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hogy két szerelmes huszonöt percig éne-
keljen egymásnak! Az operának ezt az ir-
realitását a színpadi megjelenítésben is
szem elôtt kell tartani. Ezért tehát érthetô-
vé kell tenni a cselekmény lényegét. Fon-
tos, hogy az énekesek a színpadi mozgás
közben jól láthassák a karmestert, és min-
denekelôtt a közönség felé énekelhesse-
nek. A közönség elsôsorban énekhangot
akar hallani, és joggal fogadja kedvetlenül,
ha ezt mesterséges úton meggátolják. Más-
részt természetesen azt a tényt is számításba
kell venni, hogy ma már a film és a televí-
zió ugyancsak elkényeztette a közönséget
az énekesek külleme és színészi játéka te-
kintetében.

Ami a karmestert illeti – akár operában,
akár koncertteremben –, az a véleményem,
hogy csak a szükséges mozdulatokat te-
gye, amelyek ritmikai és kifejezésbeli el-
képzeléseit közlik a zenekarral. Minden,
ami ennél több, az show, ezt pedig a világ
egyetlen zenekara sem veszi be. A vezény-
lô mozdulatok tehát ne öncélúak, hanem a
karmester zenei élményének kifejezôi le-
gyenek. Ezzel kapcsolatban még csak any-

nyit: boldog vagyok, hogy létezik a vilá-
gon egy hely, ahol a karmester nem a látás,
hanem a hallás alapján kell megítélni: a
bayreuthi Festspielhaus!

Ha egy karmester, aki állandóan ugyan-
azokat a mûveket vezényelve fejébe veszi,
hogy egy mellékszólamot a kelleténél job-
ban kiemel, vagy egy ritardandóból accele-
randót csinál – csak azért, hogy az emberek
mondhassák: ezt még soha nem hallottuk!
–, az mûvészetellenes, hiú és ízléstelen.

Úgy érzem, a karmesternek is, akárcsak
a mûvészi esemény többi résztvevôjének,
bele kell illeszkednie az együttesbe, jólle-
het ô a központ. Régebben nem is szerepelt
a neve a színlapon, még Münchenben és
Bayreuthban sem. Mégis, a legnagyobb
tisztelet övezett Hans Richtert vagy Her-
mann Levit. És ezért történhetett meg,
hogy – bár a Parsifal vezénylése köztudo-
másúan Levi feladata volt – Wagner így
szólt Levihez: „Ezt a felvonást most én ve-
zénylem.” És lement a zenekarba és elve-
zényelte.

A mûvészi munkában részt vevôk érde-
meit sosem csökkenti az, ha beleilleszked-

nek az összképbe; mert egyszer s minden-
korra legfontosabb a szerzô akarata és az
elôadásra kerülô mû.

Mindig újra meg újra megkérdezik
tôlem: mi a véleményem a vezénylés taní-
tásáról. Ôszintén szólva: nem tartom vajmi
nagyra – annál is inkább, mert jómagam
sohasem tanultam vezényelni. Ennek elle-
nére, amennyire idôm engedte, foglalkoz-
tam néhány tanítvánnyal. Közülük a legte-
hetségesebb véleményem szerint Omachi
volt, aki ma szülôvárosában, Tokióban egy
elsô osztályú zenekarnál mûködik.

A karmester-növendéknek saját tapasz-
talatainkat adhatjuk át csupán a zenekarral
való bánásmódot illetôen, valamint néhány
szakmai apróságot, és talán még az ütés-
technikával kapcsolatban lehetnek ösztön-
zô javaslataink. A rátermettség nem tanít-
ható. És számomra még most is érvényes
Hans Richter szava, aki apám kérdésére:
„Hogyan lesz valaki karmester?” – ezt vá-
laszolta: „Fellép a pódiumra – és vagy tud
vezényelni, vagy sosem tanulja meg!”

(Fordította és közreadja: Boros Attila)
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Németország egyedülálló zenekari régiója
egyre inkább veszélybe kerül. Habár a ze-
nekarok száma átmenetileg stabilizálódott,
az álláshelyek leépítése azonban – a zene-
kar-fenntartók takarékosságának következ-
ményeként – felgyorsult. A november vé-
gén publikált KulturBarometer a közönség
folyamatos elöregedését és a klasszikus ze-
ne iránti érdeklôdés csökkenését állapítja
meg. Vég nélküli krízis, vagy mégis van je-
le a konszolidációnak?

Németország a zenekarok számát tekint-
ve a világ élvonalához tartozik. „De vajon
meddig még?”, tehetnénk fel a kérdést. A
németországi, részint világhírû profi zene-
karok száma és sokfélesége még mindig el-
ismerésre méltó. Sôt, a hivatásos zenekarok
mellett még számos egyéb zenekar mû-
ködik: a németországi Jeunesses Musicales
tagjai közé mintegy 220 ifjúsági zenekar
tartozik, ezek között van a Bundesjugend-
orchester és sok tartományi ifjúsági zene-
kar. Ide sorolható még számos amatôr
zenekar, munkás-, orvos- egyetemi és fôis-
kolai zenekar, a zenemûvészeti fôiskolák
zenekarai, – amelyekbôl a Junge Deutsche

Philharmonie szervezi tagjait, – iskolai és
zeneiskolai zenekarok, fúvószenekarok; sôt
néhány éve egy szövetségi jogász-zenekar
is színre lépett. Ezek közül sok együttes
gyakran játszik profeszszionális irányítás
alatt, nemegyszer magas mûvészi színvo-
nalon. 

Meg kell említeni továbbá, hogy mûköd-
nek professzionális együttesek és kamara-
zenekarok is, amelyek vagy egyesületi for-
mában, szabadfoglalkozású zenészekre
építve, vagy részben közpénzek támogatá-
sával szerzôdtetett muzsikusokkal dolgoz-
nak. A rendôrség, határôrség, szövetségi
hadsereg is rendelkezik hivatásos zeneka-
rokkal, de ezek túlnyomó részben fúvósze-
nekarokként és big-bandekként mûködnek.
Végül a fürdôhelyi zenekarok, amelyek az
1970-es évekig a zenét tanuló növendékek-
nek és fiatal kezdô muzsikusoknak fontos
átmeneti állomást jelentettek, lassan leépül-
nek. A gyógyfürdôk anyagi okokból kis
combo-formációkat szerzôdtetnek, legtöbb-
ször Kelet-Európából, és csak egy szezonra. 

Ha a hivatásos zenekarok finanszírozásá-
nak átalakulását Németország 1990 októbe-

rében történt újraegyesítése óta a legutóbbi
évekig figyelemmel kísérjük, kételyeink tá-
madnak e terület sokszínûségének és sûrû-
ségének fennmaradása tekintetében.

Strukturális krízis – fôleg Kelet-Német-
országban

A közpénzekbôl finanszírozott, – 1992-ben
történt össznémet felmérés szerint – erede-
tileg 168 koncert-, opera-, kamara- és rádió-
zenekar száma 2006 tavaszára 135-re csök-
kent. Jelenleg ide 82 operazenekar, 32
koncertzenekar, 7 kamarazenekar, 14 rádió-
zenekar, azon kívül 4 big-band és 7 rádió-
énekkar tartozik. 1992 óta összességében
33 zenekar tûnt el a „térképrôl” fúzió vagy
felszámolás következtében. Emellett meg
kell jegyezni, hogy a Berlini Szimfoniku-
sok jelenleg csak mint projektzenekar
mûködnek. Ha Berlin tartomány belátható
idôn belül nem biztosít újra tartós támoga-
tást, az elôbbi számot 134-re kell javítani.
A 2006 nyarán küszöbön álló hallei zene-
kar-összevonások is tovább csökkentik a
német zenekarok számát. 2007/08-ban a
Kaiserslauterni Rádiózenekar és a Saar-

Gerald Mertens

Német zenekari életút – Quo Vadis?
Védôbeszéd a kultúra finanszírozásának új hajlandósága érdekében.
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brückeni Rádió-Szimfonikus Zenekar ösz-
szevonására kerül sor.

A számok magukért beszélnek

A 135 zenekarban jelenleg 10 052 zenész
állás van. 1992-ben még 168 zenekarban
12 059 státusz volt, több mint 2 100 szûnt
meg. Különösen a kelet-német zenekarok
érintettek, itt 1992 óta átlagban 33%-os,
Thüringiában 40%-os, sôt a brandenburgi
tartományban majdnem 50%-os leépítés tör-
tént. Az országszerte tapasztalható elbocsá-
tási hullám újabban veszélyesen meggyor-
sult. Mialatt 2002–2004-ig 120 zenekari
munkahely szûnt meg, ez a szám 2004–
2006-ig 273-ra növekedett. Összesen 39
állás szûnt meg Rheinland-Pfalz tartomány
három zenekaránál, 71 a Berlini Szimfoniku-
soknál, további 20 a Müncheni Rádiózene-
karnál, míg negyven muzsikus a hallei fúzió
következtében vesztette állását. Más zene-
karoknál szórványosan csökkentették a lét-
számot. A német DAX tôzsde index mági-
kus 5000 pontjához hasonlóan, a zenekarok
az újraegyesítés óta vészesen közelítenek a
mágikus 10 000 álláshely megszûnéshez,
sôt hamarosan „aláteljesítik” azt. 

Meggondolandó, hogy Németország 24
zenemûvészeti fôiskolája évente 500–600
zenekari fakultáson végzett muzsikust bo-
csát ki, akik közül az állásra várók száma
évrôl-évre növekszik. Ehhez még számos
pályázó csatlakozik külföldrôl. A zeneka-
rokban évente csupán 100–150 hely szabadul
fel nyugdíjazás miatt, amelyek közül nem
is tudni, mennyi tölthetô be újra valójában. 

Strukturális elöregedés keleten

A Német Zenekari Szövetség aktuális vizs-
gálata szerint, a régi szövetségi tartomá-
nyokban az életkori struktúra meglehetô-
sen kiegyenlített, különösen 35-tôl 55 éves
korig. Meg kell figyelni, hogy a közeljövôben
hogyan alakul ez a 35 év alattiaknál, tehát
az újonnan munkába állóknál. Elgondol-
kodtató az összehasonlítás az új szövetségi
államokkal: Ott a 35 és 45 év közötti kor-
csoportoknál jelentôs strukturális elörege-
dés tapasztalható, míg az idôsebbek, de fô-
leg a fiatalabb muzsikusok hiányoznak.
Hogy lehet ezt megmagyarázni?

Az elmúlt években történt fúziók követ-
keztében sok idôsebb muzsikus vált ki elô-
nyugdíjazás vagy hivatásának feladása miatt
a zenekarokból, míg a középkorúak megma-
radtak és most együtt öregednek (Kohorten
effektus). Azáltal, hogy aránytalanul sok
státuszt szûntettek meg, a 35 éven alatti fia-
tal muzsikusok is alul reprezentáltak.

Amennyiben belátható idôn belül nem al-
kalmaznak újra fiatalokat ez az új szövetségi
államokban (az összes egészségi, hangzási
és mûvészi következménnyel), strukturális
elöregedéshez vezet. Még rendelkezésre áll
egy jól képzett zenész utánpótlás, sôt túlkíná-
lat tapasztalható. Évek óta csökken azonban
a fôiskolák elsôéveseinek száma. A tehetsé-
ges fiatalemberek nyilvánvalóan felismer-
ték, hogy a muzsikus pálya kedvezôtlenné
és bizonytalanná vált. Erre úgy látszik az
eddigieknél kevesebben vállalkoznak.

Az okok vizsgálata

Vajon mi az oka a zenekari- és közalkalma-
zotti státuszok évek óta tartó mélyrepülé-
sének? Mind az anyagi, mind a strukturális
tényezôk meghatározók lehetnek. Ha a tör-
ténelmi folyamatot tekintjük, azt látjuk,
hogy elsô lépésben, elsôsorban az új szö-
vetségi államokban, 1990 után a régi köz-
igazgatási egységek megszüntetése és új
kommunális struktúrák létesítése során,
egyes körzetekben és kisebb városokban
(pl. a szász Döbelnben) mûködô, ill. egye-
sítési szerzôdés értelmében áthelyezett ze-
nekarok fenntartását nem akarták, vagy a
költségek nagysága miatt nem tudták bizto-
sítani. Második lépésként az indította el a
zenekarok felszámolásának további hullá-
mát, hogy a keleti kulturális intézmények
számára juttatott átmeneti támogatás
1993/94-ben elfogyott. Ezzel párhuzamosan
1991-tôl fúziókra is sor került, amikor az
egymáshoz közeli helyen mûködô zenekaro-
kat álláshelyek megszüntetése miatt össze-
vonták. Ez a fúziós nyomás még a legsûrûb-
ben lakott és legtöbb zenekarral rendelkezô
régi szövetségi köztársaságokra is átterjedt.
Ott az oberhauseni zenekar felszámolása
(1992) mellett sor került a Remscheid/So-
lingen, Gelsenkirchen/Reckinghausen és
Hagen/Hilchenbach egyesítésekre. Ez
utóbbit egyébként öt év múlva újra szétvá-
lasztották, mivel kiderült, hogy a fúzió nem
volt praktikus, sôt több anyagi ráfordítást
igényelt a korábbi struktúránál. 

Színházak és zenekarok regionális
kötôdése?

Mi lehet az oka annak, hogy míg a zeneka-
rok és munkahelyek mindenek elôtt keleten
olyan gyorsan leépültek, nyugaton ez a fo-
lyamat csak mérsékelten következett be?
A települések már évek óta panaszkodnak,
a nyugati szövetségi tartományokban épp
úgy mint keleten, deficites költségvetésük-
re. Egy lényeges magyarázat a nyugati és
keleti zenekarok érintettségének külön-

bözôségére, a színház vagy zenekar egy vá-
rosban vagy régióban való valóságos és ér-
zelmi meggyökerezôdésével, egy további
pedig a nagyvárosok és ipari központok
mindenkori programajánlatainak sûrûségé-
vel adható.

Néhány példa: amikor a Potsdam köz-
pontú szövetségi állam 1999-ben zenekarát,
a Brandenburgische Philharmonie-t felszá-
molta, amit hatékonysági és költség-takaré-
kossági okokból csupán néhány évvel ko-
rábban (1994) alakított át kft.-vé, ez ellen
több hónap alatt 20 000 aláírás gyûlt össze.
Ez a támogatás azonban végül is nem volt
elegendô ahhoz, hogy a helyi közigazgatást
és politikát tervétôl eltántorítsa. A város
még ma is drágán fizet ennek a zenekarnak
a leépítési költségéért. A költségvetési de-
ficit változatlan maradt.

Amikor 2003-ban a Staatstheater Mainz
zenekarát a Staatsphilharmonie Ludwigs-
hafen-nel össze akarták vonni és a Staats-
orchester Rheinische Philharmonie létszá-
mát nagyban csökkenteni akarták, Mainz
és Koblenz közvetlen környékének városai-
ban az érintett polgárok. a játékszünet és
nyári szabadságok ellenére összesen több
mint 11 000 aláírást produkáltak. A sajtó
részletesen és kritikusan írt a Rheinland-
Pfalz alapítása óta legnagyobb polgári kez-
deményezésrôl. Mainz belvárosának kira-
katai tele voltak ragasztva plakátokkal a
következô mottóval: „Mainz-nak szüksége
van a zenekarára!”. Mindenütt aláíró íveket
lehetett találni. A polgárok támogatása ze-
nekarukért Mainzban és Koblenzben olyan
jelentôs volt, hogy a strukturális átalakítást,
ahogy eltervezték, nem tudták végrehajtani. 

Potsdamban a történelmi belvárosban ép-
pen létrehozták a zenekar új hangverseny-
termét, a Nicolaisaal-t, a zenekart azonban
nyilvánvalóan „rátóti” sakkhúzással – költ-
ségvetési konszolidáció ürügyén – egyide-
jûleg felszámolták. Potsdam történelmileg
mindig is egy katonai-, köztisztviselôi-,
közigazgatási város volt, a zenekart a hábo-
rú után alapították nem kielégítô játszó he-
lyekkel, a tudatos koncertlátogatók száma
pedig alig haladta meg a néhány százat. Az
újraegyesítés, a privatizáció után a zene-
karnak alig adatott idô arra, hogy alkalmaz-
kodjon az új helyzethez és ennek megfele-
lôen épüljön újra. Ez a helyzet jellemzô volt
az új szövetségi államok más szervezeteire is. 

A lakosság kiállása zenés színházuk
vagy zenekaruk mellett azonban nem kü-
lönbözött a nyugati és keleti országrész kö-
zött. Amikor Drezdában költségvetési kon-
szolidáció miatt 2002-ben megkísérelték a
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Staatsoperette Dresden megszüntetését, ez
keleten is ellenkezésbe ütközött. Több mint
100 000 ember protestált aláírásával az
utolsó állami operett színházak egyikének
bezárása ellen, és ezzel döntôen megakadá-
lyozta a terv végrehajtását. Egy másik példa:
a Deutsche Nationaltheater/Staatskapelle
Weimar: 2001-ben a közeli tartományi
központ Erfurt zenekarával és színházával
tervezett fúziója, a polgári büszkeség és a
weimari politikusok és lakosság tradició-
tudata miatt hiúsult meg.

Politikai retorika

A legtöbb zenekar létszámcsökkentése és
megszüntetése hátterében a politikai retori-
ka hasonló: a kiindulási pont a felelôs kom-
munális és tartományi igazgatás költségve-
tési megszorítása. Tekintetbe véve a tényt,
hogy még néhány évvel ezelôttig az önkor-
mányzatoknál az iparûzési adó-bevételek
csökkentek, a szociális kiadások pedig
állandóan növekedtek, voltak és lesznek
húsbavágó megszorítások a költségvetési
konszolidáció érdekében. Emellett a költ-
ségvetés szempontjából jogilag „önkéntes”
feladat, a „kultúra” ellen, kijátszották a
„kötelezô” feladatokat (kórházak, óvodák,
iskolák, útkarbantartás). Sacksenben még
az 1994-ben alkotott ún. kulturális törvény
– amely a kultúra finanszírozását kötelezô
feladatként írta elô – sem volt garancia az
intézmények kielégítô finanszírozásához.
Éves költségvetésük engedélyezéséhez, a
tartományi vezetôk máig is rendszeresen
felhívják az önkormányzatok figyelmét
„önkéntes” feladataik finanszírozásának
megrövidítésére. Más szövetségi államok
tartományi közigazgatási egységük vezetô-
ségét igazgatási reform keretében leváltot-
ták, vagy a leváltás szándékukban áll.

Az üzenet a tartományokban és települé-
sekben így hangzik: mindenkinek takaré-
koskodnia kell, a kultúrának is! A populiz-
musnak azonban általában szélesre tárják
az ajtót. Ellentmondó argumentációkból a
polgároknak, akiknek ez nem kevéssé a
pénztárcájukra is megy, elegük van. A „pi-
ros ceruza politikája” vagy „kamarás kul-
túrpolitika-szemlélet” volnának erre a leg-
találóbb kifejezések. Amit nem gondolnak
át, vagy gyakran nem megfelelôen kommu-
nikálnak, az az, hogy a színházi- és zeneka-
ri-üzemek kifejezetten személyfüggôk.
Költségeik 85–90 százaléka személyi ki-
adásokra fordítódik, mialatt ez a részarány
az általános tartományi- vagy önkormány-
zati költségvetésnek csupán 33 százalékát
teszi ki. Amennyiben átlagos megszorítá-

sokra kerül sor, a zenekari- színházi üzem
azonnal háromszor olyan erôsen terhelt,
mint az általános költségvetés. Ez a jelen-
ség érinti a jövôbeni fejlôdést éppen úgy,
mint az emelkedô kiadások kiegyenlítését,
amit az állami területen mint szükséges
rosszat számításba vesznek, de a színhá-
zaknak és zenekaroknak gyakran ki kell
gazdálkodniuk. Ez az üzemgazdaságilag
úgy nevezett „költségcsapda” közép- és
hosszú távon további kulturális intézmé-
nyek, zenekarok elsorvadásához vezethet.
Csupán a közpénzek „befagyasztása” elke-
rülhetetlenül munkahelyek megszûnését
eredményezheti. A saját erôbôl történô el-
lenkorányozás lehetôsége az intézmények
számára csekély. A béreknek csupán egy
százalékos lineáris emeléséhez a jegyárakat
minden esetben tartósan mintegy öt száza-
lékkal kellene megemelni – ez irreális fel-
tételezés. A bevételi átlag a színházak és
zenekarok saját költségvetésének csupán
17 százalékát teszi ki, takarékossági meg-
szorítások a többéves elôzetes tervezés mi-
att is kontraproduktívak. A költségeket
gyakran csak úgy lehet csökkenteni, ha a
lejáró szerzôdéseket nem hosszabbítják
meg vagy megüresedett munkahelyeket
nem töltenek be. 

Egy politikust, aki a (magas-) kultúra
költségének csökkentését szorgalmazta, az
1990-es évek elejéig a széles nyilvánosság
és a mindenkori politikai ellenzék még
„kultúrbunkónak” becsmérelte és lehurrog-
ta. Ez a helyzet az elmúlt években erôsen
megváltozott. Habár az ilyenfajta elôter-
jesztéseket még mindig kritikus ellenvéle-
ménnyel fogadják, a felháborodás viharai-
nak ereje és kiterjedése alábbhagyott.
Tekintettel a kultúra területén tapasztalható
számos felszámolásra és egy bizonyos re-
zignációra, ez még érthetôvé is válik. A po-
litikai retorika így hangzik: aki a kultúrát
megrövidíti a lényegre tör, különösen ke-
mény szanálási lépésekre kész, bizonyítja a
cselekvési- és konfliktuskezelési képessé-
geit, képes a várható ellenállást politikailag
kiállni és túlélni. „Only bad news are good
news” – mondják. Az illetô hosszú idôre
biztosította magának a sajtó, a médiumok
és a nyilvánosság figyelmét. Példa ezekhez
a tézisekhez: az új lipcsei fôpolgármester
esete, aki alig hogy átvette hivatalát 2006
februárjában, nyilatkozott a sajtónak, hogy
a már amúgy is kifosztott városi operán
„kreativitással és fantáziával” több millió
eurót kíván megtakarítani. További példák
a közelmúlt reálpolitikájából tetszés szerint
felidézhetôk. 

Gyakori végül is a parasztáldozat-argu-
mentáció: a Berliner Schiller-Theater fel-
számolását és a Berliner Symphoniker elsô
felszámolásának kísérletét 1993-ban a ber-
lini szenátus úgy indokolta, hogy ezek után
a – hozzátesszük húsba vágó – intézkedé-
sek után a fennmaradó kulturális intézmé-
nyeket a jövôben kielégítôen tudja majd fi-
nanszírozni. Egy színházat, egy zenekart
beáldozni – az államot megmenteni? Az
ellenkezô történt: a Metropoltheatert bezár-
ták, a Theater des Westent eladták a zene-
kar feloszlatása után, és megtörtént a Berli-
ner Symphoniker feloszlatásának második
kísérlete is 1996-ban, majd további masz-
szív megvonások következtek a berlini kul-
turális költségvetésben. 

Népgazdaságilag tekintve a kultúra köz-
pénzekbôl történô finanszírozása amúgy is
lényegtelen. A német GDP-nek csak ca.
0,36 százaléka fordítódik évente a teljes
kulturális terület, tehát múzeumok, színhá-
zak, könyvtárak, zenekarok stb. támogatá-
sára. Günther Oettinger Baden-Württen-
berg miniszterelnöke 2005 ôszén, egy
kultúrpolitikai fórumon legalább nyilváno-
san beismerte, hogy a kultúra területén a to-
vábbi megkurtítások értelmetlenek, mivel
ezzel az államháztartás helyzetén amúgy
sem lehetne javítani. Egy felismerés, amit
nem lehet elég hangosan és gyakran elis-
mételni.

Elônytelen bérszerzôdések – különö-
sen keleten

További, az elmúlt években járványszerûen
terjedô jelenségek a színházi- és zenekari
régióban, az elszaporodó házon belüli bér-
megállapodások. Ha a zenekarok jelenlegi
keleti bérszituációit tekintjük az új szövet-
ségi államokban további ferdülések mutat-
koznak: 48 zenekar 50 százalékánál van
olyan kollektív szerzôdés vagy tárgyalnak
róla, amelyben a 13. havi fizetést teljesen
vagy részben, az üdülési támogatást vagy
akár a jelenlegi bér egy részét is megvonják.
Nyugaton azok a zenekarok, amelyekben
hasonló megesik, egy kézen megszámolha-
tók. Erre két elfogadható magyarázat van.

Az új szövetségi államokban 1990 óta 23
zenekar alakult át kft-vé. Ezen privát jog-
birtokosok közpénzekbôl történô támoga-
tását idôközben sok helyütt már évek óta
megszüntették. A bér- és egyéb költségeket
vagy maguknak kell kigazdálkodniuk (ami
üzemgazdaságilag illuzórikus), vagy a hi-
ányt masszív leépítésekkel, házon belüli
bérmegállapodásokkal és bérelvonásokkal
kompenzálják. Elôfordul, hogy a megtaka-
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rítást és nyereséget a kft. nem tarthatja
meg, hanem azt az általános költségvetési
lyukak betömésére behajtják. Ezzel a jogi
és gazdaági önállósulás lehetetlenné válik.  

A második magyarázat az, hogy az új
szövetségi államokban sok önkormányzat-
nál a közigazgatásban strukturális túlfog-
lalkoztatás van. A legtöbbször megpróbál-
ják az elbocsátást és felmondást elkerülni.
A dolgozóknak azonban el kell fogadniuk
egy bércsökkentést, amit munkaidô megrö-
vidítésével kompenzálnak és ezért unkahe-
lyük megmaradását garantálják. A követ-
kezmény, hogy ezen önkormányzatok
területén a bármilyen jogi formában mûkö-
dô színházaktól és zenekaroktól is hasonló
eljárást „kérnek”.

A rádiózenekarok házatája

Egy eddig ismeretlen forgatókönyv szerint
történt a Müncheni Rádiózenekar már elha-
tározott, de aztán mégis megakadályozott
felszámolása. A Bayerischer Rundfunk,
mint minden ARD-intézmény, számolt a
„Pénzügyi igények elosztásának bizottsá-
ga” által már megajánlott rádió-díjemelés-
sel, amit aztán a miniszterelnöki konferen-
cia vonakodott végrehajtani. Ez ürügyül
szolgált a Bayerischer Rundfunk vezetôsé-
gének, amely a bevételei növelését a mün-
cheni Rádiózenekar felszámolásában látta
megoldhatónak. A politikai argumentálás
így hangzott: engedélyeztétek volna a java-
solt díjemelést, nem kellett volna most a mi
kedves zenekarunkat feloszlatnunk. A szö-
vetségi állami politika visszalôtt: ha a rá-
dióállomás idôben teljesítette volna takaré-
kossági házi feladatait, most nem kellene
zenekarát megszüntetnie. Mindkét fél
eközben krokodilkönynyeket hullatott. Sok
tényezô, – többek között nyilvános tiltako-
zások és aláírás gyûjtések, kritikus tudósítá-
sok az írott sajtóban, a zenekar kétségtelen
magas színvonala, innovatív kezdeménye-
zések a gyermek- és ifjúsági munkában –
összességében végül is rendkívüli nyomást
gyakorolt a felelôsökre a zenekar megtartá-
sához és tartós fennmaradásához. A rádió-
együttesek létének megkérdôjelezése azon-
ban a díjemelésekkel kapcsolatban a
jövôben megismétlôdhet. 

Egy új (politikus) generáció

A zenekarokkal és általában a kultúrával
kapcsolatos gondok abban is gyökereznek,
hogy a társadalmi felelôsséget egyre in-
kább egy új (politikus-) generáció veszi át,
amely már éppen nem a klaszszikusan ne-
velt társadalmi osztályhoz sorolható. Míg

az 1960-as évekig a színházak és hangver-
senyek látogatása még a mûveltséghez tar-
tozott, ma ezeknek az intézményeknek
mind gyakrabban kell megküzdeniük fenn-
maradásuk jogáért.  

A zenekari menedzserek és -intendánsok
között is vannak borúlátók, akik a németor-
szági zenekarok létszámát – amennyiben
semmi nem változik – a további 10 évben
száz fô alatt feltételezik. Ezt a nagyon is
apokaliptikus víziót nyugodtan kétségbe le-
het vonni. A tradicionális zenész színházak
és zenekarok számottevô „világító tornyai” a
jövôben is fenn fognak maradni. Csupán azt
kellene tudni, hogy mit kellene megváltoz-
tatni ahhoz, hogy másutt is, a kisebb váro-
sokban, a sûrûn lakott iparosított körzeteken
kívül is mûködjenek ezek az intézmények. 

Kétségbevonhatatlannak kellene lennie
annak, hogy a már gyakorlatban lévô bér-
megvonás sok zenekarnál keleten és egye-
seknél nyugaton is az együttes és a munka-
helyek megtartásának határt szab. Ezeken a
helyeken tehát valamikor politikai prioritá-
si döntések lesznek a zenekarok ill. zenés
színházak mellett vagy ellen, minden kö-
vetkezményével együtt. Hogy aztán a po-
litikai és pénzügyi elosztási harcot mely
intézmény éli túl, az elsôsorban az együt-
tesnek a színvonala révén addig elért pozí-
ciójától, és a településben és régióban el-
foglalt pozíciójától függ. Döntô szerepet
játszik mindebben az a tény, hogy mennyi-
re sikerült a közönséget megnyerni és men-
nyire sikerült szélesebb és új közönségréte-
geket megszólítani. 

Tézisek és követelmények

Meg vagyok gyôzôdve arról, hogy a német
zenekarok a jövôben is jogot szereznek mû-
ködésükhöz. Fel kell készülniük azonban arra,
hogy ezért sajátos mûvészeti alkotóképes-
ségükkel, kifejezési formájukkal és kreati-
vitásukkal erôsebben tovább kell harcolniuk.
Azok a válaszok, amiket a zenekarok – a
politikától nem akadályozva és a barátoktól
és közönségtôl támogatva – jövôjük biztosí-
tása érdekében a súlyos gazdasági keretfel-
tételek ellenére adni tudnak, sokoldalúak:
A zenekaroknak szorosabb kapcsolatot kell
kiépíteniük más kulturális intézményekkel

• Hálózatépítés.
Helyileg és regionálisan mûködô kulturális
intézményeknek ajánlataikkal egymás kö-
zött kooperálniuk kell: aki a múzeumba
megy érdeklôdhet a koncertek és operák
iránt is és fordítva. A koncertlátogató- és
publikumfelméréseknél egyre többet szó

esik „kulturális mindenevôkrôl” „kulturális
korzózókról”; azaz, a klasszikus bérletes,
aki csak egy mûvészeti ághoz ragaszkodik,
egyre ritkább. Az ember már nem szeretne
elôre idôpontokat lekötni, hanem kulturális
érdeklôdését inkább spontán elégíti ki.
Emellett széleskörû programok állnak ren-
delkezésre: jazz, galéria, múzeum, varieté,
opera és koncert versengenek egymással.
Ahelyett, hogy egymás ellen dolgoznának,
az intézményeknek partnernek kellene te-
kinteniük egymást, azaz egy aktuális
operaelôadás hirdetése legyen kitéve a mú-
zeumban, egy kiállítás hirdetése a jazz-
klubban. Tartalmi kooperáció gyanánt:
egyiptomi kiállítás a múzeumban parallel
az Aida premierrel az operában, kamaraze-
ne a helyi könyvtár szerzôi felolvasásához
stb. mind értelmes kezdeményezések.

A zenekari marketinget igazi vezetési
elvként kell értelmezni

• Marketing
Bár a klasszikus koncertek látogatottsága
egészen az utóbbi idôkig növekedett, a
közpénzekbôl történô támogatás mégis
jelentôsen csökkent. Itt a zenés színházak-
nak és zenekaroknak professzionális mar-
ketinggel és rendkívüli elôadásokkal, mint
pl. látványos szabadtéri fellépések, ünnep-
és emléknapokhoz kapcsolódó „új” tradí-
ciók, stb. kell több nyilvános figyelmet és
ezzel potenciális politikai támogatást sze-
rezniük. A marketing több mint csupán
hirdetés, PR-tevékenység vagy eladásösz-
tönzés. A marketinget mint igazi vezetési
elvet kell értelmezni, amely a zenekarok
minden tevékenységét úgy igazítja az aktuá-
lis és potenciális piachoz, hogy a célok a
publikum igényeinek megfelelve annak
tartós megelégedésére valósuljanak meg. 

• Családi programok
Az operaházaknak és zenekaroknak a közép-
korúakat az egész családnak szóló progra-
mokkal kell visszahódítaniuk. A KulturBa-
rometer körkérdésének eredménye szerint
még azok a szülôk is, akik nem rendelkez-
nek tipikus kulturális háttérrel, fontosnak
tartják, hogy gyermekeiket a kultúrával
kapcsolatba hozzák. Alkalmas családi prog-
ramok tehát kétféle eredménnyel járnak:
elôször is a gyermekeket a zenével közvet-
lenül szólítják meg, másodszor a gyerme-
kek kvázi „kerülô útján” éppen azt a szülôi
generációt érik el, amelynek korosztálya a
koncerttermekben hiányzik. Végül is a hét
végi közös kulturális családi élmény telje-
sen új életminôséget teremt. 
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• Zenei és kulturális képzés
A széles népességrétegek zenei és kulturá-
lis képzésének fontosságát az operáknak és
zenekaroknak fel kell ismerniük. A szülôi
ház és az iskola kötelezettségeit nem vehe-
tik magukra, sem financiálisan, sem tarta-
milag. De társadalmi kiegészítéssel és kre-
atív impulzusokkal szolgálhatnak.

• Attraktív környezet
A koncert-termeknek és zenés színházak-
nak attraktív környezetrôl kell gondoskod-
niuk, pl. kapcsolódás a gasztronómiához a
hangverseny elôtt és után. A publikumnak
az opera-elôadások és hangversenyek jó at-
moszférája- iránti kifejezett igényét jobban
ki kell elégíteni. Emellett a színházaknak

zenekaroknak számolniuk kell az egyre so-
kasodó más szabadidô-ajánlatok erôs kon-
kurenciájával is.

• Új hangverseny- és rendezvény-formák
– a zene közvetítése

A klasszikus és modern zene iránti válto-
zatlan tartózkodás új koncert- és rendez-
vényformákkal, mint pl. moderált hangver-
senyek, együtt játszás helyi rock- és
jazz-együttesekkel vagy ifjúsági zenekarok-
kal oldható. A jövôben a fôtéma a kor- és
célcsoportoknak megfelelô zeneközvetítés
lesz. Az általános iskolákban évek óta a ze-
neoktatás masszív visszavonulását figyel-
hetjük meg, úgy hogy a közönség zenei
felvilágosítására egyre nagyobb az igény.

Mind a német, mind az amerikai zenekari
koncertek látogatóinak kérdôívekre adott
válaszai bizonyítják, hogy a közönség a
játszott zenemûvek egyidejû magyarázatát
nagyon jól és pozitíven fogadja.

A zenekarok közfinanszírozását végre
újra örömmel kell fogadni

• Meg kell alapozni az identitást.
Végül is a zenés színházaknak és zenekar-
oknak meg kell teremteniük identitásukat,
hozzá kell járulniuk egy város, egy régió
életszínvonalának meghatározásához, hogy
a közpénzekbôl történô támogatása ne te-
her, hanem – mint eredetileg az udvari és
polgári zenekultúrában – újra öröm le-
gyen. (Das Orchester  2006/5)
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Az utóbbi idôben nemcsak a német zene-
karok panaszkodnak egyre hangosabban az
Egyesült Államok bürokratikus intézkedé-
seire, amikkel turnéjuk során meg kell küz-
deniük. Hasonló panaszokat Nagy-Britan-
niából, sôt a szomszédos Kanadából is
hallani.

Mi „a” probléma? Egy koncert-turnéhoz
az Amerikai Egyesült Államokba minden
zenekari muzsikusnak – kivéve az USA ál-
lampolgárokat – szüksége van egyéni mun-
kavállalói vízumra (P-1-Visum), ami min-
denkor kerek 80 dollárba (mintegy 68 euró)
kerül. Elsô lépésként a helyi koncertrende-
zônek vagy az amerikai ügynöknek kérvényt
kell benyújtania az „Immigration & Natu-
ralization Service”-hez. A zenekari menedzs-
mentnek gondoskodni kell arról, hogy a lis-
tára a teoretikusan szükséges kisegítôk is
felkerüljenek (kb. 15% tartalék), akkor is,
ha a turné megkezdésekor aztán mégsincs
szükség rájuk. A rövid határidôre kiállított
vízum költsége ugyanis rendkívül drága
(1000 dollár, mintegy 853 eurónak megfe-
lelô) és nem mindig idôben érkezik. A kb.
hat-nyolc hétig tartó eljárás lebonyolításá-
hoz az ügynökségnek szüksége van minden
útlevél másolatára, valamint a zenészek lis-
tájára, ami az útlevélszámot, születési dátu-
mot, lakóhely adatait stb. tartalmazza. Egy
lista feldolgozási költsége 1500 dollár
(mintegy 1280 euró). Egy esetleg velük uta-
zó kórus tagjairól külön listát kell benyújta-
ni. További feldolgozási költség megint
1500 dollár. Legyen csak egy elírás vagy
egyéb hiba a listában, visszaküldik. Kijavít-
va újra be kell adni és – már el lehet kép-

zelni – újra ki kell fizetni a feldolgozási
költséget, 1500 dollárt. 

Pozitív határozat esetén, második lépés-
ként, sor kerül a vízumkérelem tulajdon-
képpeni intézésére az amerikai követség
konzulátusán Berlinben, ill. Frankfurt/
Main-ben. Minden muzsikusnak ki kell töl-
tenie egy igen részletes vízumkérô ûrlapot.
Emellett az elmúlt 10 év minden (!) külföl-
di tartózkodását fel kell sorolni, ami egy, a
nemzetközi hangversenyéletben mûködô
zenekar esetében rendkívül idôigényes le-
het. Minden 15 és 45 év közötti férfinak
kiegészítô kérvényt kell kitöltenie. Ezután a
kérvényeket elektronikusan fel kell dolgoz-
ni, ami annyit jelent, hogy a zenekari irodán
a muzsikusok kézzel írt kérvényeit egyen-
ként és online a konzulátus szisztémájába
be kell gépelni. Ezenkívül szükséges egy
speciális formátumú útlevélfénykép (fület
szabadon hagyni!). 

Harmadik lépésként végül az egész ze-
nekart egyben, vagy részleteiben el kell
szállítani egy elôre meghatározott interjú-
idôpontra Berlinbe vagy Frankfurt/Main-
ba. A legszigorúbb személyi kontroll és vá-
rakozási idô után ujjlenyomatot vesznek,
még egy digitális fotót készítenek és min-
den zenekari taggal kb. egy perces interjút
bonyolítanak le („Hova akar utazni és mi
dolga van ott?”) A mintegy 100 azonos vá-
lasz után várni kell, míg minden muzsikus
végez és indulás autóbusszal haza. Követ-
kezmény: egy vagy több munkanapnyi pró-
ba- és elôadás-kiesés az utazási szolgálat-
számból. Ha minden jól halad, két- vagy
három hét múlva megérkeznek az útlevelek

a vízummal együtt a zenekari irodába („A
postaköltséget a fogadó fél fizeti”). Egyéni
problémák a volt Szovjetunióból, Iránból,
Irakból és azokból az országokból szárma-
zó muzsikusok esetében adódnak, akiknek
a vízumkérelmét már egyszer elutasították,
vagy akikre a szabály szerint a vízumköte-
lezettség nem vonatkozik. Ha a zenekari
iroda és a menedzsment vízum-, fénykép-
busztranszfer-, útiköltség, valamint egyéb
költség-ráfordítását tekintjük, egy nagyobb
szimfonikus zenekar esetében gyorsan
összejön 15 000–30 000 euró kiadás, mielôtt
a turné egyáltalán elkezdôdne. 

Megértve az Egyesült Államok minden
biztonsági igényét, amit a szeptember 11-i
terrorcselekmény óta támaszt, íme még egy
kuriózum ami további kérdéseket vet fel: a
zenekart kísérô személyek a szabály szerint
P-1-Vízum nélkül, tehát normális, 90 napra
érvényes turista vízummal utazhatnak, amit
a beutazáskor az Immigration Officer állít
ki.  A témát az amerikai és kanadai zenésze-
ket képviselô szakszervezet, az American
Federation of Musicians (AFM), az Ameri-
can Symphony Orchestra League-gel
(ASOL) közösen az amerikai kongresszus
elé vitte, mivel egy idô óta még a kanadai
AFM-tagoknak is végig kell csinálniuk az
idôt rabló és költséges vízum-eljárást. Az
eredmény még eldöntetlen. A bürokratikus
akadályok miatt eközben egyre több ameri-
kai koncertrendezô mond le arról, hogy
külföldi zenekarokat és szólistákat szer-
zôdtessen. Az ebbôl fakadó kulturális izo-
láltság végül is nem lehet az Amerikai
Egyesült Államoknak sem érdeke.

Gerald Mertens

USA turné, mint bürokratikus akadályverseny?
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