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– Hogyan indult pályafutása mint ze-
nekari mûvész?

– Gyôrött, konzervatóriumi hallgató-
ként részt vettem az iskolai zenekar, va-
lamint az Filharmonikusok munkájában.
Számos neves karmester dirigált ott,
Koródi Andrással is ott ismerkedtünk
meg és kötöttünk életre szóló barátságot.

– Mindig is nagybôgôs szeretett volna
lenni?

– Hat éves koromban kezdtem zongo-
rázni, majd nem sokkal utána csellózni.
Ez utóbbit késôbb nagybôgôre váltottam,
de a zongora akkor is megmaradt; még a
konziban is két szakot végeztem egyszer-
re.

– Miért tanult zongorázni olyan sokáig,
ha már akkor eldôlt, hogy nagybôgôs
lesz?

– Volt két dédelgetett vágyam. Az
egyik – ez valóra vált –, hogy mint nagy-
bôgôs, zenekarban játszhassak, a másik,
hogy vezényelhessek. Bár nem vált való-
ra, ez a szándék nagyon sokáig élt ben-
nem.

– Miért tett le róla?
– Érettségi után próbajátékot hirdettek

az Operaház zenekarába, ahová 17 je-
lentkezô közül engem vettek fel. Utána
nem sokkal felvételiztem a Zeneakadé-
miára, ahová szintén felvettek. Koródi
András közbenjárására egyezett bele
Szabó Ferenc, akkori rektor, hogy mun-
kavállaló létemre tanulhassak Tibay Zol-
tán osztályában. Kivételes helyzetembôl
fakadt, hogy Tibay nemcsak tanárom
volt, de ugyanakkor – Montágh Lajos
mellett – szólambeli kollégám is. Bár
Koródi is támogatta karmesteri ambíció-
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Növeljük közben bevételeinket; intenzí-
vebben hasznosítjuk a Zeneházat, bevételt
jelentô hangversenyeket szervezünk. Mini-
malizáltuk a közüzemi díjakat – bizonyos
szerzôdéseket fel is mondtunk már (ami
nem azt jelenti, hogy ne fizetnénk ki a vil-
lanyszámlát). Jelentôsen csökkentek a jutta-
tások – csak az ebédpénz maradt meg, de az
is kevesebb, mint eddig. Megszûnt a tele-
fonkedvezmény, felére csökkent a hang-
szerkarbantartásra adható éves keret, csök-
kentek illetve megszûntek bizonyos szociá-
lis segélykeretek, ritkábban utalható a ruha-
pénz is. 

– Mit gondol, nem érzik magukat kutya-
szorítóban a muzsikusok? Annak idején,
amikor a Zeneházzal, a magas fizetéssel és
az egyéb anyagi juttatásokkal, valóban a
legjobbak jelentkeztek az együttesbe, pilla-
natok alatt érezhetô volt a minôségi válto-
zás. Idôközben más zenekarok is óriási
pénzinjekciókat kaptak (kapnak), és ha va-
laki Önöknél elégedetlen lenne, váltani sem
tudna, mert mindenütt telt ház van fiatal,
jobbnál jobb muzsikusokkal. Végtére is
bármit le lehet nyomni a torkukon, hiszen
nincs hová menniük.

Néhányuknak van hová mennie, de ôk
bármikor felállhatnak, mert mindig lesz ho-
vá menniük. Éppen ezért is volt számomra
lenyûgözô, hogyan tudta Ligeti karnagy úr
kézben tartani az elmúlt hetek-hónapok ese-
ményeit. A zenekar fellépésein semmi nem
érzôdött, a problémák valóban a legbelsôbb
berkeken belül maradtak. Jobb lett volna
természetesen, ha elôbb lezárulnak a tár-
gyalások, hiszen akkor azoknak is több le-
hetôségük lett volna rendezni sorsukat,
akiknek sajnálatos módon távozniuk kell.

A távozni kényszerülô kollégákat hívjuk
majd kisegíteni, sôt némelyikük tartósab-
ban is visszajön gyesen, gyeden lévô kis-
mamákat helyettesíteni. Van néhány üres
zenekari hely, amelyekre próbajátékot hir-
detünk. E kategóriák – elsô fúvós állások –
nem képezték a létszámcsökkentés tárgyát.

A muzsikusoknak erôs a szakmai önbe-
csülésük és láthatják, hogy szorult helyzet-
ben is igyekszünk javítani sorsukon. Nem ar-
ra kell ugyanis büszkének lenni, ha kisebb
pénzbôl ugyanannyi embert foglalkoztatunk,
hanem ha kisebb pénzbôl, esetleg kisebb lét-
számmal ugyanazt a színvonalat tudjuk pro-
dukálni. Ez Ligeti karnagy úr szakmai el-
szántságát és tartását dicséri, mint ahogy az
is, hogy nem mond le egy-egy „monstrébb”
hangverseny mûsorra tûzésérôl sem. 
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imat, sok elfoglaltságom miatt nem jutott
idôm arra, hogy ezt a tervemet „melegen
tartsam” és képezzem magam a cél érde-
kében.

– Zongoratudásának látta valaha is
hasznát a zenekari játékban?

– Mint zongorista természetesen soha,
de rengeteget jelentett hallás szempont-
jából az, hogy huzamosabb ideig tanul-
tam zongorázni. Úgy gondolom, sokkal
többet értettem így a zenébôl. Jobban
hallottam a harmóniákat, szólamokat, vi-
lágosabb volt számomra a zenei történés.
A zenekari tagként tisztában voltam a ze-
nei szövetben betöltött szerepemmel,
egy-egy hang jelentôségével, akkordbeli
szerepével. Máshogy muzsikál így az
ember!

– Nem bánta meg, hogy színházi zene-
karhoz került?

– Hívtak egy idôben az egykori ÁHZ-
hoz, késôbb a Budapesti Fesztivál Zene-
karhoz, de én mindig a zenekari árkot vá-
lasztottam. A koncert-zenekar és az ope-
ra-zenekar jellege teljesen más. Az elôb-
bibe még Gyôrben volt alkalmam bele-
kóstolni, tehát tapasztalatból mondha-
tom, hogy számomra az utóbbi sokkal iz-
galmasabb, színesebb és sokrétûbb. Má-
ra szinte a szívemhez nôtt.

– Sok karmesterrel játszott együtt,
számtalan operaénekes áriájához szol-
gáltatta a kísérôzenét. Ez nagyfokú al-
kalmazkodást igényel. Volt, hogy nem tu-
dott ennek eleget tenni?

– Ha az ember ezerszázalékosan tudja
a szólamát, akkor bármit csinálhat a kar-
mester, az énekes, a játékosnak nem
okozhat problémát a kért zenei megvaló-
sítás. Próbáltam mindig a lehetô legna-
gyobb mértékben elsajátítani a szólamo-
mat éppen azért, hogy a zenei anyaggal
szembeni  biztonságos fölényem minden
helyzetben megmaradjon. Egyébként az
ön által említetteken kívül a tagoknak is
kell egymáshoz alkalmazkodniuk. Na-
gyon összetett és izgalmas társasjáték,
kamarazene nagy apparátusra.

– Ebben a nagy családban ön szerint
milyen szerepe van a nagybôgônek?

– Otto Klemperer mondta egyszer,
hogy a zenekar csizmája a nagybôgô.
Nemcsak azért, mert az van alul, hanem
azért is, mert harmóniai és tempóbeli tar-
tásban egyaránt nagyon biztosan kell áll-

nunk a lábunkon. Tehát, ennek a lábbeli-
nek nagyon tisztának kell lennie. Amit el-
engedhetetlenül fontosnak tartok a szóla-
mon belül is, az a tiszta, összehangolt,
pontos játék.

– Eddig csak a munkáról beszéltünk.
Az ön számára mi a kikapcsolódás?

– Nagyon szertek kamarazenélni ez-
úttal a hagyományos értelemben.  Ebben
is szerencsésnek mondhatom magam,
mert az elmúlt  évtizedek alatt, mind a
mai napig gyakran lehettem különbözô

kamaraegyüttesek (Liszt Ferenc Kama-
razenekar, Bartók-, Kodály Vonósné-
gyes) vendégmûvésze. Ami még  nagy
örömöt okoz számomra az, amikor a kö-
zönség soraiból hallhatom egykori tanít-
ványaimat különbözô zenekarokban ját-
szani. Nem egy közülük az én kollégám
az Operaház Zenekarában. Nagyon jó ér-
zés látni ôket, hogy úgy állnak hozzá a
muzsikához, ahogy immár tíz éve zene-
akadémiai tanárként próbálom nekik
megmutatni.

Várkonyi Tamás




