
Mégegyszer a PEARLE -
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vendégeink látták

Pearle: lrány a Keletl
Libbl' Mar'Nttttlttt u bes:tíntolti'ia a PearLe,
az El(Íut]únííy,és-ek xÍuttkűltatói Sz'övetsé-
génelc Európai Li gtija legutribbi, tttl'ah' no
v e nt b e rb e n, 13 u tll 1l e 

"^ 

Í e t t re ntl e ae l Í ktln fe ra n -

citijúról

',Egy orszá_t gazdasági erejének és krrltrr-
r'ális szintjének íokrlérője. l-rog1, lrálr.v szirlr-
Íbnikus zenekart tucl eltarLani" lllo]lClottll a

nclvembel_i Pearle-konfer'enciít megnl itó
beszédében Popa Péter-. a lVIa_l1,ar Szirllforri_
kus Zenekar'ok Ször'ctsé'sóllek elnijke. .\
Magyarország gyön1'iir-Íí főr iir-osáblrn. BLr-

dapesten lnegrendeT-ett konferencia ncn-r

cstrpán Mtrgvarország. hatlen iLz egész l-égici

szemponti ábó] \ o]t úttöla'í j e] e n tősé_q úí S ikc
rtiJt rnegerősítenLirrk az Lrtóbbi ét ek soriin
kimunká1t kapcsolaroklLt l n), Lr'uat-e Lrrripai

egyesületek és a kcIet etrrópai szerr ezetek _

elsősol_ban a tajbb |lint négy ér'e létl'ejölt ili-
vatalos magyar zenekari szövetség _ köZ(jtt"

A mag1'ar zenekati ]ru]túra _ vihtrroktól
sem nlentes _ fejJődése scltiin a ki1crrcvenes
évek elején jutott cl aZ egyesLilés gondolirtii-
ig. 1993-ban tizenhárom zcnekar megalaJ<í-
totta ii Magyilr SzrmÍbnil<us Zenekarok Szö-
vetségét' amely túJ l szé]esköríí társadalmi.
szaktnai ét'clekképr'iselcten. elősegíti a tag-
z.enel<atclk rrl íívészi Íq l (ícléséhez sz |iksé ges
inÍbrmációk iir'arrlo]tatíslit A szel vezet a

nlaga nernébell tletrr csLtpán nra'l1'at' r i

szonylatban renclkír Lilj jelent(íségíí kezcle-
mérryczés. hanelll irz egész kclct e LLró;lai ré-
gió r'isztln1' 1atliblln i s

A rrrinteg1' 20 or-szlig ér-dekkópi iscJeti
eg)'esületeit tna-uíLbit itlgltJrl Pelr 1e tlr tlnl
rnel üclvözölte tag_1lrirlllk sorliblrll a ]]lIg\ eÍ
zenekar'i ször etsó'cct .\z 1t)t) l -betl Atllsz-
terdlimtran a]akLllt Peal'Le a színhiiz. az ope
ra. a táncrnűr.'éSZet é\ il zenekat'ok ter'tilctén
lnííkiidő e] őadól-rriír é szek prodLLu^el ei n ek és

mcncdz.ct'e in.'k cgr etIe rl ELtr'ópu-.zitltti er-
dekképviseleti szerre Ta'lsága évente ké!
sZef taft korriér-enciát. r al:rnlelyik tagszerve-
zet országábarr APear']e jelenlegi legfonto-
sabb ter'éken)'sé-ui terliletei: az. EU kLLJtúrpcl-

litikája' az l]kaltnaz'ottak he1vzetének jogi
szabá1 yozásl. a biztotl s1t_s- é s egészségvéde-
lem (p1. a szillrÍbnikus zcnckarok esetében a
zajszint sz'er'epén ek l'i zs_eirl ata). az adózís
és pénzalap kérdései. iL szerzői. clőadói és
szomszédos jogvédelem. r'alamint számos
további közéldekÍí kérclés

AkonÍ'er_enciákat nrinc1ig a kolrlol'r nleg-
beszé]ések közé r]]eszLeLt közos negllroz-
dtl]ások teszjk színesebbé és élrezeteseb-
bé. Buclapesti vcndóglítóinkat. tllinclenek-
előtt Kor'ács Cézírt. a Mag1,ar Nerrlzeti Fil-
harmotrikus Zenckal igazgatóját. a legrra-
gyobb elisnrerés illeti a iantasztikLLs SZef\'e-
zésért l

A következő Pcarle-konferenci át j úni Lrs-

ban renclezik meg StockhoLnban.

ABO Ncws 1/1998

A riprlrtok stlt'ti'Í ei4 kclletttetlett cstltttéttl'
ittclírotttt cl A- ]997-es BLttlttpesti Pí'itt-
kö s d i F e s - r h tí l ki ) - t'c t tt ű kij tl ő'j e l;é t t t Rtl b e rÍ
B ct t l t t t t t t t t t t tí t' s'í t l tfótt i tí j th t u k ő sb e t tt L tttLt ti -

jtibcttt is l'és:t yerr Rtitlió:.etteliut' ttrcglelte-
rősett tiÍltít's:ri és koholt vótkLk dupjtitt
tttitrcl u ttttti ntqlig nen kct1'lÍct ttteg s7er1ő-
tl é s b e n r ö g z,ít e t t lto n o r ti r i tt n t tÍ n cl<'j e l e n t ő s

rés:-'ét, ney'e:'eresen 22 000, s|djci .fl'(ltl-
lcot' Az' iigl' kapt'sítn szuknni és utty'ttgí hi'
telességi probléntik tneriiltelt Íbl, reflek-
tclrfenyben Robert Btt.t'htttcultt s'zenlélyé-
ben, aki (sajd.t ntegírólése 's:'erittt) t'llO^'drÍi

tehetségíí llttt:stAtti' .jritel'őkéttt kít'títttLÍtls

,sa'emélviSég (I l1t(tg\'(lr kulrttrtili s é!erbett,

e?),ébkétt petlig ''tt-. igtt'.i'' ELITE tttttgtt-

:'in kech'elr s-'rLíri(l erÍől u-.tlttbcttt tttég l'i-
's 

e l ke t! l t e t t l e t tktí r t i s -'r e s s ége.ielt i"r.
A rip,,t't,,1; 1,,v1., 11 1t1r',.i( l( t ttt('\:!'l( .s(tt

Rol:err C. Bctt'ltttttttttt tir, uki itÚenzív Z'eIrci

légkörbett ttel'elketletÍ tt svítjci Lu7'ern-
bett. A :ettc ntelletÍ geogrdficit é's ít7stig-

írtist Íctt'LtLlt; ít't Karu.jtlnról és Soltiról. vct-

lcnnint tl.a' Alptlk gLeccsereiről. Isnterte
KLLbeliket, Kockiht és Arultt Gézát. Fele-
sége rél,én d il1.0g\-0.rországi ktirpótlós so-
rtitt ltegkqlÍtl (I Kelecsén))i-kqstébt' umi
ne g1' e tl i k e tt.ró pct i l akhe /1:i}kké l tílt'

]993-ban rentleztbk először Píinliöstli
F e s z.t ít, ti l t At tt ct l L J ó zs ef t tin o g a t ti s tiv t'L l é s
C ö n t: l' Á r p ri 11 .ftív é clnök t e t é l' e l. K tt l Í u r tÍl i's

é s t u ckl n'LrÍ n l' o s proj e lÚ e ke t k í t, ti ttÍ a le s e g í -

tení tt .fes7'til:állal Bat:luntnttt Lirt:k' u. cél
értlekében ] 5 e:'er ttuírktí.s clíjctt utltuk és

e. e rt''ő -s,fo g tul á s Í ret tde aÍ e k u V c.Í r b u t t. M tí. -

srxl sa.o t' I 99(t-bcm uz. O p e ruh ti-^:.bu n re n-

tle:Íek f'es:.tit,tílt, ntég ekkor is tltLgl' t'olÍ tt

létq'íí:,é's. A krncertek űZotil)lll trcttt ho.'-

ÍtÍk ct t,t'irt 1létt:'üg1;i eretlfltétl\'t, ]997-ben
s ae r é t 

^' 
e b b lcö rül nlé ny e k k ö :.é s :,o nt l Í ct lc tt

rerLtJe:'(Ík. Elckor rohbttnt a botttba.' Bar:lt.-

nlann úr UlLtru t:ínű, cttts:'trtílicti iltletctt-

'ségíí, tntlnstre-e8\'iLttesÍ i gétttL(í nlíít'ének

ae n e ttkt t tl ó nt i tt.i íj's b e mtt.t t t t ri i tt ttÍ ti t t tt l' t l tlt -

Íct!ttnltl eltííttt tt:' ors1íg,btt ttyrlnlÍttlatuil
be]to-tll1 lÉt cIcu"ab. tit(ihttngs3rkéttt
Íinkciontílti' az ttttlls(l píllttttltbatt tt tlltt-
._ tl/itt'nÁ t t t u rkubu l l.\' ( l |tt I ]| l /la'( \'l ('/l ('('/l/i \'

btttttertitlg," a keletkez,ett ktirÍ RcLchnttultt

úr s:.íullszerűen épPetl attnyi tlrlllti.rru tak-
srilja, attenq:i svtijt'i fi'ttttklcal a kottcerÍ
tt tátt u ze naktl rt t( t k l ( t t'l ( l: t't t' A l l ít t i'sti t l t' t'

wészetb \ep e g)' e Í l e n o b ntÍ ttt t l' ct l'y enl. r utl -

j a al á,t ómtL s zt ct.t't i.

A történet nl'clttltitt tlyill,titt sclklkbcnl
éle dn e k h u s on ! ó e nl l é lce k, ]l i s <'ert k ö aÍ u tl o -

ntó'sLi, tttennl'ire rrlntlik ct .fi:"eté,si .fegr:-
le'nt, és meilD'ire llíggtÍ víLlt tt 1'licLt:' uhc,tt-

11(tlI (L megrellc]elések i.s étkez.nek.

A ktlnkrét eset é's hcLsrlttL(l esetek kdr'
r:srin megs7,ólcl Jct'sper Mttrgit, ctki ct:,

Interkottt'ert ney'ébett ea,Í (la, rlnúttria,tts

'.'e 
ra.(Í(lé5Í kÖÍü re ne g igetu.'sa.k ktiriilte-

kintően. Nlilcttko:ik ct Rútlió:'e nekar tte-

v'óben Krttttt Gl'ulu, tt klrtíbbi Piinlrijstlt
F e s :.t i t' ti l r Ú's -,Í l' e v őj e k é n t, t t t ti s i.i i4l b e n k ii -

rosttlÍ BLttltL1le.rti l''ilhttrnttitt irli 7-ó rsusrig
Z'ettckttt'tt ttcl'ébett L(:ntírt Andot.: és ttl'i '

Bumeráng-akció
- avagy a
Budapesti PÜnl<Ösdi FesztiváI

- Fizet, nem Íizet '.' ügyvédek a porondon -

Miközben a magasan civi1izált nyugat_európai túrjsták a morál magaslatairó1 rán]< tekintve

fékcte listát készítenck országtrnk venrlégJátó egységeiről, éppúgy' mint vizeinkről vagy

légköl'ünkr'ől' nernigen figyelnek arr.a. ho_{y sajílt házuk triján is kör'be kellene néha nézni.

l\{agyar rníívészek _ szó1isták és e-syüttesek _ Lrizony nel'n egyszer kelülnek o]van he1vzetbe.

hoe1' rlaivan hisznek a ..gentlernen's agreement'' konzervatív intéznrényének és - kisz.olgálta-

tottnak éÍeZ\ én tlagLlkat a le-rképtelenebb rrródon dob-ják oda tr-Ldásu]<at és míívészetüket . jó
fellépésÍí'' szé]hánrosoklak. Ki tudja. hírn1,ra rúghat azokrrak a szátna lkik rné]tatlan aprópénz

rerrrén}'ében. rnég rléltatlanabb Íéladatokla vi1llalkozr'án rnaradtak hopporr, akiket kihasznái'

tak' lóvá tettek. nert hittek a csiltogásnal<. ós a hazudoz1lsnak. Hogyalr véclekczhettir-rk a szé1_

hánlosok e]len] Csakis ttrdiLssal és inform1rc,iókka1. Nyilvánossá kcll tenn1 a sérelmeket, és 1e

kell vonni a konzekvetlciákat' lnert csak íg1' oku1hat mindeuki' csak így élhető cl az irz

á]talános tuclásszint, anrely ke1ló előrelátással vértezi fel a magyar műr'észeket. vagy éppen azt

a fe]növekvő múvészeti menedzser-nemzeclél<et, rnelynek jószándékán lé]üI talán tlár' szak-

ér1e]tne is lesz velünk és ner,'ütrkben szerzódéseket könri' és rne1ynek nem'léte rna legégetőbLl

gondjaink egyike íS<erk.]

(hely)színeit VáltÓ

V EVFOIYAM I STAM



Butlrtó\C ól 'O

B r t t' ll t lt ttt-ttl ú r mi Ll, e n é rv e ke t s orct ko a'-

r(lÍotr f(l cnttellett, hog1 (ít ytlós, a Rtitlióz'e-
ttektrt rerltelő, il1,en nagyös's7'egű ktir érte?

- Sze lllé]vesen semmilyet. hiszen szin_
te azontlltl átadta ezt az ügyet a Baker &
N1cKelrzie ü_s\'r'édi irodának' amelynek
ttla-9r'at'ot szági képr'iselet az Andrássy
úton r atl. ok szólítottak fei rlinket _ ér-
tékmegjelö1éssel _ ana. hogy télítsLik meg
a kált. Hely'esebberr az általuk tételezett
kár és a tartozás közötti külilnbséget, rni-
vel a kár Összegét többre jelölték, mint
atlrennyi taltozása az olbiternek a Rádió-
zeneka1 felé még r olt. A hatlir'iclő .júrnius 6.

volt. Eq prir,át er'nbelként rllegkél'deztem
egy iigyvédet, menn1ile kel1 korr'rol)'an
venni ilyen előzmények utáll ezt a 1-e1szólí-

tálst ő azt mondta, hogr r alószírlúíJeg so-
ha nem fog1ák peresíteni a kijr etelésüket.

. : a :: l,

- Biztos, hogy nenr, ennek ellenére
azonban ezt a gyakorlatot alkilmazzák
velünk szetnben.

' Ebbett tt Ítilstígos'tttl i's s:abtLtl piaci
vilcígbtLtt előJ'ottlulltttt, hog:' egl .jogi kér-
tlé s e k b e n k e v é s b é j tí r t ct's .'e ne ktt ri t itkár .| i -

g1' e l nté t e l k e r íi l.j é k b i :'o n y o's b Lt lct at ó k e g y -

egl' szerzőtlé's n.egkötése sortin. EZ az'ott-

ban nenl llortatkoz'hclt olyct.n nlúl.ttcLl és tu.-

P 0 s Zt ú l cLÍ t (1l ren cl e l ke ző hct n gv e r's e n} re rL-

cle:'íí cégre, nittÍ ttz InÍerkoncert'

_ Ha virlaki erre a szerződéste azÍ

mondja. hogy nern egy jó szerződés, ak-
kor én 31 év utírn felállok emell(jl az író-
asztal rne]lő1 és soha nem ülök vissza. Ez
nem vo]t rossz szerződés. Még több is
volt benne. t.nint amennyi okvetlenLil
ilyen szerződésre tartozik. MíLs esetben
nenl létezik. ho-ey Í'elsoroljrrk a teljes ze-

nektrri összeá11ítást itt. tekintettel a

ntonstre i-sényekle. E'l akartam kedilrri
rninden félreértést, és itt minden problé-
mlis volt. Eleve ennyi nrLrzsiktlst na-c)ion

nehezen lehetett a Zeneakadérniáll e1he-

lyezni - alapr'ajzokat és Liltetési ter\ ezete_

l<et Íaxolgattunk egymásnak. Fönnál1t an-
ntrk a lehetősége is' ho-ey a dolgok más-

képpen alakLl l n ak. rni nt aho-ly B itchnl ;Ltrn,

a komponista gondolja. A szel'zíjclésben
rnég az is benne volt. hogy etllletrn1'ibgn
Bachtlrann úr clöntése szerint nlé-lsenl Íér
el valamennyi szerzíídtetett hilll_!IsZer'

Biicht-trann úr' elengecli az él'clekelt l't'tltzsi-
kusokat, de honorár'iLu-r-rr-rk összege ettől

Latkozik tlr. Sz'iltig1'i l511l1i11 ii,1l:véd is, a.ki
ug\'(ltl d s<,er<(íi és szrlttts';.-,édos jtlgok is-
mer(íje, de ntegpróbtilt legttltíbb t,éle-
núnyÍ is űlkotlti CIa, isn1erteÍeÍt eseÍekr(íl'

1.
Jasper Margit,
(lnterkonr:ert Rt.1

A lényeg az, ho_9y ]étezett. szabályszerű.
I(étoldalÍl, aláírt szerződés: egyik részről
az Interkoncert Rt.. máSik részrőI a Buda-
pesti Ptinkösdi Fesztiviil nevében az
orbitex Aktiengesel1schaÍt Zürich cég. Ez
a cég azonban csak tbrmailag volt a tár-
gyaló- és szert'ődő partner|ink, tnert csak
egészen kevés esetberr tr-Ldtunk menetköz.-
ben problémát. tenniva]ót, akut kérciést
velük tisztázni; tobbnyire maga Bach-
mann úr volt a vona1 másil< végén'

Így jijtt létre tehárt a szel'zóclés, amit aZ
én megÍb-lalmazíisomban _ az orbitex nem
tl'l11ott be. A:zer'ződés szerint ucyrnis u ze-
nekarnakjárt l5 000' és 22 000'_ összesen
37 000' svájci tt_ank nettó öSSZeg a próbá-
kért és a hangversenyér1. Ebből kiÍlzetett trz
orbitex l5 000._ SFR-t. és rlisszatartott
22 000' SFR-t. Ugyanezen szerzíídés iiltp-
ján járt az lntertoncertnek 4000._ sr,íÚci

frank, amiből e-lyetlen fi]lért sern fizettek ki.

Az lt'Lterktlncert j tirantlri sógítl nié rt
nenl .fi1'ették kí' hi's<,en netl't tt cég |,esa'tetÍe

el tt bumerringokat'?

_ Mert miutírn az Intcrkoncert Volt a
szerződő Íél. a veszteségből ncm maradha-
tott l<i. Más kérdés. hogy én az cgész btt-
meráng-Ligyről csak utólag szereztem tudo-
nlást. Nem is látttlrl ezeket a btrmerítrrgo-
kat. nem tLrdtam, hogy ilyeneket egyáltalín
kiosztottak. Ertelerrrszerűen megkeresték
azonban azt. aki a]áírta a szerzódést. A
hangverseny utáni napok egyikén telefo-
nált Bachrr-rann úr. lrogy szétosztott ]2 bu-
merángot, amiből cSak otijt kapott vissza és
szeretné a maradék hetet is viszontlítni.
E'kkor hallottarn és először'ezekről a bume-
rángokról. Hívtarn a Rádiózenekar illeté-
kesét (Krurnm CyLrlát). hogy' mi a helyzet,
majcl fax várt Bachrr-rann úrtól, hogy adott
határidőn belLil (ez két Vagy három nap volt
mindössze) legyenek a Kempins\y szá]lo-
clírban az ő ner,ére Leadva a hiányzótrtlrre-
rángok. Eztftán öt napta Párizsba utaztam,
ahol a Koncertigazgatóságok Európai Szö-
vetségének konféreíciájál vettem részt. A
néhány r'rapos út után kiderült' hogy a btr-
rrrerángok elvesztek.

A szerzőtJésben szti volÍ ttrrriL, hogy ki
u lelelős a hangs'zerekért cÍltctltíbun?

- Áltatáuan nenl szol<tunk en'ő] külön
renclelkezni, cle miLrtán eZ egy rendhtlg1'ó

vállalkozás volt, igyekeztem a szer-zódóst
a lehetíí legponLosabban. minden részletr'e
kiteljedően e1őkészíteni. Tar'ta1mazta.
hogy a zctlekar hány fővel. hány han'v-
szerrel jelenik rneg a helyszínen. mé_s az
is szerepelt, ho-ly tr Ítvola adott hel,r,err

piccolora l,ált. Bumerángokr'ól nem r'olt
szó a szerz'ődésben. Szóban sem crnlítette
senki. a koncert he1yszínén. a Íőpróbánje-
lentel< nleg először ii színen, és _ ahogy
em]ítettem - én. a szerződést aláíró Íél ne-
vében csal< akkor értesLiltem 1étükról.
amikor már keresték a hiányzó clarabokat.

Krurrn Cyula azt is Í'elajánlotta Bach-
rnann úrnak, ho_9y szétosztja a hirtelen
meg1elent bumerángokat a muzsikusok-
nal<. anrik azrlnban a balassagyirrmtrti Vá-
rosi K(lr'us ktrrnagyírnak. Ember Csabának
a kezébe kerültek. aki szétosztotta az ütő-
söknek. Az ütősijk aztán nem hagyták ott'
aho1 a játszottak (a színpadon. illetve az
erkélyen elhelyezett ütőhangszerek mel-
lett), hanem lehozták. Nern találtál< ott
Ember Csabát. tehiit a karrnesteri szoba
el(ítt lévó asztalra tették le czeket a burne-
rán_9okat. A Sví1cból érl<ezett hangtechni-
]<Lrsol<. miLrtán nlinclenl" 1eszereltel< és 1e-

pakoltak. rne_slátták az aszta]on ezeket a
bLrmcrlirrgokat. és lnaglrkkal vitték a
Kempinsk1 be Ekkor' azonban nlír csak öt
bltnlerítn got találtak

Elinclu]t a hi1sza. nlire] Baclrnralln útr

iig1'védjének ii]lítása szetint ezeknek da-
rabja ezer dol]árba kerül, és a bekerulési
összeg többszörosééft lghetett ideszállíta-
ni Au:ztlrilirihtll.

Eltííttt tehtit hét btlmerátlg: Hogytan
bi'cltl'írhaÍó, hogr- azoknak anrry1i az tíruk,
t'utt e t t n yit B a t' hntann úr itllít I

Sehogy. rnert setnmilyen dol<Lrmcn-

tum nem létezik róluk. De e_uyébként is
nehezen elképzelhető, hog1' ennyi pénzbe
kerüljön az előállítíLsLrk és icleszál l ítírsuk.
Es az senr érdektelen. hogy szárnos ilyen,
csak jóval kisebb rnéretÍí bumerírn_9ot az
énekkari tagoknak iS kiosztott Bachmann
úr. Valószínűleg ott is elég nagy ]ehetett a
hiány. ha jóval a koncert ut1Ln rnég talírltak
belíjltik a Zeneakac1émián eIszcjrva íg,v

jutottam én is egr' mintadarabhoz.
A korrcert elótt senki rlerrl szó1t. hogy

ezekre szLiksé_c lesz: íltaclítsl<tll' setlki nelr-l

mondta, hogy ezek r'nil1'err énéket kópr'i-
selnekl a hangvelsetly r_ltírn setlki netn
gondoskodott arról. hogy czek hián)'tala-
nul, épségbetr Bachlnantr úrhoz kertilje-
nek. Hir valóban ekl(ol'il értéket képvisel-
nek. annak valirhol. vtrlarr'rilyen vámpapí
ron meg kellett voltra jelennie. ahogy min-
den hangszert Í-elértékeltetnek és enge-
déllyel Lltaztatnal( egyik országbó] a mír-
sikba.
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változatlan marad: a felmentésről egyedtil
és kizárólag Robert Baclrmann dönthet.

Ez irz aprólekossl'ig - su.jnos _ nelll is
bizonyult fölöslegesnek, hiszen a Baker &
McKen zie-r,el Íblytatott tárgyalások során
az ügyvédi iroda Íblyton a szerződésre hi-
Vatkozott. A sokaclik zr]kirlommal aztán
visszakérdeztem: a szerződés mely pont-
jára hivatkozik. arlikor a bumerírngoloól
beszél? E'rre a kérdésre sosen kaptam r'á-
ltrszt, viszont a cég megbízott Li_u1'r'édje

Í'elhívott és egyezséget ajánlott _ szigorú-
an né-uyszemközt. Í-elkér't. hogy ne t'i_!ven
mag;rmmal a tárgyalásra a jogtanácsosun-
kat. Ennek lényege az vo]t' hog), x '.n.-kar lrívja meg Btrchmann ulat vezén1'elni
egy Vagy két alkalommal _ az ii-lyr,éd a
következő beszélgetéskor t-nár hítronl-
négy koncertet emlegetett. nléghozzii na-
gyon l<özeli időpontokban. A barírti rneg-
egyezés szerint e hangr''etscnyek Lttírl
Bachmann úl' arányosan fizette volna az
elmaradt honorririurlot. Ehhez azonban a
rr-rírr lekötött koncerteken kívül ke]lett vo]-
na a Rádiózenekirrnak k|ilorr hangverse-
nyeket szerveznie, ami óriási költséggel
jár és egyszel'ííen nem is ttrdott volnlr még
a megegyezés után sem pénzéhez jutni.

Fel tudtunl< a.jánlani úr.1síghirdetést.
amelyben a btrmerángokat kcresiink; Í-e1-

ajánlottunk késóbbi iclőpontban egy hang-
Versenyt a Nemzeti Ca]ériában' arr-rit a Ma-
gyar Ráclió élóben l<özvetít. valamint egy
rnásik lehetőséget, anlit különbözó scgít-
ségek révén n-reg tud az egy|ittes tcle lxte-
ni. Még egyÍqta bocsánatkérés is e1hang-
zott a zenekar'r'észéről, r''alamint az az óhaj.
hogy helyre kellene állítani a t-elek között
korábban l-ennál l ó jó m unkakapcsolatot.

Ennyit tr-Ldtr-Lnk tenni. a következő le-
hetséges iépés elótt azotrban eltűnt Bal<er
& McKenzie. Ajánlatunkra nern kaptunk
érdemi választ.

Van a birtokornban egy Íitx, ermiben le-
ínírk a követelésliket. E'nnek e]kértem az
eredetijét. rnivel Svájcban példáLrl nincsen
bizonyító er'eje a faxnak. Elóször rnegígér-
ték. aztán halogatták. végtil azt mondták,
legyen nel<em elég a Íirx. arnit kaptam.

És hoL vttn e:'e kbett tt .t'blytctttisokban
rrt u gtt B nc hntct n n ti r ?

- Sehol. Az egészet az orbitexre ruház-
tit; arra a cégre, amely'áz egéSztez a pénzt
adta, éspec1ig rengele$'pénzt],\blt Video-
es CD-l'elr étel, amiket a szerzőt-lés ér'tel-
nrében a megrendelóltét'ben és időben
kor'lítlanul felhasználhat. Ez lrzonbun
csak akkor.lehet igaz, ha a honorár'ir-rmot
viszont 'kífizették. ,addig azonbzrn ehhez
nincs jo:guk. Túclomírsunk szerint azotlban
ezeket'a felvételeket a világon szinl"e rnin-
dentitt játszák már.

Minclezzel együtt te1jesen nyugodt vol-
tan. hog)/ rninden az utolsó Íillórig ki lesz
Íizetve. hiszen csinírltam mítl' ilyen Í-eszti-

r'á]t Bachmann úrral' A zenel<ar_ tiszteletclí-
ja akkor' előzőIeg trriir a koncert előtt teljes
összegben a zenek:tr szímlírján volt.

Most csak annyit rnonclott Bachmann
úr:. ho-uy nem szándékozik egyben kiÍlzet-
ni a zenekart, cle ez Európa-szerte elfoga-
dott gyakorlrLt. és nreg is állapodtunk a

részletfizetésben. Azt llz omitrózus 22 000
frankot legkésőbb a koncertet köriető
nyolcadik napon l<ellett vo]na íLtutalnia. A
pénz nerl jött' a stirgetések' Í'elszólítísok
mentek a torténet tblytatásáról pedig mos-
tanáig rnírr elég sok mindent elrlondtam.

)
Krum Gyula,

( Rticlirlzerrela r)

_ A Pi.itt.köstli Fcs:,riytilnctk volrak el(íz-
tnénl'ei 13tttlcqlestett. Bu.chtntttttl tír nlair
nem til lhtttoÍt kienlelkecl(Í nntzsikus h íré-
bett' Mégis ellilgtttlttik a:, ujtínl.utot?

- Első körben, amikor megállapodott
az lnterkoncer'ttel, rnúísorr'ól móg nem
esett SZó' de Bachmann úr Íizetőképes
megrendelő híréberr áilt. Utárra dertilt ki,
hogy Blahrns szirnf(rnia, Honegger
Pacificja és saját Ulurr; círníí kompozíció-
iít kell eljírtszani. l22 zenckari mLrzsikus-
:ltl c: ]títirttt kór'Lr..lrl. Örültürrk. hog1
l'rakniszegéni, idószakban el-rnyi ember't
foglalkoztat.

_ Az el Lékett.;en
peregtek ?

_ A ]eírt dokumentumoktóI és a sz-etző-
déskötési tárgyalásoktól kezc1ve kizárólag
egy orbitex nevű svájci cég_uel állhitttLrnk
kapcsolatban, szigorúan ii gYi'éc1en keresz--

tül, angol nyelvÍí irorniinyok révén. atne-
lyek aláírója e_uy rr-rásik Birchmtlntl úr
volt. Magát a szerződést csak az itteni Íő-
plóba után lírttuk. anrit akkorr'a tr-rdtunk

ttagvnehezen beszerezni az orbitextől. A
koncert után Bachnlann úr r,égleg kivon-
ta magát a clolgol<ból. sőt innentől az
orbitex is. kizírrólag a Baker' & Mc
Kenzie iigyvédi iroclával álltunk kapcso-
latban.

_ Hog,.L'utt kerülrek az onöli s7lítntirtt
ké p b e uz o nil nó :tt's btune rtin g o k'?

nlerán-tot. E'zeket az UlLrru című kompozí-
ció adrltt helyein erősen cjssze kellett ütni.

A hangverseny végén Bachmann úrék
elsiettek a Cundelbe díszvacsorár'a, a ze-
nekar hazament, az érintett kollégák egy
aszta1ra tették a'br.unerángokat.

kérííl, tehetet! volna [ermészetesen bizton-
s iig-eal gondoskoclni róluk.

A szóban Íbrgó trsztalról este Íé1 i2-re
aztlnbirn eltiínt hét bumeráng - sokan csak
ekkor hallottak először arról' hogy ezek
egyáltalán léteznek. és a produkcióban
szerepük vo1t. Asvájci technikus a rneglé-
vő _5 bumerángot e1vitte a Kernpinsky
szárllodába, ahol Bachmann úr és stábjir
lakott, majd elkezdődött a hajsza a hiány_
ző ] darabért. Bachmann Írr Írl]ítírsa sze-
rintl e rabia I 000 dolltirba
kerül, és koltsége 1_5 000
dollár' 22 000 dol]ár. Ez
!öbb; mint í 22 000 svájci lrank. rrrivel a

Zenekarnak tar1oz.tltt a főpróbán kifizetett
előleg után.

_ Neru lehetett lir'lntroilcÍltli e buntertin-
gok valós tÍrtit és bes:'erz'ési értékét?

- Nern. mel't a meglévő ijt Bachmann
úrnírl van, a hiányzó hétbííl pedig egy sem
került t,issza: nillcs tehát a birtokunkbar-t
1<ontrollpéldány. A l<(lrr-rsnak egyébként
több száz btrnlerángot osztott ki Bach-
mann úr. ezek trzonban kicsik voltak és

senki sem kereste őket a hangverseny
után. ottmar'adtak a Zeneakadémián, sza-

naszét szórva. rnásnap szeclték össze őket.
Elkczdődött egy rnind a rnai napig tartti

Ievélvá1tíis. arr-iiben többek közcltt rnég trz
is szerepel, hogy a rnrrzsikusok kézbe sem
vették volna ezeket a szerszánrokat, ha

tuclták volr'ra' hogy ilyen drágírk. Az ügy
r'észleteit Jasper Margit ismeri. aki a teljes
mtlnka során az lnter]<oncert nevéberr
mint szer'ződő tél járt el. Jogos követelé-
seinkre, anikben a honorírrium hiiinyzó
részére. illetve a Bachmann úr kárát lriva-
talosan igazo1ó iratokat kérjük' SokSZor
t-erryegetés vo1t a válasz. Szernélyiségi jo-
gok és művészi presztízs megsértésével
próbálták vádolni aZ egylittest, il]etve an-

nak jogi képviselííjét.

AÍőpróbán. A l6 ütósse] clúsított l22 - -- 
A 

"n"'(Í'lés 
ttzonbcLn részletesen 'fel-

ta-qú zenekar, a három kó*';;',;;*"aí so.roLja ttz tjss'es ki)z'remíLkötlő hcutgsze rt,

mia Nagytermen.r. ,rini.ii'^ ;:ö; e.s'...teclniktit _ e''Í ltem tekinti elegendó

Lilés első soraiban é' "''.;iéi; o''a'i*'u kth.tét'ítés el|1li.bi'1t1>'ítéktrctk €9): nent-

porrrjrirr lbglult lrcll cr. Mintlenki megle- :(th(':t It!\'t e(tt tt'()(t(t

szítve dolgozott, miközben az ütősök kö- - Lehet, ho_ey adott pillanatban elbi-
zött Bachmann úr kiosztott l2 clarab bu- z.onytaianodott. meÍt a nyáron peren kívli-
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Solt él,ti:'ecLett. tít egreÍlttt cé74 utt.t.:'Íttt-

Íct t'L aettekatI)küt, d--. el tíaclótnííl'és:,eket,'
olt inÍé.ték o saeraődést(íl ke<d,-e tl víatt-
ntott tit u telies tuntékÍ' Elkép-:'elhető,
hogl tt rentlszen,tíltti.ssul hi rteien öndlló-
sághoz, jutc.ltt, 's'z,cLbttd ke-:'et lctqlott nűvé-
'\'aek illen téren yulrj tqlusi.ÍaLtltlttn''(íg(l is
'f ae re P e t,j á Í S a,h ct Í b e c s a p h a t ó s ti g ukb {u t. ?

- Azt !.ondolorrr. hogy igerr. cz j: szele-
pet játSZhat. N'Iinclen szakiníban. így a
Jogban is nag1, ovak()rlati aspektusstrl kell
számo]ni. Nelllcsltk a cLoIo_v .1ogi része.
mi1ga .l szerzíídéskötés kérlr'es dolog. ha-
nelr az iurpressztiJiis is Szakmai ..knou,
how''-k. olyan Íbrdullrtok alakulhatnak ki
a gyakorlatban. anli e-ly gyakorlott' áni aZ
adott területen nem jártas jo_qászntrk eszé-
be se nl jLltna. Ilyesn'ri is szer'epet jáLszhat.

E'zekben a nelnZetköZ'i ü_eyekben a1ap-
\retően ilZ ll r'eszélr'es. hil va1amilYen nerr-t

elleníjr'izhető enlberrel. tál'sasággal szer-
z-ődik valaki. Ezek ug,'_anis nyilván tisztilr-
ban vannak azzal, hogy nemzetk(jzileg
Va]amit behajtani, peres úton ér'vényesíte-
ni iszonyÍr nehéz, és an]i még bosszirn-
tóbb. rragyon költséges' Ktilönösen. ha
valanlilyerr oknál Íbgva például amerikai
Ligyvédet l<el l felÍbgaclni. Nerrrrég hallot-
tam egy ktilföldi szerzőÍő]^ hog1r az ottani
szokáS Szerint ha egy ti_uyvéd kézbevesz
egy clolgot. atttil kezdve ő az |igy Lll_il. cSal<

ő ptofitá1hirt belő1e. Ilyelr az arncrikai
i.ig1,védi és jogi vi1ág. Ré-l uerll a jtl-urtil.
lranen e-ly a1kuról. esr tizletrő] t'an acloLt

e'qetben szó.
A z úgyrrevezett,.bumerlirr-u''-esetbcn az

ón szememben ,,l<ilcig ti ltj]áb"; ez nenr jo-
gi írllírsÍbglalíis. hiszen nenl 1áttam a szer-
zíjdést. nenr ismeretrl igazírn a térryállást.
Minclen esetre iogvita csetén az illetíjnek
több dolgot is kel] bizonyítania: nrinc1e-
nekelőtt tiszt/rzanclíl. hogy ki Í'elelt ezekért
(a szer'ződésben nem ern]ített" hirtelen elő-
kcrtilt) han_llszel'ekért. Bizonyítania kelle-
rre továbbií azok va]ós ér"tókét. arni bármi-
lyerr kártérítési i _uén y aI ap.j áLr J szo l gíl h at.

Ez elsősorban pol.uiir'r jogi r ita. bár
eg1'általán nern hagyhatti fi'er elrlrerr kívül.
hogy a kikötott lronorárilrnl ttleg tletl Íize-

ULURU - The Fractal
Experience

A borító ..Limited E'dition'' ir-rformáci-

ója e'r1 fa.;ta nlegktilÖnböztetettséget sej-
tet: esetle-s réteg-ércleklődésre számot
tartó pr'odukciót. nettín olyat. amelyhez
csak a kir'álasztott kevesek juthatnak

hozzá. Akár'hogy is r,an. figvelern-felkel-
tő a címlap_kép; és furcsasti-tot szimatol-
hatunk a hátlap egy feltűn(í sor'a olvasá-
sakor is: ,,How to play this compact
di sc".

Hát, igen' A 79 perc 10 másodperces

hallgatnivaló 99 tr'ackr:e tagolódik, s a

jószándékú használati utasítás azt suga1l-
ja, hogy rnjndenki kreáljon magának a

megadott quasi nyersanyagbóI _ testresz-

abott h al ] _gatnivalót.

Robert C. Bachmann nevéve] sokan a

magyarLll is rnegjelent Karajan-könyve
jó\,oltából találkoztak' személyesen pe-

dig 1993 óta' három Pünkösdi Fesztivál
létrehozásáriál bábáskodott nálunk a ze-

ne sz-erzó-karnrester.

A harmadik alkalommal. 1997-ben -
lTint aZ ,,E'lite''-nek adott inte{úból is
kjder'ül _,,Budapesten, a Zcneakadémi-

ih1etésíí míívern ősbemutatója. A londo-
ni Times kritikusa is jelen volt az ese-

ményen, a BBC Íőprogramban közvetí-
tette aZ etőadást a Classis FM csatorná-
ján' és Ausztr'áliában is sugározták''.
Ebből úgy tűnne: konrpozícióról van

szó. amelynek történeti kategór'iákkal
mérve sz'evői szándéka, koncepciója,
tartalrna-foltnáj a, esetleg kompozitórirrs
zártsága van. Ehhez képest, az indokol-
tan önkényes befogadói hozzááIlás azt

sejteti: ad hoc jellegíí lehetett a rögtön-
zés a szerző rószéről is, amennyiben
rnűvének nemcsak sor'sát, hanem tnin-
denkor1 hangzó alakját-forrnáját is a

potenciáIis lral1gatóra bízza. Mű-e,
opusz-e az ilyesmi?

A budapesti ősbcmutatót megelózően
rögzített CD hangzó nyersanyagában
keresem az alkotói mozzanatokat. Van-
nak készen kapott (,,hozott'') anyagok,
irusztráliai őslakosoktól gyííj ön felvéte-
lek (nem deriil ki: ho]-rnikor, ki által ké-

li megállapodást kínált. Ezt Jasper Mar'git-
tal kizírrólag né-eyszemközt volt hajlancló
rnegtárgyalni. Nem jutottunk azonban
e]őre. mert követeléseikben ezúttal sem
Voltak következetesek. az általunk megol-
dásként kíná1t lehetóségeket e1Lrtasították.
A cél érdekében pedig még az ellen sem
tiltakoztunk, hogy a helyszínen készített
(és végül nem kiÍizetett) hang- és képfel-
vételt többször, több helyen lejátszották.
Valójában ismét csak az időt és a pénzt
vesztegettük.

_ Bac]ln'Lann úr nlilyen érvekkel tó-
tlltLsatja alti uz eljtirú'st?

_ Semmilyenekke], ő ugyanis ,,átment
művészbe''. Kizárólag a nemzetközi i'i_9y-

védi irocla tárgyal az or_bitex ner,ében.

- Hol úll jel.en pillanutban cL tlrll.tlg?

- A Rádiózenekar ügyét nrost a svá.jci
zeneművész szakszervezet képviseli,
amelynek titkára maga is gytrkorló jogász.
Megptóbálja baráti altipon pénzéhez' vagy
annirk egy részéhez segíteni aZ egytittest.

_ Volt már ilyett tig.l, ct Rít.diózenekctr
tö rÍénetében ?

Régebben egy Íiancia cég készíttetett
filmzenét, amiért nem Íizetett. Akkor egy
csődeljárás során. négy ér,elteltével vala-
mennyit visszakaptunk kcjvete]éseinkből'
Az elmúlt öt évben egy itthoni alapítvány
neln Íizetett ki e-ey viszonylae jeJentékte-
len összeget, amelyért nem volt érdemes
pereskedni.

Nemcsak külföldi partner. hanenl itt-
honi megrenclelő esetén is egyre körlilte-
kintőbben kell szerződéSt kötni. hiSZen
sok a hazardőr, zrki hangversenyeket
szetve7'. Lassanként e-lyetien járható út-
nak az tr szerződés látszik. arrrely kiköti,
hogy a megrendelónek közvetlenLil a
hangverseny előtt ke1] kitizetnie a teljes
ös szeget.

3.
Dr. Szilágyi István ügyvéd

(a s:'erzői és szotttszédo-s jogok
tltt t iali.stuja )

Ez az eset nem táritozik,,.,a szerzői és
szomszér-los jogok körébe. es amtigy l'
mindig nagyoll nehé2 áIlást fbglalni ilyen
ügyekben; a szituáció hasonló az ofvoso-
kéhoz, arnikoi telefonon át akarrrak diag-
nózist kérni tó|ük a páciensek. ltt is ]átni
kellene al vélem'ényezéshez a ,.beteget''.
azaz a szerződést.'A clolgok sokszor haj-
szá]on múInak. Minclkét olclal szempont-
jait ismerni ke1l ahhoz. ho-uy az ember Í-e-

lelősségge1 á11ást foglalhasson'
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tésével, illetve a hangÍ'elvétel további Í'el-
használásávaI előaclómíívészi jogok meg-
sértéséről van szó, aminek dontő szerepe

szültek - eset]eg a szerző saját gyűjté-
sei']) _ ezek csemegét jelenthetnek a

néprajzi éldeklődésűeknek, s az egzotr-
kumok iránt vonzódók számára. r'ala-
mint megkomponált szakaszok. Ez
utóbbiak _ vokális és/vagy instrumentá-
lis jellegűek hangonként rögzített kot-
taanyag és aleatorikus szó]anrok eredő-

.jekérrt. SematikLls a zenekari hangzás-
tömbök dinamikai gölbéje. E-ey idő után
végtelenü1 unalmasak a crescendók,
amelyek az öncé1ú kullninációs pont

után fokozatosan \ ag), hirtelen elha]kul-
nak.

Többszöri (esetlec r'isszacsato1t) újra-
hallgatásra többn1'ire csak az atrsztr'ál

anyag szíirníthat. Vajorr ehhez szolgál
száridéka szerint is csr_rpárr tetszőleges
kerctü1 a ..rlrűalkotás'"] Ki-ki szabadon
meghatár'ozhaqa' hány hangzó réteggel
burkolja egyszer ű vagy díszcsomagolás-
ba a .,talált táIgy''-at

Az ULURU hangzó anyaga: hetero-
gén (ez önmagában nem rninősítés!), for-
mája tetszőleges. s ezáltal tartalma is
(nerthogy aZ egyes váIogatások során
esetleg tobb mehet veszendőbe, mint arni

meghallgatásra kerül). Úgy tíínik: a szer-

zői te1jesítmény a bőséges llYersanyag-
választék összehordásziban rejlik. Vajon

mennyi e]őkészületi munkát (időt|.i igó-

nyel, hogy valaki r'átaláljon az önmaga
számára szívesen hallgatható kivágatr_a?

olyasmiére. amit ismételhetőnek ítél. sa-
ját haszrrálatra! Az ehhez szükséges idő
alatt _ amennyiben rer-rdelkezésére 1úlnak

elektroakusztikai berendezések _ talán
saját rnaga is létrebozhat tetszetős (leg-

alábbis saját igónyeit kie1égítő) hallgat-
rrivalót.

Az ULURU: jellegzetes a1akít hegy.
Aki egyszer látta. nem felejti el, s nenl is
keveri össze valamely más földrajzi je-

lenséggel. Zenekari crescendói. valamint
az énekkar által ismételgetett ,,Uluru''-
szöveg a1apjárr ráismerünk a Bachmann-
mííle is. Igaz, kevesebb gyönyörködni-
valót kínál a fülnek. mint a hegy képe a
szemnek.

A CD hangzó anyagát, a szev'(i ye-

z-ónyletével, a Londoni Fi]harmonikusok
ós a The London Voices realizálták.

lehet egy esetleges jogvitírban. A rlagyar
polgár'i jogi törvény ismeri tlgyan a beszá-
mítás intézményét, vizsgálni kell azonban
azt. hogy a jelen tényállásban az alkal-
mezhlttó-e. Allíspontom szerint nem.
melt nem a törvényben előírt egynemű
kör'etelésekről van szó. Azenekarnak járó
honorárium egy kötelmi jogi (szerződé-
ses) követelés, amellyel szemben nem
számítható be egy dologi jogi (a bumerán-
gok tulajdonához kötődő) követelés. . Az
egy külön kérdés, hogy egyáltalán köve-
telhetne valamit ezeÍ a jogcímen Bach-
mann úr. Szefintem a kölcsönös követelé-
sek be nem számíthatósága a döntő kérdés
e pillanatban, és nem is érdemes aztvtzs-
gálni e cikk keretében, hogy a bumerán-
gok őrzéséért ki tartozott t'elelősséggel.
Annyit azonban hadd mondjak el, hogy a

felelős őrzés akkor hárult volna a Rádió-
zenektlrra. ha a fe1ek között nem lett vo]-
na szerződéses viszony. De volt, a szerző-
dés viszont a többi hangszer mellett infor-
mációirn szerint nem említette a bLrmerán-
gokat' Az a gyirnúm. hogy ezek tr bume-
rángok _ amint azoknak szokásuk gyak-
ran .,visszaüthetnek'' Bachmann úrnak,,,

Szívesen elváltalnám a Rádiózenekar Vé-:,

tluk'ió ctn'l,agilag teljesen rende:'etÍ vr.llÍ,

ttem folytatódotÍ e. az egl,iittmííköclés?

- Megkeresték a zenekart az 1996-os
Pünkösdi Fesztivál rendezői ezzel a felké-
réqsql, ami!.lel is vállaltunk. Beethoven
sáimfóniákat dirigált Bachmann úr, és ha-
mar'kiderült' hogy nem könnyű dolgozni
vele . Sajátos zenei elképzelései vo]tak,

it nem tudott megmutatni a zenekar-
lnák, és ez feszültségek forrásává válrt, Ez-
zel együtt a kapcsolat nem szakmai okok
miatt szakadt meg, hanem a kapcsolatba
nem illő indulatok, ezek meglehetősen
hangos megnyi lvánul jsa miatt.

Hosszít évek (lttl yett részt a zenekuri
s z'e rz'ődé s e k e lőké s zíté's éb en, azok me gkö -

tésében. Menny,iyz játszotÍ .fonÍos szerepet
(els(ísorbtltt ctz utóbbi években) a szerző-
désbett kíntiLt progrtun l,árható sutkmai
s Zítl, onalct, il.l etv e ctnnak anyctgi le he tős é -

g e i, te kintette I a muz,si kusok Jbhtnlttto s an
ro mló é l e Í kö rü l nté n1; e i re ?

_ A Íllharmóniai koncertekre való fel-
készülés több próbát és egy hangversenyt

zó volt az opera. mint helyszín. a Zenekar
adott. [,.ehet, hogy a mi hibánk Volt nem
kémi előtte reÍ'etenciát, de egy né-
rnet karmes 1 sem tételeztük' hogy
nem tucl Beethovenl dirigálni. Ugyanúg1.
ahogy'ma sern gondolnák
sehol a:vi tudja eljátszani
mondjuk cokat vagy a

'':,l.ákart, 
azt Sem tudta megmutatni. Mindez

,'''l akkor is előfordulhatott volna, ha kérünk
' és kapunk referenciákat. Kl' az, aki nem

tud manapság kitűnő referenciákra, ió kri-
tikákra szert tenni valamilyen módon?

A koncerÍ tehtit jóL sikerült, hagy'cl-

mórun'ci mégsenl. vólt u Bachmann úrrul
vaLó kapr:solat. Erulek oka a mdr említeÍt
s.'en é ly e s konJlikt us lehet ?

Igen, én ugyanis nem rejtettem véka
alá a véleményemet, az ő karmesteri kva-
litásait illetően sem. Nem hiszem azon-
ban, hogy a zenekar tagjai ezt különöseb-
ben fájlalnák - nem tettek nekem szemre-
hínyist a tönéntekért.

- A számlrit rentlezte cLz.érÍ Bachn'Lann úr?

- A fizetés körül semmilyen bonyoda-
lom nem volt. E'zzel együtt a mi zeneka-
runknak is van rendezetlen számlája. és

Sajnos a szálak itt is külföldre vezetnek'
Ervényes ]emezszerződés ünk honoráriu-
ma Van már hosszú idő óta függőben,
pedig nagyon jó ügyvéd (nagyon sok
pénzért) segít a ,,behajtásban''. Ezek a

nemZetköZi jogot is érintő eljárások
mindig nagyon problémásak és nagyon
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drágák, nem öriilünk tehát a fennálló ki; kijelentkezettaszáLloclából és elhagy- hangfelvétel esetében _, minden további
helyzetnek' ta az országot' nélkül megoldható szerződéses rendelke-

Külön kellemetlen, hogy a megrendelő Éppen e, az utolsó alkalmat terveztük a zés hiányában iq,;,, 
' 
a vonatkozó tör-

amerikai illetőségíí. és a felkért amerikai mi megítélésünk szerint is szükséges kor- vénvi rendelk l ében (és annak
rekciókra. E'nnyi történt, azóta pedig ,,fu-
tunk a pénzünk után''.

- A szerződés megkötésekor ellenőriz-

_ Nem voLt még ilyen jeltegű tapas.ta- ték,a megrendeLő megbílhatóSógtit' u1)'ct-

latct ct zettekctrnak? 
'J"''ö"" gi hótterét?

- Voltak konfliktushelyzetek, amikor a - Nem hiszem, hogy ezen múlt a dolog.
megrendelőnek különböző kifogásai Nincs az a gondosan megkötött szetződés, tom szerint r iszont ebbén',áz esetben nem

akadtak, de ezeket eddig még mindig si- ami megvédené az embert a kellemet]en használhatja fel a megrendelő a hangfel-
került megoldanunk. csalódásoktól. Akárhova megyünk tur- vételt, legalábbis addig nem, amíg a teljes

_ Mi az, ami mosÍ így ntegnehezíti a nézni elófordulhat, hogy ugyanaz a cég díjat ki nem fizeti' Addi

elolgot? Mi nettt,,,,,it i),'n'[,Í;;;i;;i;;;, ::J*JJY:rill1J:n"]::??J:|T:1'; ilÍit'}xT,}""x:il",JJ
- Azt mondja, hogy nem tetszik. Ez egy több ponton is e]tér attól. Nemcsak kifize- galmaiható, nem sugározható. stb.

nem mérhető sportág, hogy kinek mi tet- tésekről lehet ilyenkor szó: a szervezésrőI, Az a,körúlmény pedi_l' hogy a karmes-

szik és mi nem tetszik, szubjektív dolog. szállásról, buszról, b
Ha valami nem akar ába-
való a győzködés. ccel ...;-::?-::,l,Lemetl
egyébkeni nemcsak ."iíu- erdelne's Perellll-

nem aZ újságolvasó zenebarát is nap mint Még amikor le
nap találkozhat. Nemrég játszottunk pél- érdemes. Különösen
dául Gianluigi Gelmetti karmester lrányí- zünk jószándékot a

tásával; a produkció nekem személy sze- fordulnak kü1ső köriilmények rr-riatti, elolvassák, krderül. hogy nem erre gon-

rint nagyon tetszett, az egyik napilap kri- kényszerű szerződéstörések, ami valóban doltat. Visszaadják, megjelölve a kifogá_

tikusa is elragadtatva írt a koncer1ről, a nem a partner ügyességén, szándé : a]:'i

szomszédos jogok

Ez az eset egyértelműbb és világosabb
az előzőnéI. A megrendelő karmester
anyagi felelősséggel tartozik, ki kell fizet-
nie az operaház zenekarát. Addig nem
hozhatja nyilvánosságra a hangfelvételt,
amíg nem fizet. Nemcsak a hangfelvétel
többszörözése, hanem maga a rögzítés is
az előadőmíivészek engedélyezés étőI, az
ő díjazásuktól függ. A nemfizetéssel a
megrendelő előadóművészek jogait sér-
tette meg. A magyar jog szerint ez egyér-
telmű dolog' Az' hogy neki minőségi ki-
fogásai vannak - egy egyébként nem kész

iavítia. úira mesí

mérce; szubjektív megítélés szerint mond-
hatja egy karmester, hogy mégsem erre
gondolt és megpróbálhatja a Berlini Fil-
harmonikusokkal. Ezt megteheti, de nem
teheti meg, hogy magáért a munkáért, a
hangfelvétel rögzítéséért nem fizet. Ez le-
het csökkentett díj, ami képezheti alku
tárgyát Célszerűbb azonban a szerződés-
ben js felkészülni erre az eshetőségre és

rögzíteni a csökkentett díjfizetés lehetősé-
gét, illetve annak körülményeit' feltételeit
15.

Egyébként mindkét ügyben meg kelle-
ne vizsgálni, hogy perelhető-e Magyaror-
szágon, ami sokkal előnyösebb volna a

művészek szempontjából, hiszen a mi tör_
vényünk szerző- és elóadóművész-centri-
kus és ez ,,féI győzelem''l.

- Van annyira beleltitósa tt kotnolyzenei
szfértiba, hogy össze tudja hasonlítani a
területen kialakult impresszálósi szíttvo-
nalat, módszereket a könrylűzenében ta-
pasztdlÍakkal? Érezhető, hogy a könnyű-

zenében érdekeltek sokkal régebben ma-
gukra utaltak, évtizedek óta maguk gott-

do skodnak turnéikról, szerz'ődéseikről, és

másik napilap kritikusa fanyalogva nyilat- ]ik. Nem érdemes ilyenkor me : :.:újra azt mondják' hogy nem iga-
kozott róla' A megítélésnél minaen ti- egyébként ió kapcs llatokat. gondoltak. Kétszeri kijavítási kö-
zonnyal a hallgatók (köztük a kritikus) - Van-e arróL
pillanatnyi hangulata is szerepet játszik' 

sonló e'setben mo

- Ez ct kritika kritikája. ::::,?.:".!.i11',:.::e €:)' u l l e s' ( k ) l 1 o.g \' an

- Igen, és ezt vállalom' Az igazság E'zek a zenekarok sokkal nagyobb cé-

szóvaljókarmesterekkel magas színvona- ,'.= mi,pedig egészen rr-rás dolgokkal r'ol-
1ú produkciókra képes' Ilyen dirigensek' l '1g1|elfoglalva.
eleve igényessé teszik a muzsikusokat, : ].

aminek egy idő után minóséget e ,], 5.
rozó szerepe kellhogy legyen. ' .1. .,ll....ll,;, Dr. Szilágyi István ügyvéd

pedig korrigálnak. E

mestel:

hetőség?

- Eddigi tapa

vállaló fél i

így is volt. E
aki egyben a.,

ban meghallgassa. Más-
élie azonban már nem találta sen-nap

lyben. szabá-
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ennek arányóban mindezt profibban is in-
tézik, mint az úgyneveptt komolyzene míí-
velői, vagy nem?

_ Igen, hiszen a popzenei, könnyíízenei
vonal mindig is jobban kötődött az tlzlet_
hez. ezekben a művészekben sokkal ko-
rábban kifejlődött az izJ,eti. 1ogi, szerző-
déskötési érzék. Ezt a területet jól isme-
rem; ennyi idő után szemé1y szerint meg
lehet ítélni, hogy melyik szerzőnek-elő-
adóművésznek van igazán jó úzirett érzé-
ke, és ki az, aki húsz-huszonöt éve van a
pályán, de nem annyira érzékeli ezekeÍ a
dolgokat vagy á11 teljesen naiVan a hason-
1ó problémák előtt. Meggyőződésem,
hogy a könnyúízenében, ahol mindig a
művészek maguk intézték ezeket a dolgo-
kat is, beletanultak az ügyintézésbe, keve-
sebb ilyen jellegű probléma adódik. A
nagyzenekaroknál más maga a struktúra
is; mindig volt titkár, úgyintéző. Ma már
ezen a téren is kemény piaci körülmények
vannak, szükség van profi impresszálásra.

azonban, hogyan és miképpen foglalkoz-
nak ilyen egyedi ügyekkel.

Ez az átaIakulás természetesen jó do-
1og, mert aztjelenti, hogy a szerzőknekaz
eddiginél is nagyobb beleszólásuk van Sa-
ját ügyeikbe _ az egyesületet ők alapítot-
ták, ők választják meg saját vezetőségü-
ket, ők foglalkoznak saját ügyeikkel. Avi-
Iágon ez mindenütt így működik' Nem á1-

lamilag alapított, államilag irányított in-
tézmény, hanem a szerzők szer v ezete.

biztosítások és egyéb, a munkában fontos
járulékok Í'elett _ mindez pedig teljesen
kézenfekvő lehet egyl limpresszárióiroda
Üg1 intezője számára.

E'z.ek az említen szerző<]esek eg1 edi

re] rendelkező impresszálási cégek, ebben

Minclig is idegenkedtem ú ilyen Íbr- letre figyelni kell. és bizony megéli a
sem, szerződéseket,,dörzsöIt'' szakemberekkel
ha a megköttetni' Ezt az átmeneti időszakot

2ól. Mindig mások a megsínylik a művészek' hiszen idő kell
zőc]őÍelek. odakell ahhoz' hogy patinás impresszáló cégek
zerződöm, milyen az alakuljanak ki, amilyenek Nyugaton is
ölcsi háttere, milyen vannak. Bár minden jogi figyelem mellett
vannak-e egyáltalán? előfordulhat rosszhiszeműség, és már ré-

gírni egy ilyen szer- gen roSSZ! ha ametikai ügyvédekkel kell a

szűk ]íiókórűen ko- pénzt pereltetni. Én magam is jártam már
ZeÍten az előadómű- hasonló módon, mégpedig egy nénlct cég-

élén kiváló iogásszal. Közös jogkezelő te- vészi jogokra koncentrálnék, és közben gel _ számomra nem érte meg pereskedni.

vékenységüket ismerem, nem tudom esetleg elsikkadnék a technikai feltételek, Tóth Anna
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