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kívánunk járni, s a pozitív ösztönzésben
hiszünk. Tudom, az együtteseink fizeté-
sei nem versenyképesek, ezért legalább
érdekes, szép és izgalmas feladatokat
akarunk adni a mûvészeknek, hogy tudá-
suk olyan szegmenseit is megmutathas-
sák, amelyre eddig nem volt lehetôség. A
szakmai koncepción belül a városi sze-
repvállalás fontossága nagyon lényeges.
Idén három ôsbemutatónk volt,  s a város
napja alkalmából közösen lépett fel a
Kölcsey Központban a két együttesünk,
s elôször adták elô, hatalmas sikerrel,
Balassa A cívisek városa címû darabját.
S azt látom, igenis minderre van igény,
meg lehet rá mozdítani a debrecenieket.
A közönség, érzi, látja, hogy az együtte-
seknél történik végre valami. Jelen van-
nak ezért a koncertjeinken, és büszkék
ránk. Ráadásul a Kölcsey Központ impo-

záns hangversenyterme, amely számos
variációs lehetôséget kínál, s nagyon kü-
lönbözôképpen tud szólni, magasabb fel-
készültséget is igényel az együtteseink-
tôl.  

– A fenntartónak az összevonást köve-
tôen melyek az elvárásai?

– Azt szeretné, hogy kulturális intézmé-
nyei olyan teljesítményt nyújtsanak,
amelyre büszke lehet, de nem akar bele-
szólni abba, hogy mit, hogyan csinálunk.
Nagyvonalú támogatóként áll mögöttünk,
s úgy tûnik, eddig maximálisan elégedett
a nálunk folyó munkával. 

– S melyek a közeljövô feladatai?
– Az elmúlt közel fél év a helyzetelem-

zésre, az új jogi- és gazdasági keretek fel-
térképezésére, és valamekkora mértékben

a folytatás körvonalazására volt elég. A
következô lépcsôfok egy, már az intéz-
ményre, illetve annak jövôjére szabott
komplett stratégia megalkotása, miköz-
ben folytatni kell a mûvészeti koncepció
végrehajtását. Jól definiálható reális célo-
kat kell megfogalmazni és persze a célok
eléréséhez vezetô utat is látni kell. Meg
kell teremteni az együtteseken belül a jó
hangulatot, e nélkül nem lehet rövid távon
sem jól dolgozni. Szeretnénk a koncertje-
inkkel olyan hatást kiváltani, hogy egyre
többen keressenek meg minket. Abban hi-
szek, hogy elôször nekünk kell bizonyíta-
nunk, s utána lehetnek elvárásaink. Deb-
recenrôl pedig azt is tudni kell, hogy az itt
élôk nyitottak a változásra, de inkább a
megfontoltabb változtatásokra, mint a hir-
telen fordulatokra…     

R. Zs. 
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– Belakták már teljesen a Mûvészetek Pa-
lotáját? S tényleg mindennel elégedettek?

– A mézeshetek már elmúltak, de az
azért egyértelmû, hogy ez a házasság tar-
tós lesz. S bár a költözködést követôen
volt részünk néhány igen kellemetlen
meglepetésben, nagyon súlyos problémák
nincsenek. Annyi hányattatás után való-
ban megváltást jelent az együttes számára
ez az otthon. Szerencsére a Kiss Imre ve-

zette Mûvészetek Palotája Kft-vel is pél-
damutatóan jó az együttmûködésünk. Az
immár Bartók Béla Nemzeti Hangver-
senyteremre pedig továbbra is nagyon
büszkék vagyunk… 

– Bár vége az évadnak, az együttes nyá-
ron sem vakációzik, hiszen júniusban in-
dulnak Japánba...

– Egy hónapos vendégszereplésre me-
gyünk, s a turnén, mint eddig mindig, Ko-

csis Zoltán és Kobayashi Ken-Ichiro fel-
váltva vezénylik a zenekart, sôt Kocsis
szólistaként is fellép több hangversenyen.
A Japan Arts harminc esztendeje áll kap-
csolatban az együttessel, s most úgy dön-
töttek, Kocsis Zoltán szinte teljes zene-
mûvészi palettáját bemutatják, hiszen
nemcsak koncerteket vezényel és zongo-
raversenyeket játszik, hanem kimondot-
tan szólóestet is szerveznek számára. S
aztán, alighogy hazajöttünk, máris Mar-

„Élményt kell adni, és nem fûrészelést!”

Tokiótól Szombathelyig számos városban turnéznak
a Nemzeti Filharmonikusok 

Remekül sikerült szezont tudhat maga mögött a zenekar, hiszen elsô teljes évadjukat töltötték új 
otthonukban, a Mûvészetek Palotájában, ráadásul az elmúlt idôszakban a közönségüket is sikerült

megkétszerezniük. Bérleti estjeik, hangversenyeik telt házak elôtt hangzanak fel, s akkora 
az érdeklôdés a gyereksorozatuk iránt, hogy rögtön kettôt kell rendezni belôle. Az együttes számára

a következô szezon is izgalmasnak ígérkezik, hiszen számos kiváló vendégmûvésszel muzsikálnak
együtt, s a „mindenevô” zenekar különféle zenei stílusokat is megszólaltat. A Kocsis Zoltán vezette
társulat több európai és egy távol-keleti turnén is részt vesz, de emellett nagyon fontos számukra 
az is, hogy hét vidéki nagyvárosban is meghallgathatja ôket a publikum. Kovács Géza, a Nemzeti

Filharmonikusok fôigazgatója elmondta azt is, bár számos szép eredményrôl, tervrôl számolhat be,
sajnos az is tény, hogy az egyre csökkenô költségvetés miatt nagyon takarékos szervezésre 

kényszerültek, hangversenyeket kellett elhagyniuk, s még az is a jövô nagy kérdései közé tartozik,
hogy mivé alakulnak kht.-ból…
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tonvásáron muzsikálunk. Az elsô Beetho-
ven-est július 22-én lesz Berkes Kálmán-
nal és Koppándi Jenôvel, majd 29-én Ko-
csis Zoltán vezényletével Fejérvári
Zoltán zongorázik, a befejezô, augusztus
5-i hangversenyen pedig Antal Mátyás lép
a karmesteri dobogóra. S aztán a Veszpré-
mi Fesztiválon is játszanak a Nemzeti Fil-
harmonikusok, hiszen lesz egy félig-med-
dig szcenírozott Varázsfuvola-elôadás,
amelynek Kocsis Zoltán a karmestere.

– Nem jut akkor túl sok idô a pihenésre,
pedig a zenekar következô szezonja is szá-
mos érdekes, izgalmas és nehéz fellépést
tartogat...

– Az egyik legnagyobb szenzáció, hogy
2007 áprilisában Schiff András vezényli
az NFZ és a Nemzeti Énekkar élén Bach
Máté-passióját. Bemutatjuk Eötvös Péter
Brácsaversenyét Kim Kashkashiannal, de
fellép nálunk Vadim Repin is. Jön a Liszt
Zongoraverseny egyik korábbi gyôztese,
Leonyid Kuzmin, s ismét együtt koncerte-
zik majd Kocsis Zoltán és Ránki Dezsô. A
mostani évad összeállításában fôzene-
igazgatónk legfontosabb szempontja az
volt, hogy az együttes különféle zenei stí-
lusokat szólaltasson meg, emellett a pub-
likumnak megmutassa azt is, hogy ezek a
muzsikák hogyan kapcsolhatók össze. 

– Hogyan szokott elkészülni az NFZ-nél
a következô szezon mûsorterve?

– Kocsis Zoltánnak nagyon határozott
elképzelései vannak, s terveit, ötleteit
néhány közvetlen munkatárssal, és a Nem-
zeti Énekkar karigazgatójával, Antal
Mátyással közösen vitatjuk meg. Termé-
szetesen a vendégkarmestereknek és -szó-
listáknak is akadnak javaslataik. Sôt, még
a zenekar mûvészei is elôállnak külön-
bözô elképzelésekkel. Kocsisnak egyéb-
ként már a kezdetektôl, az elsô közös
munkánk, a Gurre-Lieder óta, szívügye,
hogy ritkán játszott darabokat tûzzön
mûsorra, hogy zenetörténeti értékû bemu-
tatóink legyenek. Igyekszik minél jobban
tágítani a zenekar és az énekkar lehetô-
ségeit. Nagyon kíváncsian várjuk azt is,
hogy milyenek lesznek az új Bartók-
lemezek, hiszen a Bartók Új Sorozat
szerkesztô bizottsága felkérte ôt a rendkí-
vüli vállalkozás  mûvészeti vezetôjének.
Kocsis pedig honorárium nélkül, a zene-
szerzô iránti tiszteletbôl vállalta a feladatot.

– Mûsor-összeállításaik különlegessé-
gét talán jellemzi az a nézôi kifakadás,

melyet Kocsis Zoltán mesélt, s melynek az
volt a lényege, hogy szabályozni kellene
az egy koncerten bemutatható ismeretlen
kompozíciók számát…

– Úgy vélem, közönségünk megkétsze-
rezése talán azt jelzi, hogy egyre nyitot-
tabbá, érdeklôdôbbé válik a publikum.
Kicsit aggódtunk tavaly, amikor a Zene-
akadémiáról minden sorozatunkat áthoz-
tuk a Mûvészetek Palotájába, hogy képe-
sek leszünk-e az itteni, átlagosan 1700
férôhelyes koncerttermet megtölteni.
Nagy örömünkre a bérleteknek közel
száz százaléka elfogyott, s gyakran ad-
tunk az elmúlt szezonban olyan hangver-
senyeket, amelyekre égen-földön nem le-
hetett jegyet szerezni. A 2006/2007-es
szezon bérletei is remekül fogytak. A
mûsor-összeállítások kapcsán pedig telje-
sen egyetértek azzal a véleménnyel, ame-
lyet egy, a Palotában rendezett konferen-
cián Jody Myers, a Southbank Centre
volt mûvészeti igazgatója  mondott:
„Nem szabad a közönséget szendvics-
koncertekkel becsapni, hiszen így sem a
klasszikus, sem a kortárs zenét kedvelôk
igényeit nem elégítjük ki teljesen. Vállal-
ni kell hát a különlegességeket.” Mi ezt
tesszük, de azért igyekszünk a bérlôink
ízlését is szem elôtt tartani, ezért találtuk
ki, hogy a hangversenyeken kérdôíveket
osztogatunk, amelyeken jelezhetik kéré-
seiket.

– Hogyan sikerült elérniük, hogy meg-
duplázódjon a törzsközönségük?

– Tavaly még mondhattuk azt, hogy az
újonnan épült Palota varázsa is besegített,
bár szerintem az, aki csupán a házat akar-
ta látni, nem bérletet, csak egy-egy estére
szóló koncertjegyet vett. Rengeteg ener-
giát, idôt és némi pénzt is szánva rá, szá-
mos különféle marketingeszközt bevetet-
tünk, amelyek úgy tûnik, eredményesek
voltak. S azért is vagyunk nagyon büsz-
kék, hogy ilyen sokan választottak min-
ket, mert a Mûvészetek Palotája szervezé-
sében, vagy akár a Tavaszi Fesztivál
keretében itt koncertezik a világ zenei él-
vonala, és mégis ennyi embert érdekel az
is, amit mi produkálunk. Úgy vélem, az
utóbbi évek munkája, a Baráti Kör szer-
vezése, amelynek létszáma már a négy-
ezer felé közelít, most érett be. Kapcsolat-
ban állunk például a Kodály Társaság
nyugdíjas zenetanáraival is, akiket meghí-
vunk a fôpróbáinkra. De évente néhány
alkalommal a próbáinkat is megnyitjuk a
közönség elôtt.…

– Akkor valóban nagy hangsúlyt fektet-
nek a közönségnevelésre.

– Igyekszünk ezt már gyerekkorban el-
kezdeni. Nagyon népszerûek a gyerekek-
nek szóló sorozataink, amelyeket az
elôzô évadban az MTA Dísztermében
rendeztünk, s a következô szezonban is
ott folytatunk: Dunai Tamás kiváló mo-
derátor, az ô közremûködésével a külön-
bözô hangszercsoportokat mutattuk be.
A most záruló évadban a kicsit nagyob-
bakhoz szóltunk: Novák János – Földes
Imre tanácsai alapján – élôlények, karak-
terek zenei megjelenítésérôl beszélt a
Fesztivál Színházban tartott sorozatunk-
ban, ahol két balettmûvész és a Kolibri
Színház bábmûvészei tették még telje-
sebbé a zenei élményt. Felnôtteknek szó-
ló hangversenyen, méghozzá éppen az
évadnyitó koncertünkön adtuk elô a Bu-
dapest Bábszínházzal közös produkció-
ban A fából faragott királyfit. Az MTV
filmet is készített belôle, amely a cannes-
i MIDEM-en nagy tetszés váltott ki. Ja-
nuárban jön a folytatás – akkor a
Petruskát mutatjuk be hasonló formában.
A lényeg, hogy élményt kell adni, nem
fûrészelést…  

– Nem lehet egyszerû beosztani a kon-
certeket és a turnékat, hiszen a nyári, tá-
vol-keleti szereplés után európai soroza-
tok következnek.

– Berlinben az Ôszi Fesztiválon lesz két
koncertünk, Bécsben, Genfben és a Benelux
államokban az 56-os megemlékezéseken
muzsikálunk, emellett Párizsban, Amiens-
ben, Linzben, Prágában és Pozsonyban
vendégszerepelünk az évad során. A kül-
földi fellépések mellett azonban ugyaneny-
nyire büszkék vagyunk arra, hogy minden
évben járjuk az országot is. A 2006/2007-
es szezonban a Zenekarral Veszprémben,
Debrecenben, Gyôrben, Pécsett, Szombat-
helyen, Nyíregyházán és Kecskeméten lé-
pünk fel térítésmentesen, az Énekkar kö-
zel harminc alkalommal énekel vidéki
koncerteken. A meghívó regionális Filhar-
mónia Kht.-knak csak a rendezés és a szó-
listák költségeit kell kifizetniük. 

– A különlegességek közé tartoznak sa-
ját kamaraegyütteseik sorozatai is…

– Évek óta mûködnek, s bár ez nem
elôírás nálunk, mégis a zenekari tagok tö-
megével jelentkeznek. Vannak állandó
formációk, mint például a Dominó vonós-
négyes vagy a fúvósötösünk, és alkalmi
együttesek – számukra az MTA Díszter-
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mében szervezünk kamarazenei sorozato-
kat. Igazán nagyszerûen játszanak, dicsérô
kritikák sora jelent meg róluk. A muzsi-
kusok többnyire saját maguk szerkesztik a
mûsoraikat is, bár gyakran kérik ki – az
ilyenkor többször kamarapartnerükké
„avanzsáló”- Kocsis Zoltán véleményét
is. Bensôséges hangulatú, magas színvo-
nalú koncerteket adnak, amelyeket a pub-
likum is nagyon szeret, ráadásul még a
nagyzenekari játékuk is jobb lesz a kama-
razenélésnek köszönhetôen. 

– S hogy állnak az állami támogatással?
– A mai napig nagyon sokan irigyelnek

ezért bennünket, pedig a helyzet közel

sem olyan jó. Az eltelt évek alatt már sok-
kal-sokkal szerényebb lett a támogatás,
százmilliókkal csökkent. S ennek az ösz-
szegnek a nyolcvan százaléka bér jellegû
kifizetés… A költségvetésünk egyre ne-
hezebben viseli a kiadásokat, a hangszer-
beszerzéseket is csökkentettük. Bár meg-
hirdetett elôadásokat szerencsére nem
kellett törölnünk a mûsorból, néhány
hangversenyt azonban már elhagytunk a
tervezett programból. Az idei tervezés is
szigorúan költségtakarékos volt. A gaz-
dálkodás egyik legfôbb kiindulópontja a
mûsor színvonala, biztonsága. S arra is fi-
gyelünk, hogy a bérletárainkat se emeljük
túlzottan. A fenntartónkkal kötött megál-

lapodás szerint korábban szponzorokat
sem gyûjthettünk, de ez a helyzet szeren-
csére mára megváltozott. Elkezdtünk me-
cénásokat keresni, s az IBM támogatásának
köszönhetôen például most nekiláthatunk
az egész kottatár digitalizálásának. Párat-
lan vállalkozás, s már el is kezdôdött a
több évig tartó munka. S persze az NKA
támogatására is számítunk. Az sem teszi
egyszerûvé a helyzetünket, hogy az idei
törvény értelmében 2008-ig meg kell
szüntetni a kht. formát. Szakértôkkel kon-
zultálunk, hogy nonprofit kft., egyesület,
alapítvány vagy költségvetési intézmény
legyünk-e a jövôben…. 

R. Zs.
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Hegyi Árpád Jutocsa Operaházi tényke-
dését a kezdetektôl botrányok övezték: az
évadnyitó sajtótájékoztatón például az ôt
kinevezô Bozóki András kulturális mi-
niszterrel együtt fütyülték ki. Igaz, neki
sem volt könnyû dolga, közel másfélmil-
liárdos hiányt, ebbôl 750 millió forintnyi
bértartozást örökölt emiatt távozó elôd-
jétôl, Szinetár Miklóstól, amelyet a ház
az elmúlt három évben történt folyamatos
támogatás-csökkentés miatt halmozott
fel. A tavaly kinevezett vezetés – amely-
bôl már csak Hegyi Árpád Jutocsa ma-
radt pozíciójában a stratégiai igazgatói
feladatokat honorárium nélkül ellátó
Müller Péter Sziámival – azt állítja: a ha-
talmas hiányról csak posztjuk elfoglalása
után értesültek. Ennek némiképp ellent-

mond, hogy Zimányi Zsófia, aki sokak
szerint a legjobb koncepciót nyújtotta be
a tavalyi fôigazgatói pályázaton, azért lé-
pett vissza, mert tudomására jutott a ha-
talmas adósság, valamint az, hogy a
2006-os költségvetésbôl sem kaphatnak
akkora összeget, amelybôl ezt törleszt-
hetnék és biztosítható lenne a mûködés.

A mostani fôigazgató azonban nem is
látja szükségességét további pénzsegé-
lyeknek, lapunk kérdésére, miszerint
vár-e rendkívüli anyagi segítséget avagy
támogatásnövelést az új kormánytól, a
kövekezôt válaszolta: „Az új kormány
határozott célja a közintézmények racio-
nális mûködésének kialakítása. Az éssze-
rû gazdálkodás alaptétele, hogy a kiadá-

saink ne haladják meg a bevételeinket.
Ha a kormány többletforrást biztosítana,
azt csak az adófizetôk pénzébôl tehetné.
Akkor Ön most azt kérdezi, hogy szeret-
ném-e azt, hogy a Magyar Állami Ope-
raház pillanatnyi gazdasági helyzete mi-
att adóemelést vezessen be a kormány?
Nyilván nem.” Hegyi Árpád Jutocsa
szerint ugyanis a jelenlegi, az elmúlt há-
rom évben folyamatosan lecsökkentett
támogatás mellett is biztosítható az in-
tézmény jövôje. – Egy ilyen rangos dal-
színházat nem csak a kormánynak kell
fenntartania, támogatnia, hanem mind-
azoknak, akiknek az operajátszás fontos.
Itt mindjárt gondolhatunk – átvitt érte-
lemben – az Operaház dolgozóira is –
fogalmazott. 

Áll a bál az operában

Egykori vezetôtársai kihátráltak Hegyi Árpád Jutocsa
mögül – Gyôriványi az új fôzeneigazgató

Az elmúlt hetek botránylistáját kétségkívül az Operaház vezette, ahol mostanában mindenrôl volt
szó, csak éppen zenérôl nem. A hónapok óta várható robbanás megtörtént, a sort Kovács János elsô

karmester kezdte, aki május 3-án bejelentette lemondását tiltakozásul a tervezett létszám- 
és elôadás-csökkentés ellen. Azóta azonban már mindenki kihátrált Hegyi Árpád Jutocsa mögül:

Keveházi Gábor balettigazgató levelében lemondásra szólította fel a fôigazgatót, aki emiatt fegyelmi
eljárást indított ellene, Kesselyák Gergely fôzeneigazgató pedig elôször csak azt kérte, a fôigazgató

álljon el az elôadások ilyen mértékû csökkentésétôl, késôbb azonban ô is lemondott, helyére
Gyôriványi Ráth György egykori fôzeneigazgató került. A helyzet napról-napra bonyolódik, 

csak annyi biztos: az új kormánynak az elsôk között kell foglalkoznia a dalszínházban kialakult
helyzet rendezésével.




