
KollÓr lmre, o debreceniek vezető kormestere:

,,MÓr az első ZsebpénzembŐl is
liiii operolemezt veftem"

- Annak ldején hegedúlni tanu]tam, de eg_y

Iészt nem ment jól, máslészt nem szereLLem'
Pesten a piaristáknál éIettségiztem. Sokátg véka
a]á rejtve aTadt zenei vénám, tu]ajdonképpen
addig, amíg fel nem veLtek a főis]<o]a }arm€sLer
képzó szakára'
a Áz eddig elmondottakból senki nem gon_

dolná' hogy ma hégis a zene tölti ki az
életedet.

- Mindjg kaTmester akafiam ]enni. Már az el_
ső zsebpénzembő] is op€Talemezb vettem' Tizenöt
évesen ilatkozi'am be az I' kerú]eti zenerskola
akadén]ai elókészítdjébé, aho] háIom évig szol'
fezst lanullam A löisko]an Lukccs Ervln noven_
déke vo]tam öt éven kelesziül
o voltak-e szakmai gondjaid tanulmányaid

során?

- Hál' Istennek' mindig kónnyen Lanultam' A
kalmesterokt'atás egyik ryengéje ná]unk, hogy
zongorán előadott múvet kel] vezénye]ni Ljgeti
Bandi egyszer nagyon p]asztikusan íogalmázta
meg:,,olyan ez, mintha va]akrt gumjbabán taní_
tanánat meg szeletkezni ''

a A fővároshoz köt sok minden, Debrecen-
hez pedig e szerződésed. Á kétlakiság, a
sok utazás könnyen egyeztethetd a fe1lé-
pésekkeI?

- Teljes mértékben. Persze, ha ]enne fe]esé'
gem, s főleg már gyerekem is Pesten, már gondol

a Kitnnyen el tudtad fogadtatni magad a
zenekarral?

- Eát, €lég szigoTú voltaÍn az első próbákon
Az a meg]átásom, hogy az első találkozások
hangneme határozza meg az eE_yüttmúkajdés já_

tékszabá]yait' Ha kész prograrnnal állsz elő, a}'
kor el11erL'heto:t a késóbbi rPlréértesek.
o s voltak ''döccenők''?

- Hoeyne. Ezek persze nem szaknai, hanem
feeye]mi okokbó] eTédtek' Példáu] el€tnte szóvá
kelleth tennem, ha valaki n€m megfelelő koncent-
Iáltsággal játszott a pIóbán'
a A közönség és a zenckar kapcsolatát mi-

lennek látod Debrecenben?

- Nagyon ]e]kes, zeneszer€tó kbzönséggel ta-
lálkoztam a városban Minden koncertúnkön telt
ház volt eddig, s aminek kü]önösen örti]ök, bogy
sok fiata] ]átogatja a hangvelsenyek€L
a A csokonai színházban vállalt köt€le-

zettségeitek - amit €gy nagyon régi szer-
ződ'és tógzit - egyre nehez€bbe'1
egyeztethetők a zenekar programjával''.

- A szíaház zenekaIának kicsi a ]étszáma, s
ha operát akal játszani, nem tud megmozdulni
né]kúlünk' viszont az operaszo]gá]at ldején mi
nem tudunk fellépni, mert tizenijt zenészL nem
]ehet pótolni. A napokban űltünk ]e a színház Ye'
zetőivel, s jel€ztük, hogy a helyzet tarthatatlan
Kocsar Balaz., a Csokonai Szrnhiz zenFi igdzca
tója megértette helyz€tűnket, de ebben a kérdés'
ben a városr önkormányzatnak ke]l megoldást ta'
]álnia'
a Erre az ét're milyen meghívásokat kap_

tál?

- AÍni má. brztos: májusban a" Áuz-t " z"neakadémián, a Magyar szimfonikus Zen€kart
pedig a Vigadóban dlr1gá1om

a Milyennek ítéled a hazai zenekarok hely-
zetét €bben a bizonyta]an gazdasági hely-
zetben, smikor nap mint nap azt ha juk,
s€mmire sincs pénz?

- Azt tapasz(.rlom, hogv cz a kerdes nagvon
differ€nciáiódott EgyéTtelmú€n nem mondha-
tom, hogy a kultúra szegényedik. Az előzó Iend-
szerben a zenész hozzászokott ahhoz, hogy álla-
milag támogatták. Ebben az új helyzetben ma-
gunknak kell megkeresnl a forrásokat. Aki ezt
ügyesen csjná]ja, annak igenjs van pénze Na
gyon komo]y cégek kapcsolódtak be a kultűa tá
mogatáSába, pé]dául a mi zenekarunkat az IBM
Magyalország szponzorá]ja' Ha kvalitásos a 'ek-]ánhordozó, a leklámozó sem jár rosszu]
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