
ZENEI KÖZÉLETÜNK

Pécs városa 2010-re megpályázta az Euró-
pa Kulturális Fôvárosa rangot. Az odave-
zetô út egyik fontos tényezôjeként számol-
nak azzal a Pécsi Szimfonikus Zenekarral,
amely 2004. január 1-tôl mint  Pannon Fil-
harmonikusok – Pécs néven mûködik. A
nagy eseményt ünnepi közgyûléssel, sajtó-
tájékoztatóval és gálahangversennyel kö-
szöntötte az együttes, amely – még Pécsi
Szimfonikus Zenekarként – ezen a napon
ünnepelte megalakulásának huszadik év-
fordulóját is. A közgyûlés és a sajtótájé-
koztató emelvényen elhelyezett asztalánál
Hamar Zsolt jelenlegi vezetô karmester,
Horváth Zsolt zenekarigazgató és dr.
Kuncz Márta alpolgármesterasszony mel-
lett ültek a szólamvezetôk is. Az összejö-
vetel alapvetô gondolata az volt, hogy az
újdonságok mellett az elmúlt két évtized

eredményeirôl, az elôdök példaértékû ze-
nekarépítô tevékenységérôl megemlékez-
zenek és a mai vezetôk hitet tegyenek
amellett, hogy az utóbbi hetek-hónapok
nagyszabású, szükséges újításai ellenére
sok értéket, jó hagyományokat kell meg-
ôrizni a nemrég elhunyt Szkladányi Péter
igazgató nevével fémjelzett elôzô húsz
esztendôbôl. Ennek értelmében egy szál
rózsával köszöntötték azt a 36 ma is aktív
muzsikust, akik 1984. január 1-jén már a
társulat tagjai voltak. Az ünnepi emelvé-
nyen kapott helyet az azóta funkcióban
lévô valamennyi zeneigazgató, kivéve ter-
mészetesen a fiatalon elhunyt, köztisztelet-
ben álló Breitner Tamást, akinek emlékét
példamutatóan ápolja a pécsi együttes. 

Az esti gálakoncerten mindhárom kar-
mester pálcát vett kezébe, a rendezôk

szándéka szerint azonban a pultoknál csak
azok foglaltak helyet, akik a jelenlegi
Pannon Filharmonikusok – Pécs tagjai.
Elmondásuk szerint a tapasztalatok azt
mutatják, hogy nemes gesztus ugyan
ilyen alkalmakkor a régi tagokat is szín-
padra léptetni, de akkor lényegesen rosz-
szabbul játr a közönség. S valóban, mind-
azok után, ami a közgyûlésen és a
sajtótájékoztatón, valamint az elkészített
riportokban a minôséggel kapcsolatban
elhangzott, indokolatlan lett volna kocká-
ra tenni a hangverseny színvonalát, sike-
rét. Mint mindig, most is voltak olyanok,
akik ezt sérelmezték a régebbi tagok kö-
zül, s igen divatosan mindennek a sajtó-
ban adtak hangot. Ezek azonban apró
disszonanciák voltak, a január 3-i rendez-
vény gyönyörûen sikerült.  
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A zenekar története

Pécs kétezer évvel ezelôtt fejlôdött város-
sá Sopianae néven. A rómaiak alapította
település a III. század végére Pannonia
egyik közigazgatási székhelyévé vált.
1367-ben Nagy Lajos király itt alapította
Magyarország elsô egyetemét,

A dél-magyarországi Pécs ma Magyar-
ország egyik legnagyobb városa. A tele-
pülés mediterrán éghajlatával, gazdag
kulturális és diákéletével a turisták ked-
venc célállomása, akik az évek során a
„Mediterrán hangulatok városa” címmel
tették ismertté Pécset az ország határain
túl. Természeti adottságai, a település
szerkezete, az építkezési szokások sajá-
tosságaként a városba érkezô idegenek
Toscana vagy Lazio dombjai közt érezhe-
tik magukat.

A kétezer éves kultúra, a város mediter-
rán éghajlata – s talán a jó bor – következ-
tében Pécs a mûvészek kedvelt lakhe-
lyévé vált. A város a tudomány, a
mûvészetek, így a zene regionális köz-
pontja.

A zenekar a város gazdag zenei és zene-
kari múltjának legjelentôsebb képviselô-
je, melynek jogelôdje a Bécsbôl 1807-ben
áttelepült Mozart-kortárs és Haydn-tanít-
vány Lickl György (Johann Georg) által
1811-ben alakított Zenemûvész Társaság
(Tonkünstler Sozietät), amely 1811. de-
cember 9-én adta elsô hangversenyét. Az
alsó-ausztriai Lickl György Joseph
Haydnnál tanult zeneszerzést, s a 19. szá-
zad elején már Bécs ünnepelt zeneszerzô-
je volt. A pécsi püspök 1806-ban regens
chori állást ajánlott a fiatal mesternek,
akinek pécsi letelepedésével a város zenei
élete intenzív fejlôdésnek indult. Lickl az
évek során bécsi zenészeket szerzôdtetett,
s hamarosan Magyarország legjobb zene-
karát hozta létre.

Az idôk folyamán különbözô neveken
mindig mûködött a városban szimfonikus
zenekar. Az 1830-as évek közepén jelen-
tôs operaelôadásokra került sor; a szimfo-
nikus zenekar „Szabad Királyi Pécs Váro-
si Zenekar” néven adta hangversenyeit. A
hagyományokat folytatva 1871-ben meg-
alakult a Pécsi Zeneegylet Zenekara,
amely a XX. század közepéig magas szín-
vonalon elégítette ki a város lakosságának
zenekari igényeit. A II. Világháborút kö-
vetô átmeneti visszaesést követôen az An-
tal György kezdeményezésére létrejött
Pécsi Szimfonikus Zenekar 1951. március
6-án adta elsô hangversenyét. A város ze-

nekari életében jelentôs változást hozott
az 1956-os év: Az Országos Filharmónia
szerepvállalásával 1956. szeptember 1-
jén megkezdte mûködését a félig függet-
lenített Pécsi Filharmonikus Zenekar. Az
1811-ben megkezdett zenekarépítô mun-
ka 173 év utáni kiteljesedését az önálló
mûvészeti intézmény létrehozása jelen-
tette.

A Pécsi Szimfonikus Zenekar, mint
önálló mûvészeti intézmény 1984-ben
alakult meg Breitner Tamás karmester
mûvészeti vezetésével, 92 zenekari mû-
vész taggal. A zenekar fenntartója azóta is
Pécs Megyei Jogú Város.A hivatásos ze-
nekar országos rangjának kivívásában
döntô érdeme volt Breitner Tamás Liszt-
díjas, Érdemes Mûvész városi zeneigaz-
gatónak, valamint Szkladányi Péter zene-
kari igazgatónak.

Breitner Tamás színházi zeneigazgató-
ként a klasszikus-romantikus Mozart,
Beethoven, Verdi, Puccini vonulat mellett
szívesen tûzött repertoárra Wagner operá-
kat, de segítôje volt a XX. századi és kor-
társ opera színpadra állításának is.

A zenekar vezetô karmestereként Breit-
ner Tamás legfôbb közönség- és zenekar-
nevelô tevékenysége a hazai és külföldi,
XX. századi és kortárs zene területén
nyilvánult meg. A zenekar élén vezényelt
kortárs magyar kompozíciókból készített
számos felvételt ôriz a Magyar Rádió, s a
magas színvonalú elôadást néhány lemez-
felvétel is bizonyítja. Farkas Ferenc, Ka-
dosa Pál, Maros Rudolf, Szervánszky
Endre, Szabó Ferenc, Szelényi István,
Lendvay Kamilló és Balassa Sándor mû-
vei egészítették ki a szinte teljesnek
mondható Bartók- és Kodály-mûvekkel
megalapozott XX. századi magyar reper-
toárt Breitner Tamás pécsi városi zene-
igazgatói tevékenységében. 

A Pécsi Szimfonikus Zenekart 1989. ja-
nuár 1-jétôl már igazgatói minôségben
irányító Szkladányi Péter mûvészeti veze-
tônek – vezetô karmesternek Howard
Williams-t szerzôdtette. Az 1989. október
2-i vezetô karmesteri bemutatkozó hang-
versenyén az angol származású maestro
egy magyar programmal tette le a név-
jegyét: az estén elhangzott Erkel Hunyadi
László nyitánya, Liszt Ferenc Magyar
fantáziája, Bartók Divertimentója, vala-
mint Kodály Galántai táncok címû darab-
ja. Howard Williams hatalmas, minded-
dig szunnyadó mûvészi energiákat
szabadított fel a zenekarban. Az együttes
mûvészeti vezetôjeként koncepciózusan

nyitott egyrészt a késôromantikus nagy-
zenekari alkotások felé, másrészt jelentôs
szerepet vállalt a XX. századi külföldi
szerzôk mûveinek pécsi bemutatásában.
Aktívan részt vett a kortárs magyar zene-
szerzôk (pl. Balassa, Kalmár) alkotásai-
nak elôadásában. Munkájának fôbb vonu-
latai Dvořak, Rachmanyinov, Mahler,
Sztravinszkij, Messiaen mûveihez köthe-
tôk.

A zenekar életében áttörô erejû fejlô-
dést hozó Howard Williams által vezetett
négyéves szakmai munka után Szkladányi
Péter igazgató ismét külföldi karmestert
szerzôdtetett Nicolás Pasquet személyé-
ben. Az Uruguayban született, de a német
zenei iskolán nevelkedett mûvészeti
vezetô kiváló folytatója volt a korábban
megkezdett tudatos zenekarépítô munká-
nak. 1993–1996 közti vezetô karmesteri
ciklusát a mûhelymunkára épített kiváló
koncertek jellemezték. Mûvészeti vezetô-
ként Pécsett keveset játszott szerzôk
mûveibôl indított a ciklusán átívelô soro-
zatot. Kiemelkedôek voltak Sosztakovics,
Bruckner, Schumann interpretációi.
Nicolás Pasquet vezényletével 1994-ben
indította az együttes nagyszabású hangle-
mezfelvétel sorozatát, amely százezres
példányszámú kiadásával megteremtette
az együttes nemzetközi ismertségét. A
Naxos–Marco Polo hanglemezkiadó fel-
kérésére a zenekar elkészítette Lajtha
László összes szimfonikus zenekari mû-
vének CD-világpremierjét.A Pécsi Szim-
fonikus Zenekar a Lajtha-összkiadás nyo-
mán a magyar zenekultúra egyetemes
népszerûsítéséért 1998-ban a Bartók Béla
/ Pásztory Ditta díjban részesült. 

Az 1997. szeptemberében indult zenei
évadtól az igazgató ismét Howard
Williams-t kérte fel az együttes vezetésére
a vezetô karmesteri feladatok ellátására.
A hároméves mûvészi vezetôi státuszban
Howard Williams abban a szellemiségben
folytatta tevékenységét, amely az elsô pé-
csi ciklusát is jellemezte. Emlékezetes
oratórikus hangversenyeket adott a pécsi
Bazilikában, befejezte Mahler valamen-
nyi szimfóniáját átfogó sorozatát, és to-
vábbra is rendszeresen vezényelte a kor-
társ magyar szerzôk mûveit. Hat Balassa
Sándor mûvet tûzött a mûsorára, amely-
nek többsége ôsbemutató volt, és szere-
peltek a programban Dubrovay László,
Orbán György és Durkó Zsolt szerzemé-
nyei is.

Howard Williams távozásával – a 12
éven át tartó külföldi vezetô karmesteri
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sorozatot megszakítva – Hamar Zsolt sze-
mélyében egy rendkívül tehetséges, több
hazai és nemzetközi karmesterversenyen
elért gyôzelemmel, valamint nagysikerû
koncertekkel bizonyított magyar kar-
mester vette át a Pécsi Szimfonikus Zene-
kar irányítását.

Hamar Zsolt zeneigazgató 2000/2001-
es évadnyitó hangversenyén Wagner
Trisztán és Izolda elôjátéka, Izolda szerel-
mi halála, Mozart A-dúr klarinétversenye,
majd Bartók Concerto-ja hangzott el. A
pécsi közönség nagy érdeklôdéssel, nyi-
tottsággal fogadta az új zeneigazgatót, aki
ma már a város ünnepelt, megbecsült
vezetô mûvészeként áll a közönség elé.

A 2003-as zenei évad jelentôs szemé-
lyi-szervezeti változást hozott a zenekar
életében. Szkladányi Péter 18 igazgatói
év után megvált a vezetôi feladatoktól,
2003. január 1-jétôl haláláig címzetes
igazgatóként segítette az intézmény mun-
káját. Az új menedzsment felállásával
Hamar Zsolt zeneigazgató és Horváth
Zsolt igazgató tervei alapján megkezdô-
dött a zenekar átalakítása, melyeket Pécs
M. J. Város közgyûlése határozatban is
megerôsített. 

2003. szeptember 1-jétôl az együttes
széles spektrumú feladatait – mely magá-
ba foglalja Pécs és a Dél-dunántúli Régió
hangversenyéletét, valamint a Pécsi Nem-
zeti Színház zenés darabjaiban való köz-
remûködést – az együttes új szerkezeti
koncepciójának megfelelôen két mûvé-
szeti együttes – egy 73 fôs hangverseny-
zenekar és egy 22 fôs Szimfonietta látja el.

A szakmai megújulás és minôségi vál-
tás lehetôségét a kiváló mûvészeti irányí-
tású két évtizedes koncepciózus munka,
valamint az együtteshez az elmúlt évti-
zedben szerzôdött kimagasló képességû
mûvészek adják. A zenekarnál megfogal-
mazott új stratégiai céloknak megfelelôen
a jubileumi évadtól az együttes intenzív
regionális szerepet vállal (Kaposvár,
Szekszárd, Eszék), sôt Budapesten is ön-
álló bérletsorozattal jelentkezik. 

Az újragondolt mûködési területnek és
céloknak megfelelôen 20 éves fennállását
ünneplô együttes 2004. január 1-jétôl új ar-
culattal – és ennek fontos elemeként új né-
ven: Pannon Filharmonikusok – Pécs foly-
tatja magas színvonalú szakmai munkáját. 

Dr. Kuncz Márta alpolgármester asz-
szony képviselte polgármester urat az ün-

nepi közgyûlésen és a sajtótájékoztatón,
ahol fontosnak tartotta kiemelni: a zene-
kar felvette a ritmust, hogy versenyképes
lehessen Európa-szerte. Ehhez a vállalko-
záshoz nagyon jó tôke a múlt, amelynek
alapján ez a zenekar lehet az egyik jog-
alapja a 2010-es Kultúra Fôvárosa címre
való pályázatot is tartalmazó a tíz-
tizenötéves programnak.

Mindehhez természetesen méltó helyet
is kell biztosítani az együttes számára, va-
gyis fel kell építeni azt a hangversenyter-
met, aminek tervei már elkészültek. Vagy
ha nem azt, akkor egy kultúrpalotát, ahol
a hangversenyterem mellett más intézmé-
nyek, más rendezvények is helyet kaphat-
nak. 

– Akkor, amikor lépten-nyomon Pécs
gazdasági gondjairól lehet hallani, hogy
tudták keresztülvinni ezt a zenekari átala-
kítást? Nem is elsôsorban az elvi hozzájá-
rulásra gondolok, hanem ennek anyagi
vonzatára? Arra, hogy ez nemcsak egy
egyszeri kiadás, hanem a két együttes bé-
reiben jelentkezô folyamatos költség, va-
lamint az a kompenzáció, amit az eddigi
turnék elmaradása miatt fizet a város mu-
zsikusoknak.

– E város számára nincs más megoldás;
a nehézipart nem lehet már feltámasztani,
csakis a kultúra lehet a kitörési pont.
Mindezt tehát befektetésként kezeljük.
Ami az elmaradó külföldi utak miatti ki-
egészítést illeti, szerencsénk volt, hiszen
közben általános béremelés is volt, és en-
nek következtében elviselhetô volt a teher
a város vállán.

– Mit vár el ezután Pécs városa a zene-
kartól? Számít-e több közremûködésre az
egyes ünnepi, reprezentatív alkalmakkor?

– Ez eddig is így volt, hiszen már nevé-
ben is forgatta Pécs városát az együttes a
különbözô hangversenyeken. Szeptember
1-jén, a város ünnepén ingyen ad koncer-
tet a város lakói számára, a Filharmónián
keresztül szervezett ifjúsági hangverse-
nyeken pedig nagyon jutányos áron szo-
kott fellépni.

– Önnek személyesen mennyi munkája
van abban, hogy a mai napon itt ünnepel-
hetünk?

– Én kevésbé folytam bele ezekbe a
dolgokba, mert éppen politikai ciklusvál-

táskor kezdôdtek; a folyamatosságot a
polgármester úr jelenti. Ô tárgyalt a zene-
kar vezetôivel, vett részt a várható költsé-
gek kiszámításában és tette lehetôvé,
hogy az átalakulás ilyen gördülékeny le-
gyen.

– Korábban nem is volt hivatalos kap-
csolata a zenekarral?

– De volt, mivel én voltam a Kulturális
Bizottság elnöke. Mindenrôl tudtam és az
átalakulás személyi feltételeinek kialakí-
tásában nekem is részem volt.

– Mennyire tudott azonosulni a kezde-
tektôl fogva ezzel a folyamattal?

– Eleinte voltak fenntartásaim, elsôsor-
ban amiatt, hogy mit fognak mindehhez
szólni maguk a zenészek? Akkor azon-
ban, amikor elmentem a zenekarhoz és ott
azt halottam, hogy korszerûsíteni kellene,
minden ellenérzésem elmúlt. A közremû-
ködôk egyetértése kell egy ilyen átalakí-
tás sikeréhez és amikor ezt garantálva lát-
tam, bizakodó lettem.

– Érez-e magában elegendô erôt a
hangversenyterem-kérdés megoldásában
való részvételhez?

– Most egy olyan csodálatos pillanatot
élünk, amikor mindenki azt gondolja,
hogy nekünk a kultúrában kell érvényesül-
nünk. Meg kell ragadni ezt az alkalmat és
meghozni a döntést. Ha a döntés megszü-
letik, akkor ez is elindulhat a maga útján.

– Melyik megoldást tartja jobbnak?

– Egyértelmûen azt, amelyik többféle
feladatot segít megoldani. Ez a kulturális
központ óriási építmény lesz, hatalmas te-
rekkel, ahol valóban sok minden megva-
lósítható.

– Van-e olyan kedvenc mûve, zeneszer-
zôje, amely a pécsi zenekar repertoárján
található?

– Nagyon szeretem Bartókot, ami azért
érdekes, mert fiatal koromban kibírhatat-
lannak tartottam. Közben azonban rájöt-
tem, hogy ô az, aki megjelenítette zené-
ben a 20. századot, annak minden
feszültségével. Így külön öröm számom-
ra, hogy a most kapott új hangfelvételen
éppen Bartók mûvek szerepelnek.
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Hamar Zsolt zeneigazgató 2000
ôszétôl látja el Pécsett feladatát, kapcsola-
tát az együttessel azonban ô maga 1998-ra
datálja. Ebben az évben debütált Német-
országban a Deutsches Symphonieorch-
ester élén, amikor abban az öltözôben ka-
pott helyet, ahol egykor Karajan és
Abbado is öltözött. Leírhatatlan érzés vett
rajta elôtt és ezután szinte közvetlenül jött
Pécsre vendégszerepelni. Ebben az emel-
kedett lelkiállapotban különös erôt és lel-
kületet érzett meg ebben az együttesben,
amelyik hihetetlenül akar és tud dolgozni.
Ez az energia nagyívû pályához szüksé-
ges, s ez elgondolkodtatta Hamar Zsoltot.
Választania kellett a mindenkori karmes-
terek kétféle karrierálma közül: híres
együttesek élén, mindig mindenütt ven-
dégként bekerülni a körforgásba, vagy rö-
gösebb, ám tartalmasabb úton, középkate-
góriájú együttesekbôl nagyot alkotni
szakmailag és emberileg. Ez utóbbi mel-
lett döntött, annál is inkább, mert a zene-
kar ragaszkodott hozzá és a munkájához. 

A közös munka során világossá vált,
hogy a különös erôt és lelkületet elavult
struktúra köti gúzsba, amitôl feltétlenül
meg kell szabadítani, ha ezekkel a muzsi-
kusokkal szárnyalni akar. A zenekar haj-
landóságot mutatott, de még meg kellett
szerezni a város hajlandóságát is. A zené-
szek kétszer is szavazhattak, egyszer
66%, másodszor 87% mondott igent az új
szerkezetre. Környezetében sokan aggá-
lyoskodtak, hitetlenkedtek, az elsô lépés,
maga a váltás azonban megtörtén.

A legtöbben megértették, hogy aki
gyorsabban tud az új elvárásokhoz alkal-
mazkodni, az nyertese lehet a változások-
nak. Ez Pécs esetében különösen nagy
jelentôségû, hiszen a város a rendszervál-
tás egyik nagy vesztese. A tönkrement ne-
hézipar helyett nem „teremtek” újabb be-
vételi források, a kiadások viszont
folyamatosan csak nôttek. Kitörési pon-
tok kellenek és lehet a kultúra, a hozzá
csatlakozó idegenforgalommal.

– Amikor elôször beszélgettünk arról,
hogy milyen módon kívánja átalakítani a
Pécsi Szimfonikus Zenekart, el nem tud-
tam képzelni, hogy ez megvalósítható.
Hogy lesz elég pénze és ereje a városnak;
hogy némely muzsikus – még ha nem is
saját akaratából – de alárendeli pillanat-
nyi személyes érdekeit egy hosszú távon
érvényesülô folyamatnak.

– Ezzel többen is így voltak, de ez nem
baj. Vannak olyanok, akik még most sem
hisznek benne. Ez sem baj, hiszen olyan
észrevételeket fogalmaznak meg, ame-
lyekre nekünk oda kell figyelnünk. Ha ja-
vítani vagy alakítani kell akár a koncep-
ción is, megtesszük. Magát a koncepciót
egyébként állandóan alakítjuk. Az én dol-
gom pedig az, hogy dolgozzam, hogy
egyre jobbá váljunk. Eltelt négy hónap
egy olyan próbarendszerben, amit most
már irigyelnek tôlünk a többiek.

Minden anyagot másfél hétig próbá-
lunk, utána egy, két vagy három hangver-
senyt játszunk. Kéthetes ciklusokban
élünk és a hét minden napjának megvan
az értelme. Átjátszó összpróba, szólam-
próbák vannak, van otthoni gyakorlásra
szánt nap. Végiggondolva az elmúlt hóna-
pokat, változtatni szeretnék; hasznosnak
tartanám jobban építeni az egyéni felelôs-
ségre. Több számonkérést tervezek a jö-
vôben. Ezek lehetnek egyéniek, lehetnek
kiscsoportosak. De kérni csak úgy lehet,
ha az ember ad is. Szeretném biztosítani
az egyéni képzés, az egyéni órák lehetô-
ségét. Ezek olyan korrepetálások lenné-
nek, amelyeken a csak az illetôre jellemzô
problémák, technikai nehézségek megol-
dásában lehetne segítséget nyújtani.

– Ez egyfajta utánképzés lenne?

– Igen, mivel itt képzett, diplomás em-
berek ülnek. Csakhogy a zenekari zenész-
képzés továbbra sem megoldott a hazai
felsôoktatásban és alapvetô dolgokat nem

tanulnak meg leendô zenekari muzsikusa-
ink. Már elég rossz hírem van, hogy min-
denrôl megmondom a véleményem, de ha
most megkérném a kollégákat a legegy-
szerûbb ritmusképlet eltapsolására, hetve-
nen ötvenötfélét tapsolnának. De nem-
csak itt, hanem bárhol másutt, beleértve
az élvonalbelieket is.

Szerencsésebb lenne, ha mindez nem az
utánképzés, hanem az utánpótlás képzés
kereti között valósulna meg. Elkezdtem
egy speciális tantárgy oktatását itt Pécsett,
de valójában alig történt valami. Talán el-
jön az a pillanat, amikor találkoznak az
igények és lehetôségek mind a Pécsi Tu-
dományegyetemen, mind a zenekar illet-
ve az én saját szakmai életemben, hogy a
munkát újra lehet kezdeni. Akkor lehet
majd valódi utánpótlás-nevelésrôl beszél-
ni. Úgy gondolom, hogy ennek megvaló-
sulása húsz-harminc év múlvára tehetô.
Addig az a legfontosabb cél, hogy ez a ze-
nekar a magyar élvonalban, az európai
erôs középmezônyben meg tudjon ka-
paszkodni. S ha esetleges mûvészi fejlô-
désünkkel együtt a körülményeink is fej-
lôdni tudnak, gondolkodhatunk a még
magasabb „osztályba kerülésrôl”.

– Lehet- prognosztizálni, és ha igen,
mikorra azt az állapotot, ami a most elha-
gyott turnék helyetti rangosabb felkéré-
sekre éretté, alkalmassá teszi az együt-
test?

– Ez nemcsak a muzsikusok szakmai
felkészültségén, de a menedzsment ráter-
mettségén is múlik. Az én dolgom tehát
feltétlenül az a bizonyos színvonal megte-
remtése, az ehhez méltó piaci lehetôségek
felkutatása és megszerzése pedig elsôsor-
ban Horváth Zsolt igazgató úré. Felkéré-
sek most is jönnek, de ezeket most nem
fogadjuk el.

– Milyen repertoárral lehetne a legha-
tásosabban az igazi szimfonikus zenekari
piacon jelentkezni?

– Bármit lehet játszani, a nagy kérdés
mindig az, hogy hogyan? Nem akarom az
együttes repertoárját célirányosan szûkí-
teni. Ami biztos, az Bartók; eddig is ját-
szottunk, ezután az alaprepertoár része
lesz. Ezért is szerencsés dolog, hogy ez az
elsô Pannon Filharmonikusok címkével
készült hangfelvételünkön éppen Bartók
mûvek szerepelnek. Keresett lehet termé-
szetesen az egyéb magyar repertoár is, és
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el kell mondanom, hogy már holnap utaz-
hatnánk ízlésem szerinti felkérésre, de
csak 30–40–50 fôbôl álló együttessel ma-
gyar mûveket játszani. Nem akarják el-
hinni, amikor azt mondom: nincsenek
olyan magyar mûvek, amikbôl egy szép
hangversenyre valót össze lehetne állítani
hat pult prímmel, kettes fákkal, két kürt-
tel, két trombitával. De milyen jó lenne,
ha születnének ilyen darabok!

– Ebbe a nagy kulturális befektetésbe,
amivel 2010-ig Pécs városa a megpályá-
zott címre készül, nem férne bele ilyen
mûvek megrendelése?

– Létezik már most házi zeneszerzôi
pályázat, amire az elmúlt hat-nyolc évben
érkeztek is kompozíciók Balassa Sándor-
tól, Petrovics Emiltôl, Kovács Zoltántól –
de ezekhez még más is kellene. Átiratok-
ra gondolok, elsôsorban a zongorairoda-
lom remekeibôl, amilyeneket már Kocsis
Zoltán is készített. Ô azonban azt mondta,
és sajnos igaza is van, hogy ha igazán jól
akarunk átírni egy valódi zongoradarabot,
ahhoz hatalmas együttes szükséges. Azzal
pedig – mint látjuk – nehéz utazni…

– A jövôképhez hozzátartozik-e az a ré-
gebben megfogalmazott óhaja, hogy pon-
tos próba- és koncertrenddel lássák el a
zenekari mûvészeket?

– Ôsz óta így dolgozunk. Augusztus 27-
én minden muzsikus napra pontos menet-
rendet kapott, amitôl csak annyiban lehet
eltérni, amennyiben az operaelôadások
megkívánják. Azokról ugyanis csak egy
hónappal elôre lehet informálódni, és kö-
zülünk is sokakat érintenek. Ezt azonban
elôre megmondtuk, hogy fel lehessen rá
készülni. Legközelebb ez éppen február-
ban esedékes, Gounod Faustja lesz mûso-
ron.

Amit még fontosnak tartok a közeljövô
eseményeibôl, a január 16-án induló Pan-
non Bérlet sorozatunk Budapesten, az
Olasz Intézetben. Ez májusig minden hó-
napban egy alkalmat jelent, kivéve a már-
ciust, amikor viszont a Budapesti Tavaszi
Fesztiválon játszunk. 

– Utoljára éppen hét esztendôvel
ezelôtt, 1997 januárjában beszélgettünk
Gyermánné Vass Ágnes koncertmester-
rel; arról, hogyan próbál a Pécsi Szimfo-
nikus Zenekar és az itteni zenemûvészeti

fôiskola együttmûködni annak érdekében,
hogy elegendô és megfelelôen képzett
utánpótlással rendelkezzék az együttes.
Most egy nagy átalakítási folyamat végén,
az új típusú zenekari muzsikuslét kialaku-
lásának folyamatában élô hegedûmû-
vészt, koncertmestert kérdezem: hogyan
ítéli meg „belülrôl” ezt az idôszakot?

– Idôközben én négy évig tanítottam
egy dél-koreai egyetemen, ami miatt az
oktató- és zenekarépítô-munkát itthon
szüneteltetnem kellett. Amikor pedig ha-
zajöttem, már olyan változások elôszeleit
éreztem az együttesben, amelyekrôl úgy
gondoltam, hogy teljes erômmel segíteni
szeretném, nem oszthatom meg magam
továbbra sem a zenekar és a tanítás kö-
zött. Hogy mennyire jól ítéltem meg a
helyzetet, most látszik igazán: szinte min-
den percemet az itteni munka köti le. 

Alapfeltétel természetesen a gyakorlás,
ám minden változás ellenérzéseket vált
ki. Az emberek megszoknak valamit, él-
vezik annak elônyeit és már azokat a dol-
gokat is magukénak érzik, amiket egyéb-
ként csak szidni tudnak. Teljesen új
konstrukciók között, teljesen más szemlé-
lettel dolgozunk, aminek nem mindenki
örült eleinte, és vannak most is ellenlá-
basok – nyilván annak függvényében,
hogy életüket miképpen befolyásolták
ezek az újdonságok. Azt vettem azonban
észre, hogy érezhetôen csillapodik a ha-
rag és az ellenszenv, mert a sok elônyös
változás elgondolkodtatta a kételkedôket.

– Mi az, ami ellenérzést váltott ki az át-
szervezések, átalakítások során?

– Leginkább talán az az átcsoportosítás,
amire feltétlenül szükség volt a munka
szervezhetôsége, minôségének javítása
érdekében. Addig, amíg játszottuk bérleti
és ifjúsági hangversenyeinket, elláttuk a
Pécsi Nemzeti Színház összes mûfajú
színházi zenéjét a musicaltôl az operáig,
nehezen lehetett egy-egy igényesebb kon-
certre felkészülni. Elvonta azt az intenzív
és szükséges figyelmet, amit egy ilyen
próbaidôszak, majd maga a fellépés igé-
nyel.

A megoldás roppant kényes volt, mert
ki az, aki önszántából vagy csak az egyi-
ket, vagy csak a másikat választja? Hát
még ha nem is minden esetben saját vá-
lasztásról van szó! Van, aki inkább a szín-
házi munka mellett döntött, mert életkö-
rülményeinek, egyéb munkájának az

jobban megfelel. Esetleg mert nehezen vi-
seli a zenekari stresszt, a színpadon ülést
– sokféle indok lehetséges. Ezzel együtt
ôk voltak kevesebben, amibôl az követke-
zik, hogy másoknak, akik egyébként ra-
gaszkodtak volna a szimfonikus zenekari
munkához, menni kellett. Köztük számos
kiváló zenekari muzsikus, hiszen a szín-
házi munka is felkészült, jó zenészeket
igényel. A szétválást tehát konfliktusok
kísérték és még azoknak is fájdalmas volt
néhány búcsú, akik a szimfonikus zene-
karban maradhattak. A „szakítás” termé-
szetesen nem merev és nem végleges, hi-
szen van átjárhatóság és az is biztonságot
ad, ha az ember tudja, honnan hívhat va-
lódi zenekari muzsikusokat, ha kisegítôk-
re van szüksége. És fordítva: közülünk is
bárki szívesen beül a zenekari árokba, ha
ott nagyobb apparátusra van szükség, pél-
dául egy Gounod Faust elôadáskor.

A színháziak Sinfonietta néven külön
együttest alkotnak, önálló koncertjeik
vannak, saját életet élnek. A Pannon Fil-
harmonikusok tag-együtteseként velük
elsôsorban a Pécsi Nemzeti Színház min-
denkori vezetô karmestere – jelenleg Cser
Miklós – dolgozik.

Ezek jelentik a változások fundamentu-
mát. De alapvetôen megváltozott a próba-
rend is. Sokkal hosszabb a felkészülési
idôszak. A sokféle feladat miatt eddig
egyetlen hét állott rendelkezésünkre a da-
rabokkal való elsô találkozástól a hang-
versenyig. Ha vendégkarmester jött, az ô
munkamódszerét és elképzeléseit is ez
alatt az egy hét alatt kellett megismerni.
Repertoárt pedig nem lehet úgy építeni,
hogy nehezebb darabok lehetôleg ne ke-
rüljenek mûsorra, mert nincs elég idô
megtanulni ôket. Ilyenkor aztán nem érzi
magát igazán jól az ember a színpadon,
hiszen még ha sikerült is megtanulni a
mûvet, elmélyíteni már nem lehetett. Ar-
ról nem is szólva, hogy ha emellett egy
versenymûvet is játszottunk, a kíséret ki-
dolgozására végképp nem jutott idô. 

Most kéthetes periódusokban élünk;
ezek összpróbával kezdôdnek, amikor
Hamar Zsolttal együtt megismerkedünk a
darabokkal, felmérjük, melyek a legké-
nyesebb, legnehezebb feladatok. Aztán
szekciópróbák következnek, minden szó-
lam külön gyakorol. A vonós és fúvós
összpróbákat a karmester vezeti. Ebben a
szakaszban már van némi fogalmunk a
technikai megoldásokról, kisebb részek
már összeállnak. Aztán összerakjuk a mo-
zaikokat és „jöhet a hangverseny”.
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– Több fellépés, turné van, mint koráb-
ban volt?

– Ellenkezôleg, sokkal kevesebb. Addig
nem turnézunk, ameddig játékunk minôsége
nem teszi azt, hogy szakmailag színvona-
las, rangos felkéréseket kapjunk. Mindezt
saját közönségünk körében szeretnénk fel-
építeni, s csak utána másutt is bemutatni.
Közben azért ki-kimozdulunk, más ma-
gyar városokban is fellépünk, hiszen ez is
a fejlôdési folyamat fontos része. 

És azért annyival tartozom a saját múl-
tamnak (múltunknak), hogy hangsúlyoz-
zam: a Pannon Filharmonikusok nem a
semmibôl született, hiszen Pécsnek régóta
van zenekara és az 1984-ben alakult Pécsi
Szimfonikus Zenekar két évtizedes mun-
kája nélkül nem lenne mibôl építkezni.
Nagyon sok jóra, szakmai sikerre, gyö-
nyörû hangversenyre tudok és akarok em-
lékezni. S valljuk be, sok olyan helyre el-
jutottunk, ahová egy magát többre tartó
együttes nem tud elmenni, különösen nem
olyan körülmények között, ahogy ezt mi
tehettük. Minden feladatnak örültünk, ami
adott esetben mondjuk azt a kevéske bért
kiegészítette, amit hivatalosan kerestünk.

Szerencsére a mostani változások révén
nemcsak annyi történt, hogy elestünk
ezektôl a lehetôségektôl. Minden lehetsé-
ges módon kompenzálni igyekeznek ben-
nünket azért, hogy a kitûzött célt megva-
lósíthassuk. Lelki és anyagi ösztönzést
kapunk, nagyszerû menedzselésben van
részünk – új ruhánk és új logónk van.
Koncert után pezsgô várja a muzsikusokat
a színfalak mögött, amitôl még inkább
ünnepi fényben ragyog az este. Ezek fon-
tos apróságok, de vannak nagyon fontos
nagy dolgok is. Hangszereket vásárolha-
tott a zenekar, és nemcsak fúvós-, de vo-
nós hangszereket is. Sok pénzért és méltó
emberek kezébe. A minôségjavítás
ugyanis ott kezdôdik, hogy ne ládákon
kelljen játszani. Most esély nyílt arra,
hogy szebb, homogénebb hangzást adni
tudó hangszercsoportok alakuljanak ki,
ami ugyancsak javítani fogja a minôséget. 

Valóban nagyon boldogok vagyunk,
hogy ennyi idô után mindezt megteremtik
számunkra és szívesen csatlakozunk
ezekhez a fiatal emberekhez, akik élet-
mûvüket a 21. században alkotják. 

– Milyen álláspontot képvisel, képvisel-
het a változásokat illetôen egy fúvós
szólamvezetô, Kreka László kürtmûvész?

– Tapasztalataim és megítélésem alap-
ján a többség jónak tartja ezeket a válto-
zásokat, hiszen jelentôsen javult a munka-
megosztás. Nem kell például hétvégékén
dupla elôadásokon musicalaket játszani a
színházban majd hétfôn délelôtt Mozart
szimfóniát próbálni, lesznek ünnepeink:
karácsonyaink, szilvesztereink. Így sincs
kevesebb munkánk, csak éppen jobban le-
het összpontosítani egy feladatra. Több
próbánk van, biztonságosabban fel tu-
dunk készülni és ez bizony meghallatszik
a koncerteken. A színháziak játéka is
érzékelhetôen javult, mert az a kevesebb
muzsikus jobban kidolgozza, összepró-
bálja a darabokat.

– Önöknek, szólamvezetôknek volt-e
olyan feladatuk az átalakulás során, hogy
megpróbálják meggyôzni azokat, akik hú-
zódoznak a változásoktól?

– A fúvósoknál nem volt ellenállás,
mert voltak olyanok, akik szívesebben
vállalták az inkább esti elfoglaltságot
jelentô színházi munkát, hogy napközben
nyugodtan taníthassanak. Mások, akiket
az átszervezés érintett, nyugdíj elôtt álltak
vagy részmunkaidôsök voltak. Voltak
köztük aztán fôiskolások is, akik akár a
legjobb szakmai gyakorlatnak tekinthetik
színházi munkájukat. Ôk azok, akik gyak-
ran játszanak nálunk is, amikor a szimfo-
nikus zenekart ki kell egészíteni egy-egy
gazdagabban hangszerelt kompozícióban.

– Milyen hangszereken játszik jelenleg
a fúvóskar?

– Nálunk elég sok probléma van a
hangszerekkel, kürtöket például hét-nyolc
éve tudtunk utoljára vásárolni. Egy rézfú-
vós hangszer életében ez matuzsálemi
kor, tönkre is mentek ennyi idô alatt. Egy
új kürt viszont három-négymillió forintba
kerül. Legszívesebben német hangszere-
ken játszunk. Legutóbb egy garnitúra
Kühnl kürtöt vettünk, a szólam legöre-
gebb hangszere pedig egy régebbi Ale-
xander kürt. A trombitások is a német
rendszerû trombitákra álltak át, pisztonon
már csak kevesen játszanak, ôk is elsôsor-
ban a színházi együttes tagjai. A harsoná-
sok most kaptak egy garnitúra Bachot, és
egy Meinl tubára is futotta. Néhány éven
belül azonban aktuális lesz a maradék ré-
gi instrumentumot is lecserélni.

Nagy beruházás lesz a közeljövôben
egy új kontrafagott vásárlása, most

ugyanis egy háború elôtti kontrafagottunk
van, aminek egy bombatámadás elcsapta
a tölcsérét és egy fémbetéttel egészítették
ki a hiányzó darabot. Nehezen szólal meg,
hamiskás is, éppen ideje lecserélni.

– Mit gondol, mennyire derûlátó most a
zenekar?

– Eddig is az tartott minket életben,
hogy derûlátóak voltunk. Nagyon sok al-
kalmunk lett volna elkeseredni az elmúlt
húsz esztendôben, hiszen napirenden vol-
tak a komoly gazdasági problémák, hogy
az egyik együttest akarták megszüntetni,
hogy a másikat. Megpróbáltunk mindig
elôre nézni. Most, amikor igazán kedvezô
jövôképet rajzolnak elénk, hogyne lelke-
sednénk?

– A 2003-as évet mennyire tartotta jó-
nak a zenekar?

– Alapjában véve jónak, bár némelyek-
ben biztosan van keserûség, ha például
akaratuk ellenére kerültek abba az együt-
tesbe, ahol most játszanak. De minden-
képpen úgy kellett szervezni, hogy mind-
két zenekarban legyenek jó muzsikusok.

Horváth Zsolt igazgató azzal kezdte,
hogy jó gazdasági évet zárt az együttes
2003-ban. Majd bemutatta mindazokat a
„kellékeket”, amelyek az új néven létezô
együttest fémjelzik 2004-tôl. Az Inspirá-
ció címmel megjelent új hangfelvételt,
amelyen Bartók két színpadi mûve (A
csodálatos mandarin, A fából faragott ki-
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rályfi) hallható és a mellékelt kis könyvet,
amelyben a zenekar története olvasható,
az eddigi zeneigazgatók élettörténetével,
felsorolva az elmúlt húsz év alatt ott dol-
gozó muzsikusok neveit. 

Szó esett az új hangszerek vásárlásáról,
az új fellépô ruháról, amelyet ötven-hat-
van hölgy igényeit összehangolva kellett
megtervezni. Bemutatta az új, dinamiz-
must sugárzó logót. A PR-tevékenység
fontos része a január 4-tôl élô internetes
honlap, a január közepétôl induló óriás-
plakát-kampány is. Szükség van támoga-
tókra, partnerekre és szponzorokra is, va-
lamint arra, hogy ne csak, sôt ne
elsôsorban a Filharmónián keresztül való-
suljanak meg a zenekar hangversenyei,
hanem saját szervezésben. 

A kitûzött célokhoz vezetô út fontos lé-
péseként értékelte, hogy az esti gálahang-
versenyt rögzítette és valamikor majd su-
gározza is a Magyar Televízió. Fontosnak
tartja elérni, hogy ne csak zenén kívüli
dolgok keltsék fel a sajtó érdeklôdését, de
szülessenek igazi koncertkritikák is, hi-
szen ez a mûfaj szinte teljesen hiányzik az
együttessel kapcsolatos sajtóarchívum-
ból. 

– Úgy gondolom, hogy az uniós csatla-
kozással jelentôsen megváltozik az a kör-
nyezet, amelyben élnünk kell, más lesz a
szimfonikus zenekarok versenytársi köre.
A rendszerváltással elkezdôdött már ez a
folyamat, csak sajnos a mi szakmánk nem
volt hajlandó szembenézni ezekkel a vál-
tozásokkal. Azért fogalmazok ilyen bát-
ran, mert magam is fiatal vagyok még és

nagyon sokat éltem Nyugat-Európában,
ahonnan egészen másképpen látszanak az
itthoni dolgok, mint határainkon belülrôl.
Itt a zenekarokat, de az egész komolyze-
nét mind a mai napig egyfajta mítosz len-
gi körül. Ezt természetesen jogossá teszi a
mûvek nagysága és a mûfaj komolysága,
a menedzselést azonban nem lehet erre
építeni. Bármilyen durván is hangzik, de
meggyôzôdésem, hogy nekünk magunkat
a szolgáltatási szektor részének kell tekin-
tenünk. A szakma nem szívesen azonosul
ezzel a nézettel, pedig a kérdés egészen
egyszerû: adott egy polgár, aki bizonyos
mennyiségû szabadidôvel és bizonyos
mennyiségû pénzzel rendelkezik. Nevel-
tetésébôl, iskolázottságától, szokásától
függôen könnyebben vagy nehezebben
megszólítható számunkra. A mi jövônk
sikere azon múlik, hogy hány ilyen „pol-
gárt” tudunk megszólítani, hiszen a leg-
fontosabb a közönségbázis, hogy hányan
választják adott estén a mi hangverse-
nyünket egyéb szórakoztatási intézmény
helyett. 

Ezen a ponton aztán tudomásul kell
venni, hogy az a közönség már eltûnt,
amelyik egy sámliról hajlandó végigülni
egy koncertet, egy operaelôadást. Vagyis
ha a hangverseny bármely, zenén kívüli
tényezôje nem elég magas színvonalú, a
közönség már nem érdeklôdik. 

Hazánkban ma nagyon fiatalok a dön-
téshozók, a szakmának tehát elemi érde-
ke, hogy jelen legyen a jövô potenciális
közönségének szellemi eszmélésénél. Ki-
csit hatékonyabban, mint most, amikor a
huszonötezer pécsi egyetemista között
mindössze tíz bérletesünk van. Ezt meg
kell változtatni, ehhez piacorientált mene-
dzselésre van szükség. Nem úgy, hogy
mától kezdve a Pannon Filharmonikusok
csak a Kokó révén különösen népszerûvé
vált Carmina Buranat tûzi mûsorra. Én hi-
szek a zeneszerzôkben és a valódi értéket
képviselô mûvekben. Minden korban meg
kell találni azt a kommunikációs formát,
amely segítségével ezek eljuttathatók.

– Hol lehet ezt megtanulni? Hol tudja
megtanulni ezt egy gyakorló muzsikus,
bármennyit is élt nyugat-európai orszá-
gokban?

– Jó lenne azt hinnem, hogy megtanul-
tam, de talán inkább utakat keresek. Na-
gyon szeretek muzsikálni és továbbadni
mindazt, amit a hangszerrôl, a zenérôl tu-

dok technikai és egyéb vonatkozásban.
Mind a mai napig tanítok, ugyanakkor
már kamaszként is bennem volt egyfajta
affinitás a menedzselés iránt. Bécsben jár-
tam zeneakadémiára, ahol a mûvészdiplo-
ma megszerzése mellett zenekari mene-
dzselést is tanultam. 

Amikor hazajöttem és beültem a pécsi
szimfonikusokhoz, megszólítva éreztem
magam. Nagyon úgy éreztem, hogy ezzel
foglalkozni kell és ennek, illetve a tudá-
som elmélyítése érdekében elvégeztem a
közgazdaságtudományi egyetemet. Ezzel
együtt felelôtlenség lenne biztos sikerben
bízni, vagy méginkább arról beszélni.
Olyan piaci környezetben szeretnénk
ugyanis változtatni, amely nem biztos,
hogy nyitott erre. 

Igaz, az elsô lépés várakozáson felül si-
került, hiszen Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata meghallgatta, elfogadta
érveinket és jelenlegi gazdasági helyzetét
szinte meghazudtolva, támogatta mun-
kánkat. A város, leendô régióközponthoz
méltóan most befektet. Ugyanakkor telje-
sen világos, hogy egy Pécs nagyságrendû
várostól irreális elvárás, hogy eltartson
egy önálló, magas minôséget képviselô
szimfonikus zenekart. Ilyen költségvetési
háttere nincs, és nem is lehet egy 170 ez-
res településnek. Célom a tulajdonosi kör
kibôvítése és regionális zenekar létreho-
zása. Ez elterjedt tulajdonos forma az
Európai Unióban, ahol vagy több nagyvá-
ros, vagy egy tartomány finanszíroz. A
fenntartók költségvetési támogatása mel-
lett szponzorokra is lehet számítani. 

Nekünk is hasonlóképpen kell gondol-
kodnunk. Ezért történt a névváltoztatás:
egy Pannon Filharmonikusokat „felvállal-
hat” más megyei jogú város is a környé-
ken, egy Pécsi Szimfonikusokat aligha. 

S ha már a külvilág tudomásul is veszi
a változásokat, elismeri az együttest, ak-
kor még mindig megmaradnak a minden-
napok harcai a megszokott reflexekkel,
rossz beidegzôdésekkel szemben. A tô-
lünk elvárt és általunk óhajtott minô-ség-
nek ára van; ahhoz át kell lépni az „eddig
is jó volt, ezután is jó lesz így” tehetet-
lenségébôl. Az a jó szimfonikus zenekar,
amelyben minden egyes muzsikusnak
kollektív tudata van, amelynek mindenki
hasznos tagja akar lenni.

– Elképzelhetô-e mindez a jelenlegi mû-
ködési formában?
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– Annak ellenére, hogy annak idején
szakszervezeti bizalmi is voltam, nem na-
gyon hiszek a határozatlan idejû muzsikus
munkaszerzôdésekben. Túl nagy a kénye-
lem, kicsi a motiváció. Nem kellenek bék-
lyókként funkcionáló garanciák a nyu-
godt munkavégzéshez, hiszen egyetlen
zenekarban sem lehet cél, hogy felkészült,
tapasztalt, megbízható muzsikusait min-
den indok nélkül az utcára tegye. 

Jelenleg 17 szimfonikus zenekar dolgo-
zik Magyarországon; szinte bizonyos,
hogy tíz év múlva ennél kevesebb lesz.
Ha ugyanis valóban piaci törvények érvé-
nyesülnek majd, kiderül, mennyit tud
fenntartani az ország. A túlélés alapvetô
feltétele az a minôség, amely szellemileg
és anyagilag is megfelelô közönséget te-
remt. Pénz nem lesz több, a kultúrát pedig
egyelôre nagyon árul alul értékesítik ná-
lunk. Pécsett sokkal többe kerül egy mo-
zijegy, mint egy koncertbelépô. És ami-
lyen fontos számunkra a hatvan év körüli,
magas szellemiségû, értelmiségi törzskö-
zönség, ugyanilyen fontos érdekeltté ten-
ni programjainkban a kultúráért akár ma-
gasabb árat is fizetni tudó fiatalabb
nemzedékek érdeklôdésének felkeltése.

Ismét tehát a közönséggel való közvet-
len kapcsolatteremtés szükségességéhez
érkeztünk. Ennek érdekében már elkezd-
tük saját szervezésünkben is mobilizálni a
Pannon Filharmonikusokat és januártól
bérleti hangversenysorozatot indítunk Bu-
dapesten, az Olasz Intézetben. Kilépünk a
sok évtizedes kényelembôl, ahol egy vidé-
ki zenekarnak egyáltalán nem volt konku-
renciája, versenytársakat keresünk és ez-
zel folyamatos szakmai megújulásra
kényszerítjük magunkat. Ugyanilyen
szándékkal terveztük eszéki bérletsoroza-
tunkat is, tudva, hogy a kultúrák vonzás-
körzete nem az országhatárok, hanem a
közös nyelv és gyökerek függvénye.

– Mennyire vesz részt mindebben a Fil-
harmónia, amely hosszú évtizedek óta
egymaga gondoskodott, intézkedett az ön-
kormányzati zenekarok fellépéseirôl?

– Ezekben az új, általunk felfedezett pi-
acokon mi magunk adjuk el portékánkat,
azaz a muzsikát. Ez jó megoldás abból a
szempontból is, hogy közvetlenül talál-
kozhatunk közönségünkkel. Ezt látom a
jövô útjának, nem pedig azt, hogy mi az-
zal tárgyalunk, aki „közvetít”, a közönség
is ezzel az intézménnyel áll üzleti kapcso-
latban. Több fôvárosi együttes már évek

óta maga szervezi hangversenyeit, értéke-
síti a jegyeket. Igaz, így közvetlenebbül
válhatnak egymás konkurenciájává, de
ebbôl is a közönségnek lehet haszna.

Lassan itt az ideje megváltoztatni a
szimfonikus zenekarok nyolcvanas évek
eleje óta érvényben lévô finanszírozását
és struktúráját. Az költségvetési pénzek
juttatására semmilyen hatással sincs az,
hogy hányan hallgatják az adott szimfoni-
kus zenekart. A Filharmóniára ez ugyan-
úgy érvényes. Adott a „terméket” elôál-
lító zenekar, amely kizárólag a kapuig
kísérheti az elôállított szellemi terméket,
onnan tôle és szándékaitól teljesen füg-
getlenül forgalmazza valaki. S hogy az a
valaki jól dolgozott, vagy sem, csak a fel-
lépés helyszínén derül ki. Abszurd eljárás
és teljesen idegen egy egészségesen
mûködô fogyasztói társadalomtól. 

Kommunikáció, megjelenés, a koncert
környezete: az imázsérték számos fontos
eleme, amiket a zenekaroknak saját ma-
guknak kell kezelniük.

S hogy mennyire lehet mindez sikerre
ítélve? Annyit mondhatok, hogy az utób-
bi egy év alatt, amikor már megtehettük
elsô lépéseinket, sokat javult a zenekar já-
téka. Szeretném, ha meg tudnánk találni
azokat a pénzforrásokat, amelyek lehetô-
vé tennék, hogy muzsikusaink valódi mû-
vészéletet élhessenek. A jelenleg elvárt
szakmai követelménynek nemigen lehet
úgy megfelelni, hogy próbák és hangver-
seny között még valaki heti 20 órában ta-
nít, haknizik, megélhetésért küzd. Ezt az
új programot a zenekari tagok 88%-a tá-
mogatta, a változásra tehát igényük volt a
kollégáknak. Önként mondtak le olyan
külföldi haknikról, amelyekkel tisztes
pénzt kerestek. Mindezt annak a remé-
nyében, hogy néhány év elteltével már
nem a „vagy utazunk, vagy minôségi
munkát végzünk” lehetôsége közül kell
majd választani.

– A ma nap ünnepi felszólalásai, kö-
szöntôi kivétel nélkül megemlítik, hogy
kell és hogy lesz egy új hangversenyte-
rem. El tudja-e képzelni enélkül a zenekar
jövôbeni munkáját?

– Semmi esetre sem, hiszen ez egy le-
hetetlen állapot. Méltatlan környezetben
játszunk, ahol a muzsikusoknak azzal is
szembesülniük kell, hogy finoman kidol-

gozott zenei megoldásaik jelentôs része itt
észrevétlen marad. Egy idô után igénye
sem lesz arra, hogy ezekre odafigyeljen.
Ezért is szükséges addig is jó helyszíne-
ken is fellépni; olyan termekben, ahol
ezeket hallani lehet. Más kérdés, hogy így
éppen a pécsi közönség nem ismerheti
meg igazán sem a mûveket, sem a zene-
kart. És ez csak a szakmai oldal. De ad-
dig, amíg az egyetemi aulában koncert
közben jár a lift, a takarítónô még a vöd-
röt is felrúgja, szeles idôben mozog a füg-
göny és szakadt, mûbôr széken ül a kö-
zönség, a jövônk szempontjából nagyon
fontos komolyzene-kedvelô, tehetôs pub-
likum elôbb ül autóba és megy el a Zene-
akadémiára vagy akár Bécsbe is egy-egy
hangversenyre, semmint a mi bérleti kon-
certjeinket látogatná. 

A zenekar és a hozzá csatlakozó infra-
struktúra is stratégiai pontja lehet Pécs vá-
rosának a 2010-re kitûzött cél elérésében.
A régiók megteremtése ebben csak segít-
séget jelenthet. Miniszterelnöki szinten
elôször 1992-ben esett szó, az egyre job-
ban egymásnak feszülô politikai indula-
tok következtében azonban még az a reá-
lisnak látszó cél is meghiúsult, hogy
2006-ban már régiós önkormányzati vá-
lasztásokat lehessen kiírni. A zenekarok
számára is ez a jövô, hiszen, ha reménye-
ink szerint megizmosodik az új közönség,
amelyiknek igénye, pénze és ideje van a
hangversenyekre, nyilván nem az a meg-
oldás, hogy városonként alakuljanak
újabb és újabb együttesek, egyre több
helyszínen lehet és kell fellépniük szimfo-
nikus zenekarainknak. 

Ezek az esztendôk tehát fordulatot je-
lenthetnek Pécsett, annál is inkább, mert
Hamar Zsolt személyében nemcsak jó
karmestere van a Pannon Filharmoniku-
soknak, de egy olyan személyiségû mûvé-
szeti vezetôje is, aki kommunikálni tud,
akit a közönség, a zenészek és a hivatalok
is elfogadnak, akinek kisugárzása van,
hogy ezt az egész folyamatot megjelenít-
se és annak arcot adjon. Szeretetreméltó
és kiválóan megtalálja azt a formát, ho-
gyan lehet valamit „üggyé” tenni. Célja-
ink eléréséhez éppen ilyen karmesterre
van szükség, s nélküle a siker nem
elképzelhetô.

(Tóth Anna)

(Az ünnepi esemény gálahangversenyérôl
a kritikát lásd a kritikai rovatban)
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