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kisváros. Egy nagyon kultúrált, de nem túl
nagy település. Itt nagyon ki kell mérni azt
a zenekultúra – mennyiséget, amit még a
város elvisel. Lehet, hogy nekünk kellene
átgondolni azt, hogy hány bérletes estet
adunk, s a koncertszámot a felére kellene
csökkentenünk. De ezt vérzô szívvel ten-
nénk, mert mindent szeretnénk eljátszani,
ami megfordul a fejünkben. Ezért át kell
gondolni a PR menedzselést, a különbözô
lehetôségeket, s remélem a jövôben ezen a
téren is sikerül elôrébb jutnunk. 

– S mi a helyzet az operával, ami önnek
különösen kedves?

– Akkor lenne érdemes kiegészíteni a re-
pertoárt ezzel a mûfajjal, ha meglennének
hozzá a megfelelô körülmények. Jelen pilla-
natban erre nincs lehetôség, így ez irányú vá-
gyaimat az Operaházban és külföldön élem
ki. Nyáron pedig ott a Kôszegi Várszínház, a
fertôrákosi Barlangszínház, s ha megépül az
Iseum, akkor talán az a helyszín is alkalmas
lesz az ilyen elôadásokra. Ráadásul ha tény-
leg játszanánk operát, az hatalmas beavatko-
zást jelentene az együttes életében. Egy ope-
ra egy hónapos próbaidôszakot igényel, s
egyelôre ez a koncertjeink rovására menne. 

– Milyen egyedi, zenekari karakter kiala-
kítására törekszik a Szombathelyi Szimfo-
nikusoknál?

– Azt szeretném, ha az együttes a szó ne-
mes értelmében kitûnô, engedelmes eszköze
lenne a legkülönbözôbb elképzelések meg-
valósításának. S nagyon örülnék annak is, ha

kellô elôkészítést követôen végre túlléphet-
nénk már azon a munkabeosztáson, amely
minden magyar – s szinte az összes európai
zenekart is – jellemez, s amelynek a lecsupa-
szított és durván megfogalmazott lényege az,
hogy naponta összejövünk kétszer három óra
próbára. Szerintem ez a rendszer már elavult,
megszervezettebb, racionálisabb idôbeosz-
tású gyakorlásra van szükség. E szerint az új
struktúra szerint a darabokat fokozatosan
elôkészíti a koncertmester, s a szólamveze-
tôk szólam- és kisebb együttespróbák után
juthatnak el csak a tutti-próbákhoz. Ahhoz,
hogy naponta egyszer hatórás vagy esetleg
ötórás munkát végezzünk, nagyon radikális
és gyökeres változásra van szükség, mind a
muzsikusok, mind a karmester részérôl. Itt
ugyanis bejön kilenckor, s a próba pedig –
szigorú, kis pihenôkkel – kettôig tart. Persze,
ezt könnyû elhatározni, a megvalósítás azon-
ban annál nehezebb. Ráadásul kicsit miszti-
kus is, hiszen alig van rá precedens Magyar-
országon. A nagy kérdés az, hogy hogyan
lehet ezt a hat órát tartalommal megtölteni, s
tud-e ennyit nôni a munka intenzitása. Így
ugyanis gyorsabban kiderülnének a fonáksá-
gok, hamarabb fel lehetne venni ellenük a
harcot. Persze, számos gonddal is járna
mindez, hiszen az is kérdéses, hogy mit lehet
kezdeni azokkal a muzsikusokkal, akik en-
nek a felgyorsított tempónak nem tudnak
eleget tenni. Én mindenesetre minél hama-
rabb, akár a jövô szezontól szeretném ezt az
új struktúrát bevezetni, s már beszélgettem is

errôl a zenekari tagokkal. Elôször egy na-
gyon konkrét tervet kell készíteni, az új me-
tódushoz ugyanis arra is szükség van, hogy
egy esztendôre elôre meglegyen az összes
kottánk… Fontos lenne mielôbb belevágni,
mert úgy vélem, ez nemcsak a szombathelyi
zenekarnak, hanem az egész magyar zenei
életnek a hasznára válna.   

– Szép jubileumot ünnepelnek idén. Mit
kívánna az együttesnek a következô évtize-
dekre?

– Óhajból akad jócskán, bár van, ami
már részben meg is valósult, hiszen a
szombathelyi önkormányzat felújítja a Bar-
tók-termet. A másik kívánságom az volna,
hogy szorosabb, erôsebb legyen a fenntar-
tóinkkal való kapcsolat, és a zenekar a
pezsgô szellemi élet középpontjává váljon
a városban. Örülnék, ha az uniós régiók ki-
alakulásával nem kerülne hátrányos hely-
zetbe az együttes, s annak is, ha a zenekar-
nál lenne egy olyan segítôtársam, akire
rábízhatok a feladataimból néhányat. (En-
gem ugyanis egyre jobban érdekel a taní-
tás, a Zeneakadémián már hetente két na-
pot oktatok.) S nagyon remélem azt is,
hogy kiböjtöljük valahogy a jövô év gazda-
sági megszorításait, nem kerülünk rosz-
szabb helyzetbe, és nem kell létszámot sem
csökkentenünk. Még nagyon lényeges fel-
adatok vannak ugyanis hátra, hiszen ez
még csak az elsô három évem volt a Szom-
bathelyi Szimfonikusokkal!

R. Zs.

– Hogyan érzi magát új pozíciójában?
Az új feladattal kapcsolatos érzései az
erôsebbek, vagy az, hogy ismerôs helyre,
ismerôs emberek közé érkezett vissza?

– Egyelôre nem tudok határozott érzel-
mekrôl beszélni, mert lassan ugyan egy hó-
napja annak, hogy kineveztek, gyakorló
karmester lévén azonban éppen akkoriban
volt több felkérésem is egymás után, és
csak november legvégén tudtam elôször e
feladatommal foglalkozni. Ahhoz, hogy
válaszolni tudjak, miként lehettem én no-
vember 5-én a Debreceni Filharmonikus
Zenekar igazgatója, beszélnem kell az idá-
ig vezetô útról is. 1999-ben váltam meg a

Csokonai Színháztól, amelynek hét éven át
voltam zeneigazgatója. Akkoriban kezd-
tem érezni, hogy váltásra van szükségem a
minôségi munka végzéséhez. Úgy érez-
tem, hogy különféle objektív okok miatt
sem tudom egy bizonyos szint fölé „kor-
mányozni” az együttest. És szinte ezzel
egy idôben kaptam a frankfurti oparaháztól
felkérést, amire igent mondtam. 

– Úgy érezte akkor, hogy ez a legjobb
megoldás?

– Igen, mert hiába voltam én a színház
zeneigazgatója, a zenekar fölött más ren-
delkezett. Nem volt egészséges állapot,
hiszen a zenekar vezetôsége erôteljesen a

színház ellen hangolta a muzsikusokat.
Elváltunk tehát, holott – és ezt nagyon
fontosnak tartom – a zenekar tagjaival ki-
fejezetten jó volt a munkakapcsolatom. 

2002-ben azonban visszahívtak Debre-
cenbe – ekkor volt kétszáz éve annak,
hogy elôször játszottak operát a városban
és a színház operatagozata pedig ötvene-
dik születésnapját ünnepelte. Mindezt
méltóan megünneplendô, egy Lohengrin-
elôadást tervezett a társulat és engem kér-
tek fel, hogy vezényeljek. Maga az ötlet,
az, hogy Lohengrint adjunk elô Debrecen-
ben, erôs ellenállásba ütközött. Sokan
megkérdôjelezték, hogy képes-e egyálta-
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Karmesterbôl igazgató a debreceniek élén
2004. november 5-én új igazgatót neveztek ki a Debreceni Filharmonikus Zenekar élére. 

Nem kis meglepetésre azonban gyakorló karmester kapta a megbízatást: Kocsár Balázs karnagy,
aki 1992 és 1999 között hét évadon állt a színház zenei együtteseinek élén, ugyancsak Debrecenben. 
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lán, bármilyen Wagner-mû elôadására az
együttes. Ezen én felháborodtam: miért
mondjuk ki magunkról, hogy másodosztá-
lyú zenészek vagyunk? Miért ne lennénk
képesek arra, amire minden további nélkül
vállalkozik a világ sokszáz színházi zene-
kara? És bizony mi is képesek voltunk rá,
az akkori Lohengrin-elôadás nem maradt
hatás nélkül a magyar zenei életben. 

Akkor elkezdtem gondolkodni és gon-
dolataimat megosztottam olyanokkal,
akiknek közük van Debrecen zenei életé-
hez. Hogy lehet az, hogy Magyarország
második legnagyobb városában, ahol az
alapfoktól az egyetemi tagozatig minden
szintû zeneoktatás folyik, ahol két hivatá-
sos énekkar mûködik (hiszen a Kodály
Kórus mellett ott van a színházi együttes
is), ahol 93 tagú szimfonikus zenekar dol-
gozik, ahol hangversenyterem van és ép-
pen egy új koncerttermet is építenek, ne
legyenek képesek olyan szinten megvaló-
sítani a saját kultúrájukat, a saját zenei éle-
tüket, mint ahogy azt bárhol a világon egy
hasonló helyzetû város meg tudja tenni?
Nem szükségszerû, hogy a város zenei tör-
ténései ennyire ne tudják átlépni nemhogy
az ország-, de a megye-, sôt a városhatárt
sem? Az Európai Unió tagjaként fel kelle-
ne tudnunk nôni ahhoz, amik mi vagyunk!
El kell fogadni, hogy Debrecenben is lehet
eredeti nyelven operát játszani, hogy oda
is olyan szintû szólistákat, karmestereket
hívni, mint más, hasonló nagyságrendû és
funkciójú városba bárhol a kontinensen. 

Most úgy látom, hogy ez a 2002-ben el-
hintett kis magocska termékeny talajra lelt
és mintha szárba szökkenne éppen. Annál
is inkább, mivel a város jelentôs összegeket
fordít a kulturális intézmények fenntartásá-
ra, a társulatok mûködtetésére: joggal vár-
hatja el tehát, hogy ennek eredménye le-
gyen, hogy méltó módon képviseljék a
várost, a magyar kultúrát határainkon innen
és túl. Mindennek nem maguk a résztve-
vôk, esetünkben a muzsikusok jelentették a
legfôbb akadályt, hanem az egymás ellen
dolgozó erôk. Mert hiába a város fennható-
sága alá tartoznak ezek az együttesek, ezek
valamennyien önálló, saját arculattal és ve-

zetéssel rendelkezô társulatok, amelyek bi-
zony sokszor dolgoztak egymás ellenében.
Különben nem fordulhatott volna elô, hogy
amikor Lohengrin-bemutató van a színház-
ban, azon a héten Mahler IX. szimfóniát
játszik az operaelôadások ellátására is köte-
lezett szimfonikus zenekar. Azt is érdemes
végiggondolni, hogy milyen zenei befoga-
dóképessége van egy kétszázezres város-
nak? Mi a feladata, mi az identitása ma,
2004-ben a Kodály Kórusnak Debrecen-
ben? Mi a többi együttes feladata? De nem
kell Debrecenben maradnunk; mi a felada-
ta a budapesti kilenc szimfonikus zenekar-
nak? Miért játsszák ezek mind csaknem
ugyanazt? Mert ha világosan körvonala-
zódna, hogy mely együttesnek mi a profil-
ja, milyen stílusban van leginkább otthon,
mi az, amit csak ô játszik vagy úgy játszik,
ahogy más senki, rögtön értelmet kapna az
egész. Hogy van az, hogy amíg a Rádióze-
nekar tevékenységét – mint ahogy általában
a rádiózenekarokét – évtizedeken keresztül
a kortárs muzsika, a hazai kultúra mûvelése
jellemezte, hogy bemutatta és feljátszotta
az új magyar kompozíciókat, az utóbbi
években ezt egyáltalán nem teszi? Vagy ha
igen, elenyészô mértékben. Joggal tehetik
fel a kérdést: mi az együttes profilja, szere-
pe a zenei életben? Ezzel szemben, ha nem
mondott volna le errôl a sok évtizeden át
gyakorolt „küldetésérôl”, senki sem kérdô-
jelezné meg létét, feladatát.* Ugyanilyen
módon lehet megközelíteni a Kodály Kó-
russal kapcsolatban felmerült kételyek ere-
detét. Mert vitán felül áll, hogy Gulyás
György egy igazi mûremeket hagyott ránk
a kórus személyében, mégis fel kell tenni a
kérdést: mi lehet a feladata az énekkarnak
2005-ben, mi az, amit Debrecen városának
támogatni érdemes? 

Ami a szimfonikus zenekart illeti, a gon-
dot nem a létjogosultság elismerése vagy
nem elismerése jelenti, hiszen az egyetlen
ilyen intézmény nemcsak a városon, ha-
nem egy meglehetôsen nagy régión belül
is. Mindez azonban nem jelentheti azt,
hogy akkor hátra lehet dôlni, megeléged-
ve azzal, amit eddig elértek. A teendôket
nagyban meghatározza a „kell”; az Alapí-

tó Okiratban megfogalmazott feladatok
sora, amelyek között kiemelt szerepet kap-
nak a színházi szolgálatok. Nem lenne
szabad elfelejteni, hogy amikor a MÁV
lemondott errôl a zenekarról, az egzisz-
tenciális mentôövet a színház jelentette. A
város ugyanis azért vállalta a fenntartó
szerepét, hogy az operajátszás megmarad-
hasson. A muzsikusok tehát ezért kapják
a fizetésüket és minden egyéb már egyfaj-
ta üzleti tevékenység. Másfelôl megköze-
lítve: az Alapító Okiratban megfogalma-
zott kötelezettség, amelynek értelmében a
muzsikusok évente 150 színházi szolgá-
latra kötelezettek térítésmentesen, az nem
jelenti, hogy ingyen végeznek rabszolga-
munkát, hanem hogy ezért kapják a fize-
tésüket. Minden bizonnyal más hangulat-
ban ülnének be a zenekari árokba, ha arra
gondolnának, hogy ez a munkájuk, a fize-
tett kötelezettségük, amit tisztességgel,
magas színvonalon kell teljesíteniük. 

Mindezt figyelembe véve természetesen
a másik oldalról is felmerülnek kötelezett-
ségek. Természetes ugyanis, hogy miután
a muzsikusok munkájuk felét a színház-
ban töltik, nem mindegy, milyen körülmé-
nyek között dolgoznak. Nem mindegy,
hogy milyen karmesterek vezényletével,
milyen típusú mûsort adnak elô. 

– Mi az, amit ebbôl a pozícióból meg akar
és érzése szerint meg tud változtatni annak
érdekében, hogy a különféle zenei együtte-
sek, intézmények munkája összehangoltabb
legyen? Mik lennének a kezdô lépések?

– Zenekari igazgatóként szeretném a
színház, a zenekar és lehetôség szerint a kó-
rus viszonyát rendezni. Hiszek ugyanis ab-
ban, hogy a magyar muzsikusok képessége,
tudása nagyon nagy szellemi tôke. Ami kü-
lön erénye a magyar zenekaroknak, köztük
a debreceninek is, hogy itt gyakorlatilag
egyfajta iskola neveltjei ülnek, akik hason-
ló technikai alapokat, hangzásképet, zenei
ízlést sajátítottak el a fôiskolákon, azokban
a mûhelyekben, amelyek vezetôit szinte ki-
vétel nélkül a Zeneakadémia nevelte annak
idején. Ez óriási zenei erôt jelent összeha-
sonlítva a csak általam ismert számos olasz,
német, belga zenekarral, ahol a világ min-
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* [A magyar hangversenyéletet valóban figyelemmel kísérôk számára nem ismeretlen tény, hogy a Rádiózenekar például csupán a 2004-es évben az alábbi magyar
kompozíciókat adta elô hangversenyen, illetve készített belôlük felvételeket: Sári József: Napfogyatkozás – négy zenekari kommentár; Orbán György: Missa quarta;
Horváth Balázs: Gabrieli kommentárok; Nádor Mihály: Elssler Fanny; Durkó Péter: Kettôsverseny fuvolára és klarinétra; Tihanyi László: Abbahagyott bekezdések;
Lendvay Kamilló: Rapszódia; Kocsár Miklós: Metamorfózisok; Concerto Lirico; Az éjszaka képei – oratórium; Jeney Zoltán: Halotti szertartás; Hidas Frigyes: Con-
certino vonószenekarra; négy darab harsonákra; Fantázia harsonára; Bevezetés és fughetta – két harsonára; Scherzo és korál négy harsonára; II. fúvósötös; Fan-
tázia fúvós zenekarra; Dubrovay László: II. trombitaverseny; Hidas Frigyes: Versenymû két fuvolára és zenekarra; Kovács Zoltán: Adagietto; Vajda Gergely:
Duevoe; Petrovics Emil: II. szimfónia; Dubrovay László: After Mozart; Durkó Zsolt: Episodi sul BACH;; A gömb története; Altamira; 
(A felsorolás nem tartalmazza a klasszikusnak számító magyar szerzôknek a Rádiózenekar által 2004-ben bemutatott mûveit, valamint a nem magyar kortárs szerzôk
mûveit.) (A szerk.)]
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den részérôl érkezett hangszeresek ülnek a
pultok mögött, akik mind magukkal hozzák
a saját iskolájuk stílusát, ízlését, techniká-
ját. Eltekintve a legnagyobb, a vezetô szim-
fonikus zenekaroktól, ezeknek nincs saját
profiljuk. Ha például Mozart kapcsán „bé-
csies” hangzást szeretnék hallani, mindenki
bólint, hogy érti, de mindenki mást ért ez
alatt. Itthon azonban teljesen egyértelmû az
instrukció, mert a „bécsies” itt csaknem
mindenkinek ugyanazt jelenti. Ez óriási ér-
ték! Ezzel szárnyalni lehetne! Ezzel kön-
nyedén át lehetne lépni olyan hátrányokon,
amelyeket a gyengébb körülmények, ros-
szabb anyagi lehetôségek jelenthetnek. 

Nekem, mint karmesternek a legna-
gyobb örömet a próbák jelentik. Az, hogy
valahonnan valahová eljutunk. És ebben a
munkában a legjobban a magyar zeneka-
rokkal érzem magam. Felemelô érzés ter-
mészetesen elmenni és mondjuk a Ge-
wandhaus Orchestert vezényelni, ahol
minden készen van, mire odaállok, a siker
szinte garantált. De nagyobb öröm megta-
pasztalni, hogy egy mû az együttessel
együtt formálódik a próbák során. Ami
gondot jelenthet, az az idô: most már na-
gyon szorít a legjobbakhoz való csatlako-
zás elérésének határideje.

Nekem nagyon jó zenei élményeim
vannak Debrecenbôl és szilárdan hiszek
abban, hogy ez a továbblépés lehetséges.
Mert még a legjobb pillanatokban is tud-
tam: hiába volt ez egy jó koncert, hiába
játszottak nagyon jól a muzsikusok, közel
nem nyújtották azt a maximumot, amire
ôk egyébként képesek. És ezt az alvó tu-
dást, ezeket a szunnyadó képességeket
kell szélsebesen életre kelteni. 

– Elsô feladat tehát leülni és megbe-
szélni mindezt azzal, akit illet? 

– Egyértelmûen ez, de nem úgy, hogy
most a különféle zenei intézmények kö-
zötti állapotot leöntjük egy mázzal és úgy
teszünk, mintha tiszta lappal indulnánk.
Hosszú távú koncepcionális tervet kell ki-
dolgozni: hol tartanak most ezek az
együttesek és mit szeretnénk, hogy öt év
múlva milyenek legyenek? 

– Ebben a tervben esetleg már a jövô
évad is helyet kapna?

– Feltétlenül, hiszen már kifutottunk az
idôbôl, nincs egyetlen elvesztegetni való
hónapunk sem. Már így is majdhogynem
lekéstünk arról, hogy pontocskákként meg-
jelenjünk az európai kulturális térképen.
A kapukat szélesre kell tárni, a kapcsoló-
dási pontokat meg kell találni, mégpedig
nemcsak azon a szinten, ahol most állunk,

hanem – elsôsorban – ott, ahová el aka-
runk jutni. 

– Mi szükséges ehhez? Kell-e például –
a nyugodtabb és biztosabb színvonalú
munkavégzéshez – külön szimfonikus és
külön színházi zenekar?

– Több helyen így gondolták megoldani
a problémát. Nekem az a véleményem,
hogy egy ilyen szétválasztás óhatatlanul, a
színházi zenekari munka elsilányulását je-
lentené. Képzett, magas színvonalon játszó
zenészt hogy remélhessek felvenni a szín-
házi együttesbe, amikor mindketten tud-
juk, hogy évadonként legfeljebb egy ope-
rabemutató lehetséges, és az összes többi
idôben operettet, musicalt, daljátékot fog
játszani. Ez azért egy elég erôs szûrô, és
minden tiszteletem azoké a muzsikusoké,
akik ezzel a mûfajjal kötelezték el magu-
kat. Természetesen ilyen munkától mente-
sítve a szimfonikus zenekar könnyedén
megbirkózhat a tisztán szimfonikus felada-
tokkal. A döntés joga tehát a fenntartóé:
mire van szüksége a településnek, mi az,
ami miatt az együttest támogatni érdemes?

Debrecen számára fontos mind a színhá-
zi, mind a szimfonikus zene. De mennyire
van vajon igénye a debreceni közönség-
nek? Vevô-e olyan mennyiségû hangver-
senyre és zenés színházi elôadásra, ami két
zenekar mûködését elôfeltételezi? Tapasz-
talataim szerint erre nincs igény. Évadon-
ként mintegy hatvan operaelôadás, tíz-ti-
zenkét nagyzenekari bérletes hangverseny,
kiegészítve az egyéb bérletekkel, szólista
koncertekkel, egy-egy bérleten kívüli ze-
nekari esttel – teljesen kielégíti a jelenlegi
debreceni igényeket. Ezt fejleszteni szeret-
nénk természetesen, de nem több együttes
csatasorba állításával. Elég, ha összehan-
goljuk az intézmények programját, hogy
senki se kerüljön lehetetlen helyzetbe. 

Ezt számokkal is bizonyítani lehet, hi-
szen a zenekar 150–150 szolgálatra kötele-
zett a színházi és zenekari oldalon egyaránt.
Ha az éves 22 hangversennyel számolok,
alkalmanként hat próbával, a 60 opera-
elôadás a hozzátartozó próbákkal mindezt
nem haladja meg. Ha a 22 koncert és a 60
operaelôadás mûsorát gondosan megterve-
zi az ember úgy, hogy azok nem egymás el-
lenében, inkább egymást segítve alakulja-
nak, nincs szükség két zenekarra. Emléke-
im szerint ez így is mûködött abban a hét esz-
tendôben, ameddig én a színháznál voltam. 

– Mit tart emellett a zenekari fejlesztés
legfontosabb eszközének?

– Nagyon hasznos lehet olyan szólisták
és karmesterek szerzôdtetése, akik mun-

kája pozitívan hathat a zenekarra. Ebben
is azonban mértéktartónak kell lenni, mert
az sem jó, ha mindig más dirigálja az
együttest. Szeretnék egy kicsit szûkebb
elôadói körbôl, rendszeresen hívni ven-
dégmûvészeket, hogy az inspiráló válto-
zatosság is meglegyen, de az egymásra
épülô, mindennapos munka folyamatos-
ságát is biztosítani tudjam. Nem szeretnék
lemondani Kollár Imre munkájáról sem,
akinek tízéves munkája benne van már az
együttes minden megszólalásában. Na-
gyon remélem, hogy a tervezett új struk-
túrában is megtaláljuk azt a helyet, ahol
kölcsönös megelégedésünkre továbbra is
együtt dolgozhatunk. 

– Mikor kezdi el valójában ezt a mun-
kát? Az egyeztetéseket, beszélgetéseket, a
jövô felépítését?

– Elkezdtem már a munkát és az elsôk
között Gonda Ferencet kerestem meg Mis-
kolcon. Fontosnak tartom, hogy a Nemze-
ti Filharmóniával jó kapcsolatunk legyen
és ehhez a kelet-magyarországi kht.
vezetôjén, Gonda Ferencen át vezet az út.
Egyeztetni kell a Filharmónia és a zenekar
érdekeit, és ha ez megteremthetô, minél
gyorsabban kell haladni ezen az úton. Kel-
lemes beszélgetés után úgy érzem, hogy
távlati terveink, az ezekhez kapcsolatos
igények nyitott fülekre találtak. Eladható-
nak tônik számára a Debreceni Filharmo-
nikus Zenekar, ami segítség lehet egy má-
sik eltökélt szándékom megvalósításában
is. Eszerint arra törekszem, hogy egy kon-
certmûsort ne csak egyszer játszhassunk
el, mert ez azért óriási fényûzés. 

– Mi a helyzet a kórussal való jövôbeni
együttmûködéssel?

– Ugyanaz a helyzet, mint a többi intéz-
ménnyel. Nem csak a személyes szimpá-
tiákon múlik a lehetôség, hanem azon,
hogy mennyire hasonlít, vagy egyezteth-
etô a mi általunk kialakított szakmai jövô
szerkezete, jellege másokéval. Mennyire
partnerek például tematikus programok
megvalósítására? Ebben érdekelt lehet a
szimfonikus zenekar mellett mind a szín-
házi együttes, mind pedig a kórus és az
összes zeneoktatási intézmény. Ehhez –
többek között – mûsoregyeztetés szüksé-
ges, meg kell nyerni akár a fôiskolákat is. 

A fiatalokat is szeretnénk nagyobb
számban viszontlátni a zenekari koncerte-
ken. Ehhez azonban változni kell, hiszen
a hagyományos szimfonikus estek inkább
az idôsebbek igényeit elégítik ki. Más
megjelenés, más kommunikáció szüksé-
ges ehhez. 
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Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

A közönség megérzi, ha fásult, rossz-
kedvû zenészek játszanak a pódiumon.
Nem elég gépiesen teljesíteni a karmester
utasításait – akarni kell úgy eljátszani,
örülni a lehetôségnek, hogy játszani lehet.
Számomra annak idején Abbado segített
ezt felismerni. Már-már lemondtam arról,
hogy karmester legyek, mert nem tudtam,
hogy egyáltalán mitôl karmester a karmes-
ter. Jártam próbákra, ahol az ismételt elját-
szásokon kívül nem történt semmi, csak li-
la ködök gomolyogtak a levegôben. Aztán
jött Abbado egy mindenhonnan toborzott
tagokból álló (a Mahler) ifjúsági zenekar
élére, és az utasításokon túlmenôen olyan

impulzivitást adott a zenekarnak, amitôl az
azonnal élni kezdett. A zenekar hitt abban,
amit csinált, hatással volt a közönségre, a
publikum pedig megkapta, amit várt. Az
emberek ugyanis nemcsak pénzzel, de fá-
radtsággal is fizetnek a hangversenyért:
hazamennek a munkából, rendbeszedik
magukat és elmennek – és ez bizony nem
kevés. Megérdemlik tehát, hogy sokat kap-
janak a muzsikusoktól.

Nekem, mint igazgatónak az az el-
sôdleges feladatom, hogy a zenészek szá-
mára teremtsem meg ennek lehetôségét:
legyenek olyan körülmények, hogy fi-
gyelmesen és odaadással tudjanak játsza-

ni. Nekem magamnak is nem kevés hitre
van szükségem ahhoz, hogy ez sikerüljön.
Hinnem kell, hogy a muzsikusok képesek
arra, amit én elvárok tôlük és akkor meg
tudom gyôzni partnereimet is: érdemes tá-
mogatni az együttest, mert olyan produk-
ciók születhetnek, amelyek igenis hívják,
vonzzák a közönséget. Ehhez idô, energia
szükséges, a feladat nem is egy emberre,
hanem inkább egy csapatra, egy teamre
méretezett. A legfontosabb lépés tehát
egy olyan munkatársi gárdát összehozni a
zenész- és más munkát ellátó kollegák kö-
zül, akikkel közösen ez megvalósítható. 

Tóth Anna

– Minden bizonnyal vannak elképzelé-
sei arról, milyen koncepcióval rendelke-
zik Debrecen városa a kultúrával, azon
belül is a zenei élettel kapcsolatban.
Most, amikor egészen egyedi módon nem
egy menedzser típusú vezetô, hanem egy
gyakorló karmester pályázatát fogadták
el a Debreceni Filharmonikus Zenekar
igazgatói posztjára, feltehetôen megfo-
galmazódtak elvárások, tervek az együttes
jövôbeni munkáját illetôen. Van-e ezek
közül olyan, amelyrôl – ha csak pusztán
tájékoztatás céljából –, de mondana vala-
mit a Zenekar olvasói számára?

– Debrecen kiterjedt kulturális intéz-
ményrendszerrel büszkélkedhet. Ebben a
város fenntartásában mûködô Debreceni
Filharmonikus Zenekar és a Debreceni
Kodály Kórus központi szerepet játszik,
de szerencsére a város zenei élete nem-
csak az önkormányzat által fenntartott
együttesek vállán nyugszik. Alap-, közép-
és felsôfokú zenei oktatási intézményeink
mûvésztanárai, továbbá a Filharmónia ré-
vén idelátogató muzsikusok, együttesek
ugyancsak hozzájárulnak a debreceni ze-
nei kínálat gazdagításához. Ez felment
bennünket ama felelôsség alól, hogy min-
denki számára, minden szinten, minden
minôségben a városnak kelljen szolgálta-
tásokat biztosítania. 

Ami saját együtteseinket illeti – a zene-
karon és a kóruson kívül ide kell sorolnunk
a Csokonai Színház operatársulatát, ami

sajnos inkább csak névleg létezik –, úgy
érezzük, megérett az idô a szerkezet-átala-
kításra. Középtávú kulturális koncepciónk-
ban a zene stratégiai ágazatként szerepel.
Múltja és rangja van, a háromszintû okta-
tási rendszer biztosítja az utánpótlásképzés
folyamatos és magas szintû feltételeit. Az
erôk azonban a jelenlegi rendszerben nem
mindig egy irányba hatnak. Önálló intéz-
ményeket tartunk fenn – de vajon mi indo-
kolja azt, hogy egy kétszázezres városban
önálló kórus, önálló zenekar és önálló ope-
ratársulat legyen? Mûvészi, szervezeti és
gazdasági értelemben is szükségesnek lát-
szik az egységesítés.

De van egy másik szempont is. A ma-
gyar mûvészeti intézmények többsége ré-
gi szerkezetben mûködik: élükön nem
mûvészek, hanem igazgatók állnak, akik
éppen lehetnek mûvészek, muzsikusok is,
de nem törvényszerûen azok. Ezen szeret-
nénk változtatni: a társulatokat mûvészek
kezébe adni. Az ô elképzeléseik megvaló-
sítását hivatottak elôsegíteni a melléjük –
és nem föléjük – rendelt menedzser-igaz-
gatók. Ez a gyakorlat Európa-szerte elter-
jedt, mûködôképes. Nemrégiben tanul-
mányúton jártunk Németországban, hogy
az átszervezéshez tapasztalatokat gyûjt-
sünk. Két várost vettünk szemügyre: Bonnt
és Essent. Az esseni modell tûnt szá-
munkra elônyösebbnek. Ott a színház két
önálló részre oszlik: prózai tagozatra és
zenés színházra. Utóbbi az operát, az ope-

rettet, a musicalt és a balettet foglalja ma-
gába. Ehhez a szervezeti egységhez kórus
és zenekar is tartozik, utóbbi önállóan
koncertezô együttes is. Ismereteink sze-
rint azonban a magyarországi támogatási
rendszer nem ad lehetôséget arra, hogy a
társulatokat ilyen struktúrában
mûködtessük. Ezért más megoldáshoz
kell folyamodnunk.

A szerkezetátalakítás sarkalatos pontja
a Kodály Kórus, Debrecen zenei életének
legnagyobb értéke, amely a legmagasabb
szinten, egyenletes minôségben képes áll-
ni a versenyt Európa vezetô kórusaival. A
sajátos énekkultúrával, -technikával ren-
delkezô együttes elôadói karaktere és pro-
filja különbözik attól, amit az operaszín-
pad megkövetel. Ezért nehéz beilleszteni
a rendszerbe. Arról se feledkezzünk el,
hogy mivel a színháznak is van kórusa, a
városban jelenleg csaknem nyolcvan hi-
vatásos énekes mûködik.

A zenekar az utóbbi idôben hullámzó
idôszakokat élt meg, voltak vezetôváltások,
nem mindig szerencsés személyi dönté-
sekkel – szeretnénk tehát hosszú távra szó-
ló, megnyugtató megoldást találni.

– A színpadon azonban nem tud nyolc-
van ember megfelelôen mozogni.

– Nem is tervezzük összevonásukat. Je-
lenlegi terveink szerint a zenekar és a kó-
rus alkot majd egy szervezeti egységet.
Erre van példa magyar zenei életben is. A
szorosabb kapcsolatot úgy képzeljük el,
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Összevont együttesek, önálló társulatok
Beszélgetés Túri Gáborral, Debrecen alpolgármesterével azokról a tervekrôl, amelyek 

a debreceni zenei életet az európai színvonal eléréséhez, a város természetes régiójában 
betöltött vezetô szerephez segíthetik.




