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Hallgass!

a hangszerem mindig velem nyaral
Interjú Horgas Eszter fuvolaművésszel

Horgas Eszter hazajáró művésze Óbudának, hiszen évek óta állandó vendége az Óbudai Nyár rendezvénysorozatnak. 
Ha ő játszik, zsúfolásig megtelik a Fő tér, és zenéje magával ragadja a rajongó közönséget. Érzi, hogy szeretik – nem is 
véletlen, hogy nálunk itthon érzi magát. 

Eddig minden évben valamilyen újdonsággal lepte 
meg a közönséget. Az idei koncert milyen különleges-
séget ígér? 

Az idei turném A Föld hangjai címet viseli. Rendkívül 
izgalmas anyag, hiszen a különböző kultúrák zenéin 
keresztül próbálom elfuvolázni mindazt, amit a vi-
lágról, közös bolygónkról érzek, gondolok. Az óbudai 
koncerten is elhangzik majd néhány új zeneszám – nem 
bírom ki, hogy valami újat ne mutassak –, a nyári te-
matika mégis inkább ösz-
szegző jellegű. Best of Hor-
gas Eszter – a legérettebb, 
legkedvesebb számaimat 
szeretném az idén átnyújtani annak a lelkes és kedves 
közönségnek, akik figyelmükkel ugyanúgy évek óta 
inspirálnak, mint a teret körülölelő házak faláról visz-
szaverődő dallamok. 
Különösen nagy dolognak tartom, hogy ezek a nyári 
koncertek ingyenesek, és bárki eljöhet, aki egyébként 
nem tudná megengedni magának az egyáltalán nem 
olcsó koncertjegyet. Példaértékű ajándéka ez a város-
vezetésnek, és örülök, hogy része vagyok ennek az 
ajándéknak. 

Több szálon is kapcsolódik Óbudához, a Fő téri kon-
certek előtt is gyakori vendége volt a kerületnek. 

Sőt, sokáig Óbuda határán, a Zsigmond téren laktam. 
De valóban, klasszikus zenész koromban, amikor még 
csak nem is sejtettem, micsoda csodák és őrületek vár-
nak, számtalanszor megfordultam Óbudán. Vigh And-
rea hárfaművésszel nem egyszer léptünk fel az Óbudai 
Társaskörben, vagy amikor megalapítottuk a Forrás 
Kamarazenei Műhelyt, Kurtág György és Rados Ferenc 
növendékeivel összeállva koncerteztünk itt. Még koráb-
ban a Liszt Ferenc Kamarazenekar is gyakran hívott ide 
játszani. Amikor aztán új oldalamról is bemutatkoztam 
a nyilvánosságnak, a Horgas Eszter arcai sorozat négy 
részes CD-album bemutatója is először a Társaskörben 
volt, aztán a Zeneakadémián. 

Csodák és őrületek. Carmen nagyáriájára gondol, amit 
fuvolával „énekel”?

Akár arra is. De leginkább arra, hogy egykor nem is re-
méltem, hogy „csak” fuvolistaként is alkothatok, megta-
lálhatom a saját világomat. A fuvola zenekari hangszer, 
szólókarrier irodalma gyakorlatilag nincs. Felszabadító 
élmény volt, amikor felismertem, hogy mégsincsenek 
korlátok, és a klasszikus iskola csak alap ahhoz, hogy 
más műfajokban is kiteljesedjek. 1999-ben voltam Ang-
liában, ott ismerkedtem meg az ún. crossover zenével, 
ami megláttatta velem a lehetőségeket. Ma már ez a szó 
egészen mást jelent, mint amit én csinálok, nem szívesen 

azonosulok vele. Amikor 
először kezdtem el dzsesszt 
játszani, az első próbákon 
azt sem tudtam, hol tart a 

zenekar, egy kukkot sem értettem az egészből. De fan-
tasztikus volt újra tanulni, és megtapasztalni, hogy mi-
csoda perspektívái vannak a hangszeremnek. 

Pedig klasszikus fuvolistaként is a legjobb, legna-
gyobb zenekarokkal lépett fel, a Fesztiválzenekarral, 
az Állami Hangversenyzenekarral. 

Valóban, egészen rendkívüli és fantasztikus lehetősége-
im voltak, és mégis hiányzott valami. A kortárs zenében, 
amit olyan sokszor és nagy sikerrel játszottam, nem vol-
tam önmagam. Igazi dallamokat, igazi érzelmeket akar-
tam játszani, érteni, érezni, azonosulni vele, és beleadni 
magam egészen a zenébe. Ha ez nincs, akkor nem tudok 
mit átadni. Egész fiatal koromtól lüktetett bennem a 
vágy, hogy szonátákat, áriákat is játszhassak. 

Szenvedélyt, szerelmet fuvolázik, amit imád a közönség. 

Tavaly jelent meg a 25. albumom, és csodálatos élmé-
nyekben volt részem az elmúlt években. A sikerben szá-
momra nem is a rajongás a lényeg, hanem az, hogy meg-
tanulhattam, ha belül nagyon akar valamit az ember, 
még ha semmilyen előzménye, tradíciója sincs, akkor is 
meg lehet valósítani. Számomra a XXI. századi művé-
szet is ezt bizonyítja. Nem dzsessz van és nem popzene, 
hanem Sting, Madonna és Paco de Lucia, személyiségek 
vannak, akiknek a zenéje ilyen is, olyan is, mégis egyedi-
ek, lemásolhatatlanok. Nem újdonság ez, hiszen ha a ze-
netörténet legnagyobbjaira gondolunk, akkor is előadói 
egyéniségekkel találkozunk. A XX. században talán túl-

„Még ha a szakma nem is értett, 
a közönségem mindig erőt adott.”
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