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Különleges darabok szerepelnek abban a programban, 
amely március 17-én csendül fel a hangversenyteremben, 
hiszen Fassang László barátait hívta muzsikálni az Avant-
gárd Klasszikusok címet viselő estre. „Minden fellépő mű-
vésszel izgalmas a közös játék – meséli az orgonaművész –, 
mert kölcsönösen gazdagítani tudjuk egymás zenei világát. 
Rohmann Dittával, a feleségemmel már többször muzsikál-
tam, akárcsak Vincent Lě Quanggal, de trióban még nem 
játszottunk. S örülök Philipp Györgynek is, aki szintén pó-
diumra lép. Az ő közreműködésükkel tudom a zenei 
ötleteimmet a lehető legjobban megvalósítani. Kíváncsian 
várom, hogy mi fog kialakulni a négy ember közös játéká-
ból. Átlépünk műfaji határokat, hiszen Bach művei mellett 
jazz is helyett kapott a műsorban. Vincent Lě Quang kollé-
gám a párizsi konzervatóriumban, a kortárs-improvizációs 
műhely vezetője. Érdekes összepárosítani az ő szaxofonját az 
orgonával, s a két gondolkodásmódot. Az improvizáció so-

rán olyan zene születik meg, ami minden elemében megis-
mételhetetlen. Régóta foglalkoztat minket a gondolat, hogy 
annak idején Bach improvizációit vagy megírt darabjait 
hogyan fogadta a publikum. Csodálhatunk valamit, mint 
egy múzeumi tárgyat, de nézhetünk úgyis rá, mint egy 
olyan dologra, ami a mindennapi életünk része, és szoros 
kapcsolatban állunk vele. Ezt a két aspektust szeretnénk 
megmutatni – régizenéből teljesen kortárs mű lesz, az ab-
ban a pillanatban megszülető improvizációval. Megpróbál-
juk azokat a nézőpontokat a közönséghez közelebb hozni, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a Bachot is úgy hallgassuk, 
mintha kortársai lennénk.”
Négy nappal később, március 21-én pedig ismét várja az ér-
deklődőket az OrgonaExpedícióra. „Privilegizált helyzet-
ben van az, aki eljön egy ilyen bemutatóra, hiszen közvetlen 
közelről ismerheti meg a  Müpa 6804 sípból álló, 92 regisz-
teres, 5 manuálos hangszerét. A gyerekeknél megfigyelhető, 
hogy minél fiatalabbak, annál jobban kimutatják a lelkese-
désüket és a kíváncsiságukat. Az idősebb korosztály jobban 
visszafogja magát, meggondolják, hogy kijöjjenek-e az orgo-
nához jelentkezni. Ahogy a gyerekek megszólaltatják a 

Emberi orgona és avantgárd klasszikusok 
Fassang László tavaszi koncertjei a Müpában 

Több koncerten is találkozhat a Müpa közönsége Fassang Lászlóval, hiszen az orgonamű-
vész a szezon rezidens művésze. Az orgonaexpedíciók keretében hónapról hónapra megis-
merteti az érdeklődőket a hangversenyterem hatalmas hangszerével, az orgonasztorikban 
pedig a muzsikálás mellett az instrumentumok történetéről is szó esik. Idén májusban 
a legjobb sztorikból válogatnak, s ez egyben a tízéves orgona-születésnap nyitó estje is, 
május 21-én. Két napon keresztül ünneplik a kontinens egyik legnagyobb és mára már 
világhírűvé vált hangszerét. 
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hangszert, rögtön kiderül, nem csak le kell nyomni egy bil-
lentyűt, mint a zongoránál… Csapatmunkában boldogul-
nak csak ezzel a feladattal is, én pedig  játszom a hangsze-
ren, mesélek a szerkezetéről. Emberi orgonát is építünk a 
résztvevőkből, mindenki kap egy sípot, amelyet adott pilla-
natban meg kell szólaltatnia, így el tudunk játszani egy-egy 
dallamot. Szó esik az orgonatörténelemről, a korszakokat 
jellemző hangzásról, s eljutunk a modern zenéig, amelynek 

mindig nagy sikere van. Aki eljön egy ilyen bemutatóra, 
biztos, hogy másképp hallgatja utána az orgonazenét. Eb-
ben a szezonban még április 27-én és május 23-án lesz Expe-
díció.”
A művész egy másik, kedvelt sorozata is folytatódik: az 
Orgona-sztorik. „Ebben a zenét történetek szövik körbe, a 
zeneszerzőről és az orgonáról. Úgy indult a sorozat, hogy 
arra gondoltam, jó lenne, ha a nézők sok háttér in for-
mációhoz jutnának az instrumentumokról, a darabokról, 
a szerzőkről. Azt javasolták, ne zenetörténész, hanem szí-
nész lépjen ezekkel a sztorikkal pódiumra, így esett a vá-
lasztás Mácsai Pálra. Van egy orgonista-zenetudós kollé-
gánk, Szabó Balázs, ő gyűjti össze az anyagot, Pali ebből 
írja meg a forgatókönyvet. Még számomra is sokszor megle-
pő egy-egy történet… Most a legjobbakból válogatunk, hi-
szen ez az est nyitja az Orgona 10-et, azaz a Müpás hangszer 
tízéves születésnapját ünneplő fesztivált. Az estünk után, 
éjjel 11-től Frank Zappa művei hangzanak fel orgonán, egy 
francia trió feldolgozásában. Készült egy mesejáték is erre 
az alkalomra, A királynő álma, emellett nyitott műhely is 
várja az érdeklődőket, s az orgonaépítés folyamatából is íze-
lítőt kapnak. Három délutáni koncerten Bach, Gárdonyi, 
Bartók, Kodály, Liszt és Szathmáry Zsigmond műveit hall-
hatja a közönség, majd a Notre Dame-orgonistái zárják a 
fesztivált. n

Részletes program és bővebb információ: www.mupa.hu 
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