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adónál pályázott erre a sorozatra, s el is
nyertünk egy olyan összeget, hogy hét
koncertet rendezhessünk, amelyeken fel-
hangzik Mozart összes fúvós divertimen-
tója. Az estek programjában számos ed-
dig nem túl ismert mû is helyet kapott, s
olyan rendhagyó felállásoknak is tapsol-
hatott a publikum, mint a 2 fuvola, 5
trombita, és egy timpani. 

– A Rádiózenekarból mindenki lelkesen
jelentkezett a sorozatra?

– Igen, de komoly gondot jelentett,
hogy bár óriási feladatot és lehetôséget
kaptunk, mindezt úgy kellett megcsinál-
nunk, hogy még a próbákat is magunknak
szerveztük, és közben el kellett végez-
nünk még a napi munkánkat is. Ráadásul
a koncertidôpontokat a Bartók adó zenei
szerkesztôségétôl kaptuk, így elôfordult,
hogy ugyanarra a napra esett, másfél óra
különbséggel a nagyzenekari hangver-
seny és a kamarazenei est… A muzsika
szépsége azért sok mindenért kárpótolt…
S bár a kollégák tényleg örömmel fogad-
ták ezt a sorozatot, amikor egyre-másra
jelentkeztek az egyeztetési problémák és
az egyéb nehézségek, erôltetett menetben
dolgoztunk. Hiszen ezekre az estekre sok-
szor nem volt elég felkészülési idô, s bi-
zony nem volt könnyû kétfelé figyelni.
Ráadásul nagyon csekély összeget tud-

tunk csak a fellépésekért fizetni, hiszen a
pályázaton nyert pénzbôl kellett a hang-
szerkölcsönzést fedezni, és megvásárol-
nunk még a kottákat is … Emellett pedig
ahhoz is ragaszkodtam, hogy csak az
játsszon a hangversenyen, aki az összes
próbán jelen volt. A nehézségek ellenére
mindenkinek nagyon nagy élményt jelen-
tett a közös muzsikálás, s az összes részt-
vevô a legtöbbet igyekezett kihozni ma-
gából. A karmester nélküli, együttes
gyakorlás során még jobban megtanultuk,
hogyan kell egymásra odafigyelni, és se-
gíteni a másikat. S hiába játszunk egy
együttesben, a mostani mûhelymunka so-
rán sokkal többet megtudtunk egymásról,
mint akár a korábbi, nagyzenekari próbák,
koncertek alatt. Ez a sorozat sokkal job-
ban összekovácsolta az együttest. Ahogy
véget értek a Márvány-termi hangverse-
nyek, a kollégák közül sokan jöttek oda
hozzám, s mondták, milyen jó volt részt
venni ebben az igazán színvonalas mun-
kában, s örülnének, ha máskor is lenne
ilyen. 

– S lesz folytatás?
– Nagyon remélem, hogy igen. Van né-

hány újabb ötletem, s ezt már megemlítet-
tem a vezetôségnek is. Eljátszhatnánk
például Schubert vagy Beethoven kama-
razenéjét. A zenekari munka szempontjá-

ból úgy vélem, nagyon jó lenne, ha pél-
dául a vonósoknak is lenne egy ilyen so-
rozatuk. Egyelôre meg kell várni, mi lesz
magával a Rádióval, és mi lesz a Rádióze-
nekarral. Egyébként is bízom abban, hogy
jobbra fordul az együttes sorsa, hiszen az
itt töltött huszonhat esztendô alatt mindig
úgy éreztem, ez a társulat nemcsak jó tár-
saság, a béke szigete, hanem hatalmas
mûvészi tartalékokkal rendelkezô zene-
kar. Az együttes olyan értéket képvisel,
amely többet érdemelne. Most ez a kama-
razenei sorozat is bebizonyította, hogy az
egyes mûvészek milyen kiváló teljesítmé-
nyekre képesek. Ezért is hívják a zenésze-
inket olyan sokfelé muzsikálni. 

– A még jobb, még színvonalasabb já-
tékban pedig segíthet a mûhelymunka, a
kamarazenélés. Ön ezt nemcsak kollégái-
nak, hanem növendékeinek is állandóan
mondogatja.

– Így igaz. Már tizenöt esztendeje fog-
lalkozom fiatalokkal, a zenekari munka
mellett azonban nem könnyû elegendô
idôt szakítani a növendékekre. A kamara-
zene fontossága mellett a precizításra, a
zenei alázatra is igyekszem ôket megtaní-
tani, hiszen arra törekszem, hogy az én já-
tékomat is ez jellemezze. S persze a hall-
gatóimtól rengeteget tanulok én magam
is. R. Zs.

Pár éve édesanyám mosolyogva mesél-
te, hogy valamely álmatlan éjszakáján a
rádiót hallgatta. Épp egy méltán nép-
szerû pap, László atya mesélt a legutób-
bi mûsorban arról, mit gondol a túlvilág-
ról. Minden esetre, mint jó pap kifejezte
abbéli reményét, hogy sírfelirata nem
lesz más, mint neve mellett csak annyi:
Tanulmányait végképp befejezte. Nyu-
gat-Európában és a tengeren túl feleke-
zeti hovatartozás nélkül már jó ideje fel-
fedezték az életen át való tanulás
fontosságát. Maga az Európai Unió is
különösen fontosnak tartja a folyamatos
szakmai képzést. Világszerte elterjedt az

életen át való tanulás angol nyelvû szak-
kifejezése és annak eszméje, a „lifetime
learning”. 

Minél több szép évem telik el az álta-
lam ûzött szakmában, annál jobban érzem
szakmai ismereteim szûkösségét. Egy jó
ideje rájöttem, nem biztos, hogy az én tu-
datom szûkül, hanem a szükséges ismere-
tek bôvülnek szédítô sebességgel. Itthoni
és külhoni kollégáim megnyugtatóan
erôsítik ebbéli hitemet. Emellett hosszú
ideje azt látom, hogy a mi Szövetségünk-
höz hasonló szervezetek sok országban
rendszerré tették a szakmai továbbképzés

intézményét, minden érintett örömére.
Korábban is voltak már efféle jámbor
kezdeményezéseim, hiszen még 1994-ben
sikerült idecsábítanom Nagy-Britannia
zenekari menedzsmentjének krémjét egy
kétnapos továbbképzésre, de igazgató
kollégáimban  nyilván kellemes emléke-
ket ébreszt az igazgatói kollégium kerete-
in belül – sajnálatos módon megszakadt –
szakmai konzultációk sora is.

Most, hogy a Mûvészetek Palotája az
európai elôadó mûvészeti élet tényezôjé-
vé vált, nem kellett sokat gyôzködni Kiss
Imre vezérigazgatót, hogy közösen szer-

A JÓ PAP… NO ÉS MI?
A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége és a Mûvészetek Palotája egyre bôvülô

együttmûködése keretein belül ez év tavaszától közös szakmai tanfolyamot indított 
neves külföldi szakemberek bevonásával. 



vezzünk mûvészeti-kulturális menedzs-
mentjeink számára olyan továbbképzést,
mely segítségével még könnyebben kap-
csolódhatunk az európai véráramba. 

Március 18-án Geoffrey Brown az
Euclides program igazgatója vázolta föl a
Mûvészetek Palotája elôadótermében
összegyûlteknek az Európai Unió kultu-
rális térképét, ezen belül a kulturális cé-
lok támogatására fordítható támogatások
forrásait. Túlságosan jókedvünk persze
nem lett elôadása nyomán, hiszen csak
megerôsítette azt, amit amúgy is sokan
tudtunk, nevezetesen, hogy míg az Euró-
pai Unió – egyéb iránt nagyon bölcsen –
tiszteletben tartja minden tagországa kul-
turális tevékenységét és semmiféle mó-
don nem kíván abba beleszólni, egyúttal
rendkívül keskeny éren csörgedezteti a
kulturális támogatásokat. Mélyen elgon-
dolkodtató, hogy az EU költségvetésének
közel 40%-át a mezôgazdaság támogatá-
sa teszi ki – miközben az EU lakosságá-
nak alig 4%-a foglalkozik agrártermelés-
sel – addig az unió költségvetésének cca.
1%-át teszi ki a kultúra támogatása. Per-
sze ez is nagy pénz, ha arra gondolunk,
hogy az EU-nak végül is valóban nem
feladata egy-egy zenekar, színház, vagy
mûvészeti központ mûködésének támo-
gatása, viszont jelentôs összegekhez jut-
hatnak azok, akik egymással összefogva
olyan eszmék ügyében munkálkodnak,
melyek az európai kultúra sokszínûsége
jegyében a kapcsolatok építését szolgál-
ják. Aki arra kíváncsi, hol lelhet partne-
rekre az efféle projektek ügyében, keres-
se fel akár a magyar Kultúrpont Irodát
(www.kulturpont.hu), akár az Európai
Unió honlapját, ahol könnyedén megta-
lálhatja a partnereket keresô intézménye-
ket, szervezeteket. Geoffrey Brown szi-
porkázó szelleme, alapos felkészültsége
kiváló példát adott arra a brit mentalitás-
ra, melynek másik közismert és nagyra
becsült alakja Sarah Gee, aki április
19-én jött el hozzánk Paul Kaynes társa-
ságában. Sarah a City of Birmingham
Symphony Orchestra marketing és kom-
munikációs igazgatója sok-sok éve. A
brit zenekari szövetségben egyetértés van
a tekintetben, hogy Sarah manapság
szakmája egyik legkiválóbbja. Paul
Kaynes korábban több világhírû brit
mûvészeti intézmény, mint például a
Royal Shakespeare Company marketing
igazgatója, jelenleg saját tanácsadó cégét
vezeti, szintén Birminghamben. 

Bizony szakmai parádé, tûzijáték volt
elôadásuk, csakhogy míg a görögtûz füst-
je elszáll a velük eltöltött nap mindannyi-
unk számára emlékezetes marad. Persze,
hiszen húsba vágó szakmai kérdésekrôl és
válaszokról esett szó. A marketing – szá-
munkra leegyszerûsítve – nem más, mint
a zenekarok által nyújtott szolgáltatás mi-
nél hatékonyabb, és eredményesebb nép-
szerûsítése a közönség körében. Mi kész-
teti a potenciális közönséget: orvost, gyári
munkást, tanárt, irodai alkalmazottat, diá-
kot és nyugdíjast és sok mást  arra, hogy
más hasznos vagy haszontalan foglalatos-
ság helyett koncertre járjon, bérletet vásá-
roljon, mi több, a koncertre járás életre
szóló szokásává váljék? A marketinges
persze nem varázsló és nem guru. Nagy-
jából azt a portékát tudja eladni, ami való-
ban értékesíthetô. Nem véletlen, hogy
szakmai körökben világszerte emlegetik a
szarkasztikus szakmai bölcsességet, mely
szerint, ha zsúfolt teltház mellett tombolt
a közönség, akkor az elôadókat és a prog-
ramszerkesztôt illeti a dicsôség, ha gyér
ház mellett unalomba fulladt az elôadás, a
marketingest kell máglyára vetni. A pro-
fitorientált kereskedelem már jó ideje
használ olyan marketing-eszközöket,
melyektôl mi itt, a szocialista kultúrpoliti-
ka fojtó szeretetében idegenkedtünk.

Jó másfél évtizede panaszkodhatunk
több támogatásért, joggal szidhatjuk az
egyre renyhébb zenei közoktatást, végülis
valljuk be, elsôsorban magunkat okolhat-
juk, ha a közönség távollétével fejezi ki
érdektelenségét mindazzal szemben, mit
mi emelkedetten mûvelünk. Sarah Gee és
Paul Kaynes olyan világban nôtt fel, ahol
nem divat mást okolni saját mulasztásain-
kért. Önzetlenül adták át mindazon isme-
reteket és tapasztalatokat, melyek a brit
zenekarokat az elmúlt évtizedek legsúlyo-
sabb válságain és legnehezebb pillanatain
átsegítették. Szavaikat elsôsorban az hite-
lesítette, hogy abból a városból jöttek,
mely évtizedeken, mondhatni évszázado-
kon át a hozzá hasonló iparvárosok sivár-
ságáról, fojtogató szmogjáról volt híres,
ahol a városvezetôk lakóhelyük lakható-
vá válását, csinosodását úgy adták hírül a
világnak, hogy egy bozontos üstökû fe-
negyerek kezébe adták – jelentôs pénz-
ügyi támogatással együtt – a város addig
igencsak elhanyagolt szimfonikus zene-
karának gyeplôjét. Lám néhány év alatt
csoda történt, és Simon Rattle keze alatt a
világ egyik legjobb zenekarává nôtt a bir-

minghami, és a város lakossága, melynek
hamarosan több mint a fele színes bôrû, a
mai napig ünnepli a jelentôs részben neki
kortárs zenét játszó nagyszerû együttest.
Ez akár meseszerûen is hathat, de hogy e
mögött mekkora erôfeszítések kellettek és
kellenek, Sarah és Paul elôadása jól rávi-
lágított. 

Május 20-án megnézhettük, hogyan
fôznek máshol. Peter Schreiber, bár po-
rosz géneket hordoz magában, élete na-
gyobbik részét Hollandiában töltötte ed-
dig. Többször részt vett a holland
kulturális kormányzat munkájában, de
számos Európai Uniós projektben bíztak
rá vezetô szerepet. Arra különösen büsz-
ke, hogy 20 évvel ezelôtt az akkor még
reménytelenül szocialista Magyarorszá-
gon rábízták a Holland Kulturális Hónap
szervezését. Azóta számtalanszor látoga-
tott hozzánk hivatalos és magán célú utak
alkalmából. Otthonosan érzi magát nálunk.
Mint ahogy Bulgáriában vagy Dániá-
ban, Nagy-Britanniában vagy Ausztriá-
ban, vagy kontinensünk talán minden or-
szágában. Jó magam éppenséggel tavaly
ôsszel Bulgáriában találkoztam vele egy,
az ottani zenekari igazgatók számára
szervezett szakmai szemináriumon. Meg-
szállottja a nemzeti kultúrák fontosságá-
nak és megszállottja az Európai Unió
szellemének. A különbözô EU tagálla-
mok kultúra-finanszírozási rendszereinek
jó ismerôjeként vázolta föl azokat a típu-
sokat, melyek kontinensünk egyes orszá-
gaiban fellelhetôk. A hagyományosan
etatizmus felé hajló francia és német kul-
túra-finanszírozás közel áll az általunk –
és legyünk ôszinték elôdeink által is –
megszokott modellhez. A közpénzek Eu-
rópa-szerte jelentôs szerepet játszanak a
mûvészeti intézmények finanszírozásá-
ban, de az elôbb említett két országban
különösen kitüntetett szerepük van. Jel-
lemzô, hogy például a német zenekarok
alig ismerik a szponzorálás fogalmát,
míg például Nagy-Britanniában – külö-
nösen a Thatcher-i évek jégkorszaka óta
– e nélkül nehezen elképzelhetô egy mû-
vészeti intézmény élete. 

Mélyen elgondolkodtató, hogy Hollan-
diában a 80-as évek eleje óta társadalmi
megegyezés van azt illetôen, hogy a min-
denkori kulturális miniszter személyes
ízlése az égvilágon semmit nem jelent a
holland kultúra-finanszírozás rendszeré-
ben. Mi több, Hollandiában sok-sok éve
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nem ismernek sem kiemelt nemzeti intéz-
ményt, sem miniszter vagy más döntés-
hozó fülébe súgó fontos embert vagy lob-
bi-csoportot, hanem az ottani Mûvészeti
Tanács – melynek tagjait konszenzus
alapján független szakemberekbôl állít-
ják össze –, pályázatok útján dönt a hol-
land kultúra központi támogatásának
összegeirôl, négy évre elôre. Garantáltan.
Jöhet rózsaszín, vagy hupikék politikai
színezetû kormány, e négy év alatt a köz-
pénzek menetrendszerûen érkeznek a
kedvezményezett kulturális intézmé-
nyekhez. Ezen intézmények körmére az

utóbbi idôben a holland kormány által
felkért külföldi szakemberek néznek,
akik inkognitóban látogatnak el a zene-
karok, színházak, táncegyüttesek stb.
elôadásaira, majd szakmai jelentésük
alapján ítéli meg a Mûvészeti Tanács,
hogy az adózók pénzét megfelelôen hasz-
nálták-e föl. Innen, a Kárpát-medence
földjérôl nézve e marslakókat, bizonyára
ezer érvet tudnánk felsorolni azt illetôen,
miért nem lehetne nálunk alkalmazni e
rendszert. Hunyjuk le szemünket és ke-
ressük meg azt a hármat, ami miatt úgy
gondolnánk, mégis.

Mint a fentiekbôl kiderül, mindazok,
akik szent meggyôzôdéssel hiszik, hogy a
Föld lapos, esetleg banán alakú, joggal
kérhetnek ördögûzést, amikor a fentiek-
hez hasonló szakemberek döntögetik ta-
buinkat, tágítják horizontunkat. Ha valaki
mégis elhiszi, hogy a Föld gömbölyû ja-
vaslom, ôsztôl csatlakozzék Szövetsé-
günk és a Mûvészetek Palotája közös
szakmai tréningjéhez. Már csak azért is,
hogyha nagy sokára egyszer majd fej-
fánkra kerül egy felirat, valós tanulmá-
nyok befejezésérôl adhasson majd szá-
mot. Kovács Géza

– Ön szerint mi kell ahhoz, hogy vala-
ki igazán jó mûsorvezetô legyen?

– Elsôsorban szakmai tudás, a zene
iránti alázat, a közönség iránti szeretet…
Továbbá személyes kisugárzás, jó kap-
csolatteremtô képesség, kiemelkedô ver-
bális készség és sok egyéb. Ugyanilyen
lényeges, hogy változatos, igényesen
szerkesztett mûsorokat mutassunk be.
Olyan programokat, amelyek nemcsak a
kicsik, hanem a felnôttek, sôt még a
szakmabeliek figyelmét is felkeltik.
Amikor 1997-ben Záborszky Kálmán
felkért a Pastorale-sorozat vezetésére,
fôként azért mondtam igent, mert nem-
csak a mûsorvezetést bízta rám, hanem a
koncertek szerkesztésében is fôszerepet
kaptam. A több mint száz koncert
elôkészítése és megvalósítása során ideá-

lis módon tudtunk együtt dolgozni.
Mindennek eredményeképp a közönség
korszerû, komplex elôadásokat láthat-
hallhat.  A programban helyet kapnak
zenés színházi produkciók, filmvetíté-
sek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy
sajátmagam is rendeztem már számos
kisfilmet a sorozat számára. Pódiumra
lépnek nálunk a társmûvészetek képvise-
lôi: táncosok, színészek, bábmûvészek,
rendszeresen bemutatjuk a hangszerké-
szítôk tevékenységét, sôt még az opera-
rendezés mûhelytitkaiba is bepillantást
engedünk.   

– Van olyan gyerekkoncert-vezetô, aki
úgy vélekedik, hogy minden vizuális ele-
met ki kell szûrni, hogy a kicsik csak a ze-
nére figyeljenek…

– A társmûvészetek bevonása szerintem
inkább erôsíti a muzsika hatását. A tánc, a
film, a színészi produkció segít megra-
gadni a zene lényegét. Zenetörténészként
azt gondolom, vissza kellene állítani a
mûvészetek egységét, komplexitását, hi-
szen együtt sokkal nagyobb élményt tud-
nak nyújtani. Persze, az is járható út, ha
„csak” a zenével foglalkozunk. Néhány
éve gyakran veszek részt különbözô nem-
zetközi konferenciákon, és igyekszem
hasznosítani a világban megismert izgal-
mas módszereket, ha véletlenül találkozom
ilyenekkel. Nemrég egy lenyûgözôen te-
hetséges angol animátornônél láttam,
hogy a bemutatandó mûbôl elôször ki-
emel néhány jellegzetes ritmust, dalla-
mot, s ezekbôl az elemekbôl a közönség
improvizál az animátor irányításával.  Így

„Nagy szükség lenne moderátor-képzésre!”

Solymosi Tari Emôke a komplex 
mûvészeti programot tartja legjobbnak 

Zenetörténészi, zongoratanári és kulturális menedzseri képzettségének egyaránt hasznát veszi 
a Pastorale családi hangversenysorozat elôkészítésében, moderálásában. Solymosi Tari Emôke úgy
véli, a jó mûsorvezetés összetett feladat, amelynek rengeteg csínja-bínja van, ezért is sajnálja, hogy
itthon még nem indítottak moderátor-képzést. Ahhoz ugyanis, hogy valaki képes legyen a gyerekek

figyelmét a komolyzene iránt felkelteni, a szakmai tudás, a tudományos igényesség és az alapos
felkészültség mellett jó színészi érzékre, remek verbális készségre, szuggesztivitásra és számos apró
trükk ismeretére is szükség van. S hogy mindez mennyire így van, bizonyítja, hogy a Solymosi Tari

Emôke által szerkesztett-vezetett komplex – többek között színészek, bábosok, hangszerkészítôk 
és táncosok bevonásával készített, valamint filmvetítéssel is színesített – programok iránt óriási az

érdeklôdés, s a Zuglói Szent István Zeneházban rendezett sorozat már túl van a századik elôadáson.  




