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Tavaly volt a világhírű ma-
gyar hegedűművész, Zathu-
reczky Ede születésének 115., 
idén lesz halálának hatva-
nadik évfordulója. Utolsó 
tanítványával, Terebesi 
Györggyel Kanadában ké-
szítettem interjút. A magyar 
származású hegedűművész 
1932-ben született Buda-
pesten, Zathureczky Ede a 
Zeneakadémián tanította. 
A beszélgetést egy gazdag 
életpálya megismerése 
mellett magyar vonatkozásai 
teszik forrásértékűvé.

→ CSERMÁK ZOLTÁN

A híres hegedűművész, Zathu-
reczky Ede indította el a szólis-
ta pályán. Milyen volt a Mester 
szemtől-szemben?

Remek tanár volt. A „szép 
hang, a szép nagy hang” volt a 
kívánsága. Óráit közismert szi-
gorúságával tartotta. 1954-ben 
a Goldmark-hegedűversennyel 
mutatkoztam be nála, s a végén 
teátrálisan le kellett térdelnem, 
és megesküdnöm, hogy hegedűs 
leszek. Tanulmányaimban szé-
pen haladtam, nagy kiesést jelen-
tett számomra, amikor 1955-ben 
három hónapra Kínába utazott. 
Segédje, Katona Béla vett át, és 
úgy átállította a hegedűtartáso-
mat, hogy Zathureczky, amikor 
újból találkoztunk, a haját tépte. 
Szinte elölről kellett mindent kez-
denem. Viszont ekkor gyakorol-
tam be Brahms hegedűversenyét, 
amely fontos szerepet játszott 
egész életemben. Kamarazenét 
Weinernél tanultam.

Weiner Leó nevét említi. 
A visszaemlékezések mind „kis-
mesternek” tartják, s a zenei 
közvélemény is mintha méltat-
lanul elfeledkezett volna róla.

Óriási muzsikusnak ismer-
tem meg. A nagy klasszikusok-
nál, Beethovennél, Haydnnál 
olyan fantasztikus módon taní-
totta meg a helyes zenei értelme-
zést, mint senki más. Egy zon-
goristával játszottam nála Cesar 
Franck szonátáját; szinte el sem 
tudtuk kezdeni, mert az első 
négy ütemmel töltöttünk el egy 
órát. S amikor az eleje ment, ak-
kor közölte, már szabadon foly-
tathatjuk. Sértett ember volt, s 
ez látszott rajta. Egyszer, amikor 
Zathureczkynél gyakoroltam, 
Weiner belépett, s elkérte Bartók 
hegedűversenyének kivonatát. 
Egy hétre rá hozta vissza „nyolc 
taktust lehet belőle használni” 
megjegyzéssel. Hegedűmeste-
rem jóindulatú mosollyal s a „jól 
van Leókám” szavakkal nyug-
tázta a partitúra visszatértét.  A 
példa is mutatja: Weiner zene-
szerzőként elkésett vagy nyolc-
van évet, közelebb állt Bizet-hez, 
mint Bartókhoz.

Kik voltak még meghatározók 
tanulmányaiban?

Temesváry Jánosnak, a Wald-
bauer-Kerpely vonósnégyes má -
sodhegedűsének nevét kell em-
lítenem. A remek muzsikus Er-

délyből származott, s páratlan 
értékítélettel fogalmazta meg 
mindig véleményét. Lipótváros-
ban lakott, az ott begyakorolt 
Haydn-vonósnégyesre a mai 
napig emlékszem. Volt viszont 
egy rossz szokása, állandóan 
szivarozott, s a nyári gyakorla-
tokon ez elég penetráns „illatot” 
képzett. Szabolcsi Bence zene-
történeti órái is emlékezetesek. 
A szolfézst a Kodály-növendék, 
Járdányi Pál oktatta, kamaramű-
veiből később többet eljátszot-
tam, a scherzóját tanítottam is. 
Felesége hárfás volt, s amikor 
férje még 1966-ban fi atalon meg-
halt, megköszönte, hogy Német-
országban sokat teszek férje mű-
veinek megismertetéséért.

1956 sorsfordulónak bizonyult 
életében…

1957 áprilisában diplomáztam 
volna, de a forradalom leverése 
után, november 13-án indultunk 
el feleségemmel, pályám igaz 
támogatójával a határ felé. Az 
emigrációban Franciaországot 
választottuk, mivel ott éltek Zsófi a 

rokonai. Még Nancyban, decem-
ber 6-án három-négy muzsikussal 
fogtunk össze, és a magyar mene-
kültek javára adtunk koncertet. 
Telt ház előtt egy Schubert- és egy 
Beethoven-szonátát, majd egy 
csellistával Kodály Duó hegedűre 
és csellóra című művét játszot-
tam. A szakértő közönségben egy 
kritikus is helyet foglalt, s taná-
csára Colmarban is megismétel-
tük a műsort. Kint folytathattam 
zenei tanulmányaimat, de mivel a 
párizsi konzervatóriumban a he-
gedűszakon – csupán két idegent 
tudtak felvenni – nem volt hely, 
így a rivális tanintézményben, a 
Schola Cantorumban képezhet-
tem magam. Egy kitűnő, orosz 
származású tanárnőnél tanultam. 
A francia fi atal muzsikusok egye-
sülete is támogatta karrieremet, s 
egy francia zongoristával együtt 
elküldött Észak-Afrikába. Marok-

kóban és Algériában koncertez-
hettünk. Az utóbbi országban le 
kellett tagadnom származásomat, 
mivel az ottani rezsim erősen 
szimpatizált a Szovjetunióval. Pá-
lyám szépen alakult, Monte Car-
lóban Mozart A-dúr hegedűverse-
nyét és Brahms hegedűversenyét 
adtam elő. Egy impresszárió is 
érdeklődött irántam, de nem volt 
könnyű a helyzetem, hiszen Euró-
pa hangversenytermei tele voltak 
kiváló hegedűművészekkel. Rá-
adásul apai örömök elé néztem, 
mivel akkor feleségem az első 
gyermekünket várta.

Hogyan sikerült Németország-
ban gyökereket eresztenie?

Dilemma elé kerültem: továb-
bi előmenetelemhez a francia ál-
lampolgárságra volt szükségem, 
ezzel viszont katonai szolgálat 
járt. Ekkor jutott tudomásomra, 
hogy Hans Stadlmair együttese, 
a Müncheni Kamarazenekar kon-
certmestert keres. Megpályáztam 
és megnyertem; új munkáltatóim 
nem sokat teketóriáztak, azonnal 
el kellett foglalnom állásomat. 
A kiváló együttessel bejártam 
egész Európát. Különösen em-
lékezetes maradt számomra egy 
olaszországi turné Bach Bran-
denburgi koncertjeivel. Dél-Ame-
rikában egy 17 országot felölelő 
koncertturnén szólistaként ve-
hettem részt. Kicsi a világ, ott 
ismerkedtem meg a híres cseh 
karmesterrel, Václav Smetáček-
kel, akinek nevét a magyar rádi-
óból már jól ismertem. Második 
koncertturném Dél-Afrikába ve-
zetett, műsoromon Bach-hegedű-
versenyt és Bach-kettősversenyt, 
valamint Schubert A-dúr rondó-
ját játszottam. Mivel nem voltam 
német állampolgár, az egzotikus 
helyekre ideiglenes útlevéllel ju-
tottam ki. Magyar nevemet mind-
máig megtartottam. Különösen 
nehéz válaszút elé kerültem, ami-
kor a zenekar Moszkvába készült, 
ahová emocionális okokból sem 
akartam menni, s biztonságom 
miatt is jogosan aggódtam.

Inkább egy Magyarországon 
kevésbé ismert társulathoz szer-
ződött…

Igen, varázsütésszerűen újabb 
ajánlatot kaptam: a Pforzhe imi 
Kamarazenekar hívott szintén 
koncertmesternek, amit el is fo-
gadtam. Nem bántam meg, az 
együttessel többször koncertez-
tem odahaza, s számos lemez 
örökítette meg közös munkánkat. 
Az Erato Records-szal rögzítet-
tük a hegedűszólóban bővelkedő 
Bach-kantátákat, Haydn ver-
senyműveit, Mozart hegedűver-
senyeit: a G-dúrt, az A-dúrt és a 
B-dúrt. Amire különösen büszke 
vagyok, hogy az egyik utazásom 
alkalmából megismerkedtem Karl 
Amadeus Hartmann-nal. A híres 
német zeneszerző zsidó szárma-
zású feleségét egy koncentráci-
ós táborba deportálták, ahova 
követte hitvesét. A komponista 
nemzetközi híre ugyan megmen-
tette mindkettőjüket, fi át viszont 
már nem tudta kiszabadítani.  
Dachauban elpusztított fi a emlé-
kére Concerto Funebre címmel írt 
darabot hegedűre és zenekarra. 
Az özvegye jelenlétében játszhat-
tam el a művet, a Süddeutscher 
Rundfunk a hangversenyt élőben 
közvetítette. A darabot máshol is 
bemutattam. Más alkalommal a 
Philips Stúdióban egy Stradivarit 
adtak a kezembe, hogy eljátszhas-
sam Werner Egh Kínai csalogány 
című darabját. Amikor meghalt 
a kamarazenekar karmestere, 
Vivaldi opus 3., L’Estro Armoni-
co kéthegedűs és négyhegedűs 
versenyét karmester nélkül ját-
szottuk fel lemezre, a felvétel ma 
is kapható. Ez egyben búcsúm is 
volt, ezt követte 1971-ben a Frank-
furti Rádió Zenekara, ahol szintén 
koncertmester lettem.

A harmadik német zenekar-
ban töltött be vezető posztot. 
Mennyire fogadták be kollégái?

Talán szerénytelenségnek 
hangzik, de jól hegedültem. So-
katmondó példa a frankfurti felvé-
telem esete. Kölnből egy kollégával 
utaztam haza, aki megemlítette, 
hogy másnap a frankfurti zene-
karban koncertmestert keresnek. 
Az idő rövidsége miatt őrültség-
nek tartottam a jelentkezést, de 
útitársam kötötte az ebet a karó-
hoz. Végül rászántam magam, a 
zsűri előtt mintegy harmincan je-
lentünk meg. A karmesteri pulpi-
tuson Dean Dixon állt, én Brahms 
Hegedűversenyével jelentkeztem. 
Amikor blattolni kellett, Strauss 
A denevér című művének hege-
dűszólóját akarták eljátszatni 
velem, amit visszautasítottam, 
mondván, hogy a darabot min-
den koncertmester csak gyakorlás 
után vállalja. Az idő múlt, este a 
zenekari szolga jött oda hozzám, 
s a „milyen pálinkát szeret, magát 
választották” szavakkal gratulált. 
Viszont nem igazán éreztem jól 
magam Frankfurtban, az együttes 
félig amatőr hegedűsök gyűjtőhe-
lye volt. Engem nem bántottak, 
de mindig éreztem a lappangó 
féltékenységet. A szólampróbákat
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→ Franciaországban 
folytathattam zenei ta-
nulmányaimat, de mivel 
a párizsi konzervatórium-
ban a hegedűszakon nem 
volt hely, így a rivális 
tanintézményben, a 
Schola Cantorumban ké-
pezhettem magam. Egy 
kitűnő, orosz származású 
tanárnőnél tanultam.
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