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y Tanár úr több, mint 50 éves zenekari ta-
pasztalattal rendelkezik, szólamvezetô 
ütôs ként kezdte az Állami Hangversenyze-
nekarnál 1960-ban, a hetvenes években 
pedig az Operaházban már karmesterként 
is fellépett. 

– Az Operaházban korrepetitorként kezdtem 
1969-ben, de már 1970-ben megbíztak vezény-
léssel, azaz a karmesteri pályám mond hatjuk, 
42 éves.

y Rengeteg tapasztalattal rendelkezik tehát, 
amit átadhat, és aminek alapján bírálhat. 
Hogyan került sor a felkérésre, milyen indít-
tatásból vállalta a zsûri elnökséget?

– Minden ilyen felkérésnek örömmel teszek 
eleget, de nem azért, hogy bíráskodjak, vagy 
magam döntsem el azt, hogy ki jó és ki nem, 
mert ez valójában adott a tehetséges gyerekek-
ben. Inkább azt mondanám, engem nagyon 
érdekel a fiatal generáció, tehetség, különösen 
zenekari szempontból.  Ôk az utánpótlás válo-
gatottja, a magyar zenekari kultúrának ezek a 
szakiskolai növendékek a tovább vivôi, és raj-
tuk nyugszik a magyar zenekultúra jövôje. 
Egyszerûen a kíváncsiság, a kollégák munkája 
is érdekel. Gyakran zsûrizek mostanában, nem 

mondhatom, hogy a vezénylési dolgom keve-
sebb volna, de több felkérést kapok ezen a te-
rületen is.

y A Kossuth díj mennyire hozható összefüg-
gésbe ezzel? Gondolok arra, hogy az 1974-
es karmesterverseny második helyezése sok 
meghívást is jelentett, a múlt évben kapott 
Kossuth díj, mint az egyik legrangosabb ál-
lami kitüntetés, ugyancsak a figyelem kö-
zéppontjába állít.

– Talán inkább a sok év tapasztalata, és hogy 
sok helyen megfordultam koncertdobogón, 
Operában, egyetemen tanítok. Ami azt illeti, 
rögtön az elsô, 1974-es versenyt követô, tehát 
második karmesterverseny zsûrijében már 
benne voltam. A mostanit megelôzôen pedig 
januárban Nyíregyházán zsûriztem, és öröm-
mel veszek részt minden ilyen versenyen. Erre 
a februári országos versenyre már ôsszel kap-
tam felkérést az oktatási hivataltól, hivatalosan 
a Miniszté riumtól, mint fôszervezôtôl, s meg-
kértek, hogy a zsûri elnökeként vegyek részt 
ebben a munkában. Ami avval is járt, hogy a 
helyszínen kellett értékelni, tehát szembôl 
meg mondani a véleményt, és azért ez nem 
könnyû. Viszont már hozzászoktam az ilyen 
feladatokhoz, és nem a kellemetlen oldaláról 
fogom fel, már úgy értve a kellemetlent, ami-
kor valamit meg kell indokolni. A tanári pályá-
mon is, és régebben, amikor zeneigazgató vol-
tam az Operában, próbaénekléseken, próbajá-
tékokon ugyanez volt a feladat. Döntést kellett 
hozni. A zenében pedig nehéz a döntés, hiszen 
nincs centiméter, stopper, nincsen gólvonal.

y Milyen szempontok alapján döntöttek ezen 
a versenyen? Ami lehet más akár  mûfa jon-
ként, az operában, más korosztályonként, 
vagy egy ifjúsági zenekarnál.

– Külön szempontokat nem figyeltem, vagyis 
itt adott volt,  mit veszünk figyelembe, így a rit-
mikai felkészültséget, intonációt, együtt ját-
szást. Én inkább azt értékeltem, együttesen ho-
gyan hat rám az egész, arra figyeltem, tisztán 
játszik-e az együttes, vagy hogyan valósul meg 
a koncepció. Vannak alap technikai dolgok, 
amiknek meg kell történniük. Itt az adó-vevô 
berendezés, azaz a szereplôk és a hallgatóság 
közötti sugárzás, ami fontos.

y A helyezésekbôl ítélve szoros volt a ver-
seny…

– Sokat kellett tanácskoznunk, megbeszélnünk 
a hallottakat, hiszen az elsô „Ki mit tud” óta 

közhely, hogy a zsûri nehéz helyzetben van. 
De tényleg sokszor, sok helyen tanakodtunk, 
és meghánytunk-vetettünk min den szempon-
tot, bizony elég szoros volt a küzdelem, és sok 
jó produkciónak voltunk tanúi. Például a szim-
fonikus zenekar kategóriában olyan szoros 
volt a verseny, hogy megosztott elsô díjat ad-
tunk ki, a szombathelyi Savaria Kamarazene-
karnak és a Pécsi Mûvészeti Gimnázium vo-
nószenekarának.

y Második helyezés viszont nem volt.
– Igen, mert vannak anyagi szempontok is, 
amit figyelembe véve úgy kellett felosztani a 
díjakat, hogy az arra szánt összeg megfeleljen a 
kiadottaknak…

y Több kortárs mû is szerepelt a választott 
darabok között, Csemiczky Miklós, Ligeti 
György, fúvós átiratok Makovecz Pál-Szalai 
András, Tóth Péter szerzôségével. Mennyire 
tud az  ifjúsági korosztály megbirkózni kor-
társ mûvekkel, nem kell-e a megértésükhöz 
nagyobb érettség, mint a klasszikus szerzô-
kéhez?

– Úgy gondolom, nem. Talán csak más a tech-
nikai hozzáállás, említhetném pl. Dub rovay 
László érdekes Berregô polkáját, amit az elsô 
helyezett Szent István Király Zene mûvészeti 
Szakközépiskola fúvószenekara adott elô Ma-
kovecz Pál vezényletével, aki kitûnô szakem-
ber. Játékmódban más, ze nei leg viszont nem 
okoz nagyobb nehézséget, mint egy Bach-át-
irat, vagy más klasszikus zene átirata. A fúvós 
zenekari irodalom a XX. században indult el, 
ezért nagyon sok átirat született a korábbi 
klasszikus vagy romantikus zenébôl. Sok ilyen 
szerepelt, a romantikus zenébôl az elején 
mindjárt Liszt Mazeppája, ami nagyon nehéz, 
mert rengeteg vonós effektus, vonós hangzás 
van benne, de ügyesen megoldották. Nem hi-
szem, hogy más érettség kell, hanem rendkí-
vül jó technikai beállítottság, és itt kiemelném 
a vonós és rézfúvós betanító tanárokat. A vo-
nósoknál olyan egységes vonókezelés, és 
olyan egységes vonós hangzások jöttek létre, 
amire sokszor professzionális zeneka roknál is 
fölkapja a fejét az ember.

y Éppen a Szent István Zenemûvészeti Szak-
középiskola együtteseinél beszélhetünk át-
me  netrôl, hiszen a már professzio nális ze-
ne karuk, a Zuglói Filharmónia közvetlenül 
átveheti a legkiválóbb szakközépiskolásokat.

– A vonósokat említve egy dolog volt, ami 
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belsô vitára kényszerített. Nem véletlen, hogy 
az egységes vonóshangzás miatt két vonósze-
nekar kapott elsô díjat. Az igazság kedvéért 
meg kell említenem, hogy ott, ahol keveseb-
ben vannak a fúvósok, kevesebb a hiba le he tô-
ség az intonáció, együttjátszás, hangzásará-
nyok tekintetében. Ezért föl is vetettem, hogy 
legközelebb ezt a két kategóriát külön kéne vá-
lasztani. Azaz a vonószenekari és szimfonikus 
zenekari kategóriát, ami ezen a versenyen 
együtt szerepelt. Nem könnyebb, de más kate-
gória. Nagyobb a hibalehetôség a szimfonikus 
zenekarnál, mint a vonószenekarnál. A másik 
megfigyelésem pedig az, hogy nem véletlen a 
fúvósok jó szereplése. Figyelemmel kísérem az 
egyetemen is a versenyeredményeket, fúvósa-
ink külföldi versenyekrôl sem térnek haza dí-
jak nélkül.

y Erôsségünk a fúvószene?
– Kiemelném a rézfúvósokat. Nem véletlen, 
hogy több nyugat-európai zenekarban sok 
magyar származású rézfúvós van. Fúvós tehet-
ségeink közül többen mennek ki külföldi ta-
nulmányokra, más feladatokra. Az itt szereplô 
zenekarokban is kiemelkedô szóló részeket 
hallottunk, tiszta, szép hangú és virtuóz szóló-
kat fújtak.

y A korábban említett nyíregyházi zenei ver-
senyen is trombitás jeleskedett.

– Igen, ott is egy trombitás kapta az elsô díjat. 

y Ezek szerint a vonósoknak rá kell erô-
síteniük, hogy utolérjék a rézfúvósokat?

– Nem, ezt nem mondanám, hanem jelenleg 
fúvósainknak van nagyobb hírük.

y Tanár úr szerint mi volt ennek a verseny-
nek a tanulsága?

– Ha az ember a tanulságot taglalja, akkor min-
dig keresi a negatívumokat. Az elôbb em lített 
beosztási problémától, a kamarazenekarok/
szimfonikus együttesek különválasztásától el-
tekintve inkább tapasztalatról beszélnék tanul-
ság helyett. Rendkívül élvezetes, szép napot 
szereztek nekem. Manapság divatos a marato-
ni koncert, magam is részt vettem Kodály-ma-
ra tonon régebben, és van olyan maraton, ami 
elôadóhoz is kapcso lódik. Ez egy újfajta dolog 
volt, vál tozatos elôadókkal, változatos mû sor-
ral, mégsem érezte senki hosszúnak vagy 
fárasz tónak az egész napon át tartó hangverse-
nyeket. Persze a közönség változott azért, a pé-
csiek, szombathelyiek, debreceniek nyilván 
nem maradtak végig ott, de a stabil közönség 
és a házigazdák végig kitartottak. Az ifjúság és 
a zene szûnni nem akaró poézisa – bár ez most 
fellengzôsen hangzik – hatotta át az egész ese-
ményt, és ez nagyon felemelô volt. Még egy 
társadalmi dolgot említenék, ami fontos a fia-
talságunk számára, hogy bár nem kötelezô ze-

nésznek lenni, de a zene be vo ná sával kell 
emelni a nevelési szintet. El nézem a fiatal mu-
zsikusok arcát, teljesen mássá teszi a zene, ze-
nélésben való részvétel ôket.

y Nem mindenki lesz hivatásos zenész azok 
közül, akik itt szerepeltek, de egy életre sze-
retni fogja a zenét.

– Igen, így van, és sokan zenélnek, énekelnek 
akár amatôr kórusban, és ez a tevékenység lel-
ket-embert gyógyító valami, nem véletlenül 
adnak nagy teret a zenélésnek, vagy tiltották el 
Spártában. Akár olyan szomorú eseményen is, 
mint egy temetés, hiába vannak szívhez szóló 
beszédek, ha megszólal a muzsika, akkor min-
denkinek elszorul a torka, mert olyat szólaltat 
meg, ami szóban kifejezhetetlen. Kodály szám-
talanszor fogalmazott szép dolgot a zené rôl, 
ezek egyike nem szó szerinti idézetben, hogy a 
zene olyan fontos, mint a levegô, csak akkor 
vesszük észre, amikor már hiányzik. A másik, 
amit le is írtam a minisztériumnak küldött be-
számolómban, és ami a magyar zenekari, ze-
nei kultúráról szól, hogy azért is fontosak ezek 
a versenyek, mert minden nép csak addig ma-
rad fönn, ameddig meg tudja ôrizni kultúráját.

y Ezeknél szebbet, fontosabbat aligha állít-
hatunk, és számomra ilyen szép gondolat 
még, amit szintén Tanár úrtól hallottam, 
hogy a zenész ne úgy álljon a közönség elé, 
mint bírái elé, hanem mint egy pap a gyüle-
kezete elé.

– Amióta Liszt Ferencnek ezt a mondását hal-
lottam, nem mondom, hogy nem izgulok, és 
nem úgy állok a közönség elé, mindegy mit 
szólnak, de mindenféleképpen más hozzáál-
lást ad. Sôt, még a zenekar felé is másképp for-
dulok, nem az foglalkoztat, mit mondok és ké-
rek rosszul, hanem, hogy velük valami közös 
platformra kell jutnom, valami szavakkal kife-
jezhetetlen dolgot kell kihozni a zenekari pro-
dukcióból.

y A karmester szerepérôl szólva a versenyen 
Záborszky Kálmán kapott karmesteri kü-
löndíjat.

– Noha voltak kitûnô produkciók, jó karmeste-
rek, a díj odaítélését a nagyobb rutin, és egy 
modern mû vezénylése indokolta, Csengery 
Dánielé, ami váltakozó ütemû, és mindig 
nehéz egy karmester számára, egy gyors, vál-
takozó ütemû mûvet dirigálni. Nem ostinato, 
hanem egészen váltakozó ütemû ritmusban 
kellett vezényelni. Ezt a ritmikailag rendkívül 
nehéz mûvet technikailag nem egyszerû meg-
oldani, s ezt egy karmesternek éppen úgy ki 
kell gyakorolni, mint a fúvósnak egy futamot, 
vonósnak egy szép variációt.  

y Milyen tanácsokat adna jövendô zenekari 
zenészeknek, milyen egy jó zenekar?

– Aki már játszott zenekarban, az tudja, hogy 
csodálatos érzés. Akár az énekkarban, az al-
kalmazkodás, az arányok, a ritmikai együttlét, 
a pontos intonáció meg kell, hogy legyen. Kü-
lönösen a vonósoknál fontos még, hogy meg-
szokják azt a bizonyos látószöget, és amikor 
fôiskolai zenekart vezettem, mindenkinek azt 
mondtam, hogy úgy üljenek, hogy egy szög-
ben lássák a zenekari anyagot, a szólamvezetôt 
és a karmestert. Olvasni kell a kottát, figyelni 
kell, hogy a szólamvezetô hogyan játszik, mi-
lyen vonással, és a karmestert, milyen tempó-
ban dirigál. Ha ezt a hármat össze tudja hozni 
jól, ott kezdôdik a zenekari muzsikus. A zene-
kari muzsikusnak egyben kamaraze nésznek is 
kell lenni, hiszen nemcsak a saját szólamát kell 
állandóan figyelni, hanem a többit is, milyen 
módon lehet alkalmazkodni a másik fúvósszó-
lamhoz, figyelni a ritmus lük tetését, az ostinato 
ritmust, egy-egy ve zetô harmóniai vonulatot. 
Így fogalmaznám meg. A zenekari muzsikus 
nagyon fontos. Sosem szerettem, és bántott is, 
amit még régen, a karmesteri pályám elején ta-
pasztaltam, akárcsak a hangszeres pedagógiá-
ban, hogy másodrangúnak tartották a zenekari 
zenélést. Ez régen volt már, körülbelül negy ven 
éve, úgyhogy bátran mondhatom. Úgy mondták, 
„szólista akarok lenni, a tanárom is azt mond-
ja, ne rontsam el a technikámat azzal, hogy ze-
nekarban játszom”. Ez butaság. A zenekarban 
is lehet jó technikával játszani.

y Tanár úr ütôsként szólózott?
– Az én idômben még nem volt ekkora nagy 
divatja a szólista ütôhangszernek, volt a Bartók 
szonáta, amit sokat játszottam, vezényeltem is 
a zenekari verziót késôbb. Nagyon érdekesek 
a mostani ütôegyüttesek, nagyon-nagyon ér-
dekes színfolt, de ez nem változtatja meg az én 
véleményemet, hogy az ütôhangszer elsô sor-
ban zenekari és nem szólóhangszer. Érdekes 
mutatványokat tudnak, de nekem sokkal töb-
bet ér az az ütôs, aki elindít egy Beethoven 
hegedûversenyt, mint aki 15/16-ban három 
kongán játszik egy szonátát. 

y Ugyanakkor a kamarazene mûvelése is lé-
nyeges.

– Kell is, az hozzátartozik, és szólózni is kell. 
Szólózni, kamarázni és zenekarban játszani. 
Szólózásra kevesebb a felkérés, de keresni kell 
a lehetôségét, akármilyen helyen, még ha félig 
egy szívességkoncerten, vagy egy szeretetven-
dégség alkalmával, meg kell találni a szólózás, 
kamarázás lehetôségét, kvartettben, fúvós 
együttesben. Nem véletlen, hogy ez a többirá-
nyúság mindig volt a zenetörténet folyamán, 
hiszen ezáltal alakultak ki mûfajok.   

(Csanda Mária)

A verseny díjazottjainak névsora  
az újság 41. oldalán található.




