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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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