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– Ilyen pontosan emlékszik
még a koncertek számára?

– Igen, sôt még a pályakezdô
vagy már világjáró szólistákra
és kamaraegyüttesekre is. Szin-
te az ország összes zenekará-
nak hangversenymûsorát is-
mertettem. Kedves emlékek
fûznek a Magyar Állami Hang-
versenyzenekar, a Gyôri, a
Szegedi, a Pécsi, a Miskolci
Szimfonikus Zenekar koncert-
jeihez. De százszámra adtuk a
hangversenyeket a Postás
Szimfonikus Zenekarral, a veszprémi, a
szombathelyi, a békéscsabai és a kecske-
méti együttessel vagy a Tatai Helyôrségi
Fúvószenekarral is.

– Ehhez az elképesztô számhoz nagyon
korán kellett elkezdenie a mûsorveze-
tést…

– Elmondások szerint valóban korán
kezdôdött. Majdnem nyolc évtized távla-
tából ma is magam elôtt látok egy halvány
képet, amint négy-öt esztendôs koromban
a gyepen körül ülnek a hasonló korú óvo-
dástársaim, és én a zenérôl mesélek nekik,
miközben meg is énekeltetem ôket.

– S mi lett a folytatás? 
– Kisiskolás koromban kezdtem orgo-

nálni, a gimnáziumban a diákmeséken is
játszottam, és én lettem a kórus ifjúsági
karnagya. Az igazi nyilvánosság ideje
azonban másodéves zeneakadémista ko-
romban érkezett el. Dr. Csányi László, a
Magyar Rádió Gyermekkórusának késôb-
bi megalapítója évfolyamtársam volt, és

már akkor is a Rádió Ifjúsági Osztályának
a szerkesztôje. Emellett az egyik fôvárosi
napilap zenei tudósítójaként is dolgozott,
s tudta, hogy én 13 esztendôsen két diák-
lapnak is munkatársa voltam, ezért ami-
kor az egyik neves rádióriporter megbete-
gedett, engem kérdezett meg, nincs-e
kedvem helyette egy aktuális témáról ri-
portot készíteni. Igent mondtam, s így let-
tem 1951. október 1-jén a Magyar Rádió
munkatársa, s maradtam immár 56 éven
keresztül zenei riportere és mûsorvezetô-
je. Akkor léptem kapcsolatba a gyerekek
és fiatalok százezres tömegével, és ez a
kapcsolat azóta is tart. Túl vagyok már a
tizenkétezredik kisriportomon, több száz
élô adás közvetítésén, félezernél több
nagy riportmûsoron, ezernél jóval több if-
júsági zenei versenyen, vetélkedôn,
fejtôrön és zenei játékon… 

– Sôt, klubot is alapított…
– Óbudán, 1954-ben, a mai Óbudai Tár-

saskör elôdjében született meg az Ifjú Ze-
nebarátok Klubja. Ez volt Magyarország

elsô olyan ifjúsági zenei klubja,
amely magában foglalta a tan-
órák ismeretszerzését, a koncer-
tek zenei élményszerzését és a
személyes találkozást a világjá-
ró mûvészekkel. Ennek mintájá-
ra jött létre a Magyar Televízió
„Zenekedvelô gyerekek” címû
sorozata, amelynek révén 1959
karácsonyán a tévé képernyôjén
is megjelenhettem. Majd 22 esz-
tendôn keresztül havonta egy
órában olyan sorozatokkal je-
lentkeztem, mint a „Csillagok,

csillagok”, a Síppal, dobbal, énekszóval”,
majd a „Vakáció melódiában” és a „Mu-
zsikáló várak”. 

– Nem szólt még részletesebben az Or-
szágos Filharmónia hangversenyeirôl…

– Elôbb még el kell mondanom, hogy
az 1954-ben alakult klub követôkre talált,
és Ifjú Zenebarátok Klubja néven orszá-
gos mozgalommá lett. Sajnos, eredeti
formájában az országos klubhálózat nem
maradt fenn, de Óbudán, az alapszervezet
mellett megalapítottuk a „Baby Klubot”,
a kicsinyek zenei klubját, a Gyerekek
Opera Klubját. S már évtizedek óta az
óbudai Társaskörben kapott helyet veze-
tésemmel a zenei pályára készülô, fô-
városi zeneiskolások központja klubja is,
a salzburgi Mozarteumban is nyilvántar-
tott „Mozart Klub.” Visszatérve a kon-
certekre, az Országos Filharmónia 1960-
ban kért fel hangversenyek vezetésére.
Ettôl kezdve tanévenként mintegy 20 000
általános iskolással találkoztam a Zene-
akadémia nagytermében, vidéki mûvelô-
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Varga Károly hetvenhét esztendeje mesél a muzsikáról

A szerkesztô-mûsorvezetô még ma is számos vetélkedôn, koncerten lép a közönség elé

A moderátorok doyenje. Vezetett ifjúsági koncerteket, rádió- és televíziómûsorokat, szervezett zenei
klubot, versenyeket, vetélkedôket és játékokat. Generációk sorának mutatta meg a muzsika titkait,
tanította meg ôket a zene szeretetére. Számos muzsikus elsô élményét az általa moderált koncertek
jelentették. Varga Károly eddigi pályája során elképesztô mennyiségû, 7679 koncerten lépett már
pódiumra, és a sorozatnak koránt sincs vége, hiszen a 81 esztendôs muzsikus most is rendszeresen
dolgozik. Hihetetlen energiával kezd neki ma is a legkülönbözôbb feladatoknak. A Zeneakadémiát

végzett, tanszakvezetô zenetanár, karnagy, fôiskolai vezetô tanár, rádiós szerkesztô, riporter, rádiós
és televíziós mûsorvezetô mindent megtesz azért, hogy a legkisebbek mindennapjainak továbbra is

szerves része maradjon a muzsika. 
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dési házak színháztermeiben és általános
vagy középiskolák aulájában. Igaz a
jelzô: fantasztikus és csodálatos volt.
Csak Veszprém megyében évente 128-
132 hangversenyt vezettem, általános is-
kolásokkal, gimnazistákkal, szakiskolá-
sokkal és szakmunkástanulókkal megtelt
termekben. 

– Már hetvenhét esztendeje mesél a mu-
zsikáról. Milyen szempontok alapján dol-
gozik, milyen eszközöket használ?

– Eleinte általánosságban közelítettem
meg a kort és a zeneszerzôt, bár igyekez-
tem beleszôni mondanivalómba a kor
társmûvészeti tudnivalóit, valamint a kor-
szakra jellemzô társadalmi életrôl is be-
széltem. Ezt a szerkezetet az évek során
végig megôriztem, annyi változtatással,
hogy egyre konkrétabban meséltem az
egyes szerzôkrôl és az elhangzó mû-
vekrôl. Mindezt kiegészítettem azzal is,
hogy egy-egy mû fontos témáit ott rögtön,
helyben megtanultuk a hallgatósággal, és
a szólisták, együttesek vagy zenekarok kí-
séretével el is énekeltük. Az egyik alka-
lommal Beethoven elsô szimfóniája sze-
repelt a koncert mûsorán. A fôtéma közös
eléneklése után megkérdeztem, hogy ki
énekelné el ezt a dallamot egyedül is. A
veszprémi színház erkélyén, a félhomály-
ban felvillant egy kéz, s egy mély férfi-
hang elénekelte a témát, és a lelkes jelent-
kezô, aki nem volt más, mint az iskola
igazgatója, már jött is a színpadra a juta-
lom könyvéért. Ezt a történetet nemcsak a
kedvességéért említem, hanem azért is,
hogy megmutassam, mennyire fontosnak

tartottam és tartom mind a mai napig,
hogy diák és tanár egy lélekkel legyen je-
len a hangversenyteremben, és hogy a
mûvész valamint a hallgató a zenei törté-
nés minden általa megjeleníthetô részé-
ben közösen vegyen részt

– Hogyan készül fel az ifjúsági koncer-
tekre?

– Mindennek többször is utánanézek.
Elôfordul, hogy egy egész könyvet végig-
olvasok egyetlen mondatért. Akár fél éj-
szaka is keresgélek, ha kell. Sosem lépek
ki úgy ki a pódiumra, hogy ne legyek tel-
jesen felkészült. Minden mû egészét és
minden részletét alaposan meg kell ismer-
nem. Nagyon fontosnak tartom, hogy
amikor már ott állok a pódiumon, akkor
semmit se olvassak. Csak akkor érzem
teljesnek és elmélyültnek az ismeretek be-
fogadását, ha a közönség úgy érzi, a
mûsorvezetô csak az ô szemébe néz, csak
hozzá szól, csak neki mesél. S ha ez így
van, akkor azt is érzi majd, hogy a fel-
hangzó mûvet csak neki játssza a mûvész,
és csak neki szól a muzsika. Sokan azt
mondják, a fiatalokat nem lehet lekötni.
Csak egyetlen példát mondok, hogy en-
nek az ellenkezôjét igazoljam. Keszthe-
lyen reggel 9-kor kezdôdött volna a kon-
cert, ha a Gyôri Filharmonikus Zenekar
átkelhetett volna a Bakony hófútta, jeges
útjain. Fél tizenkettôkor érkeztek meg, s
én addig, két és fél órán keresztül, beszél-
tem a hangversenyen majd felhangzó da-
rabokról, szerzôkrôl, a korról, és miköz-
ben megtanultuk az összes énekelhetô
témát és dallamot, megismertük a

mûveket minden részletükben. Ezt
követôen tényleg óriási sikere volt a kon-
certnek… Minderre a tudásomra még in-
kább szükség volt, amikor Mikó András,
a Magyar Állami Operaház fôrendezôje
megkért, az ifjúsági elôadások elôtt
mondjak bevezetôt. A gyermekközönsé-
get gyakran hívtam fel a színpadra, hogy
eljátszassam velük a darab vázát. Így akár
kétezer-kétszázan is megismerkedhettek a
történettel, a zenei jellemzéssel valamint
a darab hôseinek, szereplôinek a karakte-
rével. Az elsô elôadásokon még szinte el-
viselhetetlen állapot uralkodott a nézô-
téren, három esztendô elteltével azonban
ezekbôl a zajongó fiatalokból a világ
egyik legjobb színházi közönsége lett. Hi-
szen sem a pódiumon, sem a Rádióban
vagy a Televízióban nem tévesztettem
szem elôl azt a lényeges alapelvet, hogy
minden korosztályhoz a saját nyelvén kell
szólni. Másképpen kell beszélni a Zene-
akadémia közönségéhez, és másképpen a
kultúrházak széksoraiban ülôkhöz. Nem
emberi mivoltukban téve különbséget a
gyerekek és a fiatalok között, hanem a ne-
kik elôadott mondandóban. Éppen azért,
hogy mindent értsenek, mindent követ-
hessenek és minden darabot magukénak
érezhessenek. S még egy nagyon fontos
dolog: a legkisebbeket is egyenrangú fél-
nek kell tekinteni. 

– Mennyiben mások ma a gyerekek,
mint egykor?

– Nagyon sokat változtak. Már egy-egy
új generáció is teljesen másképp viselke-
dik, mint az elôzô. De azért a gyerek,
mindig gyerek, a fiatal pedig mindig fia-
tal. Sosem gondoltam volna, hogy a Ze-
neakadémián tanult gyermeklélektannak
a késôbbiek során majd ilyen nagy gya-
korlati szerepe lesz az életemben… S bár
a világ sokat változott, azért a mai gyere-
kek és fiatalok is vágynak az új ismere-
tekre. Aki érti a nyelvüket és a lelküket,
aki képes együtt érezni velük, attól elfo-
gadják a legszebbet, a legnemesebbet is.
Igaz, ehhez a pódiumon jó kiállásra, szín-
padi személyiségre van szükség, olyan
elôadóra, aki képes együtt lélegezni az
egész teremmel. Talán nem igazán
hihetô, de én úgy érzem, az életemben az
volt a legnagyobb pódiumi esemény,
amikor a Hûvösvölgyben tízezer ember-
nek beszélhettem, és tízezer ember fi-
gyelmes, odaadó csendjét tapasztalhat-
tam meg magam körül… 

R. Zs. 
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