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– Ez az elsô sajtóinterjúm, amit kinevezé-
sem óta adok, pedig azonnal megkeresett
a Vas Népe és kérdezni szeretett volna.
Akkor azt válaszoltam, hagyjanak egy ki-
csit dolgozni, és amikor már van mirôl
beszélni, beszélgethetünk. Ezt a lapot
színvonalas sajtóterméknek tartom,
amely megérti és megérteti: azzal, hogy
igazgató lettem és bürokratikus munkát
végzek, nem válok meg 33 éves ÁHZ-
beli múltomtól, hiszen pontosan tudom,
milyen fárasztó, milyen nehéz és milyen
szép a zenekari munka és hogy mennyire
nem fizetik meg.

– Ezek szerint mindkét énjével átélte és
értékelte az elmúlt hónapok eseményeit, a
különbözô hangvételben megírt újságcik-
keket. Vannak-e konkrét következtetések,
amiket akár okulásként is leszûrt ezekbôl?

– Mindenekelôtt azt, hogy a zenekart
informálni kell. Ennek formája változó
lehet, adott esetben a próba elôtt néhány
perc, amit elkérek a karmestertôl. Sosem
szeretnék odáig süllyedni – és ezt a tag-
ságnak is elmondtam, hogy folyosói
pletykákra hivatalosan válaszoljak, ad
absurdum védekezésre kényszerüljek
ilyenekkel szemben. 

A szombathelyi zenekari igazgatói stá-
tusz sorsát hosszú hónapokon át jellemezte
bizonytalanság; az idôszak egyik legkevés-
bé szimpatikus mozzanata éppen az a rette-
netes sajtókampány volt, amelynek segítsé-
gével sokan és nem mindig pontosan infor-
málódhattak nagyközönség elé nem illô,

még a kulisszák mögött is óvatosan keze-
lendô vitákról, munkafolyamatokról, bizal-
mas pénzügyi dolgokról. Minden ilyen lé-
péstôl szeretném elhatárolni magam: a
„szennyes” nem tartozik a publikumra, kü-
lönösen nem egy sikeres hangverseny után.
Arra sem ragadtatom magam, hogy vala-
mikor is az elôdömet szidjam. 

Amikor elhatároztam, hogy megpályá-
zom ezt az állást, megrendeltem a Vas
Népét és minden a zenekarral, valamint
általában a zenével és kultúrával foglalko-
zó cikket, híradást kivágtam és eltettem. A
különbözô bizottságok meg is kérdezték,

ki informál engem, hogy ennyire tájéko-
zott vagyok? Pedig a Vas Népén kívül
szinte semmire sem támaszkodhattam.

Elszántam tehát magam már akkor is,
amikor elôször megpályáztam a zenekari
igazgatói helyet. Ekkor még én voltam az
egyedüli pályázó; a szakmai és mûvészi
elképzeléseim akkor is megnyerték a bírá-
lók tetszését, csak a gazdasági kidolgozott-
ságot hiányolták. A kritikát jogosnak érez-
tem és újból beadtam pályázatomat. Úgy
éreztem, hogy feltétlenül meg szeretném
kapni az állást, hiszen sok lehetôséget lát-
tam benne. Maga a zenekar is jó helyzet-
ben van: ott próbál, ahol koncertezik, jó a
hangszerállománya és kimondottan jó a
muzsikus állománya. Sajnos mára szét-
esett régi szervezettsége; ezt nekem kelle-
ne rendbe hozni, ez a legfontosabb feladat.  

A zenekar rögtön megkérdezte, hogy
mikor lesz társulati ülés. Erre azonban
nem akartam azonnal sort keríteni, csak
akkor, amikor már megismerkedtem a
muzsikusokkal. Szólamonként ültünk le
beszélgetni; összegyûjtöttük a problémá-
kat és kiderült, hogy az elmúlt idôszak-
ban sok volt az ellentét, még azonos szó-
lamokon belül is konfrontálódtak az em-
berek. Van, aki négyszemközt akart be-
szélgetni velem, van, aki másodmagával
keresett fel. Végeredményben tehát egy
szétesô csapatot találtam a zenekar „he-
lyén”, ahol mindenki csak egyetlen mon-
datra hivatkozott: „Nem kaptam utasí-
tást.”. Ezt pedig hiába várják tôlem. Úgy
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„Elsô a közügy; az egyes emberek érdeke 
csak azután következik”

Szokatlanul nagy vihart kavart és sajátos módon közüggyé vált a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar élén történt személycse-
re, valamint a cserét kísérô indulatok. A Zenekar karácsonyi száma is foglalkozott a Robert Houlihan karmester és Hajdók Ju-
dit (most már leköszönt) igazgató között kialakult konfliktussal. A muzsikusok véleménye megoszlott, az együttes teljesítménye
nem javult a belsô viszályok következtében, a presztízs-veszteség sajnos már most tapintható. 

Sajnálatos módon ezek, az adott szférában igazán méltatlan indulatok meg nem magyarázható gesztusokat is világra segítet-
tek: a magyar szimfonikus zenekarokat bemutató, éppen a PEARLE* Konferencia idején megjelent reprezentatív füzetben a
szombathelyiek nem tartották szükségesnek megemlíteni Petró János nevét; azét a karmesterét, akinek ottani munkássága alatt
tett igazán országos hírnévre szert a zenekar, és akinek érdemeirôl akkor sem lehet megfeledkezni, ha közben gyökeres szemlé-
letváltás is következett be. 

A Petró János nevét hiányoló megjegyzést maga az érintett is olvasta és nem sokkal a cikk megjelenése után megkeresett. Al-
bert István írását postázta, amely a zenekar jubileumára jelent meg, és amelyben a város történetébe ágyazva elemzi az együttes
fejlôdését, hogyan vált jártassá a különbözô zenetörténeti korokban, stílusokban, mûfajokban - nem kis mértékben éppen Petró
Jánosnak köszönhetôen. Értékítéletét számos kritikával támasztja alá a cikk írója. Minden jel arra utal tehát, hogy az együttes
feledékenysége (amely a hírek szerint a kiadvány szerkesztôinek udvarias figyelmeztetése ellenére sem „gyógyult”) nem a karna-
gyot minôsíti, hanem azokat, akik valamilyen oknál fogva meg szeretnének feledkezni róla.

Most új igazgatóval dolgozik a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, aki óvatosabb a sajtóval és általában a problémák nyilvá-
nosságra hozatalában, mint elôdje. Régi zenekari muzsikus lévén talán értékrendje is több dimenziójú. Az együttes és az ország
zenei élete mindenesetre úgy kívánja, hogy csituljanak az indulatok és a figyelem mindenek elôtt a szakmai munkára, a muzsi-
kára irányuljon.  Horváth László klarinétmûvész zenekari igazgatóként adott elsô sajtónyilatkozata ezzel a reménnyel kecsegtet.
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gondolom, hogy mindent meg kell beszél-
ni; ha azonban valaki rábólint valamire,
akkor azt meg is kell csinálnia. 

– Érezhetô volt ez a szétesettség a
munkában, a munkakörülményekben is?

– Feltétlenül, hiszen nem véletlen,
hogy szinte az egyik ténykedésem éppen
a koncerttermet érintette. Ki kellett íratni,
hogy késôn jövôk csak taps alatt foglal-
hatják el helyüket, el kellett érnem, hogy
mindennemû kép- és hangfelvétel csak a
beleegyezésemmel készülhet. Érzékelhe-
tô volt tehát a rendetlenség, miközben
egyfolytában érzékelhetô volt az is, hogy
kincset kaptam ezzel a zenekarral. 

– Mi történt az elsô társulati ülésen?
– Mindenek elôtt meghívtam minden-

kit, akinek köze van az együtteshez. A
megye és a város összes számottevô em-
berét. elnököt, polgármestert, bizottsági
elnököket. A legtöbb meghívott el is jött.
Az elsô rész protokolláris volt, amikor
meglehetôsen pontos tájékoztatást kap-
hattunk a zenekar valós helyzetérôl, ide
értve az anyagi kondíciókat is. A mun-
kám kezdetén egyébként kiderült, hogy
hatalmas adósságot örököltem; úgy dön-
töttem azonban, hogy ami régen történt,
azzal nincs mit kezdenem. Én nem bünte-
tésbôl kerültem az adott helyre, tehát
csak a jövôvel kívánok foglalkozni.
Négy évet kell úgy megtöltenem tarta-
lommal, hogy anyagilag is talpon marad-
junk. El is határoztam, hogy pénzrôl nem
nyilatkozom.

– Milyen kapcsolatot alakított ki, vagy
kíván kialakítani  a megye azon személyi-
ségeivel, akik bármilyen irányban befolyá-
solhatják a zenekar szakmai-anyagi létét?

– Igyekszem természetesen jó kapcso-
latokat kialakítani mindazokkal, akik va-
lamilyen irányban befolyásolhatják mû-
ködésünket. A sárvári várban megtartott
megyei közgyûlés után, amikor pályáza-
tom alapján egyhangúan megszavazták
kinevezésemet, sorra is látogattam ezeket
a vezetôket és néhány, a megyében dol-
gozó kollégát. E látogatások közben sike-
rült hangversenyeket is lekötnöm és
mondhatom, majdnem teljesen kész a jö-
vô évi koncertszezon. Megítélésem sze-
rint ugyanis a muzsikusoknak májusban
tudniuk kell, mi lesz a programjuk a kö-
vetkezô szezonban. 

– Van-e elképzelése arról, kinek, mely
karmester vezetésével valósulnak majd
meg ezek a tervek?

– Ez volt az elsô dolog, hiszen Robert
Houlihan maga kérte, hogy találkozzam
vele. Éppen kinevezésem, vagyis február
15. elôtt elutazott Magyarországról egy
hónapra. Közvetlenül ez elôtt találkoztam
is vele Szombathelyen és tájékoztattam

szándékomról, amely szerint szerzôdését
nem kívánom annak lejártakor meghosz-
szabbítani. Kérdésére úgy indokoltam
döntésemet, hogy hat évvel ezelôtt, ami-
kor elôször szerzôdött, a zenekar is rá
szavazott. Három év eltelte után a zene-
kar már nem szavazta meg, mégis kine-
vezték. Én, mint új igazgató ezt nem te-
szem meg. 

– Van valami konkrét szakmai oka
döntésének, vagy egyszerûen csak a zene-
kar kedvére akar tenni?

– Elsôsorban az, hogy ha végignézem
az elmúlt hat esztendô mûsorait kiderül:
ez alatt az idô alatt egyfajta rablógazdál-
kodás folyt a zenekarral, hatvan egyné-
hány tagú együttessel ugyanis nem lehet
ráfizetés nélkül francia nagyromantikát
játszani.  Annyi kisegítô kellett, hogy ta-
valy csak a legszükségesebb ütôsökre és
vonósokra négy és fél millió forintot fize-
tett a zenekar.

Ugyanakkor valóban tarthatatlan, hogy
13 elsô hegedû mellett 7 szekund játszik.
Pályázatom egyik fontos kitétele, hogy
legalább három második hegedûst fel kell
venni. És itt nemcsak arról van szó, hogy
folyamatosan kisegítôkkel dolgozni drá-
gább, mint szerzôdtetni a megfelelô embe-
reket. A kisegítôk nincsenek ott állandóan,
személyük változó, nem élnek együtt a ze-
nekarral. Professzionális együttes csak ak-
kor igazán professzionális, ha a körülmé-
nyek ennek megfelelôek. Most meghirde-
tünk három hegedûsi státuszt; hogy aztán
hogy alakulnak személy szerint a szólam-
beosztások, a jövô kérdése. 

– Van most hirtelen három szabad stá-
tusz?

– Ezeket elô kell teremteni és megvan-
nak az elképzeléseim. Élek a megyei ve-
zetôk által megszavazott bizalommal,
amirôl az Ön múltkori riportjában is szó
esett. Igyekszem kellô határozottsággal
irányítani a dolgokat úgy, hogy közben
ne csináljak anyagi bukfencet. Egy biz-
tos: a tavaly kisegítôkre elköltött négy és
fél millió forintból állandó tagok bérét le-
het fedezni, ami szakmailag sokkal jobb
kondíciókat teremt. 

Nem szeretném, ha még egyszer elô-
fordulna a mostani tavaszi fesztivál alkal-
mával átélt  eset. Elôször is az, hogy a
március 28-ra Budapestre és 30-ra Kecs-
kemétre meghirdetett koncertünk propa-
gandaanyagában csak szerzôk szerepel-
hettek, címek, pontos mûsor a program
késôi összeállítása miatt nem. Ez a mûsor
pedig olyan mûvekbôl állt, amelyek ré-
vén a zenekar megint két kézzel szórta ki
a pénzt az ablakon. A dolgot csak nehezí-
tette, hogy Houlihan úr a fellépést beteg-
ség miatt lemondta, és az utolsó pillanat-
ban kértük fel Váradi Katalint és Sándor

Jánost, a koncertmesterünket, akik mini-
mális változtatással, nagyszerû színvona-
lon  valósították meg ezeket a számunkra
nagyon fontos fellépéseket. Büszke vol-
tam, hogy a teltházas Thália Színházban
és Kecskeméten a mi kis együttesünk
olyan nívósan és nagy sikerrel szólaltatta
meg Gershwin, Bernstein és Ravel mûve-
it.  Meg kell találnunk az arany közép-
utat: jöhet természetesen egy-két kisegí-
tô, de nem lehet repertoárunkat eleve
ilyen nagy apparátusra alapozni.

– Mindezt kivel óhajtják megvalósíttat-
ni Houlihan úr távozása után?

– Houlihan úr szerzôdése augusztus-
ban jár le. Én egymagam nem szeretnék
senkit sem kinevezni – ezt azon a bizo-
nyos társulati ülésen is elmondtam. En-
nek ellenkezôje sem jó: annak az álde-
mokratizmusnak, hogy a zenekar válasz-
szon magának karmestert, nincs sok ér-
telme. Egyszer már úgyis melléfogtak.
Úgy gondoltam, hogy felkínálom most
Kocsár Balázst és Izaki Masahirot. 50-50
százalékos arányban részesülnek majd a
munkákból és a produkciókból. Azonos
mennyiségû koncerten dirigálnak majd a
következô szezonban (ezek egyébként
csaknem teljesen már biztos fellépések),
és egy év múlva eldöntjük, kivel szerzô-
dünk még három évre. 

Ez azonban nem zárja ki néhány ven-
dégkarmester felléptetését – mindenek-
elôtt Váradi Katalinra gondoltam, hogy
valamivel meg tudjam neki köszönni
mindazt, amit most az zenekarért tett.  A
mûsorválasztást is rá bízom. 

– Mi lesz a zenekar bejáratott külföldi
útjaival? Kifogás merült fel annak idején
némely turné szakmai, némelyik anyagi
kondícióival kapcsolatban.

– Szó esett bizonyos bécsi operaelô-
adásokról. A Neue Oper Wien felkérései
rangos megnyilvánulási lehetôséget biz-
tosítanak, ehhez kétség sem férhet. Idén
Dallapiccola két egyfelvonásosában sze-
repelünk, az Éjszakai repülés és A fogoly
elôadásain. Gondunk itt csak a fizetéssel
van – legutóbbi tárgyalásunkkor Kobera
úrnak el is mondtam, hogy gyalázatosan
fizet és a jövô évadtól kezdve csak új
szerzôdési feltételekkel vállaljuk a mun-
kát. Szeretnék ezen kívül egy szerzôdést
kötni Burgenland kulturális miniszteré-
vel, hogy valahogy koordinálni tudjuk a
sokfelôl érkezô meghívásokat. Ne ôk
mondják meg, mit akarnak hallani, ha-
nem azt játszhassuk, amit igazán tudunk.
A bérletünket két nyelven nyomtatjuk és
szeretnénk kiajánlani. El szeretném érni,
hogy abból a kínálatból „rendeljenek” a
különbözô osztrák települések, a hang-
versenyekre szerzôdésünk legyen, és ak-
kor nem fáj a fejem amiatt, mikor és hon-
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nan szedem össze a kitermelendô 28 mil-
lió forintot.  Batthyány Stratmann László
boldoggá avatásán is jó lett volna, ha ma-
gyar együttes – konkrétan éppen a Szom-
bathelyi Szimfonikus Zenekar – játszik,
de nagyon úgy néz ki, ez az ötlet nem va-
lósul meg.

– Ezzel együtt zavartalannak érzi az
Ausztriával kiépített kapcsolatot?

– Eltekintve bizonyos korrigálandó
pontoktól (mint amilyen például a Neue
Oper Wien árajánlata) zavartalannak.
Nem is tartom indokoltnak, hogy minden-
ben mi engedjünk, hiszen annak ellenére,
hogy Magyarországon a zenetörténet,
pontosabban az európai mûzenei értelem-
ben vett magyar zenetörténet csak a 18.
század végén kezdôdik, a mai helyzet sze-
rint nem nekünk kell Európába menni, ha-
nem Európa jöhet hozzánk tanulni. Zenei
értelemben megszûntek a schengeni hatá-
rok, legalábbis ami Magyarországot illeti.

– Gondolja, hogy minden érdekeltben
megvan ez a szükséges és egészséges
nemzeti öntudat, szakmai önbizalom?

– Valamennyire mindenképpen. Most,
hat hét eltelte után már pontosan érzem,
hogy a megye ugyan szegény (ahogy az
annak idején e lap hasábjain meg is je-
lent), de akarják és valahogy fenn is tart-
ják ezt a zenekart, ami azért lendületet ad.

– Összehasonlította már saját helyzetü-
ket más vidéki zenekarok lehetôségeivel?

– Érdekes módon épp a közelmúltban
járt nálunk a Miskolci Szimfonikus Zene-
kar, és bármilyen szegény is a mi együt-
tesünk, meghívtam egy vacsorára a tago-
kat (a mieink közül is azokat, akik velünk
akartak tartani). Pillanatok alatt érezhetô-
vé vált, mennyire más feltételekkel dol-
gozik egy olyan zenekar, ahol 17 éve
ugyanaz az igazgató, 20 éve ugyanaz a
filharmóniai kirendeltség vezetôje, és
hosszú évek óta ugyanaz a kiváló kar-
mester irányítja a mûvészi munkát. Nem
csoda, hogy ez a csapat jól funkcionál.
Számunkra ez példaértékû lehet; ezzel
természetesen nem azt akartam sugallni,
hogy betonozzanak be jelenlegi pozíci-
ómba, csupán annyit, hogy nem kell sza-
bályszerûen „megenni” az igazgatókat.  

– Kaptak-e olyan visszajelzéseket,
hogy a zenekar teljesítményén érezhetô-
ekké váltak a válság, vagy inkább még
csak torzsalkodás jelei?

– Sajnos igen, éppen a karmesterver-
seny kapcsán hangzott el, hogy a zenekar
színvonalának visszaesése miatt ebben az
évben nem velünk dolgozik majd a Ma-
gyar Televízió.  Lehet, hogy Miskolc vá-
ros önkormányzata jobban támogatta ezt
a kezdeményezést, de az is igaz, hogy
nemcsak nekünk nagy érvágás ez a vál-

tás. Azt a csodálatos akusztikát, ami ná-
lunk adott, Miskolc nem tudja biztosítani.
Igyekszünk visszahódítani a Magyar Te-
levíziót: December 11-, 12-, 13-án, azaz
egy hétvégén kerül sor a Savaria
Interfórum elnevezésû rendezvényünkre,
amelyen meghívott menedzserek elôtt ki-
lenc szólistát mutatunk be, és az elhang-
zó versenymûvek mellett a zenekar is el-
játszik egy-egy darabot.  Háromszor egy-
órás hangverseny lesz, amelyen a zene-
kart is „áruljuk”. 

– Éppen a zenekar színvonalának
elemzése, a hagyományosan Szombat-
helyhez kötôdô karmesterverseny hirtelen
helyszínváltása miatt nem merült fel az,
hogy  esetleg – bármilyen oknál fogva is,
de – méltatlanul sértette meg az együttes
Petró Jánost, amikor a nevét sem említet-
te meg  a magyar szimfonikus zenekaro-
kat ismertetô kétnyelvû kiadványban?

– Magam is úgy gondolom, hogy bármi
is történt, Petró János érdemeit nem lehet
elvitatni és meggyôzôdésem szerint vissza
is hívom bizonyos hangversenyekre vezé-
nyelni. A zenekart is megkértem, igyekez-
zenek  egyéni érdekeiket a közérdekek alá
rendelni. Nem üres frázisként tettem ki
Baross Gábor egykori közlekedési minisz-
ter híres mondását az irodám falára, amely
szerint elsô a közügy, az egyes emberek
érdeke csak azután következik.  Féltem,
hogy kinevetnek, de ez nem történt meg –
szerencsére. Azt is kértem a zenekartól,
hogy szedjék fel az összes „taposóaknát”;
egyre sem szeretnék rálépni.  

– Milyen elképzelései vannak, ami az
Ön vezetési stílusát,  a problémák zene-
kar elôtti feltárásának jellegét és mennyi-
ségét illeti?

– Szeretnék olyan „emberközpontúbb”
vezetô lenni, amilyet óhajként az Ön
múltkori riportalanyai is megfogalmaz-
tak. A problémákat meg kell beszélni a
muzsikusokkal, hiszen tudniuk kell, mi-
ben és mennyiben számítok rájuk, várom
segítségüket. Anyagi dolgokat azonban
sosem fogok elmondani – nem az ô dol-
guk ugyanis ezzel foglalkozni.: Nekem
vannak hivatalból kirendelt fônökeim,
aláírt szerzôdéseim – a pénzt tehát nem
sikkasztom el, de nem is mutatom meg,
mennyi van a számlán. Most – elôször és
utoljára  – elmondtam ennyi van, ennyi-
nek kell lenni. „Ti mit csinálnátok, ha az
én helyemen ülnétek?”  De az egyszemé-
lyi felelôs én vagyok. 

Elképzelhetetlennek tartom, hogy a ze-
nekar karmestere és igazgatója konfrontá-
cióban éljenek. A karmestert meg kell be-
csülni; ô adja a stílust, hangzást, színvo-
nalat a zenekarnak. Nekem a körülménye-
ket kell ehhez megteremtenem. Nyitott
vagyok, tárgyalóképesnek érzem magam. 

– Mik tekinthetôk a jövô évad újdonsá-
gainak?

– Áttettük saját bérleti koncertjeinket
péntekre. Ezeket csütörtökön amolyan
nyilvános fôpróba elôzi majd meg, ami-
ket ifjúsági bérletben hirdettünk.  Ezenkí-
vül nemcsak mondom, hanem nagyon ko-
molyan gondolom, hogy behatóan kívá-
nok foglalkozni a kortárs magyar zené-
vel. 2000-ben olyan zenei fesztivált ren-
dezünk, amelyen csak magyar mûvekkel
(vagy a mûsor meghatározott hányadát
kitevô magyar kompozíciókkal) vehetnek
részt a zenekarok. Ez egyfajta visszate-
kintést jelentene Liszt, Mosonyi, Erkel,
Csermák, Rózsavölgyi, Bartók, Kodály,
Lajtha valamint az igazi kortársak mûvé-
szetére. Ezt a fiatal magyar zenekultúrát
becsben kell tartani.

Volt egy elképzelésem: ezzel a zenekar-
ral itt, Szombathelyen be lehetne mutatni
(és népszerûsíteni lehetne) a Zeneakadé-
mián végzett ifjú karmestereket és zene-
szerzôket. Ezt lehetne akár vizsgakoncer-
teknek tekinteni: itt vezényelnének a diri-
gens növendékek, megszólaltatnánk a ze-
neszerzôsök vizsgadarabjait. Olcsóbb és
egyszerûbb lenne itt vendégül látni azt a
néhány embert, mint a zenekart Budapest-
re utaztatni. Ehelyett Bécsbôl kaptunk ha-
sonló szerzôdést; a Musikhochschule kért
fel minket öt vizsgamû, azaz öt ôsbemuta-
tó elôadására és öt karmesternövendék
„kiszolgálására”. Nagyon nehéz munka
lesz, de viszonylag rendesen megfizetik. 

– Tervez hangfelvételeket is?
– CD-felvételek terén irdatlanul le va-

gyunk maradva. Szeretnénk Farkas Fe-
renc és Takács Jenô mûveibôl egy-egy
CD-t készíteni, és fontos személyiségnek
tartom a Bartók ismeretségi köréhez tar-
tozott Ahmed Adnan Saygun török kom-
ponistát is, akinek kompozícióiból akár
világelsô lemezt is lehetne készíteni.  

– Talált erre szponzorokat?

– Még nem nagyon, hiszen itt még ke-
vés szponzor ismeri fel a kultúra reklám-
hordozó erejét, de erre  pályáztam a Nem-
zeti Kulturális Alapnál.

– Csak a Lajtától nyugatra esô határvi-
déket tartja számon lehetséges piacként?

– Egyáltalán nem. Számomra nagyon
fontos a Pannon régió, mindenek elôtt Po-
zsony és Ljubljana. Lehetne csereutazáso-
kat szervezni és még sok minden mást – a
terület teljességgel kihasználatlan. 

Mindent összevetve: a fülemben min-
dig Ujfalussy József szavai csengenek,
aki egy nagyon szép gondolatmenet kap-
csán azt mondta, hogy mindenki, aki a
kultúra, a mûvészet terén valamilyen
döntést hoz, a nemzeti lét ügyét szolgálja
– vagy gátolja. Tóth Anna
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