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DISC ONE

Joseph Haydn: String Quartet in D major, Op. 64 No. 5 “The Lark”  17:45 
1  I. Allegro moderato 6:24 
2  II. Adagio 5:52 
3  III. Menuet. Allegretto 3:14 
4  IV. Finale. Vivace 2:09

Joseph Haydn: String Quartet in E flat major, Op. 33 No. 2 “The Joke”  17:12 
5  I. Allegro moderato 5:21 
6  II. Scherzo. Allegro 3:15 
7  III. Largo e sostenuto 5:21 
8  IV. Finale. Presto 3:06

Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Quintet in A major, K. 581  28:22 
9  I. Allegro 9:00 
10  II. Larghetto 5:37 
11  III. Menuetto 7:15 
12  IV. Allegretto con Variazioni 6:15 
   Total time: 63:34

DISC TWO

Béla Bartók: String Quartet No. 4, Sz. 91  22:22 
1  I. Allegro 6:03 
2  II. Prestissimo, con sordino 2:53 
3  III. Non troppo lento 5:14 
4  IV. Allegretto pizzicato 2:40 
5  V. Allegro molto 5:19



Béla Bartók: String Quartet No. 6, Sz. 114  27:32 
6  I. Mesto – Più mosso, pesante – Vivace 6:56 
7  II. Mesto – Marcia 7:33 
8  III. Mesto – Burletta. Moderato 6:31 
9  IV. Mesto 6:21

Zoltán Kodály: String Quartet No. 2, Op. 10  16:46 
10  I. Allegro 5:41 
11  II. Andante quasi recitativo – Allegro giocoso 11:01 
   Total time: 66:58

DISC THREE

Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D major No. 4 “Fandango”  22:31 
1  I. Allegro maestoso 7:46 
2  II. Pastorale 6:06 
3  III. Grave assai – Fandango 8:31

Ernő Dohnányi: Piano Quintet No. 2 in E flat minor, Op. 26  23:54 
4  I. Allegro non troppo 9:03 
5  II. Intermezzo. Allegretto 4:49 
6  III. Moderato 9:56

László Lajtha: String Quartet No. 10, Op. 58 (Transylvanian Suite in three parts)  20:50 
7  I. Très lent 6:47 
8  II. Lèger et volant 5:22 
9  III. Lent mais allant – Vif 8:36 

   Total time: 67:32
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The Tátrai Quartet
Vilmos Tátrai (1912–1999) was an outstanding, 
trailblazing personality of 20th century 
Hungarian performing art. He created a lasting 
heritage especially as an orchestral leader, and 
as a chamber musician, the leader of his own 
quartet. The German Stuttgarter Nachrichten 
wrote about him: “Vilmos Tátrai is the leader 
of European concertmasters.” He was truly 
a born orchestral leader, and in this capacity 
the closest and most important colleague of 
conductor János Ferencsik at the Hungarian 
State Symphony Orchestra (ÁHZ). The Tátrai 
Quartet, which was continuously active from 
1946 for almost half a century, was perhaps the 
last outstanding chamber ensemble to preserve 
the intimate character of home music-making 
even on the concert podium, an atmosphere 
which made quartet playing so popular in 
the second half of the 18th century. Before 
introducing and analysing the activities of the 
quartet, we must chronicle the milestones in 
Tátrai’s life and work (and briefly those of other 
members of his quartet).

Vilmos Tátrai, who came from a German family 
in the Upper Hungarian region (now Slovakia), 
was by that time born near Budapest, but his 
parents previously lived in the predominantly 
German Breznóbánya. The mining towns of 
Upper Hungary, rich in historical-cultural 

traditions, had a serious cult of chamber 
music both in music-making in the home and 
in establishing amateur music societies. In 
Tátrai’s family almost everybody played an 
instrument although none were professional 
musicians. Chamber music-making was a 
defining experience for the young boy who 
started to learn the violin at the age of six. In 
the National Music School (Nemzeti Zenede) 
and at the Liszt Academy of Music he studied 
with such emblematic masters as Jenő Hubay, 
Imre Waldbauer and Dezső Rados. In the 
meantime he helped his family financially and 
also significantly extended his stylistic range by 
playing for silent films, participating in salon 
music ensembles and military bands. He toured 
Argentina in the 1936/37 season, joined the 
Budapest Symphony Orchestra in 1938, and also 
went to Ankara, Turkey, briefly.

In 1940 he gained his first post as leader in the 
Budapest Symphony Orchestra (Székesfővárosi 
Zenekar, predecessor of ÁHZ, the State 
Symphony Orchestra), then his career continued 
with the Radio Orchestra (Hungarian Radio 
Symphony Orchestra). From the end of the 
1940s he spent three decades as the leader 
of the Budapest Symphony Orchestra, later 
State Symphony Orchestra. He founded the 
Hungarian Chamber Orchestra in 1957 mostly 
from the members of the latter orchestra. 
This was the first ensemble in Hungary which 



played without a conductor and it achieved 
success both in Hungary and abroad. It ranked 
high artistically, first and foremost because, 
decades before the emerging historical musical 
movement, the ensemble researched and 
performed the symphonic literature of the 
18th century (pieces from the mature Baroque, 
the Pre-Classical and Viennese Classicism) 
sometimes accessible only in manuscript form. 
Altogether 200 LP recordings and over 70 first 
performances of contemporary Hungarian 
works are associated with Tátrai’s ensembles. In 
addition to active orchestral and quartet playing 
Vilmos Tátrai taught at the Liszt Academy 
of Music from 1971 almost until his death. 
“He presented his students, besides stylistic 
knowledge and nuances of performance, with a 
culture emanating from his personality, as one 
who had experienced history in the broadest 
sense.” – praised András Batta, later the director 
of the Academy, lauded Tátrai as a professor.

Vilmos Tátrai was a strict and consistent artist 
who demanded the maximum effort and 
respect for music from himself and from the 
musicians he worked with. He would not shrink 
from human or professional conflicts and 
often achieved great results with his militant 
stance. “He was endowed with an unbelievable 
diligence and thirst for knowledge, as is often 
found with first generation intellectuals. He 
was open to everything beautiful, noble and 

valuable. (...) He really had an outstanding 
personality,” – wrote his close friend, writer 
and translator, one-time President of Hungary, 
Árpád Göncz. Musicologist Ferenc Bónis also 
emphasised Tátrai’s passionate search for truth 
in his recollections, when he wrote: “He did not 
reach his position by appointment but through 
recognition. During his whole life he sought 
out work. He saw clearly the waste Hungarian 
intellectual ground; this is what he wanted to 
plough and sow. (...) When he was allowed – 
and as long as it was permitted – he worked 
fanatically, with enthusiasm, faith and a sense of 
responsibility. When he was hindered, which is 
unavoidable with prophetic spirits like him, he 
never ran short of jeremiads fitting a prophet. 
He paid respect only to talent, knowledge and 
integrity. And he looked down upon anybody 
and anything that fell outside this boundary. 
Needless to say he gained not only friends with 
his nature.” Among the innumerable tributes in 
the media and in his book Hegedűszó alkonyatban 
(The Sound of the Violin at Twilight), which was 
part autobiography, part a collection of writings 
about him, we find the words of János Breuer 
especially apt: “I do not believe I have ever met 
a more sensitive musician, or indeed any human 
being. It was written on his face: he considers 
any careless note, an inaccurate or just not quite 
tight rhythm pattern, as a personal insult. He was 
indignant on behalf of Beethoven or Bartók, too! 



He called me angrily (...) if he met ignorance or 
malice in musical journalism; this was not only 
if he was involved but also if the Hungarian 
musical culture was involved which he served 
and moulded for almost seven decades. He 
was angry with a love for his country and this 
passion fuelled him throughout his life.”

***

Vilmos Tátrai organized his first, short-lived 
string quartet already at the age of 16, in 1928, 
in which his partners were Walter Wilkinson, 
Ernő Gál and Gábor Magyar. At the same time 
he also played second violin in the legendary 
Waldbauer–Kerpely quartet as a student. After 
these forerunners the Tátrai Quartet which 
bore his name gave its first public concert on 
8th October 1946 for the Hungarian–Soviet 
Friendship Society. The presenter was writer 
Lajos Zilahy.

The second violinist until 1954 was Albert 
Rényi, whose artistic career, unfairly, is scarcely 
remembered; his name is only known from the 
violin tutor written jointly with Frigyes Sándor, 
Pál Járdányi and Endre Szervánszky, which 
was the compulsory material for music schools 
for decades. The viola player in the quartet 
at the start was József Iványi (1920–1967), 
who received his diploma as a student of Imre 
Waldbauer, Géza Kresz and Leó Weiner, then 
played in the Budapest Symphony Orchestra 

from 1940 together with Vilmos Tátrai. As 
the section leader of the the State Symphony 
Orchestra he remained a close colleague of 
Tátrai, so his invitation to the quartet and 
the 11 years he spent there seemed a logical 
professional decision. The cellist of the first five 
years, Vera Dénes (1915–1970), was the other 
significant artist in the quartet besides Tátrai. 
She studied at the Liszt Academy of Music with 
Adolf Schiffer (violoncello) and Leó Weiner 
(chamber music) as a child prodigy. Because she 
was Jewish, before 1945 she could only play in 
the Female Chamber Orchestra of Budapest and 
in the orchestra of OMIKE, the Jewish Cultural 
Association. She was interned during the rule of 
the Arrow Cross party in 1944, but she fled and 
went into hiding with false papers, together with 
her husband, Frigyes Sándor. From the end of 
the 1940s until her death she was the solo cellist 
of the State Symphony Orchestra, the section 
leader of the Hungarian Chamber Orchestra 
and professor of the Liszt Academy of Music. 
She was the soloist in the first performances of 
works by György Ligeti and András Mihály.

It was in this first grouping that the Tátrai 
Quartet won the First International Bartók 
Competition in Budapest in 1948, which gave 
a great impetus to their later career. This is how 
Vilmos Tátrai remembered the early years: “It is 
moving to think of the predilection for work and 
untiring assiduousness of my fellow musicians. 



We started practice at 8.00 every morning, then 
we hurried to orchestral rehearsals. We did not 
permit ourselves to have any free time, our first 
thought was work. I cannot believe that the three 
musicians of this heroic beginning are already 
resting in their graves.”

The first change occurred in 1951: Vera Dénes, 
who was increasingly sought after as a soloist, 
was replaced by an equally significant cellist, 
Ede Banda (1917–2004), who remained a 
member of the quartet until the end, thus 
becoming the most important formative 
power of the musical character of the ensemble 
besides Tátrai. Coming from a dynasty of Gipsy 
musicians, Banda first played the piano but 
graduated from the Liszt Academy of Music 
as a cellist. He studied with the best masters of 
the age: Jenő Kerpely, Adolf Schiffer and Miklós 
Zsámboki. He was keenly interested in chamber 
music, theory, formal analysis and music history. 
He began playing in the Budapest Symphony 
Orchestra in 1940, together with Vilmos Tátrai; 
he was regularly employed as a soloist by the 
Hungarian Radio, and taught cello and chamber 
music for almost fifty years at the Liszt Academy 
of Music. “When learning a piece, you have first 
to carve it out from one block; fine chiselling 
comes later. It is decided at this stage how much 
effort one is capable of,” he stated in connection 
with orchestral and quartet playing in a 1976 
interview. This is how musicologist András Batta 

praised his interpretations: “his playing was 
defined by a refined sense for beautiful sound, 
proficiency in various styles, and the richness 
of accentuation and phrasing. The honing 
of interpretation in the minutest detail, the 
meticulous way he dealt with a work, strongly 
reminds us of the manner of composition of his 
revered master, Leó Weiner.”

There were two changes in the post of second 
violin: in 1954 Mihály Szűcs, then in 1968 István 
Várkonyi, joined the quartet. Mihály Szűcs 
(1922–1990), who followed the founder Albert 
Rényi, was ten years Tátrai’s junior. He came to 
the capital from Debrecen, receiving his degree 
at the Liszt Academy of Music as a student of 
Ede Zathureczky. From 1941 he was a sessional 
player in the Budapest Symphony Orchestra, 
and became a full member in 1943; he became 
acquainted with Tátrai in this orchestra. He 
did not, however, join the State Symphony 
Orchestra, but became the section leader of the 
orchestra of the Hungarian State Opera from the 
mid-forties, and later its leader. He also taught at 
the Liszt Academy of Music from 1967. István 
Várkonyi (1931–) studied with Tivadar Országh 
and György Garay at the Liszt Academy of 
Music. He joined the State Symphony Orchestra 
in 1950, then continued his career from 1966 as 
leader of the Radio Orchestra. He also played in 
the Weiner Quartet led by violinist József Szász 
for eight years from 1961.



In addition to Vilmos Tátrai and Ede Banda, the 
third iconic musician in the group was violist 
György Konrád (1924–), who played in the 
quartet without interruption from 1959. Konrád 
was born in Szeged and studied with László 
Perényi in the conservatory of his hometown. 
He did not attend the Liszt Academy of Music. 
He lost all his close relatives in the Holocaust. 
After 1945 he worked as a violinist in the Szeged 
City Theatre under Ferenc Fricsay. In 1949 he 
moved to the capital and played in the Ensemble 
of the Hungarian People’s Army. It was here that 
he started to play the viola more intensively. He 
joined the State Symphony Orchestra in 1951 
and later became leader of the viola section. 
From 1976 he was solo viola in the Hungarian 
Opera House, then from 1980 he played in 
the Radio Orchestra. He was also a founding 
member of the Budapest Festival Orchestra. He 
taught at the Liszt Academy of Music from 1983. 
“In 1959 with Várkonyi and others we played 
Bartók’s String Quartet No. 6, which begins with 
a beautiful viola solo. Tátrai heard me play and 
invited me to join their quartet. (...) During the 
first season I played about 100 pieces with them, 
about a quarter of which I had played previously. 
What is more, I inherited the viola parts and 
there was no way I could erase the bowing and 
fingering from such a huge amount of music, so 
I made myself ignore these markings. Musicians 
will know what a great challenge that is. When 

something was very difficult, I used red ink to 
write in my own” – thus Konrád remembered 
the bumps at the beginning of the road in an 
interview about his life given in 2018. He said of 
Vilmos Tátrai: “He introduced me to the world 
of chamber music. I still live in this world, and 
everything I know I have learned from and 
through him in the quartet. This is what I try to 
pass on to the younger generation.”

***

Thanks to Vilmos Tátrai’s pocket diaries, 
meticulously kept for decades and still preserved 
in his estate, we can get a full, authentic and 
precise picture of the activity of his quartet. 
They played 1667 times in Hungary; their last 
concert was given in Pannonhalma on 10th 
January 1994. During their tours and festival 
appearances abroad they gave 93 concerts 
in Britain, 68 in Austria, 41 in Belgium, 8 in 
Bulgaria, 31 in Czechoslovakia, 14 in Denmark, 
49 in France, 2 in Finland, 29 in the Netherlands, 
6 in Japan, 23 in Yugoslavia, 33 in Poland, 68 
in the German Democratic Republic, 125 in 
West Germany, 46 in Italy, 9 in Romania, 17 in 
Switzerland, 3 in Sweden, and 29 in the Soviet 
Union; their concerts number altogether 2331. 
They kept 360 works in their repertoire from the 
Baroque to contemporary works, of which they 
gave first performances of 64 Hungarian works 
and Hungarian first performances of 52 foreign 



works. Over 150 recordings were issued by the 
quartet; their recordings have become known 
throughout Europe, in the United States of 
America, in the Far East and Australia, and they 
received a large number of appreciative reviews.

What is hidden behind these impressive 
statistics? First of all, hard, consistent, non-
compromising work, in the course of which 
the quartet not only perfectly mastered the full 
Classical-Romantic quartet literature but also 
opened a new era which established a new school 
in the history of Hungarian quartet playing, 
with intense research and full recognition of 
the composers’ intent. According to music 
critic Marianne Pándi their concerts became 
red letter days because, even after a few decades, 
“one feels good evoking the very rare miracle of 
the concerts when the audience lives together 
with the musicians the incurable loneliness of 
Beethoven’s late quartets, when their hearts 
beat together as a Haydn minuet flares into a 
personal confession from a courtly dance after 
the testimony of the previous slow movement.”

It is of symbolic significance that the Tátrai 
Quartet was founded a year after Béla Bartók’s 
death. It is only natural that his six quartets and 
Kodály’s two quartets and trio were the backbone 
of their 20th century repertory throughout their 
career. They were the first at home to play 
Bartók’s quartets as a cycle both on the concert 
podium and in a recording studio. Besides, there 
were hardly any relevant Hungarian composers 
in this period who did not compose and dedicate 
a work for the Tátrai Quartet. It is also important 
to mention that the partial rehabilitation in 
Hungarian musical life of Ernő Dohnányi, 
who had been groundlessly proclaimed a war 
criminal and therefore neglected for a long time, 
is linked to the Tátrai Quartet: they were the first 
to put a Dohnányi work on their programme 
after the Second World War, in 1954. We can 
therefore state that the activity of the Tátrai 
Quartet embraces such a long period and a wide 
spectrum that, in the strongly diversified musical 
life of our days, is wholly unimaginable. 

Attila Retkes



Tátrai Vonósnégyes
Tátrai Vilmos (1912–1999) a 20. század 
magyar zenei előadóművészetének kimagasló, 
iskolateremtő egyénisége volt. Elsősorban 
szimfonikus zenekari koncertmesterként, 
illetve kamaramuzsikusként, saját kvartettjének 
vezetőjeként alkotott maradandót. „Tátrai 
Vilmos az európai koncertmesterek 
koncertmestere” – írta róla a német Stuttgarter 
Nachrichten, és valóban: született zenekarvezető 
és ebben a minőségében a Magyar Állami 
Hangversenyzenekarnál (ÁHZ) Ferencsik János 
legfontosabb, legközvetlenebb munkatársa 
volt. Az 1946-tól csaknem fél évszázadon át 
folyamatosan működő Tátrai Vonósnégyes 
pedig talán az utolsó jelentős kamarazenei 
együttes volt, amely a koncertpódiumon is 
meg tudta őrizni a házimuzsikálás bensőséges 
légkörét. Azt az atmoszférát, amely a 
kvartettezést egykor, a 18. század második 
felében oly népszerűvé tette. A vonósnégyes 
tevékenységének bemutatásához, elemzéséhez 
feltétlenül szükséges felidéznünk Tátrai (illetve 
rövidebb terjedelemben a muzsikustársak) 
életének, pályájának mérföldköveit.

A felvidéki cipszer-családból származó Tátrai 
Vilmos már Budapest mellett (Kispesten) látta 
meg a napvilágot, de szülei fiatalon még a 
túlnyomórészt németajkú Breznóbányán éltek. 
A gazdag történelmi-kulturális hagyományokkal 

rendelkező felvidéki bányavárosokban 
komoly kultusza volt a kamarazenének: a 
házimuzsikálásnak, illetve műkedvelő zenei 
társulások létrehozásának. Tátrai családjában 
is szinte mindenki játszott valamilyen 
hangszeren, bár hivatásos muzsikus nem volt 
közöttük. A társas zenélés meghatározó élmény 
volt a tehetséges fiú számára, aki hatévesen 
kezdett hegedülni. A Nemzeti Zenedében, 
illetve a Zeneakadémián olyan emblematikus 
mestereknél tanult, mint Hubay Jenő, Waldbauer 
Imre és Rados Dezső. Közben katonazenekarban, 
némafilmek hegedűseként és szalonzenészként 
nemcsak családja megélhetését segítette, de saját 
műfaji-stiláris palettáját is jelentősen bővítette. 
1936/37-ben Argentínában kalandozott, 1938-
tól a Budapesti Hangversenyzenekar tagja volt, 
majd Ankarába került.

Első hangversenymesteri kinevezését 1940-ben, a 
Székesfővárosi Zenekarnál (az ÁHZ jogelődénél) 
kapta, majd pályáját a Rádiózenekarban folytatta. 
A negyvenes évek végétől három évtizedet töltött 
a Fővárosi, majd Állami Hangversenyzenekar 
koncertmestereként. 1957-ben jórészt ez utóbbi 
együttes tagjaiból szervezte meg a Magyar 
Kamarazenekart, amely itthon az első, karmester 
nélkül játszó formáció volt, és külföldön is 
jelentős sikereket aratott. Művészi rangját 
elsősorban az adja, hogy már évtizedekkel a 
kibontakozó historikus zenei mozgalom előtt 
felkutatta és bemutatta a 18. század (az érett 



barokk, a preklasszikus stílusok és a bécsi 
klasszika) szimfonikus irodalmát, amely ekkor 
még részben kéziratos formában rejtőzött. 
Tátrai együtteseinek nevéhez mindösszesen 200 
hanglemezfelvétel és több mint hetven kortárs 
magyar kompozíció ősbemutatója fűződik. 
Tátrai Vilmos az aktív zenekari és kvartett-játék 
mellett 1971-től csaknem haláláig tanított a 
Zeneakadémián. „Növendékeit stílusismereten, 
előadói finomságokon kívül azzal a kultúrával 
is megajándékozta, amit személyiségével a szó 
legszélesebb értelmében megélt történelemként 
sugárzott” – méltatta a pedagógust Batta András, 
az intézmény későbbi rektora.

Tátrai Vilmos szigorú, következetes, saját 
magától és társaitól maximális erőbedobást, 
a zene iránti alázatot követelő művész volt. 
Az emberi és szakmai konfliktusoktól sem 
riadt vissza – harcos kiállásával sokszor ért el 
jelentős eredményeket. „Hihetetlen szorgalom 
és tudásvágy élt benne, mint ahogy ez gyakori 
az első nemzedékes értelmiségieknél. Nyitott 
volt mindenre, ami szép, nemes, értékes. (...) 
Igazi vezető egyéniség volt” – írta róla személyes 
barátja, Göncz Árpád író-műfordító, egykori 
köztársasági elnök. Bónis Ferenc zenetörténész 
is Tátrai szenvedélyes igazság-keresését emelte 
ki visszaemlékezésében, amikor így fogalmazott: 
„Rangját nem kinevezéssel érte el, hanem 
tekintélyével. A munkát kereste egész életében. 
Világosan látta maga előtt a magyar szellemi 

ugart; ezt akarta felszántani és bevetni (...) Ha 
hagyták – és amíg hagyták – akkor és addig 
dolgozott megszállottan, lelkesen, hittel, tudással 
és felelősség-érzettel. Ha akadályba ütközött, ami 
hozzá hasonló, prófétai lelkületű embereknél 
elkerülhetetlen – akkor nem fogyott ki a 
prófétához illő jeremiádákból. Csak a tehetséget, 
a tudást és a tisztességet respektálta. És megvetett 
mindenkit és mindent, aki/ami ezen a határon 
kívül esett. Hogy ezzel az alaptermészetével 
nemcsak barátokat szerzett, azt mondanom 
sem kell.” A sajtóban, illetve a Tátrai Vilmosra 
emlékező, önéletrajzi ihletésű Hegedűszó 
alkonyatban című kötetben olvasható számtalan 
megemlékezés közül különösen találónak 
érezzük még Breuer János zenekritikus szavait: 
„Nem hiszem, hogy ismertem nála érzékenyebb 
muzsikust, embert. Az arcára volt írva: személyét 
ért inzultusnak tekint egyetlen henye hangot, 
pontatlan vagy esetleg csak nem elég feszes 
ritmusképletet, felháborodott Beethoven, Bartók 
nevében is! Mérgesen felhívott (...), ha zenei 
publicisztikában tudatlansággal, rosszindulattal 
találkozott; függetlenül attól, hogy nem róla 
szólt az írás, de az ő magyar zenekultúrájáról, 
amelyet szolgált, alakított majd’ hét évtizeden 
át. Az Érted haragszom... indulata fűtötte – 
életfogytiglan.”

***



Tátrai Vilmos már tizenhat évesen, 1928-
ban megszervezte első (rövid ideig működő) 
kvartettjét, amelyben Walter Wilkinson, 
Gál Ernő és Magyar Gábor voltak a társai. 
Növendékként olykor a legendás Waldbauer–
Kerpely vonósnégyesben is játszotta a második 
hegedű szólamát. Ezen előzmények után a nevét 
viselő Tátrai Vonósnégyes 1946. október 8-án, 
a Zilahy Lajos író vezette Magyar–Szovjet Baráti 
Társaság rendezvényén lépett először közönség 
elé.

Az együttes vezetője mellett a második hegedű 
szólamát 1954-ig Rényi Albert játszotta, akinek 
művészi pályafutásáról méltatlanul keveset 
őrzött meg az emlékezet; neve leginkább Sándor 
Frigyessel, Járdányi Pállal és Szervánszky 
Endrével közösen írt hegedűiskolája révén 
maradt fenn, amely évtizedeken át volt 
zeneiskolai kötelező tananyag. A Tátrai 
Vonósnégyes első brácsása Iványi József (1920–
1967) volt, aki egykor Waldbauer Imre, Kresz 
Géza és Weiner Leó növendékeként szerzett 
diplomát, majd 1940-ben Tátrai Vilmossal 
együtt került a Székesfővárosi Zenekarba. 
A későbbi Állami Hangversenyzenekar 
brácsa szólamvezetőjeként is Tátrai közvetlen 
munkatársa maradt, így a kvartettbe való 
meghívása – és ott töltött tizenegy esztendeje 
– logikus szakmai döntésnek tekinthető. A 
primárius mellett művészileg kiemelkedett a 
vonósnégyes első öt évének csellistája, Dénes 

Vera (1915–1970), aki csodagyerekként került 
be a Zeneakadémiára, s ott Schiffer Adolf 
(cselló) és Weiner Leó (kamarazene) növendéke 
lett. Zsidó származása miatt 1945 előtt csupán 
a Budapesti Női Kamarazenekarban, illetve az 
OMIKE zenekarában játszhatott. 1944-ben, a 
nyilas uralom idején internálták, de megszökött, 
és – férjével, Sándor Frigyessel együtt – hamis 
papírokkal bújkált. Az 1940-es évek végétől 
haláláig az Állami Hangversenyzenekar 
szólócsellistája volt, emellett a Magyar 
Kamarazenekar szólamvezetője, zeneakadémiai 
tanár, akinek nevéhez – szólistaként – 
Ligeti György és Mihály András műveinek 
ősbemutatója is fűződött.

A Tátrai Vonósnégyes ebben az első felállásban 
nyerte meg az 1948-as Budapesti Nemzetközi 
Bartók Versenyt, ami jelentős lendületet 
adott későbbi karrierjüknek. Tátrai Vilmos 
így emlékezett a korai évekre: „Megilletődve 
gondolok társaim munkakedvére, fáradhatatlan 
szorgalmára. Minden reggel 8-kor kezdtük a 
próbát, utána siettünk a zenekarba. Szabadidőt 
nem engedélyeztünk magunknak; első 
gondolatunk volt a munka. El sem tudom hinni, 
hogy e hősi kezdet három munkatársa már 
régen a sírban pihen.”

Az első tagcsere 1951-ben történt: a szólistaként 
mind gyakrabban foglalkoztatott Dénes 
Verát egy másik kiemelkedő jelentőségű 



csellóművész, Banda Ede (1917–2004) váltotta, 
aki mindvégig a kvartett tagja maradt, s ezáltal 
Tátrai mellett az együttes zenei arculatának 
legfontosabb alakítójává vált. A cigányzenész-
dinasztiából származó Banda gyerekkori 
zongoratanulmányok után a Zeneakadémiát 
már cselló szakon végezte el: a kor mindhárom 
kiváló mesterétől – Kerpely Jenő, Schiffer 
Adolf, Zsámboki Miklós – órákat vett. Élénken 
érdekelte a kamarazene, valamint a zeneelmélet, 
a formatan és a zenetörténet is. Tátrai Vilmossal 
együtt, 1940-ben került be a Székesfővárosi 
Zenekarba; a Magyar Rádió rendszeresen 
foglalkoztatta szólistaként, emellett csaknem fél 
évszázadon át tanított a Zeneakadémián csellót 
és kamarazenét. „A megtanulandó művet először 
egy tömbből kell kifaragni; a finom csiszolás a 
későbbiek dolga. Itt válik el, hogy ki mekkora 
erőfeszítésre képes” – fogalmazott a zenekari és 
kvartett-játék kapcsán egy 1976-os interjúban. 
Batta András pedig így méltatta interpretációit: 
„hangszerjátékát a szép hangzás iránti kifinomult 
érzék, a különböző stílusokban való jártasság, az 
akcentusok és a frazeálás gazdagsága határozta 
meg. Az interpretáció legapróbb részletekbe 
menő csiszoltsága, a műgond erősen emlékeztet 
Banda Ede példaképként tisztelt mesterének, 
Weiner Leónak zeneszerzésmódjára.”

A második hegedű posztján két változás 
történt: 1954-ben Szűcs Mihály, majd 1968-ban 
Várkonyi István került a kvartettbe. Az alapító 

Rényi Albertet váltó, Tátrainál tíz évvel fiatalabb 
Szűcs Mihály (1922–1990) Debrecenből 
került fel a fővárosba, majd a Zeneakadémián 
Zathureczky Ede növendékeként diplomázott. 
1941-től kisegítőként, majd 1943-tól rendes 
tagként a Székesfővárosi Zenekarban játszott; 
itt ismerkedett meg Tátrai Vilmossal. Az Állami 
Hangversenyzenekarhoz azonban már nem 
csatlakozott: az 1940-es évek közepétől a Magyar 
Állami Operaház zenekarának szólamvezetője, 
később koncertmestere lett. 1967-től tanított 
egykori alma materében. Várkonyi István 
(1931–) a Zeneakadémián Országh Tivadar és 
Garay György tanítványa volt. 1950-ben került 
az Állami Hangversenyzenekarba, majd 1966-
ben a Rádiózenekar hangversenymestereként 
folytatta pályáját. 1961-től nyolc éven át a Weiner 
Leóról elnevezett, Szász József hegedűművész 
által alapított vonósnégyes tagja volt.

Tátrai Vilmos és Banda Ede mellett a kvartett 
harmadik emblematikus muzsikusa Konrád 
György brácsaművész (1924–), aki 1959-
től megszakítás nélkül volt a vonósnégyes 
tagja. A szegedi születésű Konrád szülővárosa 
konzervatóriumában Perényi László 
növendéke volt, Zeneakadémiát nem végzett. 
A holokausztban valamennyi közeli családtagját 
elveszítette. 1945 után, a szegedi Városi Színház 
hegedűseként Fricsay Ferenc irányításával 
dolgozott. 1949-ben, a fővárosba költözve 
a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesébe 



került, itt kezdett intenzívebben brácsázni. 
1951-től az Állami Hangversenyzenekar tagja, 
később a brácsaszólam vezetője volt. 1976-tól 
az Operaház szólóbrácsásaként, majd 1980-
tól a Rádiózenekarban folytatta pályáját, de 
a Budapesti Fesztiválzenekarnak is alapító 
tagja volt. 1983-tól tanított a Zeneakadémián. 
„1959-ben Várkonyiékkal játszottuk Bartók VI. 
vonósnégyesét, ami egy szép brácsaszólóval 
kezdődik. Tátrai hallott engem és meghívott 
a vonósnégyesükbe (...) Az első szezonban 
nagyjából száz darabot játszottam el velük, 
aminek talán a negyedét tudtam korábbról. 
Ráadásul örököltem a kottákat és ennyi darabból 
nem lehet kiradírozgatni az ujjrendeket, 
úgyhogy rászoktam, hogy azt nem olvasom. A 
muzsikusok tudják, milyen kihívás ez. Ha valami 
nagyon nehéz volt, piros tintával írtam be a 
sajátomat” – idézte fel a kezdeti „zökkenőket” 
egy 2018-ban készült életút-interjúban. Tátrai 
Vilmosról pedig így vallott: „bevezetett a 
kamaramuzsikálás világába. Ma is ebben a 
világban élek, s mindazt, amit tudok, tőle és 
általa, a vonósnégyesben tanultam. Ez az, amit 
magam is megpróbálok átadni a fiataloknak.”

*** 

Tátrai Vilmos évtizedeken át gondosan vezetett – 
hagyatékában ma is megtalálható – zsebnaplóinak 
köszönhetően precíz, megbízható, teljes képet 
kaphatunk vonósnégyesének tevékenységéről. 

Magyarországon összesen 1667 alkalommal 
léptek színpadra – utolsó hangversenyük 1994. 
január 10-én, Pannonhalmán volt. Külföldi 
turnéik, fellépéseik, fesztiválmeghívásaik során 
Angliában 93, Ausztriában 68, Belgiumban 41, 
Bulgáriában 8, Csehszlovákiában 31, Dániában 
14, Franciaországban 49, Finnországban 2, 
Hollandiában 29, Japánban 6, Jugoszláviában 23, 
Lengyelországban 33, az NDK-ban 68, az NSZK-
ban 125, Olaszországban 46, Romániában 9, 
Svájcban 17, Svédországban 3, a Szovjetunióban 
29 alkalommal léptek pódiumra; így összes 
hazai és külföldi hangversenyük száma: 2331. 
Repertoárjukon – a preklasszikától a kortársakig 
– 360 zenemű szerepelt, amelyek közül 64 
kortárs hazai kompozíciót ősbemutatóként, 
52 külföldi alkotást pedig magyarországi 
premierként játszottak el. Több mint 150 
hanglemezfelvételük jelent meg, melyek egész 
Európában, valamint az Egyesült Államokban, 
a Távol-Keleten és Ausztráliában is ismertek; 
számos elismerő kritika jelent meg róluk.

Mi rejtőzik az imponáló statisztikai adatok 
mögött? Mindenekelőtt kemény, következetes, 
megalkuvást nem ismerő munka, mely során a 
vonósnégyes nemcsak tökéletesen megtanulta a 
teljes klasszikus-romantikus kvartettirodalmat, 
hanem – elmélyült kutatómunkával, a szerzői 
szándék maradéktalan tiszteletben tartásával 
– önálló korszakot nyitott, iskolát teremtett a 
magyarországi kamarazenélés történetében. 



Pándi Marianne zenekritikus megfogalmazása 
szerint koncertjeik azért váltak piros betűs 
ünneppé, mert még évtizedek múltán is „jól 
esik felidézni azt a csodát, amit csak a legritkább 
esetben sikerül megvalósítani egy muzsikusnak: 
hogy hallgatói vele együtt élik meg Beethoven 
kései kvartettjeinek gyógyíthatatlan magányát; 
szívük az övével együtt dobban, amikor egy-egy 
Haydn-menüett az udvari táncból személyes 
vallomássá felizzva ad választ az előző lassú tétel 
vallomására.”

Szimbolikus jelentőségű, hogy a Tátrai 
Vonósnégyes egy évvel Bartók Béla halála után 
alakult. Természetesnek mondható, hogy Bartók 
hat vonósnégyese, Kodály Zoltán két kvartettje 
és triószerenádja mindvégig gerincét képezte 
20. századi repertoárjuknak. Itthon elsőként 
vállalkoztak Bartók valamennyi kvartettjének 

ciklikus eljátszására – koncertpódiumon és 
lemezstúdióban egyaránt. Emellett alig akadt 
olyan releváns magyar zeneszerző ebből a 
periódusból, aki nem komponált és ajánlott volna 
művet kifejezetten Tátraiék számára. Fontos 
adalék, hogy a vonósnégyes nevéhez fűződik 
az alaptalanul háborús bűnösnek kikiáltott, 
s emiatt sokáig mellőzött Dohnányi Ernő 
részleges rehabilitálása a magyar zeneéletben; 
a második világháború után a Tátrai-kvartett 
tűzött először műsorra Dohnányi-művet (1954). 
Mindezek alapján megállapítható, hogy Tátrai 
Vilmos vonósnégyesének tevékenysége olyan 
hosszú időszakot és olyan széles spektrumot 
ölelt fel, amely napjaink erősen diverzifikált 
zenei előadóművészeti életében már teljességgel 
elképzelhetetlen. 

Retkes Attila
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