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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

              


