
Csellózó nő 

 

A nagymamám szerette volna, ha anyukám csellón játszott volna. Anyukám felnőtt, és 

nem vettek neki. Az anyukám szintén szerette volna, hogy én is csellista legyek. Én nem 

nagyon akartam, mert nem voltam benne biztos, hogy meg tudom tanulni. Apukám és 

anyukám nagyon akaratosak voltak. Nem hagytak nyugodni. Egy nap azt mondták, hogy 

nagyon gazdag lehetek, mert sok koncertet tartanak a csellisták. Sokan keresik őket, hogy 

jöjjenek zenekarokba zenélni. Hát én elfogadtam.  

Egy nap elmentünk a hangszerboltba, és kaptam egy hatalmas csellót. Én persze 

kicsike voltam,talán 6 éves lehettem. Volt egy Éva néni nevű tanár,aki minden másnap eljött 

hozzánk,és lassan megtanultam csellózni. Az első koncertem egy évzáró koncert volt. Én, 

meg még öt előadó két órán keresztül zenéltünk. Később, amikor már iskolába jártam, akkor 

elkezdtem zeneiskolába is járni. Mindig jó tanuló voltam. Befejeztem az iskolát is. Minden 

hétvégén koncertjeim voltak. Most már megszerettem a csellót.  

Az egyik álmom az volt, hogy a Pécsi Nemzeti Szinházzenekarában zenéljek. 

Elmentem Pécsre a színházba és bejelentkeztem. Azt mondták, hogy majd visszaszólnak, 

hogy felvettek-e a karba. Egy hét után felhívtak, és mondták, hogy jöjjek el, és játsszak egy 

darabot a zsűrinek, hogy meghallgassanak.Hát,sokan voltak, és mindenki nagyon ügyes volt. 

Felvettek! Sikerült! Vettem egy kis lakást a színházközelében, és három éven keresztül a 

színház zenekarában játszottam. Egy idő után meguntam ezt a munkát, és szerettem volna 

továbbtanulni. Ezért beiratkoztam a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol öt évig 

tanultam. Kiváló tanuló voltam. 

Egyik születésnapom alkalmából a szüleim megleptek egy belépőjeggyel a Bécsi 

filharmónia koncertjére Bécsben. A koncert gyönyörű szép volt, és sikerült megismerni sok 

nagyszerű zenészt. Akkor eldöntöttem, hogy inkább visszatérek Pécsre, és ott fogom folytatni 

ezt a munkát.  

Egy nap a szinházba eljött Berényi Róbert festőművész és megkérte, hogy modellje 

legyek. Magamon kívül voltam az örömtől! Mindig kiváncsi voltam arra, hogyan ábrazolna 

engem egy festő! Róbertet meghívtam nagymamám házába és felvettem a legszebb piros 

rúhámat, leültem egy székre és elkezdtem zenélni. Mikor kész lett a festmény, Róbert nem 

engedett látni, azt mondta, hogy a művet majd a Magyar Nemzeti Galériában meg lehet nézni. 

És igy lettem én a híres csellózó nő. 


