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Az átalakítások következetesen irányulnak:
1.) a szakmai színvonal emelésére általában;
2.) a mûsorszerkezet átalakítására, frissíté-
sére;
3.) új típusú bérleti rendszer kialakítására,
ennek érdekében
4.) két önálló, saját mûsorarculatú színház
létrehozására.

A szakmai program megvalósításának
egyik elsô elôfeltétele az volt, hogy felmér-
jék: milyen felkészültségûek a szólisták, ze-
nekari és kórustagok. Meghallgatáson vettek
részt tehát a mûvészek, amelyek során – a ze-
nekar és a kórus tagjait - különbözô, a fizeté-
si sávokat is meghatározó kategóriákba sorol-
ták ôket. A kórustagoknak kijelölt opera-
(kórus)részletek mellett két áriát is kellett
énekelniük. Az énekkar szakmai tudása hete-
rogén képet mutatott: vannak felkészült, jól
képzett hanggal rendelkezô tagok, vannak
azonban amatôr színvonalon megszólalók is.
Igaz, a kórus még a többi alulfizetett muzsi-
kushoz képest is nagyon alulfizetett volt.
Most, hogy a megfelelô leépítések megtörtén-
tek, február 20. és 25. között mintegy 30 új
kórustag felvétele érdekében lesznek meg-
hallgatások. Önálló kórusa lesz az Operaház-
nak és az Erkel Színháznak. A karvezetôk
elôtt komoly feladat áll: ôsztôl ugyanis mind-
két színházban „teljes értékû” együttesnek
kell elkezdeni az évadot.

Ugyanez a feladat áll a zenekari muzsi-
kusok elôtt. A meghallgatáson nekik egy
klasszikus versenymûvet és három zeneka-
ri mûrészletet kellett eljátszaniuk. A muzsi-
kusok felkészültségét és a meghallgatáshoz
való hozzáállását nagyon jónak értékelte
Gyôriványi-Ráth György. Megítélése sze-

rint kétharmaduk bármilyen feladat megva-
lósítására alkalmas, egyharmaduk egy erôs
középmezônyt képvisel. 

A két színháznak természetesen két külön
zenekara lesz, amelynek tagjai csak abban az
együttesben játszanak, ahol „státuszban”
vannak. Mindkét együttesnek magas színvo-
nalúnak kell lennie, hiszen a két színházat
azonos vezetés, azonos mûvészi szemlélet
irányítja, éppen csak a célok mások, amelye-
ket meg kell valósítaniuk.

A muzsikusok bérezése folyamatosan
kontrollált minôsítési rendszer alapján törté-
nik, amelynek kiindulópontja a közalkalma-
zotti nómenklatúra. Az egységesített, meg-
emelt alapfizetés összege 100000 Ft, amely-
hez kor szerinti és minôségi pótlék, valamint
a próba- és szolgálatszám szerinti kiegészí-
tés társul. E plusz pénzekbôl kettô is alkal-
mas arra, hogy a muzsikusokat felkészült-
ségre és fegyelmezett munkára inspirálja. A
minôségi pótlék 20%–150%-ig terjedhet, és
a mindenkori minôsítés határozza meg. A
minôsítést két elem határozza meg: a meg-
hallgatás eredménye, amelynek révén legfel-
jebb 15 pontot kaphattak a jelöltek, valamint
a mûvészeti vezetô, karnagy és szólamveze-
tôk által adott úgynevezett „hozott” pont-
szám, amely személyenként – pontozóként –
maximum 5 lehetett. Az így kialakult 1–35-
ig terjedô skála alapján 20–30 szerzett pont
között kapnak „jó”, 30–35-ig „kiváló”, mu-
zsikus kapott „jó”, 30–35 „kiváló”, 35 fölött
„kiemelten kiváló” minôsítést. A rendszer-
bôl az is kiderül, hogy a meghallgatások idô-
rôl idôre megismétlôdnek majd. 

A próbák és elôadásszámok után járó pót-
lék abban az esetben adható, ha a muzsikus

pontosan és fegyelmezetten vett részt a kér-
déses munkában. Minden ellenkezô esetben
az összeg megvonható. Elôzetes számítások
szerint tehát a pénz éppúgy fegyelmezhet is,
mint ahogyan motivál.

A színházi mûsorrendet mindeddig alap-
vetôen a bérletekhez igazították. A hagyomá-
nyosan meghirdetett elôadássorozatok szá-
mos adminisztratív elôírásnak feleltek meg:
mely napokra szól, milyen jellegû mûvekre,
milyen darabok szerepeltek az adott bérlet-
ben a megelôzô szezonok során, stb. Így va-
lóban nehéz volt változatos mûsorpolitikát
kialakítani és ebben színvonalas elôadásokat
létrehozni. Az ugyanis már nem járható út,
hogy havonta legyen mondjuk egy Carmen
elôadás, mert sem a szerzôdéseket, sem a
próbákat, sem a színpadi kellékeket (beleért-
ve a színpadi zenét) nem lehet megfelelô biz-

Le- és felépítés – pénzügyi fedezettel
Gyôriványi-Ráth György elindult a maga által kijelölt úton

A fiatal karmester, amikor pályázatával megnyerte a Magyar Állami Operaház fôzeneigazgatói státuszát, lendülettel és
eltökélten akart megváltoztatni olyan tradíciókat, amelyek eredete már a homályba vész, hatásuk azonban számára el-
fogadhatatlan határokat szabtak nemcsak az intézmény, de a mûfaj magyarországi fejlôdésének is. Annak ellenére, hogy
zenei életünk szinte valamennyi résztvevôje változásokat igényelt és helyeselt nagyhírû, gyönyörû zenés színházunkban,
aggodalommal tekintett a fôigazgató „szándéknyilatkozata” hallatán. Félô volt ugyanis, hogy ízetlen, durva, zenétôl tá-
voli ellenségeskedésektôl visszhangzik majd az Operaház tájéka, ami akár kudarcra is ítélheti a szükséges folyamatokat.

Lehet, hogy ezúttal is voltak elégedetlenkedôk, olyanok, akik kíméletlennek és igazságtalannak tartották a már meg-
tett lépéseket, mindezt azonban sikerült a falakon belül tartani és eközben nem meghátrálni: a Minisztérium a prog-
ram költségvetésében igényelt pénzt megajánlotta, a tervezés most már konkrét anyagi háttér elôtt folytatódhat. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy egyetlen évad alatt teljesen megvalósítható az új mûsorpolitika és az azt kísérô
számos egyéb változás. A struktúra azonban már adott, amibe fokozatosan beépíthetôk az újonnan alkotott elemek. 

Arról, hogy most hol tart és mit prognosztizálhat az Operaház, az Erkel Színházban január 27-én bemutatott Fal-
staff produkció kapcsán egy január 15-i sajtóbeszélgetésen nyilatkozott Gyôriványi-Ráth György. 
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tonsággal garantálni. A következô évadtól
blokkszerûen kerülnek színre az egyes alko-
tások: adott idôintervallumon belül valósítja
meg az Operaház az évadra tervezett elô-
adás-számokat. Minden darabot három sze-
reposztásban tartanak mûsoron:
1.) nemzetközi sztárokkal;
2.) hazai legjobbakkal;
3.) hazai fiatalokkal.

A különbözô szereposztások egyben kü-
lönbözô jegyár-kategóriát is jelentenek
majd. Elôzetes becslések szerint így minden-
ki megtalálja számítását: az is, aki elsôsor-
ban a mûvészekre és az is, aki inkább magá-
ra a darabra kíváncsi. Lehetôségük lesz fia-
tal mûvészeinknek fôszerepben is gyakorla-
tot szerezni, megismertetni és megkedveltet-
ni magukat a közönséggel. 

A szellem frissen tartását szolgálja, hogy
nem lesz az Operának fôrendezôje. Meghívá-
sos alapon rendezik majd a mûveket – mind-
egyiket az a rendezô, aki eddig a legjobbnak
bizonyult az adott produkció kapcsán. Pro-
dukciókat is meghívnak majd – ehhez termé-
szetesen tudni kell, hogy a mûsortervben sze-
replô mûvek melyikét ki és hol vitte színre,
ezek közül melyik bizonyult sikeresnek és
melyik „importálható”. (A Pikk Dámát pél-
dául már e koncepció keretén belül nálunk is
a Vagyim Milkov féle rendezésben mutatják
be a közeljövôben.)

A bérleteket a fennálló mûsorrendhez iga-
zítják. Így is megvalósítható, hogy minden
sorozatba kerüljön a megfelelô mûvekbôl a
megfelelô napokra. A hagyományos, akár
klasszikusnak is nevezhetô repertoárnak az
Erkel Színház, az újabb, ritkábban játszott da-

raboknak az Operaház ad otthont az elkövet-
kezôkben. Szeptembertôl elsôsorban ez utób-
biak állnak a mûfaj kedvelôinek rendelkezé-
sére, hiszen az Erkel Színház színpadát fel-
újítják (erre a pénz rendelkezésre áll!), és
emiatt ott csak novemberben indul a
2002/2003-as évad. Az Erkel Színház egyéb-
ként önálló adminisztratív és mûvészeti igaz-
gatóval (O. Kovács Szilveszterrel illetve
Keselyák Gergellyel) kezdheti új, önálló, az
Operaház szellemiségétôl azonban semmiben
sem eltérô életét.

Mindezek a tervek elôreláthatóan anyagi-
lag és munkaszervezésben is rendezett körül-
ményeket prognosztizálnak a zenekari muzsi-
kusoknak. Cserében igényes és odaadó mun-
kát várnak el tôlük. Gyôriványi-Ráth György
igazi csemegékkel is kecsegteti a muzsikuso-
kat: Tervezi az itthon méltatlanul mellôzött
szláv sikerdarabok bemutatását, köztük
Janac̀ek Jenufáját és a Katja Kabanovát, Sosz-
takovics tragikomikus, briliáns zenei nyelve-
zetû színpadi mûvét Gogol Az orr címû no-
vellájára, valamint Rimszkij-Korszakov Me-
se Szaltán cárról címû kompozícióját. 

Külön fejezetet jelent a tervezett
Dohnányi Fesztivál, amellyel a zeneszerzô-
ként méltatlanul mellôzött mûvész emléke
elôtt kíván tisztelegni a társulat. Bemutatják
színpadi mûveit, balettkompozíciót tervez-
nek olyan hangszeres darabjaiból, amelyek
még nem szerepeltek az eddigi balettzenék
között. Gyôriványi-Ráth karnagy úr játszani
szeretné azt a II. szimfóniát, amely 1948 óta
nem hangzott el Magyarországon. 

E fesztivál kapcsán külön hangsúlyt kap-
nak a Székely Bertalan Terembe tervezett ka-

marazenei hangversenyek, amelyek szereplôi
az Operaház zenekari mûvészei lesznek.
Dohnányi kamaramûvei mellett megszólal-
nak majd Zemlinsky, Schönberg remekei is. 

Az új mûvészeti vezetô nem feledkezett
meg arról sem, hogy egy kialakított és jól mû-
ködô rendet csak úgy biztosíthat hosszú tá-
von, ha saját nevelésû utánpótlásról gondos-
kodik. Ezt szolgálja a színházban mûködô
Stúdió, amelynek elsô felfedezettjei már le is
aratták az elsô babérokat. A fiatalok a min-
dennapi munka mellett rendszeres kurzuso-
kon is rész vesznek, amelyeken olyan híressé-
gektôl tanulhatnak, mint amilyen Hamari Jú-
lia, Renata Scotto, A. Reynolds és mások.

Figyelme nemcsak a színpadon állók, de a
nézôtéren ülôk utánpótlására is irányul: ismét
látogathatók a mûveket rövidített változat-
ban, magyar nyelven megszólaltató lépcsô-
házi koncertek, tervezik a gyermek és ifjúsá-
gi operabarátok hálózatának kiépítését. 

Szeretnék, ha minden jelentôs elôadást fel-
venné a Magyar Televízió, mégpedig nem-
csak az elsô szereposztást a külföldi sztárok-
kal, hanem a másodikat is, amikor hazai leg-
jobbjaink énekelnek. 

A sajtótájékoztató rózsaszín képet festett
tehát az Operaház közeljövôjérôl. A koncep-
ció átgondoltnak tetszik, hiszen mindenkit
érint, akár a munkáról, akár a juttatásokról
van szó. A fôzeneigazgató szemlátomást él-
vezi a kormányzó erôk bizalmát, hiszen jelen-
tôs összeggel támogatták már eddig is az el-
képzelések megvalósítását. A rendezettség
mindenképpen a zenei élet javát szolgálja, az
újítások minden egyéb eredménye még „hab
a tortán”. Tóth Anna
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Próbák és megpróbáltatások
Ôszintén szólva nem tudtuk igazából elképzelni a versenygazdaságot. A mindenható állam köldökzsinórján lógva gyakorta elábrándoz-
tunk, milyen is volna, ha a sikert és az elismertséget nem holmi külsô, mesterséges szempont szerint mérnék, hanem ez csakis a tehet-
ség, a szorgalom és a kitartás függvénye lenne. Mindeme gondolatkísérlet azonban az állam ölébe kuporodva történt, ahol meleg volt
ugyan, de kilátni nem különösebben lehetett. A politikai rendszerváltozás sem hozott azonnali mûvészeti rendszerváltást: a legvadkapi-
talistább megoldásoktól a leghumánusabb eljárásokig mindenre volt példa a kultúrafinanszírozás tajtékos vizein. Bô tíz évnek kellett el-
telnie ahhoz, hogy erre vagy arra a metódusra felelôsséggel rámondhassuk: valamilyen szempontból modellértékû.

Ha a szimfonikus zenekari életet tekintjük, modellkísérletekbôl aztán nem volt hiány. Úgyis mondhatnánk: lassacskán Dunát lehet
rekeszteni velük. A muzsikusok, az érdekvédôk és a zenekarvezetôk egyaránt megtanulhatták: zavaros idôkben a túlélés a legneme-
sebb célkitûzés. Csakhogy egy olyan területen, ahol egyszerre kell jelen lennie a mûvészi kifejezésnek és az üzemszerû mûködésnek,
a kulturális missziót muszáj összeházasítani a gazdasági racionalitással. Ez a kötéltánc pedig ahány ház, annyiféle koreográfiával zaj-
lik – ám az mindenképpen közös bennük, hogy nagyot lehet zuhanni.

Felfedezhetô egy másik közös vonás is: a zenekari tagok díjazásánál, esetleges további foglalkoztatásánál mind több helyen valami-
féle teljesítményskálát, pontrendszert igyekeznek meghonosítani. A próbajátékokra utasított zenészek, túltéve magukat az elsô elemi fel-
háborodáson, mintha kezdenének megbarátkozni a gondolattal: úgy kell alakítani pályaképüket, hogy teljes értékû zenekari tagként csu-
pán addig számítanak rájuk, amíg képességeikhez viszonyítva maximálisan teljesítenek. (Olykor ez is kevés, ha egy-egy szólamon be-
lül túlságosan erôs a belsô konkurencia.) Az érdekvédelem hagyományos harcmodora, a kollektív szerzôdések fedezékébe bújó,
„kibekkelô” hozzáállás azonban kevésnek tûnik ahhoz, hogy az elbírálási szempontok méltányossága garantálva legyen.

TISZTELETJEGGYEL...




