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Benczô László alig több, mint egy esz-
tendôn át irányította a cívis város szimfo-
nikus zenekarának életét. Miután benyúj-
totta lemondását, 2004. január 1-jétôl
Mocsáriné Dobos Ilona – aki egyébként
az együttes gazdasági igazgatói posztját
tölti be- lett a megbízott igazgató. A szak-
mai ügyek irányításával pedig január 6-tól
a korábbi mûvészeti titkár, Szabó István
foglalkozik (ôt zenei fôtanácsadónak ne-
vezték ki, január 26-tól.) 

Debrecen önkormányzata a zenekari
igazgatói poszt pályázati kiírását január
22-én ismertette a város közgyûlésével,
majd az elfogadott, végleges szöveget
februárban közepén jelentették, s az
érdeklôdôk március közepéig adhatták be
jelentkezésüket. 

A zenekart is értesítették minderrôl, s
információink szerint a megbeszéléseken
gyakorta elhangzott, hogy pályázzanak
minél többen az együttesbôl, mert szeret-
nék már  megnyugtatóan megoldani a
Debreceni Filharmonikusok ügyét. 

Az együttes zenekari igazgatói posztjá-
ra végül hat aspiráns akadt. A jelentkezôk
között volt Dolmányos Erzsébet, aki ko-
rábban is az együttesben muzsikált, s aki
korábban már kétszer is pályázott a poszt-
ra, továbbá beadta a jelentkezését Kovács
János, a zenekar korábbi igazgatója is.

Ugyancsak pályázatot adott be Kaczári
István Nyíregyházáról, Kurdits Kálmán a
filharmonikusok szakszervezeti vezetôje,
valamint Pászner László és Szabó János
zenekari tagok.  

A pályázók a zenekari tagok elôtt is be-
mutatkoztak, ismertették koncepciójukat,
majd a beérkezett pályamûveket szakmai
bizottság bírálta el. Az eredetileg hattagú
grémium – amelynek munkájában az ön-
kormányzat kulturális bizottságának elnö-
ke, Somogyi Béla, a kulturális ügyekért
felelôs alpolgármester, Turi Gábor, a he-
lyi konzervatórium igazgatója Duffek Mi-
hály, a szakszervezet elnöke, Markóczi
György, a közalkalmazotti tanács elnöke,
Fekete Katalin (aki egyébként az együttes
mûvészeti fôtitkára január 26-tól) vala-
mint Sír László, a Miskolci Szimfonikus
Zenekar zenekari igazgatója vett részt –,
kibôvült még egy újabb taggal, Tréfás
György operaénekessel is. 

A bizottság véleményezte a pályázato-
kat, s bár mindegyiket jónak találták, a
vélemény mégis az volt (a kiszivárgott in-
formációk szerint 4:3 arányban szavaztak
így), hogy egyik jelentkezô koncepciója
sem annyira meggyôzô, átütô erejû, hogy
azt egyértelmûen támogatni lehessen. 

Ezt követôen azért mindegyik jelöltet
meghallgatta a kulturális bizottság, de vé-

gül a közgyûlés április 22-i ülésén is az a
döntés születet, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek kell nyilvánítani. 

A cívis város önkormányzatának ki-
lencven napja van arra, hogy ismét kiírja
a zenekari igazgatói pályázatot. (Május
végéig azonban erre még nem került sor.) 

Ha megszületik az új (de lehetséges,
hogy a mostanival megegyezô szövegû)
pályázati kiírás, ezt a közgyûlésnek ismé-
telten el kell fogadnia, s ezt követôen több
hétbe, akár egy hónapba telik, míg a pá-
lyázat a kulturális közlönyben megjelen-
het. Ettôl az idôponttól számítva még har-
minc nap a benyújtási határidô, majd
ismét harminc napra van szükség a pályá-
zatok elbírálásához. Így a kiírástól szá-
mítva legkevesebb három hónapba telik,
míg egy új igazgató elfoglalhatja a poszt-
ját. Ha számításba vesszük a nyári szüne-
tet is, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a
szeptemberi szezont már kinevezett zene-
kari vezetôvel kezdheti az együttes.

Egyelôre mindenki kíváncsian várja,
mikorra írják ki újra a pályázatot, s azon
kik fognak indulni. Az együttesnek
ugyanis a nagy szüksége lenne már végre
egy teljes jogkörrel, valódi hatalommal
bíró, szakképzett zenekari igazgatóra. 

R. Zs.

Vezetôre várva
Sikertelen volt a Debreceni Filharmonikusok igazgatói pályázata
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nyos szintet, azt már sehogy nem tudja fe-
lülmúlni. Emiatt ez a pálya egyre kevésbé
vonzó. S bár most már mi is az unió tag-
jai vagyunk, ahhoz, hogy valaki külföl-
dön is boldoguljon, nagyon elszántnak
kell lennie.

– Az ön idejében sem volt egyszerû egy
olyan karriert befutnia, mint amit Önnek
sikerült. Most, visszatekintve, hogyan ér-
tékeli a pályáját?

– Küzdelmes, de szép volt. Az ember
örülhet, hogy abból él, amit szeret, s
okosan kell, gazdálkodnia az idejével és
a tehetségével. Ha pedig egy ilyen pályát
követôen még át tudja adnia tapasztala-
tait a fiatalabb generációnak, az dupla
boldogságot jelent, annak ellenére, hogy
ez sem könnyû feladat. Ilyenkor az em-
ber helyett már a növendékek bizonyíta-
nak a pódiumon. S az általuk elért siker
ugyanolyan boldoggá, sôt néha boldo-

gabbá teszi az embert, mint amikor ô
maga fújta a hangszert. Különleges érzés
a Zeneakadémia falai között  dolgozni.
Ahogy végigsétálok a folyosókon, a
Tibay-terem elôtt, s eszembe jut, hány-
szor kamaráztam együtt Zoli bácsival, de
a Lukács-teremrôl is rengeteg remek
koncert emléke idézôdik fel bennem…
Érdekes élmény mindennek részévé vál-
ni. 

R. Zs.


