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...a Nemzeti Filharmonikus
Zenekarnál

- beszélgetés Kovács Géza
zenekari igazgatóva|_

- Az elmúlt esztendő anyagi jellegű új-
donsóga volt az ú7ynevezett művészeti pót-
lék, amely lehetővé teszi, ho?y a kötelező
juttalóson kívül külön honortiljók a kiemel-
kedő teljesítményeket' onök élnek-e a dtff"-
renciólós lehetőségével? Ha tgen, milyen el-
vek szerint kiilónböztetik meg egymóstól a
muzsikusokat és milyen időközönként bíról-
jók esetleg felül sajót döntéseiket?

_ Mindenek előtt ezen a helyen szeret-
ném leszögezni, hogy a mívészeti bérpót-
lék története sikertörténet. ami nagyon rit-
ka a mi szakmánkban. Azért ezen a helyen,
mert innen, jelenlegi irodámtól néhány mé-
terre, egy eléggé elhanyagolt kis helyiség-
ben született meg a bérpótlék gondolata.
1998. január 18-án' közvetlenül a Filhar-
móniától való elszakadás után volt egy
majdnem botrányba fulladó társulati ülése
az akkor éppen átalakult Nemzeti Filhar-
monikus Zenekat, Énekkar és Kottatárnak,
ahol egyébként a minisztérium képviselői
nem jelentek meg' Nekem kellett beszá-
rnolni többek kcizcitt arról, hogy majdnem
húszmillió forintos mínusszal kezcljük mű-
ködésünket' a várva-várt bérfejlesztésből
nem lett semmi, csupán a közalkalmazotta-
kat kötelezően megillotő néhány százalé-
kos emelésre számíthatnak a muzsikusok.
A felháborodás nagy volt' hiszen mindenki
aztreméIte,hogy az átalakuláS anyagi elő-
relépést is jelent majd. Jelen vo1t azonban
Gyimesi LászIó; vele és néhány kollégával
együtt félrevonultunk az előbb említett kis
szobába és azon tanakodtunk' hogyan le-
hetne segíteni ebben a helyzetben. Ha
"csak úgy'' pénzt kértünk volna a kormány-
tól, garantáltan nem kaptunk volna. Hosz-
szas beszélgetés után Gyimesi LászIó fejé-
ből pattant ki az ötlet: kiemelt nemzeti
alapintézmény mivoltunkra kell hivatkoz-
ni, hiszen ilyesmiből nem sok yan az of-
szágban. Meg is állapodtunk a stratégiában
és kÖvetkezetesen elkezdttik megvalósítani
az ötletet. Gyimesi LászIó elkészítette a

pótlékról szóló miniszteri rendelet szöveg-
terveZetét' én intenzíven leveleztem. Végül
a kormány, illetve az akkor még mívelődé-
si miniszter egyetértett a pótlék beyezeté-
sével. Közbe jött azonban az l998-as kor-
mányváItás. Miniszter úr azt mondta, hogy
nem tartja illendőnek egy olyan hosszú tá-
vú kötelezettségről szó|ó rendeletet aláímí,
amely esetleg egy új miniszter számára je-
lent majd kötelezettséget. Így is lett' Köz-
ben persze telt az idő, nemcsak a kormány
lett új' de a mi ügyeinkkel foglalkozó mi-
nisztérium szerkezete is megváltozott.
1998. végére készült el a szövegtervezet és
1999. február l-jén jelent meg a rendelet a

Közlönyben; akkor lehetett először művé-
szeti bérpótlékot "osztani''. Szerettem vol-
na mindezt elmondani, mert a háttérben so-
kat és keményen dolgoztunk azért, hogy
valamivel jobb legyen a muzsikusoknak.

Maga a rendelet az alappótlék 50vo-át ír-
ja elő alanyijogon, mint kötelezójuttatást és
kimondja, hogy kollektív szerződésben kell
meghatiírozni a fennmaradó rész elosztásá-
nak mikéntjét' vagyis ott rögzítjük a diffe-
renciálás módját. Ezt évente felül kell vizs-
gálni és aktualizálni kell a megállapított ösZ-
szegeket' Külön tárgyalunk a zenekar és az
énekkar szakszerv ezeti bizottságáv al, mivel
alapvetően különbözik a két zenei együttes
szerkezete, tevékenysége. Mindkét együt
tesnél nagyon erős differenciálás van, csak
éppen más-más elvek alapján. A kórusnál
nagyon szabatos és pontosan körülhatárolt
feltételrendszernek kell megfelelni ahhoz,
hogy valaki egyáItalán megkaphassa a köte-
Iező 50vo feletti összeg bármilyen kicsi há-
nyadát. Például: a teljesíthető énekkari szol-
gálatok 7 07,:-át teljesíteni kell. Aki mondjuk
szépen énekel' de ezen képességét másutt
kamaÍozÍatja, nem kaphat ebből a pétzbőI.
Minderre a szólamvezetík, az énekkari bi-
zottságok tesznek javaslatot, a végső szót
azonban a kaigazgató mondja ki' amit én
kitika nélkül elfogadok és aláírok.

A zenekarnál sem kevésbé egyszerő ez a
folyamat. Elóször a zenekar megszayazza,
hogy mely testiiletek azok, amelyek egyáIta-
lán jogosultak ezzel foglalkozni' Ezek a tes-
tületek mindannyian beleszólhatnak abba,

hogy egy-egy muzsikus az elnrúlt év teliesít-

ménye alapján milyen métékben részesül-
jön ebből a bérpótlékból. A zenekar érdek-

védelme nem javasolta, hogy teljesített szol-
gálatok alap1án tör1énjék az értékelés. En-
nek az az oka, hogy a nyolcvantagú kórus
minden egyes tagjrára szükség van egy-egy
oratórium előadásakor. a zenekamáI azon-
ban jóval kevesebb muzsikusra van szükség,
mint ahányan közalkalmazotti munkavi-
szonyban áIlnak az együttessel. Itt általában
30 ember mindig szabad, a vonalat tebátna-
gyon mélyen (kb. 4}vo-ttáI) kellene meg-
húzni, aminek nem lenne értelme.

Van- e hang s7erenkénti me gktilönbözteté s ?
_ Nincs, mindenkit önmagában vizsgál-

nak. Előfordulhat' hogy egy szóIamvezető
kisebb arányban részesedik a bérpótlékból'
mint egy tuttista. Nálunk bonyolult számítá-
sok alapján kimunkáIt bérstruktúra működik
már másfél-két esztendeje, amely már ön-
magában tükrcjzi, ki milyen hangszerrel és

melyik poszton szolgálja a művészetet. A
külön megbízással bíró muzsikusok pótlék
formájában külön díjazást kapnak azért,
amit tesznek. A zenekar értékrendje szerint
ez a minőségi bérpótlék valóban a minősé-
get kell, hogy támogassa.

- Mit hozott az első év tapasztalata?

- A zenekar érdekvédelme azt javasolta
most, aZ évfordulón, hogy maradjon min-
den a régiben _ ez akár azt is jelentheti,

hogy kirívó hibát nem követtek el. A kórus
új névre szóló javaslatokkal jelentkezett,

de az e]veket lényegében megtartotta'
Minden bizonnyal vannak még ebben a

sokszorosan átszíírt rcndszerben szubj ektív
elemek, mivel még egy egész közösség sem
tekinthető tévedhetetlennek.

_ Vannak-e nem közalkalmazotti munka-
vis7onyban ólló muzsikusok? Ha igen, őket
akarják-e, tudjók-e valamilyen módon kom-
penzólni?

- Vannak vállalkozóként dolgozó muzsi-
kusaink, akik annak idején maguk kérték a
közalkalmazotti jogviszony megszüntetését.
Velük olyan megállapodást kötÖttünk' hogy
ők a társulat tagjai' rájuk is vonatkozik a tár-

sulat mindenjoga és kcitelezettsége. Szeren-
csére módunkban á11 nagyvonalúnak lenni,
számukra mind a 13. havi illetményt, mind
pedig a művészeti bérpótlékot ki tudjuk fi-
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zetni. A forrásokat a zenekar teremtette
meg, hiszen a minisztériumtól csak aközal-
kalmazotti jogviszonyban lévő muzsikusok
számára folyósítják a megfeleló összeget.

'- Mindez' hozott-e olyan minőségi javu-
lóst a muzsikusok életében, hogy kevesebben
lnennek el fizetés nélküli szabadságra csak
azért, hogy mdsutt, mós munkóyal tabb
péttzt tttdianak keresni?

_ A kórus esetében haÍfuozottan állítha-
tom, hogy igen' ott voltak kollégák, akik
többször több hónapra is elutaztak évente.
Nekik feltettük a kérdést: menni szeretnének'
vagy maradni? Ha maradni akamak, marad-
janak' mi igyekszünk - lehetőségeinkhez ké-
pest - viszonylag tisztességes bért fizetni és jó
körülményeket teremteni munkájukboz. Volt,
aki ment, volt. aki maradt.

A zenekarnál ez a tendencia nem ennyire
látványos. l'avaly is nagyon sokan vettek ki
fizetés nélküli szabadságot. Igaz, a zenekar
esetében ennek a pótléknak nincs olyan
visszatartó ereje. mert a juttatás nem függ
annyira a teljesített szolgálatok számátóI,
mint a kórusnál'

A mi muzsikusaink a kismartoni Haydn
Zenekarbat, vagy a Luxemburgi Szólisták-
nál _ vagy akárhol másutt Nyugat-Európá-
ban * egy-egy produkció alkalmával több-
havi fizetésüket kapják meg. Ezzel ntég ez a
pótlék sem versenyképes, pedig tudjuk, mi-
lyen sokat jelent egyébként.

_ Csökkentek-e azok a.feszültségek, ame-
lyeket éppen aZ egyes zenekarok között lévő
naq}on eltérő bérviszonyok szítottak? Nem
kell-e attólfélni, hogy bórmikor újra lángra
lobbanhatnak a s zun,nyadó indulatok?

_ A láng bármikor kitörhet' de nem a bé-
rek miatt. l{incsenek ugyan pontos adataink
arról, hogy a két, nálunk bizonyos szem-
pontból talán jobb körülmények között dol-
gozó MATÁV és Fesztívá\zenekarnál mi-
lyen magasak a fizetések, de aztbizton áIIít-

hatom, hogy a zenekar ma a legiobban fize-
tett három magyar szimfonikus zenekar kö-
zött található és az énekkar fizetése nagy-
ságrendben azonos a Rádiókórus tagjainak
bérével.

_ Ha a pénzügyi;feszilltségek nem olyan
kom.olyak, ruiért gondolja, hogy bórmikor
e I s zab adulhatnak az indul at ok ?

_ A muzsikusok érzékeny emberek, a mi
zenekarunk tag1ai különösen büszkék és

önérzetesek múltjukra, hagyományaikra, a

magyar és nernzetközi zenei életben elfog-
lalt helyükre. Minden váItozásra indulato-
san reagálnak, talán a megbecsült tradíció-
kat érzik veszélyben egy-egy újítással' a
megs zokottól eltér ő mo zzanattal.

_ A személyi óllomónyt tekintve mennyire
tartia stabilnak és Jiatalnak a zenekart?

_ Nagyon sok tehetséges fiatal került hoz-
zőnkaz e]Ínúlt másfél-két évben. Szinte mind-
egyikkel nagyon elégedettek a szólamvezetók
és a zenetgazgató _ örömmel írtam én is alá
szerződéseiket. Tavaly több hangszercsopor1

is hirdetett próbajátékot" A kürt szólamba pél-
dául húsz körül volt az egy áJlásraje].entkezők

száma' de abíretó bizottság egyiktiket Sem ta-

lálta kétséget klzfuóan alkalmasnak a feladat-

ra. Így a, az íllás azóta sincs betöltve.
_ Kiegyensúlyozott-e most a zenei vezetés,

ami köríil voltak azért heyes vitók annak idején?

- Ez kényes kérdés, mer1 ha úgy vesszük,
sem a Berlini, sem a New York-i Filharmoni-
kusok vezetése nem volt teljesen kiegyensú-
lyozott Karajan illetve Bernstein idején. Az
1998 elejétől működő vezetést e7őszor azéft
bÍálták, mert Kocsis Z oltán zeneigazgatóÍ v á-

ratlanul érte felkérésünk és számos olyan kö-
telezettsége volt, amelyet nem tudott és nem
is akart lemondani. Így hát akkoriban rengete-
get dolgozott Hamar Zsolt' aki számos olyan
koncertet vezényelt, amit eredetileg másra ter-

vezttink' Nagyon tehetséges' de nagyon fiatal
kamestel állt egy olyan zenekar élén, ame-

lyik "nagy'' nevekhez szokott hosszú évtize-
deken keresztlil. Akkor sokan azért háborog-
tak, hogy ilyen hatal karmesterrel kell rend-
szeresen egytitt dolgozniuk. Aztán Kocsis
Zoltán mfu nemet mondhatott éS nemet is
mondott számos felkérésre' hogy dolgozhas-
son a zenekarral. Akkor morgásba lendült a

másik tábor, hogy "szegény Zsolt alig dirigál-
hat, Kocsis Zo\tán m1lyen sokat dolgozik'''
Lassan kialakul a megfelelő egyensúly: ter-

mészetes, hogy a zeneigazgató vezényel a
legfontosabb hangversenyeken' hiszen mégis
csak az ő neve fémjelzi a zenekar produkció-
ját. Zsoltnak megvannak a saját koncertjei és

nagyon sokat segít egy-egy produkció elóké-
szítésében. Nehéz művek esetében ő talÍ eIő-

próbákat, neves vendégmívész érkezésekor
segít "leporolni'' a darabokat. Most éppen a
Tavaszi Fesztivál állít komoly feladaÍot az
együttes elé, amikor is Eötvös Atlantis című
gigantikus művét és Berio Szimfónláját ját-

szuk Eötvös Péter vezényletével. Mind a mű-
vek nehézségi foka, mind a szerző-karmester
közismer1 igényessége nagy kihívástje\ent az

együttesnek. Természetes há| hogy Hamar
Zsolt több előzetes próbával segít a zenekar
dolgának kcinnyítésén. Áprilisra várjuk
Michael Schönvandtot, aki külföldön nagyon
ismer1 és koncer1je komoly felkészülést igé-
nyel. Zsolt ötletére oratórium sorozatot szer-

veztiink, amiben sokat vezényel, májusban
öniílló koncer1en a Verdi Requiemet dirigálja.

_ Hogyan győzik mindezt hangszerekkel?
Az, hogy kiemelt nemzeti alapintézményként
mííködik a zenekar, lendített-e valamit a do-
lo gi kiadósok lehetős é g ein ?

_ Szégyenletesen kevés pénz jutott eddig
dologi kiadásokra. Tavaly is és tavalyelőtt
is összesen tízmillió forintot kaptunk erre a

célra, ami egy zenekart, énekkart és kotta-
tárat működtető tntézmény esetében hihe-
tetlenül alacsony összeg' Ennek ellenére
minden hangszer a rendelkezésünkre ál1,

nem kellett fellépést lemondani hiányzó
instrumentumok miatt. kifizettük a telem-
bérleti díjakat, minden teÍyezett mívészt
meghívtunk és kifizettünk' Úgy gazdálkod-
tunk, hogy nehézségeinket se a közönség,
se a muzsikusok ne érezzék meg. A gazdál-
kodáson kívül csak "sírni'' tudtunk, de en-

nek is megvolt az eredménye, mert idén a
tíz helyetÍ hetvenmillió forintot kaptunk
ezehe a célokra.

Komolyra fordítva a szót: ehhez kevés
lett volna csak a sírás. 1998 első felében a
minisztérium segítségével ledolgoztuk azt

a húszmillió forintos adósságot, amellyel
az évet _ és az új szervezelíi működést _

megkezdtük. Év végén már valami jutal-
mat is tudtunk osztani. l999 decemberében
pedig tizennyolc és fél millió forintot osz-
tottunk szét szintén jutalomként' ami majd-
nem egy teljes havi plusz bért jelentett

minden egyes dolgozónknak _ természete-

sen a kcjtelező 13. havi illetmény mellett.
Ezt nagy eredménynek taftom, különösen a

mi szakmánkban, a mi területünkön' Azt
hiszem egyértelmű, hogy ez az eredmény

közvetlen munkatársaim. a menedzsment
munkáját dicséri.

Tavalyelótt vettünk ezen felül egy vado-
natuj nagybőgőt, tavaly ötmillió forintér1

egy tubát, két és fél millióért egy hordozha-
tó orgonát. Minden muzsikusunk kezében
van hangszer, fúvós hangszereink pedig iga-
zán jó mllőségűek.Igaz, azok legfeljebb tíz
évíg őrz1k minőségüket, aztán óhatatlanul

amor1izálódnak. Nagyobbak a gondok a lé-
nyegesen időt állóbb vonós hangszereknél,

Itiszen az áruk szinte megfizethetetlen. Az
ügy érdekében most azon fátradoztlnk, hogy
milyen módon tudnánk a zenekar tagjait sa-
ját hangszerük basználatáért valamilyen mó-
don honoráln1.

_ Ön annyit tett m(ír a zenekari muzsiku-

sok megbecsüléséért, életük jobbó tételéért
_ nincs ötlete, hogyctn lehetne O ki tudja hol
talólható, óllami tulaidonú hangs7ereket
jobban közkinccsé tenni? Nyilvónossógra
hozni, kiknél vannak a cremonai remekek,

kidolgozni valamilyen rendszert, hogy kik,

mennyi ideig használhatjók szokat? Ez má-

sutt is így yan: a Bécsi' Filharmonikusok
szólctmvezetőinek j obbnól j obb hang szereit
az Osztrrik Nemzeti Bank adja annak, aki a
megfelelő poszton ül annyt időre, amíg az
adott feladatot elltitj a.
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_ Próbálkoztam ilyesmivel, amikor a

Filharmónia hagyatékát rendeztem és ma-
gam sem számítottam arra, mekkora da-
rázsfészekbe nyúlok' 116 hangszerről volt
szó, szerteszét az országban, melyeket
nem kaptak meg a Nemzeti Filharmónia
örökébe lépó közhasznú társaságok. To-
vábbra is a mi leletárunkban szerepelnek,
de mivel sokszor még "tartőzkodási he-
lyük" föllelése is kisebbfajta nyomozást
vesz igénybe, ezek fölött semmiféle tulaj-
donosi felelősséget nem tudtunk gyakorol-
ni. Javasoltam, hogy rendezzük e hangsze-
rek sorsát. Nem történt semmi, ám a sajtó-
nak igencsak megtetszett a gondolat, rend-
szeresen ke1lett ebben az ügyben nyilat-
koznom' Kiderült, hogy ez a 116 hangszer
csak a jéghegy csúcsa, hiszen az ígazán je-
1entős téte1ek (Stardivarik, Guarnerik,
Amatik) a Zenetudományi Intézetben van-
nak lajstromba véve, privát használatban
vannak' évente egyszer be ke1l mutatni,
hogy megvannak-e még. Nekem pedig
nem feladatom eldönteni, hogy aki azokat
a hangszereket használja, milyen muzsikuS
és hol helyezkedik el zenei életünk rangso-
rában.

Mindenesetre felnő most egy generáció,
rengeteg nemzetközi versenyt nyeró, tehet-
ségesnél tehetségesebb fiatalok sora, akik-
nek zöme a feladathoz és saját színvonalá-
hoz méltatlan szátazfán kénytelen játszan|
Magyarországnak szüksége lenne azokra a

dicsőségekre, amelyeket ezek a fiatalok sze-
rezni tudnának' Eközben pedig mesébe illő
hangszerek lapulnak olyan helyeken, ahol
senki sem hallja őket.

Annak idején éÍthető volt, hogy ilyen
rendszerben osztották el a hangszereket' hi_
szen azt mondták, kiváló művészeink úgy-
sem gazdagodhatnak művészetükből, leg-
alább egztsztenciális biztonságot és hang-
szer1 biztosítsunk számukra. Közben azon-
ban rendszerváltás volt: most miír nálunk is
gazdagodhatnak a szólisták, de a hangszerek
ottmaradtak, állami tulajdonban'

_ Ezek a hangszerek mós orszógban is ál-
lami, vagy legalóbbis köztulajdonban lenné-
nek, de úgy, hogy azt időről időre mds kapjrl
meg. Éppen az Ön óltal említett' harmincon
még jóvaL inneni koroszt(tlynak yan lehető-
sége bi7'onyos időre megpólyó.zni mondjuk
eqy-e4y kincset érő hegedűt, hogy annak se-
gítségével elinduljon pólyája, amelynek ré-
yén mór maga is megkeresheti egy jobb sa-
jtit hangszer tirót.

_ Nálunk is így kellene lenni, de ezt én
feladtam. Még mindig rajtam van a 116
hangszer gondja. Feltérképezésükön, leltá-
rozásukon kívül is okoznak gondot: állan-
dó aggodalmat, hogy esetleg eltörik' leég

vagy eltűnik mondjuk egy zongora.
_ Az onök hangsprei biztosína yannak?

- Igen, mégpedig szponzori megállapo-
dás keretében a Hungária Biztosító által.

Amióta nincsenek botrtinyok a zenekar
körül' ismét helyreóllt a szponzorok bizal-
ma? Szómíthat rójuk a kellő mértékben?

_ Nagylelkű, mííyészetbarát Szponzora-
ink vannak, akik bizony annak idején meg-
inogtak, hiszen a szponzor a sikert és nem a

botrányszagú bizonytalanságot támogatj a.

_ Mennyiben jelent kötelezettsé7et aZ,

hogy ez egy kiemelt nemzeti alapintézmény?
Vannak-e hivatalos felkérések és elyórósok,
amelyekkel a z'enekar a fenntartónak azaz az
óllamnak " tartoz'ik'' ?

_ A kormány nagyon határozottan és tu-
datosan "hasznáI" bennünket. Ha például
Frankfurtban a könyvvásáron Magyaror-
szág kiemelt vendég, mi megyünk muzsi-
káIni az Alte oper-be, ha megjelenik a ma-
gyar kormányküldöttség Stuttgartban egy
fontos esemény kapcsán, a Nemzeti Fil-
harmonikusok adnak koncertet, ha a kor-
mány még békésebbé akarja tenni szom-
szédainkkal a kapcsolatot' akkor utazunk
Pozsonyba vagy Zágrábba vagy oda, ahol
éppen ápolni lehet ezeket a kapcsolatokat.
A Lisszabon melletti Estorili fesztiválon,
ahol Brazília felfedezésének 500. évfordu-
lójáról is megemlékeznek, mi leszünk a

fesztivál állandó zenekaÍa. Ittjátszunk egy
kis Villa-Lobost és sok magyar zenét.
(Tudnivaló, hogy jelenleg Portugália tölti
be az Európai Unió soros elnöki tisztét.) A
fesztivál Íendezői külön kértek minket.
hogy kortárs magyar műveket is játsszunk.

Jeney Zoltán külön erre az alkalomra kom-
ponál egy darabot. Az, b,ogy ez az ország
reprezentatív zenei együttese, nagyon ked-
vemre való, annál is inkább mert nem napi
politikai érdekeket, hanem mindig és min-
denkor az ország érdekeit szolgáIja és kép-
viseli.

_Vannak-e újabb hangfelvételei az egyiit-
tesnek?

_ Jelen pillanatban inkább csak tervek'
mert világpiaci helyzetünknek az tenne iga-
zán1ót, ha olyan CD-k jelennének meg, ame-
lyeken Kocsis Zoltánnal együtt játszunk. Ne-
ki azonban exkluzív szerződése van egy vi-
lágmfukájÍt' hanglemez céggel, án ez a cég
korábban már kötött exkluzív szerződést egy
másik magyar zenekarral is, így nekünk saj-
nos itt nincs egyelőre sok esélyünk. Mégis
megpróbálunk tenni valamit azért, hogy kö-
zösen is készíthessünk hangfelvételt'

Kapcsolatba léptünk egy világhírű hang-
Iemez cég egyik filiáléjával és jó esélyünk
van ana' hogy 2001-ben megjelenhessünk a

világpiacon.

...és az operában
- beszélgetés Mali Istvánnal,
a Magyar Allami operaház

Zenekari igazgatőjáv aI _

- Akkor amikor véglegessé vtilt, hogy a

kiemelt nemzeti alapintézmények míívé szei-

nek bérét az úgynevezett művészeti pótlékkal
lehet némileg emberibbé alakítani, a mun-

kóltatók kezébe olyan _ régen óhított - esz-

köz került, amelynek segítségével megkülön-

böztetheti a kiemelkedő, jó és kevésbé jó tel-
jesítményeket a pótlékok egy részének dffi-
renciólt szétosztósóval. Mennyire lehetett,

vagy mennyire kívóntak élni ezzel a lehető-

séggel az operaház zenekari muzsikusainak
körében?

_ Az előzményekhez tallroztk, hogy az

operaház zenekari dolgozóinak fizetése az

elmúlt években hihetetlenül sokat veszített
éÍtékéből _ pontos adatot nem tudok, de

nem túlzás, hogy ez az arány mintegy 30-
4o7n. Az 1993 és 1996 közötti időszakban a

zenekar egyetlen fillér béremelést sem ka-
pott, pedig ezekben az években nagyon
nagy volt az infláctó. 1996 után kaptunk né-

mi emelést, de még ezzel egyútt is messze

elmaradtak az itteni bérek a többi szimfoni-
kus zenekarétól (és ilyenkor nem a Feszti-
válzenekar jelenti az összehasonlítás alap-
ját). Egyszóval, szégyenletesen alacsonyak
voltak az itteni fizetések'

Tavaly, amikor e]őszor kaptuk meg ezt a
bizonyos míiv észett pótlékot, kétféle alapelv
érvényesült' Egyfelől az, hogy aki ebben a

zenekarban 1átszík, az mindenképpen jogo-

sult a pótlékra, hiszen eleve csak megfelelő
szintű hangszeres tudás bir1okában ülhet a

pult mögé. Így lehát amíivészeti pótlék egy

bizonyos százaléka mindenkit megtllet, azÍ

alanyi jogon utaljuk. A fennmaradó részt

azonban visszatarlottuk, hogy azzal tudjuk
honorálni a lelkiismeretesebb munkavég-
zést. a jobb teljesítményt'

- Az értékelés, a megkülönböztetés mi'
lyen alapon történik? Azt vizsgóljók, hogy

valaki hogyan teljesít a sajdt posztjón, vagy
él egyfajta posztok szerinti megkülönbözte-
tés is? Honoróljók-e a szólójótékot, a kon-
certmester munkójót, az exponóltabb fel-
adatokat ellátókat? Lehet-e ezzel egy-egy
alkctlomhoz kötődő kieme lke dő te lj e s ítmé nyt

is honorólni?
_ A megkülönböztetés első lépéseként va-

lamennyivel nagyobb emelést adtunk a fú-
vósoknak, mint a tuttista vonósoknak. Az el-
térés ugyan minimális, de létezik. Ezt köve-
tően megnéztük, hogy a muzsikusok milyen
tetjesítményt nyújtanak a saját helyükön'
függetlenül attól, melyik poszton ülnek.
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- Ezzel a módszerrel nagyon sok min-
dent ki lehet fejezni és el lehet ismerni, de

,,alkalmi'' munkót (haknit) nem lehet ellen-
súlyozni.

_ A zenekarból alakított művészeti ta-
nácsadó testülettel még tavaly megvitattuk
elképzeléseinket, amikor is mindenkiról,
egyenként szó esett. Akkor megállapod-
tunk abban' hogy a megkülönböztetésre
félrerakott összegből ki milyen arányban
részesüljön. A akkori döntés egy évre szólt
és éppen ezekben a napokban dől el, mi-
Iyen változások lépjenek életbe a követke-
ző L2 hőnapban.

Év közben csak kirívó esetekben módo-
sítottunk; ha fegyelmi vétség történt' akkor
az iIIetőnéI azonnali hatállyal csökkentettük
ezt az összeget. Ugyanígy előfordult az is,
hogy kiemelk edő míiv észeti teljesítményéfi
pozítív irányban korrigáltuk a megállapított
összeget.

_ Hogy érzik? Ez afizetésemelés konszo-
liddlta-e valamelyest a hangwlatot (és ter-
mészetesen a munkót), vagy még mindig na-
gyok a feszültségek?

_ A zenekari tagok döntő többsége mind-
ezt nem különös jótéteményként, hanem a

munka elengedhetetlen feltételeként élte
meg és meg kell mondanom, igazuk van.
Volt olyan hegedűs, aki zeneakadémiai dip-
lomával, tcibbéves zenekari gyakorlattal ta-

valy 55_56.000 Ft bruttó fizetést kapott.
Kérdés, hogy ilyen esetben lehet-e egyálta-
lán művészetről beszélni? Lehet-e ilyen fi-
zetés mellett sok és magas szintű múvészeti
teljesítményt vrími?

_ Megvóltozott-e most valamennyire rl

helyzet? Annak idején - úgy hallottam -' volt
olyan időszak, amikor viszonylag jól fizették
ezeket a muzsikusokat és akkor ők szívesen
lemondtak olyan haknikról, amelyeknek nem

volt míívészi értékük, csak pénzt jelentettek.

Szívesebben g),akoroltak vagy voltak egyÍitt
csttládjukkal az így felszabadult időben. Je-
lenthet-e ennyit a most kapott pótlék is?

- Csak azt tudom mondani, hogy a zene-
kar jelentős része boldogan lemondana szá-
mos hakniról a gyakorlás és a család kedvé-
ért, ha ezt megtehetné' Sajnos nem tehetik
meg és ezen a területen most sem érzek je-

lentős elmozdulást. Nagyon nagy dolognak
tartom a művészeti pótlékot, hiszen minősé-
gi változást jelentett életünkben. Fizetésünk
mellől talán már eltörölheÍő a ,,szégyen|e-
tes'' jelző és az így kialakult összeg esetleg
már az elfogadhatóság batárát súrolja.

_ A pénzügyi helyzet vóltozósa mellett va-

lamennyire megvóltozott az operai repertoár
az elruúlt időszakban. Szómos olyan míí
hangzik el, amely a zenekari muzsikusoktól is

szokatlctn munk(tt, a szokósosndl jóval több

gyakorlást igényel. Hog\,an lehet igazsógo-
san dönteni, amikor kijeLölik, ki melyik pro-
dukció részese Legyen?

- Teljesen igazságosak sosem tudunk len-

nt, de az is tény, hogy sokan vannak a zene-

karban, akik kimondottan fogékonyak példá-

ul a kortárs zene iránt. Akkor, amikor Ligeti
György operájával készültünk, többen kife-
jezetÍen kéfték, hogy játszhassrík a darabot.

Voltak természetesen olyanok is' akik igye-
keztek kimaradni belőle. A darab sikeres volt
egyébként miír Budapesten is, de aztán a

zágrábi bemutató kirobbanóan nagy sikere
végteg meggyőzött mindenkit anól, hogy
ilyen műveket is kelljátszani.

A most éppen próbrík alatt á11ó Eötvös Pé-

ter darab esetében más a helyzet. ott a zene-

kari árokban egy modern zenére specialízá-
lódott kamaraegyüttes (az UMZE együttese)

ü1, a kulisszák mögött üI egy szimfonikus
zenekar, amelyben a mi muzsikusaink ját-

szanak Az UMZE együttesére azért van
szükség, mert egyrészt az operában abban

az időszakban nagyon leterhelt a zenekar,

másrészt a zenekari árokban szereplő kama-

raegyüttesben számos speciáIis hangszerre
van szükség' amelyekkel mi nem rendelke-
zúnk. az UMZE viszont igen.

Jóllehet a produkció létrehozása sok

energiát igényel, meggyőződésem, bogy
ilyen műveket is be kell mutatnia az Operá-
nak, hogy a világon mindenütt elismert je-

lentős zeneszerzőink Magyarországon se

maradj anak ismeretlenek.
_ Hogyan oldjók meg a Ring előadósónak

problémójdt? Köztudott, hogy az operahóz-
ban a muzsikusok elég ,,dinamikusan" ytilt'

jók egymást ct pultoknól és ez nem biztos,

hogy jót tesz a Wagner ciklusnak.
_ Valóban ez éI a köztudatban annak elle-

nére, hogy ez ajelenség sokatjavult az utób-

bi években' A Ring esetében erre kü1önösen

ügyelünk. Most is kinn függ egy levél,
amelyben az áII, hogy aki a Ring egyes da-

rabjait játssza, annak kell a műhöz tartozó
összes próbán is részt vennie. Nem mon-

dom, hogy minden kolléga lelkesen [idvö-

zölte a felhíváSt, de a minőség védelmében
ragaszkodunk hozzá.

Maga a gyakorlat azéft alakulhatott ki,
mert sokan azt mondták, hogy úgyis ismerik
a darabot, a próba inkább csak az újonnan

beálló énekesek kedvéért van. A külön mun-

kákhoz való kikérőket alá kellett ími, hiszen
az itteni keresetből valóban nem lehetett

megélni.
Mostanában már lehetett szigoítani, és ép-

pen a Szimonov által vezényelt Ring eseté-

ben ez különösen következetessé vált.

olyan szigorítást is bevezettünk, hogy
bemutatók esetén, a premiert mege7őző

meghatározott időszaktól kezdve nem lehet
cserélődés a pultok mögött. Ez más érzékel-
hető volt a Peter Grimes. a Borisz Godunov
bemutatóján is.

AVerdi Fesztiválon sem volt egyetlen pa-

nasz a zenekarra, pedig szolgálatban teljesí-

tettük a feladatot'
Mit csinól az Erkel Színhóz zenekara,

ahol most feltűnően kevesebb előadós van

az utóbbi szezonokban?

- Magában az Erke]ben valóban keve-

sebb előadás \an' az operában viszont ará-

nyosan tc;bb. Néhány darabot praktikus

okokbói az operában játszanak' az ErkeI
Színház zenekarának közreműködésével.
Eddig sikerült kivédenünk az ütközéseket,

de most az ()pera Tosca előadása ütközik
majd az Erkel Pomádé előadásával, ami azt

jelenti, hogy opera-zenekari muzsikusoknak
kell megtanulni a Toscát is.

' Mennyire tekinthető (tllandónak és 'fel-
Íóltöttnek a Zenekar ebben a pillanatban?
Van-e arra kilátós, hogy valamelyik szólam-

ra p róbaj ótékot hirdetnek?
_ 1991 őszén meghallgatásokat tartot-

tunk még kisegítői posztokra is. Erre azért
volt szükség, melt egyre több a női muzsi-
kus _ ez egyébként világjelenség _ akik a
családda] és a gyerekekkel járó terheket is

viselik. Az ő, illetve a betegek helyettesí-
tésére nem szetencsés az utolsó pillanat-
ban kisegítőt hívni' Így ismerjük azokat is,

akik helyettesíteni jönnek. Státuszt csak
akkor adhatunk. ha tiresedés van.

Nagyon jó jelnek taftom, hogy legutóbb,

amikor az első fuvolás helyére hirdettünk
meg próbajátékot, negyvenen jelentkeztek.

Két kollégát próbálunk ki, egy-egy féI sze-

zon erejéig. Egyikük (Gjorgjevic Dóra) már
játszott nálunk, ő ül az elsó fuvo1ás helyén a

szezon első részében' EzaIatÍ a másik jelölt
(Menyhárt Zsuzsanna) második fuvolát fúj

és majd a szezon második felében próbáljuk

ki első fuvolásként.
Tartottunk brácsa próbajátékot is, ahová

szintén tízen fölüljelentkeztek és hasonlóan
a fuvolához, a legjobbakat kipróbáljuk.
Nemrég vettünk föl új első kürtöst, a ver-

senygyőztes SzőkeZoltánt és a Malaysiába
szerződött első kürtösünk helyén is kiváló
fiatal muzsikus ü1 Tóth Gábor személyében.

Örömteli ez a belyzet hiszen sok és

gyakran hálátlan feladat vár muzsikusaink-
ra. Lehet szépítgetni a dolgot, de mégiscsak
lent ülnek a zenekari árokban, esetenként

egyhangúbb a munkájuk, mint a Szimfoni-
kus zenekarokban ü1ő kollégáiké' gyakran

előfordul, hogy évek ótakézbe nem vett da-

rabot próba nélkül kell eljátszani egy hirte-

len műsorváltozás, a bérletezés miatt.

- Hogy óllnak hangszerekkel?

VII EVFOLYAN/ 1 SZAM



ZrNrt i<ÖzÉrrruNr

_ A téma és a gond örökzöld. Volt olyan év'
hogy egyetlen lrllért nem kaptunk hangszervá-
siárlásra. 1991 -ben kaptunk valamennyi pénzt,
l998-ban nem, 1999-ben ismét kaptunk vala-
mennyit _ ,,megverekedttink'' érte' A legna-
gyobb baj az, hogy egyáItalan nem lehet ter-
vezni, mert nem tudjuk, mire számíthatunk.

N inc s l e he t ő s é gük p óly tizni ?

- Az opera legfeljebb produkciókra pá-
Iyázhat, a zenekar speciális páIyázatokra
számíthat csupán, amit egyébként nem
maga intéz, hanem az opera mint intéz-
mény. Így lehet esetleg új zongorát, zon-
gora karbantartásra pénzt szerezní, I:'tszen
elképesztő tortúrának vannak kitéve ná-
lunk ezek a hangszerek. Vannak olyan
hangszer-csoportok, amelyek két éve nem
kaptak új hangszert. A fúvósok ugyanúgy
rossz helyzetben vannak, mint a vonósok,
akik legutóbb (két vagy három éve) egy
öthúros nagybő gőt kaptak.

_ Hóny embemek van saját hangszere?
olyan amit SzégyenkezéS nélkül itt is kézbe
vehet?

_ 20% köttllínek gondolom ezÍ az arányt.
Van azonban olyan kollégánk, aki jobb mi-
nőségű saját hangszerrel rendelkezik, mint
amtt az opera biztosítani tudna. Aki saját
hangszerét használja, annak némi költséget
tudunk biztosítani javításra és nád- illetve
húrvásárlásának költségeit fedezni tudjuk.

Ha arról nem is álmodhatunk, hogy _ ha-
sonlóan a világ nagy zenekaraihoz - kije-
löljük' hogy az ideális hangzás érdekében
milyen márkájú hangszereket használhat-
nak a fúvóskollégák' arró]' azért szoktam
álmodni, hogy Mozartokat, Beethoveneket
(zenekari koncer1eken Brahmsig bezáróIag
a szimfonikus műveket) például bécsi
trombitán játsszák a trombitások. Jó lenne
nem ezekkel a modern üstdobokkal játsza-
ni a Mozart operákat _ egészen más lenne a
hangzás és a hangulat'

Van okunk az örcimre is. hiszen előadásaink
mind az operában mind az Erkel Színházban
nagyon látogatottak. Érdekes módon a Thiília
Színházbeli előadások nem tudják megtölteni
a nézőteret. Két éve lesz, hogy színpadra íllí-

tottiík ott A varázsfuvolát, sztétrokat szerződ-
tettek és még így sem volt teltttáz. Az Erkel
Szittházban l1yanez a darab, ugyanabban a

rendezésben' úgynevezett hétköznapi szerep-

osztással is telt házat képes vonzani.

- Milyen időszakot él meg mostanóban a
Filhatmóniai T ór s as ó g Zene kara ?

_ Koncertjeink nagyon népszerűek, és _

nyilván a helyszín miatt is _ telt háZakkal
mennek. Úgy érzem, javult is a zenekar játé-

ka. Minden bizonnyal ebben a karmesterek
személyének óriási a szerepe' hiszen
Saccani mellett nagyon jó vendégkarmeste-
rekkel dolgozunk együtt.

Új korszakot jelent hangszeres muzsiku-
saink életében a nemrég üzembe helyezett új
próbaterem. Évtizedek óta megoldatlan pró-
baterem-kérdésünket megoldottnak látjuk a

Jókai utcában kapott helyiséggel' amely
megfelelő méretű és akusztikájú, ahol elfér
a kórus, elfémek az énekesek. A muzsiku-
sok szeretik, bár a terem ,,belakása'' még az

elkövetkező hónapok feladata.
Tóth Anntl

A kirakat ren dezés alatt...
Kormónyzati intézkedések a Nemzeti Filharmonikusok hdza tójón

Ujabb beszélgetés Kovócs Gézóval, az NFZ igazgatójóval

- Még nincs két hete, hogy onnel és Mali Ist-

vánnal, az operazenekar igazgatójával egyfajta
pénzügyi egyensúly megteremtéséről beszélget-
tünk; arról, hogy az egy evvel ezelőtt bevezetett
míÍvészeti bétpótlék némileg csökkentette a hazánk
vezető szimfonikus zenekarai között kialakult bér-

fesziilÍséget. Most, februór 23-ón újabb, bizonyos
SzempontbóI magyarózatra szoruló fe.jlemények
ingattók meT ezt az egyébkent még nem is túI szi-
lórd egyensúI1,t' Először arról szerezhettünk tudo-
nüst. hogy a Nemzeti Kulturtilis Örökség Minisz-
tériuma jelentősen meg kívánja növelni a Nemzeti
Filhatmonikus Zenekar Énekkar és Kottatór szá-
truirajuttatotÍ költségvetési pénzt, amelyben a bé-

rek komoly megemelése is benne foglaltatik,Kissé
csodólkozott a szakma, hogy ennek az örömteli be-
j elentésnelg amelyet sajtónijékoztatón kívónt nyil-
v(tnos'ságra hozni a Minisztérium, miért csak ak-
kortt publicitóst szónnak, amekkara egy viszonyLag
szűk körben, megleheÍősen az utolsó pillanatban
ké zb e s ít ett me ghív ó rev én bizto sítható ? A b ej el e n -

tés unin azonban érthetővé vóIt minden: nyilvón
nem lett volna céls7erű idő előtt nyilvdnosságra
hozni a miniszteri biztos kinevezésének tényét.

on, mint a 1enekar iga7gatója, mit éruett ezek-
ből az előkészületekből' miről volt, vagy nem volt
tudomása és most hogyan értékeli a kialakult
helyzetet?

_ A kormány szándékráról, hogy a második
félévtőI jelentősen meg kívrínja növelrri a Nem-
zeti Filharmonikusok költségvetési |ímogatását

és ennek fejében (mintegy cserében) lehetőséget
szeretne biztosítani a minőség észrevehető javítá-
siára, természetesen volt tudomásom. Azt is tud-
tam' hogy a tárca minisztere sajtótájékoztatón je-
lenti majd be ezeket a terveket. A miniszteri biz-
tos kinevezésének ténye engem is meglepett és

első pillanatban nem is értettem ennek okát. A
bejelentés másnapján azonban volt szerencsém
beszélni a miniszteri biztossal, akit korábban is
ismertem már. Vele, mint a Nemzetközi Gyer-
mekmentó Szolgiílat magyarországi v ezetőjév eI

korábban is volt már kapcsolatom; tavaly május
30_an közös koncerttink volt a Kongresszusi
Központban. Ó 

"ng.'rr 
al.róI tájékoztatott, hogy

ez a döntés egy rendkívül szigoní konspiráció ke-
retein belül született meg, valóban csak három-
négy ember tudott a Nemzeti Filharmonikusok
kapcsárr létrehozott új intézményről.

_ Felmerült-e onben tt kérdés és ha igen, ka-
pofte magyarózI'tot arra, hogyan került a Nem-

zetközi Gyermekrnentő SzolgóIat mngyarors7ógi
vezetője abba a helyzetbe, hogy egy szimfonikus

zenekar kormánybi7t o s a le gy e n ?
_ Ő Kocsis 7n|:tánrégi rajongójaként valamint

a zene, a kultúra elkötelezettjeként a maga eszkö-
zeivel és lehetőségeivel igen aktívan képviselte a
mi ügyiinket is az elmúlt egy-két esztendőben.

Az tör1ént, hogy a politikusok megkérték: tanács-

adói, ötletadói szerepét cserélje fel egy időrejog-
hatiískönel, felelősséggel teli pozícióra. Dr. Edvi
Péter biztosított engem arról, hogy megbízatiísa,

személyes szándéka szerint egyáltalán nem kíván
közvetlenül beavatkozni az íntézmény belső éle-

tébe, az ő feladata elsősorban majd a Minisztéri-
umon belül koordtnílni azokaÍ az esetleges gyors

döntést igénylő folyamatokat, amelyek a Nemze-
ti Filharmonik-usok belső átalakításáttoz, az itt kj-
vánatos változtatások lebonyolítiásahoz sziiksé-
gesek. A dolgok rendje szerint ugyanis egy mi-
nisztérium a maga btirokratikus módjrán' kissé
lassan dolgozik, ám ezeket egy jószerével teljha-

talmú miniszteri biztos jelentőSen felgyorsíthatja.

- Mit jelent mindez a gyakorlatban? Milyen
változósok mely 'folyamataihoz 

yan sziikség
miniszteri biztosra?

- EZt most még magam sem tudom egészen
pontosan. Válaszokat a most következő napok

megbeszéIéseitől, tárgyalásaitól várok. Fontosnak

tartom leszögezni, hogy örülök, mert nem az intéz-

mény belső munkája váltotta ki ezt a minisztériu-

mi döntést. Ilyesmire ugyanis akkor szokott sor

kerülni, amikor valamilyen gazdasági vagy egyéb

jellegű válság van az adott helyen, amelynek meg-

oldása nem várhaÍó az intézmény vezetőitől. A té-

nyek, a számok arró1 tanúskodnak, hogy a zenekar

gazdlíIkodása kiegyensú1yozott, sőt sikeres, ami
pedig a taftalmi munkát illeti sem beszélhetiink

váIságról' Nem hiszem, hogy létezik művészeti in-

tezmény míivészetl' problémrák nélkÍil és elképzel-

hető, hogy bizonyos struktúrák kiigazításával lehet

ezt a munkát tökéletesíteni. Ebben teljes volt köz-

tem és a miniszteri biztos között aZ egyetértéS.
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