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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.  



mikor a publikum meghallgatja a teljes
kompozíciót, már ismeri, és sajátjának ér-
zi a zenét. Kár, hogy itthon minden
mûsorvezetô a saját elképzeléseire, az
egyéni tehetségére van utalva, pedig szá-
mos technikát meg lehetne tanulni. Nagy
szükség lenne a hazai moderátor-képzés
elindítására! 

– Önnek sokat segít munkájában
sokirányú képzettsége, s hihetetlen
energikussága, temperamentuma is…

– Valóban nagy hasznát látom a ta-
nári gyakorlatomnak, s annak, hogy
zongoristaként sok négykezes kon-
certet adtam (így át tudom érezni a
fellépô mûvészek helyzetét), de
ugyanennyire fontosnak tartom a ze-
netudományi végzettségemet, vagy
azt, hogy kulturális menedzseri dip-
lomát szereztem, s újságíróként is
dolgozom. Mindez nemcsak a soro-
zatok, az egyes elôadások összeállí-
tásában, hanem a PR-munkában is
segít. Az is nagy szerencse, hogy jól
érzem magam a színpadon, s élve-
zem a kapcsolatteremtést a közön-
séggel. A sorozat összeállítása, a
koncertekre való felkészülés idô-
igényes feladat. Egy-egy hétvégén, a
három koncert alatt összesen 6-7 órát
vagyok a színpadon, amihez komoly
állóképességre van szükség. Mindez
annak ellenére van így, hogy már
egy évtizednyi tapasztalattal rendel-
kezem. Szerepeltem mûsorvezetôként
többek között a Vigadóban, a Zeneakadé-
mia kis- és nagytermében, a Mûvészetek
Palotájában, az Óbudai Társaskörben, a
Bartók-házban.   

– Mindez tükrözôdik a Pastorale-soro-
zaton, amely valóban sok-sok izgalmas,
érdekes ötletet vonultat fel. A rendhagyó
elôadások színrevitelében pedig biztosan
nagy segítséget jelent, hogy a zuglói Ze-
neházban igazán kiváló technikai feltéte-
lek állnak rendelkezésre, ráadásul a Szent
István Király Zenemûvészeti Szakközépis-
kola növendékei is lelkesen vesznek részt
a munkában. 

– Ezek a produkciók valódi csapatmun-
ka eredményei, s ezért minden résztvevô-
nek hálás vagyok. Nemcsak a muzsikus
fiatalok jönnek szívesen, hanem azok is,
akik hangkultúra szakon tanulnak a szak-
középiskolában, és hangtechnikusként,
világosítóként végeznek fontos feladatot.
Lehetôség van arra is, hogy a színpadon

operatôr dolgozzon, és a képet szimultán
kivetítsük. Néha az elôcsarnokot olyan
módon díszítjük fel, hogy az bevezesse a
közönséget a koncert hangulatába. Ami-
kor például a mûsor a vízhez (patakhoz,
szökôkúthoz stb.) kapcsolódott, az elô-
csarnokban vízi madarak, nádas, hullá-
mokat idézô dekorációk fogadták a pub-

likumot. Ebben a szintén zuglói
Munkácsy Mihály Általános Iskola diák-
jai vannak segítségünkre. Egyébként az
utóbbi években az ô rajzaikat használjuk
fel a szórólapjainkhoz, plakátjainkhoz is.
Amikor a gamelán zenének szenteltünk
egy koncertet, Indonéziában készült fo-
tókból rendeztünk kiállítást, emellett az
Indonéz Nagykövetség számos eredeti
bábot, napernyôt küldött, amelyek mind-
mind segítettek a megfelelô miliô megte-
remtésben. Kodállyal vallom én is, hogy
a gyerek számára csak a legjobb elég jó.
Ezért arra törekszem, hogy a legapróbb
részletekig mindent kidolgozzunk. A sa-
ját szövegem megírásán kívül általában
technikai forgatókönyvet is készítek,
amelyben benne van, hogy hogyan kell
világítani, mikor kell leengedni a vetí-
tôvásznat, melyik szereplô honnan érke-
zik és így tovább. Természetesen a spon-
tánnak tûnô beszélgetéseket is elôre
megtervezem a mûvészekkel. A forgató-
könyv azért is fontos, mert háziasszony-

ként végig a színpadon vagyok, így az
ügyelônek mindent pontosan tudnia kell. 

– A közönség hogyan fogadja mindezt,
milyen visszajelzéseket kapnak?

– Már többször kérték tôlünk, hogy ne
csak vasárnap legyen két koncert, hanem
szombaton is, tehát összesen négy elô-

adást tartsunk egy hétvégén. Tény,
hogy egy-egy programmal négyszer
is meg tudnánk tölteni a nagytermet,
ez azonban fizikailag túlságosan
megterhelô volna. Rengeteg elisme-
rést kapunk szóban és írásban, és
vannak, akik a legelsô évtôl eljönnek
minden programra. Jelentôs törzskö-
zönséget sikerült kialakítanunk,
akiknek az utóbbi években már le-
vélben vagy e-mailben küldjük el a
szórólapot. Idén például, alighogy a
program kijött a nyomdából, az
egyik délutánra szóló bérletünk né-
hány nap alatt teljesen elkelt. Annak
is örülök, hogy bár 7-tôl 14-éves ko-
rig ajánljuk az elôadásokat, a kiseb-
bek is példás fegyelemmel, nagy
érdeklôdéssel vesznek részt rajtuk. A
felsôtagozatosok sem maradnak el,
és a felnôttek is lelkesek. Ez év feb-
ruárjában, amikor az OperaStúdió
ragyogó fiatal énekeseivel egy rend-
hagyó Figaro lakodalma-produkciót
mutattunk be Ionel Pantea rendezé-
sében, szombatról vasárnapra való-
színûleg elterjedt az elôadás híre, mi-

vel a 330 férôhelyes teremben egy tût sem
lehetett leejteni. Híres mûvészek is kíván-
csiak voltak a produkcióra. 

– Talán ez is tükrözi, hogy a Pastorale-
sorozat nemcsak a gyerekek számára ér-
dekes...

– Nekünk a családi koncepció nagyon
fontos. Záborszky Kálmán tudatosan tart-
ja alacsonyan a bérletárakat, éppen azért,
hogy az ár ne okozzon gondot a többgyer-
mekes családoknak sem. Kevés az olyan
program, ahová a családok együtt mehet-
nek el, amit közösen élhetnek meg, és
amirôl lehet aztán beszélgetni. Ezért is
tartjuk a Pastorale-koncerteket a hétvé-
gén. Szeretnénk, hogy a nagyszülôk, apu-
kák, anyukák együtt jöjjenek el a gyere-
kekkel. Volt olyan programunk, amelyre
tôbb évvel késôbb is szívesen emlékeztek
vissza a felnôttek is. Bízom abban, hogy
sok ilyen elôadásunk lesz még. Ötletek-
ben, hála istennek, változatlanul bôvel-
kedünk.  R. Zs.
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