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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. Vásár-
hely a fiatalságomat, a nevelte-
tésemet jelenti. Azt, amit tudok 
zenei téren, Vásárhelyen szed-
tem magamra. Olvasmányaim-
ról, tanáraimról, iskoláimról is 
csak szuperlatívuszokban be-
szélhetek. Vásárhely tehát szá-
momra az atyám. Udvarhelyhez 
a családalapításom kötődik, de 
az ősök is innen származnak, te-
hát Udvarhely a legendákban lévő 
igazi szülőföld. Szentegyháza pe-
dig a szakmai sikereim helyszí-
ne. 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. 

– 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 udvarhelyi házat, és ’78-ban 
nem volt annak gazdája. Újraál-
lamosítási ötlettel jött az akko-
ri korszak, és édesapám meg-
ijedt, hogy a házat elveszik, ha 
nincs gazdája. Akkor döntött 
úgy a család, hogy vegyem kéz-
be én, és a nevemre íratták a 
házat. Beleköltöztem, családot 
alapítottam, és onnan ingáz-
tam munkahelyemre. Jelen pil-
lanatban Szentegyházán is van 
házam. Gyakran itthon alszom, 
közbe-közbe meg otthon.

– Akkor volt itt egy ze-
netanári állás, úgy került 
ide?

– Igen, egy állás, amelyet a 
hetvenes évek elejétől éven-
te foglalt el mindig másvalaki. 
Nem tudtak egy állandó embert 
kapni, mert mindenki dobban-
tónak, átjáróháznak használta 
az 1-es számú iskolát, míg vé-
gül ’78-ban idekerültem, szin-
tén átjáróháznak akarva az egé-
szet használni. Akkor az iskola-
igazgatóm, Kádár Levente dön-
tött úgy, hogy valamilyen módon 
meghonosít engem zenetanár-
ként, címzetes állásban meg-
fog. Abban az időben száztagú 
kórusa, zenekara volt az isko-
lának. Elődöm, Herczeg Mihály 
fél normával zenét tanított. Az 
iskolában heti rendszeresség-
gel énekeltek, gyakran felléptek 
székelyruhás viseletben. Örö-

költem egy másik kezdeménye-
zést is: két nyugdíjas kántorta-
nító vonós oktatását, Tamás Mi-
si bácsi és Gál Endre bácsi he-
gedűtanítási módszerét, és egy-
általán az igényt a faluban, hogy 
járatják hegedűórákra gyerme-
keiket. A hegedűoktatást már 
’79-ben átvettem. Ugyanakkor 
fúvószenekar indult a telepü-
lésen, az igazgatóm pedig úgy 
látta érdemesnek, hogy fiatal 
zenetanárként az abban való 
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, aki-
ket örököltem, betanítottam. 
’82-ben már erőteljesen szépen 
szólt a 18 tagú vonószenekarom 
és a 14 tagú fúvószenekarom, 
plusz a kórus. A zeneóráim na-
gyon élvezetesek voltak, annyi-
ra beleszerettem az énektaní-
tásba, hogy ez a szerelem a mai 
napig tart.

– Úgy hallottam, úgy lett 
ebből a három nagy hal-
mazból egy, hogy a hosz-
szúra nyúló tanévzáró 
előadásokat unták a szü-
lők. Igaz ez?

– Ez azért nem igaz, mert az 
évzáró-, illetve iskolaünnepé-
lyeken különféle nagyon jó pro-
dukciók voltak akkoriban is, 
főleg színdarabok. Minden szü-
lő alig várta, hogy az ő gyereke 
sorra kerüljön, tehát egyáltalán 
nem unták, sőt telt házas elő-
adások voltak ezek. Inkább ar-
ról van szó, hogy a négy és fél, 
ötórás iskolai ünnepély után 
még két furulyacsapat, egy 
madrigál kóruska, népzenekör, 
népdalkör és két kis zenekar 
kellett volna bemutatkozzon. 
Erre mondta az igazgató, hogy 
vonjam össze valahogy ezeket 
az együtteseket. Akkor, ’82-ben 
döntöttem úgy, hogy kipróbálok 
egyfajta összeömlesztést, így a 
furulyások, a vonósok és a fúvós 
együttes, na meg a kórus össze-
állt egy csapatba, és elénekelte 
a maga három nótáját. Elvileg ez 
egy tízperces előadással bezár-
ta az iskolai ünnepélyt. Illetve 
bezárta volna, ha nem tapsolták 
volna vissza azt is háromszor. 
Ezzel 1982 júniusában megszü-
letett a Gyerekfili. Harmincöt 
éve ennek.

– Akkor ez egy hirtelen 
ötlet volt, s nem lebegett 
ön előtt valami hasonló 
példa?

– Létezett a vásárhelyi gyer-
mekkoromban az akkori né-
pi együttes és a pionírkórus 
példája. Ez több mint százta-
gú volt, és a nemrég elhunyt 

Birtalan Jóska bácsi volt a veze-
tője. Amellett ott volt a Filhar-
mónia kórusa és a zenekara, 
Szalman Lóránt vezényleté-
vel. A gyerekkorom helyszínei a 
Kultúrpalota, illetve a Kultúrpa-
lotával átellenben a Városháza 
utca 1. szám alatti Kós Károly-
féle ház voltak. Ott voltak a 
próbatermek, a ruhatárak, ott 
székelt a Székely Népi Együttes 
és a Filharmónia. Nagyon izgal-
mas kulturális pezsgés volt gye-
rekkorom Marosvásárhelyén. 
Akarva-akaratlanul a Carmi-
na Burana próbáin aludtam el 
meg keltem fel, teljesen beépült 
a szervezetembe nemcsak az 
Orff-mű, hanem a népdalok, a 
népdalfeldolgozások.

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

– Igazság szerint a Gyerekfili 
magva, az élete a zeneórákon 
rejtőzködik, az iskolai zene-
órák rendszerességével lehet 
elültetni a gyerekben a nép-
dal iránti szeretetet, és a nép-
dal előadásával a székelyruha 
iránti igényt is. A kommuniz-
musban is a népdal népdal volt, 
és amennyiben nem tudták a 
magyar nyelvű zeneoktatást 
befolyásolni és megszüntet-
ni, akkor óhatatlanul a népdalt 
a Fili által a színpadra lehetett 
varázsolni. S ha már volt nép-
dal, akkor volt székelyruha is. 
Tehát ez megindokolható volt. 
De emellett fontos tudni arról, 
hogy a kommunizmus kirakat-
politikájába beletartozott az is, 
hogy ők „a nemzetiségekkel na-
gyon jól bánnak, természetesen 
megengedik, hogy székelyru-
hás kórusok lépjenek fel”. A 
Megéneklünk, Románia feszti-
vál csíkszeredai nagy országos 
döntőin többnyire székelyruhás 
fellépőkkel is kellett számol-
ni. Bár mi léptünk fel pionírru-
hában is. Az ének ugyanaz, a 
gyermek ugyanaz, a ruha igaz, 
hogy sokat tesz az emberen, de 
a gyermekek pont olyan átélés-
sel meg tudták csinálni azokat a 
koncerteket is, amelyeken a vo-
nalas darabokat pionírruhában 

kellett előadni. A lényeg úgyis 
az volt, hogy „Misike, az én sze-
retőm fújja a trombitát, s én meg 
mögötte két sorral énekelek és 
nézem”. Ennek mindegy, milyen 
ruhát adunk rá. (nevet)

– Olyan családba szü-
letett bele, ami predesz-
tinálta erre a pályára? 
Mindenki művész, illetve 
művész volt a Haáz család-
ban? És mint tudjuk, az ér-
tékmentés sem áll távol a 
Haázoktól…

– A neveltetés, a családi han-
gulat, a családi érdeklődés fon-
tos. Igaz, hogy a négy testvér 
közül egyedül én kerültem „az 
oktatás mezejére”, noha apám, 
anyám, a nagyszülők pedagó-
gusok voltak. Családi beszélge-
téseken kiderült, hogy mindkét 
húgom elképzelése az volt, hogy 
pedagógus legyen, aztán az 
egyikből – Isten tudja, mi mi-
att – informatikus lett, a má-
sikból meg műszaki rajzoló. A 
bátyámról, aki egy szótlanabb, 
zárkózottabb típus, nem igazán 
lehetett volna elképzelni a pe-
dagógust, de benne is vannak 
olyan villanások, amelyek mu-
tatják, hogy örökölt az elődöktől.

– Átörökíteni is sikerült 
ezt a zenei, összművészeti 
szeretetet a jövő generáció 
számára?

– Annak ellenére, hogy a csa-
ládban nem volt zenész, én még-
is zenei életpályára csöppentem 
valami furfangos életsorscsa-
pása vagy minek nevezhető 
okokból. Én ezt ebben a perc-
ben nem bánom, de a gyerek-
koromat nagyon megkeserítette 
az örökös próba, a fegyelem, a 
fegyelmezés, a kínszenvedés a 
hangszergyakorlással. Ennek 
ellenére felnőttkorban rájöttem, 
hogy mik a zenei pálya előnyei. 
Arra is, hogy milyen mély érzés-
világban lakik a zene. Fiaimat 
úgy próbáltam irányítani, hogy 
a zenei pályát válasszák – az-
zal a titkos elképzeléssel, hogy 
hátha majd valamelyik tovább-
viszi a Gyerekfilit. De ebből nem 
lett semmi… A gyermekeim ze-
nei pályája szépen alakult, or-

szágos hírű zenész fiaim lettek. 
Jelen pillanatban Bence fiam ki-
váló oboista, gyakran hívják Bu-
karestbe muzsikálni, nemrég 
Budapesten is fellépett.

– De a Filit nem szándék-
szik tovább vinni…

– Az az igazság, hogy a pro-
fi zenészeknél a Fili nagyon 
amatőr hangzásvilága a kon-
tár kategóriába tartozik, így 
ők nem igazán támogatják. A 
Gyerekfilinek azonban az a 
nagy lehetősége, az tartja élet-
ben, hogy a világ nagy része 
zenei amatőr, és őket nem szol-
gálják ki az igazi profik. A Fili 
élete és céljai nem abban mutat-
koznak meg, hogy a színpadon 
minél többet és minél jobban 
szerepeljünk, hanem abban, 
hogy a színpad felé vezető utunk 
nyomán kellő népdalanyaggal, 
kellő információval és tudo-
mánnyal vértezzük fel magun-
kat. Az egyszerű emberek 
számára a Fili egy csodát jelent.

– Lassan Haáz Sándor 
és a Szentegyházi Gyerek-
fil harmónia díjait meg-
számlálni is nehéz. Néhá-
nyan azt vizionálják, hogy 
majd iskolákat neveznek 
el önről.

– Nem, nem szabad ilyent 
csinálni.

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

– Szerintem lehet, sőt, a sa-
ját a 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.

SZÁSZ CS. EMESE

Haáz Sándor karnagy, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia tréfásan szigorú vezére

Atyjának tartja Marosvásárhelyt

„Vásárhely a fiatalságomat, a neveltetésemet jelenti. Amit tudok zenei téren, ott szedtem magamra” 
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Nemrég filmet forgattak róla és a Szentegyhá-

zi Gyermekfilharmóniáról, nem is akármilyet, 

hanem díjnyertest. Abban Haáz Sándort egyik 

tanítványa így jellemezte: kedves, jószívű, vidám, 

van humora, ami jól is áll neki. Ugyanakkor szi-

gorú. Ezt tapasztaljuk mi is a lassan negyven éve 

Szentegyházán tanító zenetanárról. 




