
Száz éve született a 20. század egyik legnagyobb kamarazenésze, pedagógusa, muzsikusa, Végh 
Sándor. Tiszteletére számos eseményt rendeznek 2012-ben Magyarországon: ezek közül kiemelke-
dik a júniusi nemzetközi vonósnégyes-verseny, valamint a májusi emléknap a Mûvészetek Palotá-
jában, a Camerata Salzburg közremûködésével. Lesznek azonban megemlékezések az országha-
táron túl is – például Bécsben, Salzburgban, Kolozsvárott és Olaszországban –, lévén az európai 
zenei hagyomány nagy formátumú letéteményesérôl és továbbvivôjérôl van szó. A kezdeménye-
zés mûvészeti vezetôje, Keller András mondta el gondolatait Végh Sándorról, az általa képviselt 
szellemiségrôl és mindarról, ami hozzá kapcsolódik.
 2 Várkonyi Tamás

Hagyomány 
        és egyéniség
Végh Sándor-centenárium határon innen és túl

Fo
rr

ás
: S

al
zb

ur
g 

Fe
st

sp
ie

le



dossziéVégh Sándor 100

7GRAMOFON2012. TaVaSz

Édesapámnak köszön-
hetem, hogy megis-
merhettem Végh Sán-
dor nevét – meséli 
Keller András, a Végh 
Sándor-centenáriumi 
események mûvészeti 
vezetôje. Ô hívta fel a 
figyelmemet rá fô is-
kolás koromban, és ez-
után jutottam hozzá az 
elsô olyan felvételhez, 
amelyen Végh Sándor 
játszott. Ha jól emlék-
szem, Beethoven op. 
1-es c-moll triója volt, 
Casals és Horszowski 
közremûködésével. 

Már akkor döntôen hatott rám Végh játéka, illetve ami su-
gárzott belôle. Késôbb lehetôséget kaptam a Mozarteum 
nyári akadémiáján tanulni. Ez egyike volt azoknak a talál-
kozásoknak, amelyek meghatározták mûvészi és talán em-
beri pályámat is. Az elsô alkalommal, amikor beléptem a 
kapun, megilletôdtem: Sándor bácsi azzal fogadott, hogy 
ez Toscanini egykori háza – valóban patinás, gyönyörû ház 
volt, minden sarkából valami megfogalmazhatatlan, 
nagyszerû szellem sugárzott. Sorsdöntô pillanat jött el, 
amikor elsô alkalommal Brahms szonátáit játszottam neki.

Csak az hibázik, aki bátor

Közölte, hogy javasolna valamit, amit így vagy úgy játsz-
szak. Hozzátette, hogy ô ezt Hubaytól tanulta, Hubay 
Joachimtól, Joachim pedig Brahmstól, de ebben nem volt 
semmi patetikus. Viszont hozzátette, hogy én döntsem el, 
tetszik-e a dolog vagy sem. Óriási tekintélyû és nagyszerû 
tanároknál tanultam Budapesten, de ez a lehetôség egy 
fia tal számára fel sem merült. Ez nekem fontos volt: hiszen 
végül is én vagyok az elôadó, a mûrôl én alakítom ki a vé-
leményemet. Ugyanakkor az élô tradícióval találkozhat-
tam, ez szintén lényeges momentumként maradt meg ben-
nem. Amiben Végh talán a legkimagaslóbbnak nevezhetô: 
képes volt megszemélyesíteni a zenét. Bármilyen zenérôl is 
lett légyen szó, a személyiségével itatta azt át, mégis maxi-
málisan szolgálva az adott szerzô szándékait. Eljátszani egy 
mûvet nagyon sokan tudnak, de életre kelteni csak na-
gyon kevesen. Ô olyanfajta vitalitással zenélt – átlényegült 
–, ami mindenkit felvillanyozott. Ennek alapja a nyers, 
egyenes ôszinteség volt. Végh mûvészetének másik sarka-
latos pontja: az elôadónak minden pillanatban rizikót kell 
vállalnia. Végh valamennyi koncertjén kockáztatott – 
sokszor improvizált –, ezért néha elôfordult, hogy rontott. 
Mert csak az hibázik, aki bátor. Ettôl nem lettek rosszab-
bak a koncertjei, sôt. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert 
még mindig létezik egy kicsit üres, perfekcionista elô-
adásmód vagy kényszer, ami miatt sokan nem mernek szí-

nesen játszani. Ha valaki a színpadon vállalkozik valami 
szokatlanra, annak általában ára van; ha valaki eltér a be-
gyakorolttól, elôfordul, hogy hibázik. Sok mûvész fél ettôl. 

Nyers, de humánus

Tanárként nyers volt, nem vigyázott a tanítványok lelkére 
– ha nem tetszett neki valami, azt könyörtelenül meg-
mondta. Amikor elmarasztalt, akkor is humánum volt 
mögötte, a linkséget viszont nem tolerálta. Ez számomra 
nem jelentett újdonságot, mert olyan mesterek tanítottak, 
mint Kovács Dénes, Kurtág György, Rados Ferenc és Mi-
hály András, akik megszállott zenészekként a mûvet szent-
ségként tisztelték. Tehát ha valaki nem kellô alázattal kö-
zelített a mûhöz, az elfogadhatatlan volt a számukra. Ez 
nem olyan szakma, ahol finomkodni kell, de a tanárnak 
mindig nagy a felelôssége, hogy a tanítvány megtalálja a 
megfelelô utat. Nagyon jól megértettük egymást Végh 
Sándorral. „Fiacskám, minden évben el kell jönnöd, gyor-
san gatyába rázlak, aztán mehetsz Isten hírével” – mondta. 
Fôiskolásként ott töltöttem a nyarakat. Szerettem volna a 
mesterképzésben is részt venni Salzburgban, kaptam is ösz-
töndíjat a Mozarteumba, de az akkori állami kulturális po-
tentát visszautasította, hogy ott tanuljak. Különös helyzet 
állt elô: anélkül, hogy kértem volna, három amerikai ösz-
töndíjat kaptam, de egyiket sem fogadtam el. Ahova pedig 
szerettem volna menni, oda nem engedtek. Amerikába ki-
engedtek volna, de egy emigráns magyarhoz nem.

Múlt, jelen, jövô

Végh Sándor ugyanis a nyolcvanas évek elején még kvázi 
nemkívánatos személynek számított Magyarországon. Em-
lékszem, a diplomahangversenyemre is inkognitóban ér-
kezett. A késôbbiekben ez szerencsére változott: többször 
jött mesterkurzust tartani, vezényelte a Camerata Salzbur-
got, a Budapesti Fesztiválzenekart, akkor éppen én voltam 
a koncertmester. Nagyságát sokáig nem ismerték el itthon, 
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Gramofon: Ön koncertügynökséget vezet Salzburgban, sok 
elôadómûvésszel áll kapcsolatban. Hogyan látja, édesapja 
szellemi öröksége mennyire él a mai fiatalokban?
Alja Végh-Batthyány: A zene volt édesapám élete és kül-
detése, a zene nyelvén beszélt, a zene számára minden kul-
túrában érvényes nyelvként szolgált. Kétségkívül döntô 
hatással volt a fiatalabb generációkra, bárhol járt is a nagy-
világban. Energiáit és tudását nemcsak a pódiumon, a 
mûvek elôadásakor kamatoztatta, hanem azon fáradozott, 
hogy megértesse saját zenei nyelvét a fiatalabb muzsikus 
generációval. Koncertszervezô tevékenységem miatt sok fi-
atallal vagyok kapcsolatban – meglep, milyen szorosan 
kötôdnek édesapám zenei örökségéhez. Lenyûgöz és meg-
hat, hogy azon a viszonylag kis területen, amit a klasszikus 
zene jelent, Végh Sándor hatása még mindig mennyire 
erôs és eleven. Szellemi és zenei örökségének egyik legéke-
sebb bizonysága a Nemzetközi Zenei Szeminárium (Inter-
na tional Musicians Seminar Prussia Cove) az angliai 
Cornwallban, amelyet 1972-ben alapított, és amelyet ma is 
évente megrendeznek. Ugyanakkor bármennyire hatott is 
édesapám a fiatalokra, követôkrôl nem beszélnék. Tanítá-
sának lényege, hogy a mûvészi irányt az egyénnek kell to-
vábbfejlesztenie és alakítania, nem szabad magától 
értetôdônek venni. Ahogyan ô sem egyszerûen továbbad-
ta a nagy tanáregyéniségektôl, Hubaytól, Bartóktól, 
Casalstól tanultakat, hanem a saját tapasztalataival ötvöz-

te ezeket. Ilyen értelemben az elôretekintô interpretáció 
híve volt. 

G.: Milyen megemlékezések lesznek a magyar események mel-
lett 2012-ben?
A. V.-B.: A Camerata Salzburg márciusban a bécsi 
Konzert hausban játszik, augusztus 2. és 9. között pedig em-
lékhetet rendeznek a Salzburgi Ünnepi Játékok keretében; 
olyan mûvészek közremûködésével, mint Schiff András, 
Steven Isserlis, a Quatuor Mosaïques és Jörg Widmann. 
Ezt kö vetôen Olaszországban és Nagy-Britanniában is 
megemlékeznek róla. 

G.: Végh Sándor nemcsak Ausztriához, hanem Franciaor-
szághoz is kötôdik, errôl az idôszakáról viszont keveset tudni.
A. V.-B.: Amikor a szüleim elhagyták Magyarországot, 
közvetlenül a második világháború után francia állampol-
gárságot ajánlottak fel nekik. Édesapám egész életében há-
lás volt ezért a nagylelkû gesztusért. Egyik legjelentôsebb 
mentora, Pablo Casals rendszeresen meghívta fesztiváljá-
ra, Prades-ba, a Pireneusok lábához, a spanyol határ mellé. 
Végh Sándor azután is folytatta mûvészi tevékenységét 
Franciaországban, hogy késôbb Svájcban, majd Németor-
szágban, végül Ausztriában telepedett le. Koncerteket 
adott szólistaként és a Végh-kvartettel, késôbb a Camerata 
Salzburg karmestereként, illetve mesterkurzusokat tartott. 
Erôsen kötôdött szülôhazájához, annak csodálatos hagyo-
mányaihoz, nyelvéhez, humorához, gazdag zenei világá-
hoz. A kultúrák sokféleségében érezte otthon magát. Há-
lát érzett azért, hogy „európainak” született.

G.: Milyen gyakran látogatott Végh Sándor Magyarországra?
A. V.-B.: Jó pár alkalommal jött Magyarországra, legin-
kább „turistaként”, az emlékek útján. Mivel annyira 
lenyûgöztek Erdélyrôl, szülôföldjérôl szóló elbeszélései, ot-
tani élményei, a nyolcvanas évek elején végigutaztuk a 
családdal fiatalságának színhelyeit. Feledhetetlen élmény 
volt! A nyolcvanas évektôl aztán rendszeresen jött Ma-
gyarországra szólistaként, mesterkurzusok vezetôjeként, 
karmesterként vagy egyszerûen csak barátként.

G.: Úgy tudom, édesapja nem fektetett hangsúlyt a lemezfel-
vételekre. Szerencsére azért így is maradt utána jó néhány. 
Vannak még olyan felvételek, amelyeket nem publikáltak? 
A. V.-B.: Utolsó idôszakában készült néhány rádiófelvétel, 
amelyekhez a Camerata Salzburgnak és nekem jogi enge-
délyeket kell szereznem. Készültek róla portrémûsorok a 
francia, az osztrák és a magyar televízióban. Édesanyám, 
aki egy éve hunyt el, megírta emlékiratait édesapámmal 
töltött hosszú életérôl, de az volt a kívánsága, hogy ezek ne 
jelenjenek meg. A személyes és családi élményeken kívül 
édesapám mesterkurzusairól és próbáiról is írt. Ezek a fel-
jegyzések érdekesek lehetnek az új muzsikus generációk-
nak, ugyanúgy, ahogy édesapám különbözô alkalmakon 
tartott elôadásai.

„Az elôretekintô 
interpretáció híve volt”
Végh Sándor lánya,  
Alja Végh-Batthyány emlékezik
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ezért tartjuk fontosnak, hogy halála után tizenöt évvel, 
születésének századik évfordulóján „hazahozzuk” ôt, a szel-
lemiségét. Végh Sándort a zenei elôadómûvészet terén ha-
sonló integráló személyiségnek érzem, mint Bartók Bélát a 
zeneszerzés területén. Bartók a magyar népzenét a nyugati 
zenébe tudta integrálni, ezáltal saját hangot és egyéni ze-
nei világot tudott teremteni. Végh az elôadómûvészetben 
és a tanári pályáján volt képes a magyar gyökerekkel, azok-
ból táplálkozva, igazi európai mûvészetet teremteni, a ha-
gyományt folytatni. Óriási a kultusza Nyugat-Európában, 
letörölhetetlen nyomot hagyott az európai kamarazené-
ben, amelynek fantasztikus képviselôi vannak ma is. Na-
gyon örülünk, hogy ilyen jelentôs Végh-növendékek vál-
lalták a zsûrizést a vonósnégyes-versenyen, például az 
Alban Berg Kvartett két tagja, a Camerata Salzburg egy-
kori koncertmestere (lásd keretes írásunkat), és én is az ô 
szellemében igyekszem továbbadni azt, amit tôle és má-
soktól tanultam, ami bennem lecsapódott. Ennek lényege: 
az életünk zenei felfedezôút, amelyen nem szabad megáll-
nunk. Minden pillanatban kíváncsiaknak kell marad-
nunk, hogy minél többet fedezzünk fel a mûvekbôl. Végh 
Sándor magát a hangszer-technikát is zenei oldalról köze-
lítette meg: ha például valaki gyorsan, ropogósan, preg-
nánsan játszik ugratott vonással (spiccato), az még önma-
gában nem jelenti azt, hogy azzal bármit is el lehetne me-
sélni. A technikának rugalmasnak kell lennie, az adott 
zene kifejezéséhez kell tudni alkalmazni – valójában ez az 
igazi technika! Végh Sándor játékában egyszerre volt hall-
ható a múlt, jelen, jövô; hangsúlyrendszere egyedülállóan 
tudta „bevilágítani” a mûveket.

A Kamarazene Központ

A Végh Sándor Kamarazene Központ létrehozásának 
egyik célja, hogy Végh munkásságát és mûvészetét próbál-
juk ápolni és továbbvinni Magyarországon, azt remélve, 
hogy Végh szellemisége valamilyen módon gyökeret ver-

SzôcS GézA: KozmiKuS SodráS

Az élet nagy sarokpontjai 
azok a pillanatok, amikor 
a megfoghatatlan érinté-
sét érzi meg az ember. Ez 
az érintés történhet egy 
épp lehulló gesztenye 
koppanásában, ahogyan 
azt Cioran írja le, vagy 
Mahler II. szimfó niájának 
üzenetében, mely meg-
változtathatja egy ameri-
kai üzletember életét 
(Gilbert Kaplan!), vagy 

megvalósulhat akár egy ifjú gengszter villámcsapáshoz ha-
sonló illuminációjában, amikor megpillant egy megrázó 
szépségû (bár éppen ennyire lenyûgözô hatást nem mindenki-
re gyakorló) hajadont. Ami engem illet: egyik revelációszerû 
zenei élményem Végh egy 1979-ben, Zürichben vásárolt bake-
lit-lemeze volt (vajon hova lett?). Nem írom meg, hogy mit 
játszott, mert a hogyanja érintett meg. 
Hogyan is játszott? Nem olyan gyönyörûen, mint Vecsey 
Ferenc, akinek hegedûje talán legszebben szólt mindazoké kö-
zül, akiket felvételrôl vagy élôben hallanom adatott. Nem 
olyan virtuóz módon játszott, mint mondjuk Heifetz, és nem 
is Menuhin intellektualitásával. Nem az ösztönösség zsenije 
volt, nem az értelemé, nem az érzelemé, nem a képzele-
té, nem a mutatványoké. Hanem valamiféle kozmikus sodrá-
sé: egy olyan elementáris érzelemé, amely nem földinek tûnt, 
hanem Naprendszeren túlinak. Ez akkor fogalmazódott meg 
bennem, amikor megtudtam, hogy a NASA ûrhajója, az ember 
alkotta elsô tárgy, amely elhagyta naprendszerünket, egyebek 
közt egy Végh Sándor-felvételt is magával vitt, mint az embe-
ri civilizáció legfontosabb üzeneteinek egyikét.  „Visszamegy 
oda, ahonnan jött” – gondoltam magamban; mármint az a tu-
dás, az a szenvedély, az a nem földi beszéd.  És még ehhez 
jön, hogy Végh Kolozsvárott született, mint Mátyás király, 
mint Bocskai István, mint Bolyai János. Hogyne lenne fontos 
nekem, hogyne tennék meg mindent, hogy ezt a mind a 
szûkebb, mind pedig a szélesebb pátriájában alig ismert ko-
losszust hazahozzuk Budapestre és Kolozs várra?! Mint szó-
lista fenomént, mint a valaha létezett legjobb vonósnégyesek 
egyikének oszlopát és mint karmestert. Habár – amennyiben 
itt visszatérhetek a személyes hangvételhez – úgy gondolom: 
karmesterként, egy Mozart-szimfónia (a nagy g-moll) csodá-
val felérô levezénylése ellenére, szuggesztív ereje nem ér fel 
azzal, mint amit hegedûvel a kezében nyújtott. Amiben 
persze tévedhetek. A Végh Sándor emlékversenyt ez évtôl 
kezdve háromévenként tervezzük megrendezni, mint a he ge-
dû szólisták és vonósnégyesek legfontosabb nemzetközi ese-
ményét, amely a derékhad seregszemléje is lenne, egyben az 
új korosztályok színre lépésének legfontosabb lehetôsége.

A szerzô a Nemzeti Erôforrás Minisztérium kulturális államtitkára 
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het. Ez fontos szerepet játszhat abban, hogy megváltozzon 
a kamarazene jelenkori mostoha helyzete itthon, és a ka-
marazenei élet felpezsdülhessen. Hiszen a magyar egyike 
azon nemzeteknek, amelyek nagyon sokat adtak a kamara-
zenének szerte a világban – már csak ezért is fontos lenne, 
hogy itthon is nagyobb megbecsülésnek örvendjen. A köz-
pont elsô jelentôs projektje a Végh Sándor Nemzetközi 
Vonósnégyes Verseny közös megrendezése és lebonyolítása 
lesz. Szeretnénk, ha ez a központ szervezeti hátteret nyújt-
hatna a magyar kamarazenélésnek, és ez alatt nemcsak a 
kvartettezést vagy a vonós kamarazenét értem, hanem a 
kamarazene teljes spektrumát. Szeretnénk, ha minél töb-
ben csatlakoznának hozzá. A mostani elôadómûvészeti 
törvény ugyanis nem ismeri azt a fogalmat, hogy kamara-
zene, tehát ez a mûfaj hivatalosan támogathatatlan; nincs 
olyan forma, amiben hivatalos állami támogatásokat le-
hetne erre a mûvészetre fordítani. Ez nagyon nagy baj. 
Egyre eldugottabb helyeken rendeznek kamarazenei kon-
certeket, mert nehéz belôle profitot szerezni. Ha pedig 
nincs mögötte komoly kultúrafenntartó vagy -fejlesztô 
szándék, kénytelen lesz eltûnni a porondról.

A zene szóljon

Egy szimfonikus zenekari koncert kétségkívül nagyobb kö-
zönséget mozgat meg, népszerûbb. Impozáns látvány egy 
nagyzenekar, ha viszont négyen „cincognak”, az unalmas 
– gondolja talán a koncertlátogató. Ez viszont nem így 

A zene élet-hAlál KérdéSe

Arvid Engegård – a vonósnégyes-verseny nemzetközi zsûri-
jé nek egyik tagja – az Eastman School of Music végzôs diák-
jaként vissza akart jönni Európába, hogy új tanárt találjon. A 
neves New York-i iskola lemezgyûjteménye az egyik legna-
gyobb a világon, így két hétre bezárkózott a könyvtárba, 
hogy meghallgassa valamennyi nagy élô hegedûst, aki a taná-
ra lehetne. A Végh Quartet Beethoven-játékát hallva mondta 
ki: „ez az!”, de a vonósnégyes mûfaja iránti elkötelezettsége 
szintén Véghez vonzotta. Nyári kurzusokon kereste fel a 
mestert a svájci Lenkben és az angliai Prussia Cove Szeminá-
riumon. „Volt a hegedülésében valami olyan – meséli a nor-
vég hegedûmûvész, aki a nevét viselô kvartett primáriusa –, 
ami egyedülálló: a különbözô hangulatok megragadásának 
képessége, a színek, hangsúlyok, artikulációs módok részlet-

gazdagsága. A vonásnemek kiaknázása, a vonó kifinomult 
használata Végh Sándor tanításának egyik fô eleme.” Az 
1963-ban született hegedûmûvész 1986 és 1991 között ülhe-
tett – Végh Sándor keze alatt – a Camerata Salzburg koncert-
mesteri székében. A számára megtisztelô felkérésnek szerin-
te az lehetett az egyik oka, hogy a zenéhez hasonló módon 
közelítettek, ami megkönnyítette a kommunikációt kettejük 
között,  „és talán van némi diplomáciai érzékem is, ami hasz-
nosnak bizonyult Végh Sándor és a zenekar kapcsolatában” 
– teszi hozzá. Ebben az idôben készült a zenekar szinte vala-
mennyi felvétele Mozart divertimentóiból, illetve a Mozart-
zongoraversenyek Schiff Andrással, Bartók Divertimentója, 
Berg Lírikus szvitje és Stravinsky Apollon Musagète-je. „Végh 
Sándor nagymestere volt a részletekbe menô karakterizálás-
nak, a partitúra minden szólamára figyelt. A zene számára 
– s így mindannyiunknak, akik vele dolgozhattunk – élet-ha-
lál kérdést jelentett. Rendkívül erôs, temperamentumos egyé-
niségként lobbanékony természet volt, de hamar újra kedves 
tudott lenni. Sokak szemében talán a félelmetes tanárt teste-
sítette meg. Karmesterként világos kézmozdulatokkal jelezte 
a tempót és a karaktert, ugyanakkor nem a megszokott mó-
don vezényelt. Ez rám, mint koncertmesterre különösen nagy 
feladatot rótt. Jóval többet próbáltuk, mint a legtöbb zenekar 
manapság, többé-kevésbé ugyanazokkal a tagokkal, Végh 
Sándor növendékeivel. Végh képes volt két napot dolgozni 
két ütemen. Gyakran mondta: a zenélés koncentráció.”

centenáriumi eSeményeK
•	 Végh	Sándor	Emléknap	a	Mûvészetek	Palotájában	(május	12.):	

könyv- és Cd-bemutató, kamarazenei hangverseny, este a 
Camerata	 Salzburg	 koncertje	 Ránki	 Dezsô	 és	 Klukon	 Edit	
közremûködésével,	Keller	András	vezényletével

•	 Retrospektív	 CD-sorozat	 kiadása	 a	 Budapest	 Music	 Center	
(BMC)	gondozásában

•	 Végh	Sándor	(az	életút	képekben,	dokumentumokban)	
•	 Végh	Sándor	Nap	Kolozsvárott	–	a	mûvész	mellszobrának	le-

leplezése,	emlékkiállítás	és	hangverseny	(május	17.).
•	 Nemzetközi	 Végh	 Sándor	 vonósnégyes	 verseny	 (Budapest,	

június	4–11.)
•	 A	Camerata	Salzburg	két	hangversenye	a	Salzburgi	Ünnepi	Já-

tékokon, a 100 éve született Végh Sándor tiszteletére. Bach és 
Mozart	mûvei	(Mozarteum,	augusztus	2.),	Schubert	és	Bar-
tók	mûvei	(Mozarteum,	augusztus	9.)
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van. Mondok egy példát. Ha bemegyünk egy koncert-
terembe, aminek nem olyan jó az akusztikája, távolinak 
hallom benne a nagyzenekart. Az emberi fül három perc 
alatt alkalmazkodik a körülményekhez, korrigálja az 
akusztikai hiányosságokat. Az ember automatikusan a ze-
nét kezdi el hallgatni – már ha egyáltalán kíváncsi rá –, a 
látvány mint tényezô így kiiktatódik. Ha hallunk egy 
mûvet, mindegy, hogy száz ember játssza, négy vagy csak 
egy. Maga a mû, aminek a részeseivé válunk. Ne felejtsük 
el: közönség nélkül nincs mû. A mû akkor kelhet életre, ha 
meghallgatja valaki. Mellôzzük a zeneirodalom ötven szá-
zalékát, mert a kamarazene kevésbé népszerûnek van kiki-
áltva, mint az opera vagy a szimfonikus zene? Hogyan le-
het megérteni Beethoven szimfóniáit a vonósnégyesei nél-
kül? Beethoven kései vonósnégyesei az egyetemes kultúra 
legnagyobb mûvészi teljesítményei – azokra nem lesz kí-
váncsi a világ, mert csak négyen játsszák?
Éppen ezért veszélyes az a tendencia, hogy a látvánnyal, 
külsôségekkel akarják eladni a kultúrát, a klasszikus zenét, 
az értékeket. A látvány, a sok járulékos elem sokszor elfedi 
a lényeget, magukat a zenei alkotásokat. Nigel Kennedy 
például nagyszerû hegedûs, de ne az legyen a lényeg, hogy 
hogyan áll a haja, hanem az, hogy hogyan kelt életre egy 
remekmûvet! A zene szóljon! n

PályAKéP
Végh Sándor 1912. május 17-én született Kolozsvárott, és 
1997. január 7-én hunyt el a Salzburgtól tíz kilométerre lévô, 
már Németországhoz tartozó Freilassingban. A budapesti 
Zeneakadémián 1924 és 1930 között Hubay Jenô hegedûs 
növendéke volt, Weiner Leó tanította neki a kamarazenét, 
Kodály pedig a zeneszerzést. Elsô nyilvános hangversenyét 
a Magyar Trióval adta 1931-ben, majd Európában hangverse-
nyezett szólistaként. Az 1935-ben megalakult Magyar Vo-
nósnégyes primáriusa lett, amely posztot néhány hónap 
múlva elcserélte az addig második hegedûs Székely Zoltán-
nal. Ennek a kvartettnek a tagjaként vett részt Bartók V. vo-
nósnégyesének magyarországi bemutatóján. Három év múl-
va kilépett, és 1940-ben megalakította a Végh-kvartettet, 
amelyet 1978-ig vezetett. Gyakran fellépett Pablo Casals 
fesztiválján Prades-ban, és a legendás katalán csellista 
mûvészeti vezetônek is felkérte a szintén az ô nevéhez 
fûzôdô svájci nyári akadémián, Zermattban. Karmesterként 
Végh irányította a Berlini és a Bécsi Filharmonikusokat, és 
1974-tôl a salzburgi Camerata Academica együttesét. Tanár-
ként is nagyhírû volt: tanított a budapesti Zeneakadémián 
(1941–45), a bázeli zeneakadémián (1954–64), a freiburgi 
fôiskolán (1956–64), a düsseldorfi fôiskolán (1964–74), illet-
ve a Salzburgi Mozarteumban (1970–1987). 1972-ben Hilary 
Behrensszel együtt, az angliai Prussia Cove-ban létrehozta a 
Nemzetközi Muzsikus Szemináriumot, ahol minden tavasz-
szal – 1975-tôl szeptemberben is – kamarazenei kurzusokat 
és koncerteket tartanak.

A Végh Sándor Projekt hivatalos honlapja: www.veghsandor.com
a Camerata Salzburg honlapja: www.camerata.at
Az	International	Musicians	Seminar	Prussia	Cove	honlapja:	www.i-m-s.org.uk
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