
„A CSELLÓ EMBERKÖZELI HANGJA”

A tizenhat éves Szabó Ildikó otthonról hozta a „csomagot”. Édesapja Szabó Péter, a Fesztiválzenekar szóló-
csellistája, édesanyja Lénárt Ágota zongoraművész, ő pedig sohasem akart más lenni, csakis muzsikus. Ti-
zenegy éves kora óta Mező László tanítványa a különleges tehetségek osztályában a Zeneakadémián, ezzel 
párhuzamosan a Bartók Konzervatórium gimnáziumi részében tanulja a közismereti és zeneelméleti tár-
gyakat. Kétszer kapott ösztöndíjat az Indiana University Summer String Academy egy hónapos kurzusára 
Bloomington-ba, kiutazását a Baráti Kör támogatta.

- Törvényszerű volt, hogy Te is zenei pályára menj, vagyis ezt várták el a szüleid?

- Nem, ők egyáltalán nem erőltették. Soha nem mondták, hogy gyakoroljak, hogy 
legyek csellista. Épp ellenkezőleg, a szüleim féltettek és ma is féltenek ettől a pályá-
tól.

- Úgy tűnik, már késő. Kicsi korod óta ismered a zongorát és a csellót, sokat gon-
dolkodtál azon, hogy melyiket válaszd?

- Azzal kezdődött minden, hogy két évesen elkezdtem apukámat utánozni. Volt 
egy nagyon régi brácsánk a szekrény tetején, és amikor apu leült gyakorolni, addig 
könyörögtem, amíg levette nekem a hangszert. Próbáltam utánozni a mozdulatait, 
persze, nem minősíthető zenélésnek az, amit akkor csináltam.

- A zongora nem vonzott?

- Nem, egyszerűen nem volt szimpatikus az alkata. Engem a cselló formája, és em-
berhez közeli, nagyon bársonyos hangja fogott meg. Négy évesen odaálltam apu elé azzal, hogy kellene egy cselló. Megkeres-
tük a Tóth Aladár Zeneiskola egyik fiatal és lelkes csellótanárnőjét, Czéh Ágnest, aki megpróbálta előkeríteni nekem a lehető 
legkisebb hangszert, és a zeneiskola raktárában végül talált egy, a méreteimnek megfelelő, nyolcados csellót. Elkezdtünk barát-
kozni a hangszerrel, különböző neveket adtunk a húroknak, szóval nagyon játékosan indult ez az egész. Aztán teltek az évek, és 
én nagy erőbedobással tanultam továbbra is. Aputól bármikor kérhettem és kérhetek ma is segítséget, de nem akartuk, hogy ő 
tanítson, nem jó, ha a szülő és a tanár szerep összekeveredik. 

- Sokan nem kedvelik a zenei versenyeket. Úgy tűnik, te nem tartozol közéjük.

- Én kifejezetten szeretek versenyezni. Ahhoz, hogy meghatározott időpontra elkészítsek egy meglehetősen nagy anyagot, ren-
geteget kell dolgoznom és gyakorolnom, tehát már attól is ugrásszerűen lehet fejlődni, hogy felkészülök a versenyre. Egyéb-
ként lépésről lépésre ment minden, először budapesti csellóversenyre mentem, meg duóversenyre, később elmerészkedtünk 
az országosig, utána jöttek a nemzetközi versenyek, így fokozatosan épülgettek egymásra.

- Nemrég volt a tízedik versenyed. Ez hogyan sikerült?

- Márciusban Washingtonban rendeztek egy három fordulós, nagy, nemzetközi vonósversenyt. A jelentkezéskor egy felvételt 
kellett kiküldeni, ez alapján választották ki a résztvevőket. Később tudtam meg, hogy a négyszáz jelentkezőből harmincket-
tőt hívtak meg. Nagyon elégedett vagyok, mert bekerültem az öt legjobb közé, én voltam egyébként az egyetlen európai, aki 
döntős lett. Soha nem kértek még ilyen óriási anyagot, mint most, egy egész Bach-szvittel, egy szonátával, egy csellóverseny-
nyel, egy amerikai modern darabbal, és egy virtuóz darabbal kellett készülni. Ráadásul az első fordulóban nem tudtam előre, 

Fotó: Kőrösi Tamás

1



mit kell majd játszanom, a zsűri mondta meg, hogy mit kér. Ilyen nagyszabású versenyen még nem vettem részt, és Ameriká-
ban is ez volt az első versenyem. 

- A csellóddal utazol a világban. Neki is kell repülőjegyet venni?

- Igen, mert külön ülést kap. Egy idő után viszont rájöttünk, hogy – mivel a cselló nem eszik, és nem jár vécére -, nem kell érte 
reptéri illetéket fizetni, de ezt a légitársaságok nem közlik előre. Mindig a mellettem lévő ülést kapja, van egy extra öv, amivel 
bekötöm, illetve szigorúbb légitársaságoknál, mint az angol, külön szabály van erre is. A stewardess hoz egy ugrókötélszerű va-
lamit, és azzal köti be a hangszert. Nincs ezzel baj, bár szerintem ettől még nem biztonságosabb az út, ráadásul leszállás után ne-
héz kibogozni.

- A Baráti Kör támogatásával már kétszer utazhattál nyári kurzusra Bloomingtonba. Olvastam az útibeszámolódat, tu-
dom, hogy fantasztikus lehetőség ez neked, de amit a gyakorlószobákról írsz, elég riasztóan hangzik.

- Igen, ezek nagyon kicsi szobák, és benn nincs is más, mint egy szék, egy kisebb zongora, és egy tükör. Nincs ablak, csak az aj-
tón egy kis, négyzet alakú nyílás, hogy a „practice mother” ellenőrizni tudja, hánytól hányig gyakorolsz. De ez csak a nyári kur-
zusokon van így.

- Ez azért elég vészjóslóan hangzik, szinte börtönszerű a jelenet.

- Ezt már mások is mondták. És azt is nehéz megszokni, hogy nincsen ablak, és egyfolytában villog a neonlámpa.

- Egy hónapig tart a kurzus. Hogyan telik egy napod?

- Tavaly a Mendelssohn oktett-be osztottak be, mindennap nyolctól próbáltunk fél tizenegyig. Ezután kezdődött a gyakorlás, 
meg az órák a tanárokkal. Ebéd után folytattuk a gyakorlást, vagy „master-class”-ra mentünk, ahol egy meghívott tanár tartott 
előadást, esténként pedig egészen fantasztikus előadók adtak koncertet. Ha csak annyit mondok, hogy Beaux Arts Trió, min-
denki tudja, milyen lehet a színvonal ezeken a hangversenyeken. Az is nagyon fontos, hogy a kurzuson mindennap gyakoro-
lok hat órát, ráadásul angolul is elég jól megtanultam. Nagyon barátságos és segítőkész mindenki, és olyan művészekkel talál-
kozhattam, mint például a Metropolitan szólócsellistája. A csúcs viszont tényleg az, amikor Starker János tanár úr hallgat meg. 
Amikor először találkoztunk, remegett a térdem, hogy vajon mit fog mondani. Aztán tavaly, amikor másodjára voltam kinn, 
már tudtam, hogy nem kell tőle tartani. Miért is kellene, csupa szív és lélek ember, és fantasztikus tanár. Engem egy röntgen-
gépre emlékeztet, megnéz, és tíz perc után máris sorolja a problémákat, és tanácsokat ad, hogy mi lenne ezekre a gyógyír. Le-
nyűgöző egyéniség, érdemes őt tanítás közben is figyelni, részt venni az óráin. Szóval, Bloomingtonban a legnagyobb élmény 
nekem az, ha vele találkozhatom, és amikor őt hallgathatom. 
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