A lélekhangszer szerelmese
Lover of the Soul Instrument
It has been twenty-five years that Eszter
Horgas first surprised the music lover
audience with something unusual. The
flutist has been pushing the limits of her
instrument and the genres since then. She
keeps coming up with some unusual performances and stirring the still water of
music. This way she collects frowners and
admirers. Recently she played her new
programme based on Simon and Garfunkel songs within the framework of
Jewish Art Days. In the Uránia National Film Theatre she performed together
with singer Mariann Falusi and the
ClassJazz Band.
PP You seem to have had more shows
than usual this year…
–– It feels probably so, because I already
had a premiere in January – says Eszter Horgas. I composed Vivaldi’s Four Seasons for
a flute and there were Piazzola covers and
other pieces in the programme. We also shot
a film about the eternal change of the seasons, which I “projected” to the human
existence. Spring is about birth, summer is
love, autumn is maturity and winter is about
passing away. During the show on the screen
the audience can follow the way from birth
to death, which makes many cry. The twohour programme is very hard for every participant both in playing the instrument and
in concentration.

Huszonöt éve már, hogy a zenekedvelő
közönséget Horgas Eszter először lepte meg
valami meghökkentő újdonsággal. A fuvolaművész azóta is állandóan feszegeti
hangszere és a műfajok határait. Időről
időre előrukkol egy új, szokatlan produkcióval. Rendre felkavarja a zenei állóvizet,
ezáltal fanyalgókat és rajongókat gyűjt
maga köré. Horgas Eszter a közelmúltban
a Zsidó Művészeti Napok keretein belül
mutatta a Simon- és Garfunkel-dalokra
épülő legújabb műsorát. Az Uránia Nemzeti Filmszínház-beli esten Falusi Mari54 | DIPLOMATA   

annal és a ClassJazz Band tagjaival lépett
a színpadra.
PP Úgy tűnik mintha az idén a szokásosnál is több fellépést vállalt volna…
–– Valószínű, hogy ezt az érzést az táplálja,
hogy már januárban is volt egy új bemutatóm
– mondja Horgas Eszter. – Vivaldi A négy
évszak című ciklusát írtam át fuvolára, illetve
Piazzola-átdolgozások és egyéb művek is bekerültek a műsorba. Filmet is forgattunk az
évszakok örök változásáról, melyet az emberi
létezésre „vetítettem” ki. A tavasz a születésről,
a nyár a szerelemről, az ősz a beérettségről, a

PP After the January premiere You immediately started to prepare for the
one in June.
–– The drive of my life is creation. I always put everything into making a new
show. I got into a strong emotional vacuum
when I began to translate Paul Simon’s
songs. I even wrote new lyrics for El Condor
Pasa, which Mariann can sing in a most
thrillingly beautiful way. Most of my group
on stage sing now, so they all try to push
their limits. We also shot a film for this very
personal tone evening, and it is set in my
dream world. Through the pictures I can
share my emotions, fears and joys with the
audience.

tél pedig az elmúlásról szól. Az előadás alatt
a kivetítőn végig nyomon követhető a születéstől a halálig tartó út, mely sokakat megríkat. A kétórás előadás minden közreműködőre emberpróbáló feladatot ró, mind hangszeres játékban, mind lelki koncentrációban.
PP A januári bemutató után szinte
azonnal elkezdett készülni a júniusi
premierre.
–– Az életem mozgatórugója az alkotás.
Minden új műsorom összeállításába beleteszek apait-anyait. Erőteljes érzelmi vákuumba
kerültem, amikor elkezdtem a Paul Simonszámokat lefordítani. Az El condor pasa című
dalhoz még új szöveget is írtam, melyet Mariann hátborzongatóan gyönyörűen tud előadni. Egyébként a színpadra lépő csapatom
tagjai közül most többen énekelnek is, azáltal
mindenki feszegeti a saját határait. Ehhez a
nagyon személyes hangvételű esthez is forgattunk egy filmet, mely az én álomvilágomban
játszódik. A képekkel és a szövegben is megosztom a közönséggel az érzelmeimet, a félelmeimet és az örömeimet egyaránt.

PP At the beginning of Your career
many wondered why You had chosen
the flute to express Yourself.
–– I got the instrument in my hands very
early, and it stayed there forever. However,
most children cannot make the flute give
any sound, but I have never had such a
negative experience. I cannot recall any
phase of my life when I didn’t take the flute
in my hands every day… It was fatal that I
soon realised what my task in life was. The
flute and I are one – it is only evident to me.
Since we cannot see the instrument when
playing it, it is very important to listen to
the inside emotions. We don’t take the flute
into the mouth, just put it close to the
mouth and we whisper the melody and so
our soul in it. We do heavy physical work
with the diaphragm, as we support the

sounds with hard work. But from the upper
part of the body the sounds are let out easily, and from there the way is up to the
sky…
PP At the beginning the surprise and
the disapproval derived from the fact
that the flute is not a solo instrument.
–– When I was a little girl, it was obvious
I liked being in the focus, but I also began
to follow the traditional path. I graduated
from the conservatory and then from the
Academy of Music. From the age of 19 I
could play in with the best orchestras, but
I never really thought I should stay there
all my life. At the beginning of my solo
career many attacked me for that, but my
good fate helped me… In the past 20-25
years the music composed for flute has dou-

PP A karrierje kezdetén sokan elgondolkoznak azon, hogy miért épp’ a fuvolát választotta önkifejezése eszközeként.
–– A hangszert korán a kezembe adták és
örökre ott is maradt. Egyébként a fuvolát a
legtöbb gyerek meg sem tudja szólaltatni,
nekem pedig soha nem volt ilyen negatív élményem. Nem is tudok felidézni olyan időszakot az életemben, amikor a fuvolát nap
mint nap nem vettem a kezembe… Sorsszerű
dolog, hogy hamar rájöttem: mi a dolgom az
életben. A fuvola és én egyek vagyunk, ez
számomra evidencia. Mivel zene közben nem
látjuk a magát a hangszert, nagyon fontos a
befele figyelés. A fuvolát nem vesszük a szánkba, csak az ajkunkhoz tesszük, beleleheljük a
dallamot és ezáltal a lelkünket is. A rekeszizommal erős fizikai munkát végzünk, kemény munkával támasztjuk a hangokat, ám
a testünk felső szakaszából könnyedén elengedjük a hangokat, innen már minden az ég
felé visz bennünket…
PP A kezdeti csodálkozás – sőt: rosszallás – sokakban abból eredt, hogy a fuvola nem szólóhangszer.
–– Már kislánykoromban is egyértelmű
volt, hogy szeretek a középpontba lenni, ennek ellenére természetesen én is elkezdtem a
hagyományos utat járni. Elvégeztem a konzervatóriumot, majd a Zeneakadémiát, de
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ban játszhattam. Valójában mégsem gondoltam úgy, hogy nekem egy életen át ott a helyem. Szólókarrierem kezdetén sokan és sokat
bántottak ezért, de a jó sorsom megsegített…
Az elmúlt húsz-huszonöt év alatt a fuvolairodalom a duplájára növekedett. Al di Meolától
kezdve Vukán Györgyön, Hárs Viktoron át
Malek Miklósig számos zeneszerző írt nekem
dalokat. Huszonhat albumom jelent meg és
még sok mű vár rögzítésre.
PP Az utóbbi időben egyre nagyobb
hangsúlyt helyez az utánpótlás-nevelésre.
–– Ez mindig is szívügyem volt, hiszen a
Weiner Leó Konzervatóriumban már huszonöt éve tanítok, nyolc esztendeje pedig Balatonfüreden tartok összművészeti kurzust.
Fontos a számomra, hogy átadhassam a tapasztalataimat azoknak, akik tovább viszik
azt a szerelmet, melyet én érzek a fuvola iránt.
Hála istennek nagyon tehetséges tanítványaim vannak. Ebben az évben például az egyik
növendékemet New Yorkba vették fel, a másikat a Zeneakadémiára, a harmadik pedig az
országos fuvolaverseny első helyén végzett.
Madaras Gergely ötéves kora óta járt hozzám,
majd karmester lett belőle. Róla már sokat
hallhattunk, hiszen már a világ legjobb muzsikusai között tartják számon.

PP A kitartó munka meghozta a szakmai elismerést is.
–– Pár éve megkaptam a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, majd az Artisjus
előadói díját. A közelmúltban nagy meglepetésként ért, hogy a grémium nekem ítélte a
Budapest díszpolgára kitüntető címet.
PP Hogyan telik majd a nyara?
–– Jobbára munkával. Augusztus elejéig
koncertezem, majd tíz napra elszököm a tengerhez. Augusztus 15-re már haza kell érnem,
mert kezdődik a tíznapos balatonfüredi
összművészeti kurzusom. A Városmajori Szabadtéri Színpadon A négy évszak és más…
című Vivaldi-estünkkel augusztus 31-én mi
zárjuk a Budapesti Nyári Fesztivál programsorozatát.
PP Milyen tevékenység tudja igazán
kikapcsolni az állandó pörgésből?

–– Szorongó típus vagyok, aki nehezen
tudja elengedni a dolgait. Sokszor hat-nyolc
órát is a kezemben van a hangszer. Ennek
ellenére a fellépések, és főleg a premierek előtt
mindig nagy a drukk bennem. A műsoraim
ugyan másodpercnyi pontossággal vannak
felépítve, az előadások előtt mégis halálra
idegesítem magam: nehogy valami homokszem kerüljön a jól működő fogaskerekek
közé. Állandóan kattog az agyam és nagyon
nehezen eresztek le. Az utóbbi időben leginkább a gyaloglás kapcsol ki. Lassan másfél
évtizede, hogy kiköltöztünk a városból és a
környék ideális terepet biztosít erre a tevékenységre. Már csak rajtam múlik, hogyan
élek ezzel a lehetőséggel. Mivel fontos a számomra, hogy jól érezzem magam a bőrömben, igyekszem a gyaloglásra mindennap egy
órát szakítani, de jár hozzám masszőr is. Ha
tehetem, elutazom, hogy bámuljam egy kicsit
a tengert…
Szendi Horváth Éva

bled. Al di Meola, György Vukán, Viktor
Hárs, Miklós Malek and many other composers wrote me songs. I have had 26 albums and there are a lot of pieces to be
recorded.
PP In recent times teaching the new
generation has got more emphasis.
–– It has always been important to me,
because I have been teaching in the Weiner
Leo Conservatory for 25 years, and for eight
years I have run all-art courses in Balatonfüred. It is important to me to share my
experience with those who will take the love
I feel for the flute on. Fortunately, I have
very talented students. This year, for instance, one of my disciples was accepted in
New York for further studies, the second
one went to the Hungarian Academy of
Music, and the third one won the National
Flute Competition. Gergely Madaras had
been learning with me since he was five, and
then he became a conductor. You can hear
a lot about him, because he is considered to
be one of the best musicians in the world.
PP Hard work brought about the acknowledgement, as well.
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–– A few years ago I received the Order of
Merit Knight’s Cross, and the Artisjus performer award. Recently I was surprised to learn
that the board of jury gave me the Honorary
Citizen of Budapest title.
PP How will You spend the summer?
–– Mostly working. I will have concerts
until the beginning of August, then I and
going to escape to the sea for ten days. I have
to get back by 15th August, because my tenday all-art course in Balatonfüred will commence. With our evening Vivaldi and
Something Else… we are closing the programme of the Summer Festival at the
Városmajor Open Air Theatre on 31st August.

PP What activity can really unwind You?
–– I am a worrying type, who cannot let
things go easily. I often have the instrument
in my hands for 6-8 hours. And still, before
every concert, especially before a premiere I
have strong stage-fear. Although my shows are
built up by accuracy to the seconds, before the
performances I am always very nervous. I fear
that something would go wrong. I keep thinking about it and I unwind hard. Lately I find
walking relaxing. We moved out of the city
nearly fifteen years ago, and the surrounding
area is ideal for walking. It is only up to me if
I take the possibility. As I want to feel good, I
try to make an hour for walking every day, but
I also have a masseur. Whenever I can I travel
to see the sea a bit…

