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A Metropolitan opera korábbi főígazgatójaként, úgy Ís mint, akjnek utoljára
volt művészeti és igazgatási felügyelete a világhirű szervezet felett, örulök hory
átnyújthatorn azt a jelentést, amely múlt decemberÍ budapesti utarn
eredménye. Emlékezhet rá, hogy látogátosom célja az volt, hogy megvizsgáljam
a Magrar,qriami operaházjeienlegi sza}<rnai helyzetét és javaslatot tegyek
néhány szükséges valtoztatásra - igazgatási és művészeti téren egyaránt -, hogy
ez a tórténelmi szinház eifoglalhassa méltó helyét a születőben lévő uj Kozép-
Kelet Európában. orutot<, hory most átnyújthatomjavaslataimat abban a
reményb",', hogy segitségé." jé.".'"k munkájában, hogl a Magyar Allami
operaházat ismét felruhazhassa azzd' a Szereppel, anrelynek egyszer részese
volt: a nerrrzetközi opera ülágának fontos és megkülönböztetett szervezetének
szerepével.

Ez a jelentés nem születhetett volna rneg néhány elkötelezett enrber kicinelkedő
egyultmuköclése nélkül. Ők ugyan ugy tudják mint ahogy on vagy en, hogy ezt
a nagyszerű operaházat ismét régi fényével kellene övezni. Kűlönösen ki
szeretném fejezni köszÖnetemet néharr1r mtrnkatiirsának - Borsa Mik]ós
tccirnikai igirzgatórlak' dr' Verlczel Silrrclclr penzrlgzi igazgatórrak ós |{vilassy
Ágrresnek a nerrrzetközí oszta]y vezetőjének. trekete Gyorgy Művt:iőclési és
Közoktatási Allarrrtitkár Helyettesnek és dr. Marscha]l Milllósnak tsudai:est
Helyettes Poigármesterének szintén hilás vagyok hogy elbeszélgetirettern velük.
Kűlönleges köszönetenret fejezem ki régi barátonrnak Lang Györgynek, a
Gundel Etterem tulajdonosának es Buday Gábornak, a Langastorromia KFT
ű.g5rv.ezető igazgatojarrak. Nagy örörnömre szolgaitak a rrregbeszéiések Í{uikey
Lász\oval a Budapesti operaház Baráti Körének üg1vezető igazgatójával,
Joshua Freeman-nel a fiatal amerikai karmeseterrel, és feleségévei, Monica
Levy koreográfusnővel, akik jelenleg Magyarországon élnek és dolgoznak.

Azonban a negbeszélések és a munkavégeztévei levont következtetések tőlenr
szárrnaznak'arra a negyven éves tapasztalatra alapitva őket, amelyet a
nemzetközi zeneí, opera es prózar szinház világában szereztenl,

Remélem egyet íog érteni ezekkel a megfigyelésekkel nünthogy ezek egy
kollégátó| származnak. Nagyorr váronr az alkalrnat hoEr az egyes témaköröket
személyesen megbeszélhessűk.



Történetiség

A Maglar Allami operaház története Szorosan kötődik nagrmultu tradició L*loz,messze visszanyúWa az osztrák-Magyar Monarchia virágÉora elötti időkhöz. Haa]ta]áb an Magyaror szágr a gond olunk' akkor egr olyan nemzeta]l előttúnk,
amelynek kultúrája gazdagította az egészvilagit. Csak a |g-2o, században.
Molnár szindarabjajtol, a Korda flvérJk filmjeilr, Liszt, Bartók, Ifhá.r, Kodaiyművészetén keresztűI Jeritza, Szell, Solti, ormandy Jenő zenéjéigMagyarország
mindig vezető szerepet va]la'lt a kulturalis életben. Gondoljunli csak azo gc:a anapokra mikor a opera üglei Gusztáv Matrler kezében votiak vagy aIra aharmincas évekbeli estére, arnikor az operaház akkori intendánsa a világnak
adta a félénk, fiata'l Svéd tenoristát, Jussi Bjoeriing-et.

Megannyi éven keresztül az A]lami operaház a mincíség jelképe volt' Testvér-intézményével,a bécsi operaházzal egyűtt a zenei világ erre a két művészetiközpontra figyelt: a legiobb rnűvészef,léptek fel ezen a két szinpaclon és trurópale$obb közönsége töltötte meg nézőtereiket. Mindez azonban eltünt a VarsóiSzerződés évei a]att, amikor MaErarorszag a többi közép európai országgai
eglütt a kultúra'lis elegancia hetyéb" ..'g.dt. az amorf i.o'ep''"rűségeí
Ha Magyarország új nemzeti életet kezd, es rneggyőződesern ho * ez a helyzet,akkor nem csak politikai és lereskeclelmi siker&'re lesz szukse$ rrane,,' akultúrilis élet - múzeumok, gaJériák, konfiarak, szinházak. s7iníónikus
zenekarok, és a nagyszerr.i operah áz - wjia éledésére is. A művészet
|eJfedezőinek egr teljesen u; generációjara lesz szükség. De elengeclhetetlen
feltétel, hory ezeket a felfedezőkrrek tánrogatói is leryúek, akikie vonatkozóan
Fekete Györgr helyettes a]lamtitkár ur.ugyo'' ta]a]-óan a kultura]is managerkifejezést haszna]ta - olyan fiata-l emberekiől van szó, akik eikötelezettjei amiÍvészeteknek és akiket tanulmányaik során kíképeztek alra, hogranhasznalj ák a nlűvészeti intézmények igazgatáSának nrodenr módszereit.

AZ ]PERAÍIAZ

Megitélésem szerint az operah áz azonnati figleImet i$ényel. Több
Szempontból.előnyt kellene élveznie _ eZ anemzet elscÍ számu színháza' jól
ismert Budapesten kivül is, és olyan intézmény, arrrely ismét nemzetkö zi|egelismert turista látvárryosság lehetn e. Az épulet maga nagyszerű, ékes példája a19. századi szinházi elegarrciának, na$/on szépen, korhűen van restaura]va'Az
épületet légkorrclicioná'lássa] kell ellátni., -o,'L"', nem gondolom, hory ennek amodern kényelmi berendezésnek a beszerelése megolahátatlan lenne.



Bbben a stádiumban viszont nagr szükség lenne e$r teljesen uj igazgatási
rendszerre, amit egy erőteljes művészívezetéssel kellene kezdeni. Ami jelenieg a
szinpadon vaIl, az nyilvánva-lóan a ülágon elfogadott művészi szint alá kerütt..

Azt az információt kaptam, hogr az operaháznak 1200 a]kalmazottja van,akik
évente 4oo opera vagy balett eIőadást tartanak a főépűletben és az trrkel
Szinházban. Evi 400 előadássa] lehetetlen nivót tartani. Ez a szárn rendkivűi
magasnak tűnik, még akkor is,ha neITI \resszük figlelembe ahrazal közönség
korlátozott voltát. Arni az Erkel Szinházat illeti: a felelősséget át kellene adni
egy másik előadó-művészettel foglalkozo szerstezetnek, vary ha mégis az
operúÁz irányitása alatt kell maradnia, akkor meg kellene gondolni, hory nem
lehetne-e opera-próbalás céljaira hasznilni. Ez egl olyan épűlet, amely hasznos
lehetne ha oktatási célokra haszna]nák.

A Fekete úrral folytatott beszélgetésből nyilvánva1óvá valt, hogy az Allami
Operahaz nagyon költséges intézmény, éS nem fog több támogatáSt kapni. Azt
engedte következtetni, hogl a szervezet us/anazt az összeget ío$a kapnÍ, amit
eddig' ami ha jól értem éi 12 millió forint.

12 millióból sok mindent lehet csina]ni, }ra rnegfelelően lrasznalják fel. Magán
osszegek gyűjtésére is természeteserr szü}<ség lesz, de erre csak akkor kerülhet
Sor, ha az adakozoktoz vaiamiféle mirrőséggel iehet fordulni. Veleményem
szerint jelenleg nincs semmi olyan a szitnpadon, amellyel hosszutávű ma$án-
érdeklődést ki lehetne elégiteni.

trgl öt pontból a-Iló tervezetet szeretnék előterjeszteni, olyat amelynek a
végrehajtasáJtoz szükség lesz bátorságra, elszántságra, de ameiy olyan
helyzetbe fo$a hozlri az operaházat, hogy üsszaszerezheti régi hirnevét és
bitzosithatja a naglszerű jövőt.

A TERV

l.TAI,ALNI KtrLL trGY KEPZtrTT INTtrNDANST

Ahogy on is tuclja, eg} intendáns felel a művészi és az igazgatási egészségért
es/ operaházban' Először ta'lán jó lenne' ha ez a személy nem Inagyar lenne,
hanem va]aki egy európai országból, aki hasonló értékrenddei rendelkezík' Dz a
személy lehetne német, osztrák, brit,svájci ( amerikai tatán nem) - opera,



2.

zerlei,szin,házi háttérrel-' akinek meg van a bátorsága a koros énekesek,
táncosok, zenekari tagok, igazgatesi személyzet nyugdtjazására. és képes
targyalásokat folytatni ennek érdekében a Művelődési és Közoktatási
Minisztériummal az eh}rrez szükséges kűlorr összegek biztositásárőL, Bzek a a
nyugdijba vonulási alapok lehetnének például olyan kölcsönök, amelyeket egr
jó opera bolt vagy eg az operúnzon belül működő első oszta]yú étterem
bevételeiből lehetne üsszafizetni. Ez a folyamat nehéz lesz, sok szivfájdalmat
fog okozni,.nem ís beszélve a fejfájásról , de mindez szükséges, ha az intendárrs
a művészeti nivót tartja szemeiőtt. Az Erkel Színház mint az operaház második
szimpada meg kell, hory szűnjön. Budapesten az opeúlálzban szabadna csak
előadásokat tartarri, legalábbis addig ameddig a művészet.i kiválóság meg nem
követeli a teijeszkedést. Akkor viszont egl alkalmasabb épületet kell talalni.

Bécs 2,5 őrás útra van autóva] Budapesttől. A két operaház az osztrák-Magyal.
Monarchia Ídején szövetségese volt egymásnak: miért ne lehetne ez igr rna is?
Jelenleg a bécsi Staatsoper és a Volksoper egy erységet képez az osztsák
Művelődési Minisztérium fennhatósága a'latt, jó alkalom eZ aÍra, hogy
Budapesttel együtt ir.1 vallalkozásokba kezdjenek. A Staatsoper hirneve
magában is kiemelkedő, de azok a művészi szálak, amelyek a szomszéd
intézménnyel kothetnék össze érdekesek lehetnek. A részleteket az uj
intendánsnak kellene kidolgoznia, de bármi is leEren a végeredmény, ezt az
utat végig kellene jami.

3. FUNDRA]SER ALKALMAZASA

Az első pil lanattól kezdve azt kell fcltÓiclc:lr}ii l l l ' ' , }ro$,'zzilj Vt.ZL'iós képcs lesz-
érdekes dolgokat bemutatni a budapesti szinrpadon, azért is hoEl maga'rr
adakozóktól ujabb összegeket iehessen kérrri az éw 12 milliós allami tánrogatás
kiegészitésére. Ez a munka hivatásos funclraiser ilka]nazását fo$a
megkövetelni. olyan valakiét, aki viszonylag jaratos ezen a területen, aki
rendszeresen jelentést fog tenni az irrtendánsnak, akí rneg fogja tala]ni a
iehetséges magán forrásokat és aki naEr elszántsággal meg is akarja szerezni
iazokat. Tudaiábilr vaEiuk ;]'iit}aJi, 1io5i i'r |uriclraisiitg egy |cijesc'i r.ij Lclúicl
Magrarországon, de szükséges eszk Óz szervezetek életbenmaradásáshoz a
támogatásért folyó küzdeiem világában' De eg}r szempontot soha nem szabad
figyelmen kivül hagmi: soha nem próbaljon meg senki támogatást szerezni
másra mint felsőfoku teljesitményre. A magarr adakozóknak jó a memoriájuk:
csak egyszer lehet becsapni őket. De egy nag5/Szerű intézménybő| szárrnazo
ns/Szerű minőséggel azonban' erős és hűséges támogatókat lehet szerezní,



Ha realistán szemléUük a kérdést mg kell allapitarrunk, hogy a 40-es vary a 60-

as éveik közepén járó emberek közüI nem sokart fognak vállalkozni arra,hoEr
valtoztassarrak azoÍL a módon ahogyam uj szakmai ismereteket közelitenek meg

vagy próbalnak me$ elkerülni. Fontos lesz uj embereket ta]alni, olyanokat, akik

ett<ótétezettek a művészetek iránt, és akik még nincsenek megrontva rossz

munkamódszerekkel. Ilyen embereket mindenűtt lehet tatálni: kivalóan kell

kiképezni őket nem profit orientalt kulturilis ügrvezetésben, ameiyben a
hangsu}yokat a művészetre helyezik, és a gazdasági ismeretek csupán a
megfeieiő ezsközt j elentik.

Két amerikai egyetemnek van kifejezettenjó programj a ezen a területen: A

baltimore-i John Hopkins-nak és a new york-i Columbia egyetemnek. A 70-es

években a Columbia mutattta meg az utat olyan progralnot hiwa életre, amely
diákok százaltvonzotta a ülág minden tájaról. Ezeket a diákokat gyakran aZ

es/es országok korrnányai kütdték azért, hogy a módszereket megtanulják és
később ottfrorr a-tkatmazzák. trekete urral foly'tatott beszélgetésenr során az

áliamtitkar. ur egyetértett ezekkel az áJta],ilnos felvetéseimmel azt is hozzatéve,
hogy minisztériuma talán Segithet az arnerikai tanulmárryok}roz szükséges
kolrségek fedezésében, ha a tandijat és az utikoltséget más forrásokból elő
lehetrre terentteni. Feketet r-rrnak elmoncltan, hogy 1993 elején vissza fogok

tirrri javaglai;imt:rirl i ' 'r,." , ,tézve, hogy cgy ilycir 1,'1.o$I.i-it irUi- l;t '6;-itit
kezdhetnérik el a ket ország bevonásáva'l. Jelenleg targlalásokat lblytalolr ;r
Colunrbia e€yetemrruT}ei.

A képzési program rnellett azonban párhuzamosan ki kell va]asztarri 2-3 olyan

fiata-i operahazr a'lkalmazottat, akik B-t2 hónapig egy hasonló művészeti
intézménynél intern-ként tanulhatnák ezeket az ismereteket. Meg vagyok
grőzodve ar-ról, trogy a newyork-i Városi operát , a st. louis-i, a seattle_i, a
miami-i vagy a még a'lka'lmasabb Metropolitan operát, a Chicago Lyric-et vagy

a Sarr Francisco operát be tudnánk vonni ebbe a programba.

5. NtrZŐKoZoNSEG KIAI-AIilTASA

Blengedhetetlen a jövő közönségének kinevelése. Másként 10 éven belül csupárt
turisiak fognak operába járni. Az uj intendánsnak ez elsőrendű feladata kell'
hogy legrerr. Fel kellene a.llitania egl olyan oszta-lyt amely csupán ujabb és
u;abu oiletekkel keresi meg arra nézsre hoEzan lehetne fiatal embereknek szóló

eÍőadásoikat tartarrí, milyen programokba lehetrre bevonni iskolákat.



ÖsszBn..oclal,ns

Semmi különös nincs az Íúta]arn leirt összefoglalóban, nincs szükség hatalmas
összegekre.Sem és arra sem hogy grandÍózus ötletekkelvisszafelé forgassuk a
kereket. Csupán a prioritások végig gondolását javaslom: hogyan lehetne az
elveket még jobban aikalrnazní az operaház érdekében. Ami jelenleg folyik az
nem kielégitő - meg keIl talilni a módját a munka me$avitásásnak.

Ahogy minden nagy válla]kozáshoz itt is vezető Szerepre van szükség, és a
nagy opera kissé kaotikus üiágáb/an avezetónek autokratának is kell lennie'
Meg kell talá]ni a megfelelő embert : meg kell hogy kapja azt a lehetőséget, hogy
kialakitsa a saját csapatát. AZ atlami tarnogatás maradjon meg eZeÍI a jelenlegi
szinten, addig amig a minőség meg nem követeli az összeg növelését magán
adományokka] kiegészitve. Az e$ész rnurrkának az a kicsengése kell hogy legyen
hory segiti Magrarországot tobb értelenrben is: kulturilis, turisztikú, üzleti
területen, és jó az ország polgarainak is. Ha a feladatot Íg/ fogiák végrehajtani,
akkor egy nas/szerű mővészeti intézmény ismét hirnevet foghozní az
országnak de egyben a nemzetközi művészvilágot is szolgalni fo$a.

Hadd hangsu}yazzaln külon, hogy ebben a jelentésben tudatosan nem
íoglalkoztarn a baiett kérdésével. A jelenlegi operaház részeként az én
véieményeÍn szerint az lenne a feladata, hogy opera a]óaclásokJloz szükséges
feladatokat lásson el. Jelen pillanattban egy teljeskörű balett társulat
megszervezése irányitása az operalnáz szewezetén belül csak köitséges és
haszonlta'lan rnellék-tevékenység lenne.

Ahogl már korábban ís irtam, szerintem ez a terv kivitelezhető és könnyen
alkalmazható lenne' ha meg varr az elszántság a jelenlegi Status quo
tullépésére. Nagron szivesen allok rendelkezésre báirnilyen szükségesnek
|átsző területen.


