
- Mi volt a mai zenekar elôdje? Milyen
tagjai voltak - zenetanárok, orvosok, eset-
leg más szakma beliek?

– A Kiegyezés után, a múlt század
utolsó harmadában jött létre a Gyôri
Ének- és Dalegylet. 1894-ben az alábbi
néven szerepelt az együttes: Gyôri Filhar-
monikus Zenekar, karnagya Fravetz Gá-
bor volt. Tagjai között zenetanárok., idô-
sebb növendékek, katonazenészek voltak. 

– Mi tette szükségessé vagy lehetôvé a
hivatalos státusz elnyerését?

– A második világháború után újjászer-
vezôdött a zenekar. Egyre gyakoribbak
lettek az együttes városon kívüli felkéré-
sei, megnövekedett a hangversenyek szá-
ma. Sürgetôvé vált az igény, hogy a Gyô-

ri Filharmonikus Zenekar hivatásossá
váljék. Ekkor Fejér György, az Állami
Hangversenyzenekar csellistája dirigálta
a muzsikusokat. A függetlenedéssel járó
megnövekedett mennyiségû feladatot
már nem tudta vállalni, így karmestert
kellett váltanunk. Ekkor, 1968. március
1-jén lépett a pulpitusra Sándor János. A
zenekar ekkor 38 fôállású muzsikust fog-
lalkoztatott. Kiegészítésképpen  a Kisfa-
ludy Színházból jöttek a kollégák. Ellen-
tételezésként a Gyôri Filharmonikus Ze-
nekarnak kellett ellátni a színház zenés
elôadásait is. Ez  volt egyébként a függet-
lenedés egyik feltétele. Ez a konstelláció
1973-ig. Az egyre nehezebbé váló egyez-
tetések és a sokasodó feladatok szüksé-
gessé tették, hogy a Gyôri Filharmonikus

Zenekar „megszabaduljon” a színházi
szolgálatoktól.  Azóta csak hangverse-
nyezik a zenekar, illetve az utóbbi hét év-
ben a Gyôri Nemzeti színház operaelô-
adásain, szolgálatban kell, hogy kiegé-
szítse a színház zenekarát. Ez évadonként
egy opera húsz elôadását, alkalmanként
10-18 muzsikus közremûködését jelenti.

– Milyen irányban változott a zenekar
repertoárja az évtizedek során?

– Mindent játszó zenekar vagyunk.
1968 és 1975 között, amikor Sándor Já-
nos volt az igazgató-karnagy, nagyon sok
kortárs darabbal foglalkoztunk. A zene-
szerzôk sorra komponálták mûveiket
együttesünknek. Így ismertük meg
Bozay, Durkó, Balassa, Petrovics,
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30 éves a Gyôri Filharmonikus Zenekar
Március 1-jén volt harminc esztendeje, hogy a Gyôrben több, mint hetven éve, 

addig amatôrként mûködô szimfonikus zenekar a várostól hivatásos státuszt kapott. 
A kerek évforduló minden bizonnyal többeket késztet visszaemlékezésre. 

Néhány, talán mások számára sem érdektelen dologról Baross Gábor zenekari igazgatót
és Pothof Csaba koncertmestert kérdezte a Zenekar.
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Szôllôsy kompozícióit. Könyv is jelent
meg errôl a korszakunkról Kinek kell a
magyar zene? címmel, amelyet Feuer Má-
ria publikált.  A Gyôri Filharmonikus Ze-
nekar bekapcsolódott az ország zenei vér-
keringésébe és elismert együttessé vált.

– Mennyiben kellett a „piachoz” alkal-
mazkodni a repertoár kiépítésénél?

– Természetesen a mindenkori nevelé-
si, mûsorpolitikai szempontok alakították
a zenekar repertoárját. A zenei fejlôdés el-
engedhetetlen kelléke a bécsi klassziku-
sok (Haydn, Mozart, Beethoven) alapos
ismerete, folyamatos mûsoron tartása.
Nem lehet kérdéses a kortárs magyar mu-
zsika ápolása, hiszen ez minden magyar
együttes kötelessége. Igaz, ezt nem min-
den igazgató-karmester tartotta egyfor-
mán fontosnak.

A közönség igényét mindig figyelembe
kell venni a programok összeállításánál.
Szívesen hallgatnak romantikus darabo-
kat, operarészleteket. Nagyon igénylik,
hogy kiemelt ünnepek (Karácsony, Hús-
vét, Pünkösd) környékén oratóriumok is
megszólaljanak. E hangversenyek hely-
színe az Evangélikus Öregtemplom, ami
egyébként az ország egyik legjobb akusz-
tikájú „koncertterme”.

– Hány állandó karmestere volt ez alatt
az idô alatt a zenekarnak?

– Sándor János, Jancsovics Antal, Su-
lyok Tamás, Sándor János, Koncz Tamás
és jelenleg Medveczky Ádám.

– Milyen kiemelkedô mûvészekkel dol-
goztak együtt?

– Ebben a harminc esztendôben meg-
fordult nálunk a magyar zenei élet vala-
mennyi reprezentánsa. A kiemelkedôbbek
talán Fischer Annie, Kocsis Zoltán, Jandó
Jenô, Kiss Gyula, Kovács Dénes, Gertler
Endre, Pauk György, Ruha István, Janota
Gábor, Inhof Ede, Kovács Béla, Kovács
Lóránt voltak. A karmesterek közül fellépett
a zenekarral – többek között – Komor Vil-
mos, Kórodi András, Lehel György, Lu-
kács Ervin, Kobayashi Ken-Ichiro, Hiroyki
Iwaki, Carlo Zecchi, Reuter Lajos.

– Mennyire stabil jelenleg a zenekar
helyzete?

– A korábban a megye által fenntartott
zenekart 1991-ben Gyôr városa vette át. A
költségvetési támogatás éppen a rezsi- és
bérköltségeket fedezi. hangszert venni,
saját hangversenyt rendezni csak a Mûve-

lôdési és Közoktatási Minisztérium pályá-
zatán elnyert pénzbôl lehetséges. A zene-
kart a városban szeretik, elismerik, az ön-
kormányzat lehetôsége szerint támogatja is.

– Milyen a zenekar hangszer- és kotta-
állománya?

– Éppen az elôbb vázolt okok miatt a
hangszerállomány jónak mondható. Las-
san azonban esedékessé válik a legkoráb-
ban vásárolt fúvós hangszerek cseréje. Jó
lenne beszerezni még néhány igazán jó he-
gedût. Ebben az évben szándékunkban áll
Steinway hangversenyzongorát vásárolni.

Kottatárunkban az alapmûvek (Beetho-
ven, Brahms, Csajkovszkij, Haydn, Mo-
zart szimfóniák) megvannak. Kielégítô-
nek mondható a barokk anyagunk is. A
hiányzó kottákat a Nemzeti Filharmónia
(most Nemzeti Filharmonikus Zenekar,
Énekkar és Kottatár) kottatárából szoktuk
kölcsönözni.

– Mennyire zsúfolt a program? Milyen
jellegû felkéréseknek kell eleget tenni?

– Évenként 100 körüli a koncertek szá-
ma. ezen belül sok ifjúsági hangversenyt
és filharmóniai bérletes koncertet válla-
lunk. Gyakran vendégszerepelünk Auszt-
riában és Németországban. Öt-hat éve
rendszeresen játszunk Bécsben kortárs
operákat (Brittent, Ligetit, Pendereckit).
Vannak a városnak saját fesztiváljai
(Gyôri Fesztivál, Tavaszi Fesztivál, Gyô-
ri Nyár, Barokk Nosztalgiák), amelyeken
állandó közremûködôk vagyunk. 

– Mennyire és honnan  biztosított az
utánpótlás?

– Az esetek többségében a Zenemûvé-
szeti Fôiskola hallgatói közül választjuk
új tagjainkat. A Gyôrben tanuló diákok a
négy esztendô alatt gyakran mint kisegí-
tôk vesznek részt a zenekari munkában,
így alkalmunk megfigyelni, kiválasztani
ôket. Úgy is mondhatnám, hogy saját ne-
velésû zenekari tagjaink vannak. Zeneka-
runk tagjai a város szakiskolájában és fô-
iskoláján is tanítanak, nagyon hatékonyan
tudják tehát felkészíteni a pályakezdôket
a zenekari munkára. Más városokból (pél-
dául Budapestrôl) érkezettek a legritkább
esetben maradnak nálunk; ennek elsôsor-
ban egzisztenciális okai vannak.

– Mennyire szoros vagy laza az együtt-
mûködés a színház operatársulatával?

– 1991-ben Gyôr város Megyei Jogú
Önkormányzata kötelezôvé tette a zene-
kar számára az operaprodukciókban való

közremûködést – ez egyértelmû helyzet.
Igyekszünk megoldani az egyeztetést, saj-
nos nem mindig elég sikerrel.  Ha nem si-
kerül, a mi pénzünkön fogadott kisegítô
játszik az ellátatlan helyen. Nem tartom
szerencsés megoldásnak, de pénzszûke
miatt nincs most jobb! A színház vezetôi-
vel egyébként jó a kapcsolatunk. A jövô
útja az lenne, ha e kötelezettségünk alól
felmentést kapnánk. 

– Hány hangfelvétele van a zenekarnak?

– A Gyôri Filharmonikus Zenekarnak
összesen 20-25 lemez- illetve CD-felvéte-
le van.

– Mik a közeljövô tervei?

– Szeretnénk létszámot bôvíteni mint-
egy 4-5 fôvel. Kívánatos lenne emelni a
fizetéseket, mivel az önkormányzati zene-
karok közül nálunk a legalacsonyabb az
átlagbér (46.800.-Ft). Jó lenne, ha a zene-
kar léte továbbra sem forogna veszélyben.

Egy biztos, van törzsközönségünk; ôk
szeretnek és elismernek minket – ez a leg-
fontosabb! 

– Mennyire függ egy szólamvezetô illet-
ve koncertmester munkájának mennyisége
és hatékonysága a zenekar mindenkori
vezetô karmesterétôl?

– Alapvetôen ennek a függvénye, hi-
szen a cél ugyanaz: a zenekar a közönsé-
get minél magasabb színvonalú hangver-
senyekkel szeretné megajándékozni. Ebbe
a törekvésbe nem fér bele a karmester és a
koncertmester (valamint a szólamveze-
tôk) szakmai szándékainak különbözôsé-
ge. Emiatt aztán valóban az történik  hogy
a vezetô muzsikusok munkájának intenzi-
tása és hatékonysága legnagyobb részt ép-
pen a karmester munkájának intenzitásá-
tól és hatékonyságától függ.

– Voltak-e és ha igen, milyen kínos, ne-
vetséges szituációk az idôk során?

– Nagyon mulatságos szituációk tarkít-
ják egy zenekar életét. Én mégis inkább
egy, a munkámmal szorosan összefüggô,
kínos szituációt említenék meg. Szombat-
helyre utaztunk és ott derült ki, hogy az
est karmestere Csornán kiszállt az egyik
autóbuszból és nem érkezett meg. Nagyon
bonyolult barokk mûvet játszottunk, ame-
lyet addig még nem is adtunk elô. Kon-
certmesterként rám várt a feladat, amire
egyáltalán nem voltam felkészülve: le
kellett valahogy vezetnem a hangver-
senyt. Nagyon-nagyon nehéz és kellemet-
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len feladat volt, évek múltán is elborzon-
gok, ha eszembe jut.

– Bizonyára végigüli a próbajátékokat;
mennyiben változott a fôiskoláról kikerült
fiatalok technikai, zenei felkészültsége,
szólamismerete, a zenekari munkához va-
ló affinitása?

– A próbajátékokkal kapcsolatban na-
gyon jók a tapasztalataim a jelentkezôk
hangszeres tudását, zenei felkészültségét
illetôen. 

– Mit tart egy kezdô zenekari mûvész
legfôbb erényének és feladatának?

– Pontosság, szólamtudás, beilleszke-
dési képesség.

– Ön szerint egy Gyôr nagyságrendû
város saját szimfonikus zenekarának mi-
lyen és mekkora az ideális összetétele?
Mennyiben elégedett ebbôl a szempontból
a jelenlegi helyzettel?

– Ideálisnak 100-110 tagú együttest tar-
tanék; ettôl most messze van még a gyôri
zenekar. 

– Pályája során találkozott-e különö-
sen kellemetlen vagy kellemes karmester-
és szólista-egyéniségekkel?

– A pályán eltöltött 43 év alkalmat kí-
nált minden lehetôség kipróbálására. sze-
retek azonban inkább a kellemes dolgokra
emlékezni; ebben az esetben pedig
Kobayashi Ken-Ichiro neve jut eszembe,
mint a zenével, a zenekarral a legnagyobb
hozzáértéssel és szeretettel foglalkozó,
igen kellemes, szeretetre méltó emberé.

– Milyen hangszeren játszik? Melyik
volt a legjobb hegedû, amit életében a ke-
zében tartott?

– Jelenleg egy francia hangszeren ját-
szom és nagyon elégedett vagyok vele.
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Kevés hûhó sokmindenért
– fél óra Kovács László karmesterrel –

– A Miskolci Szimfonikus Zenekar ez
elmúlt évek során az ország legjobbjai-
nak egyikévé vált, és ez elsôsorban az Ön
tevékenységéhez kötôdik. Általában
ugyanis az történik, hogy egy budapesti
illetôségû muzsikus néhány évet dolgozik
egy-egy vidéki városban, majd leköszön,
mert fárasztó az utazással terhelt élet-
mód. Ebben az esetben pedig nem ez tör-
tént; mi volt az a marasztaló erô, ami fe-
ledtetni tudta a kényelmetlenséget? Ami-
kor pedig sikerekkel kezdett megtérülni a
munka, milyen módon honorálta (termé-
szetesen átvitt értelemben) az együttes, a
város?

– Annak idején, amikor 27 évesen az
együttes zenei vezetôje lettem, a munka
kezdetét semmilyen hûhó nem övezte, a
váltás csendben történt. Utána sem voltak
látványos intézkedések; apró lépések so-
kasága következett. Nem rúgtam ki senkit
(még olyan tagot sem, aki valóban hasz-
nálhatatlan volt), nem írtunk ki próbajáté-
kokat, nem sugalltuk, hogy a teljes gárda
lecserélésre törekszünk, nem játszattunk
meg újra mindenkit. 

– Ilyen nyugodt tempójú átalakulás
mellett mennyi idônek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy olyan együttes, olyan technikai
színvonal, olyan hangzás alakuljon ki,
ami az adott körülmények között maximá-
lisan elvárható?

Bizony el kellett telnie egy pár évnek,
amire szinte mindenki az ôt megilletô
helyre került, ugyanakkor – elkerülve az
erôszakos beavatkozásokat – sikerült
megôrizni az oldott zenekari légkört, amit
mindig alapvetôen fontosnak tartottam.
Terhelni kellett a zenekart és elhitetni,
hogy  jól játszik. Majd amikor már tény-
leg jól játszott, hozzászoktatni ahhoz,
hogy csak így szabad.

– Hogyan lehetett áthidalni azt a prob-
lémát, amit az ottani munkára alkalmat-
lan, de el nem mozdítható emberek jelen-
léte okozott? Másfél évtizede nem lehetett
csak úgy valakit kirúgni az állásából.

– Akkor sem lehetett és most sem le-
het. Az alkalmatlanság ugyanis szinte bi-
zonyíthatatlan – még akkor is, ha a „vád-
lott" bizonyíthatóan: mondjuk alkoholis-
ta, vagy már csak gyengén játszik a hang-
szerén. Több sikerrel kecsegtet, ha sikerül
elérni, hogy az ilyen emberek ne kerül-

hessenek exponált helyzetbe a koncerte-
ken, nehogy látványosan elrontsák a pro-
dukciót. 

Azért van egy határ, amikor a vezetôk-
nek lépni kell, de a zenekar tagjai számá-
ra a magas színvonalú játékhoz való mo-
tivációt inkább a saját munkájukkal
szemben kialakult igény szolgáltatta,
mint a kirúgástól való félelem. 

Fontosnak tartom, hogy a tagok meg-
érezték, hogy közös munka folyik egy
közös cél érdekében. Amit megígértünk (
a vezetôség ), megpróbáltuk megtartani,
de ha mégsem sikerült, nyilvánvaló volt,
hogy nem a szándék, hanem az idôközben
megváltozott helyzet vetett gátat a meg-
valósításnak.

– Mindez mikor volt?

– 1984-tôl kezdôdôen.

– Akkor azért mások voltak a körülmé-
nyek.

– Valóban, bár én akkor sem éreztem a
sokat szidott szocializmus hátrányait – ta-
lán mert akkorra már az a rendszer is sok-
kal nyitottabbá vált. Életemben nem jár-
tam pártközpontba és a tanácshoz beszá-
molókra. Még ügyet intézni is csak egy-
szer kényszerültem személyesen az ön-

A „legmiskolcibb” intézményrôl
– a nemrég Budapesten vendégszerepelt Miskolci Szimfonikus Zenekar helyzete 

és perspektívái Kovács László karmester valamint Sir László igazgató szemszögébôl –


