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– Milyen perspektívát láthat szakmai-
lag, szervezetileg ma egy muzsikus, aki a
Debreceni Filharmonikus Zenekar tagja?
Megfogalmazódott-e a muzsikusokban el-
képzelés, igény arról, hogy milyen kali-
berû, milyen tulajdonságokkal rendelkezô
zenei vezetôt szeretnének az együttes élén
tudni? Minden bizonnyal Önöknek is van
beleszólásuk abba, hogy a pályázók közül
melyik karmestert jelölje az önkormány-
zat a zenekar élére?

– Ha annyi beleszólásunk lesz, mint
amennyi eddig volt, az valójában nem sok.
Ebben a pályáztatási rendszerben – akár
egy igazgató-, akár egy karmesterválasz-
tás kapcsán – odáig jutottunk, hogy egy
testület (zenekar, zeneiskolai tantestület)
szavazata csupán egyetlen egy szavazatot
jelent a képviselô-testületi ülésen. Azaz az
érdekelt közösség egyetlen képviselôi
vokssal egyenértékû. Ugyanaz történik
akár létezik ez a szavazat, akár kihagyják
a választás során – vagyis azt nevez ki az
önkormányzat minden intézménye élére,
akit jónak lát. 

– Milyen körülmények között dolgoznak
akkor most Önök?

– A jelenlegi állapotról annyit tudok
mondani, amennyit a Hajdú-Bihari Nap-
lóban elolvastam; eszerint a novemberi 4-i
közgyûlés Kocsár Balázs karnagy urat ne-
vezte ki a zenekar igazgatójának. Addig,
ameddig ô érdemben is átveszi az igazga-
tói teendôket, a zenekar megbízott igaz-
gatója, Mocsáriné Dobos Ilona gazdasági
vezetô látja el a szükséges teendôket. Az
együttesnek a fele egyébként most turné-
zik, a másik fele pedig – a színházzal va-
ló egyeztetés eredményeképpen – csök-
kentett mértékben dolgozik. 

– Kissé elkeseredetten hangzanak ezek
a mondatok.

– Valóban így van, de nem azért, mert
pillanatnyilag éppen félárbocon dolgo-
zunk. Inkább a perspektíva hiányzik. Le-
het, hogy rossz a hasonlat, de mindig az
jut eszembe, hogy a labdajátékok eseté-
ben sosem gyôzik eleget hangoztatni: csa-
patjáték. Szerintem a zenekari munka is
legalább annyira csapatjáték. Harminc
éve ülök ebben a zenekarban, sok karmes-
terrel dolgoztam együtt, sok igazgató irá-

nyítását éltem meg és tiszta lelkiismeret-
tel állítom: idônként váltani érdemes.
Nem azért, mert valaki rossz muzsikus,
nem azért, mert rossz ember, hanem mert
a továbbfejlôdés érdekében ez elengedhe-
tetlen. A legoptimálisabbnak az ötéven-
kénti váltást tartom; ha pedig marad a kar-
mester, akkor a zenekart kell kicserélni. 

Jelenleg Kocsár karnagy úr igazgatói
státuszban kerül velünk kapcsolatba. Le-
het, hogy késôbb igazgató-karmester lesz,
ennek is megvan a maga gyakorlata. El-
dönti majd a fenntartó és ô maga, hogy
milyen minôségben akar itt dolgozni. A
gond az, hogy mi csak híreket, rémhíreket
hallunk összevonásokról és egyebekrôl,
tájékoztatást senkitôl sem kaptunk. An-
nyit tudunk, amennyirôl az alpolgármes-
ter úr a zenekart tájékoztatta. 

– Milyen formában történt ez a tájékoz-
tatás?

– Volt egy munkaértekezlet október vé-
gén, amelyen megjelentek valamennyien,
akik az igazgatói címre pályáztak és meg-
jelentünk mi is. 

– Kik pályáztak?
– Zenekarunk egykori és jelenlegi tagjai

közül aspiráltak erre, valamint egy nyír-
egyházi kolléga, aki szintén zenekari mu-
zsikus. Itt volt Kocsár Balázs karnagy úr
is, aki elsôsorban az elavult struktúráról
beszélt, valamint arról, hogy nemzetközi
szintre szeretné az együttest és az egész
debreceni zenei életet juttatni. Eszembe is
jutott nemrégiben egy jubileumi megem-
lékezés kapcsán Gulyás György karnagy
úr, aki már 1975-ben szeretett volna létre-
hozni egy Debreceni Oratórium Társasá-
got. Milyen jól csengene ez a név a mai
vállalkozói világban! Minden bizonnyal
ez fenntartói szándék kérdése is; hogy a
legegyszerûbb és a legolcsóbb mûködtetni
egy ilyen szervezetet. 

Ekkor mondta el az alpolgármester úr a
személyes tapasztalatait is. Ezek szerint a
német példát vesszük alapul, és ez lenne
nálunk a jövô alapja. Igen ám, de a német-
országi gyakorlatnak nálunk semmilyen
hagyománya sincs. Ott egészen mások a
pénzügyi alapok, hiszen a tartományok fi-
nanszírozzák a társulatokat jelentôs szpon-
zori támogatással. Kíváncsian várom, ho-

gyan fogják ránk szabni az ottani mintát,
de sajnos az az érzésem, hogy nincs kiala-
kult, tiszta, világos koncepció a zenei
együtteseket illetôen. Sok-sok bizonyta-
lanságot érzek, pedig bármilyen, de határo-
zott elképzelés sokkal jobb közérzetet te-
remtene, mert az ember legalább tudná,
hogy mire számíthat. Abból, hogy nem in-
dulunk el határozottan valamilyen irányba,
jót nem szülhet.

Nem is elsôsorban magamról beszélek,
hiszen én vagyok a legidôsebb a fúvósok
között. De itt vannak a fiatalok; négy-öt év
munka után már látom rajtuk azokat a meg-
keseredett vonásokat, amelyek nem is elsô-
sorban a kevés fizetés, hanem a szakmai ki-
látástalanság miatt jönnek létre. A muzsi-
kus ugyanis nem elsôsorban a pénzért dol-
gozik; a muzsikus a muzsika miatt dolgozik.

Ezt kellene fenntartói oldalról megbe-
csülni: a képzettségüket, az életük során a
próbákba és produkciókba fektetett mun-
kát. A Debreceni Filharmonikus Zenekar-
nál nem kis, hanem gyalázatosan kevés
bérekrôl beszélhetünk. Tudomásom sze-
rint a fiatalabbak a diplomás minimálbére-
ket kapják, nettó hatvan-hetvenezer forin-
tot, amibôl egy fiatal zenész, egy fiatal pár
semmihez sem tud kezdeni. És bár nem
elsôsorban a pénzért csinálják, amit csi-
nálnak, a nélkülözés nem segít színvona-
las mûvészi teljesítményhez. Megpróbál-
nak ugyan felülkerekedni ezeken a
hétköznapi gondokon, de a súlyosan nyo-
masztó terheket csak magukkal cipelik a
próbákra, de még színpadra is. Ha nem
történik változás, nem lesz utánpótlás,
nem lesz, aki ezt tovább csinálja. 

1985 óta tanítok a fôiskolai klarinét tan-
szakon és azt látom a növendékeimnél,
hogy sokkal inkább mennek zeneiskolába,
vagy ha lehetôségük van szakközépiskolá-
ba tanítani, mintsem zenekari állást vállal-
nának. Keresik a biztos pontot, és ezt nem
a zenekari játék jelenti. Ha már megvan ez
a biztos pont, szívesen játszanak zenekar-
ban is, de az életüket nem merik erre építe-
ni. A zenekari muzsikusnak ugyanis nincs
ideje élni, rengeteg energia- és idôbefek-
tetést igényel. Arról nem is szólva, hogy
megélni belôle nem tud, tehát mindenkép-
pen vállalnia kell még tanítást vagy egyéb
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munkát is. Mindez fordítva, a több szabad
idôt hagyó tanítás mellett más munkát vé-
gezni még mindig emberibb életet biztosít. 

Nem könnyíti meg a zenekari muzsikus
mindennapjait az sem, hogy olyan sokféle
tevékenységre kötelezett. Szimfonikus ze-
nét, operát, musicalt, balettet, oratóriumot
játszik, mivel nincs a városnak más zene-
kara. Nagyon jó lenne külön egy színházi
együttes és külön egy hangversenyzene-
kar, de nem úgy néz ki, hogy ez létrejöhet.
És ez kényelmi kérdés, nem arról van szó,
hogy a zenészt fárasztja a sokféleség. Egé-
szen más muzsikus-adottságokat igényel a
színpadon és megint mást a zenekari árok-
ban való játék. Más a hang- és dinamikai
igény a színpadon (még ezen belül is más,
ha oratóriumot és ha szimfonikus zenét ját-
szanak), és megint más a zenekari árokban.
Nem vagyok biztos benne, hogy szeren-
csés keverni a kettôt. És meg lehet nézni,
hogy komoly hangversenyzenekarok nem
is játszanak operát. Hangsúlyozom: nem
minôségbeli különbségrôl van szó, nem ar-
ról, hogy egyik helyen a jobbak, másutt a
gyengébbek zenélnek. Nem. Egyszerûen
más a hangszer megszólaltatása mindkét
helyen, idegrendszeri szempontból is más
igénybevételt jelent a két helyszín. Van,
aki kiválóan játszik zenekari árokban, a
pódiumra kikerülve pedig remegni kezd.

Azokban a városokban, ahol ezzel tisztá-
ban vannak, vagy nem játszanak operát,
vagy külön mûködtetnek hangverseny- és
színházi zenekart. Lehet, hogy másutt ta-
nácsadók segítenek meggyôzni az illetéke-
seket. Nálunk talán nem mondta el senki
feketén-fehéren, hogy ez hogyan mûködik.
Nem hiszem ugyanis, hogy ez olyan ösz-
szegû pénzen múlna, amit semmiképpen
ne lehetne elôteremteni. Mert ha nagyobb
együttesben gondolkodnak a jövôt illetô-
en, ahhoz is pénz kell. Azt gondolom,
hogy szándék kérdése, miként osztják el a
zenészeket. Nem tudom, kik lesznek e fo-
lyamat nyertesei – félô, hogy nem a mu-
zsikusok. Néha kevés az optimizmusom a
keserûség legyôzésére. 

– Semmilyen támpontot nem talált arra
vonatkozóan, hogy mikor születhet egy va-
lóban lendületet adó döntés a város zenei
együtteseit illetôen?

– Kollár Imre szerzôdése 2005. augusz-
tusának végén jár le. Érzésem szerint azért
is csak egy évre neveznek ki most igazga-
tót, mert jövôre több vezetônek is lejár a
mandátuma, és akkor gond nélkül meg le-
het tenni, amit addig kitalálnak. Akkor
létrejöhet új struktúra. 

– Ha beszélgetnek a zenekaron belül,
szóba kerül, hogy az emberek milyen vál-
toztatásokat szeretnének, vagy milyeneket
tartanának jónak? Megfogalmazódnak-e
elvárások a lehetséges változásokkal
szemben?

– Kettészakadt ebbôl a szempontból az
együttes. Egyik része a munkáját félti és a
folytonossághoz ragaszkodik: maradjon
minden így, ahogy van. 

– Miért gondolják egyesek, hogy ha vál-
toztatások lesznek, nekik el kell menniük?

– Az elôzô igazgató idején már elké-
szült egy tanulmány, miként tudnánk kht-
formában mûködni. Kiderült, hogy egyik
szegényházból mennénk a másik szegény-
házba. Ha pedig a körülmények jelentôsen
javulnak, nyilvánvalóan erôsebb szakmai
kontroll is jelentkezik. Azaz többet kell
gyakorolni, adott esetben szigorúbb lehet
a számonkérés is.

– Lehet, hogy ettôl félnek a kollégái?
Hogy tudják, amint több pénzt kínál fel
valaki, rögtön próbajátékot hirdet és vá-
logatni akar?

– Biztos, hogy ez a félelem oka. Én sze-
mély szerint teljesen rendjén valónak tar-
tom, hogy magasabb bérért magasabb szín-
vonalat is követelnek. Félnie nem kell
senkinek, hiszen abból kell megfelelnie,
amit egyébként is csinál. Lehet, hogy köny-
nyen beszélek, mert alkalmanként még a
zenekar elé is kiállok és egyébként sincse-
nek idegrendszeri problémáim. Elképzel-
hetô azonban, hogy ha a tuttiból felállítanak
egy vonóst, hogy harminc ember elôtt bizo-
nyítsa be tudását, lényegesen alulteljesít. 

– Ön szerint ezek a már megkeseredett
fiatalok azon kívül, hogy lényegesen na-
gyobb anyagi megbecsülést igényelnek,
mit igényelnének szakmailag?

– Elsôsorban nagyobb törôdést, több jó
szót.

– Lehet, hogy emberi értelemben gazdát-
lannak érzi magát a zenekar?

– Ezt határozottan merem állítani. Kol-
lár Imre rendkívül tehetséges karmester és
egy okos ember, de nem tudott tíz év alatt
érzelmileg kötôdni a zenekarhoz. Egy év-
tized alatt olyan bázist alakíthatott volna
ki saját magának, ami egyben a jövôbe
vezetô utat is kijelölhette volna. Van erre
példa, elég csak Miskolcig tekinteni, ahol
Kovács László kitünôen élt ezzel a
lehetôséggel. Nagyszerû hangversenyeket
csinál, amikor itt van. Ám ahhoz, hogy va-
laki egy zenekar gazdája legyen mûvészi
és emberi értelemben, a itt-tartózkodás
idôbeli mennyiségét kissé növelni kellene. 

– Volt valamilyen konkrét esemény, hogy
most ez ennyire felszínre került? Hogy az
emberek légüres térben kezdték érezni ma-
gukat?

– Inkább semmi sem volt. Kovács János
úr igazgatása jelentette a nagy haknik kor-
szakát. Hogy ez jó volt-e vagy sem, meg-
osztott volt az együttes. Egy biztos: aki
akart, aki idôt szánt rá és vállalta a kényel-
metlenséget, az tudott pénzt keresni. Anya-
gi szempontból tehát kétségtelenül pozitív
volt. Nagy mûvészi élmények azonban a
sok együtt nem dolgozásból nem születhet-
tek – szakmailag tehát nem ez volt a fény-
korunk. Voltak nagyon jó koncertek, csak
hiányzott a folyamat állandósága. Mûvészi
szempontból a csúcsot Trikolidisz karmes-
ter úr idôszaka jelentette, amikor az együt-
tes állandóan együtt dolgozott. Csodák
ugyanis nincsenek.

Ezt követte Benczô László igazgató úr,
aki bôgôsként végzett annak idején, majd
az Egyesült Államokban tanult tovább,
tudomásom szerint a mendzserképzés te-
rületén. Ô forradalmi változásokat szere-
tett volna létrehozni, próbajátékot hirde-
tett. Sok pénzt akart szerezni, a zenekar
sorsát saját kezébe kívánta volna adni,
maga akart hangversenyeket szervezni.
Nagyon agilisan dolgozott, csak azt felej-
tette el, ha nem tesz elég tôkét e szándé-
kok mögé, elképzelései nem válhatnak
valóra. Ez egy költségvetési intézmény,
ahol nagy kötöttségek között van minimá-
lis szabad mozgástér. Ezt gyökeresen el-
vágni, más irányba indulni pénz nélkül
nem lehet. Valójában csak a próbajáték
valósult meg, minôsítették a zenekari ta-
gokat, de miután éppen a pénz hiányzott,
csak felkavarni volt képes a kedélyeket,
minden gyakorlati haszon nélkül. 

Az ô lemondása óta az együttes úgy „el-
van”. És ennek már két esztendeje. 

– Azóta meg sem hirdették az igazgatói
állást?

– Kiírtak pályázatot, amire jelentkeztek
is. Lehet, hogy a kiírás és az elbírálás kö-
zött változott az önkormányzat koncepci-
ója, de egyik pályázatot sem fogadták el. 

Most azonban itt lenne már az ideje,
hogy ezt a céltalan lôdörgés egy határo-
zott állásfoglalás váltsa fel. Álljon ki va-
laki, akinek az önkormányzaton is van va-
lamennyi tekintélye és kiáltsa el magát:
Jobbra át! Irány a laktanya! Vagy bármit,
amivel meg lehetne mozdítani ezt az álló-
vizet. Rendezni kéne közös dolgainkat –
és ez valóban nem kevés.

Tóth Anna

19XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM




