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Ellentétes érdekû
érdekvédelmi testületek

– beszélgetés Gyimesi Lászlóval, a
Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek

Szakszervezetének elnökével – 

– A hírek szerint összeomlóban vannak
a vezetô szimfonikus zenekarok érdekvé-
delmi testületei. Ezek véletlenszerûen
egybeesô, de egymástól független, avagy
a zenekari vezetésekben esetleg erôteljes-
ebben megnyilvánuló irányító hajlam kö-
vetkezményei?

– Néhány helyen történô változások,
lemondások nem jelenthetnek globális
válságjelenséget. Minden zenekarnál
megvannak a saját okok, amelyek a válto-
zásokat elôidézték. Általában véve is sok
az átalakulás az intézményeken belül. A
Magyar Rádió költségvetési intézmény-
bôl részvénytársasággá alakult, aminek
egészen más belsô rendszere, feladata,
kötelezettsége van. A Nemzeti Filharmo-
nikusoknál történt változásokról elég
gyakran esik szó ahhoz, hogy ne kelljen
most külön ecsetelni, folyamatos változá-
sok nehezítik a Budapesti Filharmóniai
Társaság Zenekarának munkáját is.
Többször is változott a MÁV, MATÁV
zenekarok státusza helyzete. Ezek a vál-
tozások mindenképpen hatnak a zenekar-
ok belsô életére, különösen, hogy még
nem alakultak ki a belsô érdekvédelmi
struktúrák – nincs megalapozott funkció-
juk, testületük, jogállásuk. Külön zavaró
tényezôként hat az is, hogy a különbözô
együttesek, cégek jogállása egészében
sem egyforma; nem ugyanazok a munka-

jogi szabályok érvényesek a közalkalma-
zotti státuszban, azaz intézményként mû-
ködô, költségvetési szerv keretében mû-
ködô zenekaroknál, mint a többieknél.

Nagyon nehéz egy szakmai testület jog-
körét is meghatározni; a Magyar Rádió
Üzemi Tanácsának valamelyik alrészle-
geként mûködô testületét, vagy a Magyar
Állami Operaház keretén belül létezô kép-
viselô csoportét. Még sajátosabb a helyzet,
amikor alapítványi fenntartású együttesrôl
van szó – másfajta kapcsolatrendszer van
az alapító és a muzsikusok között.

– Minden esetre most sokakban felme-
rült a kérdés, hogy az érdekvédelmi testü-
letek válsága nem teremt-e olyan szabad-
piaci viszonyokat, amilyenek a Fesztivál-
zenekarban kavartak botrányokat már
többször is, ahol nem (vagy egészen sajá-
tos formában) léteznek egyéni és kollektív
szerzôdések, ahol bármelyik pillanatban
bármi visszamondható, bárkinek fel lehet
mondani. Mindezt elviselni a Fesztivál-
zenekarénál lényegesen kevesebb fizeté-
sért bizony nehéz dolog.

– Az érdekvédelmi funkciókban – a
helyzetbôl fakadóan – a szakmai és a
klasszikus munkavállalói érdekvédelem
idônként egybeesik, idônként pedig szö-
ges ellentétben áll egymással. Ezért aztán
idônként nehéz kibogozni, hogy valójá-
ban mikor melyik típusú érdeket kell vé-
deni, melyik típusú szervezetnek. Amikor
a klasszikus munkavállalói érdekvéde-
lemrôl van szó, viszonylag tiszta a kép;
minden intézményben létezik valamilyen
formában szakszervezet, többnyire jelen-
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Az érdekvédelem útvesztôi
Testületileg és egyénenként lemondott érdekvédelmi bizottságok, 

információs csatornák eldugulása, betarthatatlan ígéretek, diktátorként
szidott vezetôk, megkímélt  muzsikusok, pénztelenség, kilátástalanság –
mintha összeomlóban lennének szimfonikus zenekaraink érdekvédelmi

rendszerei. Az alábbi interjúk a leginkább érintetteket szólaltatják meg:
a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezetének elnökét, 

a Rádiózenekar nemrég lemondott Zenekari Tanácsának elnökét, 
a Nemzeti Filharmonikusok (azaz ÁHZ) Mûvészeti Bizottságának 

valamint Közalkalmazotti Tanácsának ugyancsak lemondott egy-egy
tagját. És publicitást kapott természetesen a két zenekar igazgatója, 
hiszen a nyíltabban vagy burkoltabban megfogalmazott panaszokat 

elsôsorban nekik címezték a muzsikusok.

HOL ITT 
A PÁRBESZÉD?… 

Miközben Nyugat-Európában az érdekvé-
delem törvényerôre emelt széles körû jo-
gokkal rendelkezve képes a védelemre szo-
rulókat olyan mértékben is védeni, hogy az
kormányválságot is elôidézhet, addig ná-
lunk – legyen az egyéni-, vagy akár szakmai
érdekvédelem – olyannyira gyerekcipôben
járnak a hathatós érdekvédelemre való  tö-
rekvések, hogy a gyakorlat – amire a mono-
pol helyzetben lévô munkáltatói szemlélet
meglehetôsen erôs hatást gyakorol – csupán
két változatot ismer: a hallgatva egyetértô,
tehát „jól mûködô”, és a véleményt nyilvá-
nító, ezért elszigetelôdô és lemondani kény-
szerülô érdekképviseletet.

A még meg sem született, de már  elkop-
tatott „demokrácia” fô jelszava a párbe-
széd. A „párbeszéd” azonban nem helyes
kifejezés olyan felek között, ahol vezetôi ar-
roganciával, hatalmi szóval bármi keresz-
tülvihetô.

Törvényeket alkotni – beleértve a szim-
fonikus zenekarok mûködését szabályozó
törvényt is – csakis a társadalom fejlettségi
fokának megfelelôket lehet, figyelembe vé-
ve a kialakult szokásokat, igényeket, elvárá-
sokat. Éppen ezért e terület szabályozatlan-
sága csupán  egy kérdést vethet fel egyenlô-
re: „Adnak e magukra” annyit a zenekarok,
azok vezetôi és prominens tagjai (grémiu-
mai), hogy partnernek tekintsék egymást
egy olyan cél elérése érdekében, melyre
csakis nyugodt és kiegyensúlyozott munka-
köri légkörben van lehetôség. Az „ego sum
via, veritas et vita” (én vagyok az út, az
igazság és az élet) elvén alapuló horizontá-
lis látókörû kézi vezérlés elôbb-utóbb, de
mindig megbosszulja magát; tönkreteszi
elôbb a személyi kapcsolatokat, teret enged-
ve a „szemet szemért, fogat fogért” gyakor-
latnak, utóbb pedig – a légkörön keresztül –
tönkreteszi a minôséget. Láthatjuk, hogy az
egy-személyben döntést hozó „felelôsök”
csak egy dologért lesznek valójában felelô-
sek: a kialakult hangulatért, és ami ebbôl fa-
kad! A vezetési, a gazdálkodási és az érdek-
védelmi köröket ezért vertikálisan olyan
„minôségbiztosítási körökkel” kell össze-
fogni, amelyekben a legmélyebb eszmei el-
gondolásoktól a legapróbb technikai részle-
tekig terjedô munkaspektrum minden eleme
koordináltan, tehát jól tud mûködni. Ezt pe-
dig csak egyetlen módon lehet elérni: a ze-
nekarok funkciójának pontos lerögzítésével,
a zenekarok  életében releváns funkciók
meghatározásával, továbbá a mûvészeti,
menedzseri, gazdasági, technikai, érdekvé-
delmi munka felelôsségi, hatásköri és ér-
dekeltségi köreinek minden területet érintô
világos meghatározásával a körülmények és
az elérni kívánt célok ismeretében.

(szerk)
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tôs hatáskörrel. Ennek adottak a jogszabá-
lyi és szervezeti keretei.

Abban a pillanatban azonban, amikor
ez átcsúszik arra a terepre, ami már túl-
nyúlik a szakszervezet kompetenciáján,
sôt, adott esetekben a szakmai érdekek is
ütközhetnek a szakszervezeti általános ér-
dekekkel (nem biztos, hogy ugyanaz az
érdeke a jogbiztonságot illetôen a szak-
szervezetnek, amely mindig a biztonsá-
gosra, kiszámíthatóra törekszik, mint ma-
gának az együttesnek, amely szakmai ér-
dekeket tart elsôsorban szem elôtt). Ez
már nem biztos, hogy vezetô kontra mun-
kavállalói konfliktus forrása lehet, hanem
magán a zenekaron belül is különbözô
konfliktusok forrása lehet, ami alapkérdé-
seket is érinthet. Lehet kevéssé harmonikus
vita például a létszámot illetôen. A szak-
szervezet nyilván azt mondja, hogy a gazda-
sági problémákat nem létszámleépítéssel
kell megoldani, hanem más forrást kell ke-
resni. Szakmai vélemény szerint azonban
lehet, hogy szükségtelen az adott létszám.
ezek életszerû példák, amelyek jellemzôen
húzódhatnak konfliktusok mögött. 

Ami a jogbizonytalanságot illeti, arra
azt mondhatom, hogy egy magára valamit
is adó testület nem fogadhatja el, hogy
jogellenes állapotok legyenek. Nem szak-
mai kérdés, hogy a szerzôdések megfelel-
nek-e a hatályos jogszabályoknak, hogy
létezik-e kollektív szerzôdés vagy valami
ahhoz hasonló szabályzat.  A munkáltató
oldaláról is kellemetlen lehet a kézi vezér-
lés állandósága. Azok az intézmények,
amelyek jelenlegi helyzete ezt a beszélge-
tést indokolttá tette, ilyen szempontból
rendezettnek tûnnek a számomra. Nem lá-
tok megkérdôjelezett munkajogi szabá-
lyokat, ami természetesen nem zárja ki a
konfliktusok lehetôségét. 

Hogy ezeknek a szakmai testületeknek
miért kicsi a hatásfokuk, részben a mai
jogszabályok rendszerével is magyaráz-
ható, amelyek nem ismerik ezeket a szak-
mai testületeket. Ismerik az üzemi és köz-
alkalmazotti tanácsot valamint a szakszer-
vezetet. Ugyanakkor ezeknek óriási ha-
gyományuk van; ebbôl táplálkozik erejük
is. A zenekar ilyen fajta képviseletét az
idôk során integrálták a vezetôk, hiszen
tagjait titkosan választották, a munkálta-
tókkal való tárgyalásokon fontosnak tart-
ják jelenlétüket. Ez a zenekarok megszü-
letésével egyidejûleg kialakult tendencia;
a testületek hatása óriási. Ha áldozatul es-
nek, az átalakulással magyarázható. Itt
felbukkannak személyi konfliktusok,

olyan vezetôi magatartások, amelyek
igyekeznek lerázni minden béklyót,
amely a vezetôi elképzelés  megvalósítá-
sát hátráltatja vagy akadályozza. A zene-
karoknak újra kell gondolni, hogy fenn-
tartják vagy átalakítják ezeket a testüle-
tek, esetleg arra a konklúzióra jutnak –
aminek egyáltalán nem örülnék –, hogy a
jogszabály biztosította két másik érdekvé-
delmi szervezet elégséges a zenekarok
számára szükséges dolgok képviseletére
és nekik nincs többé feladatuk. Ez nem jó
megoldás, mert más a funkciója, mint a
két másik testületé. Másképp is választ-
ják, más a mûködési mechanizmusa, a
jogszabályok által meghatározott mozgás-
tere. Ezt a fajta hagyományt és szakmai
erôt képviselni kell; hogy hogyan, ezt a ze-
nekaroknak meg kell valahogy oldaniuk.

– Mi lehet a szakszervezet funkciója a
zenekarokban, ahol közalkalmazotti ta-
nács és mûvészeti bizottság is mûködik?

– Elsôsorban az élet- és munkakörül-
mények mentén a munkavállalók érdekeit
képviseljék.

– Mit tehet a szakszervezet, ha a muzsi-
kus a munkája során halláskárosodást
szenved, vagy a rézfúvós kar elôtt ülve, a
sokadik Wagner-próba után megreped
hegedûjének a fedôlapja?

– Mindenképpen a muzsikus érdekeit
kell képviselnie – az említett esetben ez a
helyi szakszervezet feladata. Ha a dolog
általánosabb, például ami az egészségká-
rosodást illeti, ott a szakszervezetnek egy-
ségesen kell rámozdulnia. Ha nem lehet
elhárítani a károsodást kiváltó okokat
(nem lehet ugye fülvédôvel muzsikálni,
hangtompítós trombitával Wagnert játsza-
ni), akkor ki kell találni, milyen kompen-
zációs lehetôségek vannak arra, hogy ezt
a nyilvánvaló sérelmet kárpótolják (ko-
rábban nyugdíjba megy, fizetés-kiegészí-
tést, munkaidô-kedvezményt kap, stb.).
Ez nem szakmai, hanem klasszikusan
szakszervezeti probléma. szakmai testület
nem mondhatja ki, hogy ne játsszunk
Wagnert, de a szakszervezet kimondhatja,
hogy a darab olyan decibellel támadja
meg a füleket, ami megengedhetetlen. A
szakma felkiált: de hiszen ez Wagner! A
szakszervezet pedig közli, hogy nem tud-
ja, ki az a Wagner, de tudja, mit jelente-
nek a decibelek. Az elrepedt hegedû ese-
tében is más lesz a vélemény; a szakmai
testület örülni fog, hogy ilyen nagyszerû
darabot játszunk, a szakszervezet és az el-

repedt hegedû tulajdonosa pedig csak a
kárról és a kártérítésrôl fog beszélni. Az
álláspontok tehát nem találkoznak. 

A szakszervezetnek nem érdeke, hogy
a nyugdíj elôtt álló, életüket az együttesért
végigdolgozó embereket az utcára rakja-
nak, ha az illetô szakmailag esetleg már
meg is kopott. A szakmai vezetés ezzel
szemben tehetséges fiatalokkal szeretné
tartani vagy emelni a színvonalat. A szak-
szervezet ezt helyeselheti, de nem engedi,
hogy 50-55 éves, majd 40-45 éves embe-
reket rakjanak garmadával az utcára. Még
akkor is kérdéses, ha hosszú éveken meg-
felelôen kompenzálták volna, vagy most
igyekeznének megfelelôen kompenzálni
az évtizedeken át ott dolgozókat (nem pe-
dig néhány hónapi átlagkeresettel kidob-
ni ôket). A szakszervezet nem enged; leg-
alább némi fokozatosságot követel. Le-
gyen némi átmenet, felkészülés – ennyi-
ben a szakszervezet nem képviselheti a
szakmai érdekeket akkor sem, ha akceptál-
ja. 

– Vannak most ilyen esetek napiren-
den? Voltak napirenden kívüli próbajáté-
kok?

– Ezek a próbajátékok nem teremtettek
ilyen helyzeteket, inkább a hatalmi viszo-
nyok bejáratását szolgálták. Ezeknek ak-
kor lett volna kiélezett jelentôségük, ha új
emberek is játszottak volna; itt azonban
csak újra bemutatkozásról volt szó. A
Nemzeti Filharmonikusoknál az új mûvé-
szeti vezetô szerette volna megismerni a
muzsikusokat, a Rádiózenekarnál pedig a
határozott idejû szólamvezetôi státuszo-
kat kellett megerôsíteni. Szakmailag indo-
kolható, kedélyeket felborzolni tudó kívá-
nalmak voltak ezek. 

Az olyan országokban, mint amilyen a
mienk is, ahol a szimfonikus zenekari tag-
ság egyszersmind valamilyen nyugodt, ki-
egyensúlyozott életformát jelent, nagyon
komoly ellenállásokba ütköznek a próba-
játékok. Nem az ilyen, hanem az olyan,
amikor meghirdetnek egy pultot és az is
próbát játszhat, aki éppen ül rajta. 

Magyarországon azért korrektek és
védhetôek az intézmények szerzôdései,
nagy botrányok nem szoktak lenni. Az el-
múlt 8-10 évben bôven volt lehetôség
nagy változásokra, a zenészek jogbizton-
sága mégis garantálva volt. Ezeket az állí-
tásokat olyan együttesek esetében tudom
megvédeni, amelyekrôl vannak informá-
cióim. Nem mindegyikrôl vannak, lehet-
nek tehát eltérések.  
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Próbajáték az idegekkel
– néhány kérdés Andrássy Pálhoz, a

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának
koncertmesteréhez, a lemondott 

Zenekari Tanács lemondott elnökéhez –

– Milyen tényezôk váltották ki az érdek-
védelmi képviselet jelenlegi zavarát?

– A Magyar Rádió és Televízió Szim-
fonikus Zenekarának Zenekari Tanácsa
1998. április 30-án lemondott megbízatá-
sáról, jelenleg tehát mint a leköszönt Ze-
nekari Tanács volt elnöke válaszolok a
kérdésekre. Elhatározásunk legutóbbi
konkrét oka a vonós szólamvezetôi próba-
játék meghirdetése, pontosabban annak
körvonalazatlansága volt. Kétségtelen,
hogy az úgynevezett belsô próbajáték in-
tézményével kapcsolatban megoszlanak a
vélemények a zenekari mûvészek köré-
ben. Vannak, akik szerint fontos, sôt a
mûvészi színvonal szempontjából hasz-
nos az idônkénti „megmérettetés”. Mások
szerint ez csak a vonósokra nézve szüksé-
ges, mivel a fúvósok úgyis egyénileg hall-
hatók. Szerintem (és véleményemmel
nem állok egyedül) mind a muzsikusok
egyéni szakmai színvonala, mind a zene-
kari produkciók kvalitása szempontjából
sokkal hasznosabb a rendszeres egyéni
gyakorlás, a zenekari mûvekbôl való lel-
kiismeretes felkészülés, a nyugodt légkö-
rû, de igényes szólampróbák, az akár ka-
maracsoportokban vagy egyénileg történô
meghallgatások, mint a néhány évenkénti
„szólista produkció”. A zenekaron belül
mindenki mindenkit ismer, szakmai és
emberi vonatkozásban egyaránt. 

Az együttesben hosszú évek, évtizedek
óta dolgozó mûvészek tehát pontosan meg-
ítélhetôek végzett munkájuk alapján, ehhez
nem szükséges valamilyen versenymû elô-
adása. Lényegében ezt az álláspontot kép-
viselte a vonós szólamvezetôk által Vásáry
Tamásnak írt levél is, amire – Vásáry Ta-
más helyett – Héthy Apor ügyvezetô igaz-
gató válaszolt, meglehetôsen fölényes, ki-
oktató, arrogáns hangvételû nyílt levélben.
Egy, még a hetvenes-nyolcvanas években
született Szervezeti és Mûködései Szabály-
zatra hivatkozott; lényegében azt hangoz-
tatta, hogy a munkáltatónak jogában áll a
megbízási szerzôdések meghosszabbítását
bármilyen feltételhez kötni. Itt visszautal-
nék az eredeti kérdésre, és – hogy lemon-
dásunk döntô okára rávilágítsak – idézni
szeretnék a Zenekari Tanács levelébôl.

„A Rádiózenekar új Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata – a Zenekari Tanács

évek óta tartó erôfeszítése ellenére – a mai
napig nem született meg. A zenekar mû-
ködésének szabályozatlansága már-már a
vezetés stratégiájának egyik alappillérévé
vált. Mindez a Zenekari Tanács egész ed-
digi mûködésére is rányomta bélyegét;
számos javaslatát, kérését, elôterjesztését
a zenekar vezetése egyszerûen figyelmen
kívül hagyta, vagy épp az ellenkezôjét va-
lósította meg. A Zenekari Tanács munká-
ja teljesen ellehetetlenült...”

– Megsértették-e és ha igen mennyiben
a meglévô érdekképviseleti, demokratikus
„intézményeket” valamilyen konkrét in-
tézkedések, vagy csak szétesett valamiért
a meglévô struktúra?

– A munkáltató gyakorlatilag csak
azokban az esetekben vette figyelembe a
Zenekari Tanács, a koncertmesterek, a
szólamvezetôi testület, a szakszervezetek,
sôt a teljes társulat többségi véleményét,
ha az egybevágott saját elképzeléseivel,
akaratával. A sok-sok apróbb-nagyobb
kudarc szükségszerûen vezetett el odáig,
hogy az érdekképviseleti szervek struktú-
rája gyakorlatilag széthullott.

– Milyen állapotok uralkodnak most a
Rádiózenekarban?

– Az ember hajlamos saját pillanatnyi
kedélyállapotát környezetére is kivetíteni,
ezért a zenekar hangulatáról nem szívesen
mondok véleményt, de az a benyomásom,
volt már jobb is...

– Milyen próbajátékok voltak és miért?

– A kérdés így nem pontos, hiszen van-
nak úgynevezett nyilvános, „külsô” próba-
játékok, amelyek megüresedett zenekari
munkakörök betöltését szolgálják kívülrôl
pályázó, többnyire fiatal muzsikusok által.
Ilyenbôl igen sok volt 33 éves rádiózenekari
pályafutásom során. Vannak aztán zártkörû,
„belsô” próbajátékok (meghallgatások),
amibôl mindössze 4-5 volt ez alatt az idô
alatt, és kizárólag a vonósokat érintették.

– Okoztak-e ezek valamilyen személyi
változásokat is?

– Voltak „helycserék”, de ezeknek a
döntéseknek a helyességét az élet nem
minden esetben igazolta. Hiszen ahhoz,
hogy valaki igazán jó koncertmester, szó-
lóbrácsás, szólócsellista, szólamvezetô le-
gyen, a magas szintû hangszeres tudáson
és a jó idegeken kívül még nagyon sok
egyéb adottság is kell, amelyek nem de-
rülnek ki egy próbajáték során.

– Milyen kapcsolatban van egymással
jelenleg a három érdekképviseleti szerv: a
szakszervezet, a közalkalmazotti tanács és
a zenekar mûvészeti tanácsa? Mennyire
mûködnek együtt? Melyikük a legerôsebb?

– A Rádiózenekarban jelenleg csak a
szakszervezet mûködik, a Magyar Rádió Rt.
felsôbb szakszervezeti fórumával összhang-
ban. (Közalkalmazotti Tanács nincs, mivel
megszûntünk közalkalmazottak lenni). A
zenekar majd eldönti, hogy akar-e a jövôben
valamilyen szakmai érdekképviseleti szer-
vet választani.

– A viharok mennyire osztották klikkek-
re a zenekart?

– Én talán nem nevezném a (különbö-
zô) személyes szimpátiák, hasonló embe-
ri, szakmai értékrendek mentén kialakuló,
lazább-szorosabb „csoportosulásokat”
klikkeknek. Kétségtelen, hogy ezek min-
dig is megvoltak, és konfrontációk idején
a kisebb elválasztó árkok már-már szaka-
dékokká mélyülnek, de szerencsére döntô
szituációkban (hangverseny-pódium, TV-
stúdió, lemezfelvétel idején) mégiscsak
mindnyájan egyet akarunk: minél jobb
produkciót nyújtani.

– Vannak-e olyanok, akik kijátsszák egy-
más ellen az esetleg megalakult klikkeket?

– Sajnos, a „divide et impera – oszd
meg és uralkodj” sok vezetô vezérelve ôs-
idôk óta. A bajok akkor kezdôdnek, ami-
kor a megosztottság már kezelhetetlenné,
káosszá válik. Meggyôzôdésem, hogy
amíg nem születik meg (a németországi
helyzethez hasonlóan) valamilyen törvé-
nyi szabályozása a magyarországi szimfo-
nikus zenekarok mûködésének, és nem
lesz egyértelmû a jogok, kötelességek
rendszere mind  a munkáltatók, mind a
munkavállalók számára, addig a magyar
zenekari kultúra nem Nyugat, hanem in-
kább Kelet, Délkelet felé veszi az irányt...

A mûvészi, ezen felül a zenekari mûvé-
szi alkotómunkára fokozottan érvényes a
„fegyverek zajában hallgatnak a múzsák”
mondás igazsága. Félelemben, egziszten-
ciális bizonytalanságban, szervezetlen-
ségben, rendezetlenségben, jövôkép nél-
kül nem lehet – hosszú távon – magas mû-
vészi színvonalon muzsikálni.

– Mennyire anyagi és mennyire szak-
mai alapúak az új keletû problémák?

– Erre a kérdésre röviden csak azt felel-
hetném: is-is. Hogy melyik az a kolléga,
aki csak a szolgálatkedvezményt és a ma-
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gasabb fizetést irigyli a szólamvezetôtôl
vagy a karmestertôl, ki az, aki az idônkén-
ti szóló-megnyilvánulásokat, a nagyobb
felelôsséget, több döntési jogot, végül ki
az, aki minderre együtt méltóbbnak tartja
magát a felettesénél, erre a kérdésre (Jó-
zsef Attilát és Kristóf Attilát idézve) csak
azt válaszolhatom: én nem tudom.

Audiatur et altera pars –
Hallgattassék meg a másik fél is

(I.)
– Héthy Apor, a Magyar Rádió 

szimfonikus Zenekara ügyvezetô 
igazgatójának pillanat-reflexiói a megin-

dult tényfeltáráshoz –

– Ön hogy ítéli meg a Rádiózenekar ér-
dekvédelmi helyzetét?

– A Rádiózenekarnak jelenleg is két ér-
dekvédelmi fóruma van: a MRDSz vala-
mint a MZSz helyi szervezete létezik, nincs
tudomásom arról, hogy bármilyen jogi vagy
morális kifogásuk lenne a jelenlegi vezetés-
sel kapcsolatban. Ez arra mutat, hogy fô fel-
adatuknak a speciális rádiózenekari és rádi-
ós érdekek külsô behatásokkal szembeni vé-
delmét tartják, a Zenekar mûvészi és admi-
nisztratív vezetésével vállvetve.

– Mi a véleménye arról, hogy a Zeneka-
ri Tanács rövid idôvel ezelôtt lemondott
megbízatásáról?

– A Zenekari Tanács öt tagjából kettô ob-
jektív okok miatt távozott a zenekarból, így
a Tanácsból is. Varga Tamás a bécsi operá-
hoz, Harsányi Zsolt a Malaysiai Szimfoni-
kus Zenekarhoz szerzôdött – a Zenekari Ta-
nács létszáma tehát három fôre csökkent.

Nem hiszem, hogy bármilyen felelôssé-
get viselek a megmaradt Zenekari Tanács
tagok lemondásával kapcsolatban. ôk a le-
mondást választották; bármilyen – esetleg
más formában történô – újjáalakulást,
amit a Zenekar tagsága támogat, illô tisz-
telettel veszek tudomásul, s minden tôlem
telhetô módon kifejezem együttmûködési
készségemet.

Meggyôzôdésem, hogy a Zenekar vala-
milyen a tagság bizalmán és elhatározá-
sán alapuló, a realitásokon nyugvó – kép-
viseleti szervére mind a zenekari mûvé-
szeknek, mind a mûvészeti és adminiszt-
ratív vezetôknek szükségük van, s remé-
lem, hogy e formáció hamarosan létrejön.

Kezdetnek elég legszûkszavúbb vála-
szom is, a bôvebb levelezés ideje majd
késôbb, az interjúk és szerkesztôségi véle-
mények ismerete után jön el.

Szelektív süketség 
és akut amnézia

– Bársony László, a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar brácsa szólam-
vezetôje, a Mûvészeti Tanács lemondott
tagja a megtapasztalt vezetôi „gyermek-

betegségekrôl” –

– Ön, aki éveken át az Állami Hangver-
senyzenekar (azaz Nemzeti Filharmonikus
Zenekar) szakmai érdekvédelmi bizottsá-
gának (a Mûvészeti Tanácsnak) a tagja
volt, nemrég lemondott. Miért?

– Úgy éreztem, hogy a zenekar Mûvé-
szeti Bizottságát valamilyen vákuum ve-
szi körül; az volt a véleményem, hogy
egyetlen fél év alatt bedugult a létezô ösz-
szes kommunikációs csatorna. Annak vi-
szont semmi értelmét nem láttam, hogy
egy  fiktív testület tagja legyek, ezért  még
márciusban megváltam ettôl a testülettôl.
Egyébként erre a döntésemre semmilyen
hivatalos reagálás hozzám nem érkezett. 

– Ez a „csatornaelzáródás” csak mint
tény jelentett problémát, vagy szükség is
lett volna komolyabb párbeszédekre? Az-
az elvi vagy gyakorlati hátrányát érzékel-
te a változásnak?

– Egyértelmûen gyakorlati hátrányát
éreztem, mert nagyon nagy szükség lett
volna párbeszédre. Azzal, hogy kiléptem,
nagyon szerencsésen alakítottam a hely-
zetet – anélkül, hogy túlértékelném saját
személyemet, el kell mondanom, hogy az-
óta mintha történt volna valamilyen dugu-
lás-elhárítás ezen a téren. Elindult a pár-
beszéd a Mûvészeti Bizottság és a zenekar
vezetôsége között. Ha semmi más ered-
ménye nem volt a kilépésemnek, csak
ennyi,  akkor bizony jól döntöttem. 

– Ez alatt a fél év alatt, amikor a pár-
beszéd szünetelt, újabb megbeszélendô
problémák is felmerültek, vagy csak a ré-
gieket illetôen nem tudtak  továbblépni?

– Felmerültek, illetve felmerülhettek
volna, ha beszélgetünk... Nem volt azon-
ban módunk kifejteni ezekrôl a vélemé-
nyünket. Az is igaz, hogy a zenekar Mûvé-
szeti Bizottságának semmilyen „jogosítvá-
nya” sincs – pillanatnyilag még. Valójában
ehhez sem volt már kedvem: vagy biccen-
teni vagy nemet inteni egy olyan bizottság-
ban, aminek semmihez sincs igazán joga. 

– A jogi helyzet azonban mindig ilyen
volt; vagy régebben ez nem volt annyira
zavaró? 

– Engem nem olyan régen választottak a
zenekar tagjai titkos szavazással  bizottsági
tagnak, hogy elôtte mi volt, nem tudom. Az
azonban biztos, hogy a munkám kezdetén a
párbeszéd élô volt, és nem éreztem magam
ennyire feleslegesnek ebben a minôségem-
ben. Ha most valóban kedvezô irányba for-
dul a helyzet, talán ismét indokolttá válik a
bizottság léte és tevékenysége.  

– Annak idején kaptak valamilyen ígé-
retet arra, hogy jogilag tisztázódik a Mû-
vészeti Bizottság helyzete, vagy csak a
még létezô párbeszéd sugallta azt, hogy
tenni tud valamit az együttesért?

– Ilyen ígéretet sosem kaptunk, viszont
valóban úgy lehetett érezni, hogy a mun-
kánkra szükség van, a befektetett energia
megtérül. 

– Milyen jellegû problémákkal kellett
volna foglalkozniuk az utolsó, ebbôl a
szempontból tehát hasznosnak nem mond-
ható fél év alatt?

– Javaslataink voltak karmestereket,
mûsorválasztást, többéves programot ille-
tôen,  bizonyos szervezeti dolgokkal, tur-
nékkal és szakmai vonatkozású kérdések-
kel kapcsolatban is, de még a vitaindítás-
ra sem került sor, mivel teljesen zárt aj-
tókra találtunk. Azért azt nem lenne sza-
bad elfelejteni, hogy a Mûvészeti Bizott-
ság tagjai kivétel nélkül több évtizedes
gyakorlattal rendelkezô muzsikusok, akik
ha nem is tudnak többet a vezetésnél, de
átlátnak belülrôl bizonyos dolgokat. Mi
semmi egyebet nem szerettünk volna,
mint tanácsainkkal a közös munkát segí-
teni.  Azért szálltam ki ebbôl az egészbôl,
mert a tanácsainkra nem volt szükség. 

Van egy olyan érzésem, hogy a közép-
szintû és annál feljebb lévô vezetô posz-
ton tevékenykedô embereknél gyakran
súlyos járvány üti fel a fejét; ezt legjobban
úgy lehetne definiálni, hogy „szelektív sü-
ketséggel járó részleges amnézia”. Ilyet
természetesen nem ismer és nem is tud
gyógyítani az orvostudomány. A betegség
mindig elôléptetések és kinevezések al-
kalmával, akut módon jelentkezik, és
ugyanilyen hirtelenséggel tûnik el nyug-
díjazáskor, leváltáskor, áthelyezéskor.
Legjobb gyógyír erre az, ha az érintett kö-
zösség tagjai vezetôiket folyamatosan no-
szogatják, figyelmüket felhívják bizonyos
dolgokra. Sajnos úgy látom, e betegség
tünetei a Nemzeti Filharmonikus Zene-
karon belül is fellelhetôk, de ôszintén re-
mélem, hogy a gyógyulás elsô, már lát-
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ható jeleit mihamarább a teljes felépülés
követi.

– Mint ennek a Mûvészeti Bizottságnak
a tagja, hogyan fogadta és hogyan celeb-
rálta az annak idején nagy vihart kiváltó
decemberi próbajátékot?

– Túl nagy vihar azért nem volt. Annak
idején a zenekar brácsásaival rövid levelet
írtunk, és a faliújságon keresztül eljuttat-
tunk Kocsis Zoltán mûvészeti vezetô úr-
nak. Ebben a levélben az állt, hogy telje-
sen egyetértünk a meghallgatás gondola-
tával, sôt igényeljük is azt, két feltétel tel-
jesülése esetén. Elôször is a meghallgatás-
sal kapcsolatos összes játékszabályok tö-
kéletes és alapos ismertetését kívánjuk –
ez akkor nem történt meg. Másodszor,
hogy miután a vonósok már többször is
játszottak különbözô meghallgatásokon,
játszanak tehát most elôbb a fúvós kollé-
gák és csak aztán a vonósok Mindezt most
is fönntartom és én személy szerint nem is
mentem el a meghallgatásra.

– És a többiek?

– Ez érzékeny kérdés, hiszen egy kivé-
telével ezt a levelet valamennyien aláír-
tuk. Ennek ellenére voltak néhányan, akik
mégis jelentkeztek a meghallgatásra. Ez
alapvetôen megváltoztatta a helyzetet és
magam is azt tanácsoltam a kollégáknak,
hogy jól felfogott érdekükben menjenek
el a meghallgatásra. Én nem mentem el. 

– Ennyire szuverén ember?

– Valóban szuverén vagyok, de ne higy-
gye, hogy adott esetben nincs bennem elég
fegyelem. Meggyôzôdésem például, hogy
egy zenekarban szükség van diktatúrára –
a karmester diktatúrájára gondolok, szigo-
rúan a hangverseny idôtartamára. Amikor
a dirigens fellép a pulpitusra, valóban va-
kon teszem, amit diktál. Akkor is, ha törté-
netesen valamit másképp gondolok. Egé-
szen más a helyzet koncerten kívül. Az ak-
kor ott már szuverén emberek közössége. 

Kötött egyébként mindig a Mûvészeti
Bizottság fegyelme is – ameddig annak
tagja voltam. Sosem mondtam, hirdettem
mást, mint ami egy-egy jegyzôkönyvben,
végeredményként szerepelt. Akkor sem,
ha a vita során történetesen az ellenvéle-
ményt kifejtô kisebbséghez tartoztam.

– Úgy gondolja tehát, hogy egy ilyen
kaliberû zenekar tagsága meg tud annyira
becsülni egy Kocsis nagyságrendû muzsi-
kust, hogy a kicsinyes kordában tartást
rosszul viseli?

– A kollegáim túlnyomó többsége
igényli Kocsis Zoltán hallatlan zenei tu-
dását, hihetetlen hallását, számukra való-
ban szükségtelenek a külsôdleges fegyel-
mezô eszközök. 

Biztos az is, hogy ennyi embernek nem
lehet mindenrôl egyforma véleménye. Jó-
magam talán csak abban nem értek vele
egyet, hogy szerintem nem attól lesz más-
sal össze nem téveszthetô zenei arculata
egy zenekarnak, ha állandóan ugyanaz az
egy-két karmester vezényli, bár fontos
egy nevelô-karmester folyamatos jelenlé-
te. ô ezt így gondolja, de talán nem vélet-
len, hogy a sokadik koncertünkön Hamar
Zsolttal alig ültek a nézôtéren. 

– Lehet, hogy ez a bizonyos arculat-te-
remtés csak turnék hosszú során, váltako-
zó közönség esetén tételezheti ugyanan-
nak a karmesternek a jelenlétét.

– Lehet, de tény, hogy a jövô évadban
már több vendégkarmester is szerepel
programunkban és az is igaz, hogy ez az
évad azért megsínylette a megkésett átala-
kulást és Gilbert Varga emiatt történt
viszszalépését. 

– Ha ez az alapvetô mûvészeti jellegû
probléma mégis megoldódott, nem lehet,
hogy csak az Ön renitens személye volt
nemkívánatos a bizottságban és csak arra
vártak, hogy lemondjon?

Én nem érzem magam renitensnek, sôt
kimondottam hajlom a kompromisszum-
ra. Itt pusztán arról lehet szó, hogy egy
ilyen lemondás felkeltheti az illetékesek
figyelmét és hajlandóak megnyitni az el-
zárt kommunikációs csapokat. Ha ez va-
lóban így van, megérte lemondani.

Párbeszéd a hirdetôtáblán
– Kovács Attila Ferenc, a Nemzeti 

Filharmonikus Zenekar Közalkalmazotti
Tanácsának lemondott tagja az érdek-

védelem zsákutcáiról – 

– Nem sokkal azelôtt, hogy lejárt volna
„mandátuma”,  kilépett a Közalkalmazot-
ti Tanácsból, ahová kétszer egymás után,
nagy többséggel delegálta a zenekar. Mi
ennek az oka?

– Hat évig dolgoztam a Közalkalma-
zotti Tanácsban és már a második ciklust
is csak nagy rábeszélésre vállaltam. Le-
het, hogy ha most eltelik majd újabb há-
rom év a következô választásig, újból vál-
lalni fogom. Ezzel rengeteg munka van,
különösen azért, mert még nem körvona-
lazódtak egy ilyen demokratikus intéz-

mény igazi jogai és kötelességei. Maga a
törvény, ami e testületek létrejöttét meg-
határozta, mindössze nyolc esztendôs.
Elôször más kollégák alkották a zenekar
Közalkalmazotti Tanácsát, és amikor
Bozay Attila lett a Nemzeti Filharmónia
igazgatója, a munka komolyabbra fordult,
új tagokat választottak. Az elsô három év-
ben kellett megalkotni a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatot; ekkor kezdôdött az
Állami Hangversenyzenekar leválasztása
a Nemzeti Filharmóniáról – rengeteg mun-
ka volt mindezzel. Bozay Attila némi szol-
gálat-kedvezményt is akart nekünk bizto-
sítani, amire meg is született a tervezet, de
sosem éltünk vele, mivel a kollégákat nem
akartuk nehéz helyzetbe hozni. Mi való-
ban a zenekarért dolgoztunk – sem rendkí-
vüli szabadságot, sem pénzt, sem köszöne-
tet nem kértünk érte. Hat év azonban na-
gyon sok. Most ismét sok újdonság van –
a régóta áhított önállóság révén új státusz,
új vezetés, új Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat. 

– Az új státusz egyben azt is jelenti,
hogy mindent újra kell alkotni? Nem vagy
másképp érvényes a közalkalmazotti tör-
vény, nem használható a régi Szervezeti
és Mûködési Szabályzat?

– Mi azt kértük mind Kocsis Zoltántól,
mind Kovács Géza igazgató úrtól, hogy
ameddig az új rendszer szabályzata nem
alakul ki, legyen érvényben a régi. Ennek
jogi értelemben is mûködôképesnek kell
még lennie. Azt is kértük, hogy minden új
törvényt, szabályt tárgyaljanak meg a ze-
nekarral. ez azonban nagyon aprólékos
munkát igényel – akárcsak egy új parla-
menti jogszabály. Még egy kötôszónak is
jelentôsége lehet adott esetben. 

– Hol tart most ez a dolog?

– Kocsis Zoltán leírta és egy faliújság-
ra kitette elképzeléseit. A zenekari tagok
ezt elolvasták és eljuttatták hozzánk véle-
ményeiket, változtatási javaslataikat. A
következô lépésnek annak kell lennie, hogy
a Közalkalmazotti Tanács leül ezt megbe-
szélni Kocsis Zoltánnal és Kovács Gézá-
val.  Ez nagyon idôigényes megbeszélés,
és még keveset tudtunk tanácskozni. Min-
den találkozó nagyon nehézkesen jön lét-
re; és nemcsak azért, mert Kocsis mûvész
úrnak rengeteg elfoglaltsága van. Igaz,
hogy ô ebbe az egész státuszba és munká-
ba hirtelen belecsöppent annak idején, és
akkor már évekre elôre be volt táblázva,
de a többiek idejét is gyakran lehetetlen
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egyeztetni. Nem tévedek, ha azt állítom,
hogy fél óra nem elég a dolgok tisztázásá-
hoz; annak idején az elôzô vezetéssel há-
rom hónap alatt, heti négy-ötórás vita so-
rán tudtunk megállapodni.  

– Mik azok a pontok, ahol a legnagyobb
az eltérés például Kocsis mûvész úr elkép-
zelései és a muzsikusok elképzelései között?

– Szeretnénk nagyon pontosan tisztáz-
ni, hogy melyik vezetônek mi a feladata.
Pontosabban: a két legmagasabb poszton
lévô vezetô – név szerint Kocsis Zoltán és
Kovács Géza – feladatkörét a Minisztéri-
um határozza meg, de mi is szeretnénk er-
rôl tájékozódni. Munkánkhoz ugyanis el-
engedhetetlen, hogy tudjuk, kinek mi a
kompetenciája, mikor kihez kell fordulni,
mely esetben melyiküknek kell felvenni a
telefont. Most már megjelent a faliújsá-
gon egyfajta tájékoztató, ami az ô kettejük
és Hamar Zsolt feladatkörét jelöli. Ez szá-
mukra is fontos, hiszen a dolgok leírása
közben tisztázódhatnak igazán a körvona-
lak, és számunkra is, mert tudnunk kell,
kitôl mit várhatunk. Eddig minden mûvé-
szeti vezetô munkájának megvolt a pon-
tos meghatározása; nem lenne jó, ha ismét
olyan fejetlenség, egymás feje feletti át-
nyúlkálás venné kezdetét, ami Bozay At-
tila idején bizony megkeserítette az
együttes életét. Akkoriban még nem volt
Szervezeti és Mûködési szabályzat; az in-
formációk elkerülték egymást; rendelke-
zésekrôl nem tájékoztatták az érdekvédel-
mi testületeket és ha azok nem kapnak
„fülest” az utolsó pillanatban, komoly meg-
lepetés érheti ôket. Jobb mindent leírni.

– Hogyan alakultak a decemberi, ko-
moly visszhangot kiváltó próbajátékok?

– Annak idején ez a zenekar erôs ellen-
állásába ütközött. Az évszázados múltra
visszatekintô, nagy nyugati zenekarokban
ez ugyanis nem divat. A próbajáték ott ar-
ra való, hogy új ember felvételérôl dönt-
senek. ha megfelelônek tartják, néhány
éves szerzôdést kap, és csak bizonytalan
megítélés esetén játszatják újra. Olyan
hosszú távú szerzôdésekkel dolgoznak a
muzsikusok, amik a nyugodt, önfeledt ze-
nélés lehetôségét biztosítják. Nálunk a
kollégák folyamatosan a másnaptól ret-
tegnek; mi van, ha véletlenül egyszer
rosszul játszik, ferdén néz a karmesterre
és másnap esetleg az utcán találja magát?
A jó hangversenynek nem ez az alapja,
hanem az, hogy a karmester próbál, vezé-
nyel, a muzsikus pedig önfeledten játszik

a koncerteken. Ezt megöli a stressz, a vé-
letlen bakizástól való rettegés. 

Másfelôl pedig körülbelül hét évvel ez-
elôtt  a zenekar komoly fizetésemelést har-
colt ki magának. Ehhez a társulat felaján-
lotta, hogy a Bécsi Filharmonikusok három
kiváló szakembere – a koncertmester, az
elsô brácsás és a szólócsellista – jelenlét-
ében, függöny mögött a teljes vonósgárda
próbát játszott. Sorszámokat osztottak és
valóban nem lehetett tudni, mikor ki ját-
szik. Ez nem kis feladat volt, hiszen a Bé-
csi Filharmonikusok valóban a világ egyik
legjobb zenekara, és hírnevét éppen külö-
nös, egyedi, páratlan vonóshangzásának
köszönheti. Mérföldkô volt ez a mi muzsi-
kusaink életében, hiszen harmadszor álltak
sorsdöntô feladat elôtt: a zenekarnál tett el-
sô próbajáték után némelyeknek egy-két év
elteltével meg kellett erôsíteniük státuszu-
kat, és most ismét, harmadszor is bizonyí-
taniuk kellett. A decemberre meghirdetett
próbajátékra tehát valóban éles viták után
kerülhetett csak sor, valamint egy, a Kocsis
mûvész úr által biztosított garanciával,
amely szerint az egész tortúra valóban csak
a muzsikusok jobb megismerését, nem pe-
dig a Fesztiválzenekarból elhíresült szelek-
ciót szolgálja. Végül az egész jó hangulat-
ban ért véget annak ellenére, hogy az
egyenkénti megjelenés bizony idegessé tet-
te a muzsikusokat. A fiatal, nemrég fôisko-
lát végzettek körében talán nem is annyira,
hiszen megszokhatta, hogy kiáll a nyilvá-
nosság elé és játszik. Azok az idôsebbek
sem voltak túl nehéz helyzetben, akik ka-
marazenészként folyamatosan „szólóhely-
zetbe” kerülnek. Azok azonban, akik har-
minc éve ülnek a zenekarban és tuttit ját-
szanak, lehetnek kiváló muzsikusok, haza-
vihetik rendszeresen a szólamot és gyako-
rolhatnak, mégiscsak elszoktak az ilyen
helyzettôl; nekik komoly idegi megterhe-
lést jelentett ez a próbajáték. Kocsis mû-
vész úr mindezt figyelembe is óhajtotta
venni, amikor megkérte a muzsikusokat,
vegyenek részt ezen a próbajátékon. Meg
szeretné ismerni a zenekari tagokat, hogy
amikor kamarazenei, kisebb együtteseket
foglalkoztató programot állít össze, kit mi-
lyen feladattal lehet leginkább megbízni.
Valóban rendkívüli hallása van, ami azt az
egyetlen ellene szóló érvet is feledteti,
hogy nem vonós, hanem zongorista. Végül
rendben volt minden, gratulált a zenekar-
nak és az élet ment tovább.

– Ezek szerint akkor most minden rend-
ben van a zenekar háza táján?

– A meghallgatás csak a szakmai alapo-
kat erôsítette meg. Az egyebek körében
még mindig elég nagy a felfordulás. A
most leköszönô kormánynak az utolsó pil-
lanatban sikerült szétválasztani zenekarun-
kat a Nemzeti Filharmóniától, holott mû-
ködésének kezdetétôl elmarasztalta az elô-
zô kormányt ennek elmulasztásáért. január
1-tôl végre jogilag önállósult az együttes,
de az anyagi leválás csak március 1-jével
vált véglegessé. Az elsô hónapok azzal tel-
tek, hogy tisztába jöjjünk a valós helyzet-
tel: mennyit ér a számunkra biztosított
pénz, mennyi az örökölt adósság, ezt ki és
hogyan fizeti vissza – minderrôl Kovács
Géza igazgató úr tudhat pontos adatokat.
Fel kellett állítani egy menedzsmentet;
most állunk ott, hogy el kell kezdenünk va-
lamit. A zenekar természetesen nagyon tü-
relmetlen, hiszen rengeteg csalódás érte.

– A csalódások zöme minden bizony-
nyal anyagi jellegû.

– Valóban, hiszen akkor, amikor az a
bizonyos vonós próbajáték volt, 95-
100%-os bruttó fizetésemelést harcoltunk
ki magunknak. ez akkor országos szinten
is jelentôs eredmény (és összeg) volt. Sok
támadás is ért minket. Akkor az éles kér-
désekre, hogy miért csak mi kaptunk, a
Közalkalmazotti Tanács tagjaként mindig
azt válaszoltam, hogy ne a mienket sajnál-
ják, hanem várják ki a megfelelô pillana-
tot és harcoljanak a maguk pénzéért. Amit
mi kiharcolunk, az más helyzetét is meg-
könnyítheti, hiszen van mihez húzni a
többit. Sôt, annál többért is érdemes föl-
lépni, hiszen egy elsô osztályú zenekar
számára az a megemelt összeg sem volt
(már akkor sem) elég méltányos. Igazam
volt, hiszen 6 és fél év leforgása alatt a
Fesztiválzenekar, a Rádiózenekar, a
MATÁV Zenekar szépen „elhúzott” mel-
lettünk, akik ennyi idô alatt átlagban kb.
20.000.-Ft bruttó fizetésemelést kaptunk.
Hihetetlen, milyen alapvetô anyagi gon-
dok nyomasztják a zenekari tagokat, külö-
nösen a családot egyedül fenntartó kollé-
gákat. Ezért is volt különösen nagy csaló-
dás, hogy most a beígértnél lényegesen
kevesebb, összesen 15%-os fizetéseme-
lést kapott a zenekar. Némelyeknél ez az
összeg ahhoz volt elég, hogy elessenek a
családi pótlékhoz való jogosultságtól, így
a fizetéstöbblet összege esetenként alig
lépi túl a nettó 1.000.-Ft-ot. 

A hét évvel ezelôtt kiharcolt bruttó
40.000.-Ft-os fizetésnek, csak az inflációs
rátát figyelembe véve, ma 137.000.-Ft-os
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bruttó kezdô fizetésnek kellene lennie. Ez-
zel szemben nálunk ma az átlagfizetés brut-
tó 70.000.-Ft. Tehetetlen vagyok, nem tu-
dok segíteni a hozzám forduló kollégákon,
akik közül van olyan, aki csak kölcsönök se-
gítségével tudta eltemettetni az édesanyját.

Tudom, hogy értelmiségi pályákon
gyakoriak az ilyen gondok, de az élvonal
szûk rétege mindenütt jobban keres, mi
pedig – nemzeti alapintézményként –
ugyancsak az élvonalhoz tartozunk. 

Nem véletlen, hogy Németországban
évtizedek óta nagyon jól bevált a zeneka-
rok minôség szerinti kategorizálása, ami
anyagi konzekvenciákkal is jár. Nekünk
sem érdemes kísérletezni, hanem a való-
ban mûködôképes dolgokat alkalmazni
kellene. Erre törekszünk a Magyar Szim-
fonikus Zenekarok Szövetségével, és szá-
mos magyarra fordított anyag áll már ren-
delkezésünkre. Nagyon nehéz elôrejutni:
magyar jogszabályok, minisztériumi buk-
tatók, zenekari vezetôk adott szempontból
ellentétes érdekei gátolják e törekvéseket.
Különösen a vidéki együttesek esetében
nehézkesek ezek a változtatások. Az ön-
kormányzati zenekarok bizony nagyon ki
vannak szolgáltatva az önkormányzatok-
nak anyagi és adminisztratív vonatkozás-
ban egyaránt. nagyon nehezen alakulnak
át a régi struktúrák. Németország, Svájc,
Ausztria, Anglia már elôbbre jár – ott va-
lóban irigylésre méltó helyzetben vannak
a muzsikusok. 

Szeretik hangoztatni az utóbbi idôben,
hogy a zene is  áru, ugyanúgy el kell adni.
ez azonban ebben a formában csak dema-
gógia. A klasszikus polgári társadalmak-
ban is él ez a nézet, de az is, hogy nem
szabad minden áron piacra dobni a muzsi-
kát. Megvannak a megfelelô városi és ál-
lami dotációk, kedvezôbb adófeltételek
teremtenek kedvet a szponzoráláshoz a
vállalkozók körében. Nálunk nem teszik
érdekeltté a tehetôseket, az úgynevezett
újgazdagokat, akiknek – legalábbis több-
ségüknek – egyébként saját maguknak is
fel kell nôniük erre a szellemi-kulturális
színvonalra. Oda, hogy ilyen célra áldoz-
ni nem fölösleges dolog. Vannak már biz-
tató jelek, de még messze van az út vége. 

Talán a most felállt új zenekari me-
nedzsment megtalálja azokat a forrásokat,
amelyek révén a zenekar javíthat jelenlegi
anyagi helyzetén.

– Mibôl áll ez az új menedzsment?

– Új szakemberekbôl, akik a sajtóval, a
közönséggel tartják a kapcsolatot, akik

pénzt próbálnak felhajtani, programmene-
dzserekbôl; egyszóval segítik az inten-
dáns munkáját, hiszen két együttest nem
tudhat egyetlen vezetô minden oldalról
megfelelôen kézben tartani. Zenekari kol-
légák esetenként sokallják e menedzs-
ment nagyságát – ezen lehet vitatkozni, de
turnét szervezni, terembérleteket, nyom-
dai munkát intézni, mindenkivel kapcso-
latot tartani azért nagyon sokrétû dolog.
Ugyancsak vita tárgya lehet e munkatár-
sak bére is, ami esetenként kirívóan ma-
gas és ami csak fokozta a muzsikusok
amúgy is rossz közérzetét. Lehet, hogy ha
nem lennének ilyen alacsonyak a mi bére-
ink, ha nem küzdenének nagyon komoly
megélhetési gondokkal zenekari tagok,
nem figyelnénk árgus szemmel, kinek
mennyi a fizetése.

– Ilyenkor gyakran azt szokták mondani,
hogy a zenekari muzsikusoknak úgyis van
legalább még egy állásuk és számos hakni-
juk. Holott éppen az lenne a cél, hogy veze-
tô zenekaraink mûvészei semmi mással ne
foglalkozzanak, csak a zenekari munkával.

– Valóban így van, sôt sok vezetô is
gyakran a turnék, haknik számával érvel a
munkáltató igazát védve. Nem így kellene
pénzt keresnünk; akkor sem, ha bizonyos
mennyiségû „haknizás” (szólózás, kvar-
tettezés, kamarazenekari játék) szerencsé-
re hozzátartozik a szimfonikus zenekari
muzsikusok életéhez is. Annak idején,
amikor a bruttó 23.000.-Ft-ról az akkor
komoly összegnek számító 40.000.-Ft-ra
emelték a fizetésünket, a bejövô haknik
bizony nem mind találtak gazdára. Sokan
mondták, hogy helyette inkább gyakorol-
nának, vagy pihennének, a családjukkal
töltenék az adott idôt. ez volt az az idô-
szak, amikor egy-egy közelebbi fellépés
esetén összeálltak hárman-négyen és a
közös autóbusz helyett saját autójukat vá-
lasztották még akkor is, amikor a zenekar
nem fizette ki a benzinköltségeket, hogy
minél elôbb hazaérjenek a családjukhoz
(ma már ez elképzelhetetlen). Ilyen hát-
térrel inkább fel lehet készülni a hangver-
senyekre, nagyobb esélye van az áhított
önfeledt muzsikálásnak, mint örökös
anyagi problémák gyötrésében. A sok
ôszülô fiatal kolléga jelenléte komoly ide-
gi megterhelésrôl tanúskodik.

– Ez az idegi megterhelés pusztán
anyagi, vagy anyagi és szakmai eredetû?

– Tény, hogy erôsen megemelkedett a
léc az utóbbi években, de a próbákon is

jelenlévô megélhetési gondok sokkal in-
kább megterhelôek, mint az, hogy jól kell
dolgozni. Nem tett jót a sokéves bizonyta-
lanság sem, ami az együttes önálló státu-
szának kialakulását elôzte meg. Most ez
rendezôdni látszik, de még mindig nincs
saját próbatermünk.

– Annak idején nem éppen a Magyar Ál-
lami Hangversenyzenekarnak építették a
Vigadó Irodaházában lévô próbatermeket?

– De igen, és éppen ezért volt nagyon
rossz döntés az akkori vezetéstôl, hogy
ezt a helyiséget átadta a Vigadó alapítvá-
nyának és most ezért évente közel 50 mil-
lió forintot fizetünk a használatért. Ebbôl
a pénzbôl lehetne bért fejleszteni, karmes-
tereket, komoly szólistákat hívni. Az
önálló próbahelyiség négy év óta várat
magára, pedig már több helyen jártam
magam is terepszemlén – egyikbôl sem
lett semmi. Pedig nemcsak anyagi meg-
fontolásból kellene a saját próbaterem; jó
lenne az otthagyott hangszereket bizton-
ságban tudni. Nem bosszankodni azon,
hogy idegenek használták ôket, másnap
reggel ragacsosak, piszkosak a hangsze-
rek. Másoknak is kölcsönadják ugyanis a
próbatermet, a szekrények pedig nem zár-
hatók. Pedig egyre többen hagyják ott
hangszerüket már csak azért is, mert este 10
után senki nem sétál szívesen az utcán ilyen
nagy értékû vagyontárggyal a kezében. 

– Úgy érzi, hogy manapság nem számít
maga a zenekari muzsikus és ezért is mon-
dott le?

– Ezt nem állítom, de azért van bennem
olyan érzés is, hogy a vezetôség saját ap-
parátusának felállítása fontosabb volt,
amit csak fokozott a különbözô problémák
megoldásával kapcsolatos állandó hitege-
tés. Az emberek türelmetlenek és megfele-
lô információk hiányában még azt sem
tudják, hogy a halogatások az átszervezés
miatt vannak napirenden vagy azért, mert
a vezetôség egészen más alapokon képzeli
el a zenekarral való együttmûködést, mint
korábban. Kölcsönösen tartunk egymástól:
a vezetôk félnek bizonyos lépéseket a ze-
nekar elé tárni, a tagság pedig nem tudja,
mit terveznek vele és ezért bizalmatlan.

– Adtak-e már konkrét okot erre a bi-
zalmatlanságra vezetôk?

– A zenekart megviselte, hogy szinte a
tudta nélkül megváltoztatták a nevét. An-
nak idején ugyan felmerült, hogy ha levá-
lunk a Nemzeti Filharmóniáról, esetleg
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nevet is kell változtatni. Tudtuk, hogy
külföldön nem szerencsés a régi név tü-
körfordítását használni, de eddig is más
volt a külföldi és a belföldi névhasználat.
Nem tudtunk az új logóról sem; annak ide-
jén hosszas keresés, pályázat és alapos
munka után jött létre a hamar közkedvelt-
té vált logónk. Egyszer azonban eltûnt a
hivatalos papírokról és megjelent egy má-
sik – amibôl eltûnt a nemzeti zászló. Elég
lett volna a megfelelô betûcsere, és tovább
lehetett volna használni. Igaz, hogy nincs
helye mindenben a demokráciának, hogy
sokszor az igazgatónak egyszemélyben
kell dönteni, de ezt talán jobb lett volna
megbeszélni. Egy logó ugyanis mindenkit
képvisel. Sok reklamációt kaptam azóta is,
hivatalos és magánemberként egyaránt. 

– Azóta nem beszélték meg?

– Újabban a faliújságon levelezgetünk
Kovács Géza igazgató úrral, holott koráb-
ban bizonyos rendszerességgel személye-
sen is találkoztunk, voltak megbeszélé-
sek. Talán a testületek mozgásterét meg-
határozó jogszabályokon is lehetne vala-
mennyire módosítani. Nem fogalmaznak
minden esetben elég szabatosan a jogsza-
bályok, sok a zavaros pont. Kellene egy
kis formanyomtatvány a közalkalmazotti
tanácsok számára, amelyben lényegre tö-
rôen, rövidítve összefoglalnák a közalkal-
mazotti tanácsok lehetôségeit, hatásköre-
it, kötelezettségeit. Nemcsak nekünk, de a
vezetôknek is jól jönne, hiszen ôk ugyan-
úgy nem tudják, kinek meddig terjed a ha-
tásköre, mint mi. Úgy érzem, mindenki
kerülgeti a másikat – a vezetôség is és a
Közalkalmazotti Tanács is. Talán nem
félni kellene egymástól, hanem együtt ha-
ladni a cél felé. 

– A Népjóléti Minisztérium ezt már kita-
lálta; kis füzetet adott ki, amiben nem jog-
szabályok álltak jogásznyelven, hanem
mindenkinek érthetô módon, röviden meg-
fogalmazták  a különbözô juttatásokkal
kapcsolatos tudnivalókat, hogy kinek, mi-
lyen esetben mi és mennyi jár. Óriási si-
kert aratott a kiadvány, pedig csak a mi-
nisztérium épületében lehetett eddig hoz-
záférni. 

– Nekem is hatalmas köteg papírom
van, amiben alig tudunk eligazodni. Szük-
ség lenne olyan forrásra, ami egy nem jo-
gász embert is pontosan tájékoztatni tud a
közalkalmazotti tanácsokat érintô dolgok-
ról. Így azok a hibák is felszínre kerülné-
nek, amikrôl az évek során egyértelmûen
kiderült, hogy korrigálni kellene. Ennek a

pudingnak is az evés a próbája, ami vi-
szont nem a szakács, hanem a fogyasztók
feladata! A közalkalmazotti tanácsokban
ugyanis nem hivatásos szakszervezeti ve-
zetôk és nem jogászok vannak, hanem
„dolgozó” emberek. Nagyobb beleszólási
joggal kellene rendelkezniük, nem egy-
szerûen vétó- és véleményezési joggal.
Mi a teljes zenekart képviseljük, ami
többnyire 60-80-100-120 embert jelent.
Jól körülírt jogszabályok esetében a veze-
tôk is pontosan tudnák: adott kérdésekben
meg kell kérdezni a közalkalmazotti taná-
csot. Ha ezt betartja, nem kezdôdik presz-
tízsharc közte és a zenekar között, nem
kell kétfelé evezni abban a hajóban, ami-
nek egy irányban kellene haladnia. Egy-
elôre még sokszor sok mindent bele lehet
a létezô jogszabályokba magyarázni. Pon-
tosan körvonalazott jogszabályok tám-
pontul szolgálhatnak mindenkinek, hogy
mit szabad felvállalnia, illetve miben kell
szabadságot biztosítani. Nagyon fárasztó
még ilyen bizonytalanságokkal is szem-
benézni, amikor az átalakulás évei amúgy
is számos problémát rejtenek. Tíz év múl-
va talán már alig lesz dolgunk, egyelôre
azonban rengeteg van. Európa más együt-
teseinél kiszámíthatóbbak a lehetôségek,
ami megkönnyíti az érdekképviseleti
szervek munkáját. Mi is efelé tartunk,
csak néha már fogytán a türelem.

Audiatur et altera pars –
Hallgattassék meg a másik fél is

(II.)
– Kovács Géza zenekari igazgató vála-

szai a felvetett problémákra, kérdésekre -

– Sajnos nem csitultak az utóbbi hóna-
pokban a viharok a Nemzeti Filharmoni-
kus Zenekar háza táján, holott az önálló-
sodás megtörtént, a munka akár zavarta-
lan is lehet. A muzsikusok erôs hatalmi
apparátust éreznek fejük fölé magasodni,
túl sok döntésrôl értesülnek kész tényként,
emiatt aztán nem jut nyugvópontra még a
névváltoztatás körül kirobbant vita sem:
volt-e errôl idôben kapott, elégséges in-
formációjuk vagy sem?

– Ezzel a problémával azért nem tudok
azonosulni, mert maga a névváltoztatás té-
nye igenis közismert volt. Tény, hogy ma-
ga a névválasztás nem volt egyértelmû.
Kezemben van az a levél, amit az érdek-
képviseleti testületek tagjai is aláírtak, és
amelyben az áll, hogy  „szerencsésebbnek
tartanánk, ha a zenekar új neve Nemzeti
Filharmonikusok lenne”.  Annak idején

ugyanis magam ragaszkodtam ahhoz, hogy
ha szervezeti formát vált a zenekar, pályá-
zatot hirdessen a minisztérium arra a székre,
amelyben pillanatnyilag én ülök. Ebben a
pályázatban, amit szintén megvitattak az
adott testületekkel, már konkrétan szerepelt,
hogy a Nemzeti Filharmóniától való levá-
lás után nevet kell változtatni – erre a név-
javaslatomra született a már idézett, 1997.
szeptemberében a minisztériumnak címzett
válaszlevél. Itt nyelvészeti vitába bonyo-
lódtunk, de tény, hogy a világ vezetô zene-
karainak neve hivatalosan sosem „Filhar-
monikusok”, hanem „Filharmonikus Zene-
kar” – a pontok helyére akár New York, akár
Berlin, akár Bécs beírható. A „filharmoni-
kusok” elnevezés inkább rövidítés, magán-
jellegû használat, egyszóval amolyan bece-
név. Nem látom értelmét a további vitának,
annál is inkább, mivel külföldön egyértel-
mûen sikert aratott az új név, és a fél éve
felmerült aggályok, mely szerint ezzel a
névvel az együttes összekeverhetô a Buda-
pesti Filharmóniai Társaság Zenekarával,
minden bizonnyal szertefoszlottak. 

– Mi a helyzet a logóval, aminek lecse-
rélésérôl  a zenekari muzsikusok – nem kis
sérelmükre – csak az új lógó megjelenésé-
bôl következtethettek?

– A Nemzeti Filharmóniának régies, ki-
csit jelentéktelen, a kor követelményeinek
nem megfelelô logója volt, a zenekarnak
pedig külön logója a szívvel, hangjeggyel,
zászlóval és kék betûkkel. A kórusnak ez-
zel szemben semmilyen logója nem volt.
Január 1-je óta a cégnek – a Nemzeti Fil-
harmonikus Zenekar, Énekkar és Kotta-
tárnak – egy logója van. ez talán még át-
menetinek is tekinthetô, mivel a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatot írt ki a nemze-
ti alapintézmények teljes körû arculatának
kialakítására. Mi bajban voltunk, mert ez
egy speciális cég a zenekarral, énekkarral
és kottatárral, aminek ebben a formában
egyáltalán nem volt logója. Gyorsan ter-
veztettünk egyet, amit lehet jónak vagy
nem jónak, szépnek vagy nem szépnek
tartani, de egy biztos: ez ennek az új, ja-
nuár 1-je óta mûködô cégnek a logója.

– Talán nem is esztétikai kifogásai van-
nak a muzsikusoknak, hanem eljárásbeli
kifogásai, hiszen semmit sem tudtak a fo-
lyamatban lévô váltásról.

– Amennyire én a magyar mûvészeti
életet ismerem, nem szokták az ilyen kér-
déseket szavazásra bocsátani. Nem érez-
tük ennek szükségességét mi sem.
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– Ettôl függetlenül minden sérelem for-
rásának azt érzem a Közalkalmazotti Ta-
nács és a Mûvészeti Bizottság  oldaláról
egyaránt, hogy az elmúlt fél évben eldu-
gult a párbeszéd. Pedig a zenekari tagok
örülnek Kocsis mûvész úr itteni munkájá-
nak, belátóak abban a tekintetben is, hogy
nehéz idôt egyeztetni az igényelt párbe-
szédekhez, tudják, hogy a vezetôknek na-
gyon sokat kell dolgozniuk, mégis sérel-
meznek bizonyos autoriter megnyilvánu-
lásokat. Nyilván azért is, mert – önhibáján
kívül – Ön, mint igazgató nem tud olyan
anyagi megbecsülést biztosítani a muzsi-
kusoknak, amit ôk a szétválás után, bizo-
nyára nem alaptalanul, megálmodtak. 

– Valóban így van; az együttesnél nem
igazán jó a hangulat. Egyrészt azért, mert
a hosszú ideig magára hagyott, gazdátlan
zenekar hozzászokott ahhoz, hogy önma-
ga intézi dolgait: önmaga alakítja ki mû-
sorpolitikáját, dönt turnékról és más olyan
dolgokról, amelyek normális körülmények
között nem hárul(hat)nak teherként egy
mûvészeti együttes tagjaira. Szerencsére
megtörtént az együttes önállósulása, ami
feltételezte egy olyan menedzsment létre-
jöttét, amelynek semmi más dolga nincs a
muzsikusok kiszolgálásán kívül. 

Három évvel ezelôtt, amikor engem
idehívtak dolgozni, nem volt erre a mun-
kára semmilyen fôállású szakember. Egy
embert sikerült áthívni a Filharmóniától,
aki a hangversenyeket megrendezte és
volt egy nyugdíjas néni, aki napi négy
órában a titkárnôi teendôket igyekezett el-
látni és egy fôállású kürtös kolléga vállal-
ta még a zenekari ügyek intézését. Ennek
megvolt az eredménye is, hiszen az inf-
rastruktúránkat egyébként a Filharmónia
kezelte, amely ezt nem tekinthette fô fel-
adatának. Nagy nehezen sikerült elérni,
hogy legyen egy nyelveket beszélô, szá-
mítógépet is kezelni tudó titkárnô; így ala-
poztuk meg az együttes korszerû me-
nedzsmentjének kialakítása. 

Január 1-je után hosszú idôbe telt, míg a
menedzsment szükséges munkaköreibe
megtaláltuk a megfelelô szakembereket és
elkezdôdött egy olyan apparátus tevékeny-
sége, amelyre szüksége van egy ilyen mû-
vészeti együttesnek. Megfelelô szakembe-
rek birtokában aztán már nem a zenekari
tagok feladata elôkészíteni egy évadot.
Van határozott mûvészeti „gazda”, övé a
munka és a felelôsség. A világ nagy zene-
karai közül csak a bécsi mûködik úgy,
hogy választmány dönt a zenekar dolgai-

ról.  Ez azonban egyesületi formában léte-
zik, mindössze két fôállású munkatárssal,
hiszen mindenki a Staatsoper tagja. A ber-
liniek, a New York-iak, akik 60, 80, 100,
120 koncertet adnak évadonként, nagy (az
említett esetekben harminc- illetve hatvan-
öt fôs) apparátussal dolgoznak. Ez a ter-
mészetes: a mûvésznek ne legyen más dol-
ga, mint hogy készüljön a produkciókra. 

Ezzel együtt valóban kommunikációs
zavar támadt a társulat és a vezetôség kö-
zött, amiben természetesen az én felelôs-
ségemet sem kívánom megkerülni. Ment-
ségül csak annyit mondok, hogy az átala-
kulás és az önállósulás erôsen elhúzódott
és nagyon nem úgy alakult, ahogy vártuk
és gondoltuk. Elkezdtük az évet önállóan
január 1-jén egy hetvenmilliós adóssággal
– tekintettel arra, hogy a Nemzeti Filhar-
móniának mi voltunk (ebben a tekintetben
is) a jogutódja. Itt volt miniszteri és kincs-
tári biztos, akiket bizony más-más érdek
vezérelt, nekünk pedig mendzsmentet kel-
lett talpra állítani, adósságot kellett kezel-
ni. Sok millióval tartozott például a Fil-
harmónia azoknak a beszállítóknak, akik
nekünk hosszú idô óta szállítják a nélkü-
lözhetetlen hangszertartozékokat. Ve-
szélybe került a mindennapi mûködés –
mindezek megoldása napi 15 órás ittlétet
és folyamatos kemény munkát igényelt. 

Az adósságmentesítés árnyéka május
utolsó hetében vonult el a fejünk fölül tel-
jesen, amikor a tavalyi beszámolót, a mi-
niszteri és kincstári biztos beszámolóit
egymás mellé téve a minisztérium bólin-
tott, hogy a közben húszmillióra csökkent
adósságot lenullázza. Eközben egy kon-
cert sem maradt el, egy karmesternek sem
mondtunk nemet. A késleltetett átalakulás
miatt januárban kezdtünk bérletezni – ez
szakmai nonszensz, mégis erre kénysze-
rültünk. Kétségtelen,  hogy ezekbe a min-
dennapi problémákba nem vontuk bele a
Közalkalmazotti Tanácsot és a Mûvészeti
Bizottságot, hiszen mit tudtak volna csi-
nálni? Másrészt viszont biztos össze kel-
lett volna hívni ôket és elmondani, hogy
éppen milyen gondokkal küszködünk.
Ugyanakkor emlékszem, hogy milyen el-
lenállás fogadta a most szeretve tisztelt
Kocsis Zoltán esetleges itteni munkájának
hírét, pedig a zenekar akkor már régóta
áhítozott folyamatos, igényes mûhely-
munkára. Kocsis mûvész úr mércéje hihe-
tetlenül magasan van, ehhez igazítja saját
és a többi muzsikus munkáját. Az ered-
mény sem maradt el, hiszen Schönberg
Pelléas és Mélisande, valamint Sztravinsz-

kij Özönvíz elôadása, és persze a Gurre
dalok magyarországi bemutatója valóban
az elmúlt évad kiemelkedô zenei esemé-
nye volt. Emögött megfeszített munka
volt, amihez hozzátartozott az a bizonyos
sokat kritizált meghallgatás és a zenekar
sorsát illetô folyamatos bizonytalanság. 

– Talán éppen ez a bizonytalanság, a
zenei életben éppen akkoriban gyakori
jogsértés különösen érzékennyé tette a
muzsikusokat; többszörösen is indokolt
lett volna a megfelelô mennyiségû és mi-
nôségû kommunikáció biztosítása. 

A muzsikusok azt is sérelmezték, hogy a
mostani konstelláció létrejöttekor Hamar
Zsolt egészen más funkciót és feladatkört
kapott, mint amirôl az érdekvédelmi testü-
letekkel megállapodtak. Asszisztensként
várták, az újságok viszont mint vezetô
karmestert üdvözölték.

– Annak idején, amikor Kocsis mûvész
úr ide megérkezett és találkozott ezekkel
az érdekvédelmi testületekkel, Hamar
Zsolt neve azonnal felmerült. Kocsis mû-
vész úr vezetô karmesterként szeretett
volna vele itt együttdolgozni. ezekrôl a
tervekrôl a sajtónak is nyilatkozott. A tes-
tületekkel való konzultálás után azonban
világossá vált, hogy ez több, mint amit az
együttmûködés megkívánna. Kocsis mû-
vész úr azt semmiképpen nem akarta,
hogy Hamar Zsolt itt asszisztensként te-
vékenykedjék. Bebizonyosodott ugyanis,
hogy ez a státusz állandóan nem mûködô-
képes – megfelelô lehet egy-egy fesztivá-
lon, de nem egy ilyen zenekari munkában.
Maradt tehát az állandó karmesteri stá-
tusz, aminek egyébként még mindig nincs
lefektetve a jog- és hatásköre. A zenekart
inkább az ijeszthette meg, hogy a váltás
pillanatában – tavaly szeptember-október-
ben –  18 olyan hangverseny volt, amit
Gilbert Varga vezényelt volna és amit va-
lakinek el kellett látnia. Pillanatok alatt
kellett dönteni, hiszen akkor már nem le-
hetett megfelelô külföldi karmestereket
felkérni. Mindketten elôvették tehát nap-
tárukat és szétosztották a hangversenye-
ket. értelemszerûen Kocsis mûvész úr tu-
dott kevesebbet vállalni. Hamar Zsolt
annyit tudott tenni, hogy fölmondta a
MATÁV Zenekarral kötött szerzôdését és
elvállalta a szükséges mennyiségû dirigá-
lást. A zenekar korábban ôt nagyon ked-
velte, mindig ôt kérte, ha beugrásról volt
szól, de ezt egy kicsit azért soknak találta.
A következô évad tervezésénél ezt mesz-
szemenôn figyelembe vettük.
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– Beszéltek bérfeszültségekrôl is; arról,
hogy a vártnál lényegesen alacsonyabb fi-
zetésemelések ellenére a menedzsmentben
horribilis összegekért szerzôdtetett mun-
katársakat. Mi ennek az alapja?

– A valós költségvetés, ami egyébként
számunkra csak január 1-jén vált világos-
sá, kétségbeejtô volt. A minisztérium
ugyanis tényleg megszavazta nekünk a
Nemzeti Filharmónia tavalyi költségveté-
si pénzét és még valamennyit, de amíg a
Nemzeti Filharmónia 11.000.-Ft bérleti
díjat fizetett az itt használt helyiségek
négyzetméteréért, nekünk ebben az évben
26.000.- Ft-ért adják ugyanezt. Csaknem
ötvenmillió forint bérleti díjat fizetünk.
Ez lényegesen megnyirbálta a bérfejlesz-
tésre szánt költségeinket. Nem tudtunk
mit tenni, mint 15%-os bérfejlesztést haj-
tottunk végre a zenekarnál és 25%-ost az
énekkarnál, mivel a kórus bérei messze el-
maradtak a zenekarétól. Tavaly 69.000.-Ft
volt a zenekari bérátlag és 44.000.-Ft az
énekkari bérátlag. Az együttesek érdekvé-
delmi képviseleteivel ugyanis úgy álla-
podtunk meg, hogy ha a zenekari béreket
100%-nak veszem, az énekkarnál igyek-
szünk minél elôbb a 85%-ot elérni.  Most
79.000.-Ft a zenekari és 55.000.-Ft az
énekkari bérátlag – a számok természete-
sen hozzávetôlegesek. Ezek a bérek maga-
sabbak jó néhány értelmiségi pálya átla-
gánál, de lényegesen alacsonyabb a Feszti-
válzenekar (a hírek szerint 150.000.-Ft-os),
a Rádiózenekar (120.000.-Ft-os) és Rá-
dióénekkar (102.000.-Ft-os), esetleg még
a MATÁV Zenekar béreinél is. Legjobb
esetben is harmadikok és negyedikek va-
gyunk „a hazai zenekari bérlistán”. Nem-
zeti alapintézményként tehát sok mindent
megtehettünk, csak olyan béreket nem
tudtunk biztosítani, ami ehhez a névhez
méltó lenne. 

A menedzsmenten belül van négy mun-
kakör, aminek kiemelt a bérátlaga. Ez a
vezetô muzsikusok béréhez közelít. (A ki-
emelt vezetôk bérét a mûvelôdési minisz-
ter határozta meg.) Tudomásul kellett
venni, hogy a zenekarban az egyik fajta
bér a piaci igényekhez igazodik, a másik
fajta pedig a hazai összehasonlításba ke-
rül be. Az elsônél minimális létszámról
(mindössze négy emberrôl) van szó, a má-
siknál 190 emberrôl. 

Nagyon hosszú ideig tartott, amíg sajtó-
ügyekkel, PR-ral, szponzorálással, pályá-
zatokkal foglalkozó szakembert találtunk.
Az ô munkaterületük oly mértékben pia-
cosított, hogy – több tárgyalás során – már

messze túlkínáltam saját lehetôségeinken,
amikor még mindig csak mosolyogtak. 

Konfliktushelyzet teremtôdött, de ezt
vállalom, mert valóban jó szakembereket
szerzôdtettem, és amint említettem, bére-
ik nem haladják meg vezetô muzsikusain-
két. Ez tény. 

– Az Ön által említett ötvenmillió fo-
rintban benne van annak a próbaterem-
nek a bérleti díja is, amit a zenekar szá-
mára építettek annak idején és amit az
elôzô vezetés átadott a Vigadónak?

– Ebben minden benne van. Nem az
elôzô vezetés marasztalható azonban el,
hanem az a kormányrendelet, amely
1993-ban létrehozta a Mûvészeti és Sza-
bad- mûvelôdési Alapítványt, és amely
kimondta, hogy az irodaépület teljes mér-
tékben, a történelmi szárny pedig kezelôi
joggal az Alapítvány kezébe kerül. Az
irodaház bevételei lettek volna hivatottak
eltartani a történelmi szárnyat. 

– Nem lesz saját próbaterme a zenekarnak?

– Tavaly óta 14 helyszínt tekintettünk
meg, hiszen a minisztérium erre elkülöní-
tett egy relatíve magas összeget. Két mû-
vészeti együttesnek kell két önálló próba-
terem, kiszolgáló helyiségek – ilyet még
akkor sem találtunk, ha nem ragaszkodunk
ahhoz, hogy a menedzsment is abban az
épületben legyen. Pillanatnyilag keresünk,
konzultálunk. Még azt is megpróbáltuk,
hogy az Alapítványtól az állam visszavá-
sárolja jelenlegi termeinket, szobáinkat.
Jogilag ez nem kivitelezhetô és ezen még
az sem segít, hogy a Vigadó vezetôivel
rendkívül jó a kapcsolatunk. Nekik egyéb-
ként az a véleményük, hogy a számunkra
elôírt bérleti díjak még mindig nagyon ala-
csonyak a piaci árakhoz képest és – egy
kurátor szerint – egyébként sem szükség-
szerû, hogy egy zenekarnak Közép-Euró-
pa egyik legdrágább terén kelljen funkcio-
nálnia. Nem akarok csatabárdot kiásni,
csak ismertetem a kopogó tényeket:
mindennek az ára egészen pontosan 48 és
fél millió forint, aminek jelentôs részét
szívesebben költöttem volna másra – tör-
ténetesen a muzsikusok béremelésére. Na-
gyon sok érvem szól amellett, hogy miért
kellene bért emelni, csak sajnos nem én
adom a pénzt, hanem az állam. Idei költ-
ségvetésünk  arra volt elég, hogy automa-
tikusan 15 illetve 25 százalékkal emel-
jünk. Januárban azonnal levelet írtam a
minisztériumnak, ahol mindazt, amit most
elmondtam, leírtam. Azóta tárgyalunk. 

Gyimesi Lászlóval történt konzultációk
eredményeképpen kitaláltunk egy pótlék-
rendszert, ami a kiemelt nemzeti alapin-
tézmények mûvészeinek szól kizárólag.
Erre össze is gyûlt valamennyi pénz a mi-
nisztériumban, de abból az énekkarnak
már nem jutott volna. Újabb egyeztetések
után az a döntés született, hogy a zenekar
is vár (vagyis lemond negyedéves bér-
emelésérôl) októberig, amikor annyi pénz
lesz, hogy a kórus  is kaphasson. 

A következô költségvetési évben igyek-
szünk ezeket az igényeket figyelembe vé-
tetni. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy
zenekarunk idei költségvetése messze el-
marad a Rádiózenekar tavalyi költségveté-
sétôl, pedig ott bérleti díjat sem kell fizet-
ni. Hangsúlyozom, hogy örülök a Rádió
jobb helyzetének; szeretném azonban, ha
nálunk is jobbak lennének a körülmények.

– Mit tud arról, hogy az új Szervezeti és
Mûködési Szabályzatban a tervek szerint
szerepel egy passzus, amely szerint a ze-
nekari muzsikusok csak külön engedéllyel
nyilatkozhatnak a sajtó számára?

– Valóban van egy pont a tervezetben,
amely korlátozza a társulati tagoknak a
sajtónyilatkozat-tételi jogát, mondván,
hogy a cég érdekeit kell elsôsorban szem
elôtt tartani. Azaz bárki nyilatkozhat, de
elôtte ezt jeleznie kell a vezetôségnek és
konzultálnia, hogy milyen ügyben. Lehet,
hogy ez durvának és diktatórikusnak hat,
de teljesen természetes. Ez ugyanis egy
olyan intézmény, amely – többek között –
a piacról is él. Értelemszerûen a társulat
minden tagja nem lehet tisztában minden
olyan összefüggéssel, ami a zenekar hazai
és nemzetközi tevékenységét illeti. A leg-
nagyobb jószándékkal és jóindulattal is el-
hangozhatnak olyan információk vagy
félinformációk, amik belezavarhatnak a
zenekar munkájába. Kereskedelmi cégek-
nél ezt egyértelmûen és brutálisan szabá-
lyozzák. Bármilyen jó szándékú, de nem
elég körültekintô nyilatkozattal azonban
egy mûvészeti együttesnek sem szabad ár-
tani; volt erre példa a közelmúltban, ami
azonnal a szponzorokban támasztott kéte-
lyeket. A szponzorok jóhoz akarnak tapad-
ni, nem pedig botrányokhoz. A vezetôi
asztalon minden információ összefut; aki
tehát nyilatkozni akar, gyôzôdjék meg ar-
ról, hogy megfelelôen tájékozott-e az adott
témában – ebben az esetben bizonyos,
hogy nem fog saját cége ellen nyilatkozni.

Tóth Anna
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