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A BARÁTI KÖR FONTOSSÁGÁRÓL

- Melyek a legfontosabb alapelvek, amelyeket figyelembe vesznek a támogatások kiosztásánál?

- Ha lehet, először adnék egy kis történeti áttekintést. Amikor megalakult a Zeneakadémia Baráti Köre, a Kuratórium Vékás 
Lajos professzor elnökletével működött. A Baráti Kör alapítója egyébként Birthe Lundvik, az akkori svéd nagykövet felesége 
- maga is kiváló hegedűs - volt, aki ismeretségei révén nagyon sok segítséget szerzett az alapítványnak. Ezt azért bocsátot-
tam előre, mert kezdetben még más célok mutatkoztak. Például az, hogy segítsük 
rendbe hozatni a Zeneakadémia épületének ablakait, megjavítassuk a kupolabéli 
orgonát, vagy egy-egy hangszert vásároljunk. Az évek folyamán azonban egyre 
inkább arra a gondolatra jutottunk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott összegek-
kel elsősorban a növendékeket kell segítenünk. Úgy gondolom, ez az igazi, a 
legfontosabb célunk. A növendékek tanulmányaihoz közvetlenül nem tudunk 
hozzájárulni, de ha szeretnének elutazni egy-egy versenyre vagy kurzusra, azt min-
denképpen támogatjuk. Nem mérlegeljük a jelentkező anyagi helyzetét, hiszen 
nem a mi feladatunk eldönteni, hogy mennyire van rászorulva arra a segítségre, 
amit tőlünk kap.

-Tehát nem az anyagi helyzet a döntő, hanem kizárólag a tehetség?
- Erről az a véleményem, hogy aki már bekerül a Zeneakadémiára, bizonyította, 
hogy tehetséges. Attól kezdve tehát, hogy elkezdi itt a tanulmányait, arról van szó, 
hogy mit tesz lehetővé az érettségi foka, mennyire szorgalmas, milyenek a körül-
ményei. Éppen ezért nem lenne szerencsés, ha ebben a tekintetben is válogatnánk. 
Ha valaki vállalja, hogy egy versenyen megmérettessék, vagy szeretne új élményeket és tudást szerezni egy kurzuson, akkor mi 
mindenképpen segíteni fogjuk ebben. Az, hogy ő mit tud ezzel kezdeni, majd később mutatkozik meg, szakmai élete folyamán. 
Van, aki hamarabb feldolgoz bizonyos élményeket, és van, aki sokkal később tudja az elraktározott élményeket hasznosítani. 
Nem lehet előre elhatározni, hogy rögtön sikere legyen, de hozzá tudjuk segíteni ahhoz, hogy ezen a téren is előrejusson. Ez 
nem olyan, mint egy befektetés, amiről el lehet képzelni, hogy záros határidőn belül megtérül. Inkább olyan, mint a vetés, 
amely majd egyszer beérik. Hadd idézzem Kodályt. Az írásai között olvastam valahol, hogy egy jó kertész a kertjében lévő 
összes növényt egyforma gondossággal öntözi, és ugyanígy van ez a tehetséggel is. Ha valakiről túl korán kimondják, hogy 
tehetséges, használhat is, árthat is. Nekünk tehát az a dolgunk, hogy egyenlő mértékben támogassuk azokat, akik már itt van-
nak, és tisztességesen végzik a tanulmányaikat. Ezt nagyon szép célnak tartom. Van persze olyan pillanat is, amikor hirtelen 
lemérhető, hogy az illető hol tart, ez pedig a verseny. Nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy a statisztika szerint, az általunk 
támogatott növendékek igen magas százalékban verseny-nyertesek, világszerte.

-Magyarországon ez a támogatási rendszer egészen egyedülálló.

- Igen, én sem tudok róla, hogy lenne hasonló. Azt hiszem, illendő felhasználni ezt az alkalmat arra, hogy megköszönjem min-
dazok segítségét, akik ebben a szép feladatban részt vesznek és engedik, hogy mi kiosszuk az általuk rendelkezésre bocsátott 
összegeket. Úgy érzem, a magyar zenei életnek ezáltal igencsak hasznára vannak.
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