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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.
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a zene hatalmas horizontját tárta fel
elôttünk. Példát mutatott pedagógi-
ai tisztességbôl, s tôle megtanulhat-
tuk azt is, hogyan lehet katartikus
élménnyé tenni a zenei ismeretter-
jesztést. Csodálatos módszertant
kaptam tôle. S aztán, amikor már
magam is moderátorként léptem
koncertdobogóra, a gyakorlatban
elsajátítottam azt is, hogyan kell
megszólítani egy közösséget. Per-
sze, szerencsém is volt, hiszen szá-
mos lehetôséget kaptam, a hetvenes
években ugyanis egyre gyakrabban
rendeztek moderált hangversenye-
ket. Így dolgozhattam többek között
a filharmóniai koncerteken, a Szent
István, a Budafoki Dohnányi Ernô,
és a BM „Duna” szimfonikusok
hangversenyein. Ezekhez az együt-
tesekhez azóta is hosszú távú kap-
csolat fûz, s ez azért is tesz nagyon
boldoggá, mert így magam is egy
alkotómûhely részesévé váltam. S
annak ellenére, hogy nem játszom
zenekarban, mert ezt a másik utat válasz-
tottam, mégis úgy érzem, olyan, mintha
velük élnék. A közös, moderált koncer-
teknek köszönhetôen a zenészek közössé-
géhez tartozom. Mintha én lennék az
egyik szólam. A pódiumon ülve közvetí-
tem a szerzô utasításait, s ily módon
igyekszem segíteni abban, hogy a muzsi-
ka könnyebben eljusson a hallgatósághoz,
hogy jobban megértsék és befogadják a
zenét… Így a partitúrának része vagyok
én magam is.

– Önre jellemzô, hogy végig jelen van a
hangversenyeken, s mindig minden pro-
dukciónak igyekszik szerves részévé válni.

– Nem jöhetek be kívülrôl, és nem is
mászkálhatok a koncert alatt. Összekötô
kapocs vagyok ugyanis a pódium és a
közönség között. Együtt kell érezzek a
muzsikusokkal és a publikummal is.
Igyekszem a hangversenyt minél élmény-
szerûbbé tenni, s érdekes, fontos dolgokat
elmesélni az adott szerzôrôl, mûrôl. A
legnehezebb mindig az, hogy abból a sok
információból, amit tudok, mikor mit
hagyjak ki… Lelkesíteni kell a hallgató-
ságot, ezért is tartom jónak az animátor
elnevezést. A napi forgatagból betérô em-
bereket érdeklôdését fel kell csigázni,
hogy minél izgatottabban várják a koncer-
tet. De nemcsak a közönséget, hanem a
muzsikusokat is tûzbe kell hozni. A leg-
nagyobb boldogság számomra az, ha a ze-

nekar tagjai mondják azt, ma másképpen
játszották, mert hatott rájuk, amit a darab-
ról, zeneszerzôrôl meséltem. Talán az ô
figyelmüket lekötni a legnehezebb, hiszen
tettre készen ülnek, várják, hogy kezdôd-
jön a koncert, s ekkor még az én szöve-
gem miatt is késlekedniük kell… Ezért
aztán tényleg öröm, mikor azt érzik, hogy
a 2-3 percnyi beszéd, nem az idôt vette
el tôlük, hanem segített nekik is. Érde-
kes, ahogy érzem a hátam mögött moz-
dulatlanul ülô, feszült figyelemmel hall-
gató együttest… S mindig olyan élményt
igyekszem a közönségnek nyújtani,
amelyrôl még otthon, családi körben is ér-
demes beszélgetni. 

– Mennyiben kell ma másképpen mû-
sort vezetni, mint amikor elkezdte ezt a te-
vékenységet?

– Egyre hosszabb idôt töltök a felkészü-
léssel. Ma már ugyanis a hallgatóság is
sokkal képzettebb, mint korábban, renge-
teg a lehetôség (könyvek, internet) a tájé-
kozódásra. Igyekszem ezért minél több
kapcsolódási pontot találni a tudomány és
a történelem világából. Ezekkel az infor-
mációkkal ugyanis az érzelmi, gondolati
azonosulást kell segíteni. A legnehezebb
feladatot az jelenti, amikor több generá-
ció, különbözô iskolázottságú emberek
ülnek a nézôtéren, hiszen az elôadásom-
nak mindenki számára érdekesnek kell
lennie. Ráadásul nekem nincs lehetôsé-

gem próbára, ezért ismerôsökön,
barátokon tesztelem a mondandó-
mat. De azt a titkot, hogy mitôl vá-
lik valaki jó mûsorvezetôvé, nem
tudom megmondani… 

– Más moderátorokat is meghall-
gat?
– Igen, hiszen mindig lehet és kell
is tanulni. Földes a példaképem, de
nagyon szerettem Lukin tanár urat,
tôle sajátítottam el, hogy mindig a
második emelet utolsó sorában
ülôkhöz kell szólni, Varga Károly-
tól pedig azt igyekeztem ellesni,
hogyan lehet nagyon kedvesen, ba-
rátságosan beszélgetni. Solymosi
Tari Emôke, a fiatalabb generáció
képviselôje, pedig arra tanított meg,
hogy a zene mellett érdemes és fon-
tos a társmûvészeteket, így többek
között a balettet, bábot, filmet is
használni, hiszen ezek segítségével
pontosabb, komplexebb képet lehet
adni. Amikor a TIT Szabadegyete-

men tartok ismeretterjesztô „órákat”, ak-
kor lemezek helyett ma már videókkal és
dvd-kkel illusztrálok.

– Hogyan lehet százötvenedszer is iz-
galmasan beszélni ugyanarról a mûrôl?

– Sosem tartom meg a jegyzeteimet,
minden alkalommal újra és újra meghall-
gatom az adott darabot, s mindig sikerül
valami újdonságot felfedeznem. 

– Szokott visszajelzéseket kapni a kö-
zönségtôl?

– Igen, azokon a helyszíneken, ahol a
publikumtól nem választ el a színpad, s
ahol klubszerûen lehet beszélgetni. Én is
ezt a közeget szeretem a legjobban, hi-
szen ezekben a termekben lehet leginkább
iskolateremtô munkát folytatni. S az is
fontos visszajelzés a számomra, hogy az
ifjúsági koncertjeim egykori hallgatói kö-
zül sokan gyerekeikkel, sôt vannak, akik
az unokáikkal együtt jönnek ma már a
hangversenyekre. Akárcsak az, amikor a
koncert végét követôen a résztvevô gyere-
kek azt kérik szüleiktôl, vegyék meg az
adott mû kottáját, vagy valamelyik felvé-
telét. Egyébként mindig boldoggá tett, ha
egy ifjúsági koncert nem rólam, hanem a
bemutatott remekmûvekrôl és a pódiumra
lépô mûvészekrôl szólt, mert akkor a juni-
orok biztos, hogy olyan élményben része-
sültek, ami miatt visszajönnek még egy-
szer és még egyszer… R. Zs.
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