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Kedves lgazgatö ilr, engedje meg, hogy bemutassam a kfväncsiskodö gterekeket:
Holics Löszlö, aki a Zeneakadömia elökösz{tös növendöke, Terts Märton, aki ugl,,ancsak a
Zeneakadömiära jär mär. Es akkor a k{väncsi kördösek: Mit jelentett a kitiintetös, a pro (Jrbe,

amit most Igazgatö Ur munkässägänak sokadik övtizede utån, hetvennegtedik sztiletösnapjära
kapott?

Nagyon jöl esett, 6s az ember elgondolja, ös visszaemlökezik azokra az esemönyekre,
amiböl összetevödöttazegöszmunkäm, ds ahogy ki tudtam fejleszteni.

Mör henen övet töltött el muzsikölässal.
Köriilbeliil tgy van, mert annak idejdn Tokajban volt egy kis zenekar, dn abban

csellön jåtszottam nagybögöt, a bätyäim hegediiltek ös bräcsäztak, rigyhogy tönyleg hetven
öve van annak, hogy kezembe vettem a hangszert. Aztän kdsöbb Tokajböl ftjlköltöztilnk
Debrecenbe, ott folytattam a zenei tanulmånyaimat. Szerencsöre nagyon jö tanaraim voltak.
Mikor Pestre ftilkeriiltrink, egy nagyon hires mrivösznö kezdett el tanftani, Thomän Måria,
Thomån Istvän professzornak a länya. Ugyhogy mikor a Zeneakad,emiära kertiltem Orszägh
Tivadarhoz, mår mindent tudtam.

Teszik-e tudni mondani eg,, olyan kedves g,,ermekkori emlöket, ami a zenöhez
kapcsolödik?

Nagyon sokat. En akkor többek között cserkösz is voltam, a debreceni Piariståkhoz
järtam gimnaziumba, 6s a cserköszcsapat önekkaråt en vezenyeltem, elöször a Cserkösz-
indulöt. Akkor tizenhärom öves voltam

Kit tarton Jözsef böcsi a pöldaköpönek?
Gyermekkoromban?

Igen, gtermekkoröban.

TermÖszetesen engem mindig a jö hegedrisök drdekeltek. Debrecenben abban az
idöben järt Jan Kubelik, a viläghirti hegedtimrivdsz. Elmentem meghallgatni, ös bementem a
mtivösz szobäba, s ott gyakorolt. Olyan hangosnak trint föl a hegedtije, mintha hangszöröban
jätszott volna. Igaz,hogy a hegedri Stradivari-hegedti volt.

Tessök mesölni a csalädi kört)lmönyeircil, hdny testvöre volt, ös ödesanyjdrö\,
ö de s apj är öl van-e val ami fonto s.

Edesaprim käntortanitö volt. Edesanyäm olasz szärmazäsu volt, ös nagyon jöl
zongoräzott, rigyhogy otthon nagyon sok zenöt hallottam. Kilencen voltunk testvörek, A
legidösebbik növdrem, aki szämtan-fizika tanår ds zongoratanär is volt egy szemdlyben,
nagyon sokat zongoräzott. Ugyhogy zene hangjai mellett teltek kiskori öveim. Emlökszem



pdldåul, Elefanthy Märia szolfezs tanitmö olyan ördekes 6räkat tartott, hogy örömmel järtunk
mindig szolfözs 6rära, pedig hät azt a gyerekek el szoktåk kenilni, ha lehet.

Volt-e kedvenc zenemiive Jözsef bäcsinak gterekkordban?
A mi kottänkban nagyon kevds Mozart, Beethoven szerepelt, vagy Haydn, viszont a

koncerttermekben nagyon sok szdp mri elhangzott. Nagyon ördekes dolog volt, mikor az elsö
Bartök vonösnögyest hallottam ott a Zeneiskola disztermdben. A közönsdg fele rögtön kiment
a teremböI, de aki ott maradt, az j6l örezte magirt.

Gondolom, hogt az a kor, amelyben Jözsef bäcsinak a gtermekkora volt, az egöszen
mds volt, mint manapsdg. Az osztölytårsakkal milyen volt Jözsef bdcsinak a viszonya?

Egesz mås lögkör volt, mint most, szeppe tette a fiatalkorunkat a cserköszet. Voltak a
nyäri tåborozäsok, cserkösztäborozäsok, ahol täbortiztöl kezdve ebödfozösig mindent mi
csinältunk. Mi vägtuk a fät, nagyon ölmönydris volt. Az iskoläba, amikor elöször
beiratkoztam, az osztålyfönök azt mondta, hogy gyerekek, most ti negyvenen vagy.tok,
figyeljötek meg, ebböl csak hriszan fognak örettsdgizni, mert annyian le fognak maradni. Es
tdnyleg rigy is volt, mert minden övben öt-hatot kibuktattak, akik nem feleltek meg, mondjuk
annak a,szinvonalnak, amit az iskola elöirt.

Milyen tantärgtak voltak akkor?
Elsö gimnåziumtöl kezdve latint is tanultunk. Nagy srilyt fektettek a magyar nyelvre

ds a magyar irodalomra. A gimnäziumnak volt önkdpzököre, ahol szindarabokat ös zenei
iätökokat is csinåltunk.

Gyermekkoröban mennyit gtakorolt a hangszerön, ös mi volt a napirendje Jözsef
bäcsinak?

Elög szigorri napirendem volt. Mindig egy örakor vöget ert atanitas, nem volt az, hogy
hdtre kellett menni, ös kettöig maradtak a gyerekek. Nyolcra kellett menni ös pontosan egy
oråig tartott. Ezutänhazamentem, eböd utän ödesanyäm hagyott egy föl ora jätsz1si idöt az
udvaron, labdäzhattam, jätszottam a pajtäsokkal, ös utåna kezdödött a hegedri gyakorlås.
Minimum måsföl örät kellett gyakorolni minden nap, utäna kezdödött csak a tanulås.

Gyermekkoräban volt-e olyan bardtja, aki hfres emberrö lett?
Volt. Lukäcs Päl, aki velem egyiitt järt Debrecenben a zeneiskoläba, ds ö is

ugyanabban az övben kertilt Pestre, amikor ön. Lukåcs Päl aztän hires bräcsamrivösz es a
Zeneakademia professzora is lett.

Hol tetszett toväbb tanulni?
NÖgy gimnåziumot Debrecenben vögeztem, ös az ötödik gimnåziumtöI, mivel akkor a

zenei tanulmänyaim konzervatdriumi szintre emelkedtek, ös Debrecenben nem volt ilyen
oktatäs akkor, azert fol kellett költözziink Budapestre. Edesanyåm vållalta ezt a nagy terhet,
hogy többi testvöreim tanittatäsa miatt is fölköltöztiink Budapestre. A Szondy utcäban laktunk
elöször. Ötodikes gimnazista voltam, amikor az Istvtn Gimnäziumba keriiltem. Meg kell,
hogy mondjam, hogy nagyon kevds krilönbsög volt a köt iskola között, mert hiszen a hires
piarista nevelösröl mindenki tudja, hogy az nagyon szigorri, ös nagyon sokat vårtak el a
tanulöktöI, de az Istvän Gimnäziumban, bär egösz mås lögkör volt, a szinvonal szintön eldg
magas volt.

Mindenki tudja, hogt Jözsef bäcsi alapitott eg/ zenekart.
Vagy volt-e ntär valamilyen kapcsolata akkor a gimndzium esetleges zenekardval?



Abban az idöben is volt az Istvän Gimnäziumnak zenekara. Köriilbeltil I g-20-an
voltunk benne, dvenkdnt kötszer volt koncert. Tanärunk Gruber Miklös volt, ktilönben ndmet-
tanär volt, de nagyon jö muzsikus, ös rettenetesen szigoli. Jöttek a katonazenekarböl
kisegftök, ös tätottuk a szäxtkat, amikor megszölaltak a nagy firvös akkordok. Nagyon jöl
drezttik magunkat. Tehät az rstvän Gimnäziumban az ön zenekaromnak volt egy elöd-
zenekara.

Most is tetszik-e vezetni egy zenekart?
Most is dolgozom annak dacära,hogy 74 dves vagyok, fiaim vettdk ätaziskolänak a

hivatalos vezetösöt. En, mint mtivdszeti igazgato dolgozom, ami tulajdonk6ppen azt jelerfii,
hogy azt csinålom, amit azelött, csak koncerteken nem vezdnylek, hanem a miihelymunkåt
vögzem otthon.

A Zeneakadömiän milyen tanszakokat tetszett ervögezni?
Elsösorban a hegedtit vegeztem el Orszågh Tivadamäl , aztän a zeneszerzöst is

tanultam Kökai professzor frnåI, csak mikor måsodöves zeneszerzö voltam, behivtak
katonänak' Akkor mär a måsodik viläghäboni volt, ös nem adtak ft)lmentöst. Ez teljesen
megållitott mindenfele zenei kapcsolatot, hiszen nemcsak katona voltam, hanem häborri is
volt' Az igaz, hogy benn alaktanyåban dnekelgettiink ös elvittem a hegedtit magammal, 6s
estönkönt a katona-bajtärsaimnak hegediilgettem mindenfö16t. Magyar nötäkat is kellett
jåtszanom.

Es vögiil is hogt
Istvän Zenekar?

lett Jöska bdcsiböl iskolaigazgatö, ös mikor alakult meg a mostani

A håboni befejezöse utän a Yämigazgatösåg Szimfonikus Zenekaränak lettem a
vezetoje' Ez a zenekar nagyon jö anyagi kortilmdnyek között tudott dolgozni, ös mår abban az
idöben is ndgy-öt hangversenyt tudtunk tartani ezzel a zenekarral, a Zeneakad,ömiän persze
mindig täblås häzakkal. Mdg nagyobb drdekes sög az is, hogy ezt a zenekart akkor Ferencsik
Jänos is vezönyelte.

Hallottuk, hog,' kösöbb Ferencsik Jdnost Jöska bäcsi meghfvta az Istvän Zenekarhoz
is, Mi volt az elsri mii, amit Jöska bdcsi Ferencsik Jänos vezönyletövel hallott?

Ez a nagy mti Beethoven Kilencedik szimföniåja volt, s emlökszem, hogy a negyedik
tdtellel kezdte a probät.

Marci mär ördekkidne toväbb is a zenekari jätök, a közös munka irdnt, de mdr
Ferencsik/özeneigazgatöröl szölva is hallottuk ezeket a hangokat, amik most egyre erösebben
sziircidnek be a mikrofonba, Mikor iöttt)nk, akkor lgazgatö (Ir fetesöge azt mondta, hogt ,,itt
van mind a hat unokäm!"

Hät ez nagy öröm. Nagyobbik fiamnak a felesdge egy finn szärmazäsumuzsikus, 6s
Kälmån fiamnak pedig köt fia van itt, rigyhogy most hat unoka egytitt van. Ktilönben mind a
hat unoka nagyon jö halläsri, 6s kis közös muzsikålås is törtönik.

Jözsef böcsinak hog,,an alakul a szokäsos napi programja?
A dölelöttjeim ältaläban szabadok, amikor vagy hangszerelek, vagy komponålok, vagy

pedig vannak olyan növendökeim is, akik egyetemiståk, 6s d6le1ött tudnak jönni 6röra.
Dölutän pedig ältaläban kettötöl tanitok benn a gimnäziumban, 6s f6l hattöl kezdödnek a
zenekari pröbåk- Azt tudjätok, hogy az Istvän zeneiskolänak ös konzervatöriumnak hdt
zenekaravan, igyhogy mindig akad valamelyik zenekanal tennivarö.

Tetszik-e menni mo standb on kt)tfö I di turnö kr a?



Minden övben megyiink valahova, a legutöbb Ndmetorszägban voltunk. Az iden a
zenekar megy Olaszorszågba, ös most jöttem hazaFrankfurtböI, ahol a Frankfurti Filharmönia
zenekar ät vezönye lt em.

Ha mör erre keriilt a sor, emlltsilk meg, hogt ez csak a legutöbbi, vagt a következö
esztendö killföldi iltia. Dehät häny, meg höny utazösa volt a mindenkor itt jätszö fiatalolcnak
Görögorszdgtöl spanyolorszdgon ät Eszak-Nömetorszdgig, Finnorszdgig.

Majdnem egösz Euröpåt bejärtuk. Olaszorszägban csak kötszer voltunk, de oda
visszahriz nagyon a szfvtink.

Tessök felsorolni, ha lehet, olyan hlres embereket, akiket ismerni, vagt barötsdgböl
ismerni tetszik.

Håt, akik a zenekarral kapcsolatban vannak: Kovåcs Dönes professzor körtilbeltil
negyven öve dolgozik velem, mint szölista. Banda Ede professzor szintdn. A karmesterek
köziil Körodi Andräs volt az elsö, aki vällalt szerepldst azlstvän zenekarral. Ferencsik Jånos
szintön jött vezönyelni, vele mär rög kapcsolatban voltam. Aztän kiilfttldröl Brenton
Langbein' aki a sväjci Collegium Musicumnak az igazgatöja. Svåjcban kilenc alkalommal
volt a zenekar vendögszerepelni öppen az ö kapcsolata rövön. AztänNömetorszågböl Helmut
Sternbach, Karlheinz Perwer Hamburgbdl, Heinz Alt Ltibeckböl.

Hog,'ha akarna Jözsef bdcsi, akkor a kapcsolataival el tudna-e intözni, mondjuk köt
hönapon belill egt nagtobb szabäsil dolgot, pöldaut eg,t turnöt?

Nem menne kdt hönap alatt, mert legaläbb egy öves viszonylatban kell kiilftjldön
megteremteni a kapcsolatot. M6g Magyarorszågon sem lehet, hogy kdt hönap alatt valamit
összehozzunk, mert most mår szerencsöre itt is egy öwel elöre dolgoznak a mtisorokban.
Viszont ällandd kapcsolatunk van folyamatosan mindig valamelyik ki.ilföldi partnerrel, fgy
lehet azt megcsinälni, ho gy ål I andö an utazhasson a zenekar .

Mi az, amire Jöska bäcsi a legszivesebben emlöl<szik vissza az öletöben?
Legszebb az, amikor egy olyan muzsikus visszajön, aki magätöl elment valamelyik

mås zenekarba. Ez nagyon sokszor elöfordult az öletemben, olyan, mint amiko r a tekozl' fiit
visszatör,6s mondja: apäm, fogadj be.

Indftottam a beszölgetöst, akkor tessök megengedni, hogt zårjam is egt utolsö
kirdössel, ami taldn eglt kicsit mindezekhez knpcsolödik, amirfll most szö volt: Igazgatö (Jr,
mi az az öletöböL, amit örökill hag,,na szlvesenfiaira is, vagt talän ArökAI is hag,,?

Mår örökiil hagytam, mär egesz kora gyermekkoruktöl kezdve mellettem dolgoztak.
Elöször, mint zenekar tagok, aztänkesöbb, amikor Zeneakademiära järtak, nem köt kezem
volt, hanem hatkezem, mert a fiaim talån többet tudnak, mint ön. LajthaFrig misöj6t, amit a
szorongattatås öveiben irt, Kålmän fiam vezönyli lemezen.


