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y Az Artisjus év eleji, tisztújító ülésén újabb két eszten-
dőre, immár negyedik ciklusra választották meg az egye-
sület elnökének. Milyen tervekkel kezd neki ennek az 
időszaknak?

– Ahogy a korábbi években, most is nagyon lényeges-
nek tartom a közös szerzői érdekek hatékony és műfaji 
különbségektől független képviseletét. Azt szoktam 
mondani, hogy bár a legfontosabb tevékenységünk a jog-
díjak beszedése, de az Artisjus nem adóhivatal, arra tö-
rekszem, hogy egyre többen megismerjék az egyesüle-
tünk segítő, az egész „zeneipart” támogató szerepét. 
Nagyon örülök, hogy több éves szünetet követően az 
utóbbi esztendőkben ismét ki tudjuk osztani az Artisjus-
díjakat. Sikerült hozzá forrást találnunk, így – ha nem is 
15-20 elismeréssel kategóriánként, mint korábban – de 
legalább három-négy előadó munkáját jutalmazhatjuk.

y Nehéz időszakot követően vette át az elnöki posztot, 
hiszen 2012-től a kulturális célú jogdíjlevonásokat már 
nem használhatta fel az Artisjus Zenei Alapítvány, ezek-
ből az összegekből már a Nemzeti Kulturális Alap ír ki 
pályázatokat.

– Azóta is minden év nehéz, de másként. Viszont úgy 

látom, egyre javul a fizetési morál, társadalmunk jogtu-
datosságának erősödésével, azzal, hogy a felhasználók 
felismerik, a megszólaló zene mögött rengeteg emberi 
munka van. Tavaly például egy több esztendeje húzódó 
ügy végére került pont, és így nagyobb összeg folyt be az 
egyesülethez, amelyből rekordnagyságú kifizetésre volt 
lehetőség. Az Artisjus-díjakat pedig azért is tartom fon-
tosnak, mert olyan művészeket jutalmazhatunk, akik a 
kortárs zenére teszik fel az életüket, ez pedig különös 
elkötelezettséget kíván. Aki megtanul egy korábban 
nem játszott Beethoven-szonátát, az bízhat abban, hogy 
a darabot életében még harmincszor-negyvenszer elő 
fogja adni. Míg egy modern mű esetében, ha a kompozí-
ciót néhány év elteltével ismét eljátszhatja, ha az megéri 
a második előadást, akkor már sikeresnek számít. Van-
nak előadók, nem kevesen, akik az egész művészi pályá-
jukat arra építik, hogy kortárs zenét játszanak. Nagyon 
csekély törlesztés ezért az Artisjus-díj. Arról nem is be-
szélve, hogy egy zenemű megszületésében, a közönség-
hez való eljutásában – a szerzőén kívül – nagyon sok 
társadalmi szervezet, stúdiók, zenekarok munkája jele-
nik meg. Segítenünk kell a zenei szakmát minden olyan 
területen, amire csak lehetőségünk van.

y Nehéz ma már pontosan megállapítani, kik muzsi-
káltak egy egykori, húsz-harminc éves felvételen… 

– Nem biztos, hogy akad arról feljegyzés, hogy ki ját-
szotta a harmadik kürtöt, de maga a zenekar az előadó-
művészeti szervezet, így a beérkező pénzt azoknak a 
művészeknek a közös hasznára kellene fordítani, akik 
jelenlegi tagjai. Nem az a célja a jogdíjnak, s meggyőző-
désem szerint nem is lehetne oly módon felhasználni, 
hogy kifizetik belőle a működést. Sokkal inkább a jogo-
sultakra, a jelenlegi zenekari muzsikusokra kellene köl-
teni. Akár közösségi célra fordítani, akár felosztani kö-
zöttük. Egy dolog egészen biztos számomra, hogy a 
szervezet képviselője (igazgatója/ügyvezetője) nem válik 
automatikusan jogtulajdonossá. Nem akkora összegek 

ezek persze, amelyek megmozgatnák a világot, arra 
azonban elegendőek lehetnek, hogy rendeljenek egy, az 
előadóművészek érdekeit szolgáló szolgáltatást. A lényeg 
az, hogy azok profitáljanak belőle, akik ma az együttes-
ben valóban játszanak. Mindenesetre ebből is látszik, 
hogy a jogdíj kapcsán akadnak még kidolgozatlan terüle-
tek, amelyek egyébként nem feltétlenül az EJI feladatai.

Ha netán a Pekingi Egyezmény alapján az a kívánt – 
de reálisan nem várható – helyzet bekövetkezne, hogy 
sok felhasználónak, így a szimfonikus zenekaroknak is, 
komolyabb bevételt jelentene a tévés sugárzás utáni járó 
jogdíj, kiderülne, ennek a zenekarokon belüli elosztása 
nincs igazán kitalálva… 

R. Zs. 

Az elmúlt évben több mint 17 ezer új dal született, s közel 14 ezer magyar szerző részesült jogdíjból. 
Az Artisjus 2019-ben 9,3 milliárd forint jogdíjat osztott szét, ami 8,1%-kal több, mint az előző eszten-
dőben. Az elnök, Madarász Iván fontosnak tartja, hogy ne csak alaptevékenységükről tudjanak, hanem 
emellett széles körben megismerjék az Artisjus zeneiparban betöltött segítő, oktató szerepét is.  
A Kossuth-díjas zeneszerzővel, egyetemi tanárral, aki a szerzői jogvédő iroda legrégebbi elnökségi 
tagja, pályázati célokról, nemzeti zenei ügynökségről, valamint a közös zenei nyelvről is beszélgettünk.

„A szerzői jogvédelem folyamatosan fejlődik”
Madarász Iván jogdíjakról, nemzeti zenei ügynökségről,  
támogatási célokról
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y A szakmai támogatási politikájuk is foglalkozik pél-
dául a zeneipari infrastruktúra fejlesztésével, tehetség-
gondozással…

– Így van, pályázni lehet nálunk többek között a zene-
ipari adatbázisok megtervezésére, kialakítására, a fel-
használói kapcsolatok erősítésére, továbbá oktatási, 
képzési, tehetséggondozási, tehetségkutatási projektek 
támogatására. Lényegesek a szakmai elismerések, díjak. 
Emellett igyekszünk támogatni a szakmai feladatokat 
ellátó szervezeteket, egyesületeket. Áldozunk arra is, 
hogy a művészek, a zenekarok is lássák, mi történik az 
általuk befizetett összegekkel.

y Milyen fontos célokat lát még?
– A kortárs zene intézményes, törvényi támogatása 

nagyon gyenge. A lista végén kullogunk, ha velünk ösz-
szemérhető országokhoz hasonlítjuk az itthoni helyze-
tet. A skandináv államokban létezik például egy olyan 
támogatási forma, ami minden olyan előadónak, együt-
tesnek, amely külföldre viszi a saját nemzete kortárs da-
rabjait, nem pályázati alapon, hanem normatív módon 
ad támogatást. Létesítettek külön fedezetet arra, hogy 
külföldön koncertezve a hazai szerzők műveit nép-
szerűsítsék. Ez az egyik lehetőség, s akad emellett egy 
másik megoldás is – s erre Hollós Mátéval, a Zene szerző 
Egyesület elnökével és Fekete Gyulával, a Zeneakadé-
mia rektorhelyettesével hárman készítettünk is egy ter-
vezetet. E szerint létre kellene hozni egy olyan nemzeti 
zenei ügynökséget, ami Európában és világszerte ter-
jeszti a magyar műveket. Ilyen szervezet ma nem léte-

zik, s e nélkül a magyar komolyzenei kortárs kompozí-
ciók nem tudnak megjelenni a nyugat-európai piacon. 
Ehhez folyamatos ügynöki tevékenységre lenne szük-
ség, olyanra, amely napi szinten ajánlja a műveket. Né-
hány tízmillió forintra volna szükség, két emberre, aki 
megfelelő kapcsolatrendszerrel, szaktudással bír, s 
mindez már látható eredményt hozna. Beadtuk a terve-
zetünket a minisztériumnak, és bízunk abban, hogy ez 
az ügynökség megszületik. 

y Megválasztását követően említette, hogy ezt a negye-
diket az utolsó elnöki ciklusának szánja. Miért döntött 
így?

– 71 esztendős vagyok, s akad az egyesület mellett 
más tennivalóm is, legyen időm komponálni... Én va-
gyok az Artisjus legrégebbi vezetőségi tagja. Az első vol-
tam, akit 1990-ben a szakma delegált az elnökségbe és 
nem miniszteri döntés. Ideje a váltásnak, s annak, hogy 
utánam megint könnyűzenei elnök következzen, ebben 
már meg is állapodott az elnökség.

y Mi a különbség egy könnyű- és egy komolyzenei elnök 
között?

– Felhalmozott szakmai tapasztalata más, de céljai-
ban, ügyszeretetében nincs különbség. Közös csónak-
ban evezünk, közösek az érdekeink.

y Visszatekintve, milyennek látja az eltelt évtizedeket?
– Sok változás történt abban is, hogy mit értünk köny-

nyű-, vagy komolyzenén. Emlékszem, annak idején a Ze-
neakadémián Szervánszky Endre, a mesterem mond ta: 
„higgyék el kolléga urak, száz év múlva Kacsóh János vi-
tézét és Kodály Háryját azonos műfajú műnek fogják 
tartani”. Akkor ezen nagyon csodálkoztam, de most már 
így hallom és érzem. A komolyzene fogalma egyre bő-
vül… Közben pedig arról is beszámolhatok, hogy a szer-
zői jogvédelem folyamatosan fejlődik, hiszen a szerzői 
jognak követnie kell a legújabb felhasználási lehetősége-
ket. Elmondhatom, nemzetközileg érvényes felosztás 
alapján osztjuk szét az egyesülethez befolyó pénzt. Erről 
évről-évre a küldöttgyűlés dönt. A felosztási szabályzat 
mindenki számára transzparens, és valóban a legmaga-
sabb szintű egyesületi demokráciával csiszoltuk ki. Ki-
váló apparátus dolgozik az Artisjusnál, nagyon magas 
színvonalon végzi a munkáját, s korábban, mielőtt egye-
sületté alakult volna a szervezet, már akkor is nagy te-
kintéllyel bírt nemzetközi szinten. Hadd hangsúlyozzam 
még egyszer: a stílus, a zenei nyelv közös munkából szü-
letik. A teljesítményen, a személyes tehetségen, tudáson 
és zenei fantázián túl az egyéni stílusokból kollektív 
hang születik. Azt gondolom, az a jogdíj-tömeg, amit az 
Artisjus összegyűjt és feloszt a szerzők között, ilyen érte-
lemben is a magyar zenét szolgálja, hiszen a stílus is kol-
lektív teljesítmény. Az, hogy a magyar zene stiláris kol-
lektivitása folyamatosan  újrateremtődjön, végső soron 
ez a funkciója a szerzői jogdíjaknak. R. Zs.


