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– Zeneakadémiai növendékként együt-
tesével, a Gabrieli Rézfúvósokkal szakkö-
zépiskolákban muzsikált. Ebben az idôben
milyen tematikájú koncerteket tartottak, s
hogyan fogadták a fiatalok ezeket a kü-
lönleges, beszélgetôs hangversenyeket ?

– Amikor az egyik mûvész arról pa-
naszkodott nekem, hogy kifütyülték az
ipari tanulók, akkor gondoltam elôször
arra, érdemes lenni kipróbálni azt, hogy
ezekkel a középiskolásokkal mit tud
kezdeni a mi rézfúvós csapatunk. Így az
Országos Filharmónia bennünket is el-
küldött egy országjáró körútra, s mi –
akárcsak a fiatalok –, nagyon élveztük
ezeket a kis koncerteket, ráadásul min-
denütt hatalmas sikert arattunk. Rövid,
pörgôs számokat adtunk elô, külön-kü-
lön bemutattuk a hangszereket, és szá-
mos érdekes, különleges információt
meséltünk el az instrumentumokról. S
persze már ekkor is én voltam az, aki ál-
landóan beszélt, s moderálta az elôadá-
sokat. 

– Ezt követôen azonban hosszú ideig
nem volt folytatás… 

– Miután lediplomáztunk, szétszóródott
az együttes, így abbamaradt a dolog. Tíz
évvel ezelôtt azonban, amikor felkértek
az IBS Színpad zenei vezetôjének, ismét
eszembe jutott, milyen jó lenne életre hív-
ni egy gyerekeknek szóló zenei sorozatot.
Így megszerveztem az elsô Bonbon Mati-
nét. Eleinte valóban csak 30-40 gyerek ül-
dögélt a nézôtéren, ma azonban már 12
bérlet közül válogathatnak az érdeklôdôk,
s egy szezonban 60-80 elôadásunk van,

amelyre háromezernél is többen váltanak
bérletet…

– Hogyan sikerült ilyen sok gyerek ér-
deklôdését felkeltenie?

– Rengeteg munkával. Fogtam a szóró-
lapokkal teli hátizsákomat, s az IBS kör-
nyékének összes iskolájába, óvodájába el-
látogattam, meséltem a pedagógusoknak
és a szülôknek errôl a sorozatról. Emellett
pedig olyan elôadásokat igyekeztem kí-
nálni számukra, amelyek önmagukért be-
szélnek. Nálunk tényleg a legjobb mûvé-
szek, együttesek – az Amadindától,
Halász Juditon, M. Kecskés Andráson, a
Budapest Klezmer Banden, a Four Fat-
hersen, a Kaláka együttesen át a Weiner-
Szász Vonósegyüttesig – lépnek pódium-
ra. S arra is nagyon  odafigyelek, hogy a
kicsik számára – hiszen a Matinékra már
egészen apró gyerekeket is fogadunk – a
mûsor ne legyen se hosszú, se unalmas.
Ezért számos esetben aktívan részt vehet-
nek a produkciókban, kijöhetnek a szín-
padra, és más gyerekek elôadásának is
tapsolhatnak. S nemcsak zenemûvekkel,
szerzôkkel ismerkednek meg, hanem
megtanulják azt is, hogyan kell koncerten,
színházban viselkedni. De persze, azt is
nagyon élvezik, hogy jutalomcsoki vár a
legjobbakra, hiszen ez Bonbon matiné…

– Vannak különleges mûsorvezetôi for-
télyai?

– A legfontosabb, hogy nagyon kell
szeretni és tisztelni a gyerekeket. Most is
a húsz-huszonöt évvel ezelôtti módszert
követem, érdekes, izgalmas elôadásokat

kínálok a kicsiknek, amelyek lekötik a fi-
gyelmüket. Persze, azért évrôl-évre akad-
nak újabb tapasztalataim, idén jöttem rá
például arra, hogyha azt akarom, hogy
csend legyen, meg kell tanítom nekik a
„piano” szót. S aztán, ha a mûsor alatt a
zajszint nôni kezd, felemelem a kezem, s
mindenki ezt a szót kezdi suttogni a
szomszédainak, így azonnal csend lesz. S
arra is ügyelek, hogy én magam se be-
széljek túl sokat… A szerkezetre is min-
dig nagyon figyelek, nálunk egy bérlet
ugyanis öt különbözô, egytôl egyig izgal-
mas programot tartalmaz, emellett az
eltérô korosztályok igényeivel is törôdni
kell. Így a Bonbon Matinék programjában
nemcsak komolyzene, hanem pantomim,
népzene, klezmer és világzene is szerepel.
Elôadjuk például A varázsfuvolának az
általam készített, kicsiknek szóló változa-
tát, Vivaldi Négy évszakja pedig egy kü-
lönleges film kíséretében hallható/látható.
Emellett az állandó kapcsolattartást is na-
gyon fontosnak tartom, folyamatosan e-
mailezek a szülôkkel, a pedagógusokkal.
Hírleveleket kapnak tôlem, tájékoztatom
ôket a különbözô bérletekrôl, de szükség
esetén olyan kérdésekre is válaszolok,
hogy otthoni hallgatásra milyen CD-ket
érdemes venni a gyereknek.

– A mûsorban szerepel az a zenés mese-
játék, a Tuba Tóbiás, amelynek ön az
egyik szerzôje?

– Igen, de nem túl sokszor, mert ennek
a mûnek az elôadása költségesebb vállal-
kozás, mi pedig egy öt elôadásból álló
bérletért négyezer forintot kérünk! A juta-
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„Ez nem más, mint egy zenei misszió, 
amelyre óriási szükség van!”

A tíz évvel ezelôtti, legelsô Bonbon Matinén még csak harminc-negyven gyerek ült a nézôtéren, ma
azonban már több mint háromezren váltanak bérletet Lukácsházi Gyôzô zenei sorozataira. A Magyar
Rádió szerkesztô-mûsorvezetôje nagyon figyel arra, hogy mûsorai minél változatosabbak, színesebbek
legyenek, hogy mindig a legjobb mûvészek lépjenek pódiumra, hiszen úgy véli, a legkisebbekkel így

lehet igazán megszerettetni a muzsikát. Az IBS mellett idén ôsztôl új helyszínnel, a Ferencvárosi
Mûvelôdési Házzal is gazdagodik a Bonbon matinék sorozata, de Lukácsházi Gyôzô annak örülne a
legjobban, ha a mûsorral tévében vagy rádióban is találkozhatnának az érdeklôdôk. A tubamûvész-

nek ugyanis már akadémistaként mániájává vált, hogy a gyerekekkel megismertessen bizonyos dalla-
mokat és zeneszerzôket, s fúvósegyüttesével ekkor kezdte el járni az ország különbözô tanintézeteit.



Z E N E I K Ö Z É L E T Ü N K

lom-édességet adó cégeken kívül sajnos
elég kevés a támogatónk… Azt, hogy
ilyen szerény költségvetés mellett is ilyen
kiváló mûvészek lépnek fel nálunk, annak
köszönhetem, hogy a Bonbon Matinékat
minden fellépô kevesebb pénzért, a gye-
rekek miatt vállalja! A Tuba Tóbiás azon-
ban megjelent már CD-n, sôt most egy
német lemezcég is érdeklôdik utána, így
lehet, hogy más országokban is megis-
merkedhetnek a legkisebbek az új kalan-
dokra vágyó, vándorútra induló hangszer
történetével. Egyébként már további két
új mesejátékunk is született, szerzôtár-
sammal, Balogh Sándorral megírtuk a
Három kismalac és a Kacor király zenés
változatát. Jelenleg is dolgozunk egy da-
rabon, a Kukatündéren, amely sok muzsi-
kával szól a szelektív hulladékgyûjtésrôl,
s némi áthallással a „hallható” szemétrôl
is! Nagy öröm számomra az is, hogy az
IBS mellett ôsztôl újabb helyszínen, a Fe-
rencvárosi Mûvelôdési Házban is meg-
rendezhetem ezt a sorozatot. Azért azon-
ban egyelôre sajnos hiába harcolok, hogy
a Bonbon Matinéknak készüljön tévés
vagy rádiós változata, de persze, azért
nem adom fel, próbálkozom újra és
újra… Úgy vélem ugyanis, hogy ez a so-
rozat nem más, mint egy zenei misszió,
amelyre óriási szükség van!

– Érdekes jelenség, hogy bár a kicsik
örömmel járnak erre a sorozatra, a tíz év
fölötti gyerekek mégis eltûnnek, s jó eset-
ben legközelebb már fôiskolásként vagy
egyetemistaként ülnek be ismét a kon-
certekre…

– Azt látom, hogy a hétvégi matinék
iránt, amelyre a 10 év körüli gyerekeknek
a szülôvel együtt kellene eljönniük, jóval

kisebb az érdeklôdés. Azt hiszem, ez kor-
tünet! A szombat-vasárnapját már mással
tölti a család… A kiskamaszokat pedig ez
a komolyzenei világ – remélem átmeneti-
leg – kevéssé érdekli. Ettôl függetlenül
azonban azt gondolom, ez a sorozat jó
alapot jelent, és sokat segít abban, hogy a
kicsikbôl késôbb zeneszeretô, koncertre
járó fiatalok legyenek… R. Zs.

15XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

K
Ö

Z
Ö

N
SÉG-U

TÁ
N

PÓ
TLÁ

S
R

Á
D

IÓ
K

Ó
R

U
S

– Miért okozott ilyen nagy feszültséget
ez a meghallgatás, hiszen az együttesen
belüli megmérettetésre már korábban is
volt példa?

– Azért aggódott most mindenki, mert
nem tudtuk pontosan, mi a célja ennek a
meghallgatásnak, és milyen következmé-
nyekkel jár. Többször érdeklôdtünk a
Bartók adó-fôszerkesztôjénél, Alföldy-
Boruss Istvánnál, hiszen hozzá tartoznak
a munkáltatói jogok, de nem kaptunk tôle
kielégítô választ. S mivel az utóbbi

idôben a Rádióban többször lehetett halla-
ni a zenei együttesek létszámleépítésérôl,
így nem csoda, hogy mindenki nyugtalan
lett. Ebben az idôszakban egy ilyen meg-
mérettetésnek nincs túl jó üzenete. De ter-
mészetesen a minôség, a minél jobb mun-
kavégzés az együttes tagjai számára is
nagyon lényeges, éppen ezért készítettünk
– egy szociológus szakember segítségével –
ôsszel egy kérdôívet az énekkari tagok
számára, amely az együttes életével kap-
csolatos, szakmai, mûvészi és minôségi

szempontból fontos, valamint idôszerû
kérdéseket tartalmazott. A 65-ös létszámú
énekkarból 53 ember töltötte ki a kérdô-
ívet, s a beérkezett válaszokat december-
ben értékeltük.

– Milyen eredményekkel, felvetésekkel
zárult ez a felmérés?

– Kiderült belôle, hogy az énekkar szá-
mára az elsô helyen álló, legfájóbb tény,
hogy évek óta légüres térben érzi magát.
A válaszokból az is egyértelmûvé vált,

Új kollektív szerzôdést szeretne a Rádióénekkar
Az együttes remek teljesítményt nyújtott a nemzetközi zsûri elôtt is

Pozitív eredménnyel zárult az a márciusi meghallgatás, amely során a Rádióénekkar tagjai mutatták
meg tudásukat. A külföldi szakembereket is felvonultató grémium ítélete szerint ugyanis a mûvészek

nagy többsége jó vagy kiváló teljesítményt nyújt. A meghallgatást azonban az együttesen belül 
elég feszült, konfliktusoktól sem mentes hónapok elôzték meg. Tóth Csaba szakszervezeti vezetô 

szerint ezért is lenne nagy szükség egy új kollektív szerzôdésre, amely többek között a belsô 
megmérettetések módját, idejét is szabályozhatná. 


