






 

Fáj Miklós  „bécsi zongoristák“ 

Zene 

 

Lehetett tudni, hogy rohangálás lesz, ami nem kedvez éppenséggel a nagy hallgatói elmélyülésnek, de 
nem lehetett kihagyni: Bécsben, a Konzerthaus két termében, de egy napon és egy id!ben két magyar 
zongorista koncertezett, ráadásul tanár és tanítvány, Kocsis Zoltán és Szokolay Balázs. 

Kocsisé a Mozart-terem, nem nagy, de azért erkélye van, kopott, poros hangulatú helyiség, a csillárok 
a mennyezetr!l lógó üvegkristály téglák, a közönség nem ünnepi, de ért!nek t"nik, van, aki kottával 
jön, telt házról viszont nincs szó. Talán meglepetés, hiszen a hangverseny körülbelül olyan bérlet 
része, mint nálunk a mindenéves A zongora, hét koncert jó nevekkel. Kocsis besiet, gyorsan hajol 
meg, és ugyanezzel az ideges sietséggel kezdi el játszani Mozart C-dúr szonátáját. És hát itt vagyunk 
Bécsben, a klasszikus muzsika városában, a nagy Mozart-év közepén, és olyan gyalázatos hangszert 
biztosítanak mindehhez a szervez!k, hogy az ember csak pislog. Egyenetlen hangzású, hol böffen!, 
hol zörg! Steinway, hogy játszani is nehéz rajta, az csak valószín", de hogy hallgatni nem élvezet, az 
biztos. A közönség is laza figyelmetlenséggel üldögél, aztán a második tételre mindenki vált, 
megkomolyodik, elsötétedik a zongorázás, a kinti májusnak emléke sem marad, és a hallgatók is 
el!red!lnek a széken. Csak erre a tételre. A harmadik gyors, annyira gyors, hogy összefolyik, nem 
lehet követni. Valamennyire hasonló a helyzet az A-dúr szonátával is, rendben van, de a vehemencia 
kissé túlzottnak t"nik, és nem igazolja magát, túl sokat veszítünk karakterben, hangzásban, színben, 
nem biztos, hogy a cserében megmutatott szoros szerkezet és mosolytalan fegyelem elegend! 
ellenérték. De az utolsó tétel, a Török induló leny"göz!. Ajtóstul a házba alapon szól ez is, de olyan 
huzata és olyan ereje van, hogy az ember nem mérlegel, hanem átadja magát.  

Ami ez után jön, az Liszt és az Obermann völgye, komor, fenséges és fenomenális, az a Kocsis, akit 
annyira szeretnének itthon is többen hallani, olyan egyedülálló a technikai biztonság és a zenélés 
vérmérséklete közti megfelelés, az egész m" lobogása olyan h!fokú, amihez foghatót ma valószín"leg 
senki mástól nem lehet hallani. A közönségnek nagyon megjön a hangja, kiabálnak, viharoznak a 
tapsok, egyszerre világos, hogy Kocsis nem úszhatja meg, tényleg tartozik a világnak és Lisztnek egy 
h-moll szonátával, mert ha ! nem, más nem játssza el helyette.  

És ekkor kell a szünetben átsétálni a Schubert-terembe, ami díszesebb, de még kisebb, és még sokkal 
kevesebben vannak benne. Talán félház kíváncsi a Hungaria trióra, amely a szünet el!tti Kodályok 
után a második részben Brahms-programot ajánl. Hamar kiderül, hogy jó a társaság: Szokolay Balázs 
ideges vibrálással, visszafogottan, de pontosan játszik, a c-moll scherzóban a heged"s Zádory Édua 
Amarilla mindent visz, er!teljes a heged"hangja, a játéka, egész lénye, töltet van minden 
vonórándításában. A C-dúr trióban csatlakozik hozzájuk Varga Tamás, aki többé-kevésbé hazai pályán 
mozog, hiszen a Bécsi Filharmonikusok szólócsellistája. Három különböz! vérmérséklet, Varga 
Tamás higgadt, nagyon biztos technika-zenei alapokkal, nála minden a tiszta és szép hanggal 
kezd!dik, erre épül a mondanivaló, Zádory Édua lángol és világít, Szokolay Balázs meg nyugtalan, és 
mintha kissé bizonytalan lenne abban, hogy mennyit mutasson meg magából. De az egész együtt 
mégis olyan, hogy az el!ttem ül! úr, akivel már a m"sorfüzetemet megosztottam, hátrafordul, és azt 
mondja: nagyon jók. Nem tudja, honnét jöttek? Magyarok, felelem, és azzal a honfiúi hetykeséggel, 
amely mások sikereit rögtön országos büszkeséggé tágítja, hozzáteszem, akárcsak én.  

Utána jut csak eszembe: itthon vajon hányan hallottuk a Hungaria triót? Vagy legalább a hírüket.  

(Kocsis Zoltán és a Hungaria trió hangversenye - Bécs, Konzerthaus, május 19.) 
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Arcképek/harcképek: Zádory Édua, a magyar Mrs. Paganini

Azt mondják, ha egy m#vész karrierjében van egy olyan
eset, amikor a „szakmája legjobbja a világon”
érdekl!dését felkelti, már sínen van az útja. Vagy
mégsem? A csak egyszer#en „Heged#istennek” titulált
Sir Yehudi Menuhin még tizenhat éves korában
meghallgatta Zádory Édua heged#m#vészn!t. Egy óráig

csodálta a fiatal tehetség játékát. Aztán ösztöndíjat ajánlott neki saját
iskolájában. Ezt itthon csak kevesen tudták. Most meg a m#vészn! járja
a világot. Ausztria színeiben koncertezik, mert „sógoraink” támogatják
olykor fellépéseit. Itthon meg azt hisszük csak az a világsztár, akit a
média elénk (sz)tárol. Mert nekünk magyaroknak, semmi sem drága…

- Ahogy tanulmányoztam a honlapodat, azt látom, hogy egyik héten Párizsban vagy, majd
utána Isztambulban, Buenos Airesben…és így tovább. Ahol vagy ott már tudják mire
mennek egy Zádory Édua koncertre? Értem ezalatt, hogy ismernek?

- Nagyon sok helyen nem ismernek, hiszen olyan távoli égtájakra is eljutok
játszani, mint példának okáért Dél-Amerika. Viszont amit még ennél is
fontosabbnak tartok, hogy amerre járok általában nagyon pozitív visszhang
követi a koncertet és visszavárnak sok helyen. Tudod, én úgy vagyok vele, hogy
inkább legyek ismeretlenül sikeres és közkedvelt, mint befutott m!vészként
kevésbé kedvelt...

- Itthon mennyire jegyszik a nevedet? Például Pécsett, ahol mostanság koncerted van…

- Pécsett már volt szerencsém játszani, így amint említettem is, szívesen hívnak
vissza, ha módjukban áll!

- Na és a magyar f!város…?

- Pesttel más a helyzet.Oda igen nehéz betörni, de természetesen semmi nem
lehetetlen. Majd igyekszem rajta dolgozni, hiszen szeretnék minél többet fellépni
otthon is. Habár tavaly Tavasszal lehet"ségem nyílt a Hungaria Piano triómmal a
„ Budapesti Tavaszi Fesztivál” keretén belül fellépni, de ebben nagy szerepe volt
Varga Tamásnak a trió akkori csellsitájának.

- Tudod azért tettem el!re ezeket e kérdéseket, mert itt van példának okáért Cs#ri Lajos,
azaz Edvin Marton, akir!l mindenki tud valamit. Zádory Éduáról meg nem annyira…soha
nem kacsingattál a nem annyira komolyzene felé, persze heged#vel…?

- Nem és nem is nagyon szeretnék. Természetesen az élet nem zár ki semmit, így
én sem tudhatom hova vet a sors, ha rászorulok, de a hivatásom én teljesen a
klasszikus zenében látom a kés"bbiekben is!

- Azt is kevesen tudják, hogy a „heged#isten”, Yehudi Menuin felfigyelt rád, még serdül!
lánykorodban. Mondanál valamit arról, ez miképpen történt?

- Amikor éppen Svájcban töltöttem egy pár ösztöndíjas évemet, -tényleg serdülö
koromban - akkor Szecs"di Ferenc volt tanáromnak egy maneagere elvitt a
mesterhez. Tudni kell ehhez, hogy Gstaadban alapított egy zeneakadémiát, amit
a nevér"l is neveztek el. # akkoriban csak havonta egyszer fordult meg az
iskolában és Alberto Lisy egy volt kíváló tanítványa vezette az intézményt.
Menuhin meghallgatott, foglalkozott velem egy óra keretében és meghívott, hogy
legyek a tanítványa Svájcban. Persze a mester ez id"ben már Londonban élt és
az iskolájában Alberto Lisynél tanulhattam volna.

- Csak volna? Nem
fogadtad el a Mester
ajánlatát?

- Mivel én a svájci állam
ösztöndíjasaként éltem
Cransban nem szívesen
adtam volna fel a
biztost a
bizonytalanért...így nem
fogadhattam el az
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ajánlatot, de azt hiszem
egy örök emlék lesz ez a
nagy találkozás korunk
nemcsak legnagyobb
heged!sével, de egyben
nagy emberével is.

- Mikor mentél el
szül!városodból,
Kiskunhalasról és kinek
köszönheted az ottani
felkészítésedet?

- Tizenkét évesen
kerültem Szegedre
Szecs"di Ferenchez .
Sikeres felvételi után
lehet"séget kaptam az
akkoriban m!köd"
f"iskolai el"készít"
tagozatra, melyet
különleges
tehetségeknek
indítottak.

- Na és a halasi indíttatás?

- Sokat köszönhetek édesapámnak és nagynénémnek. Azt hiszem apa inkább
szigorral és nagynéném pedig türelemmel támogatott. Persze nem utolsó sorban
Csóti Györgyné Magdi néninek akkori tanárn"mnek is sok köszönettel tartozom.
Sokszor nem volt zökken"mentes ez a triumvirátus, de eredmény az
mindenképpen volt és ezt a szorgalmamnak is köszönhetem.

- Elég buta a kérdés, de miért éppen a heged#…?

- Édesapám korszakalkotó ötlete volt, hiszen " maga is „hegedált”… egyszer
elvitt egy koncertre és nagyon megtetszett a zene, f"leg a cselló mint hangszer,
de mégis a heged! mellett maradtunk... szerintem " választotta, de engem ez
máig nem zavar.

- Mit gondolsz, ha más hangszeren kezdesz, hasonló sikereket tudsz hátad mögött?

- Ez érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy a zene nagyon él bennem és a heged!
az csak egy objektum, amivel a zenét kifejezésre juttatom. Ha más hangszert
tanultam volna, valószín!leg hasonló cip"ben járnék most is. Talán...

- Ha már a hangszeredr!l van szó, milyen mesterheged#n játszol? S a kérdéshez
hozzátartozik: játszottál már Stradivárin?

- Jelenleg egy olasz mesterhangszeren, 1801-ben Joseph és Antonio Gagliano
által készült hangszeren játszom. Stradivarin? Már volt szerencsém játszani és
úgy hívták „Leonardo da Vinci” ezzel is készült a 2006-ban felvett Vladigerov
CD-lemez trió része. Sajnos utána vissza kellett adnom...

- Minden m#vésznek éltet! eleme a siker. Ezt hogyan éled meg? Milyen az, amikor egy
világváros utcáján látod a plakátaidat…itt jegyzem meg, amikor Miklósa Erika a New Yorki
Metropoliten el!tt megpillantotta a plakátját, menedzserével - férjével Zolival együtt
megkönnyezték… voltál hasonló helyzetben?

- Igen, Argentinában, Buenos Airesben adtam koncertet és gyönyör! plakátot
készítettek, ami nagyon meghatott...azt hiszem ez volt életem els" legszebb
plakátja! Viszont ami szomorú volt benne számomra, hogy az osztrák állam
támogatta a koncertet és a nevem alatt Ausztria szerepelt, így jogosan
feltüntetve…ez volt az egyetlen szépséghiba az egészben…

- Mi volt a csúcs eddig, ami megítélésed szerint a pályád eddigi csúcsát jelenti, ahol
játszottál?

- Hát egyértelm!en a Bécsi Konzerthaus.

- Van-e rangsor a heged#m#vészek között, s ha van, téged a skála melyik részén tartanak
számon?

- Ilyen kérdéseket édesapám szokott feltenni és valahogy meg is próbálom
gyorsan leszerelni...

- Rendben, értettem a célzást…apropó, mennyire van teli a koncert-naptárad? Van-e olyan
hely, ahol szívesen játszol?

- Ez eléggé változó, néha túl sok is, máskor pedig lehetne több, de ez sajnos
manager függ" dolog. Még eddig nagy részben magam szervezem a koncertjeim
kisebb-nagyobb segítséggel.

- Akkor a kedvenc helyedr!l…

- Azt gondolom mindig ott szeretek a legjobban játszani, ahol éppen vagyok.
Azért egy kit!n" zongorát és jó akusztikát nem vetek meg.

- Volt már külföldi fellépésed, ahol egyenesben közvetített a televízió? Mennyire másabb
egy ilyen koncert?
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- Természetesen. Sajnos az ember sokkal jobban koncentrál a perfekcióra,
minden apró kis hiba hirtelen óriásivá válik és sokszor a lényeg, a mondanivaló
háttérbe szorul…habár, mostanában sok koncertünket vettük fel egyenesben és
sikerült…

- Édesanyádat sajnos korán elveszítetted…akinek mindene volt a két lánytestvér…és
persze Attila, az öcséd is…veled él a koncertjeiden? Értem ezalatt, hogy van olyan
zenem#, amit alkalmasint neki ajánlasz?

- Igen, épp a múltkoriban gondoltam nagyon rá, mert Csajkovszkij A-moll trióját
játszottuk. Nagyon szerette Csajkovszkij D-dúr heged!versenyét és
megfogadtam, hogy egyszer eljátszom édesanyám emlékére!

- Aztán apukád pedig sebész f!orvos, aki már nyugdíjas, de igen közel állt a zenéhez, ha
még inkább a populárishoz is. $ és a rokonság hogyan követte lelkiekben Éduájuk
szárnyalását?

- Természetesen mindig a zene és a fejl"dés volt a téma, a családban. Eleinte
még kritikákkal spékelve a koncerteket, de ahogy fejl"dtem ezek is
lemorzsolódtak. Amikor csak tudnak, ott vannak a koncertjeimen, néha
Ausztriában is, ilyenkor Öcsém h"siesen segít be a vezetésbe és ez nekem
nagyon jó érzés, hogy eljönnek meghallgatni!

- Hol élsz most? Hol van a lakásod, ahová a koncertek után visszatérsz?

- Bécsben

- Egy olyan m#vész, aki …hm…hogyan is fogalmazzak…Menuin-leveg!n nevelkedett,
minden bizonnyal roppant fegyelmezett úgy a hangszerével, mint a zenéhez való
hozzáállásával. Mit jelent ez napi próbaid!vel?

- Szóval… hozzá kell tennem, hogy nem csak neki köszönhetem az önfegyelmet,
hanem nagyrészt a világhírü svájci magyar heged!m!vésznek Varga Tibornak és
az Alban Berg vonósnégyes primáriusának Günter Pichlernek… ja, és persze nem
utolsó sorban magamnak, hogy ilyen nagy a kitartásom. Sajnos tehetség
szorgalom és kitartás nélkül körülbelül annyi, mint egy jó nagy erd"t!zben egy
kis locsoló kanna....

- Ami azt jelenti, hogy a gyakorlási penzum…?

- Ez próbaid"ben annyit jelent, ha kell egész nap is próbálok és gyakorlok, de ez
a koncertek nehézségét"l és mennyiségét"l is függ. Hála Istennek ez nekem nem
okoz problémát, mert szeretek gyakorolni!

- Nem kérdeztelek még a menedzseredr!l…hiszen ezen a szinten már elképzelhetetlen
nélküle létezni. Mondanál róla valamit?

- Hát igen, ez egy nehéz kérdés. Már majdnem egy éve vagyok egy kezd", fiatal
menedzser irodánál. Sajnos eddig úgy néz ki, hogy én fizetek többet nekik, mint
amennyi koncertet "k szerveznek, így arra az elhatározásra jutottam, hogy
keresek egy másikat. Jó lenne valakit találni, mert egyedül nagyon nehéz
szervezni és iszonyatosan sok idöt vesz el a mindennapokból. Az persze jó dolog
a XXI. században, ha egy m!vész is ért a marketinghez, mert csak a hangszeres
tudás manapság nem elgendö! Sajnos változnak az id"k és tudomásul kell
vennünk.

- Van konkrét köt!désed zenekarhoz, vagy Zádory Édua „csak” heged#virtuóz-
el!adóm#vész, akit koncertre hívnak és kap magához egy zenekart is…

- Van egy kamarazenekar, melyben már régen játszom, ez nekem olyasféle, mint
egy fix állás. De mint tuttista nem tudnék beülni egy nagy zenekarba, szerintem
az lenne a halálom!

- Zenét is szerzel, vagy csak hangszerista vagy?

- Hát én sajnos nem tartozom azok nagy m!vészek közé, akik több féle dologhoz
is értettek - talán még egy kett"t kivéve máig is értenek- a saját hangszerükön
kívül. Mostanság szakbarbárok lettünk és specializálódtunk egy-egy területre.
Ezen persze néha nem is csodálkozom, hiszen annyira megn"tt a technikai
színvonal és a technikai vívmányokkal lásd CD lemez… annyira törekedni kell a
perfekcióra, hogy sjnos nem marad másra energia… kár, mert egy zenész így
sokkal kevesebbet lát és tapasztal meg a „nagy egészb"l”. Biztos vagyok benne,
ha karmester is lennék, részben máshogy interpretálnám a m!veket…

- Valaki nagyon szépen játszik, becserkészi a világot, meghajol a színpadokon…és ennyi?
Aztán ez így megy éveken keresztül, közben persze érik, mint a gyümölcs…meddig?
Vannak ennek a m#vészetnek olyan csúcsai, amit hiába hódítasz meg nincs feljebb?

- Szerintem ez a legszebb ezen a pályán, hogy soha nem érjük el a tudás fájának
a csúcsát. Karrierben talán lehetséges, de ez nem tükrözheti a tudást, hiszen egy
kevésbé jó terméket is el lehet kit!n"en adni, ha jó a marketingje. Mindig van
feljebb, de nem lehet látni a csúcsot és ez a húzó er" számomra.

- Ki volt az a „ Nagy Ember” akinek játszottál pályád során…és ki volt az a hasonsz!r#
kaliber, csak a m#vészvilágból, aki elismer!en vállon is veregetett?

- Sir Yehudi Menuhinnak játszottam 16 évesen, ez volt fiatalkorom legnagyobb
élménye. A másik pedig Heinrich Schiff csellista és karmester a mecénásom,
számomra intézett levelében ezt írja:
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„ aber daß ich ein besonderer Fan von Frau Zádory bin, weißt du eh schon..”

- Lovagolok itt Mehuninon, de bocsásd meg nekem, hiszen akkor került látókörömbe,
amikor 1971-ben az ! kezdeményezésére szervezte George Harisson a Banglades
koncertet a Medisonban. Neked milyen, azaz van-e kapcsolatot a nemzetközi posztár világ
bárkijével?

- Nem, nincsen…

- Apropó…kaptál már valamilyen elismerést?

- Még nem.

- Térjünk egy kicsit megint haza… a Pécsi koncertre…gyakran játszol itthon vidéki
városokban?

- Nem annyiszor, amennyiszer én szeretnék. Sajnos erre a magyar piacra is be
kellene törni és talán a magyar trióm segítségemre lesz ebben.
- Kezdetben említettem Cs#ri Lajos alias Edvin Martont a sztárolt hazai
heged#m#vészt…vele van konkrét kapcsolatod?

- Nem, nincsen kapcsolatom Martonnal, de azt hiszem nem is vágyom
különösebben rá...

- Ki volt az a nemzetközileg is elismert sztár, akivel már koncerteztél?

- A legnagyobb élményem az Anne Sophie Mutterrel volt, ( többek között " volt
régebben az egyik példaképem) mikor velünk játszott egy privát koncerten egy
kamarazenekarral… Sajnos én csak a tuttiban játszottam de így is egy nagy
élmény volt egy ilyen nagy sztárral együtt fellépni.

- Szereted ezt a „heged#t a hónom alá” és hódítsuk meg a koncerttermeket…meg a
közönséget?

- Hogy fején találtad a szöget…

- Apropó... vannak tanítványaid? Talán már van felfedezetted is?

- Erre még nem jutott id"m...habár van egy szegedi volt kollégám, aki id"nként
felkeres, ha otthon járok, hogy hallgassam meg.

- Ha húsz év múlva – na jó, lehet, hogy már nem én – feltesznek hasonló kérdéseket,
szerinted hasonló válaszokat is adsz, vagy Zádory Édua szárnyal, szárnyalhat még
magasabbra is?

- Hát nagyon remélem. Ha nem így lenne, akkor már ma is elköszönhetnék...

- Ha egy jó tündér teljesítené három kívánságodat, mi lenne az sorrendben?

- Én már eggyel is elégedett lennék…

- Mégpedig?

- Jó lenne, ha anyukám is ott ülhetne a koncertjeimen…

Posztobányi László

Írta:: Szerk Dátum: 2008. május 13. kedd, 09:05

Kapcsolódó rovatok

Hungaromagazin - Zádory Édua, a magyar Mrs. Paganini http://www.hungaromagazin.hu/modules.php?name=News&file=a...
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Sonnet to a living violin 

To Édua Zádory 

  

When beauty shines through colours on your skin, 
And all your pores like blossoms open up, 
The melodies of passion grow within: 
Your nakedness reveals a treasure map; 
The sea of emeralds your eyes provide, 
Awakes me in the most profound desire: 
The fantasy of a colourful night ride, 
Among your curvy f-holes I admire; 
To embrace your ribs while playing on your bridge, 
Your fingerboard caressing (and your scroll); 
The softness of your tailpiece, like a preach, 
Resounding in my ears like a warm roll; 
Oh, captivating violin who lives! 
I bow to you; you are changing my beliefs! 
  

Juan Manuel Abras 
17 December 2008 

  

 



    

 
 

T.C KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü 

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlü ü  
Direction de l’Opéra National de MERSIN 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

20.04.2009 
 
 
La violoniste Edua Amarilla ZADORY, nous a séduit par son jeu de virtuose 
émérite, d’une fulgurance rythmique alternée avec une palette sonore d’une 
sensibilité et d’une profondeur subtiles.  
Son interprétation nous a révélé une artiste de grand talent qui devrait tenir sa 
place dans l’arène internationale. 

 
 
 

 
Selman ADA  
pianiste, compositeur, chef d’orchestre  
Directeur de l’Opéra  National de Mersin (Turquie) 

 

 




