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Nem sok művészről mondható el, hogy legtermékenyebb alkotói korsza-
ka kilencvenéves kora után kezdődött, Elliott Carter azonban ezek közé 
a kivételes művészek közé tartozik. A 103 évet megélt amerikai zene-
szerző több tucat új művet írt utolsó éveiben, a zeneszerzés élete végéig 
hihetetlenül aktívan foglalkoztatta. Eredetileg egytételes, Conversations 
című darabját a 2011-es premierjét követően – a zeneszerző-karmester 
Oliver Knussen javaslatára – egészítette ki ma este is hallható formájá-
ra. Carter tehát 102 évesen döntött úgy, hogy tovább dolgozik a darabon, 
melyből 103 éves korára el is készült a Two Controversies and a Conversa-
tion című új kompozíció. A New York Times kritikusa szerint egy zsebben 
is elfér a kettősverseny, melynek két Controversy tételében a zongora és 
az ütőhangszerek érzékeny versenyben próbálnak egymás fölé kereked-
ni, míg a zenekar hangszerei biztosítanak különböző effektekkel mind-
ehhez élő hátteret. A játékosság kulcseleme a műnek, melyben Carter  
a hangszínnel és textúrákkal éppúgy játszik, mint a ritmussal, hangkö-
zökkel és harmóniákkal. Ahogy haladunk előre a darabban, úgy válik 
egyre intenzívebbé a párbeszéd a hangszerek között, mely a Conversation  
tételben teljesedik ki igazán.

Carterre zeneszerzőként soha nem volt jellemző, hogy kimondott vagy 
kimondatlan esztétikai elvárásokhoz alkalmazkodott vagy felesleges 
zenei kompromisszumokat kötött volna. Saját zeneszerzési elveihez 
azonban hűségesen tartotta magát, sok művében rendkívül komplex 
módon szabályozta például, hogy a hangok pontosan milyen sorrendben 
és elvek szerint követhetik egymást. Ilyen mű az 1997-ben bemutatott 
Klarinétversenye is, melynek szigorú szabályrendszere ellenére (vagy ép-
pen ezért?) számos rögtönzésszerű, szabad improvizációként ható zenei 
pillanata van. A darab hét tétele szünet nélkül követi egymást – minden 
tétel más-más hangszercsoporttal állítja szembe, azaz inkább lépteti 
párbeszédbe a szólistát. A tételeket rövid, de annál határozottabb tutti 
szakaszok választják el egymástól. Minden hangszerrel és hangszercso-
porttal való találkozás külön epizód a klarinét Carter-féle történetében, 
melynek tetőpontja a művet záró Agitato tétel, melyben a klarinét mel-
lett a kamarazenekar valamennyi hangszere megszólal.
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Elliott Carter fontos barátja és mentora volt Charles Ives, aki nemcsak 
bátorította, hogy lépjen zeneszerzői pályára, de szakmailag és anyagi-
lag is támogatta. „Ahhoz, hogy megértsük Ives-t vagy bármelyik má-
sik kalandort, emlékeznünk kell rá, hogy a kaland szelleme tulajdon-
képpen nem más, mint a játék lelke vagy a sport ösztöne – annak az 
öröme, amikor egyszerűen csak azért csinálunk valamit, mert élvez-
zük.” Leonard Bernstein fogalmazta meg ezt a gondolatot az 1874-ben 
született Charles Ives-szal kapcsolatban, aki zeneszerzőként abban a 
kivételes helyzetben volt, hogy szinte egyáltalán nem kellett törődnie 
a zenei világ értékeléseivel vagy felé irányuló kritikáival. Ives számára 
a zeneszerzés ugyanis sokáig tulajdonképpen szabadidős tevékenység 
volt, amivel sikeres üzletemberként, a biztosító társaságoknál végzett 
munkája mellett komolyabb tét nélkül foglalkozhatott. Bár a zenei élet-
ben olyan komoly pártfogói is voltak, mint Aaron Copland, az 1930-as 
évektől kezdték csak bemutatni jelentősebb műveit. 1946-ban, több 
mint három évtizeddel a keletkezése után került sor a ma este elhang-
zó 3. szimfóniájának premierjére, melyért a következő évben Pulitz-
er-díjat is kapott. A The Camp Meeting címet viselő szimfónia Ives más 
műveihez hasonlóan számos hétköznapi zenei idézetet, utalást foglal 
magában. Ives zenéjét hallgatva gyakran érezhetjük úgy, mintha min-
den idézőjelben lenne: a dallam, a harmónia, a ritmus, az ismétlések… 
Ezek az ismerős elemek azonban nemcsak megszokott asszociációkat 
ébresztenek a hallgatókban, de egymással való kölcsönhatásuknak kö-
szönhetően új zenei horizontokat is nyitnak. Bár Ives beszédes címek-
kel látta el a szimfónia egyes tételeit (1. Old Folks Gatherin’ / 2. Children’s 
Day / 3. Communion), a művet mégsem kell szigorú programzeneként 
hallgatnunk. A darabhoz ugyanakkor hozzátartozik a címben is jelölt 
vallási-társadalmi összejövetel képe, és maga Ives is utalt a műben 
konkrét jelenetekre, például a második tétellel kapcsolatban, melyről 
így fogalmazott: „játékokat mutat be, melyeket kisgyerekek játszanak, 
míg az idősek az Úr szavát hallgatják a templomban”. Ezt a második, 
Scherzo jellegű tételt méltóságteljes Andante maestoso első tétel előzi 
meg, melynek hétköznapi ünnepélyessége egészen egyedi hangot köl-
csönöz. A Largo egyszerre funkcionál a szimfónia lassú tételeként és 
fináléjaként, megnyugvással zárva a művet és az egész koncertet.

Szöveg: Belinszky Anna



5

FÁBRY BOGLÁRKA rendkívül aktív szereplője Budapest zenei életének, 
közreműködője többek közt a Liszt Ferenc Kamarazenekar, az Ama dinda 
Ütőegyüttes, illetve több más vezető zenekar koncertjeinek. 2009 óta 
tagja a Concerto Budapestnek, melynek szólamvezető ütőhangszeres 
művésze. Az ütőhangszerek ezerarcúságát szimfonikus zenekari pro-
dukciókban és kamaradarabokban éppúgy képes megmutatni, mint  
szólistaként vagy elhivatott ütőhangszeres tanárként.

KLENYÁN CSABA „azáltal vívta ki megkülönböztetett helyét a magyar 
zenei életben, hogy játékában maradéktalanul érvényre juttatja hang-
szerének erényeit.” Farkas Zoltán fogalmazott így a Liszt-díjas klarinét-
művésszel kapcsolatban, aki játékának érzékenységével, szenvedélyes-
ségével, hibátlan technikájával és összetéveszthetetlen zeneiségével 
hívja fel magára rendszeresen a közönség és a kritikusok figyelmét. Kle-
nyán Csaba a klasszikus és romantikus darabok mellett jelentős hang-
súlyt fektet a kortárs zene interpretálására. Az UMZE alapító tagja és a 
Concerto Budapest szóló klarinétosa.

LAJKÓ ISTVÁN 18 évesen nyerte el a Hungaroton zenei versenyének 
fődíját, melyet számos hazai és nemzetközi versenyen elért kiemelke-
dő eredmény követett. Vendégszerepelt Európa több országában, vala-
mint Kínában és az Egyesült Államokban is, és olyan impozáns hely-
színeken adott szólóesteket, mint az amszterdami Concertgebouw,  
a velencei La Fenice Színház vagy a Moszkvai Csajkovszkij Konzerva-
tórium Rachmaninov Terme. 2014-ben summa cum laude minősítéssel 
szerzett doktori címet. Jelenleg a Zeneakadémia egyetemi adjunktusa, 
valamint a kölni Zene- és Táncművészeti Főiskola főtárgytanára.

RÁCZ ZOLTÁN ütőhangszeres szólistaként, kamarazenészként, zene-
karvezetőként és karmesterként a magyarországi kortárs zenei élet 
egyik legjelentősebb alakja. 1984-ben alapította meg az azóta Kossuth-, 
Liszt- és Prima-díjat nyert Amadinda Ütőegyüttest, melynek ma is mű-
vészeti vezetője. A 20. század második felének legmeghatározóbb szer-
zői, köztük Ligeti György, John Cage és Steve Reich is dedikált nekik 
műveket. Az elmúlt években a Concerto Budapest és a Ligeti Ensemble 
több 20. századi és kortárs programjának dirigenseként is találkozha-
tott vele a közönség.
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A LIGETI ENSEMBLE névválasztása félreérthetetlenül kijelöli a kama-
razenekar céljait: a zenetörténet jelenének és elmúlt bő évszázadának, 
napjainkra klasszikussá érett remekműveinek előadását és a magyar 
kortárs zene elsőrendű képviseletét a világban. A Concerto Budapest 
égisze alatt született és keretei között működő új formáció épít a zenekar 
muzsikusaira, de folyamatosan keresi az együttműködést és kifejezetten 
számít azon magyar muzsikusok aktív részvételére, akik az elmúlt évti-
zedekben a kortárs zene előadásában kiemelkedő tevékenységet folytat-
tak. A Ligeti Ensemble művészeti vezetői Keller András és Rácz Zoltán.
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LIGETI ENSEMBLE
ELLIOTT CARTER  
AND CHARLES IVES
ELLIOTT CARTER Two Controversies  
and a Conversation – Hungarian premiere

ELLIOTT CARTER Clarinet Concerto  
– Hungarian premiere

CHARLES IVES Symphony No. 3  
“The Camp Meeting”

Performers: Boglárka Fábry percussion 
István Lajkó piano 
Csaba Klenyán clarinet 
Ligeti Ensemble 
Conductor: Zoltán Rácz

The first concert in the 2019-2020 season of Ligeti Ensemble features 
works by two greats of American modernist composition, Elliott Carter  
and Charles Ives. Carter, who lived to the grand age of 103, was still 
composing in the final year of his life: the world premiere of Two Con-
troversies and a Conversation was arranged in New York’s Metropolitan  
Museum in 2012. Dialogue is one of the key expressions of the pock-
et-size double concerto scored for solo piano and percussion, with cham-
ber accompaniment, just like the Clarinet Concerto (1996), written for 
the 20th anniversary of Ensemble InterContemporain: Pierre Boulez 
conducted the seven-movement work at its debut. Charles Ives, demigod 
of American music and the person who encouraged Carter early in his 
career, composed Symphony No. 3 in the first decade of last century, but 
although there is a story that Gustav Mahler, who was then working in 
America, showed particular interest in the work, the premiere only took 
place nearly four decades later, in 1946. True, the master did then find his 
patience fully rewarded: the three-movement symphony immediately 
collected a Pulitzer Prize for Music.
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