
❙ Ezek szerint bármikor, bármibe
hívhatják játszani?

Igen, hiszen hatalmas repertoárral ren-
delkezem, s a rutinom és a stílusismeretem is
megvan ehhez. Nagyon régóta foglalkozom
azzal, hogy beugrásokat vállalok, fôként
azóta, amióta a Tátrai kvartett megszûnt.
Tényleg rengeteg együttesben játszhattam,
hiszen negyedszázadot töltöttem az Állami
Hangversenyzenekarnál, még akkor lettem a
tagja, amikor Székesfôvárosi Zenekar volt a
neve. Majd négy és fél év következett az
Operaház együttesében, amikor Lukács Pál
nyugdíjba ment, s én lettem helyette a
szólóbrácsás, azután pedig a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarának volt szüksége egy
ilyen mûvészre. Emellett részt vettem a Fesz-
tiválzenekar alapításában, és nagyon sokat
jártam velük a világot. A MÁV és a Postás
Zenekar kivételével szinte mindenütt meg-
fordultam eddigi pályám során. Bár ez utób-
bit a jövôben valószínûleg pótolom, hiszen
nagyon jó a viszonyom Keller Andrással, s a
tervek szerint beülök majd néhányszor az
általa vezetett Telekom Zenekarba…

❙ Szegeden is játszott, bár ott a színház
együttesében…

Igen, de akkor még nagyon kezdô voltam, s
ott operákat, operetteket adtunk elô, ráadá-
sul abban az idôben még másodhege-
dûsként muzsikáltam. Öt évesen ugyanis
hegedûn kezdtem el tanulni. Amikor kitet-
tek a szegedi zenekarból, mert csökkentet-
ték az együttes létszámát, a fôvárosba jöt-
tem, s a Honvéd Együttes elsô hegedûse
lettem. Ekkor kezdtem el brácsázni is, mert
helyettesíteni kellett az egyik kolléganôt, én
pedig elvállaltam a feladatot. Hozzá kell
tegyem, nem véletlenül jelentkeztem, hi-
szen a hölgy késôbb a feleségem lett…
Tényleg nem nehéz megtanulni a hegedû
után a brácsát.

❙ Nem hiszem, hogy errôl mindenki így
vélekedik…

Pedig tényleg egyszerû. Meg kell tanulni
hegedülni, és akkor nem okoz gondot a brá-

csára való átállás. Ahogy az sem, hogy az
ember cserélgeti a hangszert, akár egy kon-
cert alatt is. Ezt gyakran megteszem én is.
De ebbôl a szempontból is szerencsés va-
gyok, mert a hegedûk általában a 36 cm-es
korpusnagyságot képviselik, a brácsa 38-39-
44 cm-es. Nekem azonban 39 cm-es hang-
szerem van, s így nem olyan nehéz a váltás.
Ha gyakorolok, akkor a mai napig elô-
veszem mindkét instrumentumomat. Az
unokáim pedig osztoznak a hangszereimen,
hiszen az egyikük Pesten, brácsán, Németh
Gézánál végzett, és most a Dohnányi Zene-
karban dolgozik. A kisebbik még Amszter-
damban tanul, ô viszont pillanatnyilag hege-
dül. Tartottam már velük Konrád trióként
hangversenyt, amelyen Mozartot és Dvořá-
kot játszottunk, az elsô részben brácsáztam,
a másodikban hegedûn muzsikáltam… Van
két lányunokám is, a nagyobbik tizenhat
éves, ô tanult zenét, de nem vonzza ez a
hivatás, a kisebbik pedig még csak néhány
hónapos, majd kiderül, belôle mi lesz…

❙ S a gyerekei?
A nagyobbik fiam Amszterdamban szóló-
brácsás, a kisebbik a Telekom Zenekarban
játszik, ütôsként. Volt kitôl örökölniük a ze-
neszeretet, hiszen a feleségem az ÁHZ brá-
csásaként játszott több évtizeden keresztül,
és még ma is muzsikál a saját örömére,
amatôr együttesben. Otthon nem foglalkoz-
tunk a gyerekekkel, különösebben nem
tanítgattuk ôket, idônként azonban mu-
zsikáltunk együtt… Mindegyikük, a fiam és
az unokáim is elvégezték a megfelelô isko-
lákat, én vagyok az egyetlen diploma nél-
küli…. A szegedi zenedébe jártam, utána
azonban nem volt pénzünk arra, hogy Pes-
ten vizsgázzak, tanuljak. Ma azonban lassan
arrafelé megy a világ, hogy a diploma
fontosabb, mint a hangszertudás…

❙ Ha diplomát nem is szerzett, azért dol-
gozott a Zeneakadémán  – tanárként…
Mit tart a legfontosabbnak az oktatásban?

Azt a stílusismeretet, amivel én úgy érzem,
rendelkezem, igyekszem átadni a növendé-
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Baj csak abból van, amit
az ember eljátszik…
A 85 éves Konrád György hegedülésrôl, 
brácsázásról és nyolc évtizednyi zenérôl

Ha kell, ma is beugrik kisegítôként

vonósnégyesekbe, zenekarokba, de

emellett rendszeresen koncertezik

külföldön, meghallgatja egykori

növendékeit. Zsûrizik, meghallgatá-

sokon kamatoztatja tudását, napon-

ta gyakorol mindkét hangszerén, 

de szakít idôt a teniszezésre, a ping-

pongra, a biliárdra, az olvasásra, 

a gombagyûjtésre, s persze a család-

jára, unokáira is. Konrád György

élvezi az életet, s ma is ugyanolyan

örömmel muzsikál, mint amikor

elôször vette kezébe a hangszert. 

Az örökifjú muzsikus nagyon

szerencsés embernek tartja magát,

mert úgy véli, mindig jókor volt jó

helyen, humorral tudta és tudja

szemlélni mindennapjait, és olyan

dolgokat is elért élete eddigi 

85 esztendeje alatt, amelyrôl 

korábban sosem álmodott.

08-29  23.11.2009  13:47  Page 22



keknek. Ahogy próbálok a hangszertechni-
ka elsajátításában is a segítségükre lenni.
Azok közül egyébként, akik hozzám jöttek,
sokan hegedûsként kezdték a pályájukat, s
azután egy bizonyos életszakaszukban
rájöttek, könnyebben jutnak diplomához,
álláshoz, ha váltanak. Ez sokuknak be is
vált. Egy közepes képességû hegedûs ugya-
nis brácsásként sokkal eredményesebb tud
lenni. A brácsa mindig könnyebb zenei
anyagot játszik. 

❙ Tudni kell azt is, mikor, mivel boldogul
könnyebben az ember…

Ez így van. Nekem is mindig szerencsém
volt, mindig jókor voltam jó helyen. Hiszen
felvételiztem a Székesfôvárosi Zenekarba
brácsásnak, azután, amikor a Tátrai Vonós-
négyes államosítása miatt megüresedett egy
szólamvezetôi státusz, azt is megpályáztam.
Éppen akkor hívtak ugyanebbe a kvartettbe
játszani, amikor szanatóriumban töltöttem
két hetet, s így tökéletes kondícióban kezd-
hettem muzsikálni a vonósnégyesben. A
beilleszkedés, a repertoár elsajátítása pedig
komoly kihívást jelentett.

❙ Egy ilyen típusú munka tényleg olyan,
mint a házasság, csak itt nem egy,
hanem három másik emberrel köti vala-
ki össze az életét…

Nemcsak zeneileg, emberileg is jól ki kell
jönni egymással. Tôlünk is megkérdezték a
turnéink során a szállodákban, lehetnek-e
ugyanazon az emeleten a szobáink, mert
akik elôttünk jártak ott, a legtávolabbi he-
lyeket választották, hogy a lehetô legkeve-
sebbet találkozzanak. Nálunk nem volt

ilyen probléma. Sokat számított, hogy eze-
ket a muzsikusokat én korábbról is jól
ismertem, Tátrai kamarazenekarában is dol-
goztam. Banda Edérôl volt a legkevesebb
személyes tapasztalatom, féltem is tôle,
mint a tûztôl…  Egyébként van elônye an-
nak, ha az ember beül egy olyan társaságba,
amelynek nagy a repertoárja. Így kénytelen
mindezt elsajátítani, nekem pedig szeren-
csére megvan ehhez a képességem, jól
tudok lapról olvasni. Ha pedig nincs annyi
idô, hogy az ember tényleg jól megtanulja a
darabokat, akkor ügyeskednie kell, úgy
tenni, mintha tényleg tudná… A zenekari
kollégáknak is mindig mondom, hogy baj
csak abból van, amit az ember eljátszik. Ez
a tézis vonósnégyesre nem annyira alkal-
mazható, de azért ott is lehet „ügyesked-
ni”… Mindig mondogatom azt is, hogy van-
nak képességeim, érdemeim, legfôképp
azonban szerencsés vagyok. 

❙ A zenekart vagy a vonósnégyest szerette
jobban?

A kettô kiegészítette egymást. Mindegy,
hogy vonósnégyes, nagyzenekar vagy ka-
marazenekar, lényeg, hogy jó zene legyen.
Mindenhol óriási élményeket tud szerezni
az ember. Az a legfontosabb, hogy milyen
társaságba, milyen karmesterhez kerül. Én
boldog ember vagyok ilyen téren, hiszen jó
együttesekben, jó zenéket játszhattam.
Nagyon szép élményeket ôrzök minden ze-
nekarról, ahol muzsikálhattam, s visszate-
kinteni nagyon jó dolog. Voltak persze
haknik, amelyeket az ember pénzért és
nem gyönyörûségbôl vállalt, de elôfordult
az is, amirôl a Bécsi Filharmonikusok mu-

zsikusa ír, hogy az ember megdöbbenve
gondolta végig, hogy „ezért még fizetnek
is?” Gyerekként, aki reggelenként hegedült,
sosem hittem, hogy ekkora pályát fogok
befutni. Ezt nem lehetett elôre elképzelni…
Az évek során az ember saját magát is
alakítja, akárcsak azt az együttest, amely-
ben játszik. Ez szintén nagyon lényeges
dolog. Sokat veszekedtünk a próbákon a
kollégákkal, hogy milyen vonással, milyen
dinamikával, tempóval játsszuk az adott
mûvet. A végén aztán kompromisszumot
kötöttünk, ami jó muzsikát eredményezett.
Nem egyszerre, az elsô pillanatban, de
elôbb-utóbb eljutottunk addig… Mindig
elôbb vesztem össze a karmesterrel, mint a
kollégákkal…

❙ A szaktudására ma is szükség van,
hiszen zsûrizni és meghallgatásokra is
hívják. Nemrég a Rádiózenekarnál ren-
dezett meghallgatáson is részt vett…

Nagyon furcsán alakult a minôsítés, és
mélyen elszomorított, ami ott zajlott. Arról,
hogy a végeredmény hogyan született,
mondhatom, fogalmam sincs… Sajnos nem
mindenki vette ezt a feladatot egyformán
komolyan. Persze, volt már máshol is olyan
próbajáték, ami a dolog megcsúfolását je-
lentette. A szempontok mindig egyediek… 

❙ Minek köszönhetô, hogy nemcsak
tanácsokat tud adni, hanem ennyi idô-
sen még ilyen aktívan muzsikálni is?

Azt hiszem, ez a génektôl és az életmódtól
függ. Nekem ebben is szerencsém van,
mert mozgásmániás vagyok. Ha napi tíz
órát ültem a vonósnégyesben, reggel akkor
is el kellett mennem focizni, úszni vagy sé-
tálni. Mozgás nélkül ugyanis nem tudok
meglenni. Most is rendszeresen sportolok,
egyik nap teniszezni, másnap biliárdozni,
pingpongozni járok, de gombászni is öröm-
mel indulok. Minden, ami labda, nagy
hatással van rám, ahogy minden, ami moz-
gással jár. Akárki akármit mond, a zene
bizonyos szempontból sport. Izommunka,
kondíció kérdése, hogy az ember mennyire
bírja a strapát. Ha csak ül a fenekén, az is
megrövidíti a képességeit. Úgy vélem, szin-
tén rengeteget számít, hogy képes vagyok
mindent humorral szemlélni. Nálam a bo-
londozásnak sosincs vége, de arra mindig
ügyelek, hogy ne bántsam meg az em-
bereket. Tényleg azt gondolom, hogyha
valakinek 85 éves korában megadatott az,
hogy két értelmes mondatot el tud mon-
dani, és képes felemelni a hangszert olyan
magasságba, hogy az álla alá tegye, az már
nem panaszkodhat! R. Zs. 

XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 23

ZENEI KÖZÉLETÜNK
PORTRÉ

08-29  23.11.2009  13:47  Page 23


