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KÖRKÉP – Réfi zsuzsanna összeállítása

Gramofon: Milyen kapcsolat fűzi a Pannon Filharmoniku-
sokat Kocsis Zoltánhoz? 
Horváth Zsolt: Sokrétű és különleges volt a viszonyunk, 
mert bár Kocsis Zoltán missziónak tekintette az egész ma-
gyar zenekari kultúra színvonalának emelését, a pécsi együt-
tes megújulását a kezdetektől fogva nagy szimpátiával figyelte. 
Először 2005-ben lépett színpadra a zenekarral zongoramű-
vészként, majd ezt követően évente eljött vezényelni, s hét 
esztendőn át az állandó vendégkarmestere lett az együttes-
nek. Otthon érezte magát a koncerttermünkben, sok időt 
töltött a társulatunkkal. Az évi többszöri, közös munkának 
köszönhetően szakmai mentorként állt a Pannon Filharmo-
nikusok mellett. Ismerte a készülő évad hangversenyeit, me-
lyekről rendszeresen véleményt cseréltünk. Némileg olyan 
volt, mintha a Pannon Filharmonikusok a második zeneka-
ra lett volna. Pótolhatatlan munkája elismeréseként tavaly 
átvehette Pécs Város Kulturális Nagydíját is. 

G.: Milyen hatással volt mindez a zenekar működésére, éle-
tére?
H. Zs.: Meghatározó szerepet töltött be a társulatunk mai 
játékában, abban, hogy a zenészeink hogyan gondolkodnak 
a muzsikáról, s mekkora felelősséggel viszonyulnak az el-
adásokhoz. Úgy éltük meg az eltelt éveket, mintha Kocsis 
Zoltán is a társulatunk tagja lett volna, így viszonyult hozzá 
a közönségünk is, ezért különösen fontos számunkra, hogy 
megőrizzük az emlékét. Ezek alapján szinte magától értető-
dő volt, hogy ebben az évadban adózunk emléke előtt, és 
létrehozzuk az In memoriam Kocsis Zoltán-sorozatot, amely 
három hangversenyből áll, s bár egy nagyobb bérletünk ré-
sze, külön is megvásárolható. 

G.: Hogyan kapcsolódik a három hangverseny Kocsis Zol-
tánhoz? 
H. Zs.: A koncertek programjában olyan művek szerepel-
nek, amelyek a karmester-zongoraművész munkásságában 

is jelentős szerepet kaptak. Az előadók között pedig megta-
lálni mindazokat, akikhez Kocsis Zoltánt szakmai barátság 
fűzött. 

G.: Mikor és milyen koncerteket hallgathat meg a közönség a 
sorozat keretében? 
H. Zs.: Az első, novemberi estünk A fiú címet viseli, s 
ezen a hangversenyen Kocsis Krisztián muzsikál az együt-
tessel. Azt a Beethoven-zongoraversenyt játssza, amellyel 
18 évesen édesapja berobbant a magyar zenei életbe, majd 
Richard Strauss-művek szólalnak meg, Kocsis Zoltán re-
pertoárjának kiemelt darabjai. A sorozat márciusban, A 
mentor elnevezésű hangversennyel folytatódik, az estre 
egy fiatal zongoraművészt, Palojtay Jánost kértünk fel, s 
egy Bach-művet ad elő. Fontos elv volt, hogy minden kon-
certen szerepeljen zongoraverseny, s mindig igyekszünk az 
ifjú tehetségeknek is lehetőséget biztosítani, hiszen Zoltán 
ajtaja is mindig nyitva állt mindenki előtt, aki játszani sze-
retett volna neki. Kurtággal való barátságát felesleges rész-
letezni, Kocsis Zoltán is rengeteg tett a zeneszerző művei-
nek előadásáért, népszerűsítéséért. Ugyanez mondható el 
Rahmanyinov műveiről is: abban, hogy az orosz kompo-
nista darabjait ma rendszeresen tűzik műsorra a magyar 
együttesek, oroszlánrésze volt Kocsisnak. A sorozat befeje-
ző estje: A barát. Karmestere Hamar Zsolt lesz, aki nyolc 
év után ezen a hangversenyen vezényli újra a Pannon Fil-
harmonikusokat. Zsoltnak nagy szerepe volt abban, hogy 
annak idején először eljött hozzánk Kocsis Zoltán, hiszen 
ők együtt dolgoztak a Nemzeti Filharmonikusoknál. Az 
április koncert szólistája egy kedves barát, Ránki Dezső 
lesz. A programban Liszt, Bartók és Brahms kompozíciói 
kapnak helyet, s a zeneszerző Kocsis is megjelenik, hiszen 
az Obermann völgyének átiratát ő készítette. A sorozat 
iránti nagy érdeklődésre tekintettel azt tervezzük, folytat-
juk a következő szezonban is. Úgy gondolom, Kocsis Zol-
tán emlékének megőrzése mindannyiunk kötelessége.

A fiú, a mentor és a barát 
Kocsis Zoltán-emlékbérlet a Pannon Filharmonikusokkal

Kocsis Zoltán rengeteget tett azért, hogy fejlessze a magyar 
zenekari kultúrát, s örömmel ellátogatott minden hazai 
együtteshez. A Pannon Filharmonikusok különösen kedves 
volt szívének, ezért is vállalta, hogy 2009-től az állandó 
vendégkarmestere legyen. A pécsi zenekar most három 
koncertből álló sorozattal tiszteleg egykori mentora előtt. 
A hangversenyekről, a fellépőkről, valamint Kocsis Zoltán 
szerepéről Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok 
igazgatóját kérdeztük.

Horváth zsolt 
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