
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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_ Mil1;en struktúrák kiigaz.ítósáról lehet szó a
minőség javításának érdekében az,on kívtil,
hog v" vaLaki jól vagy ros'szul j(its1ik httngszerén?

_ Intézményünk szerkezetét az határozza
meg, hogy három szeruezeti egységbó1 (a zene-
karból. a kórusból és kottatárból) valamint az
ezeket kiszolgáló apparátusból á1I. Ezek aránya-
in sziikség szerint lehet például változtatni, bár
nincs ttldomásom affól, hogy éppen ez lenne a

minisztérium célja' De adott esetben ]ehet a zene-
karon belüIi struktúraváltásról is beszélni: lehet
bőVíteni vagy szűkíteni az együttes létszámát.
Ebben a pillanatban a mi zenekarunk aZ ötös fák,
ötös rezek, hat k|irt és a hozzárendelt nagy létszá-
mú vonóskar felállással mííködik. Ebben a pilla-
natban l 03 teljes munkakörben foglalkozott köz-
alka]mazott, öt saját szandékából egyéni vál1al-

kozóként múíködó kolléga és néhany egyéb jog-
viszonyban á]1ó muzsikus a1kotja a Nemzetí Fil-
hiLrmonikus Zenekatt. MegÍ-elelő szakmai indo-
kok esetén ezen lehet változtatni, ám jelen pilla_
natban a mííködést kiegyensúlyozottnak taltom _

és ezt ebben a pillanatban senki sem cáfolja.

- Mivel lehet megindokolni akkor tt minisz-
te ri dönté s szüks é ge s s é gét ?

_ A döntés éppenazzallndokolható, ami erecle-

tileg (i1letve eredeti tudomásom szerint) a héfői
sajtótájékoztató témája lett voha, nevezetesen a

pénzügyi támogatás szándékolt fokozásáva] illetve
az ezzel szoros összeÍüggésben 1évő minósítés
megoldásával. Szükségessé vált ugyanis egy, a Ze-

nekart és a kórust érintő minősítési rendszer. amit
sem az érdekvédelem. sem a mÍívészeti tanács.
sem a munkáltatói és művészeti vezetói oldal nem

vitatott. Vita a dolog mikéntje körülvem, hiszen na-
gyon pontosan keII megtbgalmazni egy olyan sza-

bályzatot. anrirrek végeredményeként némeJyek

előreléphetnek a zenekari hierarchiában. némelyek
pedig kikerülhetnek az együttesből. Ismereteim és

tudomásom szerint a minősítési r'endszer elkészül-
te Í'elgyorsul a nriniszteri biztos munkája révén.

A másik indok azzal magyarázható, hogy _

tegnap szerzett információim alapján _ az ín-
tézmény teljes átvilágítására is sor kerül az el-
következő hónapok során. Ugyvédi irodákat
bízttk meg aZ áÍ\tiláEíÍás lebonyolításával'
Mindebben én készségesen részt veszek, hi-
szen a tavalyi esztendó során több hónapig tar-
tó. nagyon rész]etes és átfogó felügyeleti e1len-

őrzésen esett át intézményünk, ezt követte aZ

APEH majd hamarosan a Társadalombiztosí-
tás. Kirívó problémákat nem hiszem, hogy ta-

lálnak majd működésünkben, aminek szigoru
jogszabáIyok Áilamháztartási Törvény' Köz-
alkalmazottak Jogállásáról sZó]ó törvény és aZ

egyéb á1talános jogszabályok _ adnak keretet.
Az áÍviláBítás eredménye része lesz annak a

jelentésnek, arnit a miniszteri biztos úr majd a

miniszter úr elé tesz június végén és a - remé-
nyeink szerint - augusztus végétól folyósított
kö1tségvetési plusztámogatással véget ér a mi-
niszteri biztos megbízatása. Ezt az időpontot ő
maga határozta meg megbeszélésünkön azzal
a kitétellel. hogy szükség esetén egy hónappal
meghosszabbíthad ák kinevezését.

Ebben a pillanatban ennyit tudok. Február 2:l-

én tar1unk rendkívü]j tfi'su1ati |ilést. amelyen a

miniszter úr tájékoztatja a tagságot és bemutat-

kozik a miniszterí biztos, valamint az átvilá-sítást

végző ügyvédi irodák képviselői is. Ezt me_gbe-

szélés követi és a társulati ülés utáni napon n1'ílt

napot taft a miniszteri biztos úr, amikor az intéz-
mény bármelyik alkalmazottj a felkeresheti Edvi
Péter urat konztrltációs, tájékozódási célbó1. Az
átvilágítás szempontj airól és részl etei rő1 március
elsó hetében beszélünk maid. Minden bizonnyal
szó lesz gazdálkodási, munkaszeruezési, lét-
szám- és bérgazdálkodási, egyéb munkajogi kér-

désekről. Az átv1l,ágíÍást végző cégek vezetői
szándékuk szeint ezzel a munkáva]' a külső
szakértő tekintetével érzékelt problémrik feltár'á-

sával nekem kívánnak segítséget nyújtani.
_ A dolog azért nem iLyen egyértelmíí szti-

mlmra, mert az ilyen jel.legíí ánilágítúsok sok
pénzbe kerülnek és akkor szokÍttk ehhez az esz-

köz'höz' ttytilni, umikor vttlahol súlyos problénúk
j elentke-lnek é s ne go l dtísuklnz naglúb dl l ami

Rémhír?
Tavaly májusban a Zeneakadémia könyvtárá-
ban akadt valami csekély dolgom. Be is íejez-
tem úgy 3/'1 lO_re' S meglepetten 1áttam. a1ig

lehet kimenni a kapun Máskor tanárok-növetl_
dékek szállingóznak beíelé. azon a reg_uelen

cSak jöttek és jöttek a rrépek. Amikor krjutot-
tam a Kirá1y utcába még inkább meglepett a
látvány, meft egészen a körut sarkáig húzódott
a belépni vágyók sora. S nem fogyott e1 míg a
ó-os villamosra vártam. Türelmesen várt csupa
korombeli. vagy még idősebb nyugdíjas. Mit
osztanak vajon az Akadémián? _ ez volt az első
reflex-gondolatom. Meít'45-ben krunpliért.
'56-ban kenyéréfi á]ltunk sorba, de nem a Liszt
Ferenc nevét viseló intézet elótt' VégIe lájöt-
tem, a Rádiózenekar Mozar1-Debuss1'-Rarel
ciklusának nyiivános főpróbájára írramlik az
esti helyfuakat megÍizetni nern tudó tömeg.

Ez nem rémhír. hanem felemelő r'alóság
(r,olt']). Ide kívánkozik e'ay J_5 éves olvasmány-
emlékem. Boros Attila ída: ,,Efthetetlen és azóta
is rnegrnagyarazhatat]an közjáték zavafia meg az
együtles rendszeres mtrnkáját 1946. augusztus
30-án. A Rádió vezérigazgaÍőja, bizonyos Kelen
Péter Pál azonnali hatá1lyal megszüntetni kívánta
aZ együttest' pontos;rbban: a muzsikusok többsé-
gének elbocsátása után csak egy kis együttest kí-
vánt foglalkoztatni. A zenekar panasszal fordrrlt a
Zenész Szakszery ezeÍhez. A szakszervezet veze-
tóje azonnal tfugya1t a Rádió vezéigazgatójával,
eredménytelentil. Ezén másnap, augusztus 3 1 -én

a szakszervezet felszólítására a zenekar Szffájkba
IépetL Az újságok is foglalkoztak az esemétrnyel.

A Színész Szakszenezet pedig szo1idaritásríról
biztosította zenész kollégáit. Szeptember l-jén
Ke1en Péter Pál visszavonta határozaÍáL' A zene-
ku győzótÍ. Ez volt az első és az utolsó disszo-
náns akkord - de milyen disszonáns! - a Rádió ve-
zetősége és a muzsik:usok között''' (Boros Attila:
Muzsika és mikrofon. Rádiózenekar négy évtize-
de. Zeneműkiadó 1985. 1G17. old.)

Ne foglalkozzurk azzal most, hogy ,,bizo-
nyos Kelen Péter Pá1'' úttörője volt aZ önálló ma-

tehencilltlásra van szüksé?. Arra nent tudok pél-

tltÍt, hogy viszonylagos (nem oLycut rég és nagy671

t t e h e ae n l é nz ho z'oÍ t ) tq Lt g al mi ó I l ttp o tb an tó mo -

g ttr tí s t t iiv e l é s ríÍl n-,-il.atkozzanak é s ezzel e g,- iitÍ

tín'ila g íxí s t rentl e lj enek el.

Ennek megl an a maga logikája. A költség-

\etéSi tínogatás eme1ésének beje1entése egy-

fajta szándékról tanÍtskodik annak érdekében,

hogy ez jelentős rlinósé-l javuláSt eledményez-
zen és az itt foglaLkoztatott művészek ne kény-
szerüljenek energiálk széttbr'sácso1ására a sok

egyéb munkár al. haklir al Ezt szükségszerűen

megelőzi eg'v teljes korÍ átr ilágítás. A sorrendet

is így határoztak meg: a nrrniszteri biztosnakjú-
nius 30-ig jelentést kell tenníe az itt tapasztal-

takról, hiszen e je1entés birtokában tud tovább-

lépni a miniszter. A szóban for_ló pénz Llgyanis

nem á1l a minisztérium lendelkezésére. erről a

kormánynak kell döntenie. Ez nem sz|ilethet

rneg pusztán egy miniszteri szándék alapján, ezt

megfele1ően a]á kel] tudni támasztani _ ezt szol
gál(hat)ja a miniszteri biztos jelentése is.

gyar művészlemez-kiadásnak. Azzal se, hogy
nem tudhatjuk, a Forint bevezetését (1946' au-

guszfus l ') követő roppant pénzszűkében. ami-
kor z infláció újbóLi elszabadulását rnegakadá-
1yozandó szigorúan korlátozták a pénzverde és a

bankón1'gmd6 ..terme]ését''. mi vitte rá a Rádió
\'ezetéSét i])'' dr'asztikus lépésr'e. (Egy darabka ön-
é1etraj z : augusztusban családfen r-rtar1óvá léptem
eló 1z1 éves kö1yök létemre, nint egy gyógyszer'
nagykereskedés kifutója_ sza1adj ide' rnenj oda_,
akinek nettó 14 tbrintos heti bére vo1t iskolakez-
désig a családi kassza egyetlen bevéte1e.)

Akulcsszó az ,,utcllsó diss<onáns akkord''
- bár így lenne mindrnáig. Mert az arénhir jár-
ja, hogy ísmét készülrrek ter'vek a Rádiózene-
kar széInek eresztésére Hog1' ez gondolatkí-
sér]et-e' r agt' t'nunkaanya_e. Iétezik-e egyálta-
lán ilyen elgondolás. azt peIsze nem tudhatom.
Mindenesetre örü]nék. ha a rémhírterjesztők
számát szapor'ítanám csupán: eZ távohól sem
olyan kockázatos te\'ékenySég manapság. mint
volt 1944-ben, vagy '51-ben.

Vannak jelei, hogy a muzsikrrsok közötti szo-
lidaritást felváltja a zenész zenésznek farkasa
mentalitás. Fischer Ivánnal készült kolumnás -
egész oldalt betöltő interjút olvasok a Népsza-
vában (Í-ebruár 19. szombat, Szép Szó melléklet
III. o.): ,,Nemzetközj összehasonlításban a ma-
gyal' zenészÍizetések túl alacsonyak. ltthon
ugyanis eltar1rrnk sok zenekar1 és operatársula-
tot és mindezt csak alacsonyan tudjuk honorál-
nt'" Az első mondat _ a versenyszféra kiemelt
posztjaít leszámítva _ minden szakmára orszá-
gosan érvényes, beleér1ve az utcaseprőt. Ha-
nem, hogy opera-együttesből sok mríködne, azt
még a 1egfiskálisabb gondolkozású pénzügymi-
nisztérjumi beamteÍ sem állítaná. Erdemes töp-
rengeni azon, hogy zenekarból sok van-e, vagy
tú] sok; utóbbi esetben melyike(ke)t kellene
megszüntetni, hogy a fennmaradók jobb anyagi
kondíciók közé jussanak.

MTI-hír:,,A korszerű Szenezeti-működési
felépítés. a megfelelő pénzügyi hátter kialakítá-
sa érdekében Edvi Péter személyében miniszteri
biztos koordlnálja a Nemzeti Fi]harmonikusok-
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róI (sicl) készüló mindenre kiter1edó felmérést -
je]entette be hétfői tájékoztatóján Rockenbauer'
Zoltán (Népszabadság, Í'ebruár 22.. kedd, 3. o.).
oröm a megfeleJő pénzügyi háttér megtelemté-
se. miként örülni tudnék a veszekedós FesztiviíI-
zenekal megfelelő pénzügyi hátterének js. De
nem alszik bennern a kisördög, amely azt mond-
ja, ha X-nek nagyobb szeletjut a zenekultúra ne-
r'Íí tortából, szükségképpen Y hoppon marad.

A Rádiózenekar már nincs a bérlistlík dobo-
gós helyén, miközben délelőtt a szegény. este a
tehetősebb zenebarátok töltik rneg hangverse-
nyein a termet. Miközben külföldi tuméinak
visszhangja miatt sem kell szégyenkezníe. A
nemzeti zenekultúrának éppoly aranyalapja,
mint .'' (és most nem tar1ok névsorolvasást).
Megalakulása csekély 20 éwel maradt el a mű'
velt világtól. Lipcsében - nem főváros! - 1'924-
től taÍott 1'enn szimfonikus zenekart a belyi rá-
dió. Alapító karmestere töfiénetesen magyal:
Szendrei Aladár, Kodály zeneakadémiai osz-
tálylírsa. A Magyar Rádió nagyegyüttese idén
55 esztendős. Hogy ne történészkedjem módfe-
iett, csupán azt 1egyzem meg, a Hungaroton
szinte kizárólag a Rádiózenekar1 teszi CD-re, ha
kortárs zeneszerzóink szimfoníkus kompozíció-
it bocsátja ki. Ha másként nem. koncertfelvétel-
ről. Része eZ a Zene nelTrzeti vagyonának?

Maradva a rémhírnél: a zenekafi kétféle_
képp 1ehet kivégezni. Gyors haláilal' amihez
elegendő egy aláírás-pecsét-iktatószám a papi-
roson' Lassú kínszenvedéssel, ha a bérek any-
nyira e1maradnak az élmezőnytől' hogy elván-
dorolnak a legjobb erők. Kelen PéterPál beke-
rült az írott zenetörténetbe. Arra kevésbé em-
lékszünk. Bartókkal, Dohnányival, a fiatal
Ferencsikkel készített hanglemezt a 30-as
években, s az ő Pátia cége préselte a Rádióban
késztilt népzenefe'Ivételek monumentális solo-
zatát. Remé]em. döntéshozó nem kíván ismét
negatív Zenetöfiéneti személyiséggé válni.

Fischer lr'án interjújának nagybetűs címe
idézet a beszélgetésből: ,'A zenész zenéljen, és
a közönség döntse el, kit hallgat szívesen.'' -
Ug,v legyen! Brcuer Jrinos

Minden bizonryal megyan tt minisz,teri
biztos feladata, bcir éppen a Nemzeti Fil.hatmo-
nikus Zettekar eseÍében nent egészen egyértel-
n'ű a helyzet. IÍt ugvanis szűkkép.'ett, hatéko-
nytut míiköclő ntenetli'sm.ent áLL a zenekar mö-

8öÍÍ, amit ttem1etköiile g elisme rt muzs ikus -te-

kintéb' irtinyít' A:' együÍtes gazdítlkodása rend-
ben vtLt't, netnrég ellenőrizték és ha valóban
emelni kell a szakmai színvonalttt, azt az iÍt dol-
gozó, ntegfbLel.ően felkészült emberek révén Le-

het elénti. A minisz.teri bi.'tos nem tarÍja;t'eladtt-

tdnak a: intézménj belső életének btirmifajta
megt,tiltoittttásáÍ _ mi lesz akkor a dolgtt?

Az ítteni vá1tczások minisztériumon belü_
li koordiná1ása.

Ha mindez sikerrel jár és a minisz'teri szátt-
dékból valósúg le.sz, az együttes bére jelentősen
megemelkedik, ki ad magyarózatot (sőt még ilt-
kább pénzÍ) a Íöbbi z'enekarnak? Lincshttngulat
vtírható ntuz'sikusttink közöÍt és az íntézkedésnek
nem lehet ctz a céIja, hogy újabb bérvittikat sz'ít-

son és népvtittdorlást induktiljort a Nemzeti Fil-

httnnonikus yalatnint a többi vezető mag)lar
s7i mfon iku s :e n e ka r közi i t t.

_ EZt nem az én feladatom értékelni és minósí-
teni. Ana hivatkozhatom csupán, hogy a sajtóköz-
lemény fontos pontjaként Szelepelt a minket érin-
tő rendelkezés mintegy kezdő 1épésként való
meghatiírozása' amely általában a magyar szimfo-
nikus zenekarok sorsának, anyagi helyzetének
megj avítására irányuló foly amat elejét jelenti csu-

pán. Nem tudok anól egyébként, hogy olyan ter-

vezet ]enne a zenei é]etünket szabá1yozó boszor-
kánykonyhábarr' amely az összes szimfonik-us ze-
nekara vonatkozó koncepcióról szólna, de lehet,

hogy a dolog e kezdeti stádiumában ennek úgy
kell lennje, ahogy most van. Amint esetleg pub-

likus lesz a tervezés és konzultációra kérik fel a

szakmai szervezeteket, abban majd boldogan részt

veszek. Mint zenei ügyekben felelősséget érző
ember őszintén úgy gondolom, hogy nem is lenne
kívánatos. ha nálunk megál1na ez a folyamat.

A jóléthezvezető út tehótvcLlamifele minősé-
gi változ'ást feltételez a zenekar részéről. Az idő
sürget, hisryn a jelentésnek jűnius végéig el kell
kész'ülnie' a konnány döntésének augusztusig
meg kel.I sz'ülen'tie. Mily,en technoló7iát yólasztot-

tak az ílletékesek arro, hogl, felmérjék a minőség
j av íttis tit illet(Í le g s züks é ge s ebb tennivalóka.t ?

_ A minősítésnek a törvények szeilnt
minősítési rendszer alapján kel1 kialakulnia. A
miniszter kiad egy lende]etet, amely (a közal-
kalmazottak jogáIlásáról szó1ó törvény alap-
ján) e speciális terü]etre előírja, hogi,a nálunk
alkalmazott művészeket milyen elvek alapján
és milyen rend szerint kel] minősíteni' P.z a
rendelet vélhetóen tavasszal megje1enik.

_ Mi Íartttlmazhat még egy ilyen rendelet?
Két éve arról beszélgettünk, hogy teljesen in-
dokolatlanLil lttíboro gnak muzsikusok, amikor
Kocsis Zolttín valamib,en meghallgatóst kért
annak érdekében, hogy mindenkit jobban meg-
ismerjen. Akkor elhangzott' hogy a kérés in-
clokolt' Tíz napja arróL beszélgettünk, hogy a
minőségi bérpótlék első évforduLóján (mdr

2000-ben! ) újra tárgyalttik a muzsikttsok minő-
sítését mily-en siempontok jöhetnek még,

amelyek alapján szelektáltli Iehet közöÍtük?
Valószínűleg meghallgatásra lesz szükség,

ahol nem egy. hanem több for'dulóbanjátszanak
majd a muzsikusok. A meghallgatások anyagát
szigoruan a zenekari repertoárból választjrák ki'
senkit sem kényszeíthetnek versenyművek elő-
adására. A minósítéskor nemcsak a meghallgatás

',eredménye" dönt' hiszen a közalkalmazotti tör-

vény is azt mondja ki, hogy hosszabb periódus fi-
gyelembevételével lehet kialakítani a közalkal-
mazott minősítését. Ez a mi esetiinkben azt jelen-

ti, hogy adalékként a minőségi bérpótlék megál-
lapításakor született jegyzőkönyv ada|ai és az

esetleges meghallgatás végeredményei egy'titte-

sen dönthetnek a muzsikusok sorsiiról. A zene-
igazgató a több forrásbóI szátmazó információk
alapján készíti majd el a kollégak minósítését,
ami - értelemszer(íen _ kapukat nyit majd min-
den irányba. Meg is lehet váini muzsikusoktól,
amire eddig nem volt lehetóség. Szakmai alkal-

matlanságot eddig nem lehetett bizonyítani; jog-

szer(ien, indulatoktól mentesen, hosszabb tárgy_

szerű eljárás végén eddig Magyarországon még

nem lehetett egyetlen zenekarból Sem elktildeni

Senkit, melt nem volt alkalmas arra a munkára,

anit Végzett. Ugyanez az el1átás azonban lehető-

ségeket is teremt például egészséges belső mobi-
litásra. Bizonyos vezetői (szólamvezetői, kon-

certmesteri) megbízatások' mint mindenütt a

nagyvilágban meghatározott időre kellene, hogy
szóljanak _ nem mindenütt azok. Nálunk ez jogi-

1ag elég kuszán alakult; vannak életre' két évre

vagy ennél többre szóló megbízatások. Nem árt

itt sem rendet rakni. Át kéne alakítani kissé a
Koliektív Szerződést illetve a Szervezeti és Mú-
ködési Szabályzatot, mivel jelenleg igen nehéz-

kes 1enne például egy kiugróan tehetséges nluzsi-
kusnak e1őrejutnia, még akkor is, ha történetesen

az adoff szólam vezetóje már megfár'adt és nem

tudja olyan színvonalon teljesíteni megbízatását,

ahogy annak előtte. Miért nem lehet ezÍ úgy

megoldani, hogy senkit se érjen erkölcsi és presz-

tízsveszteség és hogy a szólam maga is jól jár-
jon? A minősítési rendszer akkor lesz jó, ha eze-

ket az elemeket mind tafialmazza.Ernekmég az

az előnye sem elhanyagolható, hogy időve1 va-

Iószínűleg - nemcsak nálunk, de a többi zenekar_

ban is megindulna ez a feltétlenü1 pozitív szak-

mai változást indukáló folyamat.
_Teljesen logikus és érthető minden, amivel a

minős íté si rends 1er me gv álto zós ánttk s ztiks é g es'

ségét indokolta' Az' nem világos, hogy ha két év-

vel ezelőtt tLgyanez'ek a muzsikusok ugyanennek

a 7eneigazgatónak próbót játszottak és egy ltó'
nappal ezelőtt u€}anez előtt a szahnai vizsgtiló
bizottsóg előtt,,megmérettek'', miért kttpnórulk

mtis minősítést? ]únius végéig mi vóltozhat meg'

mi derülhet ki, ami eddig titokban mctradt?

A zeneigazgatónak minden bizonrryal konk-
rét elképzelései vannak minden zenekari muzsi-

kusról, de mindenkit óva intenék attóI, hogy sor-

sráról egyetlen zeneigazgaÍó döntsön. Így gondol-

kodik Kocsis Zoltán is. amikor nemzetközi szak-

tekintélyekból ál1ő zsíint és több fordulóÍ. ter\]ez

a minősítés megvalósítiása esetén. Ez akkor már

hiírom fórum, amit kiegészíthet még a tanácsadó

testiiletként mfl<ödő Művészeti Tanács is.
_ Ön vílógjátt ember több nyelven beszél,

nemzetközi sz'erve7,etek elismert tagja, a
PEARLE munfuijánttk aktív részese _ van-e tudo-

mása arról, hogy Európóban egy zenekar bór'
mennyire is szükséges minősítési rendszeréről,

belső átalakilósáról e gy minisztérium bürckrati-
kus testülete döntsön, egy kotmtinymegbízott köz-

beiktatásávctl? Miéfi nem tudja e1t egy erre is,fel-

késziilt zenekar megoldani, ha az't mondjílk nekí:

biztosítjuk a kétt Jizetéseket, ha az eg}lüttes az til-

tal unk me gkívónt minős é get nyúj tj a ?

_ országonként vÍlÍozó a helyzet. Németor-

szágban a Zenemíjltész és Színházművész Szö-
vetség köt kollektív szerződést a német szakszer-

vezetekkel. Ez a kollektív szerződés minden ze-

nekana vonatkozik és évrő]-évre Í'eiújítják. ott
szigorú, több évtized alatt kialakított kategoizá-
lási rend van érvényben és a finanszíozás is je-
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lentősen különbözik a magyarétól. A kollektív
szerződés megfogalmazáSakol ott sok olyan ele-
met' amfuől mi még csak vitatkozgatunk, már
axiómaként szerepeltetnek. Van egy szakmai tes-
ttilet' amely a munká]tatói oldalt képviseli, van
egy éldekvédelmi szervezet. amely a munkavál-
lalók érdekeit képviseli és van egy állam. ame1y

ugyan jelentős részt vá1lal a német zenekar'ok fl-
nanszírozásában. de erre a két testtiletre bízza.
hogy egyezzenek meg. Itt tehát nem fordulhat elő
a nálunk tapasztalt megoldás. (Most a munkálta-
tók mondták fe1 éppen Németországban a koilek_
tív szerződést, mer1 olyan miigasnak ítélték a bé-
reket, hogy szinte finanszírozhatatlanná válnak a
zenekarok. Ezérl a zenekarokná] belső struktulá-
]is változásokat kell végrehaj tani : elképzelhetó'
hogy jelentős számban csökken például az ,,A"
és .,B'' kategóriás zenekarok törzslétszáma).

Franciaországban, ahol az áIIam szintén na-
gyon jelentős részt vállal a zenekar'ok fenntartá-
sában. tudtommal nem Íbrdult még elő a mienk-
hez hasonló eset. Angliában eleve más a helyzet,
mivel egy_két önkormányzati Zenekaft leszámít
va, az összes vezető zenekar önkormányzó' va-
gyis kít-ként mííködik és ha kapnak az államtól
vagy önkotmányzattól pénzt. kapnak, ha nem
kapnak, akkor nem kapnak. ott tehát e1eve nem
is szólhat bele az állarrr a zenekarok dolgába.
Ugyanez igaz az Egyesült Á]lamokban is. aho1

többnyire önkormányzatok a fenntartók, ahol a

fenntartók tagokat delegálnak az igazgató ta-

nácsba. A tulajdonos (a Í'enntartó) annyi ernber1

klild a testületekbe, hogy ér_vényesíteni tudja
akaratát. Ez a helyzet Hollandiában is, ahol a

fenntar1ó közvetleniil jelen Van aZ igazgató taná-
csokban. aZ együttesek működtetésében. Az ad-
minisztratív Struktúra tehát ú'gy néz ki, hogy van
az igyvezető igazgató. aki jogszabá1yok szerint
intézi az ügyeket. A nagy döntéseket az igazga-
tó tanács hozza meg, ahol díszként ott ! an egy-
két muzsikus és zenekari adminisztrátor és az

összes többi tag a tulajdonosi jogok gyakorlója.
A magyar törvénykezés a költségvetési intézmé-
nyeknél az egyszemé1yi Í'elelős vezetőt nevezi
meg az intézmény vezetőjeként és nem valami-
Jyen testilletet' Ha a t-enntar1ó úgy gondolja,
hogy egy intézménynéi jelentős változásra van
szükség. megteszi rzt a lepest. amit mo\t i. meg-
tett' hogy például kinevez egy nriniszteri biztost.

- MiÍ vór a aenekttr részér(jl? Miben rettkci-
ókttt, milyerL lé pé s eket' e s' etle g indulabkat ?

- Erre nehéz most vá]aszolni. Mindenesetr'e
megállapodturrk a miniszteri biztossal. hogy ó
maga mindenki' ezen belül az érdekvéde1em
rendelkezésére is áll majd a már em]ített kon-
ztlltáció a]ka]mával' Másfelől azonban úgy
gondolom, hogy a belsó gondok megoldása
nem aZ ő napi feladata, hanem továbbra is az
enyém és én ez alól nem is akarok kibújni. A
miniszteri biztossal való külön konzultációra
akkor van szükség, ha a tárgyalások túlnőnek
az intézmény keretein. I1yen például a létszám.
ami neuralgikus pontja az érdekvédelen és aZ

intézményvezetés együttműködésének. Nekem
államtitkári álJásfoglalás áll rendelkezésemre,

Ami Beethoven
Aki csak kedveli a klasszikus zenét' de aktí_
van nem műveli, be]e sem gondol igazábóJ.
mi is van voltaképpen egy Beethoven-szim-
fónia mögött Vagyis hát jóhiszemÍíen azt
feltételezi, hogy elsősorban Beethoven van
mögötte no meg sok-sok megszállott, hoz-
záértő ember. akik szeretik és értik Beetho-
vent. Rég rossz, ha egy hangverseny-látoga-
Íónak azzal kel1 Íbglalkoznia, hogy milyen
úton-módon jön létre a zenel élmény, ahe-
Jyett, hogy minden pórusáva1 a muzsika be-
logadásának adná át magát.

Az a szomorú fejlemény, hogy a sajtóban
hovatovább túIsúlyba kertlltek a szimfoni-
kus zenekarok megélhetési és túlélési küz-
delméve] kapcsolatos tudósítások a művészi
kérdésekkel szemben, a kibicet a rossz em-
lékezetíí médiaháború hónapjaira emlékez-
teti. Akkol fordult ki a sarkaiból ú_ey a nyil-
vánosság, hogy maguk a hírek gyártói kerül-
tek a lapok hasábjaira, a tévé- éS rádiómű-
sorokba: a va1óság he1yett a tükör' saját ma-
gát mtLtatta felénk Mostanában ugya]lez töÍ-
ténik a komolyzenei életben _ annyi módo-
sulással, hogy az emberek még kevésbé ér-
tik, mi folyik a kulisszák mögött' A Feszti-
válzenekar decemberi ülősztrájkja nem csu-
pán médiaesemény Jett. hanem a bulvársaj-
tónak is felkapott témája a történések rnö-
gé azonban viszonylag kevesen tudtak és
akartak bepillantani.

Mint ahogy most Sem ért a kívülálló egy
sereg olyan adalékot és kijelentést, anrivel
naponta nyakon öntik. A Fesztiválzenekar
rétestésztaként nyúló történetéből is csak ne-
hezen lehet kiszűrni a tényeket: a főváros a

költségvetésébői csupán 198 milliót akar ad-
ni a korábban elkén1'eztetett zenekarrrak.
míg az alapítván1' 310 nilliót gondolt. A két
összeg között szemme] láthatólag áthidalha-
tatlan a szakadék ene még maga Marschall
Miklós, kulturáIis ügyekért felelős er-alpol-
gármester, jelenlegi kuratóriumi elnök sem
képes saját magával átfedésben megoldani.
Most Marschall még a Demszky-kritikáig is
eljut, s brír arra azért nem vetemedik' hogy
kultúrae] 1enességgel vádolj a volt hivatali fő-
nökét, azt megkockáztatja, hogy "kultlrrá]is
ügyekben régóta rossz tanácsadói vannak''.

Az ellentétek most' a pénzínség idején
buktak ki' holott alighanem az alapítástóI
"kódolva voltak''. Demszky 1992-ben _ s jó

van
darabig még később is _ politikai aduként
használta a FesztiváIzenekart; az idők válto-
zásár l1 azonban egyre terhesebb ko1onccá
r á1r számára. Mar'schall sem állja meg, hogy
ne teg\en maró megjegyzést a ku1turá1is
komán1zat közönyére _ mintha az állam-
nak bánn koze is r'olna egy fővárosí fenn-
tar1ású zenekarhoz'

Az á]larrr anúrg1 is más egytittesben -
stílszerűen az A1larrrj Hirngversenyzenekar-
ban. most Nemzeti Filhannonikusokban -
utazik. Mint fenntar'tó. azza]' is kiemelte a

sorból ezt a táfsulatot. hog1 miniszteri biz-
tost nevezett ki a fe]r irágoztatására. Igaz,
némiképp puccsszerííen: a bejelentés alkal-
mára összehívott sajtótáj ékoztatót jószerivel
titokban tanották. s a biztos kinevezéséről a
zenekar némelyik vezeÍője, sőt a kultuszm!
nisztérium i]letékes tisztségviselője is csu-
pán a helyszínen ér1esült'

Mindez azonban épp olyan részletkérdés"
mint az. hogy Fischer Iváné lesz-e (új né-
ven) a Fesztiválzenekar, vagy Demszky Gá-
boré (a régin). A staggione-rendszer valószí-
nűIeg a sztárzenekar' végét jelentené, a csök-
kentett költségvetés talán csak a fischeri ze-
neigazgatásét Abban viszont párhuzamot
1ehet vonni a Fesztiválzenekar és az NFZ
között. hogy mindkét esetben a zenei kirakat
létrehozása a céI. Ez (bár lehet "vi11ogni''

vele a külföld eiőtt), aligha segít a szimfoni
kus zenekarok többségének gondjain - azo-
kén, akikre a munka dandárja vár' ok to-
vábbra is ki vannak szolgáltatva fenntartóik
kénye-kedvének. s az egzisztenciális gond-
jaikra sem jut annyi aggódó figyelem, mint
a reÍlektorfényben tündöklókre' Vannak per-
sze bjztaÍó momentumok ís: Hajdu István
rádióelnök például kategorikusan cáfolta,
hogy amí_e 6 á11 az intézmény élén, valót1an
híresztelés az, hogy bármennyit is átcsopor-
tosítanának a rádjós művészeti együttesek _

így a Rádiózenekar költségvetési támoga-
tásából. Hajdu fél évig még biztosan elnök
lesz _ más zenekarok még ennyi garanciát
sem kapnak ajövőre nézvésÍ.

A koncertlátogató nem kíváncsj a hang-
Velseny hátterére _ nem is r,árható el tőle.
Meglepetés legfeljebb csak akkor fogja érni,
ha azt ke1l tapasztalnia: a sok bába között
maga Beethoven is elveszett.

Csontos Jóttos

mögött

ameiy szerint a zenekar Iétszámát 99 fő közal-
ka]mazottban je1öli ki. Ezzel szemben a zene-
kar érdekképviselete azt mondja. hogy nem en-

ged a 113-bó1. E'nnek súlyos létszám- és bét-
gazdáIkodási vonzatai vannak, és hiába ad né-

mi szabaclságot az Á1lamháztartási Tör'vény eb-

ben a kérdésben az intéznény' vezetőjének. a

cél mégiscsak az, hogy jóJ és ésszerííen míí-
ködjünk. A helyzet kényes, hiszen ebben az

ügyben az e]mú]t két évben a munkáJtatói jo-
gok gyakorolói hivatalbó1 e1járttrk a minisztéri-

umba. miközben a minisztérium rendszeresen

tárgyalt a hiratalos \'ezetőSég távollétében az

érclekr éde] enrnrel. szükségszerűen közelebbrő1

is istler_i tehár a problémát. Dönteni nehéz, an-

níl is inkább. mert minden i1yen döntés prece-

dcns értékű lehet. Ilyen pontokon fontos szere-

pe lehet a miniszteri biztosnak. Speciális jogi

és szakmai információkat gyííjrhet össze, java-

solhat és tanácsolhat a minisztcr_nek'
_ Önről köztudott, hogl tltítilig, minden kö-

rüIménlek kö:ijÍt tt .'eitekll t;rdekeit tartotta és
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tartja slem előtt, hogy munkatórsai mellett ki-
áll, minden igyekezetével a nyugodt és biztonsó-
gos munkóra törekszik, ennek érdekében embe-
reket, tanácsokat efogad, tórgyal és kompro-
misszumor kd. Mit gondol, miért éppen Önnel
nem közöIték azt, hogy miniszteri biztost ne-
veznek ki az együttes élére?

_ Valóban lojális vagyok mindaddig, amíg
saját értékrendemen belül azt elfogadhatónak
tartom. Nemcsak én voltam tájékozaÍIan, ná-
lam ,,fontosabb" emberek is voltak. akik az-
nap, esetleg a sajtóból vagy valamelyik híradó-
bó1 értesültek minderről.

Jelenleg azonban nem azzal foglalkozom,
hogy magyarázaÍokat keressek, miért nem
avattak engem is a titokba, hanem azzal, hogy
mindent összevéve nagy valószínűséggel
most valóbanjobbra fordul azenekar és a kó-
Ius sorsa' mégpedig jelentős mértékben. Ezt
tekintem a legfontosabb dolognak. Abban is
biztos vagyok, hogy a most kezdődő folya-
matban munkatársaimmal a jogszabályok be-
tar1ásával a legnagyobb emberséggel hozunk
majd meg minden döntést _ ezt a magam ré-
széről garanÍálni is tudom. Nagyon bízom
benne, hogy nem következik el olyan pilla-
nat, amikor azt kell mondjam: felállok.

_ lrhet-e Szerepe a MiniszÍéium döntésében
annak a ténynek, amit on is említett legutóbbi
beszélgetésünk során, nevezetesen hogy a művé-

s zeti béryótlék minden s e gít s é gév el é s nagy s zeríí-
ségével együtt sem volt arra elegendő, hogy a
művészek lemondhassanak a különmunktikróI, a
haknikróI ? Valószíníísíthető olyan szerződé smó-
dosíttis az augus1tusban esedékes emelés meg-

történtekor, amely megtiltja a Nemzeti Filhatmo-
nikus Zenekar tagjai szómdra az ilyen különmun-
l<ik vóllaLásót?

_ Ebben egészen biztos Vagyok. Amiről ed-
dig beszéltünk _ a nevében is benne van _! egy
pótlék. Ahogy bénól (Magyarországon kima-
gasló bénől) beszélünk majd és nem pótlékról'
a munkáltató elvárhatja, hogy a művész min-
den tehetségét, szorgalmát és energiáját a ze-
nekar szolgálatába állítsa. Akkor is, ha ez, a re-
ményeink szerint majd Magyarországon kima-
gasló bér, amiből Magyarországon majd tiSZ-

tességesen meg is lehet élni' nem több, mint
egy németországi ',B'' vagy ''C'' kategóriás ze-
nekar kisegítőjének bére. De mégsem kell
majd senkinek olcsó' méltatlan haknikba 1o-

valnia magát, mindenki el tudja taftani a csa-
Iádját, szabad idejében gyakorolhat, vagy fel-
mehet a ls4áÍÍába pihenni, jó levegőt szívni.

Nemcsak a magasabb bér okozhat majd kom-
fortérzeteÍ a muzsikusoknak. Tervezhetőbb lesz
életük, egy évre e]őre órára, napra tudhatják majd

a kollégrík, mi 1esz a dolguk. Ehhez természete-

sen a parürerek pontosabb tervezése is elenged-

betetlen, ami nem mindig rajtuk' mint inkább

anyagi lehetőségeiken múlik. Minden év április-
májusában a következő évad júniusáig kell majd

tudni percre pontosan a koncer1ek, próbak idő-
pontját és műsorát.

Lehetőségiink lesz kivá]ó művészeket is meg-

hívni, akiket eddig anyagi okok miatt nem hív-
hattunk és ami muzsikusainknak fokozott zenei

élményekben lesz részük. TaIán nosztalgiáaha-

tunk a har'rnincas évek aranykorán, amikor
Weiner Leó egy fél évig próbráIt egy Mozart mű-

sort a zenekar bemutatkozó koncer1jére, ami után

a világsztárok egymásnak adtiik a kilincset, mert

mindenki elődünkkel, a Budapesti Hangverseny-

zenekanal akafi játszani. És hasonló ,,zarándok-
hely'' volt a már Állami Hangversenyzenekar a

hatvanas-hetvenes években is. Mindez valósággá

válhat, ha megkapjuk a szóban forgó pénzt, ami-
ért most dolgozunk. Ezért pedig érdemes többet

dolgozni, vitázni, trígyalni. De érdemes megmé-

rettetni is. hiszen van miér1.

Tóth Anna

Nem lehet Cél a neh ézségek áIlandÓsítása
Több' mint három évtizedes aktív muzsiktilds utdn Cserélte Íel hangszerét a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar igazgatói
székével Honláth László klarinétművész. Két éwel ezelőtt hangos, naTy publicitdsú viharok kísérték az előző igaryató

tóvozásítt és az új érkezését. A körülmények azóta Sem kedveznek nyugodtabb légkör kialakulásónak, hiszen a fenntartók
(Vas megye és Szombathely városa) maguk is komoly lik:liditósi gondokkal küzdenek.

A fizetések alacsonyak, a fluktuóció na7y, az utónpótlós nem igazón megoldott, a tórgyi feltételek hiónyosak
és a muzsikusok bi7ony egyre türelmetlenebbek. Ezzel eTyütt országos SzimÍonikus Zenekari Fesztivólnak ad otthont
a vóros, új CD-felvételt készített a zenekar és lzaki Masahiro személyében kivóló kyalitásű, a ta7sóg óltal választott
karmesterrel dolgozhat két szezonon keresztül. Hot'váth Lószló tisztában van azzal, mi mindent tudoÍt megvalósítani

két évvel ezelőtti elképzeléseiből és azzal is, hogy sok mindennel adós mé8 muzsikusainak. Van, amit nem tud,

van, amit nem iS akar megtenni annak érdekében, hogy pillanatnyi megoldósokkal oruosolja a bajokat,

hiszen hite szerint egyetlen cél lebeghet mindannyiuk előtt: minőséget teremteni és azzal állni a közönség elé.

_ Két éve beszélgettiink utoljára' amikor on
lett a zenekar igazgatója. Meglehetősen viharos
körüImények között kezdte munlaijót, amit a saj-
tó élénk érdeklődése még csak tovóbb fodrozott
akkoriban. Hogyan sikerült megoldania az akko-
ri gottdokat, sikerült-e valahogy ,,mederbe terel-
nie'' a fel-fellángoló indulatokat ?

_ Sosem Szerettem a sajtóban visszhangzó
botrányokat és az em]ítetÍ események kapcsán is
csak akkor nyilatkoztam éppen a Zenekamak

-, amikor már valamennyire elcsinrltak az indu_
Iatok és el lehetett kezdeni dolgozni. Az elmúlt
két évben értem el eredményeket, de vannak
olyan jellegű tennivalók, amelyekkel nehezeb-
ben tudok megbirkózni. Sajnos nem mondhatom
el azt, amit Sir László elmondott a miskolci ze-
nekar kapcsán: ,,Nálunk nyugalom van''. Megol-

dandó problémáimat ugyanakkol nem vagyok
hajlandó az újságok hasábjain ország-világ elé

tárni. A zenekar nagyon nehezen nyugszik meg
és ennek több oka lehet, mindenek előtt anyagi
természetűek. Nyugalom nincs' de dolgozni
azért dolgozunk.

Döntő volt ez a két év a zenekar fejlődésében,

ami pé1dául a tagság körében működő ktilönböző
grémiumok (például míivészeti és közalkalma-
zoffi tanács) és maga a tagság együnműködését
il1eti. Demokratikusan szavazhattak arra, hogy a

két nagyon jó karmester közüI, akik mindketten
egy egész évadon keresztiil dolgoztak az egyit-
tessel, ki legyen a zenekar karmestere. Így esett a

választás Izaki Masahiro személyére, akinek fel-
lépésével megítéIésem szerint egészen új korszak
nyíIt a zenekar életében. Egy zenekari tgazgaÍó

csupán egy irrínyító; aki valóban inspirálni tudja

a muzsikusokat, az csak a karmester iehet.

Mennyi időre szól Izaki Masahiro megbí'

zatósa?
_ Két esztendőre.
_ Mi lett azzal a tervéyel, amiről szintén be-

szélt mór két éwel ezelőtt, neyezetesen hogy or-
szógos zenekari fesztivólt Szeretne rendezni

Szombathelyen?
_ Folyamatosan és szisztematikusan próbá-

lom megvalósítani mindazt, amit akkor eltervez-

tem'Ez a terv megvalósu1, éppen 2000-ben, ami-

kor a magyar millennium alkalmával néhány hét
alatt szinte minden magyar szimfonikus zenekar

koncer1et ad majd Szombathelyen. Azért is fon-

tos számomra, hogy éppen Szombathelyen ren-

dezzük meg ezÍ a fesztiváIt, mert in található az
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