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különösen rühellték, de ebben 
nem ismertem kompromisszu-
mot. Az elválásunk sem volt ele-
gáns, annyi bánatot okoztak ne-
kem, hogy örültem a távozásnak. 
Az együttes élén akkor Eliahu 
Inbal, a neves izraeli karmester 
állt, neki jelentettem be meg-
másíthatatlan elhatározásomat. 
Megértette.

A Majna-parti városban szá-
mos magyar remekművet, így a 
Veress Sándor és Rózsa Miklós 
hegedűversenyét is feljátszhatta 
lemezre.

Rózsa Miklós elégedett volt 
munkámmal. „Heifetz után ez 
tényleg nagyon jó” – mond-
ta. Egyébként a művet a szerző 
Heifetznek ajánlotta. A felvétel 
szomorú sorsra jutott: a New 
York-i Vox kívánta megvásárol-
ni, viszont a zenekar illetékesei 
olyan őrült árat kértek érte, amit 
a vásárló nem tudott teljesíteni. 
Többször tárgyaltunk az ameri-
kai cég vezetőjével, a nagy né-
met zeneszerző leszármazottjá-
val, George Mendelssohnnal. Az 
1953-ban komponált művet ké-
sőbb Wiesbadenben Uri Mayer-
rel mutattuk be, majd a kanadai 
Edmonton közönsége ismerhette 
meg a magyar szerző verseny-
művét. Veress Sándorhoz egy 

korábbi emlék is köt, a magyar 
zeneszerző 1949-ben hagyta el az 
országot, mi viszont ezt követően 
egy nyári koncerten játszottuk 
Simon Alberttel a Nógrádi ver-
bunkos című opusát. Valaki oda-
jött, hogy ismerős neki a darab, a 
veszélyes politikai időben Simon 
találta fel magát. „Nincs szerzője, 
a mi átiratunk” – mondta.

Személyesen is találkozott Ró-
zsa Miklóssal?

Hol is máshol találkozhattam 
volna vele, mint Hollywoodban. 
A fi lmvárosban nagy tiszteletnek 
örvendett. A dzsungel könyve, a 
Ben Hur vagy A bagdadi tolvaj 
fi lmzenéjével örökre beírta nevét 
a mozi aranykönyvébe. A 90-es 
években hatalmas házában láto-
gattam meg. Ekkor már idős volt, 
elektromos tolószékében jött 
elém. „Olyan gyönyörűen csiná-
lod” – mondta, miközben a keze-
met szorongatta. Majdnem sírt, 
amikor a lassú tétel interpretá-
ciójáról beszélt. Később levélben 
is kifejezte nagyrabecsülését. Jó 
zeneszerző volt, kiválóan hang-
szerelt, a hegedűverseny motí-

vumait fi lmzenéiben is használ-
ta. Sokszor gondolok a mutatós 
darabra. Ha röviden kellene jel-
lemeznem, akkor Kodály Holly-
woodban jelzővel illetném.

Sok neves karmesterrel, ze-
nésszel dolgozott együtt. Kivel 
muzsikált szívesen?

Erich Leinsdorf roppant szi-
gorú ember volt, de ottléte a 
már jellemzett zenekarnak min-
denképpen a javára vált. Ope-
rakarmesterként is maradandót 
alkotott, felvételei még ma is 

megállják helyüket. Kiváltképp 
Richard Strauss darabjait tudta 
tökéletesen előadni. Egyszer, ami-
kor Schoenberg Gurre-Lieder mű-
vét dirigálta, amatőr kórust akar-
tak a „nyakába varrni”. A mester 
kikelt magából, s nem vállalta a 
fellépést. Szívesen dolgoztam Uri 
Mayerrel, Tomasz Tomaszewski
lengyel karmester Brahms II. 

szimfóniáját próba nélkül reme-
kül vezényelte le. Aztán jöttek 
a fi atalok, akikkel élmény volt 
együtt zenélni. Egy ifj ú tehetség, 
José Serebrier Dél-Amerikából ele-
ve azzal a kívánsággal érkezett, 
hogy én legyek a koncertmester. 
A magyar művészek közül Star-
ker Jánossal voltam jó barátság-
ban. Frankfurtban ismerkedtünk 
meg, az izraeli kamarazenekarral 
lépett fel a városban. Miután gra-
tuláltam neki, leültünk egy whis-
ky mellé beszélgetni, s úgy tűnt, 
mintha száz éve ismertük volna 
egymást. Amikor Québecben egy 
kamarazene-sorozatot szervez-
tem, őt is vendégül láttam.

Az eddig elhangzottak a sike-
rekről szólnak. Volt-e bukás az 
életében?

Kettő-háromra emlékszem, 
de borítsunk rájuk fátylat. Egy 
megalázó esetet azért elmondok. 
A londoni Flesch-hegedűverseny-
nek vannak magyar hagyomá-
nyai, a névadója Flesch Károly 
Mosonmagyaróváron született, 
s a megmérettetést 1955-ben Ko-
vács Dénes nyerte meg. Amikor 

elindultam, angol zongorakísé-
rőm szerint Brahms Hegedűver-
seny-előadásom példamutató 
volt, de váratlanul nem jutottam 
be a délutáni döntőbe. Ekkor ért a 
meglepetés, a verseny igazgatója, 
a névadó tanítványa, Max Rostal 
„jöjjön hozzám tanulni, s jövőre 
magáé lesz az első díj” tanáccsal 
keresett meg. Felháborodtam ar-
cátlan ajánlatán, hogy pont a fair 
play hazájában működik így egy 
híres rendezvény.

Még messze vagyunk az Újvi-
lágtól…

Kanadai kapcsolataim fur-
csán kezdődtek. 1972-ben meg-
hívtak a CAMMAC ifj úsági fesz-
tiváltáborba, Svájcból kellett 
volna Montrealba repülnöm. Az 
Air Italia sztrájkja meghiúsítot-
ta tervemet, lekéstem a párizsi 
csatlakozást. Az Air France he-
lyett a később induló Air Canada 
járatára tettek fel, így senki sem 
várt Montrealban. Kétségbeesett 
telefonálásaim eredménytelenek 
voltak, a tábornak helyet adó 
Lake MacDonald pedig 140 ki-
lométerre feküdt a repülőtértől. 
Végül találtam egy ravasz olasz 
taxist, aki „feketén” hajlandó 
volt ötven dollárért elvinni, így 
némi meglepetésre este 10 órakor 
érkeztem a helyszínre. Vendéglá-
tóim rögtön kifi zették a fuvart, 
amit a sofőr közben felemelt.

Másnap elkezdődött az érde-
mi munka, három Bach-szonátá-
val mutatkoztam be. Az igazgató 
karon fogott, s megígérte, legkö-
zelebb akár helikoptert is küld 
értem. Jól éreztem magam a fi a-
talok között, ugyan amatőr tábor 
volt, de a kedvező feltételek mi-
att Amerika több részéből jöttek 
ígéretes növendékek.

Párizsban kezdte pályáját. 
Később ismét felébredt a francia 
kultúra iránti vágya?

A kanadai hírnevemet az em-
lített táborral alapoztam meg, 
1979-ben Québecbe a Laval Egye-
temre hívtak hegedűtanárnak. A 
meghallgatáson egy brácsatanár 
és egy hegedűtanár előtt – spa-
nyol zongoristával – játszottam el 
Bartók I. hegedű-zongora szoná-
táját, vendéglátóim meg voltak 
elégedve előadásunkkal. Viszont 
ezt követte egy hosszabb jogi hu-
zavona, mivel Frankfurtban nem 
találták utódomat. Végül 1982-
ben kezdtem az újvilági karrie-
remet. Viszonylag jó volt az órák 
elosztása, így újabb műveket ta-
nulhattam meg, s a koncertekre 
is becsülettel fel tudtam készül-
ni. Többek között Kabalevszkij, 
Hacsaturján, Brahms, a már 
említett Hartmann hegedűverse-
nyeit játszottam Amerikában és 
Európában. 80 éves koromban 
három Beethoven-szonátával, 
majd egy házi koncerten három 
Bach-szonátával búcsúztam el 
a közönségtől. Jókor döntöttem 
visszavonulásomról, mert a kon-
certről hazafelé menet elcsúsz-
tam, és a karomra estem, az orvo-
sok súlyos kéztörést állapítottak 
meg. Azért most sem szakadtam 
el a kultúrától, sokat olvasok, 
rengeteget hallgatom a fi atalabb 
generáció játékát, s felkaroltam 
két tehetséges fi atalt is. Úgy ér-
zem, van mit átadnom…

December 21-én mutatták be a 
Kolozsvár Társaság székhelyén 
a Barta László és Nánó Csaba 
szerzőpáros A harmadik szín-
ház (a kolozsvári Stúdió Szín-
pad története) című, a nagyvá-
radi Europrint Kiadó gondozá-
sában megjelent kötetét.

→ ERDÉLYI NAPLÓ

S zinte zsúfolásig megtelt a 
Kolozsvár Társaság terme el-
sősorban olyan volt amatőr 

színjátszókkal, akik annak idején 
részt vettek a Stúdió Színpad te-
vékenységében, és vallomásaikkal 
hozzájárultak a kötet létrejöttéhez. 
De sokan voltak olyanok is, akik 
eljártak az előadásokra, és most 
szívesen idézték fel együtt a régi 
időket. Mert – ahogyan azt a kötet 
címe is jelzi –, a kolozsvári magyar 
és román színház mellett az akkori 
zavaros időkben a közönség va-
lóságos „harmadik színházként” 
élte meg a Stúdió tevékenységét. 
A két szerző pedig belülről isme-
ri ezt a fajta színjátszást, hiszen 
egymástól eltérő években, de ők is 
tagjai voltak a társulatnak. Innen 
ered a szerencsés közreműködé-
sük is, Barta a 60-as évek végén, 
70-es évek elején játszott színhá-
zasdit, míg szerzőtársa a nyolcva-
nas években lépett fel a Palotának 
nevezett Municípiumi Művelődési 
Ház csoportjával.  

Volt egyszer…
Meglepőnek tűnhet, hogy a kom-
munizmusban intézményként 
működhetett egy magyar nyelvű 
színjátszó csoport Kolozsváron. 
Ha megpróbáljuk az 1960-as éve-
ket – a stúdió létrejöttének idő-
pontját – politikai és gazdasági 
kontextusba helyezni, okvetlenül 
meg kell említeni a sztálini auto-
nómiát (Romániában az 1960-ban 
a Magyar Autonóm Tartományból 
létrejött Maros–Magyar Autonóm 

Tartományt), amelynek ugyan 
kirakatszerepe volt, de az akkori 
szovjet és román hatalom így pró-
bálta megelőzni a kisebbségek elé-
gedetlenségeinek kifejezésre jutta-
tását. Bár ez a terület nem foglalta 
magába Kolozsvárt és a környező 
térséget, hatása itt is érezhető volt. 
A Gheorghe Gheorghiu Dej által 
fémjelzett diktatúra 1956 után min-
denféle – elsősorban magyarok 
által szervezett – megmozdulástól 
rettegett. 1959-ben megszüntették 
az önálló magyar nyelvű Bolyai 
Egyetemet, ezt a lépést jónak lát-
ták némi engedménnyel ellensú-

lyozni. Bizonyos leosztás mentén 
ugyanakkor a város vezetésében 
voltak magyar vezetők is. Nem 
szabad azt sem szem elől tévesz-
teni, hogy Kolozsvár lakossága a 
múlt század ötvenes éveiben még 
nagyjából fele-fele arányban volt 
román és magyar. A bennszülött 
románok nagy része tudott ma-
gyarul is, így nem csoda, hogy 
minden kör, kurzus, tevékenység 
általában (legalább) két nyelven 
zajlott. A magyar nyelvű színjátszó 
csoport működése abban az idő-
ben nem volt akkora szenzáció, 
mint a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben. Sőt, szinte minden faluban 
létezett amatőr színjátszás, ami ér-
dekes módon 1990 után nem éledt 

újra, mára pedig jórészt eltűnt. 
A mindenkori hatalom a cenzúrán 
keresztül tartotta ellenőrzés alatt 
e kezdeményezéseket, így aztán 
hagyták, hogy a kisebbség is „kie-
ressze valahol a gőzt”. A Stúdió si-
kerének kulcsa a lelkesedésben és 
a nemzeti öntudatban keresendő. 
Kolozsváron mindig is erős volt a 
magyar öntudat, és ez a kultúrájá-
ban is meglátszott, amit a diktatú-
ra sem tudott eltörölni.

Torkán akadt a hatalomnak
A Stúdióban való tevékenység egy-
fajta menekülés volt a hétközna-
pok durva realitása elől – hangzott 
el a könyvbemutatón. A Stúdió 
Színpad rangját mindenkoron 
emelte, hogy a magyar színház 
művészei – Bereczky Júlia, Dehel 
Gábor, Horváth Béla, Bisztrai Má-
ria, Köllő Béla, Kozma Lajos, Lász-
ló Zoltán – rendezték a darabokat. 
A nyolcvanas években a régi és 
lelkes tag, Leitner Emil vállalta 
magára a társulat szervezését, a 
darabok rendezését. Ekkor már ki-
szállásokra nem volt anyagi keret, 
hiszen állami támogatás nem léte-
zett. A hatalom végül ellehetetle-
nítette a munkát. Hiszen kultúrára 
nem volt szükség – és hatványo-
zottan igaz ez, ha magyarról volt 
szó. A Stúdió Színpadon minden 
év végén szilveszteri kabarét mu-
tattak be, amelyek akkora sikernek 
örvendtek, hogy áprilisban-május-
ban is telt házzal játszotta őket a 
társulat. A hatalom nyomása 1987-
re odáig fajult, hogy megtiltották 
a próbákat. Az 1987-es szilveszteri 
kabaré bemutatójára már nem ke-
rülhetett sor. Magyarázat nélkül 
bezárultak a kapuk, és a több évti-
zedes, kiváló múltra visszatekintő 
kolozsvári műkedvelő színjátszás 
megszűnt létezni.
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Játék diktatúrában

A 115 éve született világhírű hegedűművész, Zathureczky Ede

→ A kanadai hírnevemet 
az 1972-es CAMMAC 
ifjúsági fesztiváltáborral 
alapoztam meg, 1979-
ben Québecbe a Laval 
Egyetemre hívtak hege-
dűtanárnak.

→  A Stúdió sikerének 
kulcsa a lelkesedésben 
és a nemzeti öntudatban 
keresendő. Kolozsváron 
mindig is erős volt a 
magyar öntudat, és ez a 
kultúrájában is meglát-
szott, amit a diktatúra 
sem tudott eltörölni.
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