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operában az interpretációt az átélhetô cse-
lekmény drámai sodra, a színpadi megvaló-
sítás ezer lehetôsége segíti. Az én dirigen-
si személyiségem kialakulásában nagyon
sokat jelentett az operavezénylés. Azelôtt
tartózkodóbban, szemérmesebben, távol-
ságtartóbban dirigáltam. A drámai zenék
dirigálásakor ebbôl ki kellett lépni; a kar-
mester nem rejtheti el a személyiségét, „a
véres szívét ki kell tennie a pultra”, mert
különben hitelét veszti a „zenével való
bíbelôdése”. Késôbb rájöttem, hogy végül
is minden zene valahol drámai…

– Sokan azt állítják, demokratikus mód-
szerekkel nem lehet irányítani sem egy ze-
nekart, sem egy színházat. Ön hogyan vé-
lekedik errôl?

– Nem osztom ezt a nézetet. Nagyon
kevés olyan kérdés van, amelyben való-
ban csak az egyszemélyi döntésnek van
helye, és még ezekben a helyzetekben is
érdemes meghallgatni mások véleményét.
Egy mûvészeti intézményben valóban sok
olyan szituáció akad, ahol nem objektív
paraméterek határozzák meg a követendô
irányt, ezért könnyû vitatni, hogy egy
adott döntés helyes-e. Kényelmesebb
ugyan – az Ön kérdésében szereplô köz-
helyre hivatkozva –  kizárni ezekben az
ügyekben a konzultációt, de meggyôzô-
désem szerint egy színház, egy zenekar
mûvészei akkor adják teljesítményük leg-
javát, ha közük van a döntésekhez, ha ez-
által magukénak érzik a társulat terveit,
részt vállalnak a gondok közös megoldá-

sában. Nyilván a mûsor, a próbarend, a
felkért vendégek listája nem alakulhat ki
szavazás útján, de oda kell figyelni az
együttes tagjainak véleményére. Másrészt
a döntés felelôssége alól sem szabad ki-
bújni valamiféle közakaratra való hivat-
kozással.

– Április 21-én járt le a Szegedi Szimfo-
nikusok igazgató-karnagyi posztjára kiírt
pályázat beadási határideje. Pályázik?

– Igen. Egy vezetôi program nem egy-
két évre szól, nagyon sok eleme nem tel-
jesíthetô egyetlen vezetôi ciklus szûkre
szabott ideje alatt. Olyan tervek megvaló-
sításába kezdtem bele, melyeket szeret-
nék célba is juttatni. Nagyon tudok örülni
annak, ha a zenekar valamilyen kérdés
megoldásával jobb helyzetbe jut, pl. sike-
rül megszereznünk egy kiváló hangszert,
szerzôdtetnünk egy nagyszerû mûvészt
vagy életre hívnunk egy vonzó progra-
mot. Ha egy vendég dirigálásával nagy-
szerûen játszik az együttes, s én ezt a
nézôtérrôl hallgatom, a féltékenység szik-
rája sem lángol fel bennem, ellenkezôleg,
komoly sikerélményt érzek én magam is.
Amíg ezek a dolgok örömöt adnak, addig
érdemes nem csupán a dirigensi pálcát
forgatnom, hanem folytatnom az intéz-
ményvezetôi munkát is.

– Milyen újabb tervei, célkitûzései van-
nak a következô öt esztendôre?

– Általános céljaim változatlanok: min-
den lépésemmel jobb helyzetbe szeretném

hozni a zenekart, egyre jobb feltételeket
szeretnék teremteni az értékes, mûvészi
munkához. Ez egyaránt jelenti a tárgyi,
pénzügyi, személyi és szellemi feltétele-
ink javítását. Ha egy alkalmas teremben,
megfelelô hangszerekkel, szakmailag fel-
készült, körülményeikkel többé-kevésbé
elégedett mûvészek nyugalmas és kon-
centrált munkával értékes koncertprogra-
mot készítenek elô egy jó karmesterrel,
akkor a mûsort egy kitûnô hangversenyte-
remben elôadva kiváló minôségû lehet a
megszólaltatás is, az élmény befogadására
kész közönség számára pedig a koncert
igazi értéket teremthet; ebben a mondat-
ban van összesûrítve mindaz, amin to-
vábbra is szeretnék dolgozni. A konkrét
tervek közül kiemelném a két legnagyobb
volumenût. Úgy néz ki, hogy a zenekar rö-
videsen új székházba költözhet: a Szegedi
Szimfonikusok egy jó elhelyezkedésû, pa-
tinás, építészeti és mûemléki szempontból
értékes épületben nyernek elhelyezést,
ahol kialakítható a megfelelô próbaterem,
s a mûködés egyéb feltételei (szólampró-
ba-termek, raktárak, irodahelyiségek, kö-
zösségi terek) is sokat javulnak a jelenleg
használt lerobbant kultúrházhoz képest.
Másrészt talán teljesül végre a szegedi ze-
nei élet több évtizedes vágya, körvonala-
zódnak ugyanis egy városi koncertterem
megépítésének tervei. A beruházást egy
évtizeden belül szeretnék megvalósítani,
de ehhez még számos feltételnek teljesül-
nie kell, így ez még a jövô zenéje…

R. Zs. 
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– Ez a kiírás milyen változást jelent az
elôzô évekhez képest?

– A hangverseny-pályázatoknál eddig
is több altémában lehetett jelentkezni, ta-
valy például külön kategóriát képeztek a
családi, ifjúsági programok vagy az úgy-
nevezett szendvics-koncertek, amelyek-
nek mûsorában a klasszikus darabok mel-

lett kortárs mûveknek is szerepelniük kel-
lett. Ezek a kategóriák részben beváltak,
de akadtak olyanok is, amelyek nem hoz-
ták meg a kívánt eredményt. Ezért most
úgy döntöttünk, két nagyobb típusra fóku-
száljuk a hangversenyrendezô pályázók
figyelmét: az új zenemûvek bemutatására,
valamint a „koncertszerû rendezvények-

re”. Azért választottuk ezt az elnevezést,
mert ez utóbbi fogalomba rengeteg min-
den belefér, s így egyaránt lehet családi
programokkal, kakaókoncertekkel, mati-
nékkal és persze beszélgetôs, moderált
mûsorokkal is pályázni. Mi magunk is azt
várjuk a hangversenyrendezôktôl, hogy
jobbnál-jobb, érdekesebbnél érdekesebb

„A zene valóban jusson el a hallgatókhoz!”

Fókuszban a közönségnevelô hangversenyek
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) idei pályázati kiírásában külön, a következô szöveggel szerepel a
koncertszerû rendezvényekre igényelhetô támogatás:„elônyt élveznek azok a rendezvények, amelyek
szerkesztési ötletekkel, újszerû formai keretek kialakításával, szakszerû moderálással, az ifjúság

megszólításával segítik az értékes zene befogadását.” Szirányi János, a Zenei Szakmai Kollégium
elnöke elmondta, várják a különbözô ötleteket, s bíznak abban, hogy az NKA támogatásával számos

olyan hangverseny is születik majd, amely a közönségnevelésre is jó hatással lesz. 
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ötletekkel álljanak elô. A lényeg, hogy a
koncerteken ne csak magas színvonalon
szólaljon meg a zene, hanem az, akár e
transzmissziós ötletek segítségével, való-
ban jusson is el a hallgatókhoz. Fontos cél
az is, hogy a programoknak legyen publi-
kuma, hiszen a legszebb koncert is fölös-
legessé válik, ha csupán hárman árvál-
kodnak a nézôtéren… A kuratóriumból
többen ezért is tartjuk nagyon fontosnak a
hozzáértô, tehetséges moderátorok alkal-
mazását a hangversenyeken. Tapasztalat-
ból tudjuk, hogy – fôleg a fiataloknak
szóló programoknál – a megértés, befoga-
dás szempontjából milyen hasznos is, ha
van valaki (s ez lehet maga a mûvész is!),
aki képes felhívni a figyelmet olyan zenei
finomságokra, különlegességekre, ame-
lyeket a hallgatók maguktól nem venné-
nek észre, s kedvet csinál ahhoz, hogy
máskor is beüljenek egy-egy koncertre. 

A pályázatokat április 14-ig lehetett be-
adni, s június elejére születik meg a dön-
tés. Kíváncsian várom, milyen elképzelé-
sekkel jelentkeznek…

– Említette, hogy a korábban kiírt téma-
körök közül voltak, amelyek beváltak, de
olyanok is akadtak, amelyek csalódást
okoztak. Miben nyilvánult ez meg?

– A jelentkezések száma mellett az is
érzékelhetô, ha valaki csupán a pályázati
kényszer miatt változtat koncerttervein,
ha nem a mûvészeti koncepció, szerkezet
miatt, hanem például azért illeszt be egy-

egy modern mûvet a programba, mert
meg akar felelni a kiírásnak. S ilyenkor
persze az eredmény is kérdéses… Most
meglátjuk, hogy a koncertszerû rendezvé-
nyek kategóriája mennyi aspiránst vonz, s
hogy milyen ötletek, programok szület-
nek. Ennek tükrében döntünk majd a
késôbbiekben arról, hogy érdemes-e
jövôre is ilyen altémára pályáztatni, vagy
esetleg változtatnunk kell a kiíráson.   

– Melyik kategóriában milyen igények
jelentkeznek, s mekkora összeg fölött disz-
ponálnak Önök?

– Az elmúlt esztendôben az NKA-hoz
közel ezer különbözô zenei pályázat érke-
zett, kereken kétmilliárd forintnyi támo-
gatást kérve. Zenei kollégiumunk ezen
igényekre összesen valamivel több, mint
400 millió forint támogatást tudott adni.
Természetesen a zenei élet eseményeire
általában – például a kiemelt jelentôségû
nagyrendezvények külön kuratóriumi tá-
mogatása, vagy a miniszteri keret útján –
ennél jóval nagyobb összeg állt rendelke-
zésre.  Idén, az elsô félévben egyelôre – a
kulturális járulékbefizetés anomáliái okán
– a tavalyinál szûkebb az önálló kollégiu-
mi keretünk, azonban ezt jelentôsen kom-
penzálják a zenei nagyrendezvények,
minden eddiginél jelentôsebb céltámoga-
tásai. 

Sajnos, a konkrét pályázatoknál általá-
nosan még mindig megfigyelhetô a túl-
igénylés, hiszen szinte mindenki – arra

számítva, hogy úgysem kap annyit, mint
amennyit szeretne – lényegesebb maga-
sabb összegeket kér a reálisnál. Ez nem jó
az NKA-nak, de nem jó a pályázati fegye-
lemnek, sôt végsô soron a pályázóknak
sem. Azért, hogy korrektebb, pontosabb
költségvetések érkezzenek, az elmúlt év-
ben – egyelôre csak a folyóirat-pályáza-
toknál – meghirdettük és bevezettük,
hogy az elfogadott pályázatok költségve-
tésének minimum a 80%-át kifizetjük. Így
már sokkal reálisabbak lettek az adatok,
bár hozzáteszem azt is, hogy ez a támoga-
tási rendszer a jelentkezôktôl egyre több
bizonylatot követel, mint korábban…
Egyébként döntés született arról is, hogy
a jövôben a kiírásnak a bírálati szempont-
rendszer is része lesz, s a következô év-
ben az elbírálást, illetve megvalósítást
követôen, pontos leírást kérünk arról is,
hogy a gyôztes pályázatok ezeknek a kri-
tériumoknak milyen módon, mennyiben
feleltek meg. 

– Komoly gondot jelent az is, hogy eze-
ket a támogatásokat csupán a következô
szezonra lehet igényelni, miközben a nem-
zetközi zenei világban általában már mi-
nimum két-három évre elôre tervez min-
denki…

– Ezen mi is szeretnénk változtatni,
mint ahogy törekszünk arra is, hogy a
nagylélegzetû ciklusokra, hangverseny-
sorozatokra egységes egészében lehessen
pályázni. R. Zs. 
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– Hogyan lett a Zeneakadémia Zene-
iskolai Tanárképzô Intézetének Budapesti
Tagozatán  nagybôgô, szolfézs és általá-
nos iskolai ének-zene tanári szakán diplo-

mázott tanárából mûsorvezetô, koncert-
moderátor?

– Már fôiskolai tanulmányaim alatt na-
gyon erôs hatást gyakoroltak rám Földes

Imre professzor órái, ô ugyanis megmu-
tatta, mennyire lehet még az érdeklôdô fi-
gyelmet is fokozni. Nyitottá tette növen-
dékeit az újdonságok és az értékek iránt, s

Zelinka Tamás közönségnevelésrôl, mûsorvezetôi
titkokról

„A partitúrának része vagyok én magam is”

Bár a hangversenyek moderálásában lassan már négy évtizedes rutinja van - elôször ugyanis 1970-
ben ült ki a pódiumra -, Zelinka Tamás mégis évrôl-évre többet készül erre a feladatra. Úgy véli,

munkája hasonlít az idegenvezetôéhez, hiszen mindig a megfelelô idôben és a lehetô legérdekeseb-
ben kell felhívni a figyelmet a koncert látni – és hallanivalóira. A zene minél teljesebb befogadásá-
hoz pontos információkat kell nyújtani, s ezek az ismeretek segítenek abban is, hogy egy-egy hang-

verseny még nagyobb élményt adjon. A közönségnevelésben, a közönségteremtésben ezért van
kiemelt fontosságú szerepük a moderált koncerteknek.


