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A Debreceni Filharmonikus Zenekar
története az 1920-as években kezdô-
dött. 1922 végén P. Nagy Zoltánnak, a
helyi zeneiskola igazgatójának Balázs
Károly üzletember segítségével sikerült
egy fejlôdôképes együttes alapjait le-
raknia. Törekvésében fôként a széles
körû zenélési kedvre és igényre, a váro-
sunkban mûködô kamaraegyüttesek lel-
kes tagjaira, valamint az Egyetértés Ze-
nekarra és a MÁV-ra  támaszkodhatott.

A zenekar 1923. május 23-án mutat-
kozott be a közönség elôtt. Az elsô kor-
szakban az ötven fôs zenekar legna-
gyobb vállalkozása Haydn Esz-dúr
szimfóniájának nagysikerû elôadása
volt. A debreceni vasutasok filharmoni-
kus zenekarában és a MÁV Egyetértés
Zenekarában a helyi értelmiség képvi-
selôi, a tanítók, tanárok, orvosok és
ügyvédek voltak túlnyomó többségben
a vonósok, míg a fúvósok zömmel a
MÁV kétkezi dolgozói, a jegykezelôk,
fékezôk és kocsivizsgálók közül kerül-
tek ki. Az új együttes elsô karmestere
Erlich József volt. ôt Sztára Sándor,
Szûcs Gergely, majd a zenekar egyetlen
nôi karmestere, Rubinstein Erna követ-
te. 1926 ôszétôl Ábrányi Emil nyolc
éven át vezette a zenekart, akinek irá-
nyításával már országos visszhangot ki-

váltó elôadásokra volt képes az együt-
tes. A vezetése alatt megtett út nagysá-
gát és jelentôségét az a tény is jelzi,
hogy karmesteri mûködésének utolsó
évében, 1934-ben a zenekar sikeres
olaszországi hangversenykörúton vett
részt.

A közvetlenül a II. világháborút kö-
vetô idôszakból Tözsér József és Sza-
bó Béla nevét kell megemlíteni.  ôk

ketten hatalmas lelkesedéssel, fáradha-
tatlanul intézték a zenekar ügyeit,
szervezték a koncerteket. Támogatás
hiányában a tagság vállára nehezedett
minden: a hangszerek javítása, a kot-
ták másolása stb. Ekkortájt az együttes
a „MÁV Forgalmi Szakszervezet
Szimfonikus Zenekara” néven lépett
pódiumra . Több évi kemény munka
eredményeképpen a zenekar újra átvet-
te a vezetô szerepet a város zenei éle-
tében. Karmestere, Pongrácz Zoltán az
1947-ben rendezett két oratórium-
hangverseny után elismert és népszerû
ember lett Debrecen zenei köreiben.
Nagy tudásával, kiváló zenei képessé-
geivel ô volt hivatva arra, hogy a Tô-
zsér József irányította MÁV zenekart
korábbi eredményeinek biztos alapjá-
ról sikeresen vezesse tovább. 

Az 1948. december 19-én tartott 25
éves jubileumi hangversenyt követôen
1949-tôl Csenki Imre vezette a zene-
kart. 1950 elején  megérkezett az elsô
jelentôs segítség kitünô, új hangszerek
formájában. További sikeres hangver-
senyek után 1952 január 1-jén került
sor a zenekar önállósodására, amely
nemcsak Debrecen, hanem az ország
kulturális életének is jelentôs eseménye
volt. Az állandó zenekar létrejötte ala-
pozta meg a Csokonai Színház opera-
társulatának kialakulását is. A 72 tagú
együttes öszszetételének bázisát a vá-
rosban élô muzsikusok jelentették, de
sokan jöttek a zenekarba más vidéki
városokból sôt Budapestrôl is. Az
önállóvá vált zenekar fejlôdése az elsô
két évben nagyon dinamikus és eredmé-
nyes volt. Rubányi Vilmos karmester és
Berg Ottó másodkarmester irányításá-
val a zenekar Debrecen legjelentôsebb
mûvészeti együttesévé vált. Rubányi
Vilmos fôállása már a filharmonikusok-
nál volt. A 72 tagúvá bôvült zenekar ös-
szekovácsolása, fegyelmezett mûvésze-
ti együttessé  nevelése nem kis munkát
jelentett a vezetô karmesternek.

Rubányi elévülhetetlen érdeme, hogy
néhány hónap alatt sikerült összeszo-
kott, kiváló, sokféle feladat megoldásá-
ra alkalmas zenekart teremtenie az
amatôr muzsikusokból. Az 1954-t kö-
vetô két-három év nehézségei után egy
újabb fellendülés eredményeképpen az
1960-as évek elején a zenekar az ország
szinte minden pódiumán fellépett már.
1962 augusztusában pedig a franciaor-
szági Tours városában sor kerülhetett
az elsô külföldi szereplésre is. A követ-
kezô külföldi fellépés helyszíne az
olaszországi Párma volt. Az 1960-as
évek közepének bel- és külföldi sikerei,
zenészeink egyre javuló fizetése és a
létszám emelkedésének lehetôsége sok
fiatalt vonzott a Filharmonikus Zene-
karba. Az 1970-71-es évadban nyugál-
lományba vonult Rubányi Vilmos,
posztján Szabó László kezdte el két év-
tizedes munkásságát. A zenekar 1973
tavaszán ünnepelte fennállásának félév-
százados jubileumát. 
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Az 1923-as megalakulástól napjainkig
terjedô idôszakból három évtized a z ön-
tevékeny mûködésnek, több mint négy
évtized pedig a hivatásos munkának a je-
gyében telt el. Zenekarunk rangot vívott
ki magának a magyar zenekultúra terüle-
tén. Ennek elismeréseként 1978-ban a
szegedi Operafesztiválon a „Legjobb ze-
nekari munkáért” kitüntetést nyerte el,
1989-ben a Pro Urbe Debrecen, 1991-ben
pedig  Bartók Béla – Pásztori Ditta mûvé-
szeti díjat kapott. 1990 február 1-jétôl

Debrecen városa, majd Debrecen Megyei
Jogú Város Közgyûlése mint felügyeleti
szerv átvette a MÁV-tól a zenekart. Azóta
az együttes új neve Debreceni Filharmo-
nikus Zenekar. A debreceni önkormány-
zat fontosnak tartja a kulturális értékek
megôrzését. Támogatása biztos hátteret,
komoly anyagi segítséget jelent a zenekar
számára.

1994 óta a zenekar igazgatója Kovács
János, vezetô karmestere Kollár Imre. 

Az együttes elsô önálló szponzorának,
az IBM Magyarországnak a támogatásával
készült el a zenekar elsô CD lemeze Kollár
Imre vezetô karmester vezényletével. A
második CD lemez az idén, 1998-ban je-
lent meg. A Debreceni Filharmonikus Ze-
nekar más szponzorai, támogatói a Nemze-
ti Kulturális Örökség Minisztériuma, a
MATÁV, a MALÉV Kelet-Magyarországi
Területi Igazgatósága, a K & P Concert
Management, a Cívis Hotel Kálvin, a
Cornett Bt. és az Agrárgazdaság Kft. 
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Sz. I.: Kedves Pista! Hadd kezdjem a
szokványos kérdéssel: hogyan kezdôdött
pályád? 

K. I. Zenekari pályafutásomat Gyôrött
kezdtem a Filharmonikus Zenekarnál
1961-ben. Szegedre 1965. április 1-jé-
vel kerültem Vaszy Viktor, a Szegedi
Nemzeti Színház igazgatója hívására.
A gyôri zenekarban elsô kürtös voltam,
de Szegedre, a Nemzeti Színház zene-
karába akkor második kürtös kellett.
Elvállaltam ezt a pozíciót, hisz itt szép
feladatok vártak rám! Szeged zenei hí-
re, a szabadtéri, Vaszy személyisége
vonzott. Majd 1968. január 1-tôl, az
akkori elsôkürtös (Kovács János) be-
tegsége miatt engem bízott meg Vaszy
az elsôkürtösi teendôk ellátásával.
1969. augusztus 1-tôl a Szegedi Nem-
zeti Színház Zenekarából önállósult
Szegedi Szimfonikus Zenekarnál is
szólamvezetô elsô kürtösnek nevezett
ki és azóta is ezt a pozíciót töltöm bel.

Vaszy keze alatt gyorsan gyarapo-
dott operai és hangverseny-repertoá-
rom. Két év alatt harminc (!) operát ját-
szottam. Harminc különbözô opera,
plusz a hangversenyek. Ezeket az ada-
tokat mind igazolni tudom, mert kez-
dettôl vezetem az operaelôadásokat és
a hangversenyeket.

A virágzó operakultúra és hangver-
senyélet csodálatos iskolának bizo-
nyult. Nagyszerû vendégmûvészekkel
volt szerencsém együtt játszani. Hazai

kiválóságainkon (Simándy József,
Moldován Stefánia, Komlóssy Erzsé-
bet, Melis György, Gregor Jóska,
Gyimesi Kálmán, Réti Csaba, Karikó
Teri stb., stb.) kívül sok külföldi éne-
kessel is játszottam operákat. A hang-
versenyéletben hasonlóan nagyszerû
mûvészekkel volt szerencsém  együtt-
muzsikálni. Kevés itt a hely, hogy  fel-
soroljam a vendégkarmestereket, akik-
kel szintén nagy élmény volt az
együttmuzsikálás. Azért néhány név,
ami az eszembe jut: Libor Pesek,
Wolfgang Bothe, Paul Capolongo,
Eliahu Inbal, Lamberto Gardelli,
Kobajasi Kenicsiro, stb. Nem beszélve
a magyarokról: Komor Vilmos,
Kórody András, Lehel György, Lukács
Miklós, Erdélyi Miklós és így tovább.

Sz. I.: Voltak-e, vannak-e szólista-
ambícióid?

K. I.: Még 1965-ben, amint Szegedre
kerültem, megalakult a Szegedi Fúvós-
ötös. Román Zoltán, Nagy Imre, Török
János, Király István és Szalay György
voltak az alapító tagok. Ebben a fúvós-
ötösben való munkálkodás kamaraze-
nélési igényemet maximálisan kielégí-
tette. Szerencsére az akkori Országos
Filharmónia viszonylag gyakran fog-
lalkoztatta együttesünket. Ez a kama-
rázás természetesen nagyon jótékony
hatással volt a zenekari játékra is! A

kamarázásnál elengedhetetlen egymás-
ra figyelés, alkalmazkodás, megtette
jótékony hatását a zenekari muzsiká-
lásban is. A 70-es évek vége felé né-
hány szólista feladattal is megbízott a
Filharmónia. Így volt szerencsém töb-
bek közt eljátszani Réti Csabával, a
Szegedi Szimfonikus Zenekar Kama-
razenekarával Szalatsy István vezény-
letével Britten: Szerenád tenorhangra,
kürtre és vonószenekarra címû mûvét.
Szólista produkcióim között ezt tartom
a csúcsnak. Egyébként úgy ítéltem
meg, hogy nem vagyok igazán alkal-
mas szólistának. Ilyenfajta ambíciói-
mat a fúvósötössel való szereplés ki-
elégítette. Két kollegánk – szerintem
korai – halála, mások külföldre távozá-
sa sajnálatos módon megszüntette a fú-
vósötös létét. Örömmel látom azon-
ban, hogy ifjú kollégáink létrehoztak
egy ilyen együttest és lelkesen dolgoz-
nak együtt. Úgy látszik föltámad Sze-
geden a fúvósötös! A Szegedi Fúvós-
ötös megszûntével azért nem  marad-
tam teljesen kamarazenélés nélkül, hi-
szen röviddel a Szegedi Szimfonikus
Zenekar megalakulása, önállósodása
után megalapítottam a Szegedi
Kürtkvartettet. Ezt az együttest már
közel sem foglalkoztatta a Filharmónia
annyit, mint a fúvósötöst, viszont léte-
zik még a mai napig is és mûködik is!
Immáron hagyománnyá vált, hogy
minden év november elején a Szegedi
Felsôvárosi Szent Miklós templomban

Harminc éve az elsô pultnál
Szelezsán István, a Szegedi Szimfonikus Zenekar titkára beszélget Király Istvánnal, a zenekar

szólamvezetô elsôkürtösével abból az alkalomból, hogy harminc éve tölti be ezt a posztot.


