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– Most találkozott elôször a MÁV Szim-
fonikus Zenekarral, vagy muzsikáltak együtt
már korábban is?

– Az együttes koncertjein még gyerekként
ültem elôször, majd ôk voltak kísérôi diplo-
makoncertemnek, amelyen a Brahms-hegedû-
versenyt adtam elô. Természetesen a játé-
kukat hallottam késôbb is, de a Zeneakadémia
befejezése óta most elôször muzsikálok ismét
velük. A MÁV Szimfonikusok új ügyvezetô
igazgatója, Lendvai György – vele a Weiner-
Szász Kamaraszimfonikusoknál játszhattam
együtt – kért fel arra, kezdjek intenzív
mûhelymunkába az együttessel, s irányítsam
új kamarazenekari sorozatukat, amelynek a
Festetics-palota Tükörterme ad otthont. Örül-
tem a felkérésének, hiszen mindig szívesen
jövök haza, ráadásul nagyon élvezem a közös
munkát. Úgy érzem, a muzsikusok szeretettel
fogadtak, s remek légkörben dolgoztunk.
Mindenki érdeklôdéssel, lelkesedéssel kezdett
neki az új darabok megtanulásának, s azt ta-
pasztalom, élvezik, hogy új repertoárban is
kipróbálhatjuk magukat. 

– S így valóban olyan mûvekkel foglalkoz-
hatnak, olyan szólampróbákon gyakorolhat-
nak, amelyre a nagyzenekari munka során
nincs igazán lehetôség… Mit tart a legfon-
tosabbnak a mûhelymunkában?

– Fontos, hogy egységesítsük a játékmódot,
s ne csak hallják, hanem hallgassák is a mási-
kat! A kamarazenélés ugyanis olyan, akár egy
baráti beszélgetés, amelyben mindig más viszi
a prímet. A lényeg, hogy képesek legyenek
egymást inspirálni a játékukkal! S akkor tud-
nak jól együtt muzsikálni, ha ugyanazokra a
hangokra fektetik a hangsúlyt. A próbákon
olyan zenei finomságokat próbálunk megva-
lósítani, amelyre egyébként valóban nem jut
idô. Nagyon alaposan kidolgozzuk a részle-
teket, s mivel csak a vonószenekar szól, így a
muzsikusok a saját játékukat is jobban hallják.

A kamarazenei koncertek mûsorát is igyekez-
tem úgy összeválogatni (Mozart, Grieg, Csaj-
kovszkij darabjai, illetve Corelli-, Respighi-,
Farkas-, Vivaldi-kompozíciók szólalnak meg),
hogy segítsék a munkánkat, s így a hangszíné,
a dinamikáé, a vonássebességé a legnagyobb
szerep. Azt tapasztalom, hogy a muzsikusok
ambícióval, többlet energiákat mozgósítva
játszanak. Frissítôen hat rájuk ez a munka, az
új repertoár, s persze mindez más felelôsséget
is jelent, hiszen egy kamarazenekari kon-
certen mindenki játékát lehet hallani… 

– Milyen hangzás elérésére törekszik a vo-
nóskarnál?

– Nem akarok sajátos tónust, mert mindig
az adott mû határozza meg, hogyan kell a vo-
nósoknak megszólalniuk. Nem lehet ugyan-
olyan hangzása egy Corelli-darabnak, mint
egy Bartók-mûnek. Minden kompozíciónak
megvan a saját affektusa. Nagyon lényeges az
is, hogy nincs jelentéktelen szólam, mindenki-
nek állandó készenlétben kell állnia, s odafi-
gyeléssel kell a vezetô szólamot még izgal-
masabban, még különlegesebben kísérni.
Megbeszéljük a játékmódot, a vonóhelyeket, s
már ettôl is szebb lesz a hangzás, hiszen a szó-
lamvezetôtôl az utolsó pultig ugyanazon a vo-
nóhelyen, ugyanazzal a sebességgel játszik
mindenki. Az együttes összes tagjának érez-
nie kell, fontos a szerepe. Akárcsak egy fest-
ménynél, ahol a háttérnek is megvannak a
maga színei, az sem lehet színtelen, szürke.
Egyébként nemcsak a vonósok, hanem a
fúvósok is részt vesznek a mûhelymunkában,
hiszen két olyan kollégám is dolgozik majd a
zenekarral, mint Hadady László és Balogh
Sándor, s a négy koncertbôl álló tükörtermi
sorozatban két esten a fúvósoké lesz a fôsze-
rep. A zenekari szólamokkal végzett munka
egyébként az együttes egészére is visszahat,
még jobbá, színesebbé teszi a hangzást, nem
véletlen, hogy számos legendás társulatnál,

például a Berlini Filharmonikusoknál is köte-
lezô a nagyzenekar mellett kamaraegyüttesek-
ben játszani... 

– Sikeres kamaramuzsikus, elismert peda-
gógus. Miért kezdett el emellett dirigálni?

– Négy esztendôvel ezelôtt Varga Tibor
kért fel, hogy vezényeljem kamarazenekarát,
amely a sioni Zeneakadémia hallgatóiból áll.
Azonnal éreztem, hogy ezt a kihívást vállal-
nom kell, s igent mondtam a meghívásra. S
ekkor jutott eszembe az az elfeledett emlék,
hogy amikor 1989-ben, Londonban Solti
Györggyel koncertezett a kvartettünk, s elôtte
a házában próbáltunk, ô megjegyezte, ha
egyszer rászánom magam a vezénylésre, jól
megy majd, mert természetes a testmozgásom,
s nagyon inspirálóan gondolkodom a muzsiká-
ról. Varga zenekarával a koncert olyan jól si-
került, hogy folytattam a dirigálást, sôt tavaly
éppen a Varga Tibor emlékére rendezett, bu-
dapesti hangversenynek is én voltam a kar-
mestere. Nagyon élvezem az együttes irányí-
tását, de ez óriási felelôsséget is jelent.

– S gondolom, sokat kell foglalkoznia a
darabokkal, hiszen teljesen más koncertmes-
terként játszani egy mûvet, vagy úgy elôadni,
hogy az ember közben hetven zenészt irányít… 

– Eddig azt hittem, ismerem a mûveket,
most kiderült, újra kell tanulnom ôket, de így
legalább új arcukat fedezhetem fel. A kom-
pozíciókkal való foglalkozás állandó kincs-
keresést jelent. Fantázia és intuíció segít-
ségével újabb és újabb mondandót kell
felkutatni, meglelni. Olyan ez, mintha vala-
kivel csak találkozgat az ember, vagy pedig
együtt is él vele. S bár úgy vélem, a vezény-
lésnél nehezebb feladat mûvészi szinten ját-
szani egy hangszeren, a dirigálás is óriási ki-
hívás. Karmesterként más az embernek az
idôvel való viszonya, mindig elôre kell gon-
dolkodnia. Ha dirigálok, lényegesnek tartom,
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É „Karmesterként új arcát fedezem fel a már ismert mûveknek”

Takács-Nagy Gábor jelentôs mûhelymunkába
kezdett a MÁV Szimfonikusokkal

A nemzetközi hírû kamaramuzsikus és pedagógus a mai napig arra helyezi a legnagyobb hangsúlyt, hogyan állítsa 
a hegedûtechnikát a zene szolgálatába. Arra figyel, hogy a partitúra egyetlen hangjegyét se kezelje múzeumi tárgyként, mert 

a muzsikában minden mozdul, énekel, beszél, táncol. Nagyon lényegesnek tartja az egységes játékmódot, a folyamatos inspirációt,
az egymásra való odafigyelést, akárcsak azt az intenzív mûhelymunkát, amelybe szeptemberben kezdett bele a MÁV 

Szimfonikusokkal. Takács-Nagy Gábor ettôl a szezontól ugyanis egyike a zenekar mûvészeti tanácsadóinak, s egyben vezetôje új
sorozatuknak, a Festetics-palota Tükörtermében rendezett kamarazenei koncerteknek. Ezek közül két estet is dirigál, s egy

nagyzenekari hangversenynek is ô lesz a karmestere. A közös fellépéseken arra buzdítja a muzsikusokat, kövessék Leopold Mozart
hitvallását, mely szerint: „játsszunk mindent úgy, hogy magunk is megrendüljünk tôle!”
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hogy érthetô legyek, ne daraboljam egysé-
gekre a zenét, s megmaradjon a muzsika foly-
tonossága. A zenének íve van, állandó áram-
lás egyik pontról a másikra. Pontosan kell
játszani, de nem statikusan, s inkább ne le-
gyen egy-két hang a helyén, de az elôadás töl-
téssel, mondandóval bírjon… Nagy karmes-
terek koncertfelvételeit, DVD-it is nézem,
leginkább a próbákról készült videókat él-
vezem, s tanulok belôlük. Szerencsés vagyok
azért is, hiszen a Fesztiválzenekarnál töltött
éveim alatt kiváló karmesterekkel dolgozhat-
tam, s tôlük is sok mindent ellestem. Maga-
mon például megfigyeltem azt is, hogyha túl
mereven, vertikálisan ütök, akkor ez a gör-
csösség átragad a zenészekre, s a hangzás
azonnal keményebbé válik. Errôl egyébként
Furtwängler is írt híres könyvében…  Érde-
kes, izgalmas út felfedezni mindezt. A ve-
zénylés olyan szabadságérzetet ad, amit szó-
listaként még sohasem tapasztaltam meg.
Nagyon várom a debütáló nagyzenekari kon-
certemet a MÁV Szimfonikusokkal, 2006.
május 10-én Mozart- és Csajkovszkij- darabo-
kat adunk elô a Zeneakadémián, a hangver-
seny szólistája Miriam Contzen hegedû-
mûvész. Remélem, képes leszek arra, hogy
elôadásunkkal érzelmeket, gondolatokat éb-
resszünk a hallgatóban, hiszen ez a zene fela-
data. S akkor vagyunk a legjobbak, ha el tud-

juk érni, hogy a muzsika néhány percre el-
feledtesse a publikummal a mindennapi prob-
lémáit… S bár ezeket az érzelmeket az
elôadóknak is meg kell élniük, kontrollálni
kell magunkat, s fegyelmezetten játszani. 

– Gondolom, erre igyekszik a növendékeit is
megtanítani a svájci fôiskolán…

– Igen, s tizenöt kvartettem van Genfben,
ami elég sok. Ráadásul jövô évtôl az ottani
zeneakadémia kamarazenekari együttesével
is foglalkozni fogok. A tanítás egyik legnehe-
zebb része egyébként az, hogy a fiatal muzsi-
kusokkal felismertessük az adott kompozíció
zenei mondandóját, hangsúlyait. Mindig azt
tanácsolom, amit magam az Amadeus vonós-
négyesnél tanultam meg, hogy egy adott
probléma felbukkanásánál inkább énekelve,
mint túl sok okoskodással gyôzzük meg egy-
mást. Éneklés közben az ember már végig-
gondolja és érzi is, mi a mondandó, milyen
irányai, súlypontjai vannak az adott frázis-
nak. Ez ugyanis egy sokkal természetesebb
folyamat, mint egy instrumentum megszólal-
tatása. Kodály is úgy vélte, hogy egy-két évig
énekelni kellene tanulnia a gyerekeknek, s
utána következhetne csak a hangszer. Az
énekléses módszert a növendékeim nagyon
szívesen használják. 

– Hegedûmûvészként most milyen formá-
ciókban játszik?

– Mindenféle kamarazenekari felállásban
szerepelek, Svájcban van vonósötösünk, és -ha-
tosunk. Van egy vonósnégyesünk is, az „In-
termezzo”, amelyben Tuska Zoltánnal, Papp
Sándorral és Perényi Miklóssal muzsikálunk.
2006 végén Bartók összes vonósnégyesét
eljátsszuk Budapesten, majd 2007-ben Schiff
Andrással indulunk egy európai turnéra, s a
vendégszereplés programjában is ezek a mû-
vek kaptak helyet. Genfben a feleségem min-
den esztendôben szervez egy kamarazenei
fesztivált, amelyen kiváló muzsikusok lépnek
pódiumra. Szóval tennivaló van bôven, s bol-
dog vagyok, hogy a zene ennyiféle aspektusá-
val foglalkozhatom, ráadásul a vezénylés új,
felfedezésekkel teli világot kínál…       

R. Zs.
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Vonósnégyestôl a nagyzenekarig

Takács-Nagy Gábor 1956-ban született
Budapesten. A Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Fôiskolán Halász Ferenc volt
hegedûtanára, késôbb Nathan Milstein
mesterkurzusán képezte tovább magát.
A vonósnégyes foglalkozásokon Mihály
Andrástól tanulhatott, de emellett in-
tenzíven járt Kurtág György, Rados
Ferenc és Devich Sándor óráira.

Moson megye két,világhírû szülöttérôl emlékeztek
meg 2005. november 25-én este Mosonmagyar-
óváron,a Flesch Károly Kulturális Központban. A
hangverseny megrendezésére a Fejes Józsefné Ze-
nei Alapitvány ,illetve a kuratórium elnöke,
Moldoványi Géza kezdeményezése nyomán került
sor,aki a megemlékezés napján koszorút helyezett
el Nikisch Artúr és Klafsky Katalin emléktáblá-
ján,szülôhelyükön,Mosonszentmiklóson és János-
somorján (Mosonszentjános). Az ünnepi hangver-
senyen a Gyôri Filharmonikus Zenekar mûködött
közre,Medveczky Ádám Liszt-díjas, érdemes mû-
vész, a zenekar karmesterének vezényletével. A
koncerten Mosonmagyaróvár város képviseleté-
ben megjelent Stipkovits Pál polgármester és
Szentkuti Károly alpolgármester, valamint Mo-
sonszentmiklós polgármestere, Varga László. A
Jánossomorjáról érkezett vendégeken kívül szá-
mos érdeklôdô is eljött, mintegy kifejezésre juttat-
va, hogy a több világhírû muzsikussal büszkélkedô
mosoni régió számára ma is fontos a kulturális
hagyományok ôrzése.

A hangverseny elején Rakos Miklós – a lapunk

2oo4. évi, áprilisi számában megjelent Nikisch-ta-
nulmány szerzôje, tartott ünnepi megemlékezést
az l855. okt. 15-én, Mosonszentmiklóson született
Nikisch Artúrról, a lipcsei Gewandhaus és a Berli-
ni Filharmonikusok világhírû karmesterérôl, aki-
nek személyét sajnálatosan rövidre sikeredett
budapesti tevékenysége alatt az Operaház muzsi-
kusainak általános szeretete és megbecsülése
övezte.

A koncert közremûködôi kiváló, mosoni születé-
sû mûvészek közül kerültek ki: szólistaként Hor-
váth Mária és Wiedemann Bernadett (ének), vala-
mint dr. Vassné Nagy Zsuzsanna (hegedû) lépett fel.
Az énekmûvészek a nagy elôd, a Mosonszentjáno-
son, l855. szeptember l9-én született, világhírû drá-
mai szoprán, Klafsky Katalin emléke elôtt tiszteleg-
tek mûsorukkal:Horváth Mária Rossini Sevillai
borbélyából Rosina áriáját,és Ponchielli Giocondá-
jából a Méreg-áriát adta elô,Wiedemann Bernadett
pedig Saint-Saens Sámson és Delilah cimû operájából
a Csók-áriát,és Verdi Álarcosbáljából Ulrika áriáját
énekelte. A zenekar koncertmestere, dr. Vassné
Nagy Zsuzsanna Saint-Saens: Bevezetés és rondo

capriccioso címû mûvét szólaltatta meg. A hang-
verseny elsô számaként Schubert VIII. (h-moll)
befejezetlen szimfóniája,végül pedig az Órák tánca
csendült fel Ponchielli Gioconda címû operájából.

Köszönet és elismerés illeti mindazokat, akiknek
az áldozatvállalásával ez a színvonalas emlék-
hangverseny megvalósulhatott, tovább öregbítve a
mosoni zenekultúra hírnevét,amelyhez a most
ünnepeltek mellett olyan hegedûsök nevei kapcso-
lódnak,mint a Köpcsényben (Moson megye) szü-
letett Joachim József (akirôl halálának 100. évfor-
dulóján, 2007-ben emlékeznek meg), és Flesch
Károly,akinek emlékét nemcsak a hangversenynek
otthont adó Kulturális Központ,hanem a rendsze-
resen – legközelebb 2oo8. júniusában – megren-
dezésre kerülô Flesch-hegedûverseny is ôrzi.

Külön köszönet illeti a Gyôri Filharmonikusokat
és karmesterüket, Medveczky Ádámot,  hiszen
amellett,hogy példásan ápolják a világhírû kar-
mester, Richter János emlékét, közremûködésük-
kel jelentékenyen járultak hozzá, hogy ez az évfor-
duló is méltó módon kerüljön megünneplésre.

R.M.

Hagyományôrzésbôl jeles
A Gyôri Filharmonikusok emlékhangversenye Mosonmagyaróváron, Nikisch Artúr és Klafsky Katalin

születésének 15o. évfordulója alkalmával

              


