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– Székelyudvarhelyen 
született, Marosvásárhe-
lyen nőtt fel, aztán legtöbb 
idejét mégis Szentegyhá-
zán töltötte. Hol van otthon 
manapság Haáz Sándor?

– Mindhárom helyen otthon 
vagyok.

– S melyiktől mit kapott?
– Vásárhely a fiatalságomat, 

a neveltetésemet jelenti. Azt, 
amit tudok zenei téren, Vásár-
helyen szedtem magamra. Ol-
vasmányaimról, tanáraimról, 
iskoláimról is csak szuperlatívu-
szokban beszélhetek. Vásárhely 
tehát számomra az atyám. Ud-
varhelyhez a családalapításom 
kötődik, de az ősök is Udvarhely-
ről származnak, tehát Udvar-
hely a legendákban lévő igazi 
szülőföld. Szentegyháza pedig 
a szakmai sikereim helyszíne. 
De azt hiszem, hogy nem csak 
ennyi: rengeteg érdekes kísér-
let, kaland, ötletbörze. Itt tudtam 
igazából kiélni, amit Marosvá-
sárhelyen magamba szívtam. S 
akkor ne hagyjuk ki a nyikómenti 
Tarcsafalvát, amely anyám ágá-
ról való nagyszülői fészek volt. 
Ott volt az indiánosdi, a patak, 
a mező, a falusi élet, ami annyi-
ra mélyen belém ivódott, hogy itt 
Szentegyházasfaluban a falusi 
életet valójában annak a párhu-
zamaként tudtam megélni.

– Érdekes, hogy Szent-
egyházán teljesedett ki, 
hiszen, ha jól tudom, csak 
egy évre készült a város-
ba. Aztán lassan negyven 
éve itt tanít.

– Én pár napra készültem, nem 
is egy évre. Megörököltük az ud-
varhelyi házat, és ’78-ban nem 
volt annak gazdája. Újraállamo-
sítási ötlettel jött az akkori kor-
szak, és édesapám megijedt, 
hogy a házat elveszik, ha nincs 
gazdája. Akkor döntött úgy a csa-
lád, hogy vegyem kézbe én, és a 
nevemre íratták a házat. Beleköl-
töztem, családot alapítottam, és 
onnan ingáztam munkahelyem-
re. Jelen pillanatban Szentegyhá-
zán is van házam. Gyakran itthon 
alszom, közbe-közbe meg otthon.

– Akkor volt itt egy zene-
tanári állás, úgy került ide?

– Igen, egy állás, amelyet a 
hetvenes évek elejétől évente 
foglalt el mindig másvalaki. Nem 
tudtak egy állandó embert kap-
ni, mert mindenki dobbantó-
nak, átjáróháznak használta 
az 1-es számú iskolát, míg vé-
gül ’78-ban idekerültem, szintén 
átjáróháznak akarva az egé-

szet használni. Akkor az is-
kolaigazgatóm, Kádár Levente 
– egyébként uzoni születésű fi-
zika- és torna szakos tanár – 
döntött úgy, hogy valamilyen 
módon meghonosít engem ze-
netanárként, címzetes állás-
ban megfog. Abban az időben 
száz tagú kórusa, zenekara volt 
az iskolának. Elődöm, Herczeg 
Mihály fél normával zenét taní-
tott. Az iskolában heti rendsze-
rességgel énekeltek, gyakran 
felléptek székely ruhás viselet-
ben. Örököltem egy másik kez-
deményezést is: két nyugdíjas 
kántortanító vonósoktatását, Ta-
más Misi bácsi és Gál Endre bá-
csi hegedűtanítási módszerét, 
és egyáltalán az igényt a falu-
ban, hogy járatják hegedűórákra 
gyermekeiket. A hegedűoktatást 
már ’79-ben átvettem. Ugyan-
akkor fúvószenekar indult a te-

lepülésen, az igazgatóm pedig 
úgy látta érdemesnek, hogy fia-
tal zenetanárként az abban va-
ló szereplésemet, jelenlétemet 
is megkérje tőlem. Így aztán ’79-
80-ban már egy ütőképes kis 
fúvósegyüttese volt az iskolá-
nak, meg nagyon szépen hege-
dült az a pár gyermek is, akiket 
örököltem, betanítottam. ’82-ben 
már erőteljesen szépen szólt a 
18 tagú vonószenekarom és a 14 
tagú fúvószenekarom, plusz a 
kórus. A zeneóráim nagyon él-
vezetesek voltak, annyira bele-
szerettem az énektanításba az 
iskolában, hogy ez a szerelem a 
mai napig tart. Ha valaki ezt 35-
40 évvel ezelőtt mondta volna, 
akkor nem hiszem el neki, hogy 
lehet ilyen hosszan egy szakmát 
gyakorolni mindig megújulva, s 
közben nem megunni.

– Úgy hallottam, úgy lett 
ebből a három nagy hal-
mazból egy, hogy a hosszúra 
nyúló tanévzáró előadáso-
kat unták a szülők. Igaz ez?

– Ez azért nem igaz, mert az 
évzáró, illetve iskolaünnepélye-

ken különféle nagyon jó produk-
ciók voltak akkoriban is, főleg 
színdarabok. Minden szülő alig 
várta, hogy az ő gyereke sorra 
kerüljön, tehát egyáltalán nem 
unták, sőt telt házas előadások 
voltak ezek. Inkább arról van szó, 
hogy a négy és fél, öt órás isko-
lai ünnepély után még két furu-
lyacsapat, egy madrigál kóruska, 
népzenekör, népdalkör és két 
kiszenekar kellett volna bemu-
tatkozzon. Erre mondta az igaz-
gató, hogy vonjam össze valahogy 
ezeket az együtteseket, hogy a 
szülők türelmét ne tegyük próbá-
ra. Akkor, ’82-ben döntöttem úgy, 
hogy kipróbálok egyfajta össze-
ömlesztést, így a furulyások, a 
vonósok és a fúvós együttes, na 
meg a kórus összeállt egy csapat-
ba, és leénekelte a maga három 
nótáját. Elvileg ez egy tízperces 
előadással bezárta az iskolai ün-
nepélyt. Illetve bezárta volna, ha 
nem tapsolták volna vissza azt is 
háromszor. Ezzel 1982 júniusá-
ban megszületett a Gyermekfili. 
Harmincöt éve ennek. Egy-két 
próba után én már ráéreztem, 
hogy ez egy kivételes hangszín, 
egy kivételes látvány lesz.

– Milyen volt a Fili élete a 
kommunizmusban? Lehe-
tett székely ruhában éne-
kelni, bármiről dalolni?

– Igazság szerint a Gyermekfili 
magva, az élete a zeneórákban 
rejtőzködik, az iskolai zeneórák 
rendszerességével lehet elültetni 
a gyerekben a népdal iránti sze-
retetet és a népdal előadásával 
a székely ruha iránti igényt is. 
A kommunizmusban is a népdal 
népdal volt, és amennyiben nem 
tudták a magyar nyelvű zeneok-
tatást befolyásolni és megszün-
tetni, akkor óhatatlanul a népdalt 
a Fili által a színpadra lehetett 
varázsolni. S ha már volt népdal, 
akkor volt székely ruha is. Te-
hát ez megindokolható volt. De 
emellett fontos tudni arról, hogy 
a kommunizmus kirakatpoliti-
kájába beletartozott az is, hogy 
ők „a nemzetiségekkel nagyon jól 
bánnak, természetesen megen-
gedik, hogy székely ruhás kóru-
sok lépjenek fel”. Bár mi léptünk 

fel pionírruhában is. Az ének 
ugyanaz, a gyermek ugyanaz, a 
ruha igaz, hogy sokat tesz az em-
beren, de a gyermekek pont olyan 
átéléssel meg tudták csinálni 
azokat a koncerteket is, amelye-
ken a vonalas darabokat pionír-
ruhában kellett előadni. A lényeg 
úgyis az volt, hogy „Misike, az én 
szeretőm fújja a trombitát, s én 
meg mögötte két sorral énekelek 
és nézem”. Ennek mindegy, mi-
lyen ruhát adunk rá. (nevet)

– Erről is szól a Fili?
– Jaj, hogyne szólna. Hát ezek 

a csodálatos erőviszonyok, ame-
lyek ismeretében nagy energiákat 
lehet a gyermekekből felszabadí-
tani. Fel lehet ezeket használni. 
Persze, meg kell nagyon válogat-
ni, hogy pont a tiltással vagy az 
engedélyezéssel viszem előbbre 
a dolgokat. Embere válogatja. Ez 
egy örökös sakkjátszma.

– Nehéz dolga van egy ze-
netanárnak? Nem félt at-
tól soha, hogy nem veszik 
komolyan? A zenetanár 
mégsem egy matektanár, 
neadjisten romántanár. 
Ennyi idő alatt is lehet hat-
ni a gyerekekre?

– Nemcsak az órákon ha-
tok a gyerekekre, hanem a szü-
netekben, az iskolán kívüli 
tevékenységeken is, biciklitú-
rákon, kirándulásokon és a tur-
nékon. Nagyon izgalmas dolog, 
hogy van egy negyven fős közös-
ségem bezárva egy autóbuszba 
nyolc órán keresztül, és tudom 
pótolni azokat az órákat, amikor 
csak 45 perc áll rendelkezésem-
re. Nincs is jobb lehetőség a neve-
lésre, mint egy autóbusz.

– Hogy létezik, hogy 
mindig van százötven te-
hetséges gyerek Szent-
egyházán? Generációról 
generációra?

–  Több van, mint százötven. 
Ennyi áll a színpadon, vagy in-
kább száznegyven, ha őszinték 
akarunk lenni. Néha vannak 
olyan koncertek, amikor szín-
padra engedek mindenkit. De 
az, ami egyensúlyt jelent és 

jól szól, amivel érdemes szín-
padra kiállni, az általában a 
mi esetünkben százharminc-
száznegyven fős együttesnél 
kezdődik. Élvezetes megnézni 
a képeket, amelyek Filinapokon 
előkerülnek, hogy hogyan is 
kezdte egyik vagy másik jó éne-
kes vagy zeneiskolába bejutó di-
ák zöldfülű korában: hogy ment 
fel a második sorba mint erő-
teljes kórustag, a harmadikban 
már meghatározza a kórust, a 
negyedik sorban már valóban 
magas színvonalon énekel. Ezt 
nem igazán akarom szétszed-
ni. Részben azért, hogy az újra-
termelődés örökké működjön, 
mert a hátsó nagytól tanul a ki-
csi, meg a kicsinek az a vágya 
ugye, hogy hátra kerüljön. Ami-
kor megkérdem, mi akar lenni, 
vagy azt mondja, hogy zenekari 
tag vagy a kórus negyedik sorá-
ban lenni, neadjisten zászlótar-
tó. Ezek a hierarchia-szintek.

– Lassan Haáz Sán-
dor és a Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia díja-
it megszámlálni is nehéz. 
Néhányan azt vizionálják, 
hogy majd iskolákat ne-
veznek el önről.

– Nem, nem szabad ilyent csi-
nálni.

– Hogy éli meg ezt? Az 
ember mégiscsak lehet 
próféta saját hazájában?

– Szerintem lehet, sőt, a sa-
ját hazájában izgalmasabb 
prófétának lenni, szebb és ne-
mesebb. Mindenképpen próféta 
kell lenni, de én nem látom egy-
általán annak értelmét, hogy a 
nevemmel valami iskola dísze-
legjen. Én csak a munkámat 
végzem a lehetőségek szerint, a 
velem született és belém nevelt 
adottságokat, készségeket al-
kalmazom tisztességesen. Eb-
ben nincsen semmi különleges. 
Úgy, ahogy egy szakácsról sem 
neveztek el recepteket. Ő végzi 
a dolgát. Így van a Fili-féle ze-
nével is. Múló művészet, amely 
megújul minden nap.
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Az összművészettől a Gyermekfilharmóniáig, avagy interjú Haáz Sándorral

A tréfásan szigorú Fili-vezér 

Pár napra készült Szentegyházára. Lassan negyven éve tanít ott

Nemrég filmet is forgattak róla és a Szentegyházi 

Gyermekfilharmóniáról. Abban Haáz Sándort 

egyik tanítványa így jellemezte: kedves, jószívű, 

vidám, s van humora, ami jól is áll neki. Ugyanak-

kor szigorú. Ezt tapasztaljuk mi is a lassan negy-

ven éve Szentegyházán tanító zenetanártól. A 

Fili-vezér ilyen a zeneszobába „betévedt” újság-

írókkal is: viccelődik, tréfálkozik, aztán kiderül, 

majd’ minden szavát érdemes komolyan venni.
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„Én csak a munkámat 
végzem a lehetőségek 
szerint, a velem 
született és belém 
nevelt adottságokat, 
készségeket 
alkalmazom 
tisztességesen.”




