
Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

14 VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

Soha nem zenéltem színpadon, így csak

elképzelni tudom azt az érzést, milyen le-

het ünneplôt öltött publikum elôtt játsza-

ni. Ennél már csak azt tudom nehezebben

elképzelni, milyen lehet színpadon, de

publikum nélkül. Amikor a játék tétre

megy, noha nem koncertrôl, s nem is pró-

báról van szó. Végképp nem tudok azon-

ban elképzelni egy meghallgatást a para-

ván mögött.

Tudom persze, hogy meghallgatás

nélkül bajosan lehet zenekarhoz kerülni.

Így van ez Nyugaton is, ahol a kultúra

(azon belül a mûvészet) régóta bevett

árucikk, s nem is a legrosszabb fajtából

való. A komolyzene elnevezésû termék

létrehozására épp úgy pályázni, tende-

rezni kell, mint bármilyen más megbíza-

tás elnyerésére. Komoly társulat nem

vesz zsákbamacskát, hiszen egy zenekar

éppen annyit ér, mint a legrosszabb tag-

ja. Az viszont már fölöttébb furcsa szitu-

áció, amikor a muzsikus a régi zenekará-

nál kényszerül próbajátékra. Olyan ez,

mint A dzsungel könyvében Akelának, a

farkasok vezérének a próbatétele hold-

töltekor: ha elvéti a növendék szarvasbi-

kát, nem falkafônök többé.

Ami a Nemzeti Filharmonikusoknál

június folyamán zajlott, sok tekintetben

emlékeztet a dzsungelnek erre a törvé-

nyére. Hulljon a férgese – mondta a kul-

tuszminisztérium, amikor a próbajátékot

rendeletben írta elô az állami fenntartású

zenekar számára. Tény, hogy nem szá-

moltak az évtizedekben mérhetô múltú

zenekari tagok szakmai érzékenységé-

vel, büszkeségével. Azzal, hogy a para-

vánok mögé küldött mûvészek (amely

névtelenség a „mindent a fülnek, semmit

a szemnek” elve alapján, az elfogulat-

lanság jegyében íratott elô) sérelmezni

fogják: húsz perces produkció alapján

fogják megítélni egy fél élet munkáját.

Érthetô a szakszervezet aktivizálódása

is: nem kizárható ugyanis, hogy szerzett

jogokat fenyeget a megerôsítô próbajá-

ték intézménye.

Az érdekvédôk persze a minisztériumi

indoklás ellen – hogy szeretnék világ-

színvonalúvá feltornászni a magyar fil-

harmonikusokat – érthetôen nem tilta-

koznak: a kultusztárca pénzt, paripát,

fegyvert is ajánl a merész elgondolás

mellé. Cserébe viszont azt várja, hogy az

e nívót alulról súroló zenekari tagok ki-

rostálódjanak. A 400 pontos értékelési

rendszer ehhez ugyan némiképp önké-

nyesnek tetszik: az üdvösséget jelentô

300 pont csak akkor jöhet össze, ha az

önmagában 200 ponttal gazdálkodó Ko-

csis Zoltán adott esetben önmérsékletet

tanúsít – akkor a kétségkívül nagy nevek-

bôl álló nemzetközi zsûri sincsen epizód-

szerepre kárhoztatva.

A paraván mögött zajló – sokak sze-

rint megalázó – minôsítô vizsga tehát a

honi szimfonikus zene „nyugatosításá-

ra” tett kísérletként is felfogható. Évi

négyszázmillióról 1,25 milliárdra nö-

velni az állami apanázst – ez bizony

több mint háromszoros emelkedés.

Ilyen ugrásra legmerészebb álmaikban

sem gondolhattak a zenekarnál – elsô

pillantásra tehát ellentételezésként mél-

tányosnak tûnik némi teljesítményköz-

pontú kellemetlenkedés. Kovács Géza

igazgató úgy számol, hogy a változás

eredményeképpen a zenészek átlagfize-

tése bruttó 125 ezerrôl 344 ezerre emel-

kedhet, a kórustagoké 108 ezerrôl 250-

280 ezerre, a mûvészeti bérpótlék pedig

7250 forinttól akár 87 ezerig is felsrófo-

lódhat a teljesítménytôl függôen. Fel-

foghatatlan – fesztiválzenekari nagy-

ságrendû – változások!

A tízmilliós költségû próbajáték

ugyanakkor soknak tûnik ama tíz-tizen-

két zenésznek a kiszûrésére, akiknek

„gyengébben muzsikáló” voltával amúgy

is mindenki tisztában van a társulatban.

Kocsis Zoltán azonban minden bizony-

nyal korrekt akar lenni – még ilyen áron

is, hiszen a 81 százalékos arányú bizal-

matlansági szavazás, amellyel a zenészei

alkalmatlannak találták a zeneigazgatói

poszt betöltésére, óvatossá kell, hogy te-

gye. Ha nincs ez a paraván mögötti „cir-

kusz”, joggal mondhatnák rá a rostán ki-

hullók: személyeskedô döntéseket hozott

személyi döntések gyanánt. Igaz, ezt így

is fogják mondani – ám azoknak sem le-

het igazat adni, akik a dolgok örök válto-

zatlansága mellett érvelnek. Egy ilyesfaj-

ta hazai minôsítô rendszernek egyelôre

nincs meg a hazai kultúrája – s azt nem is

lehetett várni, hogy elsôre minden moz-

zanata kiforrott legyen.

Mind az ötlet, mind a módszer isme-

rôs lehet Kocsis számára még a Feszti-

válzenekarból, ahol nyolc esztendeje –

még Edvi Péterrel, a mostani filharmó-

niai miniszteri biztossal együtt – vala-

mi hasonlót dolgoztak ki és mûködtet-

tek. Most Fischer Ivánék a régi dicsô-

ségre hivatkozva – az államra is sértô-

dötten – valósággal elirigylik a kilátás-

ba helyezett krôzusi támogatást. (A

négyszázezer dolláros ráadás-büdzsébôl

fél tucat világsztárral is emelhetik az

„új” sztárzenekar fényét.) A módszer

ugyanaz, mint a Fesztiválzenekarnál, a

beígért nívó meg még azt is meghalad-

ná – a kormányzatnak pedig szuverén

joga, hogy milyen zenekarnak és zene-

igazgatónak szavaz bizalmat. (A kor-

mány-fôváros ellentét gyakorta kiját-

szott retorikai aduja itt nem vethetô be.

A BFZ-t a fôváros ejtette, a kormány-

zat csupán nem segítette fel a földrôl.

Ez lényeges apróság.)

A jelenség azonban, amit a filharmo-

nikusok nyugati szintû felfuttatása je-

lent a zenekari életben, hasonlatos lesz

a Fesztiválzenekar-effektushoz. Lesz-

nek sztárzenészek, úgyszólván anyagi

gondok nélkül, majd egy tátongó sza-

kadék, s a túlparton úgyszintén lesznek

muzsikusok, akik elemi egzisztenciális

gondokkal hadakoznak majd. A futball

világából ismerôs a következmény is: a

szegényes zenekarok kiugró adottságú

mûvészeit törvényszerûen „elszipkáz-

za” a módosabb társulat. A többieknek

marad az utánpótlás-nevelô szerep,

egyes társulatok számára az agonizá-

lás, a megszûnés. Miközben talán lesz

egy világszínvonalú szimfonikus zene-

karunk, a derékhad lehetetlen helyzet-

be kerül. Ez idôvel visszahat a kivéte-

lezett társaságra is, amely ezek után ta-

lán már a külhoni igazolásoktól sem

ódzkodik majd (anyagiakkal fogja

gyôzni), hogy maradni tudjon a mókus-

kerékben.

A próbajáték (akárcsak a túlélési di-

lemmák: staggione-rendszer vagy fix ál-

lás, kft. vagy kht.) ennélfogva mulandó

problémának tûnik – a jövôt meghatáro-

zó kérdéseket nem itt kell keresnünk. Ez

persze aligha vigasztalja a zenekari ta-

got, akinek itt és most kell bizonyítania

a puritán paraván mögött…

Csontos János

A paraván mögött
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