
ZExEI KOZELETUNK

_ 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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