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Rendhagyó módon - családom határozott tiltása és ellenállása miatt meglehetősen későn - 

kerültem a művészi és tanári pályára.  

Andor Ilona (eredetileg Adrigán) zenepedagógus és karnagy, apai nagyapám testvére is csak 

felnőtt koromban támogathatott tanácsaival. Ő vitt el a legendás énektanárhoz, Révhegyi 

Ferencné Olga nénihez, akinek áldásával elkezdhettem az énekesi pályára készülést. Ekkor 

már két kisgyermeket egyedül nevelő, napi 9 óra irodai munkát végző, mindenre elszánt 

énekes jelöltként, az akkori Kulturális Minisztérium engedélyével kerültem a Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskola magánének szakára, ahol Kerényi Miklós György ill. Végvári 

Csaba voltak a tanáraim. További mesterreimnek tekintem Hetényi Kálmánt, László Margitot, 

Neményi Lilit, valamint azokat a nagyszerű operaénekeseket, akikkel későbbi énekesi pályám 

során egy színpadon szerepelhettem itthon is és külföldön is.  

 

A színpadi gyakorlatot valójában az egykori Fővárosi Művelődési Ház Operastúdiójában 

kezdhettem el. Itt olyan művészekkel és rendezőkkel készülhettem fel számos operaszerep 

megformálására mint pl. Devecseriné Huszár Klára, Madarassy Albert, Keönch Boldizsár, 

Hajdú Roland, Szőnyi Ferenc, Friss Gábor, Neményi Lili. 

Ebből az operastúdióból illetve a Budai Operatársulatból alakult hosszú évek közös munkája 

után a Bel Canto Operatársulat, amelynek az akkori vezető Kuthy Tamás sajnálatosan korai 

halála miatt 2005 óta vezető elnöke vagyok. Ezzel régi elképzelésem valósult meg: a fiatal, 

pályára készülő művészek számára gyakorlási, fellépési lehetőség biztosítása, valamint 

komolyzenei ismeretterjesztés. Az alapító tagok mellett az operatársulat gerincét jelenleg volt 

tanítványaim alkotják, akik többnyire zeneakadémiai éveik alatt csatlakoztak hozzánk.  

 

Opera- és hangversenyénekesként 1976. óta működöm. Két teljes színházi évadot töltöttem 

német nyelvterületen. Feléphettem a Magyar Állami Operaházban és magánénekesi 

szerződéssel a Pécsi Nemzeti Színházban. Ez utóbbi színházzal valamint a Milánói Olasz 

Operatársulattal bejártam Európa nyugati részét (pl.: Salzburg, Bregenz, Frankfurt am Main, 

Hamburg, München, Augsburg, Amsterdam, Párizs, Marseilles, stb.), ahol több hónapos 

turnék keretében számos operaházban és hangversenyteremben léphettem fel. A bécsi 

RaimundTheater operettprimadonnaként foglalkoztatott.  

 

A tanári pályára egy nagyszerű pedagógus, karmester és zeneművész Záborszky József 

bizalma és felkérése vezetett 1986-ban. Közel 30 évig voltam a Szent István Király 

Zeneművészeti Szakközépiskola magánének tanára. Örömmel tölt el, hogy számos 

tanítványom ma már énekművészként illetve énektanárként is tevékenykedik. 

 

A késői pályakezdést állandó tanulással és szakmai odefigyeléssel ellensúlyoztam. Célom 

volt, hogy tanítványaim ne csak képzett művészek, hanem a szó igaz értelmében vett jó 

emberek is legyenek, akik adottságaikkal örömet szerezhetnek másoknak. 

 

 

 






