
 
 
 

Szakmai önéletrajz 
 
1954 március 29.-én születtem Budapesten. 
  
 Ének–zene tagozatos általános iskolai tanulmányaimat követően 14 évesen 
kezdtem klarinétozni. Ezzel párhuzamosan az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló 
Gimnáziumában kezdtem középiskolai tanulmányaimat.  
 
1970–ben felvételiztem a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába, amelynek 
sikeres elvégzése után Meizl Ferenc , majd  Kovács Béla tanítványaként a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán nyertem el tanári illetve művészi diplomámat 
1982-ben. 
 
1980-85 között 5-ször vettem részt Pommersfelden-ben (Németország) a Collegium 
Musicum 1 hónapos nyári kamarazene-akadémiáján, ahol számtalan 
kamarazenemű, illetve Mozart klarinétversenyének szólistájaként szerepeltem.  
 
1982-től 1993-ig a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanára 
voltam, valamint 1987 és 1995 között, szintén Miskolcon, a Zeneiskolai Tanárképző 
Intézet adjunktusaként vezettem a klarinéttanszakot. 
 
1987-től a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 
klarinét- és kamarazene-tanára vagyok 2011-13 között a fúvóstanszak, 2013 óta az 
iskola kamarazene-tanszakának vezetője voltam 2018.novemberi nyugdíjazásomig. 
2018-2021között ugyanott óraadó tanárként működtem.   
2012-től nyugdíjazásomig  az intézmény egyedülálló Új Zenei Projektjének 
megalapítója és vezetője voltam.  
 
2015-től állandó klarinétkurzust vezetek az Augusztusi Zenei Napokon 
Hódmezővásárhelyen, olyan kiváló művész-tanárok társaságában, mint Dratsay 
Ákos, Berényi Bea, Romos Zsolt, Alföldy Borus Eszter, Lakatos György,Palotás 
Gábor, Hargitai Imre, Radványi Mária, Révész László, Madarász Éva, és még sokan 
mások. 
 
 
Növendékeim számtalan díjat nyertek idehaza és nagy nemzetközi versenyeken. A 
legkiválóbbak ma mind idehaza, mind a nemzetközi zenei életben fontos szerepet 
töltenek be. (Németországban különösen!!)  
 
 Előadóművészi tevékenységem középpontjában - a klasszikusok mellett-a kortárs 
zene áll. Alapító tagja voltam az Intermoduláció Kamaraegyüttesnek, rendszeres 
közreműködője a Componensemble, a Marcato,illetve az Új Magyar Zene (UMZE) 
együtteseknek.  Repertoáromban olyan szerzők művei szerepelnek, mint 
Stravinszky, Webern, Schönberg, Berg, Ligeti, Boulez, Eötvös, Messiaen, Bartók, 
Kurtág, Kagel. Carter, és sokan mások. 
 
 



 
 
Számtalan rádiófelvétel is készült a közreműködésemmel. 
 
Szintén alapító tagja voltam a Trio D'Echo-nak, a Magyar Korál-kvintettnek, az Új 
Harmónia fúvós-együttesnek, valamint az Ad libitum csoportnak. Évtizedekig 
állandó klarinétosa voltam a Budapesti Vonósoknak és a Weiner-Szász 
Kamaraszimfonikusoknak.  
 
Kamarazenészként és szólistaként Európa szinte összes országában megfordultam, 
de játszottam, az USA, Japán és az Egyesült Arab Emírségek koncerttermeiben is.  
 
Az 1990-es évek elején elkészítettem a középfokú fúvós-kamarazeneoktatás 
tantervét.  
 
A Hungaroton Classic-nál 3 önálló lemezem jelent meg, számtalan más kiadványban 
közreműködőként szerepeltem.  A Magyar Rádió hangversenyeinek rendszeres 
közreműködője vagyok, játékomat számtalan hangfelvétel őrzi. 
  
Rendszeresen részt veszek budapesti prózai színházak zenés produkcióiban is. 
 
1998-ban a magyar zeneművek bemutatása és megismertetése érdekében végzett 
kimagasló tevékenységemért előadói Artisjus-díjjal jutalmaztak. 
 
2013-ban a Bartók Konzervatóriumban végzett tanári tevékenységemért a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rektori díját vehettem át! 
 
2021-ben 4 évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkásságomért  pedagógiai Artisjus-
díjat vehettem át!  
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