A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA
( Torda, 1936. január 27.)
Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani
zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak) befejezése után
a budapesti Zeneakadémiára nyert felvételt, ahol 1961-ben kitüntetéses
diplomával fagottművészi és tanári képesítést szerzett Rudas Imre
növendékeként. 1958-ban a müncheni Nemzetközi Fagottversenyen II. díjat
nyert (az első díjat nem adták ki). Artisjus- és Liszt Ferenc-díjas.
Zenepedagógiai munkásságának állomásai: 1966–1968 és 1993–1994 között a
Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Janota Gábor - Nagy Elődök - Liszt Ferenc Zeneművészeti ...

Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára. Vendégprofesszor volt külföldön
(1974–1976 University of Western Ontario London, Ontario, Kanada,1985–
1986 University of Toronto, 1986–1987 University of Victoria, Victoria, BC
Kanada). Mesterkurzusokat tartott különböző kanadai egyetemeken kívül az
USA-ban, Ausztriában, Belgiumban és Angliában.
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1962–1970 között a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara első fagottosa,
1977–1993 között a Magyar Állami Hangversenyzenekaré. Évtizedeken
keresztül a Liszt Ferenc Kamarazenekarban is játszott. E három zenekar
tagjaként számtalan hanglemezfelvételben és külföldi hangversenykörúton vett
részt. 1970–1972, 1974–1976 között a London Symphony (Ontario állam,
Kanada) első fagottosa. Mint szólista és kamarazenész többek között szerepelt
továbbá Nyugat-Németországban, Franciaországban, Svájcban, Kanadában, az
USA-ban, Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában.
A Magyar Hungaroton cég számos szóló hanglemezt, illetve CD-t készített
vele: Vivaldi: 5 Fagottverseny, Vivaldi: 6 Fagottverseny (mindkettő a Liszt
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Ferenc Kamarazenekarral), Mozart: Fagottverseny (a Magyar Rádió
zenekarával), J. Ch. Bach: B-dúr Fagottverseny, Hummel: F-dúr Fagottverseny
(utóbbi kettő a Liszt Ferenc Kamarazenekarral).

Janota Gábor, Symphony Orchestra of the Hungarian Radio and Television, Sándor János,
Tarjáni Ferenc

A Hummel és Johann Christian Bach fagottversenyeit tartalmazó felvételről
(amelyen szintén a Liszt Ferenc Kamarazenekar volt a partnere) a külföldi sajtó
is lelkendezve írt. „Nem kell a fagott szerelmesének lenni ahhoz, hogy a hallgató
élvezetet találjon a felcsendülő muzsikában: Janota Gábor személyében
bámulatra méltó szólistára talált a két versenymű [...] A lemez tökéletes
egyensúlyt valósít meg a versenymű előadásában és hangzásában" – olvashatták
a The New Records olvasói
Janota Gábor több mint 50 kortárs művet mutatott be itthon és külföldön.
A magyar műveknek Észak-amerikai ősbemutatót, a külföldieknek pedig
magyarországi ősbemutatót biztosított, mellyel szinte egyedülállóan páratlan
elkötelezettséget képviselt és vállalt évtizedeken keresztül. A magyar és
egyáltalán a kortárs művek bemutatásáért háromszor tüntette ki az Artisjus.
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Láng István: Two Preludes for a Postlude (a Kodály Vonósnégyessel), Kortárs
Magyar Zene Fagottra (Kocsis Zoltán és Körmendi Klára közreműködésével).
Tizenhat új magyar fagott darab ősbemutatója fűződik a

nevéhez. Ezek közül számos darabot neki ajánlottak (Bozay Attila, Kocsár
Miklós, Láng István és mások), de kanadai és osztrák szerzők is írtak és
ajánlottak számára műveket:
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Mint szólistával és kamarazenésszel számos felvételt készített vele a Magyar
Rádió, ezenkívül a Bayerischer Rundfunk (München), a Süddeutscher Rundfunk
(Stuttgart), valamint a CBC Rádió (Toronto, Vancouver). Számos nemzetközi
versenyen vett részt, mint zsűritag: München, Prága, Ancona, Toulon,
Manchester.
Janota Gábor neve eggyé vált a fagottal, melyről egy korábbi interjúban így
nyilatkozott: „Technikailag természetesen igyekszem maximálisan kihasználni a
modern hangszer adta lehetőségeket, hiszen ezek könnyebbséget, illetve
gazdagabb kifejezési skálát kínálnak. Ami a művészi elképzelést illeti, abban
viszont szeretnék annyira korhű lenni, amennyire ez mai tudásunk, zenetörténeti
és stílusismereteink szerint egyáltalán lehetséges."

(Tisztelettel összeállította: Z. T.)
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