
– A BM Duna Szimfonikus Zenekar nem
olyan régen új próbahelyiséget kapott a
XII., Németvölgyi út 41. szám alatt. Mi te-
kinthetô e nagylelkû gesztus okának? A
fenntartók kényszerû lépésre, vagy adako-
zásra szánták-e el magukat?

Sz. F. – A költözésre azért volt szükség,
mert elôzô próbatermünk helyén fenntar-
tónk (a Belügyminisztérium) iskolát léte-
sített. Nem volt egyszerû a Belügyminisz-
tériumon belül olyan helyiséget találni,
amely a céloknak megfelelt volna. Végül
megtaláltuk ezt a termet, amelynek – nem
kis meglepetésünkre – csodálatos akuszti-
kája van, illetve Kotschy András akuszti-
kus munkája nyomán csodálatos akuszti-
kája lett. Jelenlegi próbatermünk messze
fölülmúlja minden várakozásunkat; a ki-
szolgáló helyiségek még nincsenek kész,
de hamarosan azokba is beköltözhetünk. 

– Egyébként minden a rendelkezésükre
áll?

Sz. F. – Minden felszerelésünket termé-
szetesen magunkkal hoztuk; itt hiányzik
még a légkondicionálás – tervek már van-
nak, talán pénz is lesz hozzá. Reményeink
szerint tavaszra ez is megoldódik. Ez a
próbaterem már így is sokkal jobb körül-
ményeket biztosít, mint az elôzô és talán
azt sem túl nagy bátorság állítani, hogy a
magyar zenekarok legjobb próbatermeivel
is bármikor felveszi a versenyt. 

– A kiszolgáló helyiségek „gyûjtônév”
alatt mit ért?

Sz. F. – Elsôsorban megfelelô számú
szekció-próbatermet; nem lenne baj, ha az
iroda is a próbaterem mellett lenne, van is
rá remény, de az nem létszükséglet. Sze-
retnénk azonban a próbaterem közvetlen
környezetében a kis egyéni gyakorlásra al-
kalmas helyiségek számát növelni. 

– Költözéskor nyilván mérlegelték a
kotta- és hangszerállomány mennyiségi-
minôségi állapotát. Milyen következtetésre
jutottak?

Sz. F. – Valóban, éppen most tartunk
egy nagy felmérés közepén, amibôl már
eddig is kiderült, hogy a zenekari tagok
nagyobb része saját hangszerén játszik,
mivel nem tudunk számukra megfelelô
minôségû hangszert, vagy egyáltalán
hangszert biztosítani. Apró lépésekben,
minden évben veszünk ugyan egy-két inst-
rumentumot, de ezen a téren sajnos ko-
moly elmaradásaink vannak. 

Kottatárunk szerintem nagyon jó, bár a
költözés óta még nem került sor egy ala-
pos és szükséges leltárra, aminek elsôdle-
ges célja az lenne, hogy minden  elôkerül-
jön, mindenrôl tudomásunk legyen és
mindenrôl tudja a kottatáros, éppen hol ta-
lálható. Repertoárunk és munkánk szinte
teljes egészében erre a kottatárra épül, hi-
szen a kottakölcsönzés is egyre drágább;
csak akkor kölcsönzünk, ha elkerülhetet-
len. 

– Annak idején már felmerült a kérdés:
napjaink piaci helyzete, az egyre értéke-
sebbé váló munkalehetôségek mennyire
éreztetik hatásukat? Javult-e annyira a
zenekar muzsikus-állománya, hogy ez
akár a repertoáron is éreztetni tudja hatá-
sát?

Sz. F. – A mi repertoárunknak eleve ha-
tárt szab az együttes létszáma: 53 fô sze-
repelhet hivatalosan státuszban és komoly
harcok árán sikerül elérni esetenként az
56-58-as létszámot. Hivatalosan a Duna
Palotánál, közalkalmazotti státuszban dol-
gozunk, ahol nagyon nehéz elfogadtatni,
hogy a szimfonikus zenekaroknak van
egy alaplétszámuk, hogy a félállásban
dolgozók hivatalos státuszának szüksé-
gességét az élet-diktálta helyzetekkel meg
tudjuk magyarázni. Mostanában szinte ki-
zárólag létszámleépítésrôl, létszámstopról
szól az élet, nem áll módunkban fejleszte-
ni. 

– Mi lenne az optimális helyzet, figye-
lembe véve a realitásokat?

D. A. – Ahhoz, hogy egy 10-8-6-6-4-es,
valós állandó létszámmal kalkulálhassak,
hogy meglegyenek a hármas fák valamint
az ezekhez csatlakozó egyéb szólamok,
hogy mindenütt legyen egy tartalék pult,
hiszen mindig vannak, akik szülés miatt
idôszakosan abbahagyják a munkát, 65
olyan tagra lenne szükség, aki tisztán ze-
nész, aki csak azzal foglalkozik, hogy a
zenekarban játszik. Ehhez jönne a karmes-
ter és egy minimális háttérszemélyzet.
Összesen tehát 70 státuszra lenne szükség
a jelenlegi 54 helyett. Mindez nagyon rá-
nyomja a bélyegét arra, hogy mit játszunk,
hogy mit vállalhatunk el. 

– Az adott létszámon belül észrevehe-
tô-e minôségi változás az utóbbi évek-
ben?

D. A. – Logikusan mindenképpen ennek
kellett volna bekövetkeznie, csak a lét-
számstop miatt éppen az a fluktuáció nem
érvényesülhetett, aminek látványosan ez
lehetett volna az eredménye. A zenekarral
egyébként nagyon elégedett vagyok: fiata-
lok ülnek a pultoknál, akik bármilyen más
zenekarban is megállják helyüket. Tény,
hogy sokszor még mindig ugródeszkának
tekintik a fiatal muzsikusok ezt az együt-
test, ezzel mindenkinek együtt kell tudni
élni. Az azért zavaró tud lenni, amikor
egy-egy távozó muzsikus helyére nem tu-
dunk másikat szerzôdtetni a létszámstop
miatt. Még a félállást sem tudom egészre
egészíteni.

Sz. F. – Meg kell jegyeznem, hogy a ze-
nekar állománya az utóbbi években na-
gyon stabil. Egy muzsikus szerzôdött át
másik együtteshez, a többiek, akik jöttek
vagy mentek, szülési szabadság miatt tet-
ték ezt – ez a jelenség a fiatalság „mellék-
terméke”. 

D. A. – Hat  éve, amikor idejöttem, ko-
moly „feltöltési” folyamat volt. Sajnos
csak egy-két évig tartott. Ennek viszont
megvan az az elônye, hogy ez az összeko-
vácsolódott társulat pontosan tudja, mi a
dolga itthon és külföldön, mi az, amit
megengedhet magának és mi az, amit
nem. 

Sz. F. – Korrekt módon osztják be a
munkát, önfegyelemmel fogadták el a hi-
hetetlenül szigorú hangverseny-szerzô-

6 V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Piacra dobott közalkalmazottak
Beszélgetés a BM Duna Szimfonikus Zenekar igazgatójával, Szklenár Ferenccel 

és vezetô karmesterével, Deák Andrással a zenekar mai helyzetérôl abból az alkalomból,
hogy új próbaterembe költözött az együttes.

Szklenár Ferenc



P I A C R A D O B O T T K Ö Z A L K A L M A Z O T T A K

dések minden pontját a megjelenési fe-
gyelemtôl kezdve a minôségi produkció-
ig bezárva. Zenekarunk teljesítménye en-
nél fogva kiegyenlített, mindig lehet tud-
ni, mi várható és talán ezért is van az,
hogy a Magyar Rádió elôszeretettel ké-
szít felvételeket az együttessel. Évente
felvesz legalább egy-két koncertet, és az
ismétlés lehetôségével leadja. Szeren-
csés helyzet, hogy szinte mindegy, me-
lyik fellépést választja. Ugyanígy jó ér-
zés, hogy esetleges partnereink, potenci-
ális megrendelôink bármikor beülhetnek,
akár inkognitóban is, nem fogunk szé-
gyenkezni a hangverseny végén.  

A zenekar bevétel-orientált. (Éves
szinten 17 millió forintot kell magunk-
nak megkeresnünk.) A fölkérések közül
azok jutnak nekünk, amelyek eleve ki-
sebb létszámmal kalkulálnak. Szinte az
utolsó pillanatban kaptuk a Duna-kon-
cert felkérést. Ez egy sorozat, amit a
szervezôk kimondottan idegenforgalmi
céllal, a külföldi turisták számára terem-
tettek. Ugyanez a cég „rendelte meg” az
operagálát is. Ez a két sorozat átfedi a
teljes évadot, az optimálisnál lényegesen
többet kell dolgoznunk.

– Ennek van valamilyen anyagi vetülete
az egyes mûvészek zsebére nézve is?

Sz. F. – Ritkán; hatása van azonban a
zenekar mûködésére, ami szintén fontos
tényezô. 

– Elôfordulhat-e, hogy nagyobb lét-
szám, teljesebb összetétel esetén jobban fi-
zetett felkérésekhez jutna az együttes? Le-
hetne-e ez a tény esetleg elegendô érv a
fenntartó számára a kívánt létszám-emelés
engedélyezése mellett?

Sz. F. – Nem hiszem, hogy ez szándék
kérdése, inkább a lehetôségek figyelem-
bevétele csupán. Nagyon drága manap-
ság egy közalkalmazotti hely és minden
elismerésem a kollegáké, a közvetlen ve-
zetôké, hogy minket és a társegyüttest (a
Duna Mûvészegyüttest) fenn akarják tar-
tani. A számok alapján látom, mibe kerül
egy közalkalmazott léte, és a Belügymi-
nisztérium méltányolja a mi munkánkat.
Maga a cég évente 130 koncertet garantál
nekünk, vannak hagyományos bérleti so-
rozataink a magyar közönség számára,
vannak gyerekbérleteink, alkalmi felké-
réseink, külföldi szerepléseink. Annyi
hangversenyünk van, hogy néha össze-
gezni sem merem – nekünk ennél jobb
szerzôdésre nincs szükségünk.

– A 130 koncertet milyen közönségkör-
ben garantálja a fenntartó?

Sz. F. – Ezek a Duna Palotában, saját
közönség számára szervezôdnek.

– Van-e konkrét kívánság, ami e hang-
versenyek programját illeti?

Sz. F. – Igen, mégpedig a magyar és
magyar vonatkozású kultúra alkotásainak
ápolása. Az operagálák esetében pedig a
legszebb, legértékesebb operaslágerek
elôadását várják tôlünk. Ezeket egészítik
ki saját szervezésû rendezvényeink.

– A jegyek, bérletek értékesítését is a
fenntartó vállalja?

Sz. F. – Természetesen, hiszen nálunk, a
zenekarnál nincs olyan apparátus, amely
ezzel foglalkozni tudna. Az én zenekari
igazgatói munkámra sincsen önálló státusz;
én fuvolistaként vagyok státuszban, közben
„igazgatok”. Státusz szempontjából ugyan-
is el kell dönteni: vagy igazgató van, vagy
harmadik fuvolás. Nincs külön adminiszt-
rátor sem, PR-menedzserrôl nem is szólva.
Szerzôdésünkben tehát külön értékes pont,
hogy a reklám- és értékesítési munkát teljes
egészében a fenntartó vállalja.

– Nyilván az értékesítésnek megvan a
maga, nem biztos, hogy piac-orientáltságú
filozófiája. Mennyire jelentôs bevételi for-
rást jelent az eladott jegyek értéke?  

Sz. F. – Jegyáraink valóban alacsonyak
– az így kiesô bevételt a fenntartónak és
nekünk magunknak is pótolni kell.

– Van-e lehetôség ilyen körülmények
között más helyszínek igénybevételére?
Játszik-e a zenekar más budapesti kon-
certtermekben is?

Sz. F. – A terembérleti díjak nagyon
magasak, nem törekszünk tehát más hely-
színre. A Duna Palota egyébként is csodá-
latos hangversenyteremmel rendelkezik,
amelyben 320 nézô foglalhat helyet, lég-
kondicionált, télen-nyáron ideális körül-
ményeket biztosít. Boldogan vinnénk leg-
alább az egyik bérletünket a Zeneakadé-
miára, a Vigadóba vagy a Kongresszusi
Terembe, de nem engedhetjük meg ma-
gunknak. Akkor jutunk el ilyen helyekre,
ha egy külsô felkérô szerzôdteti a zenekart
és az adott helyszín történetesen valame-
lyik híres hangversenytermünk.

D. A. – Régebben kisegítettük a Zene-
akadémiát a zenekarunkkal és ennek fejé-
ben adhattunk ott koncertet. Most már er-
re nincs pénze a Zeneakadémiának, ne-
künk pedig nincs pénzünk a terembérleti
díjakra. Most megint elkezdtünk együtt
dolgozni: a zenekar el fogja játszani zene-
szerzôs növendékek íróasztalnál megírt
zenekari mûveit, hogy azért azok hallható-
vá is váljanak. Bízom abban, hogy néhány
ilyen alkalmat a Zeneakadémia egyszer
legalább egy nagytermi koncert lehetôsé-
gével honorál majd.

Sz. F. – Nagyon szerettünk a zeneaka-
démistákkal dolgozni, és azok, akiknek
például a diplomakoncertjén közremûköd-
tünk, az elsô adandó alkalommal jöttek ve-
lünk játszani. Mi is igyekeztünk számukra
fellépései lehetôséget teremteni. Pillanat-
nyilag úgy gondolom, hogy olyan munka-
társ nélkül, akinek kizárólag felkérések
utáni kutatás, szponzorok szerzése a fel-
adata, nem tudunk jelentôsen elôrelépni
ebben az irányban. Ezzel együtt vannak
azonban mostanában is különleges alkal-
mak, amikor például a Mátyás templom-
ban játszunk, most már lassan hagyomá-
nyos lesz a Ferencvárosi Ünnepi Napokon
való részvételünk, rangos helyszíneken
játszunk Budapesten kívül és külföldön. 

– A külföldi utak mennyire rendszere-
sek? Mennyire állandóak a visszahívások?

Sz. F. – Egyre rendszeresebbek, egyre
gyakoribb a többszöri visszahívás. Jó kap-
csolatunk van Svájcba, ahol egy kórus
szokott felkérni minket, most majd ôk jön-
nek hozzánk vendégszerepelni. Kétszer
voltunk Villachban, a Karintiai Nyáron.
Alkalmi lehetôségként helyettesítettük az
Operaház zenekarát Loreleyban. Vannak
téli turnéink, ahol operettet játszunk, gála-
koncerteket adunk – ezek többnyire Kará-
csony után kezdôdnek, amikor lassan az
egész magyar zenésztársadalom útnak in-
dul ilyen gálakoncerteket adni. Mi ezt úgy
intézzük, hogy közben itthon is hiánytala-
nul teljesítjük kötelezettségeinket.  

– Milyen mozgástere van e lehetôsége-
ken belül az együttesnek vendégmûvészek
(szólisták, karmesterek) szerzôdtetésére?

Sz. F. – Arra törekszünk, hogy továbbra
is képesek legyünk a tehetséges fiatal szó-
listáknak fellépési lehetôséget biztosítani.
Figyeljük a zenei versenyeket és mindig
felajánlunk valamilyen hangverseny-díjat
– praktikus okokból mindig magyar ver-
senyzônek. 

D. A. – A külföldieknek rendelt koncer-
tek esetében például ez fel sem merül; ez
egy tisztán üzleti vállalkozás. Budapesten
mindössze háromféle szervezésben mûkö-
dô (Interoperett, Hungária Koncert, Musi-
cal World), adott réteget – a hazánkba lá-
togató külföldi turistákat – célzó, speciális
szórakozási lehetôség van. És szemben a
külföldiek által szintén látogatott, egyéb
komolyzenei rendezvényekkel, ezek nem
akkor célozzák meg a turistákat, amikor
azok már bent vannak az országban, ha-
nem amikor elindulnak otthonról – azaz,
már útközben (repülôn, vonaton, határon,
stb.). Ez teljesen másfajta programot jelent
elôadásban és mûsorpolitikában egyaránt,
mint ha mi az éppen itt járókat akarnánk
megtalálni. Eleve kizárt a véletlenszerû-

7V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM



P I A C R A D O B O T T K Ö Z A L K A L M A Z O T T A K

ség: a turista tudja, mit fog hallani. Mi
olyan programot állítunk össze, amit a mi
feltételeink között magas színvonalon meg
lehet szólaltatni. A megrendelô kérése ki-
mondottan az is volt, hogy ne nagyzenekar
legyen – ez üzleti vállalkozás, aminek po-
zitív mérleget kell mutatnia. Számunkra ez
nagyon elônyös, hiszen az egyes alkal-
makkor nem kell a teljes zenekart foglal-
koztatni, így megoldható a teljes eszten-
dôn keresztül, heti háromszori kötelezett-
ség vállalása az egyéb feladatok és a sza-
badságok biztosítása mellett is. Gyakorla-
tilag folyamatosan két (kisegítôkkel) tel-
jes, felkészült zenekar és három karmester
garantálja a biztos munkát.

– Melyek azok a fellépések, amikor sa-
ját elképzelés szerint, hagyományosan
szimfonikus zenekari koncertet tud adni a
zenekar?

D. A. – Erre valók a mi saját bérleti
hangversenyeink. Régebben, amikor nem
volt más munkánk, évadonként kétszer tíz
elôadásból állítottunk össze bérleteket.
Most ez csak kétszer öt elôadás, és ezek-
ben tudunk olyan zenéket játszani, amiket
(és amiért) tanultunk.

– Ezt is menedzseli a fenntartó?

Sz. F. – A mi fenntartónk egészen pon-
tosan a Duna Palota, amely az egész éle-
tünket (a saját és bérleti hangversenyein-
ket) menedzseli. 

– Ki kezeli az adott hatáskörön kívül esô
fellépéseket, amilyen például a Duna-so-
rozat is?

Sz. F. – A Hungária Koncert Kft., amely

fenntartói szinten is meg tudná állni a he-
lyét abban az esetben, ha nem lenne saját
fenntartónk, amely vállalja és nagyon jó
szinten el is látja ezeket a feladatokat. Ez
tehát egy koncertszervezô cég, amely elô-
adásonként adott összegért szerzôdtet
minket – szemben a fenntartóval, amely a
koncertszervezôi feladatokon túl fizetést
ad, hangszert vásárol, stb. 

– Ennek a Hungária Koncert Kft.-nek
egyébként hol van az irodája?

Sz. F. – Bent a Duna Palotában. Annak
idején, amikor létrejött a cég, ránk építet-
ték programjukat. Késôbb csatlakozott a
BM Duna Mûvészegyüttes is és ma már

több együttessel, a hét minden napjára mi-
nimum egy, de gyakorta két-három mûsort
szervez a kft. 

–- Ezek szerint a BM Duna Szimfonikus
Zenekar alapvetôen háromféle feladatot
teljesít: a fenntartó saját koncertjei, a so-
rozatok és az idegenforgalmi céllal terve-
zett programok. Szó volt a garantált minô-
ségrôl is, ami az összeszokottság, kiegyen-
lített munka kellemes következménye. Kel-
lett-e valamit tennie a hat esztendeje ide-
szerzôdött karmesternek azért, hogy köve-
telményei nyitott fülekre találjanak?

D. A. – Értem a célzást, hiszen magam
is tudom, hogy vezetô zenekarainkban a
közelmúlt karmesterváltásai egy éven be-
lül óriási meghallgatásokat eredményez-
tek. Érthetô ez abból a szempontból, hogy
egy új vezetônek tisztában kell lennie kö-
rülményeivel és avval, mit várhat muzsi-
kusaitól. Ezt azonban meg lehet indokolat-

lan stresszhelyzet nélkül is oldani. Annak
idején én is éltem ezzel a lehetôséggel és
bár szó sem volt sem elbocsátásról, sem új
szerzôdésekrôl, mégis stresszt okozott az
önálló megszólalás kényszere. Igaz, egy
évvel korábban még az egész zenekart a
megszûnés veszélye fenyegette. Mind-
annyiunk számára komoly próbatételt je-
lentett tehát az elsô idôszak és a próbajá-
ték, de azóta nincs tudomásom említésre
méltó konfliktusról. Igaz, nem is lehetsé-
ges ijedtségre okot adó „tisztogatás” a
minket érintô közalkalmazotti jogviszony
és a ma mindenkit érintô gazdasági körül-
mények között. Ha ugyanis szakmailag in-
dokolhatóan, a jogi megszorításoknak ele-
get téve elküldenék véletlenül egy muzsi-
kust, nem hirdethetném meg újra a stá-
tuszt, hogy jobbat szerzôdtessek, mert hi-
szen létszámstop van. Nem ártana néhány
változtatás, de csak a meggyôzés lehetôsé-
ge marad számomra: leülni az érintett ze-
nekari taggal és rábírni arra, hogy küzdje
föl magát a használhatósági színvonalra.
Nálunk nem lehet éveken át elbújni a tut-
tiban vagy egy sokadik pultnál, hiszen
nem vagyunk sokan, párhuzamosan két
zenekart kell készenléti szinten tartanunk
és még cseréljük is a muzsikusok helyeit.
E küzdelem eredménye egy erôteljes fejlô-
dés; a zenekar kamara-felállásban is képes
nagyon jó színvonalon játszani. Ilyen in-
tenzív és koncentrált munka mellett ez a
kis létszámú szimfonikus zenekar szimfo-
nikus gondolkodásban nem marad el olyan
százon felüli létszámmal dolgozó együtte-
sektôl, ahol esetleg nincs mindenki ennyi-
re tudatában egyéni felelôsségének. 

– Ez a szerencsésnek mondható állapot
valójában annak a szerencsétlen helyzet-
nek a következménye, hogy pillanatok alatt
óriási versenyhelyzetbe került kívülrôl a
zenekar, és nem voltak jogi-gazdasági esz-
közök ahhoz, hogy belülrôl felvegyék a
versenyt. Kerülô úton kellett a régi „árut”
kelendôvé tenni az új piacon.

Sz. F. – Így történt.

– Ön mint kollega, meg tudja érteni azo-
kat a karmestereket, akik a jelen piaci kö-
rülmények között, új együtteshez kerülve
azonnal meghallgatásokat kezdeményez?

D. A. – A gyakorta szokásos, szinte pá-
nikszerû meghallgatásoknak nem látom
értelmét, már csak azért sem, mert Magya-
rországon, megfelelô munkaszerzôdések
mellett nincs is túl sok értelme. Mások a
lehetôségei természetesen egy Nemzeti
Filharmonikus Zenekarnak például, mint
nekünk, hiszen mi csaknem családként
mûködünk együtt. Ennek vannak jó és
rossz oldalai természetesen, de megpróbá-
lom a jó oldalait számba venni. Számomra
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nemcsak kellemes érzés, hanem létszük-
séglet is, hogy jó kapcsolatban legyek a
muzsikusokkal, mert csinálhatok én a kar-
mesteri pulpituson bármit, ha a zenekar
nem áll oda mögém. Nem játszhatok el
karmester-allûröket, mert nem errôl szól a
munkánk – mi nagyon egymásra vagyunk
utalva. Az igazgató sem játszhatja el igaz-
gató-allûrjeit, mert esetleg tíz perc múlva
bent ül és fuvolázik, vagy piccolózik. Nem
szabad megbántani az embereket, tartóz-
kodni kell feszültségek teremtésétôl, leg-
alább itt belül. Az üzleti vállalkozás, ami-
be bekerültünk, kemény feltételeket szab,
ha nem csináljuk, mehetünk az utcára. Iro-
nikusan fogalmazva: mókuskerékben
élünk, de az legalább forog. 

Nagyon fontosnak érzem a jó értelem-
ben vett csapatszellemet a zenekaron be-
lül. Sajátos módon a labdarúgásra tudok
csak utalni: össze lehet válogatni egyen-
ként brilliáns focistákat, rájuk húzni egy-
forma mezt, de az attól még nem csapat és
bizony lényegesen gyengébb tagokból ál-
ló, de mesterien összedolgozó ellenfelek-
tôl csúfos vereséget szenvedhet. Teljesít-
ményük esetlegessé válik: ha kijön a lépés,
csodákra képesek, ha nem jön ki a lépés,
vesztenek. Elhangzott, hogy a mi életünk-
ben milyen fontos dolog a kiegyenlített
teljesítményre való képesség. 

Ami engem, mint karmestert illet úgy
gondolom, hogy biztos jó lehet olyan zene-
karral dolgozni, ahol minden pultnál sztá-
rok ülnek; nem tartom azonban értéktelen-
nek a megszenvedett jó produkciót, ahol
kemény munkára van szükség és e kemény
munka eredménye szinte tapintható.

– Mennyire tud támaszkodni szakmai-
lag és emberileg a szólamvezetôkre?

D. A. – Minden szempontból maximáli-
san. Itt van például bérleteink mûsorának
összeállítása: figyelembe kell venni saját
létszámunkat, de azért olyan mûvel is le-
het kacérkodni, amelyhez kisegítôk kelle-
nek. Mindig megkérdezzük a zenekart, mit
szeretnének játszani, ki szeretne szólózni.
Évadonként helye van egy Tûzmadár szvit
jellegû és kaliberû kompozíciónak is. Ez a
darab például nincs repertoáron; felkészü-
lünk, eljátsszuk egyszer vagy kétszer, az-
tán évekig hozzá sem nyúlunk. Maga a fel-
készülés úgy történik, hogy a koncert heté-
ben csak azzal az anyaggal foglalkozunk;
ezt a közös munkát megelôzik a szólam-
próbák. Hihetetlen öröm volt érzékelni,
hogy vetik magukat a muzsikusok a darab-
ra, gyakorolják otthon, hogy a második
szólampróba után nem lehetett már kottát
találni a próbateremben. Csemegének,
nem pedig nehezen emészthetô kötelezett-
ségnek tekintették a darabot. Nagyon jó
így dolgozni.

– Hány szólista és vendégkarmester sze-
repelhet évadonként az együttessel?

D. A. – Fiatal szólistákat hívunk, hogy
kit és mennyit, pénz kérdése. Igyekszünk
úgy megválasztani a vendégkarmestere-
ket, hogy aki elfogadja a meghívásunkat,
valóban fel is léphessen, lehetôleg vissza-
térôen is.

– Milyen szinten tud oratóriumreperto-
árt vállalni a zenekar az adott létszám és
adott feladatmennyiség mellett?

D. A. – Ilyen alkalomra felkérést szok-
tunk kapni; a létszám nem szokott problé-
mát okozni, hiszen az oratóriumokban
nem szokott monstre zenekar játszani.  A
cél az, hogy minél több elôadáson lehes-
sen egy-egy mûvet elôadni. Egy-egy alkal-
mi felkérésre tanult mûvet módunk van
azért többször is eljátszani, mivel állandó
kapcsolatunk van a Stefánia Palotával, és
oda ezeket, a nagyobb apparátust igénylô
darabokat szoktuk vinni, hogy minél job-
ban kamatoztassuk a befektetett munkát. 

– Ilyen zsúfolt program mellett mennyi-
re van lehetôségük más munkát is csinálni
a muzsikusoknak? Tudnak-e, szabad-e ta-
nítani, más együtteseknél kisegíteni?

Sz. F. – Hétfôn és csütörtökön délután
nincs próba, hogy aki tanít, eleget tudjon
tenni kötelezettségeinek. Egyetlen köve-
telményt szabtunk: igénytelen kérésekkel
ne is keressenek meg minket. Rangos fel-
adat korlátlanul vállalható, ha az illetô
meg tudja szervezni saját maga helyettesí-
tését.

– Létezik-e, terveznek-e CD-felvétele-
ket?

Sz. F. – Van egy CD-felvételünk, amibôl
már el is adtuk az elsô 2000 példányt. Most
folyik a második kétezer utánnyomása. ez
három éve készült, és éppen most lenne itt
a megfelelô pillanat újabb felvétel készíté-
séhez, de ehhez pénz kell. A CD-n a Duna
Koncertekbôl szólal meg egy válogatás.
Készült egy videofilm is: Egy este Buda-
pesten a BM Duna Szimfonikusokkal. Ha-
marosan sajtótájékoztatót tartunk, hogy
megismertessük új próbatermünket, és ek-
kor lesz ennek a videó felvételnek is a saj-
tóbemutatója. Egyik különlegessége, hogy
ritka szép Budapest-felvételek vannak raj-
ta. A kommentár többnyelvû; finom alá-
mondással mutatják be a zenekar tevé-
kenységét és ezt a speciális Duna-menti el-
hivatottságot. Ebben mi nagyon hiszünk,
és ha repertoárfejlesztés lesz, ebben az
irányban fogunk elôrelépni. Itt fogunk tud-
ni megmaradni az európai kultúrában. 

– A már említetteken kívül mi a legna-
gyobb problémája a zenekarnak?

D. A. – Megfelelô apparátus nélkül a so-
kat emlegetett PR-munka. Annyi szép és
jó dolgot csinálunk, amirôl nem tudunk
kellô mennyiségû és méltó küllemû reklá-
mot készíteni. Irigylem például a MATÁV
Zenekart, amelynek fenntartója egyszerû-
en a telefonszámlához „csapatja” szóró-
lapjait; egyedi lehetôség ez, amit – ha jól
belegondolunk – a MATÁV elôfizetôk fi-
nanszíroznak. 

Sz. F. – Legnagyobb veszteségünk az,
ami egyébként az összes alapítványi zene-
kart is érinti, hogy a minisztériumi támo-
gatásból mi nem kaphatunk, mert abból
csak az önkormányzati zenekaroknak jár.
Éves szinten ez mintegy tízmillió forint.

D. A. – A helyzet szinte komikus: a Bel-
ügyminisztérium adja az önkormányzat-
oknak a megfelelô támogatást, amibôl az
önkormányzatok a zenekaraikat is támo-
gatják. Mi azonban nem kapunk a belügy-
minisztériumi támogatásból, valószínûleg
szemérembôl, mert biztos akadna néhány
szemfüles ember, aki korrupcióval vádol-
ná a Belügyminisztériumot. Egy táblázat
kimutatta, hogy a támogatottságban fölöt-
tünk, azaz alulról a második helyen álló
zenekarnál egyharmaddal kevesebb támo-
gatást kapunk éves szinten.  Arról nem is
szólva, hogy számos szponzor visszalé-
pett, amikor meglátta, hogy ez a BM zene-
kara – el sem hiszik hogy Magyarország
egyik legnagyobb állami cégénél nem jut
erre korlátlanul, vagy legalább bôségesen
pénz. Még a saját beszállítóik sem mernek
(vagy nem akarnak) segíteni, pedig milli-
árdos üzleteket kötnek a céggel. Most az
irodabútorunk – szoros kivételként – egy
ilyen szponzori ajándék.

D. A. – Ha mi veszünk valamit, mond-
juk egy faxot, azt csak egy hangszer, hang-
szerjavítás vagy mondjuk húrgarnitúra ká-
rára vehetjük. Faxunk például reklámbe-
vételként lett – egyik cég hirdetett a bérle-
tünk hátoldalán és cserébe egy hatvan-
valahányezer forintos faxot adott.  

Mindezzel együtt én boldog vagyok és
elégedett, mert jó emberekkel és végül is jó
színvonalon dolgozhatok. Ebben az eset-
ben is igaz, hogy a szegénység bizonyos
szempontból kohéziós erôvé is válhat. 

Sz. F. – Az is jó érzés, hogy tudjuk: a
Duna Palota vezetôi, név szerint például
Kalmár Lászlóné elkötelezett híve és vé-
delmezôje a két mûvészegyüttesnek. Min-
dig megpróbálja anyagi javakkal is elôse-
gíteni a jó hangulatú munkát; olyan támo-
gatásokat, fizetésemelést szerez, amelyek
ugyan még mindig nem emelik a zenekart
a többi szimfonikus zenekar szintjére, de
érezhetô könnyebbséget jelentenek és ma-
ga a támogatás ténye is egyfajta egziszten-
ciális biztonságot nyújt. 

Tóth Anna
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