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rendszer szülessen; a zenekari és énekka-
ri finanszírozás újragondolása, valamint a
normatívítás elvének alkalmazását vizs-
gáló, az ún. konszolidáció lépéseit kiala-
kító egyeztetés.

Egy másik fontos szakmai rész a
mûvészetoktatás területe. Errôl két hatá-
rozati javaslat is született: „Szakszerveze-
tünk ismételten kezdeményezi a mûvészeti
iskolák megfelelô hangszer- és eszközel-
látása alapjainak kialakítását, továbbá az
iskolai könyvtárak támogatását.”

„A küldöttértekezlet továbbra is fontos-
nak tartja azt, hogy a mûvészetoktatás
gyakorlatának támogatása, az elméleti,
tudományos és az ezekkel összefüggô
szervezési feladatok ellátására megala-
kuljon egy mûvészetoktatási háttérintéz-
mény.”  

Az eddigi évekhez képest újdonságot
jelent az az ötlet, hogy a szakszervezet
internetes portált alakításon ki, mûködtes-
sen, amelyre bármely elôadómûvész fel-
teheti alkotásait, s ezeket ingyenesen

vagy díjazás ellenében letölthetik az
érdeklôdôk. 

A NKÖM képviseletében résztvevô
Vass Lajos politikai államtitkár is mara-
déktalanul egyetértett a megszületett ha-
tározati javaslatokkal, s biztosította a kül-
dötteket arról, hogy jól állapították meg a
szakszervezet és a minisztérium közös
feladatait. Ezek közül az egyik legfonto-
sabbnak a mûvésztörvény megvalósulását
tartja.

R. Zs.

– Az áprilisi közgyûlésen Strém Kál-
mán, aki nyolc éven keresztül vezette a
szervezetet, azért mondott le pozíciójáról,
mert nem látta eredményesnek az érdek-
képviseletet. Nem könnyû feladat így át-
venni az elnöki posztot….

– Sokat beszélgettünk errôl Kálmánnal, s
mivel évek óta tagként én is részt veszek az
elnökség munkájában, magam is ismertem
azokat a kezdeményezéseket, amelyek
minden erôfeszítésünk ellenére sikertele-
nek maradtak. Mégis azt gondolom, elsô-
sorban nem érdekképviseletként kell dol-
goznunk, hanem szakmai szervezetként.

– De ezt a feladatot is el kell valakinek
látnia, mert más szervezet biztosan nem
fogja képviselni a hangversenyrendezôk
szempontjait…

– Így van, én is jól tudom, de az egyesü-
let munkájában egyensúlyban kell lennie a
szakmai és az érdekképviseleti feladatok-

nak. A szervezet nyolc esztendôvel ezelôtt
sajátos körülmények között született. 1989
elôtt egyetlen monopóliumhelyzetben
lévô, állami intézmény tartotta kézben az
egész ország koncertszervezését, a Filhar-
mónia. Budapesti székhelyû, jól felszerelt
szervezet volt, amelynek voltak vidéki ki-
rendeltségei is, és nem elhanyagolható
mértékû állami támogatást kapott. Arról,
hogy ez a rendszer jó volt-e vagy sem, le-
het vitatkozni, egy biztos, számos pozitív
és negatív vonással rendelkezett. A Filhar-
mónián kívül mindössze néhány budapes-
ti zenekar volt, amely önállóan, magának
szervezte a hangversenyeit, s mivel köztük
volt a MÁV Szimfonikus Zenekar is, s
mint ennek az együttesnek a zenekari
igazgatója, magam is rengeteg tapasztala-
tot gyûjthettem az évek során. Aztán
1990-tôl kezdve, amikor az állam fokoza-
tosan visszavonult errôl a területrôl is, és
megkezdôdött a privatizálás, akkor rövid

idô alatt nagyon sok magán hangverseny-
rendezô iroda alakult, azok a zenei intéz-
mények pedig, amelyek korábban is ma-
guk rendezték koncertjeiket, számos olyan
feladattal is szembesültek, amelyek elôzô-
leg nem léteztek.

– Mi jelentett újdonságot a több évtize-
des gyakorlatot követôen?

– Korábban a saját rendezésû hangver-
senyeink egy részét a Filharmónia is át-
vette, s így lehetôségünk volt az ô szerve-
zésükben még egyszer vidéken vagy
Budapesten eljátszani ugyanazt a koncer-
tet. Az együttmûködés következménye
volt többek között az is, hogy felléptethet-
tünk a koncertjeinken olyan külföldi szó-
listákat, akiket a Filharmónia szerzôdte-
tett. Kedvezôbb feltételek mellett sokkal
több vendég muzsikált velünk. (Ma egy-
egy nemzetközi ranggal bíró vendéget
szinte képtelenek vagyunk meghívni, hi-

Több éves tervezhetôség, 
újfajta támogatási rendszer a cél

Fenyô Gábor lett a Magyar Hangversenyrendezôk Egyesületének elnöke

A Magyar Hangversenyrendezôk Egyesülete 1996. márciusában alakult azzal a céllal, hogy mind az
elôadók, mind a közönség érdekében tovább javítsa a hangversenyrendezés feltételeit. „A szervezet

mindenekelôtt annak érdekében kíván tevékenykedni, hogy a hangversenyrendezést illetô, magas szin-
tû döntések kizárólag szakmai megfontolások, szempontok alapján szülessenek. Emellett javasoljuk
a hangversenyrendezés támogatási rendszerének átalakítását, hogy az állami  támogatás ne intéz-
ményhez, hanem feladathoz kötôdjön, s elosztására pályázati úton kerüljön sor. Nagyon fontosnak
tartjuk azt is, hogy a hangversenyek tervezése több évre elôre történhessen, s ehhez elengedhetetle-
nül szükséges, hogy a pályázati úton elnyert támogatások legalább három évvel korábban ismertté

váljanak” – olvasható a szervezet állásfoglalásában. Az eddigi eredményekrôl, s a következô
idôszak terveirôl, céljairól az egyesület nemrég megválasztott új elnöke, Fenyô Gábor beszél.



szen a szûkös költségvetésünkbôl nem
tudjuk kifizetni a fellépti díját, a kezdô fia-
tal tehetségeket pedig nehéz elfogadtatni
a publikummal.) Az új helyzetbôl fakadó
problémák indították Strém Kálmánt arra,
hogy egy ilyen egyesület megszületését
kezdeményezze. Érdekes volt egyébként
az is, hogy amikor megalakult a szerve-
zet, kik jelentkeztek tagnak, hiszen például
a Fesztiválközpont Kht., a Hungarofest
Kht., a Fesztiválzenekar, az Óbudai Tár-
saskör és több tucat új hangversenyren-
dezô, akik közül sajnos mára már sokan
megszûntek, azonnal lelkesen csatlakoz-
tak, sôt a Filharmónia vidéki utódszerve-
zetei is beléptek a szervezetbe, a budapes-
ti Filharmónia Kht. azonban nem. Ez a
koncertszervezô közhasznú társaság még
ma sem tagja az egyesületnek, csupán
megfigyelôjük vesz részt az összejövete-
leinken. Visszatérve az alakuláshoz, a
jelentkezôk rengeteg területrôl érkeztek,
eléggé különbözô módon dolgoztak, így
hihetetlen sokszínûséget képviseltek, s
egy pezsgô közösségi és szellemi élet ígé-
retét vetették fel.

– Mikor derült ki, hogy mindez egy be
nem váltott lehetôség?

– A munka során. Az egyik fontos fel-
adatunknak tekintettük például azt, hogy
a különbözô hangversenyrendezôk mû-
sorszerkesztését egyeztessük, s ne fordul-
hasson elô, hogy november 1-e és 3-a kö-
zött négy alkalommal hangozzék fel
Budapesten Verdi Requiemje. Ezen a te-
rületen azonban sajnos semmire sem ju-
tottunk. Miután szinte mindenkinek meg-
van a maga közönsége, senki érdekét nem
sérti, és különösebben senkit sem zavar, ha
több együttes is ugyanazt a mûsort játssza.
Mindenki nehezen szervez, s ha végre si-
került lekötnie egy programot, ilyen indo-
kok alapján nem kívánja lemondani. Más
területeken azonban sikeresebbek voltunk.
Igyekeztünk korszerûsíteni a jegyárusí-
tást, s nagy szerepünk volt például abban
is, hogy Internetre kerüljön a Koncertka-
lendárium. Nagyon határozottan harcol-
tunk és harcolunk azért is, hogy évekre
elôre döntsenek a támogatások mértéké-
rôl, hiszen így lehet csak normálisan ter-
vezni. Ehhez persze arra lenne szükség,
hogy a pályázati rendszert alapjaiban
megváltoztassák… S bár nagyon tisztelet-
reméltó az „egyenlô esély mindenkinek”
– elv, mely szerint csak a tartalomtól
függ, hogy ki részesül a legmagasabb tá-
mogatásban, tudjuk mindannyian, hogy

ez nem egészen így valósul meg…. Saj-
nos, ezen a területen még nem értünk el
eredményt, de továbbra is küzdeni fogunk
érte, ugyanolyan elszántan, mint eddig. 

– Nemcsak a pénz, hanem a körülmé-
nyek is nagyon lényegesek…

– Ennek jegyében az egyesület részt
vett azoknak a szakmai fórumoknak a
munkájában, amelyek a Nemzeti Hang-
versenyterem építésével foglalkoztak.
Nagyon sokáig nem lehetett tudni pél-
dául, hogy milyen szervezeti formában
mûködik majd a Ház. Mindenféle elôze-
tes híresztelések és elképzelések voltak
arról, hogy a Nemzeti Filharmonikus Ze-
nekar, Énekkar és Kottatár, mint intéz-
mény, mennyire lesz gazdája az egész
hangversenyteremnek. Milyen szervezet
és kinek a vezetésével gondoskodik majd
a Hangversenyterem saját rendezésû kon-
certjeirôl? Még az építkezés megkezdése
elôtt, a tervek ismeretében folytak viták
arról, hogy mennyire lesz alkalmas a te-
rem speciális igények, például egészen
új kortárs zene megszólaltatására. Ma is
nyitott kérdés, hogy a Hagyományok Há-
zának színháztermét, amely méretei és
technikai felszereltsége révén kiválóan al-
kalmas lenne pl. kamaraoperák elôadásá-
ra, vagy hangverseny-kamarateremnek,
használhatják-e a hangversenyrendezôk.
De nem tévesztettük szem elôl a Zeneaka-
démiát sem, s nagy örömmel készültünk
arra, hogy az épületet 100. évfordulójára
felújítják. Ezzel kapcsolatban is számos
szakmai javaslatot tettünk, s nagyon szo-
morúan vettük tudomásul, hogy a renová-
lás anyagi okok miatt bizonytalan idôre
elhalasztódik. 

– Mennyire rendszeresen, hogyan dol-
gozik az egyesület?

– Az elnökség, amelynek munkájában
Aradi Márta, Strém Kálmán, Veisz Gá-
bor, dr. Ambrus Zoltánné és jómagam ve-
szek részt, az aktuális tennivalókról rend-
szeresen tanácskozik. A Magyar Zenei
Tanács keretei között mûködünk, túl nagy
infrastruktúrával nem rendelkezünk, s
egyetlen forrásunk a tagdíj, amelyet jelen-
leg kb. 20 szervezet fizet be, összege egy
évre 12 000 Ft.

– Változnak, bôvülnek feladataik az
uniós csatlakozással?

– Sajnos, szinte egyáltalán nem. Né-
hány hónappal ezelôtt részt vettem egy
uniós tanfolyamon. Sok érdekes új infor-
mációt kaptam, de az egész végkicsengé-
se az volt, hogy a kultúra egyike azoknak
a területeknek, amelybe az Európai Unió
a legkevésbé akar belefolyni. Kiderült,
hogy a Kultúra 2000 elnevezésû, évente
megújított nemzetközi projekten kívül
másra lényegében pályázni sem lehet. Így
bennünket, hangversenyrendezôket, alig
érint a csatlakozás.

– Hogyan tovább, milyen új terveket kí-
ván elnökként megvalósítani?

Az alapításkor megfogalmazott célkitû-
zések még most is aktuálisak, az egyesü-
letnek elsôsorban ezek megvalósításáért
kell küzdenie. Emellett a szervezet mel-
lett a MÁV Szimfonikusok képvisele-
tében még a Magyar Szimfonikus Zene-
karok Szövetségének és a Mûvészeti
Ügynökségek Szövetségének munkájá-
ban is részt veszek, s ennek a három szer-
vezetnek a tevékenységi köre sok min-
denben átfedi egymást. Úgy vélem,
mindenképpen elôrevivô, ha hasonló
szakterületen tevékenykedô intézmények,
szervezetek, magánszemélyek közösen
próbálják megoldani közös problémáikat.
Nyilvánvaló, hogy a kulturális életrôl
döntô, legmagasabb fórumok is emberek-
bôl állnak, akik nem tudhatnak mindent.
Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a
szakmai szervezetek  képviselôi is érvé-
nyesíthessék véleményüket. Sokan biztos
naiv álmodozónak tartanak ezért, de ak-
kor is hiszek abban, hogy érdemes ezzel
foglalkozni. Természetesen tudom, hogy
egy ilyen szervezet nem fogja megváltani
a világot. Nincs meg a hatásköre, hatalma
az érdemi változásokhoz. Mégis hatéko-
nyabban tudja képviselni az egyes tag-
szervezetek érdekeit, mintha ôk egyen-
ként lépnének fel!

R. Zs.
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