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Hasonlóan egy építkezéshez, ahol is a leglátvá-
nyosabb mûveletek – a semmibôl kinövô, ma-
gasba törô falak felhúzása és annak a tetôvel
való megkoronázása – a mi életünkben is a leg-
látványosabb idôszak az volt, amikor elôzmé-
nyek nélkül létrehoztunk egy szervezetet, meg-
alkottuk célkitûzéseinket, és ezek mentén meg-
próbáltuk helyünket megtalálni a magyar zenei
életben. De mint ahogyan az építkezések látvá-
nyos szakaszai után is következnek a tekintetet
kevésbé magára vonó, de annál fontosabb
munkák, és amikor kész az épület, akkor pedig
a még fontosabb állagmegóvás, így Szövetsé-
günk életében is elkövetkezett az az idôszak,
amikor kevésbé expanzív módon, de állandó
feladatainkat folyamatosan teljesítve kellett
erôt gyûjtenünk a további fennmaradásunkhoz
és a lehetôség szerinti erôsödésünkhöz.

Amikor már megvan az irány, és az évrôl-
évre ismétlôdô cselekvések visszatérô sora ad-
ja meg a szervezet tevékenységének minden-
napi ritmusát, akkor már a hírdömpingben el-
lankadó, már csak szenzációkra érzékeny fi-
gyelmünkkel nehezen tudjuk értékelni a meg-
maradásra, az elért eredmények megôrzésére
tett kísérletek sikerességét.

Különösen akkor, amikor világunk tele van
súlyos problémákkal, gyökeres változásokkal,
szerepek cserélôdnek, mindenki keresi új he-
lyét, és a civil szervezetek legtöbbje légüres
térben mozogván keresi azokat a fogódzko-
dókat, amelyek megtalálásával talán nagyobb
jelentôséget kaphat az a munka amelyet el
akarnak végezni.

Sajnos korunk üzenete nem a civil szféra és
nem az érdekvédelem erôsödésérôl szól. A
globalizmus, a határok és nemzetek feletti ter-
melési és értékesítési rendszer térhódítása
olyan kihívásokat fogalmazott meg a zene terü-
letén is, amire még nincs megfelelô válaszunk.
A legfejlettebb országokban sem tudják a mun-
kavállalók megfelelôen érvényesíteni érdekei-
ket a mindent elsöprô „üzleti” érdekekkel és az
egyre nagyobb sztárkultusszal szemben…

Éppen ezért fontos idônként megállni, és szá-
mot vetni azzal amit tettünk, amit nem sikerült
tennünk és újragondolni céljainkat.

Alapjaiban rengette meg a magyar zenei
életet a Nemzeti Filharmonikus Zenekart érin-
tô kormányzati döntés.  Két év távlatából tisz-
tán megállapítható, hány helyes és hány fölös-
leges döntés született, hány jó és hány elhibá-
zott intézkedést hoztak, mi sikerült, mi nem. A
nem kis zavart keltô, enyhén szólva a szakmai

ismeretek teljes hiányával küszködô, botrá-
nyos intézkedései miatt elhíresült miniszteri
biztos csendes távozása mindenesetre azt bizo-
nyítja, hogy nem volt a kinevezése egyértelmû
siker-történet még a megbízók megítélése sze-
rint sem. Úgy tûnik, mára a nagy viharok elül-
tek, az érdekeltek egy része belenyugodott sor-
sába, bárhová is vetette az, egy másik része pe-
dig levonva a tanulságokat, csendben próbálja
azokat hasznosítani a mindennapi munkájá-
ban. Azonban – mint ahogyan azt elôre láttuk
– ezek az események nagy hatást gyakoroltak-
gyakorolnak a magyar zenei életre, és, ameny-
nyiben a tanulságokat nem vonjuk le közösen,
továbbá azokat nem hozzuk nyilvánosságra,
akkor a téves döntések, a téves megoldások
éppúgy etalonként fognak állni a hozzá nem
értôk elôtt, mint a követendô példák.  

A többi magyar zenekar lélegzetét visszafojt-
va figyeli azóta is, vajon mi az, ami e nagy át-
alakulás-sorozatból megragadja fenntartóik fi-
gyelmét. Akár a bérek 300%-os emelése, vagy
inkább a nemzetközi vonatkozásban egyedül-
álló minôsítési rendszer, avagy éppen a leépítés
módja és aránya. Tény, hogy a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma megtartotta annyi-
ban az ígéretét – ha úgy tetszik, az „ars poetica-
ját – hogy saját, illetôleg „nemzeti” címkével el-
látott együtteseit, intézményeit favorizálja, és
ezen felül, az önkormányzati együttesek költ-
ségvetési támogatásainak automatizmusokkal
szabályozott odaítélése után nem különösebben
érdekli a magyar zenekultúra, avagy kulturális
örökség egészébe éppúgy beletartozó összes
többi zenekar. Igaz, az élet sodra mindegyiket
más-más fenntartóhoz kapcsolta. A fenntartók
pedig – kulturális felelôségük nem lévén – azt
vesznek át a magyar zenekar-megreformálási
próbálkozásokból, amit akarnak. A Matáv pél-
dául a minôségi követelmény növelését a támo-
gatások és a létszám lefaragásával, (ami némi-
leg disszonánsan cseng a jól ismert Matáv-szlo-
gennel éppúgy, mint a Zenekar újságban egy
éve megjelent „hogyan folytatódhat a Matáv
Szimfonikus Zenekar sikertörténete?” címû ri-
porttal) a Magyar Rádió pedig sem ezt sem azt,
legfeljebb azt a „szintentartást” aminek pozitív
vetületeként ma már egy dinamikusan fejlôdô
ifjúsági zenekar második kürtöse is többet ke-
res, mint a hajdan volt, mára kissé megtört fé-
nyében sütkérezô Rádiózenekar hasonló pozíci-
ójú muzsikusa.

Mint ezt újságunkban is hírül adtuk, kezde-
ményezésünkre összejövetelt tartott a Szövet-
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ség Igazgatói Tagozata és a NKÖM illetékes
osztályának vezetôi. A fórum egyrészrôl
nagyszerû alkalom volt arra, hogy tagzeneka-
raink vezetôi és a szakszervezet képviseleté-
ben szintén jelenlévô Gyimesi László fôtitkár
közvetlenül elôadhassák és megbeszéljék a
szakágazati problémákat, elképzeléseket,
másrészrôl viszont eklatánsan bizonyította az
azóta eltelt idôszakkal együtt, hogy nem an-
nyira a Szövetség kezdeményezôkészségével,
illetve aktivitásával van probléma, mint in-
kább a másik fél fogadókészségével, továbbá
a szakmát érintô problémák közös megoldásá-
ra vonatkozó készségével. Az egyetlen kivé-
telt a 2000. november 16-án megtartott egyez-
tetô megbeszélés képezte, amelyrôl értesítet-
tük olvasóinkat is.

Ez indított bennünket arra, hogy pontosan
felmérjük szervezetünk jelenlegi mozgási te-
rületét, és megkeressük azokat a lehetôsége-
ket, amelyek kiaknázásával közelebb kerülünk
kitûzött céljainkhoz.

Súlyos és állandó problémája zenekaraink
többségének, – ezen belül is elsôsorban a vidé-
ki zenekaroknak – hogy kénytelenek reflektor-
fényen kívül tevékenykedni. Olyannyira mos-
tohán bánnak velük a médiumok, – írott és
elektronikus egyaránt – hogy nem csupán a
társadalomban korábban elfoglalt és fokozato-
san elvesztett rangjukat nem képesek még tö-
redékében sem visszaszerezni, de visszajelzé-
sek nélkül képtelenek bekerülni az országos
zenei vérkeringésbe, visszatérni a zenei köztu-
datba, nemes „versenyhelyzetbe” kerülni,
hogy ezzel is növelhessék színvonalukat.

Miközben a magyar szimfonikus zenekar-
oknak közel a fele a vidéki nagyvárosokban
mûködik, de annál jóval nagyobb területen vé-
gez zenei missziót, az országos lapok hasábja-
iról éppúgy hiányoznak, vagy aránytalanul ke-
veset szerepelnek, mint a rádió-, és tv-adók
mûsoraiból. Pedig a reflektorfénybe állítás leg-
alább annyira segítené e terület kilábalását a
hátrányos helyzetébôl, mint mennyire emelné
színvonalukat a megmérettetés és a jószándékú
kritika, akár a zenei tárgyú lapokban, akár pél-
dául a Magyar Rádió kritikai mûsoraiban. Ezt
szem elôtt tartva kezdtük el tárgyalás sorozata-
inkat a Muzsika címû lap szerkesztôivel épp
úgy, mint a Magyar Rádió Bartók adójának fô-
szerkesztôjével, illetôleg mûsor-szerkesztôivel.
Ma már – e tárgyalások eredményeképpen –
magunk mögött tudhatunk az Új zenei újság-
ban néhány elhangzott kritikát, a Szombathelyi
Szimfonikusok a Bartók rádió Klubjában törté-
nô szereplését, továbbá a Magyar Nemzeti Ga-
lériai sorozat újraindítását a vidéki zenekarok
preferáltabb részvételével, illetôleg vidéki fel-
vételeket és közvetítéseket.

Nem lebecsülendô eredmény és példamutató
összefogás áll mögötte. A kritikusok honoráriu-

ma a Muzsikától, az útiköltség a Szövetségünk-
tôl és a szálloda költsége pedig a programban
részt vevô zenekaroktól származik. Nem feled-
vén, hogy hosszú távon nem feltétlenül felada-
tunk például a közszolgálati rádió, vagy lapunk-
nál lényegesen jobb anyagi kondíciók között
mûködô Muzsika támogatása, különösen nem
az ismert szerény anyagi lehetôségeink tükré-
ben, azonban számunkra minden befektetés
megtérül, ha ez egy pozitív folyamat elindítását,
a vidéki zenekaroknak az ország zenei vérke-
ringésébe való teljes jogú bekerülését segíti.
Reményre ad okot a Magyar Rádió elnökének
nyitottsága, hogy a következô évre kidolgozan-
dó mûsorterv kialakításánál figyelembe vegyék
és hathatósan támogassák szövetségünk ajánlá-
sait is – természetesen lehetôségeinkhez mért
segítségnyújtásunk mellett.

Megnyugtató számunkra, hogy vannak olyan
önkormányzatok, amelyek számítanak szakmai
segítségünkre különbözô pályázatok kiírásánál
és elbírálásánál. Így ismét  részt vettünk Debre-
cen és Szeged városának a helyi zenekar igazga-
tói, illetôleg igazgató karnagyi pályázatának ki-
értékelésében. Ugyanakkor sajnálatos, hogy
Szombathely – ahol évek óta a legnagyobb viha-
rok dúlnak a zenekar életében, és ahol a fenntar-
tó a megye – nem igényel külsô segítséget, szak-
mai tanácsot a zenekart lassan felôrlô légkör
megnyugtató feloldása érdekében.

Szövetségünket minden erôfeszítése és ered-
ménye ellenére könnyen érhetné a vád, hogy
belterjes, hogy provinciális. 

Ez szerencsére nem igaz. 
Immáron kultúrtörténeti tény, hogy régiónk-

ból elsôként a Magyar Szimfonikus Zenekarok
Szövetsége lett teljes jogú tagja az európai
elôadómûvészeti  szövetségeket tömörítô szer-
vezetnek, a PEARLE*-nek (Performing Arts
Employers Associations Ligue Europe) és a
Szimfonikus Zenekarok Nemzetközi Szövetsé-
gének, az International Allowance of  Orches-
tras-nak (IAO).

E két nemzetközi szervezetbe történt tagfel-
vételünk annak idején nem kis kultúrdiplomáci-
ai erôfeszítést követelt, ám Szövetségünk az el-
múlt években számos elismerést aratva, ered-
ményeket felmutatva bizonyította alkalmassá-
gát, nem egy esetben kezdeményezôkészségét a
nemzetközi harcmezôkön is. 

A PEARLE* 1997-es budapesti konferenci-
áját követôen a korábbinál intenzívebben vet-
tünk részt az EU-szintû – és ránk is váró – jog-
szabályok elôkészítésében. A PEARLE*
ENSZ-bizottságokkal tárgyaló küldöttségében
a közgyûlés döntése értelmében helyet kapott
szervezetünk képviselôje is, de mi kezdemé-
nyeztük és szerveztük az IAO svéd elnökének
magyarországi meghívását is.

Az EU-törvénykezés számtalan meglepetés-
sel szolgálhat a magyar zenekaroknak is. E

meglepetések számát igyekszünk csökkenteni a
PEARLE*- ben folyamatosan kifejtett tevé-
kenységünkkel.

A Brüsszel számára készített javaslatok,
szakmai állásfoglalások, lobbyzások ügyiratai,
a PEARLE* tevékenységének dokumentumai
Szövetségünknél bárki kívánságára hozzáférhe-
tôk, betekinthetôk.   

Sikeres nemzetközi tevékenységünket
egyetlen dolog veszélyezteti: a pénzügyi hát-
tér úgyszólván teljes hiánya. Miután az elsô
perctôl kezdve nyilvánvaló volt, hogy saját
költségvetésünkbôl nem tudjuk finanszírozni
a repülôjegyek, szállodák, konferenciadíjak
gyakran több-százezres költségeit, 1996 óta
rendszerint a kulturális tárcát nyertük meg tá-
mogatónkul. Kérdés, hogy arra rendezked-
jünk-e be, hogy a mindenkori Tárca minden-
kor finanszírozza a nemzetközi ügyeink inté-
zése kapcsán felmerülô költségeket, vagy más
forrás után nézünk.

Egy dolgot nem szabad felednünk: a magyar
szimfonikus zenekarokat tömörítô szervezet - a
mi szövetségünk -,  a nemzetközi szakmai szer-
vezetek megbecsült, aktív, saját érdekeit érvé-
nyesíteni képes tagja. 

Történelmi hiba lenne élô, hasznos nemzet-
közi kapcsolatainkat elsorvasztani. 

(Megbecsültségünkre egy apró példa: az
Európai Elôadómûvészeti Szövetségek Ligája
legutóbbi amszterdami ülésén az újonnan lét-
rehozott Szimfonikus Zenekari Szekció két
társelnökéül a Brit Zenekari Szövetség igaz-
gatóját, Libby McNamara-t és a Magyar
Szimfonikus Zenekarok Szövetségének társ-
elnökét, Kovács Gézát választotta meg a köz-
gyûlés – egyhangúlag.)

Alapos okunk van feltételezni: jó úton járunk
akkor, amikor nemzetközi kapcsolatainkban a
magyar szimfonikus zenekarok és az egyete-
mes  magyar kultúra érdekei mellett, európai-
ként foglalunk állást.          

Emlékezve az elôzô ciklust lezáró össze-
foglalóra és célmeghatározásra kijelenthetjük,
hogy Szövetségünk a számára igencsak kes-
kenyre szabott mezsgyén is tovább tudott ha-
ladni. Ugyan nem sikerült a szakmai nyugdíj
kiterjesztése tekintetében az ismert körülmé-
nyek miatt elôre haladni, azonban sikerült kü-
lönös hangsúlyt adni a szimfonikus zenekar-
oknak a köztudatba való minél erôsebb be-
ágyazásának. Nem sikerült az általános zene-
kari szabályozó rendszer megalkotására a kor-
mányzat érdeklôdését felkelteni, de erôs kap-
csolatrendszert ápolunk a külföldi szerveze-
tekkel, és nem a miénk az a terület, amely az
Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalá-
sok során nem bizonyul kompatibilisnek, ha-
csak nem a béreket vizsgáljuk, az pedig nem
rajtunk múlik.

Popa Péter és Kovács Géza
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