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Javaslat a nemzeti komolyzenei stratégia kidolgozásához 

Pécs, 2019. február 25. 

 

 

I. A „piramis” elv használata a hazai komolyzenei szcénában 
 

A piramis elv lényege a stabil, masszív alapokon nyugvó építkezés elve. A piramis ennek megfelelően 

különböző perspektívából szemlélve más-más szempontokat kíván az alapjának és felépítményének. 

A probléma szemléltetésére a valódi piramisok négyzet alapú gúla formájának négy oldalát vesszük 

alapul a nemzeti komolyzenei stratégia alapvető szempontjainak végig vizsgálásához. A négy háromszög 

egy négyzet alapzatra épül, amely mindennek egy általános alapot kíván, mégpedig a minőségi 

alkotóközösségi munkával MINŐSÉGI komolyzenei produktumok előállítását. 

 

4 oldalú, és négyzetes alapú talapzaton álló piramis a komolyzene és a kultúrpolitika viszonyában: 

1. A komolyzene, mint edukációs eszköz 

2. A komolyzene, mint a hazai kulturális ellátás eszköze 

3. A komolyzene, mint a művészeti alkotás és önkifejezés eszköze 

4. A komolyzene, mint a nemzetközi kapcsolatépítés eszköze 

+ 1 A komolyzene talapzata: a minőség 

 

A „piramis” elv tehát nagyon összetett. A piramis oldalainak alapját kitevő, mennyiségileg fontos 

szempontok támogatása, ugyanakkor a csúcsán lévő szempontok szintén támogatásra érdemesek, 

ugyanis az alap célja, hogy mindenkinek lehetőséget teremtsen az építkezésre, és a saját csúcsának az 

elérésére. 

Az alábbiakban bemutatott komolyzenei stratégia javaslat piramis oldalainak legalsó szintjén található 

alapok jelentik a komolyzenei élet azon fundamentumait, amelyek stabil támogatása és működtetése 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar zenei oktatás, a produkciók előadása és azok befogadása 

folyamatosan szinten tartható és fejleszthető legyen.  
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A piramis négy oldala tehát a minőség talapzatán áll, melyre építve az alábbiak nyújtanak stabilitást és 

nemzetközi rangot az ország zenei életének: 

1. zenei közoktatás színvonalának emelése 

2. a klasszikus (bérletes) hangversenyek a komolyzenei produkciók alapvető egységei 

3. muzsikusok életpályamodelljének és bérszínvonal-emelésének biztosítása  

4. akusztikai hangversenytermek stabil működésének biztosítása, a nemzetközi közvetlen (határmenti, 

testvérvárosi) és saját kapcsolatok támogatása 

 

+ 1 a minőség mérésének és támogatásának szükségessége 

 

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a 4+1 szemszög sajátos felépítését, és az azokban rejlő 

lehetőségeket a megfelelő finanszírozás esetén. A piramis, vagy inkább gúla különböző szempontjainak 

megfelelően stabil felépítése a komolyzenei munka kiszámíthatóságát, céltudatos építkezését, és a 

nemzeti stratégiai szempontok érvényesítését tehetik lehetővé. 

Ugyanez az 4+1 szempont minden egyes szereplő egyedi működésében leírható. Anyagunk végén 

bemutatjuk a Pannon Filharmonikusok esetében a piramis elv megvalósulását, illetve azokat a 

területeket, amelyek támogatási volumenének növelése egyrészt bizonyos alapok erősítését, másrészt 

régóta célként kitűzött csúcsok elérését tehetik lehetővé. 

  

1. A komolyzene, mint a hazai edukációs eszközök egyike 

 

A komolyzenei szcénában az edukáció a közoktatásban, a Filharmónia Magyarország keretein belül, 

valamint a komolyzene egyes szereplőinek keretén belül zajlik. A három szereplő tevékenysége más-más 

szempontból nyújt lehetőséget arra, hogy a gyerekek és fiatalok megismerkedjenek a zenével. A 

közoktatás szerepe elsősorban az alapvető zenei ismeretek elsajátítására irányul. A Filharmónia 

átmenetet képez az iskolai oktatás, és a személyes koncertélmény között, amennyiben a pedagógus 

munkáját a zenei élmény megismertetésével egészíti ki, nem az iskolában, de iskolai keretek között. Az 

egyes komolyzenei szereplők edukációs programjai (gyerekeknek szóló koncertek, családi programok) 

túlmutatnak az oktatás keretein, és megismertetik a gyerekekkel a kultúra, mint szabadidős 

tevékenység fogalmát. Ezek az edukációs formák az egyes szereplők forrásainak függvényében vannak 

jelen a komolyzene piacán. 

Az edukációs piramis alapja tehát a közoktatás, melyben minden gyermek részesül, erre épül a 

Filharmónia ifjúságot célzó tevékenysége, amelyre az egyes szereplők edukációs programjai. Ezek a 

tevékenységek nem szétválaszthatók, és egyik sem pótolja a másikat, mivel jellegükben és céljukban 

különböznek. 
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Az egyes szereplők edukációs támogatásának növelésével megteremthetők azok a feltételek, amelyek 

lehetővé teszik, hogy az oktatásjellegű ismeretszerző koncertlátogatáson túl az egyes szereplők növeljék 

a saját programjaikat, amelyek az élményszerzés, a minőségi szabadidő eltöltés, a közösségépítés és a 

kultúra, mint a polgári élet egyik legfontosabb eleme rögzüljön a gyerekek szocializációja során. 

 

Nemzeti stratégiai edukációs cél: a művészeti együttesek edukációs forrásának növelése annak 

érdekében, hogy iskolai kereteken kívül minőségi élményalapú beavatásban részesüljenek a lehető 

legtöbben 

 

2. A komolyzene, mint a hazai kulturális ellátás eszköze 

 

A hazai komolyzenei szcénában a zenekarok tevékenységének alapját a fenti oktatáson, és zenei 

nevelésen átesett, felnőtt zenekedvelők közönsége adja. Ez az alap teremti meg annak a szakmai 

munkának a lehetőségét, amelyre építkezve minden együttes egyenként alakítja ki saját portfólióját. A 

zeneértő közönséget elsősorban évadokon átívelő koncertsorozatok formájában érik el az együttesek, 

amelyek a működésük gerincét adják. A hangversenyek jelentik egy komolyzenei együttes szakmai 

munkájának magját, amelyet kiegészítenek a zenés színházi kötelezettségek, az egyedi hangversenyek és 

a gyerekeknek szóló koncertek. A szakmai munkán felül kerülnek előadásra azok a koncertek, amelyeket 

a felnőtt lakosság érzékenyítésére szolgálnak. Ilyenek a szabadtéri, illetve crossover produkciók. Ezen 

produkciók kerete jellemzően a nem komolyzene rajongók „hagyományos” helyszínei (szabadtér, 

sportcsarnokok), tartalma pedig a számukra ismerős zenei műfajok és a komolyzene találkozása 

(könnyűzenei crossover, filmzene). 

Az edukáció során a befektetett nemzeti érték akkor ér célt, és szolgál valódi befektetésként, 

amennyiben a kulturális ellátás alapját az egyes szereplők szakmai programjának támogatása adja. 

Erre épül az edukációba visszaforgatott energia, amelyet kiegészítenek az érzékenyítő programok. A gúla 

egyes 

szereplők

(élmény keret)

Filharmónia

(oktatási keret)

közoktatás

(iskola, zeneiskolák)
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felépítésének logikáját az indokolja, hogy a szakmai program és az edukáció szinergiát hoz létre, míg a 

felnőtt lakosság érzékenyítésének nincs szakmai hozadéka.  

A hazai zenekarok összehasonlításában látható, hogy az ún. nemzeti zenekarok, melyek közszolgáltatási 

kötelezettség mentén élik az életüket, jóval kevesebb TAO bevételre tehettek szert, mint azok a kiemelt 

együttesek, akiknek nincsen nemzeti kötelezettségük. Ennek oka elsődlegesen az, hogy a nemzeti 

zenekaroknak nincs források a kötelezettségeiken felül ún. stadionkoncerteket (és az eddig abból 

származó TAO bevételeket) realizálni.  

 

 

Nemzeti stratégiai alapellátási cél:  

1. A „nemzeti stratégiai” és a „nemzeti regionális” szerepkörű zenekarok megkülönböztetése. 

2. A „nemzeti stratégiai” és a „nemzeti regionális” szerepkörű zenekarok státuszának stabilizálása. 

3. A nemzeti zenekarok korábbi TAO bevételi hiányának kompenzálása 

4. Az alapellátást célzó szabadtéri koncertek egyedi projekttámogatással való támogatása. 

 

 

 

 

külföldi 

koncertek,

fesztiválok

érzékenyítő

koncertek

edukációs céllal 

megrendezett koncertek

zenés színházi előadások

egyedi komolyzenei hangversenyek, hazai fesztiválok

a szakmai munka gerincét adó (bérletes) hangversenyek 
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3. A komolyzene, mint a hazai művészeti alkotás és önkifejezés eszköze 

 

A komolyzenei stratégia egyik fontos szempontja kell, hogy legyen a művészképzés és a művész 

életpályamodell támogatása. A zenei oktatásba befektetett energia és támogatás abban az esetben 

térül meg a nemzet számára, amennyiben a zenei oktatás szereplőnek jelentős hányada a hazai 

művészeti szcénában kerül foglalkoztatásra. Jelenleg a művészeti képzés végéhez közeledve, illetve azt 

befejezve a művészek nagy hányada külföldön keres és talál munkát. Ennek legjelentősebb oka az 

együttesek alulfinanszírozottságból adódó alacsony bérek lehetősége, valamint a szakmai perspektíva 

hiánya. A művészi önkifejezés és alkotás alapja a megfelelő művészutánpótlás lehetősége, valamint az 

együttesek szakmai munkájának szabadsága, és szakmai céljainak támogatása. 

A művészeti önkifejezés így kapcsolódik az edukációs és a szakmai munka piramisához: a megfelelő szintű 

bértámogatás és a szakmai munka támogatása az edukációba fektetett állami finanszírozás 

megtérülését, és a nemzeti stratégia számára történő kihasználást eredményezheti. Az együttesek 

számára nyújtott perspektíva a művészek szakmai motivációjának, fejlődésének az alapja. 

 

 

 

A perspektíva egyrészt a szakmai kihívásokon túlmenően a hazai művészeti együttesek strukturálásában 

és nemzetstratégiai feladataik szegmentálásában érhető el, másrészt az egyedi célok egyedi 

támogatásával segíthető.  

A művészek számára a különböző együttesekben és hangversenytermekben zajló munka nem 

egyenértékű minőséget képvisel. Országos szinte a nemzet szempontjából stratégiai jelentőségű 

művészeti társulatok megnevezése a művészi motivációt erősíti, ugyanakkor nem helyettesíti az egyes 

együttesek saját szakmai munkájából adódó, és kapcsolati tőkéjének köszönhető lehetőségeinek 

támogatását, amelyek szintén a művészi perspektíva biztosításának eszközei minden szereplőnél. 

 

Nemzeti stratégiai művészeti cél:  

- a vidéken működő, de országos hatáskörű nemzeti stratégiai együttesek bérének emelése 

- a művész-foglalkoztatás törvényességének biztosítása  

- a nemzeti regionális zenekarok művészeinek bérszínvonalának radikális emelése 

- a nemzeti stratégiai és a nemzeti regionális zenekarok perspektívájának növelése 

perspektíva

szakmai munka támogatása

életpályamodell

művészeti együttesek művész munkavállalói számára
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4. A komolyzene, mint a nemzetközi kapcsolatépítés eszköze 

 

A komolyzene a nemzetstratégia alapvető kulturális terméke, ugyanis nyelvfüggetlen volta lehetőséget 

nyújt arra, hogy a nemzetközi színtéren exportcikké váljon. Az általános országimázst erősítheti, 

ugyanakkor kultúrpolitikai, diplomáciai célokat is szolgálhat, valamint a nemzeti identitás erősítésének is 

eszköze lehet. A hazai produkciók és a nemzetköziség viszonyának szintén piramis jellegű bemutatására 

kettő gúlára van szükség. Egyrészt a magyarországi produkciók nemzetközi bemutatását érzékeltető, 

másrészt a Magyarországon elérhető, a nemzetközi figyelmet is kiváltó kiemelt tényezők bemutatására. 

A nemzetközi színtéren adott hangversenyek jelentős része az együttesek meglévő kapcsolatainak 

kihasználásán alapszik, külön forrás biztosítása nélkül. A hazai együttesek nemzetközi jelenlétének 

tudatos támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy azok eredménye a kívánt kultúrpolitikai és/vagy 

diplomáciai hatásokat elérjék. A külföldi, stratégiailag tervezett koncertek megfelelő finanszírozása 

lehetővé teheti, hogy olyan kapcsolati hálók alakuljanak ki, amelyek hosszú távon működtethetők. 

A nemzetközi jelenlét alapja a határontúli területek, valamint az egyes testvérvárosok, amelyekben a 

nemzeti zenekarok, és a települések zenekarai tervezett és támogatott formában jelen tudnak lenni. A 

saját kapcsolatok egyedi támogatása – amennyiben az szolgálja a nemzeti stratégiai célok bármelyikét – 

szintén indokolt, ugyanis a nemzetközi megmérettetés bármely együttes esetében a művészek 

motivációját és perspektíváját növeli (lásd fentebb), másrészt újabb kulturális kapcsolatok kiépítését 

teszik lehetővé. A nemzetstratégiai szempontból tervezett európai és Európán túli területeken levő 

hangversenyek esetében a produkciók és a zenekarok minőségi szempontjai az elsődlegesek, mivel a 

fellépések imázs és kultúrpolitikai célokat abban az esetben szolgálnak csak, amennyiben szakmai kifogás 

nem éri a produkciókat.  

 

Nemzetközi bemutatkozás 

 

Európán túli 

stratégiai koncertek

stratégiai európai 
hangversenyek (stratégiai 

nemzeti zenekarok)

saját kapcsolatokon alapuló hangversenyek

(egyedi támogatású projektek)

határontúli területeken, testvérvárosokban adott hangversenyek

(nemzeti regionális zenekarok; önkormányzati zenekarok)
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Hazai produkciók nemzetközi viszonylatban 

 

A hazai együttesek lehetőségeit alapvetően befolyásolja az infrastruktúra. A magyarországi 

koncerthelyszínek jelentős része nem alkalmas a nemzetközi komolyzenei szcéna kimagasló szereplőinek 

fogadására. A lentebb látható piramis azt mutatja, hogy a hazai komolyzenei életben a nemzetközi rangú 

produkciók mely helyszínekhez kötődnek. A piramis jól mutatja, hogy a hazai három, kifejezetten 

hangversenyteremnek épült koncerthelyszín az, amely a komolyzene számára kielégítő infrastruktúra. 

Ezek azok a termek, amelyek a nemzetközi érdeklődésre számot tartanak a vendégzenekarok, szólisták 

és nemzetközi zenei ügynökségek számára, ezek jelentik a magyar komolyzenei produktumok 

infrastrukturális alapját. 

 

 

 

 

Nemzeti stratégiai nemzetközi cél: 

- A nemzeti stratégai zenekarok nemzetközi pozícionálásának deklarálása. 

- A kiemelt koncerthelyszínek (Müpa, Zeneakadémia, Kodály Központ) nemzetközi pozícionálásához 

stabil forrás biztosítása. 

- Az egyéb koncerthelyszínek infrastrukturális színvonalának emelése forrás biztosításával. 

 

egyéb 

helyszínek

stadionok

szabadtéri helyszínek

hagyományosan koncertelőadásokra használt 
termek (Vigadó, Olasz Intézet, vidéki termek)

Müpa, Zeneakadémia, Kodály Központ

(akusztikai tervezéssel épült hangversenytermek)
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5. A komolyzene alapja: a minőség 

 

A jelenlegi támogatási rendszer teljes mértékben kerüli a minőség alapján történő dotáció elvét, 

ugyanakkor a komolyzenei produkciók megkülönböztetésének alapja az előadások minősége. A 

minőséget a rendelkezésre álló forrás, az abból létrehozott minőségi produkciók közönségvonzása, 

valamint a szakmai kritikák adekvátan jelzik vissza a döntéshozók számára. 

 

 

 

A minőség felülvizsgálata, és támogatása a teljes magyar zenei életnek érdeke, mivel a magyar 

zenekultúra és zeneoktatás interaktívan hat egymásra, melyet a zenei szakmai minőségi igénye tart azon 

a színvonalon, amelyre mindannyian büszkék szeretnénk lenni. 

A közönségvonzás a komolyzenei hagyományos produkciók esetében mérhető mértékadó szám. 

Ezesetben a stadion és crossover koncertek közönségvonzása csupán piaci értelemben használható 

szám. A zenekarok produkcióinak a minősége a bérletes nagyzenekari koncertek színvonalán mérhető. 

A közönség elégedettségi kérdőívek alapján megkérdezhető véleménye, valamint a sajtóban megjelenő 

kritikák visszhangja szintén rendelkezésre áll. 

A minőség zeneszakmai megítélésre a napjainkban technikailag könnyen kivitelezhető élő hangfelvételek 

archiválása és szúrópróbaszerű feldolgozása jelenthet hatékony és megbízható megoldást. A minőség 

ugyanis igenis megítélhető attribútuma egy komolyzenei előadásnak. Javasoljuk a stratégia részévé tenni 

a magyar zenei előadások audio-felvételeinek archiválási és a Művészeti Törvény hatálya alá eső szakmai 

beszámolóval történő egyidejű benyújtási kötelezettségét. A hangfelvételek független szakértők általi 

elemzésével rendelkezésre állhat egy minősítési paletta, amely egyben a zenekarok számára is 

motivációt adhat a fejlődésre. 

 

Nemzeti stratégiai minőségi cél: 

- a hazai együttesek minőségi besorolásával a támogatási volumen differenciálása 

- a hangversenyek élőzenei felvételeinek archiválása és minősítése 

- hazánk nemzetközi képviseletének a minőség kritériumai szerint történő szerepkijelölése 

közönségvonzás közönség kritika

szakmai kritika
független 
minősítés


