
Béke szigete a zenekarok háborgó tengerén
- beszé|getés Kouócs |ánossal, a Dcbrecctli Filhannonikus

_ Lefut,lto gy túI szohvó'nyos, áttt ttlégis ké-
zenfekuő a k ért\és: hoglan lett ön a Debr e
ceni FíIl nrmonilus Zenehar ígazga toj a?

- Az első tisztet ebben az új hely-
zetben, ebben a státuszban megbí_
zottként Lukovics András Iáttn el,
1993' július 1-től december 31-i8. Két
éve szeptemberben a Debrecen Me-
gyei Io8ú Város Önkormányzatának
Ktlltulális és oktatási Irodája pályáza_
1ot írt ki, amit decemberberr bíráltak
el. Á választásbarr dajntő szava volt a

zenekarnak. Az ő 9)a/o-os sZavazaluk
mellett neveztek ki az egylittes igiz
gatójárrak 1994. jaDtlár 1_jén'

TermésZetesen volI trémi elképzc
lésem .rrról, lrogy a nluzsikus' 'k .z'i-
mílanflk Í'im. Amikl)r nlc6il'lclll .l ['l-
lyázaL, a zenekar képviselői mcgkc'
restek vállaljam el a vezctést TLldták,
hogy en v.'zctcm ,l m jr llú5z r:v( mü
ködő Debrecerli LItőhan8szeres Egyiit_
test, alnely Euró1lán kívül is jt'lent<'is

sikereket ért e]' Fontos volt szírm ukra,
hogy aktív hangszerjátékos vi8yok, a

teImészctem nytlgodt, kiegycrrsúIyo_
zott, optlmrsta.

_ Mil|,at előlúllzettsérre tcltt sze]t 1]lll
MagyarorsziigLltL e8), zc ekari iidziút(i?

- Zerlei, gazdasági és nlcnedzser
jellegűre, bár ebberr a fcladatkörbcrr
mn mcg ncn r icllcrnz,i, rrrry ii l. v,rg-

Zettség '

- MÍIyen tulnjdollstitokút, islud etckct
tdrt i leKfotttosnbL) hnah ebben a tlunlt,i-
ban!

- McggyöZódí5cfr, lrogy 'rz ig''zí
elóképzettséget az élet adja' Legycrr
az illető gvakorló muzsikus, lcgyctr
rátermett, r e n d el ke zzék v ezetői hajla-
mokkal és lelretőleg gazdasági-pt'rlz-
ügyi is merett'kkel, lud jo tr mt'tle clzscl-
ni és kapcsolatokat tcrenltcDi

Á jó iBazBatónak Ll8ya]ris kóZ\'e|-
len kapcsolata kell, hogy lcgyt'n a ze-
nekaii nűvészekkel. Tisztábarr kcll
lenrli min<ierr kolléga szlkntai és t'm-
beri énékeivel' Valóban nteg tttc1ja

ítélni, ki jó a hangszerén és ki az, aki
csak hÍreszteli magárill. Ismerrlie kcl[
a zenekar iga'nyeit, fel kell krrtatnia a

koncertlche[ősé8eket, turrlékat kcll
biztosí[atria Vagyis merledzsclrli kcll
együtt('5it' mcttttic a J,'ls,'k ttt'itt, itl'
tézkednie, hiszen a'tl]nagítól llelI
megy semmi Mindez sok munkával,
elfoglaltsággal jár, de me8éri'
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Á DebrecctlÍ Fjlharnlotrikus Zene-
kar az idérr is több [rónapot turnézott
- természetcscll úgy, hogy lrazai ko-
tclczettségeirlck, példátrl k<lrrccrt,
színházi Ós o p craeLőad ásailrak teljes
n]értékbcn elcget tett Rendszeres
kapcsolatot tcrcIntett kor(árs ma8yar
zenesZerzőkkcl (Flrkas Ferenccel,
Petrovics Eniillcl' Vajda |írrrossal), kar-
mestcrekkcl (lv1edveczky Ácllírnmll,
C.,l f,rrn,''.,r1, Nnll.rr lrrrrvil, t-, m..i
Ciézával), szólistl'rkkal (Perérryi Esz_
tcrrll. P. r,trryi \liklrls..rl, U'rcz,'r Cs.r-
l'.rt,'1, R.'c.;'rli C(rg(llvrl). \ rnin
derlkori icllzgltónak t<rrekcdni k('ll
lrrl, hogy jó cgyuttmÍíködt]s allkul-
jorr ki a víros Zenci in tézm éllycivc|,

'tz , 'r.z'is ll 'l8y zcl tck.tr.tin 'tk r', l r'rÚi-
vel, a Ncnzcti Fillrarmón iál'al illetve
egyéb han gvt'rst'ny- és progranlszcr-
vcző irodlikkal'

- F'zt llttgelőzőttt lnil1,ert lupcsolaLl
rolt ,t ztttth,trt,tl,l,/g r .r,//, { /,' r} r- l'rr-

Íolúkus ze ckirrdlI
- 7,t'tlekari műkijdésemct 1-1 é\'e-

sclr a Del]lrccctri KöZalkalJ]l irZo Ltak
Zetleklrí]latr kc7dte m, milll timpa-
nisti 

^ 
Dehrcceni Iiilharmonikus Ze-

Ilckarbatr l7 évcselr dolgoz|atn clii-
ször, kiscgítókérlt Rrtbárryi Vilnlos
kczci alatt' Ttjbb [rivatásos-l('llrivatá-
sos szinllbtl iktts zerlekarníl dolgoz-
1am kiscgítőkénl, aIapító ta8jil va-
gyok egy btlda|csLi szimíbnjkus ze-
]]ekilrIlik' N'liir diPloínáZott t'ltólrallg-
sZercskóI'iI cl]lrél aZ együttes11él lre
lyczkec]tcnt cl, így 20 éve dolgozom
Íblyanlatosiu) a L)ebrecetli Filharnlo-
triktts Zetlt'karnál.

_ Ké5z lFe kalll 'ét |lrogrlnntal, vlg1,

Zenehar igazgatój áu al _

ddottdh lollol. a feladatok, anikor eI-

hezdte Q Dturútót?

- T€rmésze|esen Voltak adott, ké_

szetl kapcltt feladatok, hiszerr az évad
köZepéll yettem át az együttes vezeté-
sét' Késztiltem azonban konkré!
prograrnmal is, amely a munkavég-
zésse[, a gazdasiigi kérdésekkel kap_
csolatos p roblémákat érinti'

A m trnkar't18zésscL kapcsolatos lel_
adatok koZött a legsiiIgősebb a belső
lrru'll' '[cr'lti'l.'nr nll \. i|'iÍJil;s.l 5 ,1

zcnckar belsó szclvezcti leléPítésé-
berr Iér'ő Pozíciók rendezése volt. A
murrka[egvclcnt ncgsZiliírdítása csak
a mltnkirsze rr't'zési ploblénrák rleg-
oldása utál] Lehetsages, enrlek érdeké-
ben be kellett r'ezctni a próbarend
elózetcs köZzétételét llárom hétre,
egy lróllapra és a féléves, é\'es telveZeL
ismertctését' AZ |íIlanrló kólcsorros tli-
jÓkoZtatás lehctőségér kellett megte-
Ien]teni a zellekirr vezetősé8e és tag-
sága között; enIlek érdekében retrd-
szeresek az aktttális tájékoztatást sZol_
giiló nl un k a(:r tekezletek, a nluzsiku-
soknak lelrctősÓ8tik vlrl az állarldó
(szóllcli r'agy íriisbcLi) vélernérr1'-rryi[-
yátlítiisra, az á[láspontokat cgveZtet-
jiik a Ki'Za]kalnr aZo t ti T011iiccsal, tö-
rcksZünk a ta8síg k(izösségi fórtrma-
in elhangzot L jar.rslaLokat figt'elenrbe
v t'ttrr i.

Á mutlka szempotrtjából ktllcsíbn-
tossiígÚl a nl inósé'gi zenekilr-építés,
ame lynek tlcglclclő szakmai Irátteret
igycksziill k biztosítaIli. En nek eszkö-
zei a klassziktts ron)aDtikus repertoár
(l Haydt, lvlozttl t-, BeeÍILount, Bm]ults-,
Mnul cl ssol tt t-tltíiuck) jelentős arányának
nlegtaltása, l repcrtoár bóvítése a ba'
rokk és a krlrtárs zcne irányába, a ma-
gyar zencktrltúra (Erlrcl, KodtíIy, I3ar'
tólrJ alko tl1sairrak kicnlcl t arárr1'ú m t'g-
sZa)lal|atiísával, mai nagyar zencszer-
zők nlfiveirrel< bemulatásával.

szere1Dél)k kiilörr figyele mmel kí-
sóÍni és tiilIo8atni a z<'nekaron bt'lúli
alapozó jellegű rl űhclymtrn kát, az
ott létrejövó katnaracso po r to kat, lb-
lyamatosl tr ('s egyerlletesen kír'ánjuk
,,terhclni" az cgyiiltcst.

A g.'zrJ.rr,rgi 1'rngr,rm elsti lrrpr'.e-
k. rrt sikeriilt ,l(nri. lroey kczd.nrc-
nyezésüllkre az cddigiekrrél több
korrcertleltetőségge'l támogatja a ze-
nckar| a Nctrrzcti Filharmónia, 1blya-



nlatball vall taibb, jelelltős bevételt
biZtosító tLlÍlré szervezÓse, a követke_
ző évben sor kerulhet az esyilttes har-
madik és llegyedik cD-fclvételélrck
elkészítésére'

A nagyobb bevétclú és kevesebb
kiadással jliró 1ellépések érdekéberr
kÜli]rlhözri rctcgck Liszolg.il.is.rr'r
szervezütlk lrangversenyekeL (ogle-
rett_ és oparagálákat, iílúsá8i koncer_
teket, szim[onikus kötlnyűzerrei prog-
Íi1mt lk.Il)' llz .r nÚsorprrlitik'r mlr itt-
llorr r's kiil[,ilrlön c8yi1r.illt biZollyi_
totta sikeressé8ét és glzdaságosságát'
lv1irrdezt á tgondolt tltttrka'és próba-
kilraszrrálással, cgy adott, jól rrlCg(a-
rrrtIt progranl kottakölcsön7-ési dÚat
ntt'gl.tk'trtlo li)bb5/öri tttűsor'.t lt'íz-
is.lyr I r1).19 I r.rtLkoDy.rbb.i lclr(t tcn ni
Á turlla]k szcrvcz('sébctr Ís r'atltlak
rlég p<1rrzűgyi, szaknlai,,tartalókok"'

ElsősoÍbalr magyaI klrlllesterckcL
kíyárlurlk loglaIkoztatrli, a kúllijldi-
ckkel pedig kifizctődőbb szcrződésc-
kct szán<lékozunk kc)trli Az állarrdó
karmcster szcrzó<]tetóse, a lneglríVoLL
vvrrrl.rg.k g.rzd.t'.igil,rg'.rt n1i11,'srrgi

l{ tscl,y,r.inl m, Sl(l(l'; ( llrr ly( 711s( (r-
<lckébcrl ki1lzct(jdőbb lenne szoIgl1la-
ti l.rk.ist bizr,,.rr.rni - \'r .r kilzcl,i;v"
ícll<]ata Ntirttlitl bizony<ls Csc|ckbcl1
a kist'gítők bilre tr)bb, millt ir státusz-
barr lóvc] nttrzsikttsoka], a lótszánltlk-
batl tnlir tilbbíl-kcl'a]sbé relldczctt vo-
rros rz,ll.rrrrok rrt,rn .r [rrv,'.l.rrt i,
nr, gíi'l,'l,],'rr l'i \./l'!t'lt]l'l)k c{(l\lll.lli'

szerctl]él]k lrrc8te remtctli az i:gyób
tlrt:nt'<lzselési Í'clt('tal(kct is a zetleklrr
lr, tl, rS rr)(l r 'rtrl tg.rrr'tk r'lkr.zit,'rr-
vcl, lcmt'zlclvétclckl<cl, azok terjesz-
tése'yel, bel- ('s ktilftjldi kotrcer[lche-
tőségCk 1clktltatáslival, szponzorclk
ki'rt's('s('r'i'l, llel)'i LCl(vÍzi(ival és Íádi-
óvlI valil klllcsola tlc]vétclLe|

_ Mi y a ] ó su I t u t: 3 l t t iul tll rl i g cll ú pze-

lóscibőlI
- Elt'g sok rrlitlclcrl mcgvalósrtlt

nlár ercdeti clképzclóseimllől, sőt
kilrb, n n. lr.in y d, ,1, '! .r v.rrtn.il l'( 'zi-
tíVabba11 alaktllt' A bcícktetetl nlttIl'
kán] ko rábbatl1érLilt nlcg, ItrittI ahclgy
sZánrítottaIll. Rartók Réla IlaláliÍIlak
_5o' és l.iszt [t'rcnc szüIctésénck 13_5

.'r'tord 'rl, 'j,r .rlk.rlrrr.;b,'l .r [r, l'tr'c. ni
|ilharmoIlikrts zcll('kir [,iszt-Ilartók
s, rroz,tlt.tl tisrt( lt( lt .r k, t k, rnr1r, 

'rri,;-
l.r tnrl.k. .l,itt. V.urn.rk, .rkik tlrnt,l
szetesclt rtllisL vártak, cle aZL hiszelll,
trenr lclrctsilges úgy dolgozni, ltogy
,rz nrirrJerrLirrL k , cylornr.itr lr clvirL
li:gycn Nckem, mir)t a zenekirr illirz-
Ba(ójának az clsórlleges célonl, d<ll-
gom az, hogy (isszc1ogva aZ e8yúttcs-
sel a nelr('2, 91'akrar.r vcsz('lyes ht'lyzc-
r,) 95 D|.ltNlBt'R

tekct kivótljcnr, lrogiy biztorrságról,
nlcg('lheta'srail gondoskodjak, illcLvc
czcknek a lclrcLós(lgét megte re nrL-

scn) M(!l!l}'őZőd('setl, hogiy tletn
kclthetck csalóka rcrlÓnyekeL setrki-
bctl, trem típllillrltok lliú lil>r.inclokat,
an'tclyckről lIxrnilr kidcrl:il, hogy
li l,lotlcrr rgcrg. tLrs. k volt,rk csup,ur.
Ali m.r köl r rryclm'icn, nl'l\ol' rov,i5''-
r.r rg.rrS\'1, lroln,rl' biztosrn - clcirc
nen liiLoIt akadílyokra hivaLkozva -
visszatiítrcol a telicsítés elól, fulélve er-
kaj]csi hitclét ('s á zcIlekar lcgtisZtclő
bizalnliit (ahrlg-v azt nz előzií kartlcs-
trr is tcttcJ

_ l Iog'1,,tlt llt nttőt,ct czi es),íi lrcsét cn-
csnk n 1léuztalurtg, fu 0 |)dldlrdIulok
}rijzL,paÍtt?

- A parltgralrtsok sokszor scgítt'-
rr, k clig.rz,r,lrri .t v.il,tsztlt.tt,i rtt.rk li;-
z(jtt - de nkár jók, akír rosszlk, lbrr-
tos, holly a zcnckrr iigycit nrindig a

tör\'an).ckct 1l gyelcnllle vével, jogilag
tisZtíZott módoIl rcIl<lezztrk Sok kcrl-
légl rrcrn is iglrzílr fogja lcl, rni forog
ki'fuli;ll\': il\\,,, \', )rr.1.. nl(SsZiln((l(\,
lcépít(ls, )lÓralapcsökkelrtés, bcVétcI
rriivclés, sLJl A cleblcccni ótrkor-
nlínyzat, arncll1'el igetr jít a knpcsola-
tLrrk, fi'rL,'.n,rk t.tttj.t rt krtltLtt,rli'. t

tLk.k ttt|S'irzLs.it. (\ nritrJ( ttl m.q i.
tcs7-, hogy a rrcltézsógekllól, 1lrollli:-
miikból nli tninól kcr'cscbbct órcz-
zrrtrk' Ez a tá1]lo!]iltiís tlt'rncsak crkijl-
si J. k,'rr','ly.rrry,rg:i s,git'' gct i.. i"-
lcI)t' (EírC ;tl,l1lclztltlt éIr is jó rl(lhli
lr\,.tL a n)Ír ctlrlí|etI gazdasígi tervck
kirziil )

Lgy, Lrk. rr'. j''llr'lr, t I'.:r,irrk lr.rg
így is sok t:sctbcn jrrval lt Illt'{aérc]e-

rl<:lt llaLt r'ltltlak, i<létl 35 kolléglít
lÉl)tettiink,,F" }iltcgóriábl, ós l zcnc-
knr tagjrinrk hirronrszor trLdtan) jutal

- A ti/1i rr. l. /a rrl.rrr/','i / /./ /,tr''i.i.,j-

-qc/r.' 
/:r:'i,/iir-, ,t t,trItli, rl)"1: ;t,l!:dt.i

szú1]t(ilL!l]i 1]liltősésct j(ll,í!ó ]l,1llisl I

- Dt'brccelr llagyoll clólryajs hcl'
zetbcn vatl, hisztltt az ország tlrísodik
lcgtlagyobb r'árclsa' Van t'gy nlgysze-
rícn nlűk()dő, az trtilbbi ér'cl<b,.'rl

akaclérlili sZintű képZa'st is lrYújl(i
koIlzcrvl tílrittml. Á veltik kia]akítrltt
jíl kapcsollt révélr a zetlekar az okta-
tísba is bckapcscll(rd()ttI segí(i, clajk('-
szíti a fóiskcrliisok zcrlr'klri gyakorla
(ít' A sz(lllrrristlcrct tanÍár!]y oktitá-
sílrilk kcrctabcD logacljLrk a lII' lV'
é\'Cs nij\'cndíkCkct p tribíitlkrl rr,
sZriks(1g l'scta]t) clijir<lásaiIlkclrr is Á
két il1ta]Zn]i]ny képvisclóinck cgvez-
tCta'se Lltáll a hallgatók r('szt vcszllck
az adot| él'acl progranljíbóL kivíIasz-
tott lrallÍ]\'erscI]yek p róbalblynma tá-

ban, kollcerljéll' Így a jövenc1ő zene-
kirri mrrzsikttsol<tlak nlód1'uk r'arr
llclncsilk a íalakorr bclül níiköclő lő-
iskolai szinrlbnikus zenckarban, cle r
viiros i cgyii ttesbeu is ismerkedni a ze'
rlckari éIctvllóságá\.ill 1994' augusZ-
ttts 1'jótől a Debreceni |ilharmotrikus
ZL'nr'k.tr trynlt \l'iÍll\s7'll bövüll''llIril
.Lzolu r.ú bc is t u,lt ul lk li;Il.'ni' sZLik5c-
giiDk is yolt erre, hiszen zenekarunk
igy cri .'l l'r.s''rl .tz t'rtrÚp.ti szimlotli-
ktts zetrekarok mirrirnttmIétszánát
Ez az utírlpótllísi rcn(l természeteselr
lolyan'\iltos, lriszctr ér'ctrtt' kt'rÜLl sor
szakrnai és öregségi nyugdíjazáso kra '

_ I'clvL'c szítttlorLalas hijL,cÍel1túttyc-
kct !i1ll0szllltti !! kel)Ús fizc!5ú3, ti1]l sÍ(1bil

nwtlulrcly ]il llh uíl ós iíu lI
- Ez az a kÓr<lés, lttttcly igaz.ilr lncs'

viliigítja a nL(zsikLls Le lkét: Próba cl(jtt
Inorog, zúgolórlik, nggíl<lik Ha azorr-
barr egy igazálr jó Yezctaí karncsLcrc
vall az cg)'illtesnek - miDl arnilyt'tt

1l('ldliul Kollár Imrc -, próblkezdés-
kor clÍclL:jti ezeket a golrdokat, n]cIt
teljesen elloglaljr, lekiiLi a mtrzsikir.
Lgy j,rl rrirkilJtr, trt, llcJz', r tiprtstt
v(7, 1(s nr, lll'll ( rJc ), \ lllcsl.rrl.rlli .l

stabil lóntrrnkahelyct, [riszcrr tnirldig
.rrlri.lrr,rk lr lrr t.'-L gL L ,r fiz, t. s kit gr'-
rzitcsrtr.Ill .r (7(rl J zcl. k rr ir.l-
rryításíblIl llagyolr 1olrtos, lrosy az
iliilzgltó, a \.czetó l(aImesLcr és il gaz-
rl.rs ígi vczctíí ka1lcsolata kicsyclll Ít('tt
l. qy, 'r, rlrt , '. k rry l,lr. t it.rz,rrr i,i
crc'<ltltrIl;.ckct clértl i.

lL su, r, trtrrk Itr'lt.uty sz,rr rz,iltri .r

zr rr, k.'r j.l, rrl.gi \'.7c1,' l(.r'rr(\l(rr'-
ról, Kollír ImrérőI, aki erltrgikus clili-
gcIrs, kcruérly próbíi Lt(iín js felszaba-
r lu lt. j'i rrz,.s, ll.r\().,rr,rk:l z( r)\ k.u i

r,r'r\ \'\z( l- rz.rknr..i l,lLt.ziilt.,l5r.
lrtdlisa, l nriir't'I< tI('lyctl iitélt l]lc!l-
sZa)lilltlti1sil nliatt, Dcbrect'Il város kö
zi)Ds(gL: is lnegszcrctte, nrilldcn esct-
bctr It;tgy clisttlcrósscl Iryilltkrlztlak
tullr Az t:isiik kozalL kaPti In('8 ir

Dcllrt:cctri Iillllrrlo nikus Zcncklr íl-
trl .ll.rl't 'rll - { \ .1 7, r'(k,lr r.ll, trt,lttv
ala1lj11ntltlaíti'lt RLrbányi Díjat

- Mil ércz ntl ltg|őbb 3ottlj,iltalt|
- N,rr.s z. n, k. ri sz,klr,izrttrk: l to

])itclllliiI]k, lratlgvcrsctrytcrtnútlk,
szil ll rlr 1lrriIla lrcl1'iségLirlk, gy.tkcrr-

lur r k. I'ilr. tr, irr k, ir, ,d,, ir k, v\'rrd( gr n r r

v('szcket 1bgad(l hclyiségiiIlk' Á zcIlt:-
kar ajssZ( tétclc - sZirI<nlliillg i:s cntbc-
Iil.t Lgy.rr,irrt - rr. Sy,'rr lrLr, r,,t\'rr.
irnri l<íilijllIl(jzó a]]yil8i lliittCrcl(ct
t'rcdtrtÉtlyt'z. Ez 1lcdig a beI5ai feszt]lL
ségck lcgiíbb lorriisir lehet Nasyotl
\7( rr'lll( rll . z, k, t .r I'rol'1.1r'' ik rt i'
nrcgolclani

Tóth Annu
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