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A munka- és szakmai elégedettség a zene-
kari muzsikus-hivatásban nem csak a pá-
lyával kapcsolatos komponensektôl –
szolgálatok hossza, kollegiális környezet
– függ, hanem pl. a hangszercsoporttól,
zenekari kategóriától, szabadidô milyen-
ségétôl, szociodemográfiai jegyektôl, va-
lamint a muzsikus személyiségétôl is. Ez
tûnik ki a 18 hivatásos zenekar 467 zené-
szénél végzett reprezentatív felmérésbôl.
Még ha a zenekari muzsikus munkájával
általában igen meg volt elégedve, egyes
tényezôket akkor is kedvezôtlenül ítélt
meg, – pl. az érvényesülés, vagy a mûvé-
szeti kérdésekbe beleszólás lehetôségét. 

A zenekari muzsikusok megelégedett-
ségével kapcsolatos szemlélet és a ku-
tatási tényállás

A médiumokban mindig újból szó esik ar-
ról, hogy a zenekari muzsikusok elégedet-
lenek a munkájukkal és boldogtalanok.
Még neves muzsikusok is „ frusztráltnak”
ill. „elkeseredettnek” tartják a zenekari
muzsikusokat. Pl. Nikolaus Harnoncourt
egy interjúban így nyilatkozott: „A zene-
kari muzsikus szükségszerûen egy két-
ségbeesett ember. Nincs olyan zenekari
zenész, aki nem nagy lelkesedéssel vált
volna muzsikussá. Akkor idejön a zene-
karba. Életében már csodálatos zenekari
produkciókat hallott és azt mondja: Cso-
dálatos, most én is ennek részévé váltam.
De már az elsô szolgálat is rémessé válik.
Ott áll valaki elôtte, akinek – számára –
nincs követhetô koncepciója. Mégis, úgy
kell játszania, ahogy azt az megköveteli.
[...] És akkor a zenekari muzsikustól még
lelkesedést is elvárnak. Ôrültség volna ál-
landóan lelkesedni, amikor erre tulajdon-
képpen semmi ok nincs.” 

Nemcsak a mûvészi felelôsség hiányát
és a gyakran „alkalmatlannak” ítélt diri-
genstôl való függôséget tartják a zenekari
muzsikus állítólag nagymértékû elégedet-
lensége okának. A gyakran elôforduló,
munkával kapcsolatos,  különösen a tá-
masztó- és mozgásszerveknél fellépô

egészségi problémák miatt azt feltéte-
lezik, hogy a német zenekarok tagjai
munkájukban kevés örömüket lelik. Így
Helmut Möller, a Zenefiziológiai és Ze-
nész-gyógykezelés Társaság alelnöke és a
2002 tavaszán alapított, a zenészek egész-
ségével foglalkozó berlini intézet igazga-
tójának nyilatkozata szerint, a zenekar „a
korai nyugdíjazás számát tekintve a leg-
veszélyesebb munkahely. A muzsikusok-
nak a munkavállalók átlagának mintegy
harmadával korábban kell a hivatásukat
feladniuk.”

Az, hogy a zenekari muzsikusok ma a
tevékenységükkel kevéssé elégedettek,
nem utolsósorban azzal is magyarázható,
hogy munkafeltételeik, az állami költség-
vetés kulturális területet érintô, különösen
az újraegyesítés óta bekövetkezett meg-
nyirbálása miatt, megnehezedtek. A hiva-
tásos zenekarok szövetségének megala-
kulása (1992) óta 2004-ig több mint
harminc zenekar esett fúzió vagy feloszla-
tás áldozatául és 2000 álláshely szûnt meg.
Elbocsátásokat, összevonásokat és felosz-
latásokat továbbra is kilátásba helyeztek.
A gazdasági helyzet miatt a zenekarok le-
gitimációs nyomás alatt élnek, aminek
eredménye, nagyobb teljesítmény-igény a
muzsikusoktól. 

Vannak persze olyan média-tudósítások
is, amelyek az elôbb leírtaknak pont az
ellenkezôjét állapítják meg, és amelyek
szerint a zenekari muzsikusok olyan hiva-
tás-csoporthoz tartoznak, amelyek mun-
kájukban örömet lelnek. Így jelent meg
egy cikk a Berlini Filharmonikusokról
2003-ban a Zeit-ben: „Hol létezik még
ilyen? Az elégedetlenség tengerében egy
boldog sziget. Senki nem gáncsoskodik,
senki nem siránkozik, senki nem sóhajto-
zik. A krízis-zötykölte Berlinben egy bolt,
ami megy. Sugárzó arcok, ügyszeretet, az
egész személyiség bevetése. Itt a teljes
nyilvánosság elôtt fiatal emberek haté-
kony csapata dolgozik, tehetségesen, szo-
rosan a nem kevésbé hatékony és elköte-
lezett idôsebbekkel együtt egy nagy
térben, íróasztalok és komputerek nélkül,

fitten, szolidárisan. Az együttmûködés
mintapéldája.”

Fel kell tenni a kérdést, melyik az igaz
az ellentétes állítások közül: valóban
frusztráltak és túlterheltek a német hivatá-
sos zenekarok muzsikusai, vagy munká-
jukban mindent összevetve inkább kedvü-
ket lelik? A kérdés iránt megnyilvánuló
nagy érdeklôdés és annak ellenére, hogy
az elmúlt 45 évben nagyszámú, általános,
munka-elégedettséggel foglalkozó kutatá-
si eredményt hoztak nyilvánosságra, ze-
nekari muzsikusokra vonatkozó reprezen-
tatív tanulmány eddig még nem jelent
meg. A kutatási hiány pótlására, 2003
nyarán reprezentatív körkérdést intéztek a
komplex témával – munka- és hivatás –
kapcsolatban. A munkával való elégedett-
ség alatt „egy személy munkájával vagy
munkájának különbözô eredményeivel
kapcsolatos általános beállítottságát „
kell érteni. Emellett azt az elégedettséget,
ami egy konkrét, aktuális szituációra vo-
natkozik, meg kell különböztetni az
egész pályával kapcsolatos átlagos meg-
elégedettségtôl, ami hosszabb idôszakra
vonatkozik. A pályával kapcsolatos elé-
gedettség ezért idôben stabilabb, mint a
munkával kapcsolatos, és elvileg a helyes
pályaválasztás kérdését is érinti. 

A tanulmány felépítése és célja

A szóban forgó tanulmány központi célki-
tûzése a munka- és hivatással kapcsolatos
elégedettség tényleges meghatározása, és
az azt befolyásoló tényezôk kutatása volt.
Az így létrehozott adatbázis lehetôséget
ad annak átgondolására, hogy miként lehet
a német zenekarok problematikus adottsá-
gain javítani. A kérdôív 146 kérdését egy
elôzetes teszt alapján állították össze. A
955 kiküldött kérdôívbôl 467 érkezett
vissza. Az adatok 18 zenekartól származ-
tak, így a felmérés reprezentatívnak számít.
Az adatbázis összességében, a viszonylag
kevés tagot számláló C- és D-kategóriájú
zenekarok kivételével, minden német
koncertzenekar adatait tartalmazza.  
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A zenekari muzsikusok munka- és szakmai megelégedettségérôl reprezentatív, alapos tanulmány
csak nemrég áll rendelkezésre. A következô cikk a legfontosabb eredményeket foglalja össze.

Sabrina Paternoga

Az elégedettség motívumai
Munka- és szakmai elégedettség a zenekari muzsikus-hivatásban
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A különbözô kérdéscsoportokhoz tarto-
zó számos kérdés abból adódik, hogy a
munkával kapcsolatoselégedettséghez
egész sereg ismérv-csomag tartozik.
Nemcsak általában kutatták a munkával
és pályával kapcsolatos elégedettséget,
hanem specifikus tényezôket is górcsô alá
vettek, mint pl. a dirigenssel, vagy kolle-
giális területtel kapcsolatos elégedettsé-
get. Ez nemcsak a tényleges helyzet fel-
mérésére adott lehetôséget, hanem arra is
fényt derített, hogy a zenekari tagok mi-
lyen fontosságot tulajdonítanak ezeknek a
tényezôknek. 

A további kérdések a munkával kapcso-
latos terhelésekre és igénybevételekre vo-
natkoztak, ahol az igénybevétel mint a
terhelés szubjektív következménye, nem-
csak negatív hanem pozitív módon is ér-
tékelhetô. Itt a munkával kapcsolatos ma-
gasztos érzést, lelkesedést is vizsgálták.
Azt is kutatták, hogy mi módon hatnak a
személyiségi jegyek, szabadidô tényezôk,
zenei melléktevékenységek és szociode-
mográfikus változók (mint pl. a nem) az
elégedettségre, mivel az általános, foglal-
kozásokat átfogó kutatások szerint, a
munkához való viszonyt ezek a tényezôk
is befolyásolják. A zenekari bérkategória
és a hangszercsoport is érdekes faktornak
bizonyult a felmérés során.

A leírtakból kimutatható eredmény

Legfontosabb eredményként elôször is
azt kell megemlíteni, hogy a zenekari mu-
zsikusokat összességében kevésbé
„frusztrált tömeg”-ként, inkább olyan
szakmai csoportként lehet meghatározni,
amelynek tevékenysége fôleg örömet
okoz: a zenekari tagok 77,3 százaléka elé-
gedett volt a munkájával. Ezen belül
69,3% meglehetôsen, 8% nagyon elége-
dett volt; a muzsikusoknak csak 6%-a volt
elégedetlen (1. ábra). Továbbá, a megkér-

dezettek 85%-a újra csak ezt a hivatást vá-
lasztaná, ha pályájáról döntenie kellene és
így ôket megelégedetteknek kell tekinteni.
A zenészek 80%-a úgy nyilatkozott, hogy
a vágyott zenekari állást elérte. A tuttista
vonósok 70%-a érezte úgy, hogy a kívánt
pozíciót elérte, így nyilvánvalóan nem te-
kinthetô minden tuttista elgáncsolt szólis-
tának, mint ahogy azt gyakran állítják. 

A zenekari muzsikusokat arról is meg-
kérdezték, hogy tervezik-e távozásukat
egy másik zenekarhoz, vagy nincs-e szán-
dékukban foglalkozásukat teljesen „szögre
akasztani”.  Itt kiderült, hogy a megkérde-
zettek 18%-a törekszik zenekar-cserére,
míg 9% a munkáját más területen szándé-
kozik folytatni. Ez a 9% hasonló mérték-
ben állt olyanakból, akik jövôbeni pályá-
jukat zeneközeli területen folytatnák, és
olyanokból, akik teljesen más foglalko-
zást választanának. 

Az elégedettség vagy elégedetlenség
különbözô formáira vonatkozó válaszok
kiértékelése során kiderült, hogy a muzsi-
kusok túlnyomó többsége elégedett, azaz
mintegy háromnegyedük sorolta magát a
pozitív elégedettségi formához. Ez azt je-
lenti, hogy a zenekari tagok többsége elé-
gedett a status quo-val és azt akarta, hogy
minden úgy maradjon mint most van
(26% „stabilizáltan elégedett”), vagy a meg-
elégedettsége mellett a munkakörülmények
javulásában reménykedik (47% „progresz-
szív elégedett”). Ezzel szemben 9% tarto-
zik a „rezignált elégedettek” körébe, ami
azt jelenti, hogy azért elégedettek, mert
nem remélnek ennél jobb munkakörülmé-
nyeket. További 18% az elégedetlenség
mindkét formájához sorolható: 12% volt a
„konstruktív elégedetlen”, azok, akik úgy
gondolták, hogy van még esély a javulásra,
más szavakkal: „még nem adták fel a re-
ményt”. Ezzel szemben 6% volt a „fix

elégedetlen”, akik már nem reményked-
tek abban, hogy a jelenlegi szituáción vál-
toztatni lehet.

Különösen örvendetes eredmény volt
az, hogy a zenekari muzsikusok 97%-á-
nak mindennapi munkájában része volt
„flow”-élményben, ami a pozitív hangu-
lattól az eufóriáig terjedt. Emellett a zene-
kari muzsikusok mintegy harmada a kon-
certek során élt át „gyakran” vagy
„mindig” flow-érzést, és a megkérdezet-
tek 15%-ának jelent még most is gyakran
magasztos érzést a zenekari munkában
való részvétel. 

Munkájuk mely tényezôivel voltak a ze-
nekari muzsikusok különösen elégedettek?
A 2. ábra ábrázolja, hogy a megkérdezet-
tek több mint kétharmada a munkahelyi
biztonsággal (80%), az általános kollegiá-
lis magatartással (77%), a pultszomszéddal
való viszonnyal (73%), és még mindig
több mint a fele a publikum-visszhanggal
(60%), a repertoárral (59%), a zenekar
mûvészi teljesítményével (58%), a fizetés-
sel (55%) és a vendégkarmesterrel (52%)
volt meglehetôsen vagy teljesen elégedett.
A 2. ábrában kimutatott leletek azt is vilá-
gossá teszik, hogy a megkérdezettek nagy
részének pozitív összvéleménye nem je-
lenti azt, hogy a zenekari munka különféle
aspektusai nem válnak a kritika tárgyává.
Így pl. az elô-menetellel kapcsolatban
(csak 16% „meglehetôsen” vagy „teljesen
elégedett”), és a mûvészi kérdésekhez való
hozzászólás tekintetében (19 %) különösen
kedvezôtlen az értékelés. Egy nyitott kér-
désre adott, a munkakörülmények javításá-
ra vonatkozó számos javaslat (483 válasz),
valamint a munkával kapcsolatos megter-
helések és panaszok azt bizonyítják, hogy
nem egy „vágyak nélküli boldog” szakmai
csoportról van szó, és hogy szükség van a
zenekari munkahely kritikus vizsgálatára. 
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Az általános munka-elégedettség-
re feltett kérdés eredménye; szá-
zalékos és abszolút módon
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Az elégedettség mértéke a tizenkilenc vizsgált tényezô szempontjából, csökkenô százalékarány
szerint rendezve 2. ábra
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Amit a megkérdezettek különösen
megterhelônek találtak, az a kortárs zene
(32%, „meglehetôsen”-tôl „rendkívü-
lien”-ig) valamint olyan tényezôk, mint
székek, megvilágítási- és terem-klíma
(30% „meglehetôsen”-tôl „rendkívülien”-
ig megterhelô). 

A leggyakrabb szakmai egészségügyi
panaszok a támasztó- és mozgásszervi ká-
rosodásokra és a zajártalomra vonatkoz-
tak: itt a krónikusan érintettek részaránya
10% volt. Meglepetésszerû, hogy a mu-
zsikusok 72%-a gyakori támasztó- és
mozgásszervi panaszokról és 72% a gya-
kori, zajártalomra visszavezethetô problé-
mákról nyilatkozott, de mégis teljesen
vagy meglehetôsen elégedett volt a mun-
kájával. Azaz: gyakori szakmai egészség-
ügyi problémák a megelégedettséget
nemigen befolyásolták. 

Pszichikai szempontból a muzsikusok-
nak gyakran az jelentett problémát, hogy
egy munkanap után nem tudtak kikapcso-
lódni (27% „gyakran” vagy „mindig”
érintett). Kisebb volt a részaránya (17%)
azoknak, akik a lámpalázat érezték teher-
tételnek. A zenekari muzsikusok nagy ré-
sze (85%) zenekari szolgálata mellett még
legalább egy zenei tevékenységet folyta-
tott. Majdnem ugyanolyan mértékben
(60%) voltak kisegítôk más zenekaroknál.
A külsô elfoglaltságok gyakoriságát ille-
tôen, a harmadik az oktatás (47%). Szólis-
ta mellékfoglalkozást a zenekari muzsi-
kusok egyharmada ûzött, ötöde egyéb
zenei feladatokat vállalt, 11% amatôr
együttesben játszott. Azok, akik legalább
egy mellékfoglalkozást folytattak, hetente
legalább 4-6 órát foglalkoztak még zené-
vel. Az összes megkérdezettet tekintve, a
zenekari muzsikusok átlag mintegy 4 órát
fordítottak zenével kapcsolatos szaba-
didô-tevékenységre. 

A megkérdezettek több mint a fele „al-
kalomszerûen” vagy „gyakran” járt klasz-
szikus ill. romantikus koncertekre és
majdnem negyede a muzsikusoknak hé-
be-hóba barokk- vagy régizenei, valamint
jazzkoncerteket látogatott. A megkérde-
zetteknek csak 13%-a ment el legalább al-
kalomszerûen kortárszenei koncertre. A
zenekari muzsikusok a zenekari minden-
napokból és melléktevékenységeikbôl is-
mert zenei irányzatok iránt akkor is nagy
érdeklôdést mutattak, ha nem aktív elô-
adói, hanem csak befogadói voltak a ze-
nének.

A megkérdezettek 68%-a volt megelé-
gedett a szabadidô tevékenységével. Így a

megelégedettség mértéke alatta maradt a
munkával kapcsolatos kvótának (77%). A
népesség egyéb munkavállalóival össze-
hasonlítva (79% megelégedett a szabad-
idô-tevékenységével) is alacsony ez a szá-
zalék. Ezt az eredményt a zenekari
muzsikusok szabadidô tevékenységének
nagyon alacsony minôsége magyarázza: a
mindennapi munka idôben szétszakított
(gyakran próba van délelôtt és próba vagy
elôadás van este, közte a muzsikusok sza-
badok), eközben pedig a szabadidô napról
napra változik. Ezenkívül a szabad idô a
társadalom más tagjaihoz képest disszoci-
ált és a gyakran elôforduló hirtelen szol-
gálat-módosítás miatt nehezen tervezhetô. 

Az átlagnépességhez képest a zenekari
muzsikusok szabadidejének mértéke ked-
vezôbb: míg egy felmérés szerint az átlag
munkavállalók 53 százalékának az volt az
érzése, hogy túl kevés szabadsága van,
addig a megkérdezett zenekari muzsiku-
soknak csak 28%-a volt elégedetlen ezen
a téren. Ezzel szemben a fennmaradó
72% szabadidejét elegendônek találta.

A rendelkezésre álló adatok összessé-
gében arról tanúskodnak, hogy a zenekari
muzsikusok minden visszás helyzet és
szakmai nehézség ellenére szeretik a fog-
lalkozásukat, szívesen gyakorolják és úgy
érzik, hogy jól döntöttek. Túlnyomó több-
ségük még a szabadidejében is zenével
foglalkozik. Mindez a muzsikusok idea-
lizmusát és elkötelezettségét bizonyítja.

Eredmény a fontos, befolyással bíró
tényezôk szemszögébôl

A megelégedettséget befolyásoló, munká-
val kapcsolatos tényezôk
Statisztikai analízissel egész sor ismérvet
lehetett azonosítani, amelyek a munkára
és pályára vonatkozó elégedettséget, de a
foglalkozási és a szakmai megterheléseket
és igénybevételt is jelentôsen befolyásol-
ják. A munkával való általános megelége-
dettséget elôször is kilenc szempontból
lehet vizsgálni. Ezek, a szolgálati idô, a
próbák hatékonysága, a munkahely-biz-
tonság, a munka-atmoszféra, a közönség-
visszajelzés, a kollegák általános viselke-
dése, a repertoár, a társadalmi elismertség
és a beleszólás mûvészeti kérdésekbe. Azok
a zenekari muzsikusok tehát, akik mind a
kilenc témához pozitíven viszonyultak, ma-
gas fokú megelégedettséget tanúsítottak. 

Az általános megelégedettségre a leg-
nagyobb befolyással a munkával kapcso-
latos magasztos érzés bír: minél gyakrab-

ban volt a muzsikusoknak részük ebben,
annál megelégedettebbnek vallották ma-
gukat. A következôkben a munkával kap-
csolatos magasztos érzésekre ható fakto-
rokat foglaljuk össze. 

A zenei emelkedett érzéseket befolyásoló
fontos tényezôk
Milyen tényezôktôl függ a zenekari mu-
zsikusok munkával kapcsolatos magasz-
tos, ún. „flow”  érzése? Kimutatták, hogy
ez különös mértékben függ a publikum
visszajelzésétôl. A hatékony próbával, és
a karmester által teremtett mûvészi kihí-
vással való megelégedettség a rangsor
második és harmadik helyén játszott je-
lentôs szerepet. Az elégedettség a mûvé-
szi teljesítménnyel, valamint a kollegák
magatartásával, a magasztos érzéseket
statisztikailag számottevôen befolyásolta. 

Azonkívül bebizonyosodott, hogy a
„zenekartípus” ismérv összefüggésben áll
a magasztos érzés fellépésének gyakori-
ságával: a színházi zenekarban játszó mu-
zsikusok ezt az érzést ritkábban élik át,
mint kollegáik a rádió-, vagy hangver-
seny-zenekarokban. Mivel a flow-érzések
gyakorisága a publikum reakciójával
összefüggésben számított a legjelen-
tôsebbnek, és a zenekari árokban játszás
nem éppen a legalkalmasabb a közönség-
gel való kontaktusra, az eredmény
érthetô. A felmérés egyébként kimutatta,
hogy a színházi zenekarok tagjai a közön-
ségsikerrel jelentôsen kevésbé voltak elé-
gedettek, mint a színpadon játszó zene-
karok muzsikusai. 

Mivel egy, a flow-érzést kiváltó okokat
vizsgáló kvalitatív tanulmányban gyakran
volt szó fokozott teljesítményképességrôl
és nagyfokú elkötelezettségrôl a flow-élmé-
nyekkel összefüggésben, a továbbiakban
feltételezték, hogy a „teljesítmény-orien-
táció”, mint személyességi tényezô, a
magasztos érzések megélésében megha-
tározó szerepet játszhat. Ez a sejtés be-
bizonyosodott: minden személyiségi
tényezô vizsgálatánál a „teljesítmény-
orientáció” volt leginkább fennkölt érzé-
sekkel összekapcsolható. De a „szociális
összeférhetôség” (az együttesbe betagozó-
dás képessége és a közösséghez tartozás
iránti igény), valamint a „extraverzió”
(társas élet, beszédesség, aktivitás) sze-
mélyiségi jegyeknek is jelentôs befolyá-
suk volt: minél nagyobb volt az intenzitása
ezeknek a tulajdonságoknak, a muzsiku-
sok annál gyakrabban éltek át pozitív
élményt. 

38 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM



M Û H E L Y

A feltételezéssel ellentétben, a magasz-
tos érzésekre nem volt jelentôs befolyása,
ha egy vonóskarhoz tartozó muzsikusnak
vezetô, avagy „anonim” tutti szerep ju-
tott: a vezetô pozícióban levô vonósok
munkájukkal kapcsolatos fennkölt érzése-
ket nem éltek át nagyobb gyakorisággal,
mint a tuttisták. 

Különbségek a vonósok, fúvósok és a ze-
nekari típus tekintetében, a szolgálat idô-
tartamával való elégedettség szempontjá-
ból. 
Kiderült, hogy a szolgálat idôbeni igény-
bevétele szempontjából a fúvósok elége-
dettebbek voltak, mint a vonósok. Ennek
oka nyilvánvalóan abban keresendô, hogy
a fúvósoknak átlagban kevesebb szolgála-
tot kell teljesíteniük mint a vonósoknak,
akkor is, ha ez a különbség a javadalma-
zásban nem jelenik meg (A heti szolgálat-
szám a hivatásos zenekarok bérszerzôdé-
sében, a játszott hangszertôl függetlenül,
maximum 8 szolgálat). A különbségek a
repertoárból adódnak, hiszen a zenekari
irodalomban a vonósok átlagban több sze-
repet  kapnak, mint a fúvósok. A tárgyalt
vizsgálatban a vonósok átlagban hetente
egy szolgálattal teljesítettek többet mint a
fúvósok (7,7 szolgálat 6,5-tel szemben,
amikor egy szolgálat kb. két és fél-három
órát tartott). Ez a különbség egyes zene-
karoknál lényegesen nagyobb is lehet,
mint pl. a bonni Beethoven Zenekarnál,
ahol a vonósok számának 2004 elején tör-
tént csökkentése oda vezetett, hogy nekik
7,5 szolgálatot, míg a fúvósoknak csak
4,25 szolgálatot kellett teljesíteniük. Né-
hány vonós annak érdekében, hogy jogi-
lag biztosítsa, hogy kevesebbet kelljen
dolgozniuk vagy hogy a bérben jelenítsék
meg a különbséget, elôször panasszal élt,
aztán azt késôbb visszavonta. 

A szóban forgó tanulmány szerint a to-
vábbiakban a rádiózenekarok tagjai elé-
gedettebbek voltak idôbeni igénybevé-

telükkel, mint a koncert- és színházi zene-
karok. Ez azért felelt meg az elvárások-
nak, mert ezekben a zenekarokban a szol-
gálat többnyire a nappali órákra esik.
Azonkívül a rádiózenekari muzsikusok-
nak szabály szerint egy nappal több sza-
bad napjuk van hetenként mint más zene-
karokban játszó kollegáiknak, valamint
vasárnap és ünnepnapokon kisebb mér-
tékben számítanak munkájukra. 

Különbségek a kollegiális környezettel
való megelégedettség tekintetében hang-
szer-csoportok, zenekari kategóriák és
nemek között. 
A „kollegiális elégedettség” faktor jelen-
tôs mértékben áll kapcsolatban a hang-
szer-csoporttal, valamint a zenekari kate-
góriával és nemekkel. Elôször is a
fúvósok ezen a téren megelégedettebbek
voltak mint a vonósok, amit azzal lehet
indokolni, hogy a kisebb fúvós csoportok-
ban feltételezhetôen azáltal jobb a kolle-
gialitás, mert ott a konkurencia-szituáció
és a konformitás-nyomás csekélyebb,
mint a hozzávetôleg háromszor olyan
nagy vonós-csoportokban. Másodszor, a
kollegákkal való elégedettség mértéke a
zenekar bérkategóriájával növekszik. Ez
abban keresendô, hogy a magasabb bér-
kategóriához tartozó muzsikusok munká-
juk más tényezôivel is elégedettebbek
voltak azoknál a kollegáknál, akik az ala-
csonyabb javadalmazási kategóriákhoz
tartoztak, és egy általánosan magasabb
megelégedettség feltételezhetôen a kolle-
giális környezettel való elégedettségre is
pozitív hatással volt. Harmadszor, a férfi-
ak a kollegiális környezettel sokkal job-
ban meg vannak elégedve, mint a nôk. Az
általános megelégedettség, a szakmai elé-
gedettség és a lelki és fizikai megterhelt-
ség mértékének tekintetében is pozitívab-
ban nyilvánultak meg a férfiak, mint a
nôk. Ezzel a zenekari tagok neme a vizs-
gálat leginkább befolyással bíró szociode-

mográfiai változójának bizonyult. Bizo-
nyára megérné tovább vizsgálódni a nôi
zenekari tagok csekélyebb megelégedett-
sége és nagyobb igénybevétele okainak
kiderítése érdekében. A tanulmányban
utalás történik arra, hogy itt a nôk na-
gyobb fizikai igénybevételénél a gyere-
kek és a háztartás adta kettôs megterhelés
játszhat szerepet, mivel a  gyerekes nôk
szignifikánsan jobban érezték magukat
fizikailag megterheltnek, mint gyerekte-
len társaik. Ezzel szemben a gyerekes fér-
fiak nem érezték magukat jobban megter-
heltnek, mint a gyerektelenek.

Az általános munka-elégedettségre ható
szabadidô- és személyiségbôl fakadó
tényezôk.
Az általános munka-elégedettségre a
szabadidô foglalkozásoknál az hatott a
legnagyobb mértékben, hogy valaki szó-
lista-, vagy kamaramuzsikus mellékfog-
lalkozást folytatott-e és hogy a szabadide-
jét elegendônek tartotta-e. Mint már errôl
említés történt, a zenekari muzsikusok há-
romnegyede kamarazenei, egynegyede
szólista tevékenységet folytatott. Azok,
akik az elôbbi mellékfoglalkozásokat ûz-
ték, munkájukkal összességében elége-
dettebbek voltak, mint azok, akik egyiket
sem mûvelték. A munka és szabadidô kö-
zötti összefüggés azzal az általánosító té-
zissel magyarázható, ami kimondja, hogy
a munka területén szerzett tapasztalatok a
szabadidôt – ebben az esetben pozitíven –
befolyásolják és fordítva. A zenekari ta-
gok azért választják szabadidô eltöltése-
ként is a fenti tevékenységet, mert szá-
mukra a zenekari munka annyi örömet
okoz, hogy szabadidejükben is legszíve-
sebben muzsikálnak. Ugyanakkor mellék-
tevékenységük során mûvészi elképzelé-
seiket nagymértékben érvényesíthetik,
ami zenekari munkájukra pozitív hatással
lehet. Ha a szabadidô mértéke elegendô-
nek találtatott (mint az a zenekari muzsi-
kus 72%-ánál így volt), akkor a munkával
való általános elégedettség is pozitívebb volt
mint azoknál, akik a szabadidôt kevesel-
ték. Ez azzal magyarázható, hogy az ele-
gendô szabadidôvel rendelkezés érzésé-
nek általános stressz-redukáló hatása van. 

A tanulmányban vizsgált személyiségi
faktorok közül a szocializálódó képesség
bizonyult különösen jelentôsnek az általá-
nos megelégedettség szempontjából. Az,
hogy ez a személyiségi dimenzió (mint
korábban említve: egy közösségbe való
betagozódás képességeként és az össze-
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A zenekari muzsikusok mellékfoglalkozásai, csökkenô százalékarány szerint rendezve 3. ábra 
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tartozás igényeként definiálva) egy kol-
lektív teljesítménnyel létrehozott tevé-
kenység által a megelégedettség szem-
pontjából nagy szerepet játszott, a
várakozásoknak megfelelô volt. 

A munkával való elégedettséget 
befolyásoló tényezôk összegezése
A munkával való elégedettséggel kapcso-
latos statisztikai mérôszámok arra utal-
nak, hogy a munka-elégedettség tényezôi
és a munkával kapcsolatos megterhelések
összesen nagyobb szerepet játszanak az
általános elégedettség szempontjából,
mint a személyiség. Ezzel a vártnál ke-
vésbé esik latba, hogy a zenekarban csupa
individualista ül. 

Az általános megelégedettséget befo-
lyásoló tényezôk tekintetében meg kell ál-
lapítani, hogy végül is számos egyedi fak-
tor összejátszásának váltakozó hatása
dönti el a zenekari muzsikus hozzáállását
a munkájához és hivatásához. 

Még a munka- és hivatás-elégedettség

közötti, elméletileg elfogadott koncepcio-
nális különbség is empirikusan igazolt,
mivel a hivatással való elégedettséget a ti-
zenkilenc vizsgált munka-elégedettségi
faktor közül három lényegesen befolyá-
solta, ezzel szemben az általános munka-
elégedettséget kilenc. Emellett a hivatás-
sal való elégedettséget befolyásoló
legfontosabb tényezô a javadalmazás
volt, míg a munkával való elégedettségre
elsôsorban az idôbeni igénybevétel volt
hatással. 

Végül is nem mind a kilenc, az általá-
nos munka-elégedettséget a statisztikai
analízis szerint (tehát objektíven) erôsen
befolyásoló tényezôt értékelték a muzsi-
kusok szubjektíven is átlagban különösen
jelentôsnek: így az „elégedettség a szol-
gálatok idôbeni igénybevételével”, „elé-
gedettség a publikum visszajelzésével” és
„elégedettség a társadalmi elfogadottság-
gal” objektíven (statisztikai szempontból)
nagyobb jelentôséggel bírt, mint a muzsi-
kusok szubjektív megítélésében. Ez a

diszkrepancia mindenek elôtt a szociális
megfeleléssel függhet össze, mivel a ze-
nekari muzsikusokat tulajdonképpen bel-
sôleg motivált idealistáknak tartják, míg a
tárgyalt tényezôk mindenkor külsô ösz-
tönzôk. A zenekari tagok szubjektív meg-
ítélésében az „elégedettség a beleszólás
lehetôségével” jelentôsége is – az objek-
tív eredménnyel összehasonlítva – relatí-
ve csekély volt. Itt szerepet játszhat az a
tendencia, hogy nem értékelik fontosnak
azt, amit változtathatatlannak ítélnek. 

A német zenekarok munkakörülménye-
inek javításánál különösen azokból a
tényezôkbôl kellene kiindulni, amelyek a
munkával és a hivatással való elégedettsé-
get erôsen befolyásolják, és a muzsikusok
kevéssé kedvezônek ítéltek. Ezt követôen
meg kellene fontolni a helyzet javításának
lehetôségét, többek között a mûvészeti
kérdésekhez való hozzászólást, a próbák
hatékonyságát, a munkaidô diszpozícióját
és a munka-atmoszféráját illetôen.

(Das Orchester 2006/1.)
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Zenekari zenész pályafutásom elején, és még jó néhány évig a kon-
certre való felkészülést bizonyos számú szolgálat (próba) tette ki úgy,
hogy az utolsó a helyszíni fôpróba volt. Az esetek 95 százalékában ez
nem a zenemûvek részletes kidolgozását jelentette, hanem akusztikai,
de fôleg „erôfelmérô” funkciót töltött be, karmesternek, zenekarnak
egyaránt. Abból állt, hogy a darabokat megállás nélkül, egyszer végig-
játszottuk úgy, hogy még a tételszünet is „koncertszerû” volt. Majd ezt
követte, követhette a megszokott hazai próbateremtôl eltérô akuszti-
kai viszonyok miatti zenei korrekció. Ez volt a „régi szép idôkben”.

Mi van most? Most az van, hogy nagyon kevés kivételtôl eltekintve
a karmesterek, lázasan, aprólékos gonddal, részletezve, meg-megáll-
va dolgoznak a fôpróbán is. A szólampróbákon érlelt, az összpróbá-
kon ezerszer begyakorolt passzázsokat (állásokat) ismételtetik végte-
len türelemmel, a fôpróba látszatát is elkerülve. A tételszüneteket
pedig a partitúrába temetkezve az addig elhangzottak hosszú perce-
kig tartó megbeszélése, kiértékelése tölti ki, esélyt sem adva a zene-
kari tagnak arra, hogy koncertlégkörben érezze magát. Felettébb kel-
lemetlen helyzet, mindazonáltal hasztalan, nem utolsósorban
gazdaságtalan is. 

Maradjunk a gazdaságtalanságnál egy kicsit. Nézzük meg, hogy mi-
lyen folyamat elôzi meg a várva-várt fôpróbát. A Rádiózenekar egyik
oratórium estjére 25 óra próba volt kiírva, csütörtöktôl a következô hét
szerdájáig, a koncert napjáig. Kimondani is túl sok. Három mû volt
„terítéken”, így, ha tiszta idôt számolunk, kb. 8 óra jutott mindegyikre.
Riasztó nagy szám s, ha figyelembe vesszük, hogy a nem különösen
nehéz mûsort egy kb. 12 perces, egy kb. 20, és egy kb. 25 perces mû
alkotta, akkor még inkább az. És ami még riasztóbb, hogy a fôpróbán
is részletes próba zajlott. 

A karmesternek nem volt elég a – fôpróba nélkül –  22 óra a mûvek
betanítására,, a koncert helyszínén is volt frázis, amit a nagyon rész-
letes, általa tartott szólam és tutti próbák után ezredszer is gyakorolta-
tott a zenekarral. Ilyen rossz erôkbôl állna a zenekar? Nem hinném!
Sajnos az esti produkció ettôl nem lett jobb, a mondásnak ismét igaza
van:  kevesebb több lett volna. A kiragadott példa nem egyedi, ugyan-
akkor van kevesebb próbával kiírt hangverseny, és van olyan is, ami-
kor bizonyos okok miatt olyan kevés az idô a felkészülésre, hogy a
karmester kénytelen a fôpróbát is „mezei” próbának tekinteni. Teszem
hozzá, ez is elég felháborító!

Példálózhatnék külfölddel, ahol egy próbával és egy fôpróbával ment
Mahler VII. szimfóniája, de nem teszem, mert nem vagyok abban a
helyzetben, hogy beleszóljak bárki próbarendjébe. Ezt nem is akarom,
azt viszont szeretném – számtalan kolléga egyetértésével -, ha vissza-
állna a fôpróba TEKINTÉLYE, így csupa nagybetûvel. Vagyis, a fôpró-
ba az lenne ami: a hosszú, részletezô próba periódus lezárása koncert
légkörben, a szükséges zenei és akusztikai korrekciókkal. 

Meggyôzôdésem, hogy ebben az esetben nône a karmesterek nép-
szerûsége és a zenekari mûvészek önbecsülése. Ideget kímélnénk,
idôt takarítanánk meg és valószínûleg ez a hangversenyekre is pozi-
tív hatást gyakorolna.

Az említett Mahler VII. szimfóniát a darabban játszó egyik kolléga
felvételérôl hallottam, remek volt. (Bajor Rádió Zenekar-Lorin Maazel)

A címben feltett kérdésre majd az idô, de fôleg egy (régi) új szem-
lélet adja meg a választ. 

Fentieket próbának tekintem, ígérem, hogy a fôpróbámon, ha lesz,
rövidebb, céltudatosabb és koncertszerûbb leszek. Szabó Vilmos

tuba, Rádiózenekar

A fôpróba avagy a próba a fô?
JEGYZET


