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David Russel,  
a gitárfesztiválok kedvence

David Russel (1953) Skóciában született, Spanyolországban, Menorca szigetén nőtt fel, 
ahol kibontakozott nem mindennapi tehetsége. Tizenhat éves korában bejutott  

a patinás londoni Royal Academy of Music gitárszakára, majd sorozatban nyerte  
a nemzetközi versenyeket, köztük a három legrangosabbat, amelyeket Segovia,  

Tarrega és Jose Tomás neve fémjelzett. Fesztiválok díszvendége, keresett 
 vendégprofesszor, „number one” klasszikus gitárművész-sztár, aki lemezre játszotta 

szinte a teljes gitárirodalmat. Az Esztergomi Nemzetközi Gitárfesztiválon négy  
alkalommal hallhatta őt a magyar közönség – sajnos ez már több évtizede volt.

dr. Székely György
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A Stuttgart-közeli Nürtingeni Nemzetközi Gitárfesztivál 

13. alkalommal hívott össze a világ minden tájáról neves 

elő adóművészeket, nemzetközi szaktekintélyeket. Koncertek, 

mesterkurzusok – magyar színekben idén Pavlovics Dávid 

tanított –, tudományos előadások és hangszerbemutatók 

tették színessé az egyhetes fesztivált, ahol a klasszikus  

gitárművészek és tanulók, profik és tehetséges amatőrök 

inspirálták egymást. A legnagyobb várakozást és sikert  

David Russel koncertje jelentette, de a kubai Joaquin Clerc,  

a német Thomas Müller-Pering és Tilman Hoppstock, vala-

mint az amerikai Los Angeles Guitar Quartet is elvarázsolta 

a közönséget. „Rising star”-ként a Németországban élő fiatal 

magyar művész, Németh Klaudia koncertje aratott nagy 

sikert. Programját magyar szerzők műveiből állította össze,  

melyekből számos a frissen megjelent CD-jén is hallható.  

A fesztiválon alkalmam nyílt beszélgetni David Russellel, 

akivel felidéztük az 1973-ban indult Esztergomi Gitárfeszti-

vált. „Esztergom különleges élményt jelentett: izgalmas  

találkozásokat addig ismeretlen nemzetek művészeivel. 

Akkoriban mi sem utaztunk keleti országokba, de Esztergom 

kivétel volt, ahol nyugat és kelet összetalálkozott. Életünkben 

először hallottunk magyarokat, lengyeleket, románokat, 

oroszokat, még Szibériából is jöttek résztvevők. Fantasztikus 

összejövetelek voltak: hol az egyik, hol a másik náció tagjaival 

ettünk, ittunk, beszélgettünk és  nem utolsósorban  

muzsikáltunk. Bemutattuk egymásnak gitárrepertoárunkat, 

megismertük egymás zenéjét is. Ez számomra egy  

szerencsés időszak volt. Már túl voltam a nagy versenyeken, 

és úgy gondoltam, ideje rátérni a koncertezésre, oktatásra, 

izgalmas művek felfedezésére. Esztergomban már a fiatalab-

bak versenyét figyeltem.” 

Nürtingeni koncertjének utolsó blokkja skót és ír népzenét is 

tartalmazott, melynek kapcsán a skót gyökerek fontosságáról 

kérdeztem. „Skóciában születtem, Spanyolországban nőttem 

fel, ott is élek, Angliában jártam egyetemre. Amint meg szó la lok 

angolul, érezhető a beszédemen a skót akcentus. Én, ha 

akarom, ha nem, skót vagyok, aki Spanyolországban él. Évek-

kel ezelőtt készítettem skót-ír népdalfeldolgozásokat, s leme-

zem is megjelent. Így időnként beteszem ezeket a progra-

mom ba, hiszen mások nem játsszák, a közönség viszont 

él vezi őket. A spanyol zenével kicsit más a helyzet: a klasszikus 

gitárirodalom legnagyobb része vagy spanyol szerzőktől 

származik, vagy spanyol zene ihletésére született. Ha ismerjük 

és érezzük a spanyol népzenét, akkor már célba is értünk. 

Ugyanúgy, ahogy magyarnak sem kell lenni ahhoz, hogy 

magyar népi eredetű műveket játsszunk. Ám a nép zenében 

otthon kell lenni! Kell érezni a ritmusát és tudni, milyen érzése-

ket tükröz. Albeniz, Granados, Tarrega sem flamencozenét írt, 

hanem stilizálták és klasszikus zeneivé tették a műfajt. Albeniz 

Észak-Spanyolországban élt, a népzenét ő romantikus oldalá-

ról fogta meg és egyfajta idealizált képet ad a spanyol lélekről.”

David Russel szintén Észak-Spanyolországban él: egy  

autonóm tartományban, Galíciában. A vidék zenei világáról 

elmondta, jelentősen különbözik az egyéb spanyol zenei 

világtól, s valamennyire hasonlít a skót-ír zenéhez – fő hang-

szerük a bagpipe (duda). Ott nem dívik a bikaviadal és a 

flamenco, kevés a turista, nagy a nyugalom és rengeteg a tó. 

Harminc éve él itt feleségével, akivel közösen nem minden-

napi jótékonysági projektet valósítottak meg: „Feleségemmel 

úgy döntöttünk, hogy nekünk épp elég annyi, amennyiből 

kényelmesen élünk. Többféle afrikai és indiai jótékonysági 

akció után eljutottunk egy észak-indiai kis településre, ahol 

kiderült, hogy iskola sincs, mert nincs miből fenntartani. Így 

alapítottunk egyet, ahová fogyatékos gyerekek is járhatnak, 

ami azon a vidéken pláne elképzelhetetlen volt. Az iskola ma 

áll, fedezzük a teljes költségeit, a tanárok fizetését, s nagyon 

boldogok vagyunk az eredménnyel. A település élete meg-

változott az iskola megnyitásával, vele létrejött ugyanis egy 

intellektuális központ is, amely szervező erőként is hat a 

környék életére. Rendszeresen látogatjuk őket, s rengeteget 

jelent számunkra, hogy a napi művészi, professzionális 

életünkön túl is csinálunk valami fontosat, hasznosat, s segí-

tünk olyanokon, akiknek senki más nem segített. Eleinte erről 

senkinek sem beszéltünk a feleségemmel, mert nem akar-

tunk népszerű babérokra törni. De rájöttünk, hogyha mégis 

publikáljuk, akkor ez minta lehet másoknak is, illetve további 

támogatókra tehetünk szert. Szerencsénk volt, mert csupa 

olyan önzetlen támo gató csatlakozott, aki semmit nem kér 

cserébe a segítségért.”

Egy gitárművész-zeneszerző barátja egészen sajátos zenei 

portrét alkotott David Russelről és családjáról, melyben a 

D- azaz David-hangok roppant mód dominálnak, s amelyben 

a családtagok is felbukkannak karakteres zenei motívumokkal 

jelölve. „Sérgio Assad barátom már több darabot is írt nekem.  

Édesanyámnak pár napja volt alkalmam eljátszani ezt a családi 

zenei portrét, s nagyon tetszett neki is. Vele kezdődik egyéb-

ként és édesapámmal, én csak harmadik motívumként buk-

kanok fel benne. Sajnálom, hogy apám nem érte meg, bizto-

san meg lett volna vele elégedve!”

Bár világjáró, intenzíven koncertező művész, Russel mégis 

rendszeresen időt fordít más tevékenységekre is: „Egész nap 

nem lehet gitározni! Reggelente futok, majd a kötelező 

dél előtti gyakorlás után szívesen golfozom. Feleségemmel 

mindenhová együtt utazunk, s együtt indulunk évente leg-

alább egy maratoni futóversenyen. Nyilván nem mi vagyunk 

a leggyorsabbak, de nem is az eredmény a fontos, hanem a 

kihívás, hogy újra és újra, és még mindig meg tudjuk csinálni! 

Ezek a nem feltétlen zenei élmények és örömök: az indiai 

iskola, a sport tartja frissen a zenei érdeklődésemet, a gitáros 

énemet is, segít fenntartani a máig töretlen lelkesedésemet. 

Vallom, hogy a hivatásos művészeknek ezt érdemes eltanulni 

az amatőr muzsikusoktól! Önöknek, akik orvosok, tanárok, 

mérnökök, kevés az idejük, de minden akadály ellenére 

játszanak, mert egyszerűen imádják a zenét, s imádnak 

játszani. Ez számomra példa, s szeretném én is örökre meg-

tartani.”


