-
certek, ami mind kommunikálhatóságban,
mind eladhatóságban komoly nehézsé-
geket kezdett okozni. A másik ok, ami miatt
változtatni kívánunk az az, hogy a legjobb
szándék ellenére sem rajzolódott ki az ere-
deti cél, hogy ez egy áttekintés arról, hogy
mit tudnak, milyen állapotban vannak a
magyar zenekarok, mivel a zenekarok
többnyire saját bérleti sorozatuk részeként
mutatták be a programjukat, így az együtte-
sek promóciójában a hangsúly inkább a sa-
ját programra koncentrált, a sorozat lényege
háttérbe szorult. Ezen szeretnénk változtat-
ni 2011-tôl. 17 koncert helyett 10-et ren-
dezünk, kétszer öt hangversenybôl álló bér-
leti sorozatban.

❙ Mikortól lép életbe az új struktúra?

Koncertszezonban gondokodva a 2010–11-
es évadtól, és mivel a kétszer ötös sorozatot
egy évben elosztva terveztük, ezért az egyik
sorozatra 2011 tavaszán kerül sor, a másikra
pedig 2011 ôszén. A szerkesztés lényege,

2011-tôl némileg átalakítva 

rendezi meg a Mûvészetek Palotája

a 2006-ban indult Magyar Szim-

fonikus Körképet. A tervezett 

változásokról, azok okairól 

és szándékairól Csonka András, 

a Mûvészetek Palotája vezér-

igazgató-helyettese nyilatkozott
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hogy erre a tíz koncertre min-
den zenekartól, amely eddig
érintett volt a Szimfonikus Kör-
képben,  programjavaslatokat
várunk. Egy zsûri úgy fogja
kiválogatni és összeállítani a
kétszer öt hangversenybôl álló
sorozat mûsorát, hogy megle-
gyen ugyanaz a program-
szerkesztési elv, mint egy zene-
kar saját bérlete esetében.
Ebben a bérletben viszont
rendhagyó módon öt különbö-
zô zenekar adja elô a mûsort.   

❙ Ha 17 zenekarból egy
évben csak 10 kap fellépési
lehetôséget, akkor feltételez-
hetôen lesz valamilyen ki-
választási szempont. Önök
mire gondoltak elsôsorban?

Eddig mindig azt kértük, hogy
a programba kerüljön bele egy
20. századi magyar mû, vagy
még inkább egy olyan kortárs
kompozíció, ami a 20. század
második felében keletkezett.
Ez az elvárás változatlanul
megmarad, de a mûsorvá-
lasztásnál figyelembe vesszük
azt a szempontot, hogy egy
bérleti sorozatban nem feltétlenül kell,
hogy minden koncerten kortárs mû han-
gozzék el, ezért elfogadjuk azt is, ha a zene-
karok a saját felfedezéseiket, ritkán játszott
mûveket, de nem feltétlenül kortárs
darabokat is mûsorra tûznek. Ugyanakkor
az egy nagyon markánsan megfogalmazott
cél, hogy  olyan darabok is kerüljenek a
színre, amelyek nem a standard kon-
certrepertoár részei. 

❙ Van-e más  szempont is, amit szeretné-
nek érvényesíteni a mûsorszerkesztés-
ben?

Másik szempontunk, hogy fiatal magyar
szólisták kapjanak lehetôséget ezeken a
koncerteken. Szeretnénk, ha a versenymû-
veket 30 évesnél fiatalabb, pályakezdô
magyar szólisták adnák elô. Ezzel egy olyan
irányba kívánunk nyitni, ami korábban nem
volt jellemzôje a Szimfonikus Körképnek,
és lehetôséget adunk vele karrierjük elején
álló tehetséges fiataloknak. 

❙ Ki fogja eldönteni, hogy melyik legyen
az a tíz együttes, amelyik az adott évben
bemutatkozik?

Egy külön erre a célra alakuló szakmai zsûri
fogja kiválasztani a fellépô együtteseket,
melybe két tagot delegál a Magyar Zenei
Tanács, lesz benne két független szaktekin-
tély, akik egyetlen zenekarhoz sem kötôd-
nek, további egy tag pedig a Mûvészetek
Palotáját képviseli majd.

❙ Milyen alapon történik a kiválasztás?

A kiválasztás alapvetôen benyújtott prog-
ramjavaslatok alapján történik. A mûsorok
közötti döntés elsôsorban minôség- és
értékelvû, és az elôbb megfogalmazott
célok határozzák majd meg. Fontos szem-
pont, hogy a kiválasztott mûsorok összes-
ségében egy koherens szimfonikus zene-
kari bérletsorozatot adjanak ki. A zsûri
tagjai és felkért szakértôink természetesen
a zenekarok saját közönségük elôtt nyúj-
tott teljesítményét is figyelembe veszik
majd.

❙ Vannak olyan fôvárosi zenekarok, sôt
vidéki együttes is, amelyek állandó bér-
lettel rendelkeznek a Mûvészetek Palotá-
jában. Nincs meg annak a veszélye,
hogy felborul az arány az egyes fellépô

zenekarok között? Arra gondo-
lok, hogy bizonyos együttesek
évente akár 6-10 koncertet is
adnak a Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyteremben, míg
mások továbbra is évi egy alka-
lommal lépnek fel.

Természetesen erre mi is gon-
doltunk, ezért elônyt élveznek
majd azon együttesek, amelyek
megfelelnek a minôségi elvárá-
soknak, ugyanakkor nincs bér-
leti sorozatuk a Mûvészetek Pa-
lotájában. 

❙ Lesznek-e változások a jegy-
értékesítés eddigi gyakorlatá-
ban? 

Az eddigi megosztott jegyérté-
kesítési konstrukció alapve-
tôen nem változik, ami annyit
jelent, hogy a jegyek nagyobb
része továbbra is a zeneka-
roknál marad. Az eddiginél
azonban rugalmasabban kí-
vánjuk kezelni ezt a gyakorla-
tot. Mivel a Mûvészetek Palotá-
ja a korábbinál hangsúlyosabb
promóciót szán ennek a so-
rozatnak, ezért változatlanul

részt veszünk a jegyértékesítésben. Az öt-öt
koncertbôl álló bérleteket mindenképpen a
MÜPA adja majd el, elôzetesen úgy tervez-
zük, hogy 2–300 jegyet hozunk forgalom-
ba, a többi jegy és a bevétel a zenekaroknál
marad. Változatlanul lehetséges, hogy a
zenekar a saját jegyeit bérlete részeként
adja el, így az adott koncert egyszerre két
bérlet része is lesz. 

❙ Várható-e, hogy egy ilyen bérleti so-
rozat segít fellazítani az eddigi merev
struktúrát, vagyis azt a gyakorlatot,
hogy minden zenekarnak megvan a sa-
ját közönsége, amely csak a legritkább
esetben „hallgatnak át” egy másik zene-
kar koncertjébe?

Reméljük, hogy ezzel a zenekarok közötti
„kereszt-bérlettel” lazíthatunk az egyes
együttesek megszokott táborán és nagyobb
lesz az átjárás a hallgatóságok között. Az a
célunk, hogy a megújuló Körkép sorozat-
ban szerepelni presztízs és kihívás legyen  a
zenekarok számára, a közönség pedig
különleges minôséget kapjon.

Kaisinger Rita
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