
„Harmónia kívül-belül” címmel jelent
meg portrévázlat Kelemen Barnabásról a
Muzsika októberi számában. Amikor in-
terjú-készítés céljából felkerestem ottho-
nában, már maga a barátságos környezet
sok mindent megmagyarázott. Rejtô Jenôt
idézve, „semmi luxus, de sok kényelem”
– mindez tágasan, természetesen. Mert
természetes, hogy a fészekrakás idejére
nem állíthatják meg az idôt – menyasszo-
nyával, Kokas Katalinnal elsôsorban
„szakmai” életüket élik. Mégis, elsô látás-
ra nyilvánvaló: a két utazás közötti pilla-
natkép nem a „mûvészi rendetlenség” ál-
lapotát konzerválja. A saját-otthon
teremtésének elsô lépéseire szinte csak
lopva jut idô, mert elsôsorban szakmai
követelményeknek, felkéréseknek kell
eleget tenniük.

F.K.: Zenész-családba születni: min-
den bizonnyal kiváltságos mindazoknak,
akiknél ez a külsô körülmény belsô indít-
tatással párosul. És sok múlik a szülôkön
is, akiknek példája különbözô reakciókat
válthat ki. Hogy volt ez az Ön esetében?

K.B.: Nálunk nem forszírozták, hogy a
zenei pályát válasszam, de annyira adott
volt a környezet, hogy ez nem történhetett
másképp. A Liszt Ferenc Kamarazenekar
akkora hatással volt rám, élén Rolla János-
sal, hogy se nem csellózni szerettem volna
(mint édesapám), se nem csembalózni
(mint édesanyám), hanem hegedülni. Jól
bevált az a taktika, hogy semmifajta erôl-
tetéssel nem akarták meghatározni, hogy
milyen irányba induljon az életem. Látták,
hogy kedvvel hegedülök (egyébként elsô
hegedûmet Jancsinak hívtam, Rolla János
után, természetesen) – és komolyan vet-
ték. Csintalan gyerek voltam, ôk pedig na-
gyon megértôek – de a rendszeres gyakor-
lásra idejekorán rászoktattak. Nagyon
sokat köszönhetek szüleimnek.

F.K.: Ilyen zenei közegbôl indulva, ho-
gyan alakult a zenehallgatás lehetôsége?
Rendszeresen kínálkozott a koncerteken
az élô zene – és minden bizonnyal sok fel-
vétel állt odahaza is rendelkezésre.

K.B.: Leginkább élô zenét hallgattam,
legnagyobb számban mindig a Liszt Fe-
renc Kamarazenekar koncertjeit, de
amellett természetesen föltettünk lemeze-
ket is. Zenész-családban ritkán fordul
elô, hogy „csak úgy”, magának a zene-
hallgatásnak az öröméért hallgatunk ze-
nét, sôt, a saját-felvételek újrahallgatása
sem gyakori. Legtöbbször konkrét célja
van annak, hogy milyen felvételt hallga-
tunk: vagy a mûvet akarjuk megismerni
(esetleg, mert hamarosan tanulni illetve
játszani fogjuk), vagy az elôadó interpre-
tációjára vagyunk kíváncsiak. Ha – nagy-
ritkán – kikapcsolódásból akarunk zenét
hallgatni, akkor valami egészen másfajtát
teszünk fel.

F.K.:  Például?

K.B.: Jazzt vagy népzenét – de a népze-
nét egészen tágan értelmezve; akár indiai,
kínai vagy japán zenét (meditációsat,
pontosabban mû-meditációsat nem!) – és
nagyon érdekesek a Föld hangjai, a ter-
mészet hangjai. A bálnák, a farkasok, a
madarak vagy a tenger hangjai nagyon
szépek tudnak lenni.

F.K.: Térjünk vissza még a célirányos
zenehallgatásra!

K.B.: Miután mindig van egy meghatá-
rozott célja annak, hogy miért hallgatok
valamit, elsôsorban az dominál. Tehát, ha
Bachot szeretnék hallgatni, akkor elsôdle-
ges a zeneszerzô – de az is fontos, hogy ki
játssza. Kifejezetten tanulmányi szem-
pontból nagyon érdekesek a régi Bach-in-
terpretációk; nem mintha ma bárkinek kö-
vetni kellene az olyan elôadásmódot.
Azért tanulságos az újrahallgatásuk, mert
akkor is éltek nagy elôadómûvészek.
Kedvenc elôadóimtól viszont szinte bár-
mit szívesen meghallgatok – csakhogy az
ô játékukat halljam.

F.K.: Kedvenc elôadók?

K.B.: Sokféle szempont szerint említ-
hetnék különbözô mûvészeket, de tud-

nunk kell, hogy sokan „specializálódnak”
bizonyos zeneszerzôkre, korszakokra.
Különösen zavarban vagyok, hogy mi-
lyen sorrendben mondjam ôket. Tény,
hogy minden híres magyar elôadót szíve-
sen hallgatok. Kocsis, Perényi Miklós,
Ránki, Schiff, vagy említhetném Kurtágot
... Rados Ferenccel szeretek dolgozni, de
az ô felvételei elég régiek és ô azóta sokat
változott... A külföldiek közül elsôsorban
hegedûsöket hallgatok. Nagyon fontosnak
tartom, hogy sokféle elôadásmódból ala-
kítsa ki az ember a saját stílusát. Ezért
sokféle hegedûst hallgattam és hallgatok
ma is – kezdve a régi nagyoktól, akiket ta-
lán nem is kell megnevezni. (De azért
hadd említsem Menuhint és Ojsztrahot –
meg Kreisler, Huberman is nagyon meg-
határozó.) A legkitûnôbb hegedûsök na-
gyon különbözhetnek egymástól, elég, ha
Thomas Zehetmairra utalok és a Hagen
Vonósnégyesre. Nagy hatással van rám
Vengerov és Repin, akiket személyesen is
ismerek. Fantasztikusan jó hegedûsök,
akik óhatatlanul is befolyásolnak játékuk-
kal. De hogy a külföldiek közül se csupán
hegedûsöket említsek, mondanám Har-
noncourt, Barenboim és Brendel nevét.

F.K.: Mikor tudatosodott Önben, hogy
a zenész-pályát választja?

K.B.: Tudatra ébredésemkor – vagy ta-
lán már azelôtt. Mert akkor alakul ki az
ember, amikor igazán még nem is tud ró-
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la – aztán vigyázni kell arra, hogy minél
több maradjon meg belôle...

F.K.: Ilyen szempontból is meghatáro-
zó jelentôségûek a tanárok.

K.B.: Fantasztikus szerencsém volt nö-
vendékként is – bár, azt hiszem, egész
életemben fogok tanulni, lehetôség sze-
rint a legjobbaktól. 

Baranyai Valériánál kezdtem hegedül-
ni, aki kitûnôen irányított mind zenei,
mind technikai téren. Tulajdonképpen
minden olyan problémára ráébresztett,
amelyekre késôbb a legnagyobb tanárok
és hegedûsök hívták fel figyelmemet. A
Zeneakadémia elôkészítô tagozatán
Perényi Eszterhez kerültem, akinél mind-
végig hivatalosan-folyamatosan tanultam.
De kialakulásomban sokat számítottak
olyan muzsikusok is, akiktôl ritkábban ta-
nultam. Szüleim például sokat dolgoztak
velem, fôleg kiskoromban – de aztán egy-
re kevesebb ideig foglalkoztak velem, és
egyre ritkábban. Nagyon nehéz lehet elta-
lálni az ideális arányt; van, amikor a szü-
lôk „rajta-maradnak”, rátelepszenek a
gyerekre – így utólag visszatekintve, ôk
nagyon jól csinálták.

Aztán – büszkén mondom – mesterkur-
zusokon és magánórákon sok neves ma-
gyartól tanultam, a zene minden területén.
Radost már említettem, a hegedûsök kö-
zül  mondanám még Fenyves Lórántot,
Zsigmondy professzor urat, Pauk Györ-
gyöt – és Kurtág Györgyöt, aki fantaszti-
kus kamarazene-tanár. A külföldiek közül
nagy hatással volt rám Igor Ozim, Zehet-
mair illtve Sergio Luca is.

F.K.: Szülei nem befolyásolták a hang-
szerválasztásban?

K.B.: Nem. Kezdetben az a legfonto-
sabb, hogy a gyerek mennyire szeretné
azt a hangszert, amelyhez közel került.
Hagyni kell, hogy kielégítse vágyait –
még olyan esetben is, ha az illetô hang-
szer nincs a lakásban. A gyakorlás során
– amit a legtöbb gyerek nem szeret – ki-
derül, hogy van-e kitartása, tehát tartós-
nak bizonyul-e a lelkesedés, és az is,
hogy van-e érzéke az adott hangszerhez.
Ha a tanár is azt mondja (a tanárválasztás
megint csak kényes kérdés!), hogy „meg-
éri”, akkor érdemes egy kicsit erôltetni is

a dolgot. Fôleg vonós hangszereknél,
ahol évekig tart, amire úgy tud játszani a
kezdô, hogy abban valóban lehet gyö-
nyörködni. Évek telnek el, mire kialakít-
juk a minôségi hangot. De addig is fon-
tos, hogy kezdettôl fogva élvezze azt,
amit csinál.

F.K.: A közönség elôtt való játékra szü-
letni kell?

K.B.: Az biztos, hogy akit ez feszélyez
vagy lehangol, az nem való erre a pályá-
ra. Attól még tanulhat zenét, értô-igényes
zenehallgató lehet belôle – s ez nem alá-
becsülendô! De akit kezdettôl frusztrál a
színpad, azon nem lehet segíteni.

F.K.: Lehet-e tanulni (és tanítani) a
színpadi „viselkedést”?

K.B.: Lehet és kell is. Az elsô idôben
figyelni kell a gyereket, milyen irányban
alakul, hogyan viselkedik a színpadon.
Amint ki tudja fejezni az érzéseit (tehát ha
már annyira birtokolja hangszerét, hogy
ki tudja fejezni érzéseit), akkor minden-
képp arra kell biztatni, hogy a lehetô leg-
nagyobb mértékben fejezze ki az érzéseit.
És ha pozitív jelek mutatkoznak, akkor
arra kell vigyázni, hogy megtanulja kor-
dában tartani ôket. Amikor valaki észre-
veszi, hogy ha ô élvezi a zenét, a zenélést,
vagyis, a szó jó értelmében véve játszik a
zenével, akkor a közönség is élvezni fog-
ja – akkor könynyû átesni a ló túlsó olda-
lára. Könnyen elôfordulhat, hogy ezen a
tapasztalaton fellelkesedve, komolytalan-
ná válik: jobban hat rá a saját zenélése,
mint amekkora élvezetet a közönségnek
nyújt. Vigyázni kell tehát, hogy a hallga-
tóságnak legalább annyi örömet adjunk,
mint saját magunknak.

F.K.: Ha az elsô hegedû „Jancsi” lett,
s az elsô nagy zenei élmények kamaraze-
nekarhoz kötôdtek, mi adott indíttatást a
szólista-pályához?

K.B.: Rengeteg kiváló szólistát láttam
a Liszt Ferenc Kamarazenekar élén –
elég itt Isaac Sternre vagy Zehetmairra
utalni. A hegedû mint hangszer mellett
csakhamar megláthattam a hegedülés-
nek a „csúcsát”, amikor szólóznak a he-
gedûsök. Legalábbis, régen így éreztem.
Ma már tudom, hogy nem az a csúcs – a
hegedû-irodalomnak talán csak 5%-a

íródott szóló-hegedûre a legmagasabb
szintû zenék közül. Idôközben megta-
nultam becsülni a kamarazenét, elsôsor-
ban a vonósnégyes-irodalomnak kö-
szönhetôen.

F.K.: Ahhoz, hogy valaki szólistaként
kitûnjön, értékes-rangos mesterhegedûre
van szükség.

K.B.: Talán még a márkánál és minô-
ségnél is fontosabbnak érzem, hogy a ze-
nész harmóniában legyen a hangszerével.
Hiába van valakinek fantasztikus hang-
szere, ha nincs vele összhangban – az
egyéniségéhez jobban illô hangszerrel
mindenképp jobb hatást kelt.

F.K.: Több sikeres verseny-szereplés
után hogyan gondolja: aki jól érzi magát
a pódiumon, eleve versenyzô-típus?

K.B.: Nem feltétlenül. A versenyhez
nem elég érzésekkel elbûvölni a közönsé-
get – oda más is kell. Én olyan vagyok,
aki a koncerten szeret a „leg-verseny-
szintebben” hegedülni, tehát olyan precí-
zen, hogy az akár versenyen is megállná a
helyét – a versenyen viszont szeretek
„koncertszerûen” játszani. Ez néha kifeje-
zetten jó hatást tesz a zsûrire. Azt senki
sem tudja kikapcsolni, hogy ott ül a 8-9
tagú zsûri – és rajtuk múlik, hogy milyen
eredményt ér el a versenyzô.

F.K.: Rendkívül eredményes évet köny-
velhetett el Perényi Eszter: szinte egy-
idôben nyerte meg a Budapesti Szigeti Jó-
zsef  Nemzetközi Hegedûversenyt Kokas
Katalin – Ön pedig a világ talán legran-
gosabb versenyét Indianapolisban.

K.B.: Nagy öröm lehetett neki – és ne-
künk is nagy öröm, hogy így alakult az a
hét. Perényi Eszterhez én is elmentem a
nyáron, s elvittem a versenyanyag nagy
részét – Kati is végigdolgozta a nyarat a
tanárnôvel, holott elvileg már befejeztük
tanulmányainkat nála. De a DLA-fokozat
még hátra van, úgy tervezzük, hogy min-
denképp itthon fogjuk elkezdeni – aztán
bárhol folytathatjuk.

F.K.: Perényi Eszter növendékei közül
sokan szerepelnek eredményesen a legkü-
lönbözôbb versenyeken. Mi a titka – vagy
legalábbis, mi az, ami „megfejthetô” a
titkából?
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K.B.: Egészen rendkívüli, ahogyan az
egyéniségeket érvényesülni hagyja.
Nem skatulyázza be a növendékeit
egyetlen irányvonalba, nem kényszeríti
rá az elképzelését mindenkire. Fôleg
külföldön vannak olyan tanárok, akik-
nek a növendékét már az elsô hangok
után meg lehet ismerni. Perényi Eszter
más. Minden növendéke máshogyan ját-
szik, fôleg azok, akiknek különlegesebb
önálló mondanivalójuk van. Ugyanak-
kor technikailag ugyanannak a nagy he-
gedûiskolának vagyunk a sarjai (ô pedig
inkább már az ága!). A hegedû (ellentét-
ben például a zongorával) „nem szólal
meg”, a játékos feladata a hangképzés.
Tanárnônk a legmagasabb szintig min-
denkinek figyel a hegedûhangjára – és
az is jó dolog, hogy nála a zene és a
technika egyaránt magas szinten van.
Nem véletlen, hogy régi növendékei
idôrôl-idôre felkeresik.

F.K.: Miben különbözött az amerikai
verseny azoktól, amelyeken már korábban
eredményesen szerepelt?

K.B.: A Brüsszeli Erzsébet Királyné
versenytôl csak annyiban különbözött,
hogy a világ másik felén volt. Egyébként
nem véletlenül nevezik ezt a kettôt a világ
két legrangosabb versenyének. Személy
szerint, nekem abban különbözött, hogy
Brüsszelben harmadik lettem, most Ame-
rikában pedig elsô.

A mûsort tekintve, a brüsszeli talán ne-
hezebb volt: több anyagot kellett játszani,
és feszítettebb volt a program, amennyi-
ben egy hét alatt meg kellett tanulni egy
modern hegedûversenyt is. Ilyen nem volt
Indianapolisban, de rövidebb ideig tartott
(itt két és fél hetünk volt, míg Brüsszelben
négy). Végeredményben tehát egyiket
sem lehet alárendelni a másiknak, a ne-
hézségi szintet illetôen.

Ami miatt ez most nehezebbnek tûnt:
végignéztem a 200-ból kiválasztott 43
versenyzô szakmai életrajzát, s közülük
legalább 15 nemcsak hogy világverse-
nyek díjazottja, de I. helyezettje volt! Úgy
gondoltam, itt már a döntôbe jutni is nagy
dolog – ezután még nagyobb lett az örö-
möm, hogy megnyertem.

F.K.: Rendre jelennek meg felvéte-
lei is.

K.B.: Hamarosan megjelenik két új le-
mezem, amelyeknek nagyon örülök. Az
egyiken Michael Haydn hegedûverse-
nyeit játszom – az Erkel Ferenc Kamara-
zenekarral –, amik egészen rendkívüli da-
rabok. Ha Mozart nem írt volna
hegedûversenyeket, mindenki ezeket ját-
szaná, annyira élô, pezsgô zenék, ráadásul
tartalmas-mély mondanivalójuk is van. A
másik felvételen Brahms-szonátákat ját-
szom Vásáry Tamással.

Miként a versenyen is a koncertél-
ményt szeretném érzékeltetni, úgy a CD-
felvételeken is azt szeretném. A felvétel
elején mindig végigjátszunk egy tételt
(néha többet is egyvégtében). Próbáljuk a
legmagasabb szintre vinni, és utána korri-
gáljuk, amit kell. Sajnos, a CD-felvétel a
filmfelvétel-készítéshez hasonlítható. De
azért nem olyan szörnyû – a legritkábban
fordul elô, hogy másodperces „schnit-
teket” kelljen felvenni. A javítás techni-
kai lehetôsége azonban nem alábecsülen-
dô, mert magasabb minôség elérését
célozza, tehát a minôségi produkció szol-
gálatában áll.

Fontosban tartom a hangfelvételeket
akkor is, ha némely produkcióból szinte
„telített” a piac. Úgy érzem, a felvétel
nemcsak a mának szól. Ha most világ-
szerte még nem sokan veszik lemezeimet,
attól még elôfordulhat, hogy 50 év múlva
érdekesnek fogják tartani némelyiket. És
felvételt akkor is érdemes készíteni, ha
csak azok vásárolják, akik koncerten szí-
vesen hallgatják játékomat.

F.K.: Felvételekben és fellépésekben
gazdag pályát kívánok – mindannyiunk
örömére.

Fittler Katalin
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A 2002-es esztendô sok örömet tartoga-
tott a fiatal kürtmûvésznek, Berki Sándor-
nak. Ebben az évben született meg ugyan-
is a kislánya, Júlia, hosszas várakozás
után végre új, gyönyörû hangszert kapott,
s ráadásul még kollégái, a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarának muzsikusai is
ôt választották az év zenekari mûvészé-
nek, így október 1-jén, a Zene Világnap-
ján a Nemzeti Galériában rendezett kon-
certen átvehette a Dohnányi-díjat. 

Meglepett a zenekar szavazata, s bol-
doggá tett, hiszen ha az embert a kollégái
tartják érdemesnek egy díjra, az a legna-
gyobb elismerés – meséli Berki Sándor –
Ezúton is szeretném megköszönni nekik a
bizalmat és a szeretetet. Kilenc esztendeje
vagyok tagja a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekarának, még a diplomám megszer-
zése elôtt, ösztöndíjasként kerültem az
együtteshez. A fôiskolán Tarjáni Ferenc
professzor növendéke voltam, s ô, aki so-
kat játszott a Rádió együttesében, hívta fel
a figyelmemet a zenekarra, amelyet min-
dig nagy szeretettel emlegetett. Tarjáni
professzor inspirált arra is, hogy jelentkez-
zek a Rádiónál meghirdetett próbajátékra,
sokat segített a felkészülésben, így a hét

A kürtmûvész
szerencsés 
esztendeje

Berki Sándor kapta a Rádió-
zenekar Dohnányi-díját

Ember Dániel,
a Zeneakadémia III. éves hallgatója –
Tarjáni Ferenc növendéke –, 2002.
november 21-én Londonban, a PAX-
MAN hangszerkészítôgyár nemzet-
közi kürtversenyén, 65 résztvevô kö-
zül érdemelte ki a legjobbnak járó
díjat, amely a cég által fölajánlott,
egyedi gyártású mesterkürt volt.




