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áhítattal szemléljék. Egyébként a legfonto-
sabb az együttes játékmódja, az, hogy ho-
gyan folyik a belsô kommunikáció. Ennek 
óriási ereje és hatása van. Ahogy megmutat-
juk játék közben a történéseket, a közönség 
be van kicsit avatva a muzsikálásba, abba, 
hogy mi történik. 

y Minek köszönhetô, hogy az együttes 
tagjai ilyen lelkesek?

– Ez több mint lelkesedés, ez egy meg gyô-
zôdés és egy tapasztalat, hogy az ered-
mény és a siker együttmûködésen, egymás 
iránti tiszteleten és tolerancián alapulhat. 
Ehhez persze bizonyosan a karmesternek 
is példát kell mutatni, egy vezetônek 
célszerû önmagával jó viszonyban lennie 
és nem szerencsés, ha szüksége van saját 
vezetôi szerepének állandó visszaigazolá-
sára. Egy karmesternek nem lehet bizonyí-
tási kényszere semmilyen szempontból, 
legfeljebb a komponista felé. Ha a vezetô 
nem önmagával, hanem a mindenkori kol-
légáival foglalkozik, akkor egy szakmai 
szempontból is hierarchizált együttesben is 
hasonló helyzet válik gyakorlattá. 

y Nem nyomasztó, hogy úgy kell mûsort 
válogatni, hogy a bevétel nagyon-na-
gyon lényeges, mondhatni a jövôjük mú-
lik rajta?

– Úgy érzem, hogy még élethalálharcunk 
közben sem váltunk görcsössé. Januárban 
az egyik újévi koncertünkön Aharon Harlap 
számunkra írt zenekari Concertojának ôs-
bemutatóját tartottuk, egy világpremiert, 
ami elsôsorban nekünk volt fontos. Írattunk 

darabokat, sok kortárs mûvet játszottunk és 
játszunk ebben a szezonban is. Ha olyan 
mûvészekkel muzsikálunk együtt, mint 
Balássy Betty, Tóth Vera vagy Kocsis Tibor, 
azt azért tesszük, mert valóban örömet okoz 
számunkra. A nehézségek ellenére úgy vé-
lem, teljesen normális koncertévadot tar-
tunk, amelyben minden hangverseny kü-
lönleges és fontos. A Mûvészetek Palotájá-
ban nagyon izgalmas a hang-kép soroza-
tunk, amelyen vetítés kíséri a produkcióin-
kat, s ebben az esztendôben is lesz Énekel 
az ország, ötszáz énekessel, amelynek mû-
során egy Vajda-mû és Webber Requiemje 
kapott helyet.  Hat koncerten szerepelünk a 
Müpában, két bérletsorozatunk van az 
Olasz Intézetben, és természetesen a buda-
foki zenei élet meghatározó együttese va-
gyunk. És emellett persze örülünk, ha olyan 
nagyszabású elôadásra kérnek fel minket, 
mint például a Sportcsarnokban február 11-
én rendezett FILMharmonikusok.

y Ezek szerint az Olasz Intézetben talál-
tak állandó otthonra?

– A Zeneakadémiai koncerteket illetôen 
igen, bár kicsit kisebb, de legalább hallgat-
ható ott a zene. Nem könnyû megfelelô 
kon certhelyszínt találni. Nekünk is nehéz 
megtölteni a Müpát, mert nagyon tagolt lett 
a budapesti közönség szerkezete. 

y Szép eredményeket mutathatnak fel, 
még sem érzem optimista hangulatúnak…

– Elfáradtam a folytonos küzdelemben. Ta-
valy nagyon közel álltam ahhoz, hogy ve-
szem a kalapomat… Felôrli az embert az 

életben maradásért folytatott, állandó harc, 
akárcsak az, hogy néhány dolgot nagyon 
ostobának tartok a hazai zenei élet mû-
ködésében. Azt is nehezen viselem, hogy 
látom, a zenekari tagokban ott a félelem, 
hogy mi lesz velük, maradjanak-e… Ezek 
mind-mind tehertételek. Nem tudom, mind-
ezt meddig lehet gyôzni, bár az ember meg-
tesz mindent. Most, a sikerek ellenére, to-
vábbra is nagyon bizonytalan a helyze-
tünk… Hiába arattunk hatalmas sikert 
Bonnban, a német újraegyesítés hivatalos 
ünnepén, hiába finanszírozzuk magunkat 
most már lassan több mint ötven százalék-
ban bevételekbôl, és hiába látható, hogy mi 
nemcsak jajongunk, hanem cselekszünk is. 
Azt is utálom, hogy úgy érzem, évrôl évre 
eggyel magasabbra ugrunk, s minden év-
ben kiderül, az is kevés… Egyszer minden-
nek van határa...  A 2010-es, hetvenmilliós 
bevételre is azt hittem, nem lehet túllépni, s 
bár tavaly sikerült, nem tudom azonban, 
hogy mi lesz 2012-ben. Sokan mondják, mi 
elég talpraesettek vagyunk, úgyis megold-
juk valahogy, csak ez most már kezd vissza-
ütni, a szükséges és nélkülözhetetlen forrá-
sok és feltételrendszer helyett egyre több 
felelôs ember legyint, mi a jég hátán is meg-
élünk. Én pedig sajnos fáradok és öreg-
szem. Száz ember egzisztenciájának fele lôs-
sége bizony eléggé nyomasztó. 
Mindenesetre büszke vagyok arra, hogy az 
együttes, amellyel 1989 óta dolgozom, s 
1993-ban vált profivá, létezik még mindig. 
Most egyelôre persze leginkább annak 
örülnék, ha legközelebb 2013-ban, a húsz-
éves jubileumunk alkalmából is beszélget-
hetnénk!

R. Zs. 

„„a meggondolt, de dinamikus  
építkezés híve vagyok”
Csaba péter szívesen lép takács-nagy gábor örökébe a máv zenekarnál

y Említette, hogy több évre elôre felkérések-
kel teli a naptára. Sikerült lemondani a 
feladatainak egy részét, hogy idôt szakít-
son a MÁV Szimfonikusokra?

– Amikor a felkérésrôl döntöttem, ez volt a 
legnehezebb, hogy átgondoljam, van-e 
idôm, energiám egy új együttesre, hiszen 
akadnak két-három évre elôre felkéréseim, s 
vannak társulatok, ahol vezetô szerepet töl-
tök be. Azt sem tartom jónak, hogy fél perc-

a következô szezontól Csaba péter lesz a máv szimfonikus zenekar mûvészeti 

igazgatója. a hegedûmûvész-karmester több együttesnél végzett társulatépítô 

munkát, s a magyarországi zenekarhoz rengeteg ötlettel érkezik. szeretne 

némileg változtatni a repertoáron, de úgy, hogy közben megôrizze a zenekar 

komoly törzsközönségét. olyan mûvészeket szeretne meghívni vendégként, akik 

még jobbá teszik az együttes hangzását. fontos feladatának tartja azt is, hogy 

fiatal mûvészek pályakezdését segítse, több éve dolgozik ugyanis egy nagy-

szabású, spanyolországi fesztiválon, ahol a magyar fiataloknak is lehetôséget ad.  

s mivel több világsztár elindulását segítette, így ifjú tehetségbôl is akad majd 

néhány a koncertjein.
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re iderohanok, mutatok valamit, azután 
megint továbbmegyek. Én olyan típus va-
gyok, ha valahol elvállalok valamit, akkor 
azt próbálom jól csinálni. Be kell valljam 
egyébként, hogy ezzel a felkéréssel megle-
pett a MÁV Zenekar. Az utóbbi években 
ugyanis ritkán léptem fel Magyarországon, 
inkább Spanyolországban, Nagy-Britanniá-
ban, Japánban, Franciaországban voltak po-
zícióim, funkcióim. A felkérés jól esett abból 
a szempontból, hogy nem felejtettek teljesen 
el Magyarországon. 

y Két esztendôvel dolgozott a zenekarral…
– Akkor nagyon lelkesek voltak, s szépen 
dolgoztunk együtt, s jó eredményt értünk 
el. Erdélyben születtem, ezért a magyaror-
szági jelenlétem mindig alkalmi volt, bár 
akadt idôszak, amikor hegedûsként sokat 
szerepeltem Budapesten. Sokszor Kocsis 
Zoltánnal, akivel lemezfelvételeket is készí-
tettünk. A Bartók Fesztiválon is többször 
részt vettem, Kurtág György felkérésére. 
Szeretem a magyar fôvárost, sok kiváló mû-
vészt ismertem meg itt, így most a felkérésrôl 
azt gondoltam, ha most nem mondok igent, 
akkor már soha… Hiszen felkért Budapes-
ten egy zenekar, amelyet tisztelek és szere-
tek, s úgy gondolom, remek munkát lehet 
velük végezni, mert nagyon jó adottságok-

kal rendelkeznek. Ha nemet mondok, akkor 
már sosem fogok több idôt a magyar fô-
városban tölteni. Ezért vállaltam a felkérést, 
ami miatt át kellett alakítani a beosztásomat, 
hiszen Franciaországban élek. S most már 
nekem az a fontos, hogy valami olyan do-
loggal foglalkozzam, ami érdekel.  

y Nagyon jónak tartom, hogy van az 
együttesnél egy átmeneti idôszak, hiszen 
így együttdolgozik Takács-Nagy Gábor-
ral, és Lendvai Györggyel már a saját sze-
zonját is meg tudja tervezni. 

– Ennek én is örülök, hiszen Gáborral sokat 
beszélgettünk, s nagyon jó érzés volt, hogy 
Lendvai Györggyel, a zenekar igazgatójával 
együtt kértek fel erre a feladatra, s éppen ak-
kor kerestek meg, amikor még tudtam va-
riálni a lefixált koncertjeimen. Mindketten 
nagyszerû mûvészek. Gábort régóta isme-
rem, s tudom, hogy milyen fontos számárat, 
hogy az utódja az általa elindított úton vigye 
tovább az együttest. 

y S az is segít talán a közös nevezôben, 
hogy mindketten hegedûsök…

– Ez véletlen, de tényleg szerencse. Külön 
megérne egyébként egy beszélgetést, hogy 
milyen mûvészi szempontjai vannak egy he-
gedûsnek... Egy vonósnak az ideálja, hogy a 

fúvósokat is úgy énekeltesse, mint a vonóso-
kat. Gábor mondott néhány dolgot arról, 
hogy mit gondol a muzsikálásomról, s lát-
tam, ôszintén gondolja, s így jó érzés folytat-
ni az általa elkezdett utat, amelynek kö szön-
hetôen ma már tényleg másképpen szól a 
zenekar. 

y Mennyiben változik irányítása alatt a 
repertoár?

– A jelenlegit próbálom jól megismerni. Fi-
gyelem, hogy mi történik a zenekar körül. 
Átnéztem a dokumentumokat, mûsorokat, 
hogy milyen volt az utóbbi öt év. Nem lehet 
mindezt megváltoztatni, nem is kell, ez nem 
is jó célkitûzés. A legjobb mindig egy olyan 
út, ami érdekes, s nem elrontani kell, ami 
született, hanem továbbépíteni. Úgy újítani, 
hogy ez ne okozzon gondokat. Sok minden-
re kell odafigyelni. A MÁV zenekar nagyon 
komoly közönséggel, törzsbérlôkkel rendel-
kezik, s számomra ez fontos, hiszen ezt a 
publikumot meg kell tartani. A közönség 
sok mindent szeret, ismer, és sok dolgot 
nem... Ahhoz, hogy a publikum olyan dol-
gokat is megszeressen, amellyel korábban 
nem találkozott, a közönségnek megfelelô 
ritmusban kell a mûveket adagolni, akik ezt 
megszerettetik. Nem lehet teljesen ismeret-
len mûveket mûsorra tûzni, mert ez meg-
ijesztheti a hallgatóságot. Az sem jó, hogy 
csak ugyanazokat a darabokat játsszuk min-
dig. Még akkor is, ha azok valóban kiváló 
darabok. Azt szeretném elérni, ez viszont 
nem néhány hónapos munka árán mûködik, 
hogy addig, amíg itt leszek, a közönség jöj-
jön rá arra, hogy az, amit mûsorra tûzünk, 
értékes és jó. S azok a mûvészek, akik fellép-
nek nálunk, olyan repertoárral jönnek, 
amelyben ôk még többet tudnak adni, mint 
mások. Fontos, hogy a közönség bízzon ab-
ban, hogyha eljön a koncertre, még akkor is, 
ha nem is ismer egy szólistát, zeneszerzôt, 
karmester, jó mûvész lép fel és jó zene fog 
felhangzani. Viszont ez kihívás, mert a legis-
mertebb szimfóniákon kívül a zeneiroda-
lomban azért még sok kiváló darab akad. 
Nem vagyok annak a híve, hogy állandóan 
olyan darabokat tûzzünk mûsorra, amelye-
ket senki sem ismer, de Beethovennek, Ber-
lioznak, Bizet-nek is vannak még olyan 
mûvei, amelyeket érdemes megismerni. 
Örülnék, ha a közönség megértené, nem az 
a cél, hogy mindent megváltoztassunk, s 
hallgathatatlan zenéket tûzzünk mûsorra, 
de a megszokotton kívül is akadnak értékes 
mûvek, s komoly, nagy mûvészek, még ak-
kor is, ha nem ismerik. Lehet, hogy az elsô 
vendégszereplés után már örömmel várják 
ôket vissza… Ezt szeretném megpróbálni.
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y Hogyan képzeli el az együttesnél a 
mûhelymunkát? 

– Annak vagyok én is a híve, hogy egy zene-
karnak az ABC-je a klasszikus zene, azzal 
lehet mûhelymunkát végezni, kicsiszolni a 
hangzást. Ha nincs igazán jó alapfrazeálás, 
nincs meg az elôadás szabadsága, akkor 
nem lehet komplikált darabokat bemutatni. 
Meg kell tartani azt a mûhelymunkát, hang-
zásvilágot, amelyet a klasszikusok: Mozart, 
Beethoven, Mendelssohn jelent. Ez nagyon 
fontos, erre kell alapozni. A fantázia, az in-
terpretáció szabadsága, s a saját stílus ezután 
következik. A terveim szerint, nemcsak 
azért hívunk meg valakit, mert „név”, hanem 
azért, mert ô tud valamit a zenekar hangzá-
sához és tudásához hozzátenni. Min dennek 
meg lesz a helye, s bízom abban, hogy az 
érdeklôdést is fel tudjuk csigázni a kevésbé 
ismert mûvészek és darabok iránt. 

y Sok éve állandó szereplôje a nemzetközi 
zenei világnak. Mennyiben más a külföl-
di koncertélet, mint a hazai? 

– Svédországban sokat, 15 éven keresztül 
dolgoztam, volt egy zenekarom, s egy feszti-
válnak is igazgatója lettem. Az ottani mun-
kámat a svéd királyi akadémia tagságával 
köszönték meg, s ezt a kitüntetést nagyon 
kevés zenész és külföldi vehette át. Tagja 
volt Joseph Haydn és Beethoven is, ma pe-
dig Ligeti György, Lorin Maazel… A svéd ze-
nei élet teljesen más rendszerben mûködik, 
évente két-három új darabot rendeltünk, s 
rengeteg ötlettel tettük színesebbé a progra-
mot. Filmmel, tánccal, színészek szerepelte-
tésével hangzottak fel mûvek, s mindez még 
ott is újdonságnak számított. Én a meggon-
dolt, de dinamikus építgetésnek vagyok a 
híve. Egyelôre annyit mondhatok, lesznek új 
dolgok, de nem térünk el az eddigi, haladá-
si iránytól. Hiszek abban, amit a zenekar 
már elindított, s nagyon fontosnak tartom, 
hogy felkeltsük a fiatalok érdeklôdését, ez 
állandó munka. !

y Mit szeretne változtat az együttes hang-
zásában?

A MÁV nagyzenekar, ilyen repertoárban kell 
gondolkodni. Az együttesnél születnie kell 
egy saját, ihletett és homogén, személyes 
hangzásnak. Ez teremt igazi különbséget a 
zenekarok és az elôadások között. De na-
gyon lényegesnek tartom a muzsikusok 
mentalitását, hogy érezzék, minden hang-
szercsoport, minden instrumentum egyaránt 
fontos. Lényeges, hogy mindnyájan ugyan-
azzal a füllel, akarattal, követelményekkel 
dolgozzunk. Hogy a zenekarnak minden 
egyes tagja átélje a maga fontosságát, fe le-

lôsségét. Olyan igénnyel muzsikáljanak a 
nagyzenekarban, mintha egy kamaraformá-
cióban lennének. Foglalkozzanak rendsze-
resen a hangszerükkel. Erre is meg kell adni 
az idôt. Hiszen az együttesben nem szólistá-
nak kell lenni, hanem jó zenésznek, aki 
helyt tud állni. Nem versengeni kell, hanem 
muzsikálni egymás mellett.

y Meghallgatja rendszeresen az együttest?  
– Ismerkedem, de most nem tudok sokat itt 
lenni, a jövôben azonban rendszeresen jö-
vök. Azt szeretném, hogy érezzék, mennyire 
fontos, amit csinálunk, s az ô tudásukat 
megfelelô módon használjuk. 

y Nem aggódik amiatt, hogy mások az 
anyagi lehetôségek, mint egy nyugati 
együttesnél?

– Biztos lesz olyan helyzet, hogy valamelyik 
ötletemet anyagi okok miatt elutasítják… 
Erre felkészültem. Viszont szerencsére sok 
olyan mûvész akad, aki személyem miatt ke-
vesebb gázsiért is eljön a MÁV Zenekarhoz, 
mert szeretnek velem muzsikálni. Ugyanak-
kor azt akarom, hogy a magyar muzsikusok 
ugyanolyan fontos szerepet játszanak, mint 
eddig. S nemcsak róluk van szó, hiszen a fia-
tal generációt is meg kell szólítanom. Van 
ugyanis egy olyan projekt Spanyolország-
ban, amelynek 11 esztendeje én vagyok a 
mûvészeti igazgatója, s amelyre a világ leg-
híresebb mûvészei gyûlnek össze, 60-70 fia-
talt pedig én hozok különbözô országokból, 
s belôlük áll össze egy zenekar, majd szóló- 
és kamaraesteken, mintegy hetven koncer-

ten lépnek fel. Minden évben 6-8 magyar fi-
atalt is elviszek, akiket meghallgatnak. A 
jelent ke zôket mindig januárban, a Zeneaka-
démiáról válogatom, s ezzel segítem az ifjú 
magyar zenészeket. Hiszen a fiatalokon mú-
lik a zene jövôje. Több nagy tehetséget fe-
deztem fel, akik ma már világsztárok. Egyéb-
ként rengeteg ötletem van a fiatalokkal kap-
csolatosan. Úgy vélem, ezt lépésrôl lépésre 
kell megvalósítani. 

y Említette egy interjúban, hogy fontos 
célkitûzése, hogy mindenhol lehessen ze-
nét hallgatni. Ez azonban egyre nehe-
zebb nálunk…

– A korábbi tapasztalataim alapján mon-
dom, hogy vinni kell a zenét ide-oda, s ha 
erre háromszáz-négyszáz ember kíváncsi, 
az már óriási dolog. Azokból a gyerekekbôl 
lesznek muzsikusok, koncertlátogatók, akik 
gyerekként ilyen élményeket átéltek. Az biz-
tos azonban, hogy lassú folyamat és pénz is 
kell hozzá... Megpróbálom, amennyire lehet, 
erre is gondolni. Ahogy a fiatal elôadóknak, 
karmestereknek is szeretnék teret adni. A 
karrier tekintetében azon már régen túl va-
gyok, hogy csak magamra figyeljek. Egy ze-
nekar vezetésében sincs csak fent és lent.  
Megértem hangszeresként a tagok problé-
máit, de néha az igenek mellett nemet is kell 
mondani. Azt is tudomásul kell venni, hogy 
a közös munka során nem mehetünk egy 
szint alá, és ezért mindannyian együtt, 
ugyanúgy kell dolgoznunk. Minden koncert 
fontos. Próbálkozzunk a legjobbal, minden 
szituációban.   R. Zs. 

Bejárta a világot
csaba péter kolozsvárott született, 1952-ben, s ötéves korában kezdett hegedülni, zsurka péterrel 

és zeneszerzést terényi edével. tanulmányait a bukaresti porumbescu zeneakadémián fejezte be, 

majd több nemzetközi megmérettetésen, köztük a paganini-versenyen, ért el értékes helyezést. 

muzsikusként bejárta a világot, s nemcsak hegedûmûvészként, hanem karmesterként is sikerrel lép 

pódiumra. 1983 óta franciaországban, lyonban él.

a musica Gier kamarazenei fesztivál, a solistes de lyon és a virtuosi di kuhmo kamarazenekarok, a 

svédországi lappföldi fesztivál és musica vitae zenekar mûvészeti igazgatója és állandó vendég-

karmestere. a lyoni zenemûvészeti fôiskola zenekari osztályának vezetôje, a besancon-i szimfoni-

kus zenekar és operaház igazgatója. a santanderi encuentro zenei fesztivál mûvészeti vezetôje. 

Rendszeresen vezet mesterkurzusokat magyarországon, franciaországban, finnországban, Japán-

ban és az egyesült államokban. 1994-ben finnországban készült sibelius-lemeze az usa-ban el-

nyerte az év legjobb felvétele címet. 

2000-ben pedig a világ legnagyobb kamarazenei fesztiváljának volt igazgatója, a finnországi kuh-

móban. 2002-ben a svéd királyi akadémia rendes tagjává választotta, a svéd zeneéletért folytatott 

tevékenységéért, valamint a világban a zene mûvészetének terjesztéséért és kiváló játékmódjáért. 

lemezfelvételeit a caprice, az ondine, a bis, clawes, praga harmonia mundi és a hungaroton classic 

kiadók jelentették meg. számos kortárs zeneszerzô ajánlotta számára kompozícióit, köztük pé-

ldául alfred schnittke, henry dutilleux, sofija Gubajdulina, kurtág György, erik bergman, betsy Jolas. 

olyan mûvészekkel lépett pódiumra, mint pierre fournier, natalia Gutman, dimitrij bashkirov, trulls 

mörk, pieter Wispelwey, maria tipo, oleg kagan, christian zimmermann, pierre-laurent aimard, 

tabea zimmermann, James Galway, kocsis zoltán, perényi miklós, Ránki dezsô, Jandó Jenô, frankl 

péter, Gulyás márta, szabadi vilmos




