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Kecskeméten, az Ének-Zenei Általános Iskola tanulójaként - emlékezetem 

szerint - a Tátrai vonósnégyes hangversenye volt az első és egyetlen olyan 

alkalom, amikor ismert, de addig csak a Magyar Rádióban hallott 

művészek játékát – mint növendékek – személyesen meghallgathattunk. 

 

K. Udvari Katalin: Tanár úrnak Kodály Zoltánhoz fűződő közeli kapcsolata 

hosszú időszakot ölel át. Iskolánk megalakulása az ’50-es években volt. Mit őriz 

Kodály Zoltánnal kapcsolatban az emlékezetében ebből az időből, amit a 

legjellemzőbbnek tart? 

 

Tátrai Vilmos: Emlékeimet olyan szavakkal fejezhetem ki, amelyek mára 

nagyon elkoptak és elvesztették a fényüket: hazaszeretet, etika és erkölcsi 

magatartás. Ez a gondolkodásmód és a személyes jelenléte felbecsülhetetlen 

volt olyan időszakban, amikor a művészeket három csoportra szakították: a 

támogatottakra, a megtűrtekre és a tiltottakra. 

 



K.U.K.: Az elmúlt évadban a FÉSZEK KLUBBAN alkalmam volt a 85. 

születésnapja alkalmából rendezett hangversenyen Tanár úr hegedűjátékában 

gyönyörködni. A hegedülés, a tanítás ma is része életének? 

 

Tátrai Vilmos: A Magyar Kamarazenekart 1987. április 12-én 30 évi működés 

után egyszerűen megszüntették. Most a régi zenekari tagok segítségével Új 

Magyar Kamarazenekar néven koncertre készülünk, október hónapban.  

 

A tanítástól sem szakadtam el. A főiskolai növendékeim mellett Törökbálinton 

tanítottam, néhány évvel ezelőttig. De abbahagytam. Nem a tanítás, nem az 

utazás fárasztott, hanem a sok brutalitás, amit útközben tapasztaltam, akár 

autóval, akár a közjárműveken. Hihetetlenül durva incidensek szemtanúja az 

ember teljesen váratlanul, hétköznapi és jelentéktelen események alkalmával, 

például egy piros lámpánál, egy közlekedési lámpánál való várakozás miatt, 

vagy az idősebbekkel szembeni kíméletlenség az autóbuszon. 

 

A Főiskolán még most is tanítok, nyugdíjazás után 6-8 növendékem volt.  Most 

diplomázott le a két utolsó. Ezután kamarazenét fogok tanítani, heti két órában. 

Általában most nyugdíjazás mellett 1 órát taníthatunk, nekem a Kossuth-díjra 

való tekintettel lehetőségem van két órára, a kollégáimhoz hasonlóan 720 Ft-os 

óradíjért, levonás nélkül… 

 

K.U.K.: Hogyan látja Tanár úr ma a zene szerepét a gyermekek életében? 

 

Tátrai Vilmos: Most olyan minden, mintha mindent előlről kellene kezdeni. A 

durvaság szabadon működik. Soha nem volt olyan nagy jelentősége a fiatalok 

zenetanulásának, mint most. Ők még nincsenek átitatva értéktelen, gyorsan 

megszerzett kultúrával, ami csak annyit jelent, mint a rossz festék, ami egy 

pillanat alatt lepattan. 

 

Ki kell alakítani a magyarságtudatukat. Elkeserítő jelenség, hogy úgy alakult a 

művészet iránt érdeklődők helyzete, hogy akinek megvan az igénye, nincs rá 

pénze, akinek pedig módja lenne, az „új gazdagok”, nincs rá igényük. Korunk 

jellemzői ezek a perc emberek. Így most nem tudunk beszélni zenei 

közvéleményről, nincs zenekritika. 

 



A világon nagyon sok helyen léptünk fel.  Londonban – Amszterdamban – 

Amerikában és Johannesburgban is ismerték a játékunkat, mégis azt az emléket 

őrzöm magamban, amikor a Károlyi kerti koncertjeinken még a kerítés mellett 

is végig állva hallgatták a zenét. 

 

K.U.K.: Tanár úr! Koncertjén irigylésre méltóan egyenes tartással, a fiatalokat 

megszégyenítő fürgeséggel lépett hegedűjével a zongorához és játszott. Hogyan 

tudta így megőrizni állóképességét és frissességét? 

 

Tátrai Vilmos: A sport és a természet szeretetével. A gimnáziumban 400 m-en 

középtávon úszóbajnok voltam. Felvidéki születésű vagyok. Nagyon szegények 

voltunk. Első katonazenekari fizetésemből egy kerékpárt vettem, amivel nagy 

túrákra mentem a hegyekbe. Gyermekkorom óta része életemnek, hogy két 

nyári hónapot a Garam völgyében töltök családommal együtt. Az emberi, a 

művészi teljesítő képesség a lélek békéjétől is függ. Feldúlt lélekkel nem lehet 

kiülni játszani és hegedülni. 

 

Sokszor találkoztam ármánnyal, igazságtalansággal, magam és más miatt is. A 

nehéz pillanatokban Isten keresése néha válsággal jár, ésszel fel nem fogható, 

megmagyarázhatatlan. De az etikai és erkölcsi törvények kapaszkodót 

jelentenek, és ez nem maradhat ki a nevelésből. Az emberi magatartás alapvető, 

elemi normáit mindig be kell tartani. 

 

A Nemzeti Zenedében tanultam, soha nem fordulhatott elő, hogy kvartett 

próbán valaki ne jelenjen meg. Ma a zeneakadémiai kamarapróbán hiányoznak. 

 

 
 



K.U.K.: Befejezésül megkérdezem, hogy a zenei hivatás folytatódott-e a 

családban? 

 

Tátrai Vilmos: Gyermekkorom óta máig őrzöm szüleim muzsikálásának 

emlékeit, valamennyien játszottak hangszeren. Fiam, unokám jól hegedülnek, 

lányomnak szép énekhangja van. Ha nem is mentek zenei pályára, 

valamennyien a művészetekkel kapcsolatos hivatást választottak. 42 évig 

kvártetteztem, 50 évig zenekarban, 30 évig kamarazenekarban játszottam. A 

zene megszépítette az életemet. Erről írom önéletrajzi könyvemet. 

 

 
 

A Zeneakadémia felújítás előtti művészszobájában Tátrai Vilmos, Szűcs Mihály,  

Farkas Ferenc és Banda Ede (evangelikus.hu) 

 

 

A Tátrai Vonósnégyes: Tátrai Vilmos, Várkonyi István (aki 1968-tól lett a vonósnégyes 

második hegedűse), Banda Ede és Konrád György (evangelikus.hu) 



 



 



                 Keszi Imre beszámolójának forrása (K.Udvari Katalin gyűjteményéből) 

               Megjelent a Film, Színház, Muzsika c. hetilap 1971. február 16. számában. 

 

 

 
 

A negyedszázados jubileum közreműködői: Tátrai Vilmos, Várkonyi István, Konrád György 

és Banda Ede a Zeneakadémián (1971) (evangelikus.hu) 

 

 
 

A 40 éves jubileumi koncert a Zeneakadémián (1986) (evangeluiklus.hu) 

 

 

*K. Udvari Katalin gordonka és szolfézs tanár, a Kecskeméti Ének-Zenei Általános 

Iskola legelső osztályának volt növendéke, a PSALMUS HUMANUS 

Művészetpedagógiai Egyesület alapító elnöke 
 

 

FÜGGELÉK: 
 

Bartók · Tátrai Quartet · FirstQuartet, op 7 · Hungary, 1958 (1/6) (29:40) 

Bartók Béla: I. vonósnégyes, op.7 
I. Lento; II. Allegretto 09:16III. Allegro [Introduzione] - Allegro Vivace17:54 

Tátrai Vilmos (I. hegedű), Szücs Mihály (II. hegedű), Iványi József (brácsa), Banda Ede 

(gordonka) 

https://www.youtube.com/watch?v=MNyBVbULVnE
https://www.youtube.com/watch?v=MNyBVbULVnE&t=556s
https://www.youtube.com/watch?v=MNyBVbULVnE&t=1074s


Qualiton HLPX1010-14 (1958) 

 

 

J. Haydn: StringQuartet in B flat major Op. 50 No. 1: I. Allegro (6:05) 

Joseph Haydn: B-dúr vonósnégyes, op.50, No. 1. (Hob.III. 44.) I. Vivace 

Tátrai Vilmos (I. hegedű), Várkonyi István (II. hegedű), Konrád György (brácsa), Banda Ede 

(gordonka) 
℗ 1987 HUNGAROTON RECORDS LTD. 

 

 

 
The Masters Collection: Tátrai Quartet 

 

Első lemez 

1–4. Joseph Haydn: D-dúr “Pacsirta” vonósnégyes , Op. 64 No. 5 (17:45) 

5–8. Joseph Haydn: Esz-dúr “Tréfa” vonósnégyes , Op. 33 No. 2 (17:12) 

9–12. Wolfgang Amadeus Mozart: A-dúr klarinétötös, K. 581 (28:22) 

 

Második lemez 

1–5. Bartók Béla: IV. vonósnégyes  , Sz. 91 (22:22) 

6–9. Bartók Béla: VI. vonósnégyes, Sz. 114 (27:32) 

10–11. Kodály Zoltán: II. vonósnégyes, Op. 10 (16:46) 

 

Harmadik lemez 

1–3. Luigi Boccherini: D-dúr kvintett (“Fandango”) (22:31) 

4–6. Dohnányi Ernő: Esz-dúr zongoraötös, Op. 26 (23:54) 

7–9. Lajtha László: X. (Erdélyi) vonósnégyes, Op. 58 (20:50) 

Előadók: 

Tátrai Vonósnégyes 

Kovács Béla – klarinét (Első lemez: 9–12) 

Szendrey-Karper László – gitár (Harmadik lemez: 1–3) 

Szegedy Ernő – zongora (Harmadik lemez: 4–6) 

Katalógusszám: HCD 32817–19 

Megjelenés: 2019. február 15. 

Összidő: 198:04 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i90S65Rhlzk

