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y A 2012–2013-as hangversenyévad kez-
detén váratlan helyzet elé állította a Nem-
zeti Filharmonikusokat fôzeneigazgatója, 
Kocsis Zoltán betegsége. Milyen módosítá-
sokra volt emiatt szükség az új évad prog-
ramjában?

– Kocsis Zoltán hirtelen megbetegedése az 
egész magyar zenei életet megrendítette, s 
bár az interjú készítésekor minden okunk 
megvan reménykedni maradéktalan gyó-
gyu lásában, egyelôre még nem lehet meg-
mondani, hogy mikor léphet fel karmester-
ként, és mikor adhat zongoramûvészként 
szólóestet, lévén ez utóbbi nagyobb fizikai 
megterhelést jelent.

y Hogyan fogadta a mûsorváltozást a kö-
zönség?

– Az elsô két hangverseny beugró vendég-
karmesterei nemhogy nem keltettek csaló-
dást, hanem produkciójukat a kritika és a 
szakma egyaránt a legnagyobb elismeréssel 
fogadta. El kell mondanom, hogy amikor a 
nagyvilág és a szakma Kocsis Zoltán be teg-
ségérôl értesült, akkor azonnal egy ember-
ként nyújtott segítô kezet, sôt azok is, akik-
rôl a nagyközönség talán azt gondolhatta, 
hogy nem ápoltak felhôtlen viszonyt Kocsis 
Zoltánnal, személyesen vagy levélben ér-
deklôdtek, és kívántak – érezhetôen ôszin-
tén – mielôbbi teljes felépülést.

y Hogyan tervezik a folytatást?
– Természetesen nemcsak a további beugró 
mûvészek estjei elé tekintünk nagy várako-
zással, hanem a már korábban meghívott 

vendégek produkcióját is érdeklôdéssel 
várjuk. Eredetileg a jövô évadban lépett vol-
na fel Thomas Sanderling, aki végül novem-
ber végén fog vezényelni Prokofjevet és 
Sztravinszkijt. Személyében az elevenen élô 
orosz tradíció érkezik a koncertterembe, hi-
szen édesapja a Leningrádi Filharmoni-
kusok és a Berlini Szimfonikusok fôzene-
igaz ga tó ja ként korszakos életmûvet hagyott 
hátra. Ezért úgy gondolom, hogy esetében 
nagyon szerencsésen találkozott a beugrást 
vállaló vendégkarmester személye a már 
meghirdetett mûsorral.

y Ki lesz a karmestere a karácsonyi, már 
hagyományosnak számító Diótörô-elô-
adásoknak?

– Változatlanul nagyon szeretnénk, ha Ko-
csis Zoltán vezényelné a karácsonyra terve-
zett Diótörô-produkciót, de ennek való-
színûségét természetesen nagyon nehéz 
megjósolni. Fôzeneigazgató úr mindeneset-
re nagyon készül rá, és mi is nagyon boldo-
gok lennénk, ha már ô ülne a karmesteri 
pulpituson elhelyezett széken a zenekar 
elôtt. Januárban szintén vele terveztük a 
Lajtha programot, A négy isten ligetének 
ôsbemutatóját, aminek dirigálására most a 
Németországban élô, de Magyarországon is 
gyakran fellépô kiváló karmestert, Dénes 
Istvánt kértük fel.

y A Lajtha-ôsbemutató mellett milyen kü-
lönlegességeket tartogat még az évad?

– A téli idôszakról beszélve feltétlenül meg 
kell említeni a maga idején hatalmas bot-

rányt kavart, azóta viszont a modern szim-
fonikus repertoár egyik legkedveltebb da-
rabjává vált Tavaszi áldozatot Sztravinszkij-
tól, amit két várhatóan nagyon izgalmas 
elô adásban is hallhat majd a közönség 
Michael Stern, illetve Hamar Zsolt vezényle-
tével. Ez olyan csemege az igazi ínyencek 
számára, amit kár lenne kihagyni. 

y Vidéken hol fordulnak majd meg a 
Nemzeti Filharmonikusok együttesei?

– A zenekar legközelebb Kaposváron, illet-
ve Zalaegerszegen lép fel, az énekkar pedig 
havonta átlagosan három-négy vidéki vá-
rosban hallható önálló hangversenyeken, 
vagy a helyi együttesekkel közösen.

y Milyen külföldi turnékat terveznek eb-
ben az évadban?

– Nagyon nagy izgalommal nézünk a már-
ciusi kolumbiai turné elé, ahol a zenekar 
egy rangos Beethoven-fesztiválra kapott 
meghívást Bogotába. Ezen még bizonytalan 
Kocsis Zoltán részvétele, de ha orvosai en-
gedik, akkor természetesen az ô vezényle-
tével lép fel a zenekar. Nem tartozik szoro-
san az évadhoz, de Kocsis Zoltán betegsége 
miatt mindenképpen említést kell tenni a 
Bartók Új Sorozat további lemezeirôl. Meg-
jelenés elôtt áll a Hegedûszonátákat tartal-
mazó CD. A még nem rögzített, de már el-
tervezett további mûvek közül pedig a zon-
gorakíséretes Magyar parasztdalok, illetve a 
kórusmûvek felvételére Kocsis Zoltán 
egész ségi állapotától függôen kerül majd 
sor.

Évadkezdés  
a Nemzeti Filharmonikusoknál

Interjú Kovács Gézával, a Magyar Nemzeti Filharmonikusok fô igaz ga-

tójával arról, hogy milyen módon tudták megoldani a Kocsis Zoltán 

betegsége miatt elôállt helyzetet. „A kategóriarendszer a színházi 

világban a korábbihoz képest talán kézenfekvôbb megoldás volt”, véli  

a fôigazgató. „A jelenlegi besorolás kárvallottjai azonban nem valószínû, 

hogy örömmel veszik továbbra is tudomásul, hogy ez a fajta kategória-

rendszer létezik. A korábbi törvény egzaktabb volt. Abban az esetben el 

lehetett mondani, hogy létszámtól, költségvetéstôl, nézôszámtól 

függött az, hogy ki melyik kategóriába tartozott, és aki nem az elsô  

kategóriába került, az is emelt fôvel nézhetett a fenntartója szemébe,  

a közönsége szemébe, és a potenciális támogatók szemébe.”
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y Hogyan élték meg a Filharmonikusok 
együttesei az évad hirtelen és kényszerû 
változásait?

– A zenekar és az énekkar meglehetôsen 
stabil körülmények között dolgozik, amit 
nagyon fontos hangsúlyozni a jelenlegi vál-
ságos idôkben. Ez természetesen nem füg-
getlen a nemrégiben egyéni képviselôi in-
dítvánnyal módosított Elôadó-mûvészeti 
törvénytôl, amelynek újonnan bevezetett 
kategóriái a zenekarok körében nem arat-
tak osztatlan sikert. Elképzelhetô, hogy ez a 
kategóriarendszer a színházi világban – me-
lyet nem tisztem megítélni – a korábbihoz 
képest talán kézenfekvôbb megoldás volt. 
A jelenlegi rendszer kárvallottjai azonban 
nem valószínû, hogy örömmel veszik to-
vábbra is tudomásul, hogy ez a kategória-
rendszer létezik. A Nemzeti Filharmoniku-
sok fôigazgatójaként annyit viszont nyu-
godtan elmondhatok, hogy mi továbbra is 
partnerek vagyunk ennek a törvénynek a 
tökéletesítésében. 

y Mi az oka az elégedetlenségnek?
– A kárvallottakról szólva van egy olyan 
véle kedés, amit nehéz cáfolni, hogy azok a 
zenei együttesek, amelyek nem kerültek a 
nemzeti kategóriába, most jó szándékú fenn-
tartóik és szponzoraik elôtt egy picit restel-
kednek. Nem beszélve azokról, akik a két 
nagyobb kategória egyikébe sem kerültek, 
míg elmondható, hogy a korábbi rendszer 
egzaktabb volt. Abban az esetben el lehetett 
mondani, hogy létszámtól, költ ség vetéstôl, 
nézôszámtól függött az, hogy ki melyik ka-
tegóriába tartozott, és aki nem az elsô kate-
góriába került, az is emelt fôvel nézhetett a 
fenntartója szemébe, a közönsége szemébe, 
és a potenciális támogatók szemébe.

y Ezek szerint a korábbi kategorizálás in-
kább „méretgazdasági” alapon történt. 

– Igen. Ez talán a legjobban mûködô mintá-
hoz, a német zenekari és elôadó-mûvészeti 
finanszírozási rendszerhez közelít, miután a 
holland minta gyakorlatilag eltûnt a politika 

süllyesztôjében, a francia pedig túl változa-
tos a mi szisztémánkhoz képest. 

y A nemzeti kategóriák a francia rend-
szerben is megvannak…

– A francia finanszírozási rendszer azonban 
lényegesen árnyaltabb a miénknél, és nem-
csak a központi, hanem a helyi elosztás is 
jelentôs szerephez jut benne. Ráadásul az, 
hogy mi nemzeti, vagy mi állami, orszá-
gonként szabályozva van. Németországban 
nincs igazából nemzeti intézmény, ott a tar-
tományok közvetlenül osztják szét a köz-
ponti kollektív szerzôdés és megállapodás 
alapján a szövetségi kormánytól e célra ne-
kik juttatott forrásokat. Nálunk ez nem így 
van: Magyarország egy átlagos németor-
szági tartomány méreteinek felel meg. Min-
denesetre csak azt tudom mondani, hogy a 
Magyar Zenekarok Szövetsége, amennyi-
ben módja lesz rá, akkor javasolni fogja a je-
lenlegi zenekari kategorizálás árnyaltabbá 
tételét. Kaizinger Rita

Karmester két, olykor vitázó „én”-nel
Gyüdi Sándor évadról, takarékosságról, megbecsültségrôl, nemzeti címrôl

y Ez már a szegedi zenekar negyvenhar-
madik szezonja. Hogyan tovább, milyen 
új célok, kihívások felé halad az együt-
tes?

– Ha a célok nem is, a kihívások részben fo-
lyamatosan változnak. A mai világban 
kulcskérdés, hogy megszólítsuk a közönsé-
get, minél szélesebb réteghez jussunk el a 
társadalomban, sok embernek adjon él-
ményt a komolyzene, minél többen fedez-
zék fel benne a számukra fontos értéket. 
Ennek eszközei, módszerei állandóan vál-
toznak, egyetlen kivétellel: a zenei megva-
lósítás színvonalának emelésére, a mûvészi 
tökéletességre kell törekednünk minden 
határon túl, és hinnünk kell abban, hogy 
reklámokon, közönségcsalogató akciókon 
túl a legfôbb vonzerônk az, ha jól játszunk.

y Milyen koncerteket, turnékat emelne ki 
az idei szezonból?

– Programunk még évad közben is bôvül. 
Szegedi szimfonikus bérleteinken, ifjúsági 
sorozatainkon, hagyományos koncertjein-
ken kívül folyamatosan kapunk felkérése-
ket alkalmi hangversenyekre. Az említett 
állandó programjainkon túl felléptünk a 

Szent Gellért Fesztiválon, egy 75 éve rende-
zett koncertet megidézve tisztelgünk Szent-
Györgyi Albert Nobel-díjának jubileumán, 
februárban a MÜPA-ban – a jubileum aktu-
alitásából – többek között Lajtha-darabot 
játszunk, tárgyalásban vagyunk a Budapes-
ti Tavaszi Fesztivállal, májusban Ausztriá-
ban, júniusban Franciaországban vendég-
szerepelünk és cd-felvételt készítünk.

A Szegedi Szimfonikus Zenekar  

a takarékosság jegyében hirdette meg 

az idei szezonját, de az együttes 

vezetô karmestere, Gyüdi Sándor úgy 

véli, mindez nem vezethet a mûvészi 

színvonal eséséhez, és ebbôl a közön-

ség semmit sem érzékelhet. A nemzeti 

címet elnyert zenekar programja még 

évad közben is egyre bôvül, ma 

különösen fontosnak tartják, hogy 

minél szélesebb réteghez jusson, 

sokaknak adjon élményt a komolyzene. 

Az évad vége pedig több változást is 

tartogat az együttes számára, hiszen 

ugyanazon a napon jár le Baross Gábor 

zenekari igazgatói mandátuma, mint 

Gyüdi Sándor fôigazgatói kinevezése.  

A dirigens még nem tudja, hogy 

marad-e a színházban és folytatja 

zenei mûködését a zenekarnál, vagy 

igazgató-karmesterként visszatér az 

együtteshez. 




