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térségünk elôadómûvészettel kapcsolatos
munkaügyi helyzete állott, különös tekin-
tettel az eltérô szabályzókra, a feketemun-
kára, a nemzetközi piac felvevôképességé-
re, a nyugati országok védôkorlátozásaira.  

Áttekintve PEARLE-tagságunk négy
évét, a Liga-tárgyalta témaköröket, azt a
tényt, hogy tagságunk révén Európát behá-
lózó személyes szakmai kapcsolatrendszert
építhettünk ki, melyek bármikor mobilizál-
hatók egy-egy, a magyar zenekarokat érin-
tô kérdés kapcsán, hogy az Európai Unióba
érve talán nem ér majd bennünket néhány
kellemetlen meglepetés, nos azt hiszem
mindenképpen sikeresnek mondható ennek
a kapcsolatnak a kialakítása és folyamatos
ápolása.

Ami gondot okoz, az a kapcsolattartás
pénzügyi hátterének biztosítása. Azt ugyan
már a kezdetekkor sikerült tisztázni, hogy
tagdíjat fizetni nem tudunk, ám az egyes
közgyûlésekre való eljutás egyre nagyobb
terhet ró szövetségünkre. (Igaz, hogy csalá-
di kapcsolatok révén igen olcsón tudok re-
pülôjegyet szerezni, igaz, hogy a legutóbbi
kölni közgyûlésen engem helyettesítô
Laczkó-Tóth Gergely jószerivel saját költ-
ségén vett részt, azt hiszem ez hosszú távon
nem tartható gyakorlat.)

A PEARLE-tagság révén kerültünk
kapcsolatba a Zenekarok Nemzetközi
Szövetségével(IAOA) is. Bár rendkívül
nagy szükség lenne ebbe a szervezetbe is
betagozódnunk, tekintettel a szükségsze-
rûen felmerülô költségekre attól tartok
belépésünket egy ideig – erre szolgáló
források eredményes felkutatásáig- el
kell odáznunk.

Korántsem mondható sikeresnek a volt
keleti tömb országainak társszövetségei-
vel való kapcsolatfelvétel. Vagy azért,
mert hozzánk hasonló szervezet egyálta-
lán nincs is egy adott országban – pl.
Oroszország, Ukrajna, Bulgária, a volt Ju-
goszlávia utódállamai, Szlovákia –,  vagy
sok is van belôlük és emiatt átláthatatlan a
mûködésük – pl. Románia, vagy egysze-
rûen fütyülnek ránk – pl. Csehország.

Ez annál is inkább szomorú, mert lenne
mit megbeszélnünk. Mindenesetre meg-
gyôzôdésem, hogy nem szabad feladnunk.
A regionális kapcsolattartásnak nincs al-
ternatívája.

Summázva megállapíthatjuk, hogy fi-
atal szövetségünk rövid néhány év alatt
az európai szakmai közösség megbe-
csült tagja lett, jelentôs nemzetközi szer-
vezetek számon tartják és csupán az
anyagiak szabnak határt a szövetségünk
érdekeit szolgáló kapcsolataink további
bôvítésének. 
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A rendszerváltozás óta eltelt 8 év történéseit
elemezve – beleértve az országos méretû
struktúraváltási kezdeményezéseket – óriási
várakozással tölti el azokat is, akik kulturális
életünk színvonalának jobbítása érdekében,
ôszintén szeretnének gyökerekig ható, tényle-
ges javulást elérni. Reálisnak tûnik a remény,
hogy a következô években talán megvalósít-
ható lesz a kormányzati szándéktól sem ide-
gen struktúra-, és szemléletváltás a szimfoni-
kus zenekarok háza táján. Vagyis itt az idô a
kérdés felvetésére: lesz-e végre egy „Európa-
kompatibilis” szimfonikus zenekari szabá-
lyozó rendszer Magyarországon, vagy ma-
rad-e a „bizánci” típusú rendetlenség állapota
a maga sajátos „törvényeivel”, ami persze na-
gyon is kedvükre való azoknak, akik sikerrel
tudják alkalmazni a kézi vezérlésû technikát,
a zavarosban való halászást a pénzhez és tá-
mogatáshoz való jutás érdekében – alkalo-
madtán mások rovására.

A bejáratott gyakorlat szerint eddig a hata-
lom „szívesen etette tenyérbôl" a szerviliz-
mustól sem idegenkedô mûvészeket. Bizo-
nyára ma is vannak a szakmának olyan kép-
viselôi, akik a múltban kiépített bázisaikhoz
ragaszkodván jobban szeretnék nem meg-
bolygatni hazai kulturális életünknek eme –
szerintük – amúgy sem túl nagy szeletét, és
nem üdvözölnének egy, a meghirdetett struk-
túraváltáshoz igazodó világos helyzet terem-
tését az európai normák szellemében. Azon-
ban a hazai, mára már szinte áttekinthetetlen
szimfonikus zenekari helyzet, amely a nyom-
vonal nélküli kézi vezérlés, a vezetôk által is
erôsen támogatott hakni-szemlélet, valamint
a zenekarok társadalmi küldetését sem értô
hivatalnokok mûködése nyomán alakult ki,
azt eredményezte, hogy a muzsikusi önbecsü-
lés legalább olyan mélypontra jutott, mint a
szakma általános megbecsültsége. Eme álta-
lános alábecsültséget hûen tükrözi a magyar

átlagfizetés viszonya a nyugati átlagfizetés-
hez, valamint a magyar átlagmuzsikus-fizetés
viszonya a nyugatihoz, ami nagyobb különb-
séget mutat.  De ezt tükrözi  az a tény is, hogy
az úgynevezett zenei nagyhatalom Magyaror-
szágon még soha nem épült egy, akár beetho-
veni szimfonikus zenekart befogadni tudó
hangversenyterem és a budapesti zenekarok
kénytelenek egy kamarazenére tervezett isko-
lai hangversenytermen (Zeneakadémia), va-
lamint egy rossz adottságú kongresszusi ter-
men osztozkodni, a vidék zenekarai pedig át-
alakított templomokban  és színházakban ját-
szani. Ezek után joggal tehetjük fel a kérdést,
mit ér a kultúra és a zene nálunk, amikor
olyan országokban, ahol talán az európai ze-
nét sem értik, szinte nincs olyan közepes
nagyságú város, ahol ne építettek volna euró-
pai zene elôadására alkalmas legalább kétezer
fôt befogadó koncerttermet.

Ezen a helyzeten csakis egy belsô reform
– a struktúra-, és szemléletváltás, a világos
mûködési feltételek, a jogok és elvárások
minden szereplôre egyformán történô meg-
határozása javíthat.  Ehhez pedig azok az év-
tizedek folyamán is tökéletesen mûködô
rendszerek lehetnek példaképeink, mint pél-
dául a német és holland struktúrák. A tiszta
helyzet megteremtésével elejét vehetjük
egyfelôl uniós csatlakozásunk után muzsi-
kusaink újabb kirajzásának, ennek követ-
kezményeként zenekaraink tönkre menésé-
nek –, másfelôl, hogy inváziójuk neuralgi-
kus problémát jelentsen az aggódó nyugati
zenekarok érdekvédelmi köreiben. A teen-
dôket kormány szinten kellene kimunkálni,
ezzel együtt azonban – elsôsorban hivatalos
– szemléletváltásra van szükség a szimfoni-
kus zenekarok társadalmi szerepét illetôen.

Mit jelent az európai értelemben vett tradi-
cionális szimfonikus  zenekar?

Popa Péter:

A PROFESSZIONÁLIS SZIMFONIKUS
ZENEKAROK MAGYARORSZÁGI

FEJLÔDÉSÉRÔL ÉS ANNAK
KÍVÁNATOS IRÁNYÁRÓL 

Jelen dolgozat szeretné felhívni a figyelmet a hazai
szimfonikus zenekarok küldetésének fontosságára,

értékrendjére, megoldást igénylô problémáira.
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A szimfonikus zenekar egy hosszú folya-
mat révén létrejött élô organizmus, amely a
benne megtestesülô, tudáson és tapasztalaton
alapuló szellemi, továbbá a hangszerállomá-
nyon alapuló anyagi tôke révén megismétel-
hetetlenül létrehozott, nemzetek és közössé-
gek legfôbb sajátosságait hordozó kincs,
nemzeti örökség.  

Egy ország gazdasági erejének és kulturá-
lis szintjének fokmérôje, hogy milyen szín-
vonalú, továbbá hány szimfonikus zenekart
tud eltartani, illetôleg hány szimfonikus ze-
nekar képes kielégíteni azt az igényt, amit a
kultúrát ismerô, szeretô és azt magába szívni
akaró közönség támaszt. 

Egy szimfonikus zenekart csak igen nagy
anyagi és szellemi energia koncentrálásával
és áldozatvállalással  lehet létrehozni, de
még nagyobb áldozatot kíván folyamatos,
hosszú távú mûködtetése, fejlesztése, hiszen
e fejlôdés csak akkor lehet töretlen, ha a gaz-
daságban idônként jelentkezô hosszabb-rö-
videbb negatív tendenciák nem érik közvet-
lenül a zenekarok mûködését. 

Tévedés azt hinni, hogy egy szimfonikus
zenekar – csupán a pillanatnyi gazdasági
helyzet függvényében – bôséges esztendôk-
ben mûködtethetô, ínséges esztendôkben
megszüntethetô. Egy szimfonikus zenekar
létrejötte mindig egy folyamatos és globális
fejlôdés következménye, hatása pedig mesz-
sze túlmutat a zene és a kultúra határain, hi-
szen fontos tényezôként van jelen a diplomá-
ciai kapcsolatteremtésben éppúgy, mint az
idegenforgalomban, ezen keresztül pedig az
ország kulturális és egyéb vonzerejét – nyel-
vektôl függetlenül – minden idelátogató szá-
mára egyformán növeli.

E szerteágazó hatásmechanizmus folytán
azt is tévedés hinni, hogy a rendelkezésre ál-
ló anyagi eszközök zenekarok megszünteté-
se árán kisebb körben, kevesebb zenekar
között történô felosztása gyógyír a gazdasá-
gi gondok enyhítésére. De azok is tévednek,
akik azzal álltatják magukat, hogy egy ál-
landó kisebb mag körül, alkalmi muzsiku-
sokkal kiegészítve – a fenntartási költsége-
ket így mérsékelve – igazi szimfonikus ze-
nekart tartanak fenn. Alkalmi, vagy bármi-
lyen okból erôsen fluktuáló zenekarból so-
hasem lesz saját stílussal és hagyományok-
kal rendelkezô, vagyis igazi, az európai tra-
dicionális értelemben vett szimfonikus ze-
nekar!

Éppen ezért a meglévô szimfonikus zene-
karok ôrzése és megôrzése, illetôleg azok fo-
lyamatos  és zavartalan fejlôdésének biztosí-
tása  korra, nemre, hovatartozásra – munka-
adó vagy munkavállaló, kormányzat vagy

önkormányzat – való tekintet nélkül, egy or-
szág közös ügye. 

*
A magyar professzionális szimfonikus ze-

nekari fejlôdés kezdete 1853-ra datálható – az
Erkel Ferenc vezette Filharmóniai Társaság
megalakításával – ami, ha késôbbi is, mint a
nyugat-európai kezdet, de mindenféleképpen
elismerésre okot adó. Ma, az 1998-ban alapí-
tott Szolnoki Szimfonikus Zenekarral együtt 7
hivatásos zenekar mûködik vidéken, 8 pedig
Budapest területén, azonban – a Filharmóniai
Társaság kivételével – egy sincs ezek közül
olyan zenekar, amely alakulása óta azonos ne-
vet viselne, továbbá színvonala évtizedekre
visszamenôen olyan állandóságot képviselne,
amivel úgy tartanák számon a világban, mint a
Berlini -, vagy a Bécsi Filharmonikusokat,
vagy akár a Drezdai Staatskapelle zenekarát.

Miért nincs Magyarországon színvonalát
hosszú idôn át megtartó, nevét védjegyként vi-
selô, színvonalában nem ingadozó,  az európai
normáknak mindenben megfelelô zenekar?

A probléma keletkezését számos, de össze-
függô okra vezethetjük vissza:

• a folyamatos és nyugodt  fejlôdés hiánya,
aminek részben társadalmi, részben politikai,
részben pedig anyagi háttere van („inproduktív
munka", „non profit tevékenység" szemlélet!).

• az elôzôbôl következôen a legjobb és leg-
tapasztaltabb munkaerôk folyamatos elvándor-
lása

• a mára kialakult, különbözô fenntartói
rendszereken belüli egységes „zenekar-tartási"
és „-építési" szisztéma hiánya

• a szimfonikus zenekar – mint semmi más-
hoz nem hasonlítható mûködési rendszer –
mûködésének, létszámának, és egyéb kondíci-
ói meghatározásának, tehát „alkotmányosításá-
nak" hiánya

• a zenekarok – melyek a folytonosan válto-
zó karmesterek és igazgatók mellett egyedül
képviselik a szakmai kontinuitást – legitim és
felelôs szakmai testületeinek hiánya.

• a fôiskolai képzés során a zenekari pálya
degradálása, ebbôl következôen a zenekari ok-
tatás eredménytelensége

• zenekari hangversenytermek hiánya
• mindezek nyomán a pálya társadalmi meg-

becsülésének  folyamatos  romlása

A kontinuitás hiányának okai:
A rendszerváltozás elôtt a zenekarok egy-

aránt élveztek állami (központi költségvetési)
támogatást, azonban – köszönhetôen a korlá-
toknak, az alacsony társadalmi besorolásnak
(inproduktív tevékenység!), illetôleg az anyagi
kilátástalanságnak  – idôrôl idôre, szinte tör-
vényszerûen, kirajzottak muzsikusaink („Hol

vannak a magyar vonósok?") , sajnos szinte
minden esetben a legjobbjaink. Így  – mint
annyi más területen is – folyamatosan „lefeje-
zôdött" minden ami növekedésnek, fejlôdés-
nek indult. 

Némi szünet ugyan beállt az elvándorlás-
ban, amikor is már külföldön nem lehetett po-
litikai üldözöttséget is bizonyítani, és amikor
minden elképzelhetô mértéket felülmúlt a len-
gyel, román és orosz muzsikusok áradata,
azonban mára ismét erôsödô tendenciát mutat
a képzett muzsikusok elvándorlása különösen
Spanyolország, Japán és a fejlôdô ázsiai orszá-
gok irányába. (Pl.: Malajzia). Várható, hogy
még nagyobb lesz az elvándorlás  veszélye az
uniós csatlakozás után.

A hazai zenekarok folyamatos fejlôdését
természetes nem csupán a külföld elszívó ere-
je tépázta meg minduntalan. Összes pozitívu-
mával (a zenekarok dotálási elvének fellazítá-
sával) együtt a Fesztiválzenekar megalakítása
súlyos gondokat okozott a legmagasabb szint-
re eljutott magyar zenekaroknál. Így például a
Rádiózenekar 12 kiemelkedô muzsikusa távo-
zott egyszerre az új zenekarba, illetôleg az
ÁHZ-ba a hasonló okok miatt  megüresedett
helyekre. Egy ilyen nagyarányú, különösen a
vezetô mûvészekre korlátozódó elvándorlás
egy zenekar életében évtizedekig tartó traumát
okoz. Ahol ilyen módon sérülhetnek meglévô
zenekarok egy új zenekar alakításakor, ott vél-
hetôen nincsenek meg azok a védô mechaniz-
musok, melyek a versenyhelyzetet ugyan
megtartva, de megszûrik azokat a negatív ha-
tásokat, melyek egy országos viszonylatban is
nagy értékû együttest tönkre tehetnek.

A belföldi és külföldi elszívás egyetlen esz-
köze a pénz. Az elszívás sikerének oka azon-
ban nem a zenészek mértéktelen pénzéhsége,
hanem a pálya hazai körülményekhez képest
is erôs devalválódása. (Összehasonlításként:
míg a háború elôtt egy fôvárosi muzsikus a tár-
sadalmi ranglétra lényegesen magasabban fo-
kán állt, havi fizetése elegáns, polgári életszín-
vonalat biztosított. addig ma a társadalmi
ranglétra alsó fokain helyezkedik el egy átlag
muzsikus – a fizetésérôl nem is beszélve.

A pálya folyamatos leértékelôdése maga
után vonta a terület kiszolgáltatottságát is. A
szimfonikus zenekar – miközben mûködését és
struktúráját  tekintve egy semmi máshoz nem
hasonlítható specifikus terület – nem jelenik
meg önállóan a köztudatban, még kevésbé a
jogalkotói tudatban és gyakorlatban. (Néme-
tországban az un. Tarifvertag az összes
„kultúrzenekarra" – nem operettet vagy más
könnyû mûfajt játszó városi és állami zenekar-
ok- és azok fenntartóira – érvényes, a legap-
róbb részletekig szabályozva a zenekarok
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struktúráját, létszámát, feladatait, minimális
bérszínvonalát és viszonyát a fenntartóval.)
Ennek okán – éppen a hazai körülmények mi-
att – lehetett például létrehozni Európa köze-
pén amerikai struktúrájú – nálunk hagyomány
nélküli – zenekart, rövid lejáratú szerzôdések-
kel, ebbôl kifolyólag teljesen kiszolgáltatott ze-
nészekkel, akik véleményük erôsebb hangozta-
tásával, vagy idôsebb korukra akár tragikus
helyzetbe is kerülhetnek. De ez az oka annak
is, hogy az un. tradicionális zenekarainknál is
egyre kiszolgáltatottabbak a zenészek (sok
esetben sem kollektív szerzôdés, sem mûködé-
si szabályzat nincs), ami rányomja a bélyeget
mind a hangulatra, mind a teljesítményre. Az
így kialakult körülmények pedig tovább ked-
veznek a gazdasági helyzetet meglovagoló de-
magógiák terjesztésének: miszerint túl sok a
(gyenge) zenekar Magyarországon, meg kell
szüntetni, össze kell vonni és a felszabaduló
pénzt a (kikiáltott) legjobbnak  kell adni. 

Egyébként mindezek jeleként  értékelhetô a
pálya  napjainkra már 85%-os elnôiesedése is,
vagyis az, hogy családfenntartásra hovatovább
– az összes mellékkeresettel együtt – alkalmat-
lan egy átlag zenész fizetése, továbbá az euró-
pai csatlakozást is megnehezítô igen nagyszá-
mú magyar „fantom" zenekar is. ( A probléma
folyamatosan témája az európai munkáltatói
szervezeteknek). 

A magyar fôiskolákban folyó zenekari ok-
tatás sajnos nagyban hozzájárul egyrészt a pá-
lya szakmai berkekben is lekicsinylô megítélé-
séhez, másrészt – ebbôl adódóan – a zenekari
anyagok és játékmódok elégtelen ismeretéhez,
ezen keresztül pedig az európai értelemben vett
átlagos muzsikus-anyag ellenére az alacso-
nyabb és erôsen ingadozó színvonalhoz. Ma
már csak nosztalgiával tudunk gondolni a re-
mek szólistákat és emellett is kiváló zenekari
muzsikusokat nevelô Hubay – Zathureczky is-
kolára, ahol még nem uralkodott a mindenáron
szólistákat nevelô szellem, amely másod-,
vagy harmadrendû lényeknek tekinti a zeneka-
ri, vagy pedagógusi pályára alkalmas növendé-
keket. A ma kikerülô „technika-centrikus" friss
diplomások akik – az elsorvasztott kamaraze-
nei és a karmester-önmegvalósító zenekari
gyakorlatokon, mint „semmire sem jó" és „kö-
telezô vezeklés" foglalkozásokon vesznek
részt, – bekerülve egy szimfonikus zenekarba,
bizony nehezen veszik az akadályokat, miköz-
ben jó, vagy kiváló képességekkel rendelkez-
nek. Ilyenkor az eleve „kénytelen vagyok ezzel
is megelégedni" attitûd folyamatos sértettséggé
és passzivitássá alakul, ezzel is tovább rontva a
zenekarok  teljesítményét és megítélését. 

Mindezek különös megvilágítást kapnak
akkor, ha összehasonlítjuk egy bármilyen elsô

osztályú nyugat-európai zenekarban játszó át-
lag muzsikus képességeit egy magyar elsô osz-
tályú zenekari muzsikus képességeivel, és
ugyanezen a két zenekar közötti színvonalbeli
különbséget. Azt tapasztaljuk, hogy hasonló
képességekkel, de megfelelô elôképzéssel,
hozzáállással, megbecsültséggel és szervezett-
séggel más, magasabb színvonalat lehet elérni.

*
Sokféle fenntartó egységes zenekar-fenntar-

tási koncepció nélkül:

Ma Magyarországon 15 hivatásos zenekart
számlálhatunk, amelyek között hasonlóság
csak egy van: mindegyik szimfonikus zenekar.
A fenntartókat tekintve szinte mindegyik más:
hat városi-önkormányzati, (Gyôr, Pécs, Sze-
ged, Debrecen, Miskolc, Budafok) egy me-
gyei-önkormányzati (Szombathely), két ve-
gyes fenntartású (BFZ, Szolnok), két alapítvá-
nyi (Matáv, MÁV), egy részvénytársasági
(MRTV), két minisztériumi (MNFZ, BM), egy
egyesületi (BFT). 

Éppen ezért a mai magyar zenekari helyzet
legfôbb jellemzôje, hogy más-más mûködési és
egyéb feltételek mellett kell  ugyanazokat a fel-
adatokat ellátni egységes „zenekar-építési", és
„-tartási" koncepció nélkül,  miközben Európa
valamennyi országában a zenekarok „alkotmá-
nyosított" formában mûködnek,  egységesített
speciális zenekari kollektív szerzôdés biztosítja
a kölcsönös jogokat és kötelességeket, termé-
szetesen az optimális „zenekar-fejlôdés" érde-
kében, és a fenntartóktól függetlenül állami ki-
egészítô-támogatási koncepciók léteznek.

A hazai helyzet eredménye, hogy nem egy
esetben politikai vetülete van az egyes zenekar-
ok átmeneti mélyrepülésének, vagy kiugrásá-
nak. A zenekarok kinevezett vezetôinek politi-
kai hovatartozása, az aktuális politikai kurzus
és a zenekar helyzete között gyakran lehet pár-
huzamot felfedezni, a mûvészek pedig munká-
juk helyett a folyamatos „lobbizással" foglal-
koznak, és végsô soron mindezeknek nem a
minôségi javulás az eredménye. 

A finanszírozási és zenekar-építési irány-
elvek hiánya miatt ma létezik egy kör (az ön-
kormányzatok által fenntartott együttesek)
amely költségvetési támogatást pályázhat
meg, éppen ezért késhegyre menô harc fo-
lyik e státusz elnyeréséért (egyre több együt-
tes keres fenntartó önkormányzatot!), de
emellett létezik egy másik kör is, amely kép-
telen az azonos feladatok ellátására közvet-
len, vagy közvetett költségvetési támogatást
szerezni, miközben hajszál vékony köldök-
zsinóron függ egy – ad absurdum állandóan
deficites –  részvénytársaságtól. 

*
Mindezekbôl kiviláglik, hogy a magyaror-

szági szimfonikus zenekarok mûködési és fi-
nanszírozási rendszere elôbb vagy utóbb kor-
szerûsítésre szorul, továbbá – ezzel együtt –
nem késhet az önálló szakterületként (ágazat-
ként) történô  elismerése, illetôleg az ennek
megfelelô önálló költségvetési tényezôként
való megjelenítése.

Ennek érdekében:

1. A kialakult európai és hazai gyakorlat tük-
rében meg kell határozni a szimfonikus ze-
nekar lényegét, struktúráját, mûködtetésé-
nek általános feltételeit. 

2. A különbözô fenntartók bevonásával, a
nyugat-európai példák alapján egységes
koncepciót kell kidolgozni a zenekarok
minimális bérszínvonaláról, annak vi-
szonyáról más foglalkozási ágak bér-
színvonalához, meghatározva, hogy az
állam – a zenekarok által gyakorolt kul-
turális vonzerô révén befolyt összegek-
bôl – mekkora részt vállal a szimfonikus
zenekarok – mint a nemzeti kulturális
örökség egyik részének – fenntartási
gondjaiból,  ösztönözve a fenntartókat
és a zenekarokat a minél magasabb szín-
vonal elérésére.

3. A zavartalan alkotómunka biztosításá-
nak érdekében egységes mûködési rend-
szert kell kidolgozni, amely figyelembe
véve a pálya speciális adottságait (pl.: a
pálya minden résztvevôjénél a megköze-
lítôleg azonos szintû végzettségi fok)
biztosítani tudja az eredményesség ösz-
szes feltételét a fegyelmezettségtôl a jó
alkotó hangulaton keresztül a jogbizton-
ságig.

4. A megfelelô utánpótlás érdekében, megfe-
lelô zenekari szakemberek bevonásával na-
gyobb súlyt kell adni a fôiskolákon történô
zenekari és kamarazenei oktatásnak.

5. Folyamatosan meg kell teremteni annak
a lehetôségét, hogy régiónként legalább
egy – de Budapesten mindenképpen és
haladéktalanul – valódi, szimfonikus ze-
nekari mûvek megszólaltatására alkal-
mas hangversenyterem épüljön.

Mindezek megvalósulásával elejét ve-
hetjük a pálya további elértéktelenedésé-
nek, az áttekinthetetlenség további fokozó-
dásának, a tiszavirág-életû kisegítôkbôl ál-
ló zenekarok alakítgatásának, legjobbjaink
eltávozásának, és ezzel együtt visszaadhat-
juk a pálya folyamatosan elvesztett rangját
is.
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