
Réfi Zsuzsanna

„Jó volna megtanulni  
bandoneónozni!”

Az oboát választotta, mivel azonban az újonnan alapított zeneiskola nem 
rendelkezett ezzel a hangszerrel, klarinétozni kezdett. Az első néhány órán 

beleszeretett a hangjába: így vette kezdetét egy különleges karrier, amely 
a Kossuth-díjig és a Zeneakadémia professor emeritusi címéig vezetett. 
Kovács Bélának ebben a tanévben három növendéke szerzett verseny-

győzelmet, nyáron komponált műveiből tavasszal születik új lemez.  
A klarinétművész olyan energiával tanít és komponál, hogy hihetetlennek 

tűnik: ebben az évben már 81. születésnapját ünnepelhette.
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A tavalyi jubileumi sorozatot követően úgy látom, még 

idén is akad ünnepelnivaló.

Nagyon meghatott, hogy tavaly felköszöntöttek  

az Operaházban, a Zeneakadémián pedig az összes 

klarinétos zenekarrá összeállva játszotta az átirataimat. 

Emellett a csepeli Vienna Konservatóriumban is meg

emlékeztek a nyolcvanadik évfordulómról. A dalszínházban 

hosszan beszélgettünk a régi történetekről, alig akartuk 

abbahagyni, és mindenki hiányolt még néhány kedves 

sztorit. Ezért készítettem egy könyvecskét Ami a 80 évből 

kimaradt… címmel, Adél lányom rajzaival. Felidézek benne 

vidám anekdotákat szülővárosomról, Tatabányáról, a zenei 

gimnáziumról, a Zeneakadémiáról, s persze az Operaház

ról, turnékról, kamarazenei kalandokról. Úgy döntöttem, 

most már nem számolom az éveket, hanem a nyolcvanadik 

születésnapom évfordulóit ünneplem majd – idén volt 

az első.

„Csak elő kell venni a kottát, a hangszert, 
s játszani...” 

Ez az esztendő is számos örömteli eseményt tartogatott, 

hiszen mindhárom növendéke szerzett egy-egy verseny-

győzelmet. 

A spanyol Pablo Tirado, aki egy évre jött hozzám tanulni, 

tavasszal indult az amerikai klarinétos világszövetség 

belgiumi versenyén, és sikerült is megnyernie.  

A magyarspanyol növendékem, Gari Cayuelas már 

mesterszakos: ő egy debreceni országos versenyen aratott 

győzelmet. A legfiatalabb, rendkívüli tehetségek osztályába 

járó Eszenyi Zsombor pedig Salzburgban nyaralt éppen, 

amikor észrevett egy versenykiírást. Kölcsönkért néhány 

kottát, és megnyerte a versenyt. Ilyen fiatalokat élvezet 

tanítani! De a Zeneakadémia mellett a csepeli Vienna 

Konservatoriumot is nagyon szeretem, rendszeresen tartok 

mesterkurzusokat az intézményben, amelyekre külföldről is 

sokan jelentkeznek.

Több mint négy évtizede tanít, volt növendékei közé 

tartozik Berkes Kálmán, Klenyán Csaba vagy Szatmári Zsolt 

is. Mi a pedagógusi ars poeticája? 

Sokszor kérdezték már tőlem, hogy milyen módszereket 

követek és mi a titkom. Hát, az nincs… Csak elő kell venni 

a kottát, a hangszert, s játszani, emellett pedig mindenkivel 

személyre szabottan foglalkozni. Minden növendék más, 

eltérően viszonyul a zenéhez, s nekem is mindenkivel más 

a viszonyom. Éppen ezért egyéni szükségletek szerint 

válogatom a műveket. Egész pályafutásom során csupán 

két vagy három olyan növendékem volt, akivel nem 

született meg az összhang. Nincsenek nagy talányok.  

Kis ország vagyunk: az olyan nagy klarinétos nemzetektől, 

mint a német vagy a francia összeszedjük a legjobb 

módszereket, és hozzátesszük, ami tetszik.  

A növendékeimet arra biztatom, szerepeljenek, szólózzanak 

minél többet. S örülök, amikor már az iskolai évek alatt 

tervezgetik, hova menjenek próbajátékra, milyen kamara

formációkban vegyenek részt. 

Ön volt az első, aki játszott szinte az ország összes  

zene karával, s persze temérdek kamaraegyüttessel. 

Pedig annak idején még az sem volt egyértelmű,  

hogy zenész leszek. Édesapám énektanárként végzett,  

s a háborút követő, nehéz években zongorát tanított 

gyerekeknek. Utánoztam a növendékeit, így ezzel a 

hangszerrel kezdtem a zenei pályámat, abban a tatabányai 

zeneiskolában, amelyet édesapám alapított. Jól is haladtam 

mindaddig, míg el nem jutottunk a háromszólamú  

Bachdarabokig. Azokat ugyanis sokat kellett volna  

gyakorolni, engem pedig várt az erdőmező, a patak, 

a focipálya… Így más hangszerrel akartam folytatni,  

s az esti, otthoni lemezhallgatásokon megtetszett az oboa 

hangja. De mivel új volt a zeneiskola, még nem volt ilyen 

instrumentuma, a fővárosból kellett rendelni. Hogy addig  

se maradjak hangszer nélkül, kaptam egy régi klarinétot. 

Az Operaház művésze, Dobos Imre kezdett velem foglal

kozni, aki Dohnányi kedvenc klarinétosa volt. Az első 

néhány óra után úgy elvarázsolt ez a hangszer, hogy utána 

már hiába érkezett volna meg az oboa, semmi pénzért sem 

cseréltem volna le a kopott klarinétot. 

„Arra még csak nem is gondoltam,  
hogy később a Zene akadémia tanára,  
s aztán professor emeritusa leszek,  
vagy, hogy a grazi főiskolán másfél évtizeden 
keresztül foglalkozhatok a fiatalokkal.” 

Már 16 évesen a Zeneakadémia hallgatója lett.

Akkoriban bizottság járta a vidéki zeneiskolákat,  

Tatabányáról négyünket vettek fel. Először ingáztam  

a két város között: a gimnáziumi órák után hetente  

háromszor rohantam a pesti vonathoz, este pedig haza. 

Az első év után a tanárom meggyőzte a szüleimet, hogy 

engedjenek el kollégistának, mert úgy tűnik, muzsikus lesz 

belőlem. Arra még csak nem is gondoltam, hogy később 

a Zene akadémia tanára, s aztán professor emeritusa leszek, 

vagy, hogy a grazi főiskolán másfél évtizeden keresztül 

foglalkozhatok a fiatalokkal. Az idei a 43. esztendő, hogy 

tanítok. A Liszt Ferenc téri intézménybe Kovács Dénes 

rektor hívott, akivel együtt zenéltem az Operaház zene

karában. 

Ahova maga Tóth Aladár, a színház akkori igazgatója vette 

fel, 19 évesen. Hogyan sikerült bekerülnie az együttesbe? 

Hartai Ferenc, a fuvolatanárunk kérdezte meg tőlem, miért 

nem vettem részt a dalszínházi próbajátékon. S mivel nem 

választottak ki senkit, Feri bácsi elvitt Tóth Aladárhoz. 

Szörnyű egy órát töltöttem vele, mindent kritizált, amit 

csináltam – így engem lepett meg a legjobban, amikor 
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kiderült: ösztöndíjas lettem. Később megtudtam, hogy 

az igazgató csak próbára akart tenni, képes vagyoke 

követni az utasításait. Egy év elteltével véglegesítették 

a  tagságom, és hamar befogadott az együttes is. 

Az Yblpalotában ismerhettem meg későbbi feleségemet, 

Orosz Adélt, s negyedszázadon keresztül voltam  

az Operaház szólóklarinétosa. 

„...unalmamban, az ágyban fekve  
neki kezdtem annak a klarinétiskolának, 
amelyre a kollégáim már régóta biztattak.” 

Emellett pedig gyakran lépett pódiumra, s olyan kamara-

együttesekkel játszott rendszeresen, mint a Tátrai, a Bartók 

vagy a Kodály Vonósnégyes. 

Akadtak abban az időben is kiváló klarinétosok, de kevesek

ben volt meg az a belső késztetés, hogy kiálljanak  

a pódiumra és játsszanak. Sokan a zenekarban érezték jól 

magukat, s bár szólózhattak, taníthattak volna, nem volt 

hozzá kedvük. Én ellenben szívesen léptem fel szólistaként, 

kamarázni pedig különösen szerettem. A Tátrai Vonós
négyesbe a disszidált Hernád Ferenc ajánlott be maga 

helyett, s már az első, Banda Edénél tartott próbát köve

tően befogadtak. Jártam az országot a MÁV Zenekarral, 

sokszor felléptem a vidéki társulatokkal is. De mindig csak 

akkor szerepeltem, amikor felkértek. 

Olyan sikeres lett, hogy elsőként kapott fafúvós művész-

ként Kossuth-díjat. Egy korábbi beszélgetésünk során 

mégis azt mondta: a hangszeres karrierjének közel sem 

volt akkora visszhangja, mint a kompozícióinak. Hogyan 

kezdett darabokat írni? 

Először csak a növendékeimnek rögtönöztem, de sokszor 

kérdezték, mi ez a darab, hol találják meg… S amikor az élet 

több hónapra kórházba kényszerített, unalmamban, 

az ágyban fekve nekikezdtem annak a klarinétiskolának, 

amelyre a kollégáim már régóta biztattak. A két  

kötet ről a mai napig kapok biztató visszajelzéseket, 

a szerzemé nyeim iránt pedig Kínából is érdeklődtek.  

Gyakran hangoznak fel a műveim koncerteken, különösen 

az hommageaim népszerűek. Van egy németországi 

magyar kiadóm is, amellyel már legalább három évtizede 

dolgozunk együtt, remek összhangban.

Zeneszerzéssel, átiratokkal szinte naponta foglalkozom ma 

is, s bár nem nagyon értek a számítógépekhez, a kottaíró 

programot alaposan megtanultam. Nyáron is sokat  

dolgoztam, tavasszal ugyanis a három növendékem 

az általam komponált triókból, duókból és szólóművekből 

adott kiváló koncertet. Ezekhez a darabokhoz készítettem 

még néhány átiratot, és szeretném, ha ezt az összeállítást 

a fiatalok lemezre játszanák tavasszal. A CD munkacíme 

Tájak, városok, táncok, a későbbi terv pedig egy DVD, 

amelyet táncokkal színesítenénk. Komponálás közben már 

be is jelöltem, mely részek a legalkalmasabbak a táncra.  

A lemezen olyan átirat is helyet kap majd, mint például 

Piazzolla Libertangója és Oblivionja. Ez utóbbinál szebb 

„szomorúzenét” talán még nem is hallottam…  

Nagy hatással volt rám e darabok készítésénél a bandó

neon, amely hasonlít a tangóharmonikára, de mégis más, 

s nagyon egyedi a hangja. Annyira tetszik, hogy azt érzem, 

jó volna megtanulni rajta játszani. S annyi más tervem van 

még! Ebben a korban a legnehezebb megbarátkozni azzal, 

hogy végre le kellene lassulni. Egész életemben mindig, 

mindenhová rohantam – függetlenül attól, hogy hová 

tartottam éppen. Mostanában, amikor elindulok, mindig 

rászólok magamra: lassabban hé.. Hová sietsz?! 

Tavasszal még egy különleges verseny is vár Önre.

A Zeneakadémia áprilisban országos kamarazenei verseny

nyel tiszteleg Weiner Leó emléke előtt. Olyan zsűrit 

válogattak, amelynek minden tagja tanulhatott még 

magától a Mestertől. Az elnök Vásáry Tamás, aki zene

akadémista koromban engem is tanított szolfézsra.  

A grémiumban Pauk Györggyel és Frankl Péterrel  

foglalhatok helyet, akikkel együtt készítettük el az első 

lemezünket 1718 évesen. Mihály Andrásnál tanultunk, 

s Bartók Kontrasztok című darabját vettük lemezre,  

ami akkoriban ritkán játszott kompozíciónak számított.  

Ma már az akadémista fiatalok rendszeresen műsorukra 

tűzik. Változik a világ, de én éppen ezt az izgalmat  

szeretem!

Fo
rr

ás
: 

K
o

vá
c

s 
B

é
la

 –
 a

rc
h

ív



Robin 
Ticciati
R. Strauss, Ravel, 
Debussy, Wagner

Bertrand Chamayou 
(zongora)

január 17-18-19. 
Müpa

Budapesti 
Fesztiválzenekar
Jegyek: www.bfz.hu

Emberi Erőforrások
Minisztériuma


