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Kedves Fuvolások!
Kedves Kollégák!
A Fuvolaszó szerkesztésekor elengedhetetlen a színvonalas
és kuriózumokban gazdag informálás, melyet szeretnénk az olvasó
számára - a kezdetekhez hasonlóan -, negyedévente biztosítani.
Az idei második kiadványunkkal ez a cél megvalósulni látszik, hiszen
tavaly kétszer, tavasszal és ősszel jelent meg a lap.
Az elmúlt hónapokban azonban oly sok interjú, műelemzés és
izgalmas értekezés látott napvilágot, melyek bár ezúttal már nem
fértek a mostani kiadásba, de az elkövetkezendőkben természetesen
az olvasó majd találkozhat velük, ha figyelemmel kíséri őszi
és decemberi számainkat.
De ne szaladjunk ennyire előre. A Fuvolaszó májusi kiadványában
prioritást élveztek az évfordulók és rangos események. Nem győzzük
hangsúlyozni Csider Károly létfontosságú mecénás szerepét a
Társaság mindennapjaiban. Néhány oldal erejéig kicsit közelebbről
is megismerhetjük az ebben az évben több évfordulóval is
büszkélkedő hangszerész mestert.
A jelenlegi szám érdekessége és abszolút véletlenszerűsége, hogy
kiemelten központi szerepet kap maga a fuvola. Csider Károly,
Luis Lot és az Eloy Flutes megalapítói tökéletes példák arra, hogy a
múlt nélkül nincs jövő, s a hangszer fejlődése, továbbfejlesztése még
mindig kiaknázatlan, s fantasztikus újítások várnak még ránk.

Igazán kerek születésnapi évfordulót ünnepel Berényi Bea és
Dratsay Ákos, akikkel a Társaság elnöke, Csetényi Gyula beszélgetett.
A szeptemberi Doppler-fesztiválon több olyan darab is fel fog
csendülni, mely Magyarországon még nem volt hallható, így nem
véletlen, hogy a nemzetközi és hazai körökben is kiemelten rangos
eseményként emlegetik.
Természetesen ezúttal is helyet kaptak a lapban nyári kurzusok,
táborok. Reméljük, mindenki megtalálja számára a megfelelő
továbbképzési lehetőséget, s tudással, élményekkel gazdagodva
folytatja hivatását.
Üdvözlettel:
a Szerkesztő
A Magyar Fuvolás Társaság elnökségének tagjai, ezúton is arra kérnek
minden kedves fuvolást, hogy az elengedhetetlenül fontos tagdíjakat
utalják, s a személyi jövedelemadó 1%-nak a felajánlásával,
támogassák a Magyar Fuvolás Társaságot,
s ezáltal a Magyar Fuvolás Társadalmat.
Számlaszám: OTP Bank 11707024-20283513
A személyi jövedelem adó 1%-hoz:
Syrinx Alapítvány adószáma 18007428-1-43

GRATULÁLUNK!
2010. március 15-én adták át Matuz István fuvolaművésznek a Kossuth-díjat, a legmagasabb magyar állami kulturális
kitüntetést. Nagyon nagy szeretettel és őszinte elismeréssel gratulálunk.
További eredményes munkát kívánunk!
a Magyar Fuvolás Társaság

A Tanár Úrral készült hosszabb hangvételű interjút a Fuvolaszó következő számában olvashatják.
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„Tudatosan készültem
a zenei pályára”
Nem mindenki dicsekedhet azzal, hogy ugyanabban
az évben több kerek évfordulót is ünnepel. Csider Károly számára ez
az esztendő négy fontos és feledhetetlen esemény kapcsán is jelentős:
harminc éve segíti a zenészek munkáját mint hangszerész mester,
húsz éve indította útjára a Fon-Trade Music Kft-t, tíz éve készítette el
arany fuvoláját, és ugyancsak 2000-ben kóstolhatta meg első saját
készítésű borát.
Kérem, meséljen kicsit a kezdetekről!
Hogyan indult zenéhez fűződő kapcsolata?
Tudatosan készültem a zenei pályára. Tanultam fuvolázni,
szaxofonozni, klarinétozni. A szívem fiatal korom óta mindig a jazz
felé húzott, ez a világ vonzott igazán.
A fuvola vagy a szaxofon volt az első hangszer,
melyen játszani tanult?
Igazából a harmonikával kerültem először közelebbi kapcsolatba.
Még kicsi koromban édesapám a tangóharmonikát szorgalmazta,
de nem volt „szerelem első hangzásra”. Emlékszem, gyerekként
többször felléptem vállalati ünnepségeken, tetszett is a
hallgatóságnak, mégis tudtam, másik hangszert szeretnék tanulni.
Említette édesapját. Szülei is zenészek voltak?
Anyukám nem. Apám a Fricsay Richárd vezette katonazenekarban
trombitált.
Nem merült fel Önben, vagy édesapjában, hogy az ő
nyomdokaiba lépjen?
Egy dolog volt számára fontos, hogy a zenével mindenképp
közeli barátságban maradjak. Az évek múlásával egyre több zenét,
hanglemezt hallgattam, aminek eredményeként kialakult bennem
saját értékrendem, ízlésvilágom. Sosem kedveltem a popzenét, a
slágerek világát. Abban az időben vált divatossá a gitárzene,
a „beat”. Hiába vonzotta a fiatalokat, hozzám nem állt közel.
A jazz azonban annál jobban.
Iskolai tanulmányait hol folytatta?
A József Attila Gimnáziumba jártam, ahol az intézmény keretein
belül lehetőség nyílt a zenei tanulmányokra is. A végtelenül kedves
és szeretetreméltó Sződynének, Edit néninek köszönhetem
a fuvolás alapokat. Vadász Tóni irányítása alatt pedig klarinétozni
tanultam. Abban az időben még nem létezett Jazz Tanszak.
Ezért az OSZK (Országos Szórakoztatózenei Központ) Stúdiójába
jártam, ahol „könnyűzenét”, jazzt oktattak a standard számokon
keresztül. Híres, nagy nevek, igazi egyéniségek tanítottak itt, többek
között Pege Aladár, Kovács Gyula, Garay Attila, Kovács Andor.
A szaxofon tanárom Benke Imre volt. Számtalanszor ajánlottak a
tanáraim zenekaroknak, de sajnos a tánczenekarok világában nem
éreztem jól magam. A jazz-hez viszont nem volt elég tehetségem.
Az érettségi után döntöttem a hangszerész mesterség mellett, mert
semmiképp sem akartam elszakadni ettől a világtól. Rájöttem, hogy
nagyon fekszik nekem ez a fajta, kézművességet és kreativitást
igénylő munka. Rengeteg sikerélményt adott.
Kik voltak a mesterei?
Szabó Józsika, aki egyébként sok évvel később átjött hozzám
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dolgozni, mikor úgy döntött, munkahelyet akar változtatni. Rajta
kívül Szabó István rézfúvós mester az, akinek sokat köszönhetek.
Már abban az időben is elvárás volt, hogy a hangszerész
tanoncok játsszanak valamilyen hangszeren?
A régiek közül sokan nem játszottak hangszeren, ez azóta vált
kötelezővé. Nekem végülis előnyt jelentett. De még ezzel együtt
sem érhetünk az akkori mesterek nyomába. Némelyiküknek
teljesen mindegy volt, hogy hegedűt, bőgőt, vagy trombitát,
esetleg tárogatót kellett készíteniük. Tudták a kézművesség
minden csinját-binját, ismerték az anyagok törvényszerüségeit.
Ilyen nagy név a szakmában például Gruber bácsi, vagy
Eisenhoffer mester.
Hogyan, milyen hatásra döntött úgy, hogy üzletet nyit?
Oh, az egy hosszú folyamat lezáró, s egyben továbblépő
elhatározása volt. Az első jelentős üzleti döntés hangszerész
pályafutásomban egy pici műhely megnyitásának ötlete volt.
A mestervizsgám után kezdtem gondolkodni a terv megvalósí
tásán. Elengedhetetlen volt abban a világban egy jókora adag
szerencse, hiszen nem lehetett csak úgy egyik napról a másikra
önálló lábra állni. És nem csak anyagi értelemben, hiszen a
„maszekok” - finoman szólva - nem tartoztak a rendszer kegyeltjei
közé, így nem volt egyszerű feladat működési engedélyhez jutni.
De sikerült, s a Kiss József utcában megnyitottam hangszerész
műhelyemet.
Mennyire volt nehéz a kezdet?
Viszonylag hamar jöttek a szakmai sikerek. Elég gyorsan terjedt a
híre a műhelynek, hogy megbízható, precíz munkát végzek. Egyre
többen jöttek, s bízták rám hangszereiket. A titok abban rejlett,
hogy napi 12 órát dolgoztam a hét minden napján, s minden
bevételemet anyagokba, szerszámokba forgattam vissza.
Volt rá példa, hogy behoztak a műhelybe egy oboát, mert az
„állami” vállalatnál nem volt párna, így nem vállalták.
Én beültem a Trabantomba, s meg sem álltam az NDK-ig, ahol több
üzemet végigjárva sikerült bevásárolnom. Természetesen ez így
önmagában nem volt kifizetődő, de hosszú távon jó befektetésnek
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bizonyult. Olyan szerszámokkal, olyan alapanyagokkal dolgoztam,
amilyen másnak nem volt akkor. Ez a zenészeknek és nekem
egyaránt fontos volt.
Ennek a profizmusnak és kitartó lelkiismeretességének
köszönhető, hogy 1990-ben megalapította a Fon-Trade Music-ot.
Egy olyan hangszerüzletet álmodtam meg, ahol óriási a választék.
Fontos volt, hogy egy típusból több darabot is a vásárló elé
tehessek, biztosítva az összehasonlítás, a nyugodt választás
lehetőségét. Megkerestem a legnagyobb márkákat. Ám az is
szempont volt, hogy ne csak professzionális, hanem jó minőségű,
megbízható, ugyanakkor elérhető árú tanuló hangszereket
is hozzak Magyarországra.
A piacon való terjeszkedés, az üzlet folyamatos bővülése
válaszút elé állította? Döntenie kellett a műhely és a kereskedői
szerepvállalások között?
Továbbra is sokat dolgoztam a műhelyben, de már a Fon-Trade
Music irányítása is teljes embert követelt. Így az első egy-másfél
évtizedben maradt a napi tíz-tizenkét órás munka. Eközben
kineveltem hangszerészeket, felnőtt mellém a fiam is.
Árukészletünk, a képviselt márkák köre folyamatosan bővült.
És mivel egyre több kiskereskedő, viszonteladó járt hozzánk
vásárolni, létre kellett hozni egy önálló nagykereskedést is.
Ez a cég a Music Mercant Kft.
Épített egy csodálatos fuvolát.
Ez egy régi szakmai vágyam volt, egy belső késztetés.
Mivel ekkor már megtehettem, hogy személyesen csak a profi
hangszerek javításával, vagy fuvolafejek készítésével foglalkozzam,
egyre nőtt bennem az igény, hogy elkészítsem saját fuvolámat,
felhasználva hosszú évek munkája során szerzett tapasztalataimat.
Ám ezt még megelőzte, hogy 1989-ben több hónapot tölthettem
el Japánban, a Muramatsu gyárban. Jó iskola volt – szakmailag
és munkamorál szempontjából egyaránt. Majd az 1990-es évek
közepén, mivel hajtott a szakmai kiváncsiság, elindultam Párizsba,
hogy résztvegyek David Straubinger mesterkurzusán, ahol saját,
egyedi párnázási szisztémáját tanította. Európa minden tájáról
érkeztek neves műhelyekből hangszerészek. A kurzus elején David
mindenkit végigkérdezett, hogy ki honnan jött. Magyarországot
hallva döbbenten nézett rám, s Párizsig tartó utam hosszúsága
felől érdeklődött. Amikor mondtam, hogy körülbelül másfél óra
alatt értem ide, végképp tanácstalanná vált, mivel úgy gondolta,
Magyarország valahol Mongólia környékén van. A kurzus
minden résztvevője a fuvola lábával kezdte a munkát, mivel ez
a legkönnyebben áttekinthető rész a párnázás tekintetében.
Én másnapra kész voltam az egész hangszerrel, míg a többiek
jórészt még mindig a lábbal vacakoltak. Ez felkeltette David
figyelmét, kiváncsivá tette, s beszélgetéseink során felvetődött,
hogy szeretne Magyarországra jönni, megismerni azt a világot,
amelyben én dolgozom. El is jött, nagyon tetszett neki a légkör,
és azt hiszem, megérezte, megértette a szakmai „lelkületemet”,
megszállottságomat.
Ezt követően pedig ő hívott meg Indianapolisba. Tanulságos volt.
Eközben barátságunk olyannyira elmélyült, hogy fel mertem
vetni egy saját fuvola építésének ötletét az ő szakmai segítségével.
Nem volt véletlen az óvatosságom, hiszen ezzel nagy szakmai
titkokba kértem betekintést. Természetesen, ahogy egyre
jobban megismert David, érezte és tudta, hogy nem üzleti
megfontlásokból szeretném annyira ezt a hangszert,
nem leszek konkurencia.
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Mennyire volt segítségére?
Maximálisan. Velem párhuzamosan ő is készített egy fuvolát, így
megmutatta az irányt, a lépéseket. Azonban sosem nyúlt az én
hangszeremhez. Annyira sem, hogy hozzá érjen. Soha nem felejtem
el: adódott egy szituáció, mikor az esztergapadon munkálkodtam,
s mindkét kezemre szükségem volt. Neki csak egy gombot kellett
volna megnyomnia, de azt mondta: nem, próbáld megoldani
egyedül! Presztízsként kezelte, hogy valóban csak és kizárólag
az én kezem által szülessen meg a saját hangszerem.
Hogyan készül el egy ilyen csoda? Milyen paraméterekkel,
tervekkel látott hozzá a hangszer elkészítéséhez?
A legfontosabb, hogy pontosan tudtam, mit is szeretnék. Elsőként
arról kellett dönteni, hogy milyen és hány karátos nemesfémből
készüljön. A cső lényegében adott. A lyukak pozícióját, méretét,
a fejet, annak kónuszát, a szájrészt, a mechanikát, billentyűket
sajátkezűleg kellett elkészíteni. Én mindenképpen forrasztott
lyukas hangszerben gondolkodtam. Ez tartják az igazi „handmade”
hangszernek – és itt van a lehetőség a legtöbb finom hangolásra.
A fuvolám 10 karátos, de a hanglyukak 14 karátos aranyból
készültek. A mechanika pedig ezüst.
Milyen lépések követik egymást a hangszer megszületésekor,
s mennyi ideig tartott, míg végleges formát öltött?
Először a test készült el, ezt követte a mechanika, majd a fej.
Körülbelül 3 hónapig dolgoztam rajta, napi 10-12 órát, a hét
minden napján.
Több fejet is tervezett a Trevor James cégnek.
Mikor kezdődött a szakmai kapcsolatuk?
Húsz éve dolgozunk együtt. Korábban is gyakran egyeztettük
szakmai elképzeléseinket. És volt néhány ötletem, hogyan lehetne
javítani a hangszereik hangzásán a fej megváltoztatásával. Amerikai
tartózkodásom során több tesztet is végeztünk különféle dugókat,
szájrészeket összehasonlítva. Az így szerzett tapasztalataim,
elképzeléseim alapján készítik kint az Acoustic by Csider elnevezésű
fejeket a Trevor James fuvolákhoz. Sokkal testesebb, magvasabb
hangot ad és sokkal könnyebb megszólaltatni – de ez persze, mint
minden szájrész és fej estében ízlés kérdése is. Ez egy elsősorban
gyermekeknek készített modell, amely segíti őket.
Melyek azok az alapvető hibák, amelyeket a fuvolisták
elkövethetnek a hangszerükkel szemben?
A szájrészt sohasem szabad csak úgy beletörölni a felsőnk
ujjába, pláne, ha az műszálas. Attól ugyanis a szájrész élei lassan,
folyamatosan kopnak, s a hang egyre inkább beszűkül.
Azokat az éleket a fej készítője nagy pontossággal állítja be,
hogy a legideálisabbak legyenek a szögek.
Ha valamelyik billentyű nem takar, egyesek gyorsan
megpróbálnak beállítani egy csavart. De nem gondolnak rá,
hogy egy másik hang (billentyű) vonatkozásában ezzel elállítják a
rendszert, és így kialakul egy káosz, amelyből szakértelem
nélkül nem könnyű kikeveredni.
Vigyázni kell a láb levételekor, nem szabad a mechanikát erősen
megszorítani, mert deformálódhatnak a billentyűk. Mindig a felső
részt kell tartani, s a lábat lassú, csavaró mozdulattal lehúzni –
nem oldalirányú feszegetéssel.
Nem szabad semmilyen zsírral kenni, hogy könnyebben
szétszedhető legyen, mert a kenőcsbe beleragadnak különböző
porszemcsék, koszdarabok. Mindez elkezdi szétmarni a csapot.
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A párnák kapcsán figyelni kell, hogy mindig tiszta szájjal fújjunk.
A gyerekeket már a kezdetektől fogva erre kell nevelni, hiszen a
cukorka, rágógumi, csokoládé majszolása ragacsossá teszi
a párnákat.
Milyen időközönként kell a fuvolát generáloztatni?
Változó, hiszen minden embernek más a pH értéke és ez nagyban
befolyásolja a párnák élettartamát. Mint ahogy az izzadós kéz is a
mechanikát. De a tökéletes takarás nagyon fontos, ezért nem árt
időről-időre szakemberre bízni az átvizsgálást.
Hogyan látja a hangszerkereskedelem jövőjét?
Egyre kevesebb az állami finanszírozás – mind iskolai, mind
zenekari viszonylatban. Ezért a szülőknek és a művészeknek
maguknak kell megoldaniuk hangszer vásárlásaikat - bármilyen
nehéz is ez a hazai körülmények között.
Cége nemcsak kiváló hangszerkínálata révén vált közismertté,
hanem azért is, mert ön az első pillanattól kezdve mecénásként is
szerepet vállalt a zenei és kulturális életben. Lemezek, könyvek,
kották megjelenését finanszírozta, s a különböző versenyek
díjainak felajánlása mellett ön is rendezett versenyeket.
Büszke vagyok arra, hogy a szakmán belül Magyarországon
elsőként, mondhatni „példát statuálva” kezdtem támogatni
a zenei élet szereplőit. Sokszor naponta több hívás érkezik,
hogy különböző rendezvényeket, fesztiválokat, együtteseket
támogasson a Fon-Trade Music, s ha tehetem, örömmel teszek
eleget az ilyen felkéréseknek, bár a lehetőségeink persze végesek,
sőt, a mai gazdasági környezetben egyre nehezebb a helyzet…
Az ilyen döntéseimet egyébként mindig saját értékrendem szerint
hozom meg. De leginkább akkor szeretek adni, amikor nem
kérnek…
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A Magyar Fuvolás Társaság megalakulása is az Ön nevéhez
fűződik. Hogyan emlékszik vissza erre?
A 80-as években kerültem a szentendrei fuvolás találkozók
vérkeringésébe. Fantasztikus élet volt ott akkoriban. Szuper
kis közösséget ismertem meg. Sokkal lelkesebbet, aktívabbat,
összetartóbbat, mint bármely más hangszeresek esetében.
Akkoriban lenyűgözött az az egység (ami mára sajnos már a múlt).
Úgy éreztem, ezt az egymást segítő mentalitást támogatnom kell.
Jövőbeni tervek?
Elkezdtem gondolkodni egy merőben új fuvola megépítésén.
De minderről teljes részletességében még nem szeretnék beszélni.
Hogyan ünnepli a jeles évfordulókat?
Pár héttel ezelőtt volt egy nagyszabású gálakoncert
az MTA Dísztermében, ahol öt kvartett lépett fel, utalva a húsz
éves évfordulónkra (5x4 = 20). Azonban ebben az évben több
jeles eseményt is ünneplünk, hiszen harminc éve vagyok mint
mester a szakmában, húsz éve nyílt meg az üzlet, tíz éve készült
el a hangszerem, és ráadásként tizedik alkalommal rendezzük
meg Mátyásföldön a Fon-Trade Szaxofonos Napot, amelyen
hagyományosan óriási nevek, sztárok teremtik meg a fantasztikus
hangulatot. Ősszel még szeretnék szervezni egy ütős gálát is,
de ez még alakulóban van.
Miként töltődik fel a mindennapok kihívásai, feladatai mellett?
Szenvedélyemmé vált a borászat. Jó pár évvel ezelőtt kezdtem
felfedezni Villány csodás vidékét. Ott ismerkedtem meg Tiffán Zsolt
borász mesterrel, aki teljesen lenyűgözött szakértelmével, magával
ragadó egyéniségével, ahogyan a borokról, a borászatról tudott
mesélni, mint egy mérnök, vagy akadémikus. Ugyanakkor a keze
fekete volt a szőlőben végzett munkától. Fantasztikus élmény volt
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megtanulni, mitől jó egy igazán jó bor. A szó legszebb értelmében
művészet, ha sikerül egy ilyet készíteni.
A Neszmélyi Jazz Fesztivál támogatójaként volt alkalmam az ottani
varázslatosan nyugodt, csendes környéket felfedezni, s egyik
sétám alkalmával határoztam el, hogy vásárolok a faluban egy
kis borospincét. Azóta már több évjárattal is büszkélkedhetek.
Sőt, az elmúlt évben hat borommal indultam el versenyeken, s
mindegyikkel hoztam haza valamilyen érmet.
Beszélgetésünk elején már mesélt szüleiről. Fia, Bálint ugyancsak hangszerész mester - segíti munkáját a műhelyben.
Ő képviseli a jövőt a Fon-Trade Music történetében?
Reményeim szerint igen. Bálint ugyanolyan szorgalommal dolgozik
napi 10 órát, mint én anno, ami számomra azt jelzi, hogy szereti,
amit csinál. A céges ügyekbe azonban nem szívesen folyik bele.
Bár valójában én magam sem kedvelem az üzlet világát, mégis fel
kellett néha vállalni a kellemetlen lépéseket is - ez vele jár. Jelenleg
még a dolgok üzleti részével én foglalkozom, így Bálint valóban
csak azt csinálja, amit igazán szeret.

Az új Galway Spirit fuvolák
hamarosan kipróbálhatóak
üzletünkben

De ki tudja, mit hoz a távolabbi jövő? Hiszen pár hónappal ezelőtt
bővült a család, s nagyapaként már abban is gondolkodhatom,
hogy egyszer majd Márk unokám veszi át a manageri posztot
a cég élén.
Illés Eszter

1081 Budapest, Kiss József utca 14., Telefon: 1 210 2790, 30 488 6622

www.fontrademusic.hu
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Berényi Bea
és Dratsay Ákos 50 éves
Ezen igen örömteli esemény kapcsán készített a házaspárral interjút
Csetényi Gyula.
Kedves Bea és Ákos! Az elmúlt időszak, a bűvös 50 éva születésnapotok valamint a debreceni verseny kiváló
eredményei gondolkodásra késztettek: Vajon honnan
indultatok? Kinél tanultatok? Milyen volt a pályakezdés?
Berényi Bea: Köszönjük, hogy eszedbe jutottunk, bár az 50 évre
gondolva szinte hihetetlen, hogy már ennyi idő eltelt. Én 1974től 5 éven át Barth István tanár úrhoz jártam a pécsi művészeti
szakközépiskolába. Tulajdonképpen ez 5 és fél év volt, ugyanis
előtte Várhidy Györgyné, Edit néni tanított, aki zeneiskolai
tanulmányaim utolsó félévében terhessége miatt egy másik
felvételiző lánnyal együtt átadott Barth tanár úrnak. A felvételin
a tanár úr azt mondta, hogy fussuk körbe a tanári asztalt, és azt
veszi fel, aki gyorsabb. Egy pillanatra azt hittem, hogy komolyan
beszél. Utána aztán már nehezebb volt megfelelni. Hangról-hangra
kidolgozott etűdök, kérlelhetetlen intonációs igényesség,
a kifejező zenélést szolgáló makulátlan hangzás szorgalmazása
jellemezték a tanár úr munkáját. Ahogy most átgondolom,
számomra is ezek az értékek a legfontosabbak, művészi és tanári
munkámban is ezek az esztétikai elvek vezérelnek.
Dratsay Ákos: Talán az sem véletlen, hogy az általunk szervezett
hódmezővásárhelyi kurzuson velünk egykorú illetve valamivel
fiatalabb kollégáink mellett nagyon fontosnak tartjuk Barth
tanár úr jelenlétét.
Ha már megszólaltál, Ákos, én még emlékszem a felvételidre,
ahol kimagaslóan játszottál.
D.Á.: Örülök, hogy a játékom ilyen szép emlékként maradt meg
benned. Én akkor, bár úgy éreztem, hogy jól sikerült, mégsem
éreztem különlegesnek. Utólag azonban tárgyilagosan el kell
ismernem, hogy a Prokofjev-szonátát azóta sem nagyon hallottam
felvételin.
Ha már szóba került, nekem is feltétlenül meg kell emlékeznem
a most 90-es éveiben járó Dr. Sebestyén István tanár úrról, aki
autodidakta módon teljesen önállóan tanult meg fuvolázni
mérhetetlen tehetsége és tudásvágya által vezérelve. Tanításának
fő motívuma is az volt, hogy tanítványait rávezesse ennek az
ösztönös belső útnak a megtalálására. Én is elmondhatom
magamról, hogy ahogy Bea munkáját meghatározzák középiskolás
élményei, úgy – azt hiszem - rám is jellemző volt tanárom
közelítésmódja. Mielőtt pontosan megfogalmaznám a kivitelezés
módját, igyekszem lelkileg ráhangolni tanítványaimat a szebb
játék örömére. Szeretem, ha már egy benne meglévő igény
megvalósításán dolgozhatunk együtt.
S ezt követően?
Szóljatok néhány szót felsőfokú tanulmányaitokról is!
B.B.: Ákos 1978-ban, én egy évvel később, 1979-ben kerültem
a zeneakadémiára. Mindketten Pröhle Henrik tanár úrhoz
jártunk. Nehéz évek voltak, vidékről a fővárosba, az ország
legtehetségesebb zenész fiataljai közé bekerülve mindkettőnknek
szembe kellett néznie önmagával, a saját tehetségével.
Ez a folyamat egyikünknél sem volt zökkenőmentes. Bizonyos
értelemben az egymásra találásunkban is nagy szerepe volt annak
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a belső bizonytalanságnak, ami mindkettőnket hatalmába kerített.
Támaszt találtunk egymásban, beszélgetéseink és a már akkor
elkezdődő közös munkánk mindkettőnknek segített túljutni a
krízisen. A sok kétely után végre felülkerekedett a meggyőződés,
hogy jól választottunk, a fuvolás pálya megfelelő útja lesz emberi
kiteljesedésünknek.
D.Á.: Ebben a folyamatban nagyon nagy segítségünkre volt
Matuz Pista, és a klarinétos Maczák János, aki pár év múlva a
Rádiózenekart otthagyva kollégánk lett és ma is az a kecskeméti
zeneművészeti szakközépiskolában. Ha már itt tartunk, hadd
szóljak néhány szót a pályakezdésünkről.
Magamra találásomban nagy szerepe volt az 1981 tavaszán
felcsillanó és ősszel valóra váló lehetőségnek, hogy elkezdhettem
tanítani a kecskeméti Kodály Iskolában, ahova három év múlva
Bea is követett. Itt abban az évben indult a zeneművészeti
szakközépiskola, és néhány év alatt egy nagyrészt még ma
is a tantestület magvát alkotó kollektíva jött össze, ami mind
pedagógiai, mind művészi szempontból meghatározó jelentőségű
volt pályánkra nézve.
Ma már egy kialakult, sokak által ismert erős tanszak működik
Kecskeméten. Hogyan értétek ezt el?
D.Á.: Soha nem volt kétely bennem, hogy aki meg akar tanulni
fuvolázni, az kellő segítséggel meg is tud a számára adott
lehetőségek határáig. Ezért aztán kezdetben nem nagyon
válogattam a felvételizők közt, tanítottam, aki jött. Az 1981ben induló osztályban csak olyan gyerekek voltak, akiket más
szakközépiskolákba nem vettek fel. Hármójuk közül ketten felvételt
nyertek a felsőoktatásba. A második évfolyamban ugyanez
megismétlődött. Ekkor még zeneiskolásként tanítványom volt
Ittzés Gergely, akinek a leninvárosi zeneiskolás versenyen elért
II. helyezése, de talán még inkább feltűnően tömör, ugyanakkor
rendkívül hajlékony fuvolahangja felkeltette a kollégák
érdeklődését munkám iránt. Úgy gondolom, hogy a versenyt
követő szakmai tanácskozáson megfogalmazott gondolataimnak is
jó szakmai visszhangja volt.
Ehhez hozzájött egy elsősorban tőled ellesett, de más kiváló
zeneiskolai kollégák által is szorgalmazott nagyon fontos, de
fárasztó voltánál fogva ma sem túlságosan széles körben elterjedt
gyakorlat, a tehetségkutatás. Szeretném itt megemlíteni, hogy
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akkoriban nagyon sokat segített nekünk ezen a téren a kiskőrösi
zeneiskola igazgatója, Dr. Pethő István, illetve egyedülálló
fafúvóstanára Albert József, vagy a kitűnő hatvani kolléganő,
Pálosné Mester Jolán, továbbá a Nógrád megyében tanító Kanyó
András és Szvoren András, hogy csak a legfontosabbakat említsem.
B.B.: Ott voltunk minden fontos zeneiskolás megmozduláson,
versenyeken, figyeltük a gyerekek játékát, és akiben értéket
láttunk, azt örömmel ki is nyilvánítottuk, függetlenül a verseny
eredményétől. Az ilyen alkalmakkor elhangzott dicséretek
sok gyereket vezettek hozzánk. Az akkoriban minden évben
megrendezett fuvolás találkozók is rendszeres alkalmakat
teremtettek a kollégákkal való kapcsolattartásra. Ennek a
törekvésnek volt egyenes következménye a hódmezővásárhelyi
fuvolás tábor elindítása is 1993 nyarán, valamint az Országos
Fuvolás Találkozók megrendezése három alkalommal.
(1991., 1994., 1999.)
Tanulmányai befejeztével minden fiatal művésznek az az álma,
hogy minél többet legyen a pódiumon, megmutassa tudását.
De - aztán jön a valóság –, nincs elég lehetőség.
Visszavetett benneteket ez a negatív jelenség?
B.B.: Nem gondoltuk, hogy különösebb lehetőséget kellene
kapnunk. Mint már említettem, zeneakadémista korunkban nem
tengett túl bennünk az önbizalom. A pályakezdő évek önmagunk
felépítésével teltek. Igyekeztünk kialakítani a magunk számára
egy olyan fúvástechnikát, mely nagy biztonsággal szolgálja zenei
gondolataink megvalósítását. Rengeteg időt töltöttünk a klasszikus
és modern alaprepertoár elsajátításával, megszámlálhatatlan
próbát igénylő kortárs művek betanulásával és előadásával, a
kétfuvolás irodalom felfedezésével és kidolgozásával. Az első 5-6
évben kb. 200 koncertet adtunk, nagy részét tiszteletdíj nélkül.
Ebben elsősorban kiváló kollégáink voltak a partnereink, de kortárs
művek előadásakor sok esetben tanítványainkkal játszottuk együtt.
A fő cél a művek megtanulása volt.
D. Á.: Persze barátainknak, kollégáinknak köszönhetően azért
voltak felkéréseink is, sokszor játszottunk Balassagyarmaton,
Salgótarjánban, Hatvanban és Kiskőrösön. Aztán az aktivitást látva,
egyre több meghívás érkezett.
Ide kívánkozik, hogy a debreceni Országos Fuvolás Találkozók ún.
nyitott fórumain való sorozatos fellépések után 1988-ban Matuz
Pista felkért bennünket egy önálló esti koncert megtartására,
melyet nagyon nagy megtiszteltetésként éltünk át, ma is hálásak
vagyunk érte. Ráadásul a Magyar Rádió a koncertet felvette, és
később teljes egészében leadta. Bár ezt a fellépést kb. 200-250
megelőzte, mégis innen számítjuk művészpályánkat, ez az átütő
siker kellett ahhoz, hogy önmagunk művészetébe vetett teljes
hittel tudjuk a közönséget szolgálni.
Az évek múlásával egyre többet találkozom olyan kottával,
amelyen a szerző feltünteti neveteket az ajánlásban. Mondjatok
erről valamit.
B.B.: Mint már Ákos említette, már zeneakadémista korunkban is,
de azt követően is sokat foglalkoztunk kortárs zenével, mert úgy
éreztük, hogy kitágítja a kifejező eszközök használatát, magas
szintű koncentrációra késztet, és még sok más „hasznát” láttuk a
klasszikus játékban is. Jótékonyan hatott a hangszín, a dinamika,
az intonáció, a tempó kezelésének képességére, segítette a nehéz
ritmusok értelmezését, és még sok más módon segítette zenei
gondolkodásunk kiteljesedését.
Egy idő után néhány zeneszerző felfigyelt ügybuzgalmunkra, és
figyelmünkbe ajánlotta már meglévő műveit. Ezen felbátorodva
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később megkértük őket, írjanak műveket két fuvolára.
D.Á.: Sok mű született így, hadd említsek néhányat a számunkra
legkedvesebbek közül, amik egyébként egyre több kolléga
figyelmét is felkeltik. Nagyon sokszor tűzzük műsorra Kocsár
Miklós Hang-Szín-Játékok c. fuvoladuóját, mely kortárs magyar
duókat tartalmazó CD-nk címadó zeneműve. Egyik legkedvesebb
kompozíciónk Szigeti István Egy kis szúnyog élete, és… c.
remekbeszabott karakterdarabja. Rendkívüli alkotás Sári József
Praeambulum c. két fuvolára és vonósnégyesre készült műve,
melynek részletét a szerző „Napfogyatkozás” c. operájába is
beledolgozta. Nagy örömmel konstatáltuk Kocsár Miklós, Hidas
Frigyes és Vajda János két fuvolára és vonószenekarra írt műveinek
születését, melyeket reményeink szerint hamarosan követ Karai
József alkotása ugyanebben a műfajban. Lehetséges, hogy ez a
négy mű hanglemezen is megjelenhet a nem túl távoli jövőben.
És itt a hódmezővásárhelyi zenei tábor.
Mondjatok erről is valamit.
D.Á.: Ahogy már mondtam, a tehetségkutatás igénye és a
bennünk lévő szervező erő hozta létre ezt a műhelyt, amit idén 18.
alkalommal rendezünk meg. Mivel hódmezővásárhelyi vagyok, és a
nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején a város zenei élete
teljesen ellaposodott, ennek felélesztése is inspiráló motívum volt.
Így hát kezdettől egy zenei táborral egybekötött zenei fesztivál
gondolata motoszkált bennem, és többé- kevésbé így is zajlanak
ezek az egy hetes események az első alkalomtól kezdve. A most
Augusztusi Zenei Napok névre hallgató programsorozat szintén
preferálja a kortárs magyar zenét, több száz mai vagy közelmúltbeli
magyar mű hangzott el koncertjeinken, számos ősbemutatót
tartottunk, zeneszerző vendégünk volt Hollós Máté, Huszár Lajos,
Kocsár Miklós, Madarász Iván, Rózsa Pál, Sári József és Sáry László.
B.B.: Úgy érezzük, hogy a rendezvény fontos a meghívott
kollégáknak is mind művészi, mind pedagógiai szempontból.
A kurzusokra a legtöbb gyerek sok éven keresztül visszajár, a
koncerteknek kialakult egy törzsközönsége a városban. Minden
este ugyanazok az emberek töltik meg a helyszínt adó unitárius
templomot. Olyanról is hallottunk, hogy néhányan a fesztiváltól
teszik függővé a nyári programjukat, mert mindenképpen
szeretnék meghallgatni a koncerteket.
D.Á.: Tulajdonképpen ez a minket három oldalról körülölelő
hűség, a gyerekek, a kollégák, és a közönség hűsége adja az erőt az
évenkénti nekifohászkodáshoz.
Milyen jövőbeli terveitek vannak? Hiszen „befutott” páros
vagytok,- milyen lehetőséget láttok a hivatást illetőleg?
B.B.: Mint eddig is, ezután is a két terület, a tanítás és a művészi
pálya egyensúlyára törekszünk. A tanítás túlsúlya persze bizonyos
mértékig természetes, hiszen az a fő állásunk, de azért mindig
törekedtünk arra, hogy ezt kellő mértékben kiegészítse a
koncertezés. Az utóbbi években, elsősorban lányunk nevelése
miatt kevesebb időnk maradt koncertjeink szervezésére, saját
művészetünk menedzselésére, a jövőben azonban szeretnénk újra
felpezsdíteni ez irányú tevékenységünket is. A tanítás területén
nem érzünk visszaesést, mindig van elég tanítványunk, és hála
Istennek tehetségesek is. Jelenleg 13 tagú a tanszakunk, de jövőre
az elmenő 3 diák helyére 6-an jönnek majd. Van tehát utánpótlás.
D.Á.: Ha már a tervekről kérdezel, ide kívánkozik, hogy hosszas
vajúdás és elvi elutasító magatartás után mégis rászántam magam,
hogy ledoktoráljak. Jelenleg a nyelvvizsgám megszerzésének
küszöbén állok, a fele, a szóbeli már megvan. A többit majd
meglátjuk. A művészi munkával kapcsolatban vannak konkrét
elképzelések, pl. a már említett kétfuvolás magyar versenyművek
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felvétele, de szóba került Farkas Ferenc összes fuvolaművének
hanglemezre játszása is. Kocsár Miklós összes fuvoladarabjának
egy koncerten való előadását is tervezzük, de pl. ősszel módom
lesz eljátszani Reinecke Fuvolaversenyét a Szolnoki Szimfonikus
Zenekarral. Összefoglalva azt mondhatom, hogy elérkezve
pályánk azon szakaszához, amikor játékunk nem csak nekünk, de
egyre inkább érezhetőn közönségünknek is örömet szerez, nem
szeretnénk megállni, hanem előadói pályánk további kiteljesítésére
törekszünk.
Ha visszagondoltok az elmúlt 30 évre és levonjátok a
konzekvenciákat, mit üzennétek a fiataloknak?
B.B.: Azt, hogy ha igazán szeretik ezt a pályát, akkor ne
töprengjenek a nehézségeken, ne hagyják magukat eltántorítani
bármilyen racionálisnak tűnő érvelés alapján, amely megélhetésről,
kilátástalanságról szól. Gondoljanak arra, hogy más pályákon
is bizonytalan a jövő, zenészként azonban biztos, hogy a világ
szellemi, lelki kincsének legcsodálatosabb részével tölthetik
napjaikat, tanárként pedig a jövőt formálhatják, hiszen gyerekekkel
foglalkozhatnak. Attól se féljenek, hogy mások tehetségesebbek.

Csak saját képességeik kibontakoztatása legyen a céljuk, fogadják
el magukat olyannak , amilyenek. A harmónia harmóniát teremt, az
emberek szeretnek örömet sugárzó társaik közelében élni, így belső
egyensúlyunk megtalálása a siker legfontosabb forrása.
D.Á.: Ehhez annyit tennék még hozzá, hogy mindig magával a
tevékenységgel törődjenek, a zenéléssel, a tanítással, ne pedig
azzal, hogy mit érnek el általa. Mostanában legszebb zenei
élményeinket a Budapesti Fesztiválzenekarnak és Fischer Ivánnak
köszönhetjük, hadd idézzek tőle egy mondatot, mely egy televíziós
interjúban hangzott el. „Nem hiszek a célban, az útban hiszek,
amin haladunk.” És még hozzátenném, amit ő is hangsúlyoz a
későbbiekben, hogy ennek az útnak jólesőnek kell lennie. El kell
jutnunk odáig, hogy a nehézségeinkkel való foglalkozás örömöt
jelentsen számunkra.
Köszönöm az interjút!
További sok sikert, jó munkát kívánok!

Csetényi Gyula

Acoustic by Csider
Trevor J. James fuvolák
kipróbálhatók és megvásárolhatók
csak a Fon-Trade Music üzletében!

1081 Budapest, Kiss József utca 14., Telefon: 1 210 2790, 30 488 6622, www.fontrademusic.hu
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„A személyes zeneszerzői
stílus kialakulása sokkal
fontosabb”
Kőszeghy Péterrel főiskolás éveim alatt találkoztam, akkor mint
fuvolás, mély benyomást tett rám. Sajnos barátságunk nem tarthatott
sokáig, mert a fősikola befejeztével elhagyta az országot.
Nagy öröm volt számomra, amikor néhány évvel később, németor
szági tartózkodásom alkalmával, újra hallhattam róla, akkor már
ismert zeneszerzőként. Péter nem csak hazájával ápolja a kapcsolatot,
hanem a fuvolájával is, igaz már komponistaként. Beszélgetésünk
apropóját nem csak az elmúlt években írt fuvoladarabok sora adja,
hanem mert idén évelején mutatták be fuvolaversenyét, szűkebb,
„szakmai hazájában” Miskolcon. A beszélgetésből nem csak azt
tudhatjuk meg milyen volt az együttműködés a volt diák és tanára
Siklósi Tamás között, hanem megismerhetjük Péter pályájának
fontosabb állomásait, hitvallását, és azt milyen volt külföldi diákként
szerencsét próbálni Németországban a kilencvenes évek közepén.
Én még fuvolásként ismertelek Magyarországon, de azóta felnőtt
néhány generáció és vannak, akik itthon nem is hallottak Rólad.
Bemutatnád itthoni fuvolás pályádat?
1976-ban, 5 évesen kezdtem el furulyát tanulni. 4 éves koromban
már „Jóanyámat” azzal nyaggattam, ha a televízióban valakit
fuvolázni láttam, hogy én ha nagy leszek, mindenképpen azon
a hangszeren akarok játszani. Na, az persze 5-6 éves kortól nem
lehetséges, így – mivel mindig is jó hallású voltam és a lehetőség
is megvolt a beiskoláztatásom évében, - az akkori nevén „Bajcsy
iskola“ (ma Kiss Árpád iskola) első, akkor indított zenei osztályába
kerültem Balassagyarmaton. Emlékszem, mikor az első osztály
végén egy pár zenetanár eljött az osztályba, hogy a Rózsavölgyi
Márk Zeneiskolàba új növendékeket toborozzon. Én odamentem az
asztalhoz, ahol a hangszereket bemutatták, s azt mondtam, hogy
én most rögtön fuvolára be akarok iratkozni. Nagyon szomorú is
voltam, mikor az a szakállas fuvolatanár - Veres István, aki később
csakugyan fuvolatanárom lett - szigorúan azt mondta, hogy ahhoz
én még túl kicsi vagyok, de furulyára beiratkozhatok.
Két évvel később aztán nála kezdtem a fuvolázást. A miskolci
Bartók Béla Zeneművèszeti Szakközèpiskolában elősször Tözsér
Dániel növendéke voltam. Miután ő egy màsik állást kapott, Rácz
János és Siklósi Tamásnál fuvoláztam tovább. A „Szaki” utolsó
évében ismerkedtem meg Jolivet, Berio, Boulez neveivel, s mint az
a fuvolásoknál szokás, szinte betegesen kerestem a modern zene
darabjait, mint új kihívást a hangszeren. Szerencsém volt e két
fuvolatanárral, mert mindkettö fiatal, majdhogynem „zöldfülüként“
jött oda Miskolcra 1989-ben, így nem zaklattak klasszikus
zenével, hanem inkább a virtuozitás, a „tökös-hang“ (ahogy akkor
mondtuk…) volt a lényeg. Emlékszem, órákon keresztül játszottunk
Moyse, Eördögh „lazító“ gyakorlatait, amit - őszintén megmondom
- jobban szerettem, mint a Bach szonátákat. Főiskolára Győrbe
kerültem, ahol Varga Júlia tanárnő növendéke lettem.
Ott egy kicsit hiányoltam az új darabok tanulását, inkább
a klasszikus anyag, Mozart két fuvolaversenye, Bach szonáták
voltak terítéken. Persze én mindig újabb s újabb delikát darabokat
kerestem vagy a könyvtárban, vagy fuvolista barátaimnál.
Így jutottam aztán hozzá a Berio Sequenza-hoz, és a Boulez
Szonátához, Matuz István kottáihoz, s mint rögeszmés fuvolás
mindig ezeket a darabokat játszottam a fuvolaórákon –
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a tanárnőm nem kis meglepetésére… Ha jól emlékszem 1990
táján vettem részt a szegedi Nemzetközi Szólófuvola Versenyen
- eredménytelenül. Az a pár nap nagyon mély benyomást tett rám nagyon sok jó fuvolistát hallottam ott -, és nagy hatással volt
a jövőmre, a fuvolázással kapcsolatban is. Akkor gondoltam először
arra, hogy nem fuvolistaként szeretném a jövőmet elképzelni, és
ezt a döntést, belül a lelkemben „leragasztva”, mint egy borítékot,
mindörökre meg kell hoznom. Lehangolva, de azáltal mégis
inkább egyfajta „virtusként“ eldöntöttem, hogy leteszem a csövet.
Örökre. Ennek persze több összetevője volt akkoriban. Először is
sok jó fuvolás van. Másodszor: a sok jó fuvolás között egy bizonyos
ponton túl nem a tudás és nem a minőség dönti el, hogy ki hol
mit játszik. Sajnos – mint sok más területen – itt is csak a kapcsolat
számít. És én akkor úgy döntöttem, nem játszom tovább ezt a
játékot. 1992 nyarán kimentem Berlinbe. Ott éltem két hónapig,
mint az új terepet felderítő „legatyásodott” művész, aki valami
újat keres, egy új benyomást, valami mást, amit még soha nem
ismert. Két hónapig nem fuvoláztam, pedig a diplomakoncertem
szeptember közepére volt kiírva Győrött. Augusztus végén
visszautaztam Magyarországra, és két héten belül kívülről
megtanultam az anyagot: Bach Partita, Mozart D-dúr fuvolaverseny,
Messian Feketerigó, Matuz Dies Irae. Akkor fújtam utoljára fuvolát.
A „cum laude” diplomám azóta is ott fekszik a szekrényben a rozsda
emésztette Yamaha 211-el együtt.
Hogyan kerültél kapcsolatba a zeneszerzéssel? Voltak tanáraid?
Már zeneiskolás koromban írogattam egy-két kisebb darabot,
persze mindig vagy fuvolára, vagy furulyára. Ezeket persze alig
tudtam eljátszani, annyira nehézre sikerültek. Emlékszem,
10 évesen írtam egy darabot két furulyára, de egy előadóra, tehát
egyszerre két furulyán kellett játszani. Volt egy fuvoladarabom is,
amiben fordított kézzel kellett játszani, meg énekelni egyszerre.
Késöbb a szakiban, Miskolcon két barátommal, a fagottos Kerek
Gáborral és az oboista Lendvai Péterrel megtaláltam két „lelki“
rokonomat. Trióként játszottunk akkoriban kamarazenét. Így
jött az ötlet, hogy erre az együttesre „ultradadaista“ darabokat
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komponáljunk, amiket különböző koncerteken, mint „LEKÖKE“
Művészcsoport adtunk elő. A zeneszerzés akkoriban, mint amolyan
„forradalmi“ oppozíció létezett. Mint pubertás korúak, mintegy
intellektuálisan próbáltuk magunkat különlegesnek titulálni.
Ez jól is sikerült, a LEKÖKE Triót a mai napig emlegetik még
Miskolcon. Győrött aztán alkalmam nyílott zeneszerzést tanulni.
A Richter Jànos Szakközépiskolában a sikeres zeneszerzés felvételi
után Reményi Attila növendéke voltam kereken egy évig, ugyanis
nem volt kedvem Mozart stílusgyakorlatokat, összhangzattan
kadenciákat, meg klasszikus forma-analízist készíteni.
A mai napig úgy gondolom ez nem zeneszerzés. Ez sajnos olyan,
mintha a suszter árral és madzaggal javítaná a cipőt. Ahelyett,
hogy új cipőt készítene. Ez akkor nagyon lehangolt. Így ezután a
főiskolai fuvolázás mellett, Olsvay Endre fiatal zeneszerző hatott
nagyon nagy mértékben zeneszerzési gondolataimra. Endrének
köszönhetem, hogy ott vagyok, ahol most vagyok. Ö ösztönzött
engem, és tea szürcsölgetés mellett, új utakat nyitva meg
gondolataimban.
Berlinben később sikeres felvételi vizsgát tettem. Akkoriban sokan
azt kérdezték, mennyibe kerül a tandíj ott, meg az a tévhiedelem
terjengett, hogy nyugaton nincsen felvételi, stb. Szeretnék ezzel
kapcsolatban néhány tévhitet eloszlatni. Nekem zeneszerzés
szakra 2 órás volt a felvételim, fél órás zongoraanyagot kellett
eljátszanom, és már a felvételire 3 szólamú kontrapunkt kellett
írnom Lassus stílusban egy óra alatt. A kontrapunktot magam
tanultam meg egy fél év alatt a Jeppesen könyvéből. Tandíj mint
olyan, egész főiskolai tanulmányom alatt sem Berlinben, sem
Frankfurtban nem volt, vagy ha igen nagyon kevés, akkoriban 150
márka szemeszterenkét. 1993-tól a Hanns Eisler Zeneművészeti
Főiskolán Prof. Paul Heinz Dittrichnél tanultam, majd a zeneszerzői
diploma letétele következett. Ezt követően a „Meisterstudium“-ot
Frankfurtban, a „Hochschule für Musik und darstellender Kunst“on végeztem, Hans Zender mesternövendékeként. Természetesen
több mesterkurzuson is részt vettem, így Matthias Spahlinger,
Brian Ferneyhough, Edison Dennisow, Gerhard Stäbler, Friedrich
Goldmann neveit szeretném megemlíteni. Mint nagy példaképek
Iannis Xenakis, Ligeti György, Edgar Varése, és természetesen
Bartók Béla zenéje hatottak munkáimra.
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Hogyan kerültél Németországba? Tapasztalatból gondolom,
hogy az első időkben nem lehetett könnyű...
Németországot alig ismertem. 1991-ben három Győri főiskolás
társammal egy nagy „utcazene-koncertkörutat” tettünk.
Egy hónapon keresztül Ausburgtól Hannoverig, majd onnan
Hollandiába, s aztán Párizsba jutottunk el kizárólag abból a
keresetből, amit mint utcazenészek összekerestünk. Az egész
összesen majdnem 2 hónapig tartott. Aztán Németországban (!)
ellopták a sátras utánfutónkat, így Münchenből egy éjszaka alatt
haza kellett jönnünk. 1992-ben az első berlini tartózkodásomat
az első feleségem szervezte. Nővére egy keletnémet csellistával
ismerkedett meg, így kapóra jött az alkalom, ki kellett használni.
Az első feleségemmel kiköltöztünk Berlinbe, ő cselló szakon
tanult, én pedig második nekifutásból elkezdhettem a zeneszerzés
tanulmányaimat. (Az első felvételim nem sikerült). Így lakbér nélkül
a sógoroméknál lakhattunk, csak a lakást kellett rendben tartani.
A megélhetés – ugye enni, inni kell, havibérlet a metróra, buszra…
– így is nehéz volt. Mindketten mindenféle munkákat vállaltunk
mosogatástól kezdve a tapétalevakaráson át, a kő talicskázásig.
A jó az volt, hogy Berlinben akkoriban létezett egy munkaközvetítő
iroda, a TUSMA („telefoniere und studenten machen alles“), ez
csak főskolásoknak, egyetemistáknak szerzett, szervezett ilyen
munkákat. Így sem volt egyszerű az élet. Akkor találkoztam először
a számhúzogatásos német módszerrel. Ugyanis Németországban
minden hivatalban, munkaközvetítőnél számokat kellett húzogatni,
hogy egyáltalán sorra kerülhessen az ember. Így volt olyan nap,
amikor a TUSMA-ban reggel ötkor sorba álltam ahhoz, hogy egy jó
számot kaphassak, amivel aztán egy nagy lepedőformájú papírról
az aznapi munkalehetőségek közül egyet kiválaszthattam.
Hogy azt aztán meg kaptam-e vagy sem, az attól függött, hogy
nekem, vagy valaki másnak, aki ugyanazt a munkát szerette volna
elvállalni, jobb-e a sorszáma. Heteken keresztül csak felkeltem
számot húzni hajnali ötkor, s mégsem kaptam munkát, mert
aznap körülbelül 300 másik diák is a sorban állt. Egyesek sátorral
ott éjszakáztak, hogy jobb számot húzhassanak. Ha megkapta
az ember a munkát a baj csak az volt, hogy a munkahelyen a
negyedét sem értette meg, mit akar az a berlini dialektusban
tárgyaló német munkavezető, hogy egyáltalán mit is kell csinálni…
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elkezdhettem tanítani egy magán-zeneiskolában. Először egy
délutánt dolgoztam – más fizikai munkák mellett. 1999-től már
két délutánt dolgozhattam, és ebben az évben kaptam első
zeneszerzői felkérésemet, lassan sínre került az életem…
Van olyan műved,
ami áttörésnek számított a karrieredet illetően?
Az az igazság, hogy inkább több lépcsőről beszélhetünk.
Például a versenyeken díjazott darabjaim, vagy egy s két fontosabb
felkérés adott mindig egy kisebb lendületet. Így nem is tudnék
egy, vagy két művemet megnevezni, viszont legalább hat, de
majdnem 10 darabról lehet szó, amelyek a karrieremet pozitívan
alakították. A személyes zeneszerzői stílus kialakulása sokkal
fontosabb volt. Az is természetesen több darabon keresztül
formálódott, és persze jelenleg is formálódik. Inkább, úgy
mondhatnám, a személyes stílus lett a nagyobb segítség a
karrieremhez, mint egyes darabok. De ez az út igen komplex,
ezért elég nehéz célzottan válaszolnom.

Így volt, hogy két nap múlva kidobták az embert... Problematikus
volt a német (inkább a keletnémet), főleg a berlini mentalitás.
Mindenen morgó, barátságtalan embernek ismertem meg őket
abban az időben. Nem voltak segítőkészek, nem szerették a
külföldieket, néha mint valami „másodosztályú“ lélek tettemvettem dolgomat. A külföldiek hivatalában, ahová minden második
évben a tartózkodási engedélyem miatt kellett elmennem,
kizárólag barátságtalan, fasisztoida személyekkel volt dolgom.
Ott ismertem meg a szörnyű német bürokráciát. Mára ez
megváltozott. A német emberek legtöbbje, ha németül jól
beszél az ember, befogadja maga közé, segít és tippeket ad.
Persze bizonyos distanciát tartva. A nyelv eleinte probléma volt.
De a zeneszerzés tanulmányaimnak köszönhetően – ott ugye
németül kellett elmondani, milyen ötlete van az embernek egy új
darabhoz, amit komponálna – meg a sok-sok beszélgetéseknek,
tévének, rádiónak köszönhetően, mondhatom 4 év múlva „sajnos“
már németül álmodtam. 1996-ban egy szerencsétlen évem jött:
elváltam első feleségemtől. Egyedül maradtam magyar szó nélkül,
egyedül laktam, csak németül beszélő (persze nem csak német,
hanem amerikai, finn, svéd, spanyol, görög) barátaim voltak.
De egy idegen országban az egyedüllét nagyon nagy nyomást
gyakorol az emberre, még akkor is, ha barátai vannak. Ezen
második házasságom változtatott (ami megint csak 2 évig tartott).
Második feleségem bolgár-német hegedűs volt, csak németül
beszélt. Így a német nyelv gyakorlása kötelező lett számomra.
Magyarul kizárólag Édesanyámmal beszélhettem telefonon.
Abban az évben, mikor második feleségem megismertem, jött egy
másik változás is, ami a nagy „anyagi“ nyomást kicsit csillapította:
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Milyen előzmények vezettek első fuvolaversenyed megírásához?
Az első fuvolaverseny Camilla Hoitenga fuvolaművesznőnek írtam.
Camilla-t 2 évvel a bemutató elött, Münsterben ismertem meg.
Akkor ott egy szerzői estem volt az ottani zeneművészeti főiskolán,
ahol egy fuvoladarabom is (fuvola és ütö) bemutatták. Így adódott,
hogy ő odajött hozzám a koncert utan, és megszólított. A műveszek
között is úgy van, mint a szerelemben, tehát, ha a "kémia" stimmel,
akkor egy jó út elött állhat a zeneszerző. Camilla Hoitenga
esetében ez így is volt. A fuvolaverseny megírása persze nem
az első együttműködesem volt, hanem "tapogatózva", araszolva
haladtam felé, egy-két fuvoladarab megírasa utan jött az ötlet a
nagyobb műhöz. Az első darab, amit Camilla-nak komponáltam a
SPIRITS című altfuvola darab volt, elektronikus kíserettel. E darab
után közös nevezőt is találtunk Camilla-val: ő is, én is foglalkozunk
budhizmussal, spiritualizmussal. Mint Stockhausen egyik kedvenc
fuvolaművésznője (Camilla és Stockhausen jó barátságban voltak)
nem állt tőlünk távol ez a szellemiség, és mindez zenében öltött
formát. Az első fuvolaversenyem SOULFLIGHT (The Edge) címmel
Camilla édesapjának emlékére, az ő halála kapcsán írodott,
amolyan zenei összekötő szövedék képpen, ami a túlvilágot és ezt
a világot nyitja egybe. Személy szerint úgy gondolom, hogy a zene
által kapukat, ajtókat nyithatunk meg, és így dialógust hozhatunk
létre az elhunytak lelkeivel, mit energiákkal.
A fuvolát nyilván jól ismered, de konzultálsz az előadóval, akinek
a művet szánod? A mű hangulatára, karakterére és a kortárs
fuvolatechnikára is gondolok.
Természetesen. A legfontosabb számomra, hogy az előadót
személyesen a darab írasa elött megismerjem. Egy jó darabot írni,
„látatlanba”, úgy, hogy az ember meg azt sem tudja, kiféle-miféle
az akinek szánja nem lehet. Ez nem az én "utam". Azt mondhatom,
hogy az az időszak, amíg az előadót megismerem személyesen,
- addig amíg egy közös nevezőt találok az ő lelkével, hogy mi az
érdeklődesi köre, mi fontos az életében, milyen események, művek,
könyvek, filmek, képek hatottak rá eddig – elég sok időt vesz
igénybe. Néha úgy érzem magam, mint egy pszihoanalitikus, aki a
másik fejébe bújik, azért, hogy meg tudja mi va ott. Ezután, mitegy
a „páciens” agyának részeként – és nem mint kivülálló –
a gondolatokat tovabb fűzöm, alakítom, változtatom, de persze
mindíg az ő agyában. Így hát ilyen esetekben olyan darabok
születnek, amelyek az előadó személyére, érzekeire, gondolataira
vannak "komponálva". A technikai rész természetesen ugyan
annyira fontos, mint az előadó személye: minden hangszeresnek

5/17/10 1:03 PM

12 - 13

vannak kedvenc dolgai, amiket szeret játszani. Különböző
technikákra gondolok, mit gyors játék, vagy multifónia, ritmika,
vagy "ütös" effekt fuvolán stb, stb… Ezeket szintén előadóról
előadóra változtatom, mert hát minden művész egy indivídum.
Így lehetséges nagy különbségeket találni pl. az ECLAT címü
basszusfuvola darabom és a Niobe között. Az egyik experimentális,
majdhogynem játszhatatlan (tongue ram, pizzicati, a fuvolába
ordítás, multifóniak stb, stb), a másik egyetlen hosszú melódia édes,
lágy, szerelmetes.
Fuvolaversenyed kapcsán beszélgetünk, amit idén év elején
mutattak be Miskolcon, a Miskolci Szimfonikusok, Siklósi Tamás
szólójával. Milyen volt az együttműködés a volt tanároddal
ebben az új helyzetben?
Tamással természetesen nagyon jó a viszonyom és nagyon örülök,
hogy egy fuvolaversennyel quasi "megköszönhetem" a régi idők
fáradozásait, amikor velem a Moyse-füzeteket gyakorolta.
Az elképzelésem a műről már azelőtt megszületett, hogy
Tamással a kapcsolatot felvettem. Így végül egy "kész" alapötlettel
kopogtattam be az ajtaján. Ő ezt nagyszerűnek találta, és e-mailen
keresztül tartva a kapcsolatot írtunk egymásnak elképzeléseinkről.
Én mindenképpen egy olyan versenyt szerettem volna neki írni,
ami egyrész az ő fuvolás személyiségéhez passzol, valamint olyat
ami, egyfajta vegyítése az én stílusomnak és a magyar népzenének,
továbbá az átélt idők gesztusainak. Azt hiszem ez jól sikerült.
Tamás nagy örömmel lapozgatta az e-mailen megkapott kottát.
Semmit sem változtatott rajta, úgy ahogy írtam tökéletesen
eljátszotta az ő improvizációjának „borsával” egyetemben.
A koncert három részből áll: az elsőben a fuvolahang szépsége és a
formálás kerül előtérbe, a második rész a virtuozitásról szól,
a harmadik a „magyar hang”, egy sirató, amelyet a fuvolaszóló
bont ki, majd hirtelen elhallgat.
Mit jelent számodra a kortárs zene, mint kifejező közeg?
Egy ellenkérdés: mit jelent a "kortárs" zene? Mint zeneszerző az
átélt pillanatok írnoka vagyok, jelenségekre reagálok. A zene úgy
nyilvánul meg, hogy a zeneszerző a fa gyökere, az előadó a fa
törzse, és a fa koronája a gyümölcse.
Jól érzem, hogy műveidet hallgatva valóban inkább
a szellemiség vezet a komponálásban, mint valamilyen
szigorú kompozíciós elv (pl. dodekafónia, stb.),
vagy struktúra megvalósítása? Mondanál még néhány szót
arról milyen szellemi irányzatok hatottak rád?
Mint zeneszerző tanítvány Németországban az az első, hogy a
zene és a matematika rokonságát elemezd. Ez nem rossz, de a
nagy probléma akkor születik, ha a zenéből matematika lesz.
Természetesen vannak zenei struktúrák, amiket matematikai
eszközökkel 100%-ban analizálni lehet. Gond akkor van, ha egy
zeneszerző a zenét magát, mint érzéki fenomént elhanyagolja.
A véleményem az, hogy nem baj, ha egy zeneszerző struktúrákat
esetleg matematikai úton hoz létre, de ennek jelentősége
másodlagos. Ez inkább olyan, mint egy kézművességben a
megtanult technika. Például, ha egy cipész egy szép cipőt elkészít,
nem az a a fontos, hogy milyen kézművességgel tette azt, hogy
hogyan szegecselte a talpat, hogyan fogta a tűt amivel a cérnát,
hanem az a fontos, milyen lett az a cipő: szép, kényelmes, fura,
ormótlan stb. Ugyan így van a zeneszerzésben is: nem az a fontos,
hogyan számította ki a zeneszerző a struktúrákat, hanem az,
hogy hogyan hat a darab, mint zene. Ezért - véleményem szerint
- nagyobb a fontossága a szellemi útnak, amit a szerző a darab
komponálása alatt járt be, él át. Én magam, teljes lényemmel
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küzdök az ellen, hogy bármilyen struktúrát matematikai úton a
darab felvázolása előtt kiszámoljak. A zené,t mint a jelenségek
egymásráhatásának, intellektuális, de intuitív-művészi
kifejezőeszköznek tartom, amiben az érzéseknek maguknak
nagyobb a szerepe, mint a gondolatnak.
Jelenleg is zeneiskolában dolgozol?
Megosztanád velünk ottani tapasztalataidat?
1996 óta három különböző zeneiskolában tanítok - jelenleg
összesen kettő napot - furulyát, fuvolát, improvizációt és zongorát.
A tanítás mellett több kurzuson is zeneszerzést és elméletet
tanítok, így például a weimari Új Zenei Napok Fesztiválon és a
drezdai "Netzwerk"-nél (ez egy újzenei projekt, amit több éven
keresztül folyamatosan fut).
A tanítás több dolog miatt is fontos nekem: egyrészt,
természetesen a megélhetés miatt, mert a Szerzői jogvédő hivatal
mellett - ahol tavaly óta mint "ordentliches Mitglied" vagyok biztosítja a megélhetésemet a felkérések és az előadásokkal együtt.
De fontos szellemi mérlegként is, sokat kapok a diákoktól ötlet
és barátság formájában is. A németországi zeneiskolák – attól
függően, hogy azok "privát" vagy állami intézmények – eléggé
különbözőek. Sajnos a magán zeneiskolák hátránya, hogy nagyobb
részben a pénztől függenek, tehát a minőség nem magas, és
hasonlóan egy napközihez, a szülők, akiknek a sok munka mellett
nincs idejük a gyerekre ide adják le csemetéiket. Aztán tanárként
csak nézhetünk mit lehet kezdeni velük, mert motívációjuk szinte
alig van, semmit sem gyakorolnak otthon, nincs érdeklődésük.
Tanárként ez nagy flusztráció. Termeszésztesen kiszűröm a
jobbakat, akikkel ilyen körülmények mellett is lehet dolgozni.
De én magam nem vagyok „motívátor” hanem pedagógus, így
sokan elhagyják a zeneiskolát 4-3 hónap elteltével.
Az állami zeneiskolákban más a helyzet, ott sokkal válogatottabb
a társaság. Itt a jobb diákok otthon is dolgoznak, érdemes velük
foglalkozni, mert motíváltak és tesznek azért, hogy haladjanak a
hangszeren. A negatívuma ennek a rendszerének az, hogy ezeknek
az iskoláknak nincs akkora anyagi hátterük, ezért nehéz a jó
diákoknak extra órákat tartani. Még abban is különböznek a magán
iskoláktól, hogy itt vizsga is van, ami egy értelmes cél, és hajtja a
gyerekeket, hogy többet gyakoroljanak otthon a szabadidejükben.
Milyen terveid vannak?
Lehet egyáltalán tervezgetni a jövőt zeneszerzőként?
Mint "szabadúszó" zeneszerző, sok terve van az embernek.
A zeneszerzés útján nem lehet olyannyira előre tervezni, sok
dologtól függ a jövő, hogy mi a következő darab, amit írok majd.
Tervezek két fuvolaversenyt, amelyek teljesen eltérő irányba
mennek, az egyik Matuz Istvánnak készül, akivel már egy pár
hete kapcsolatban vagyok. Ebben az évben két felkérésre kell
komponáljak, az egyik a düsseldorfi "Tonhall”, a másik a berlini
"Klangwerkstatt" felkérésére készül. S ezek mellett több kisebbnagyobb tervem is van kamaracsoportokkal, szólistákkal, akikkel
ezen időben a kapcsolatot tartom. Mint előadó is tevékenykedem
egy festőművész barátommal együtt, akivel experimentális
dolgokat ("emberi-hang-performance", elektronika, festészet),
szinte színházat mutatunk be a következő hónapokban.
Ősszel kezdem a doktori munkám írását, amire a hamburgi
Zeneművészeti Főiskolán van lehetőség. Ez a munka az én
zeneszerzői elképzeléseim analízise, egyszersmind egyfajta elmélet
felállítása. De ez már majdnem válasz a következő kérdésedre…
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Kőszeghy Péter kiadója:
www.editionjulianeklein.de
Kapcsolat a kiadóval: info@ editionjulianeklein.de

Kőszeghy Péter művei:
ZENEKAR:
CEPHEI für grosses orchester (76), [1998];
STEINFLUT(Handschmeichler und Donnerkeile)
für grosses Orchester (77), [2000];
SOULFLIGHT (the edge) Concerto für Querflöte und grosses
Orchester [2006]; *
ANTIPHON (Mephistopheles` choirs)
für grosses Orchester (76) [2007]*;
DOORS Concerto für Gitarre und Strecihorchester [2008];
SATURN WAYS Concerto für Querflöte und grosses Orchester (78)
[2008/2009];
SZÓLÓK:
UTOPIE II für Knopfakkordeon, [1995-96];*
UTOPIE VI für Oboe, [1996];*
UTOPIE III für Flöte, [1996-98];*
UTOPIE V für Koloratursopran, [1998];*
UTOPIE VII für Violine,[2000];
ECLAT 03022002 für Bassflöte (evtl. mit Verstärkung) [2002];*
L`Ecole du libertinage für E-Violine mit Verzerrung [2002];*
MINERVA für Tenorblockflöte und ZuspielCD [2003];*
SCHACH für Altblockflöte mit/oder ohne Ghettoblaster [2004];
SPIRITS für Flöte und ZuspielCD [2004/2005];*
GAIA (Ritual) Solo für Dizi-flöte mit ZuspielCD [2006];
UTOPIE XIII "Eisblüten" für Piccoloflöte [2007];
NIOBE für Flöte Solo [2008];
UTOPIE XIV „Ima„ für Cimbalom solo [2008/2009];
MIRROR für Viola mit Verzerrung/Verstärkung und ZuspielCD
[2004/2009];
KLAVIER SOLO:
TARTARUS für Klavier [1999];*
WRATH ein "Blues" für Klavier-zum Gedenken an J.L.Hooker [2001];*
KAMARAZENE:
2 előadóra:
ENRTOPIE/alpha für Violine, Percussion, [1997];*
MEPHISTO für Flöte, Cello, Klavier, [1997-99];
NAUSIKAA für Blockflötentrio, [1999];*
LUCUTUS für Bassblockflöte und Knopfakkordeonund 6-Kanal tape,
[1999];*
RAUSCH-ABSINTH-RAUSCH für (B)Klarinette (evtl. verstärkt),
Orgel, [2001];*
PAN SATYROS für Oboe und Harfe (evtl.Verstärkt) [2001-2002];
AMOK (SCHOCK)/Version 1/ für verstärkte/verzerrte Bassblockflöte
und Percussion [2002];*
AMOK (SCHOCK)/Version 2/ für verstärkte/verzerrte Blockflöte,
Klavier und einem Radio [2002/2003]
AMOK (SCHOCK)/Version 4/ für verstärkte/verzerrte Bassflöte und
Percussion [2002/2003]*
GAIA für Blockflöten und Flöten [2005];
ENTROPIE/beta für Viola (mit Verstrkung/Verzerrung) und
Percussion [2005];
Le Jardin de la sonoritè für Violine und Klavier [2007];
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(SCHOCK) KOMA für E-Gitarre und Percussion [2008]
3 előadóra:
PENTA (1ste Version) für Violine, Cello, Kontrabass, [1994];*
SPHÄREN (Zyklus) (1) Flöte, Oboe, (B)Klarinette; (2) Altflöte, Oboe,
(B)Klarinette; (3) Altflöte,
Englisch horn; (4) Altflöte, Englisch horn, Bassklarinette; (5)
kleines(Es) Klarinette; (6) Flöte, Oboe,
(B)Klarinette, [1994-95];
MYS für Violine und Flöte, [1996];
AOUR für Streichtrio, [1996];
ZEITGERÄUSCH - Symphonie Le Sade für 3 verstärktes und
verzerrtes Blockflötentrio,[2001];*
BRANDENBURGER HÖRBILDER 9 aphoristische Stücke für Flöte,
Bratsche, V.Cello, [2001];*
MAGMA (Äther) für Flöte, Oboe, Fagott [2004];*
IGNIS, LUX... für Klarinette(n), Saxophon(e) und Klavier [2004/2005];*
Es ist GENUG! für 3 Blockflöten [2005] [DVD Aufnahme der
Uraufführung];*
UTOPIA (Klang statt Stillstadt - verirrte Illusion) Klaviertrio [2005];*
ARIADNE`s THREAD (lose - pick up) für Flöte, Oboe, Fagott und
ZuspielCD [2006];
SCYTHIAN für Flöte, Percussion und Klavier [2008];
4 előadóra:
EXU für Trompete, 3 Schlagzeuger, [1995]
CYGNUS X-1 für Flöte,(B)Klarinette, Cello, Klavier, [1997]; *
PRAEMORTEM-POSTMORTEM für (B) Klarinette, Posaune, Cello,
Klavier, [1999]; *
KRAATH für verstärkte und verzerrte Blockflöte, Fagott, Percussion,
Kontabass, [2001/2002];
SCHREI Musik nach dem gleichnamigen Gemälde von E.Munch für
vier verstimmte B Klarinetten [2002];*
BAUBO für 2 verstimmte Flöten und 2 Bassflöten [2002];
QUADRO HUNGARICO für Streichquartett [2002]; *
TOTEM (Into the Pandemonium) für Fl., Klar., Akkordeon und Klav.
[2004]; *
MONTRES MOLLES für Flöte, zwei Gitarren (auch E-Git.)
und Violoncello [2004]; *
EXU für Trompete, 3 Schlagzeuger, revidierte Fassung [2005];
CROSSOVER für Oboe, Fagott, Viola (verstärkt/verzerrt) Gitarre
(E-Git.) und ZuspielCD [2002/2005];
POGO für vier Schlagzeuger mit Fellinstrumenten [2006] ; *
GARM für vier Schlagzeuger mit Metallinstrumenten [2007]; *
SCHIZOPHONIE 1 für Tenorblockflöte, Knopfakkordeon, Percussion
und Cimbalom [2008] *;
NOTOS für Flöte und drei Hörner (in F) [2008];*
HEIGTH für Klarinette (kleines Es und Bass), Tuba, Percussion und
Klavier [2008];
SCYTHIAN Fantasie für Flöte, Cimbalom, Klavier und Percussion
[2008/2009];
5 és 6 előadóra:
MONOXYLOS für Gitarre, Flöte, Oboe, (B)Klarinette, Fagott, [1994];
FETISH 1 für Flöte, Bassklarinette, Violine, Viola, Kontrabass und
Klavier [2002]; *
MEPHISTOPHELES 2 (A la recherche du temps perdu) für
Flöte(Altfl.), B-Klarinette (Basskl.)
Posaune, Klavier, Violine und Violoncello [2002/2003];
TOTEM (Ritual) für Flöte, Bassklar., Horn, Akkordeon, Klavier und
Kontrabass [2004]; *
DEPHT für Bassklarinette (in B), Tuba, Kontrabass, Klavier,
Percussion und ZuspielCD [2006] ; *
SECRET BOOK für Sopran, Flöte, Oboe, Klarinette in B, Klavier und
Percussion [2006];
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LOUHI für Flöte, Oboe, Klarinette (B), Fagott, Horn (F) und
Kontrabass [2007] ; *
SECRET SHEETS (qaqortoq) für Flöte, Klarinette (B), Klavier, Violine,
Viola, Violoncello [2008/2009];
Kamaraegyüttesre (több mint 6 főre):
KYKLOP für Flöte, Oboe, Horn(F), Klavier, Violine, Bratsche, Cello,
[1997-98]; *
PASSACAGLIA HERMAPHRODITA - ein perverses Spielchen für
Blockflöte(n), Klarinette(n),
Saxophon(e), Tastenakkordeon, Harfe(verstärkt), Guitar (auch
verzerrte E-Gitarre), Kontrabass, [2000]; *
VAGINA DENTATA für Flöte (auch Altflöte), Oboe, (B)Klarinette
(auch Bassklarinette), Fagott,
Trompete, Posaune, Basstuba, Percussion, Bratsche, Cello,
Kontrabass, [2000];
SEXUS 1 "Der grosse Masturbator" (frei erfundene Musik zum
gleichnamigen Gemälde von S. Dali) für
geteiltes Ensemble (2 Fl., 2Kl., Altsax., Tenorsax., Hn., 2 Tr., Pos., T.,
Akk., 2 Viol., 3 Vc.)[2001];
La mariée mise à nu par ses célibataires, même für Sopran, Violine,
V.Cello,Kontrabassklarinette,
Trompete/Didgeridoo, prepariertes Klavier, Percussion [2003];
Le temps fugitive, retrouvè e prisonnière Concerto für 10
Instrumente Klarinette, Bassklarinette,
Saxophon, Horn, 2 Trompeten, Tuba, Mandoline, Percussion,
Klavier [2005];
GEGEBEN SEI: 1., Fett, das birgt, 2., Filz, der wärmt, 3., Kupfer,
das leitet, 4., Honig, der nährt,
5.,Blut, das pulsiert, 6., Batterie, die sich auflädt für Klarinette (B),
Fagott, Posaune, Percussion,
Klavier,Violoncello und Kontrabass [2005] ; *
SATANS TRICKS (Sebeinket tànyèrodra rakom) /Ich lege unsere
Wunden auf dein Schälchen/nach einem Gedich von Lörinc Szabò) für 2 Flöten, Fagott, Posaune,
Violine, Violoncello, Harfe,
Klavier und Synthetisator[DX 7] und ZuspielCD [2006]; *
ROOTS (Gemeinschaftskomposition mit Gerhard Stäbler) für 2
Stimmen, Flöte, Violine,
Violoncello, Klavier, Live-Elektronik und 4 ZuspielCDs [2006] ; *
MORTUALIUM (coins for Charon) "In memoriam Gy.Ligeti" für Flöte,
Oboe, Klarinette (B),
Bassklarinette, Horn, Posaune, Celesta, Klavier, 2 Violinen, Viola,
Violoncello, Kontrabass [2007] ; *
GLOBAL GAMES fünf Sätze für Flöte, Oboe, Klarinette (B), Posaune,
Percussion, Klavier, 2 Violinen,
Viola und Cello [2007];
VOKALMUSIK MIT ENSEMBLE bzw. Gesang+Instrument
PENTA (2te Version) für Mezzosoprano, Violine, Cello, Kontrabass,
[1994];
WAW (2te Version) für Mezzosopran und Percussion, [1995]; *
KYLKHOR-KYLKHOR für Alt(verstärkt) 2 männlichen Schreier,
Percussion, 4-Kanal tape, [1998]; *
CROMAG für Sopran, (B)Klarinette, Trompete, Violine, Cello, Klavier,
Percussion, [2000]; *
SYSIPHOS für Sopran, 2 Blockflöten, Tastenakkordeon, Percussion,
[2000]; *
PSYCHO für Koloratursopran und kleine Es Klarinette, [2001]; *
SEXUS 2 (eine Serenade mit Vorspiel und drei Akten) für Counter
Tenor und Percussion [2002];
WEIBLICHE HÖRBILDER 10 Aphorismen für Alt und Viola [2003];
Die Macht des Gesanges für Sprecher/in und Streichquartett
[2004]; *
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SECRET BOOK für Sopran, Flöte, Oboe, Klarinette in B, Klavier und
Percussion [2006];
ABYSS für Stimme und Tastenakkordeon [2006] ; *
ÉNEKHANGRA:
UTOPIE V für Koloratursopran, [1998];
ZEN-GESÄNGE für Countertenor, 2 Tenöre, Bass, [2001];
ELEKTROAKUSTIK bzw. Instrument(e) + Elektronik:
KYLKHOR 1 für 4- Kanal tape, [1997-98]; *
KYLKHOR-KYLKHOR für Alt(verstärkt), 2 männlichen Schreier,
Percussion, 4-Kanal tape, [1998]; *
LUCUTUS für Bassblockflöte und Knopfakkordeon (beide verstärkt
und verzerrt) und 6-Kanal tape, [1999]; *
l`Ecole du Libertinage für Elektronische Violine mit Verzerrung
[2002]; *
MINERVA für Tenorblockflöte mit ZuspielCD [2003]; *
SCHACH für Altblockflöte mit/oder ohne Ghettoblaster [2004];
SPIRITS für Flöte und ZuspielCD [2004/2005]; *
CROSSOVER für Oboe, Fgott, Viola (verstärkt/verzerrt) Gitarre
(auch E-Git.) und ZuspielCD [2002/2005];
SATANS TRICKS (Sebeinket tànyèrodra rakom) /Ich lege unsere
Wunden auf dein Schälchen/- nach einem Gedich von Lörinc
Szabó) für 2 Flöten, Fagott, Posaune, Violine, Violoncello, Harfe,
Klavier und
Synthetisator[DX 7] und ZuspielCD [2006]; *
ARIADNE`s THREAD (lose - pick up) für Flöte, Oboe, Fagott
und ZuspielCD [2006]
ROOTS - Gemeinschaftskomposition mit Gerhard Stäbler für 2
Stimmen, Flöte, Violine, Violoncello,
Klavier, Live-Elektronik und ZuspielCDs [2006]; *
DEPHT für Bassklarinette (in B), Tuba, Kontrabass, Klavier,
Percussion und ZuspielCD [2006] ; *
KLANG/AKTIONEN bzw. Grenzübergreifende, experimentelle
Kunstwerke:
ZAUN(Pietà) ein Hörbild zu einer Photografie von H.Strecker;
Klangaktion für Maultrommel mit
Verzerrung und ZuspielCD[2003] ;
SEXUS-PLEXUS-NEXUS Klangaktion für männlichen Schreier mit
Verstärkung/Verzerrung und
ZuspielCD[2003];
BIG BALLS Klangaktion für 3 elektronisch verstärkte/verzerrte
Kondome, Spielzeugdecke, Wasser
und ZuspielCD [2005/2009];
MORBIDE ENGEL (Zyklus) 13 Stimmstücke [2008/2009];
SZÍNPADIMŰVEK:
KREATUR 1 (Adam - Eva Spiel) szenische Kantate für Sopran, Alt,
Tenor, Bass, Violine, Posaune,
[1996]
KREATUR 2 (Kain - Abel Spiel) szenische Kantate für Sopran, Alt,
Countertenor, Tenor, Bass,
2 (B)Klarinetten, 2 Celli, 2 Percussion, [1997];
NRTYA 5 (Shiva-Studie) `Monolog` für Mezzosopran, Violine,
Posaune, Knopfakkordeon, Klavier,
[1999-2000];
KREATUR 3 (Der Diktator) Kammeroper nach dem Libretto von
Thomas Lehr für Tenor, 2 Baritöne,
Flöte, Klarinette, Fagott, Horn, Posaune, Percussion, Harfe, Klavier,
Kontrabass [2006/2007]; *
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ELOY Flutes –
az aranyművesek
fuvolája
http://www.eloyflutes.com
Azt gondolom ma már igen nehéz a fuvolaépítésben valami újat
mutatni, főleg olyasmit, amire az ember valóban felkapja a fejét.
Amikor először találkoztam az Eloy Flutes-al azonnal tudtam, hogy
ez olyasmi amiről feltétlenül be kell számolni. Harry van Ekert és Cilia
van Uffelen munkássága alighanem nagy hírnévre fog szert tenni,
nem csak azért mert technológiájuk a maga nemében páratlan, vagy
mert megszállott fuvolaépítők, hanem mert rámutat arra a tényre:
a fuvolaépítés koránt sem „lerágott csont,” bőven tartogathat még
meglepetéseket és felfedezéseket.
Ki és mi is tulajdonképpen az Eloy Flutes?
Az Eloy Flutes voltaképpen a közös vállalkozásunk Cilia van
Uffelen-el, akivel a cégünk is közös. Mi ketten együtt készítjük
az Eloy fuvolákat. Én a fejeket és a csöveket készítem, amelyeket
Cilia alakít fuvolává. Már 20 éve annak, hogy együtt dolgozunk,
fuvolákat készítünk és javítunk. Az után, hogy sok évig más
cégeknél dolgoztunk Cilia úgy döntött, elérkezett az ideje, hogy
saját professzionális vállalkozásba kezdjünk. Tudtuk, ennek valami
egészen egyedinek és különlegesnek kell lennie, ha helyet akarunk
nyerni egy olyan piacon, ahol már bőven van kínálat magas
minőségű fuvolákból. Ez 2006-ban történt, amikor már javában
kísérleteztem a Mokumeum© nevű anyaggal, így az új fuvolánkat
2008-ban hivatalosan is be tudtuk mutatni Manchesterben,
a fuvolás találkozón.
Mi az, amit önök kínálni tudnak,
ami túlmutat egy prémium kategóriájú fuvolán?
Cilia újfajta hangzást keresett, olyat, ami eltér az eddigiektől.
Én kifejlesztettem a Mokumeum©-ot (amely egy szabadalmaztatott
anyag, és titkos eljárás; ebből készülnek az Eloy Flutes fejei
és hangszertestei), azután, hogy 20 évvel korábban, fiatal
aranyművesként Mokume-gane technikával találkoztam.
Ciliát nagyon lelkesítették az eredmények, mert ezt az eljárást
fuvolaépítésben még nem alkalmazták. Emellett még más
változtatásokat is eszközöltünk a fuvola szokásos mechanikájához
képest. A fuvoláink teljesen tűmentesek. Ezek gyengítik a tenge
lyeket, ezért áthidalásokat alkalmazunk. Az eredmény egy teljesen
kiegyenlített billentyűzet, amely nagyon megbízhatóan működik.
A trillabillentyűk esetében kis fehérarany rugókat adtunk a
mechanikához, amelyek intenzív használat mellett sem fáradnak el.
Aranyművesként, hogyan lehet a fuvolakészítés közelébe kerülni?
Mindketten arany- és ezüstművesek is vagyunk. A cégünk nevét
Szent Elégius*-tól kapta, aki az aranyművesek védőszentje.
Pusztán a szerencsén múlott, hogy 20 évvel ezelőtt a fuvolákkal
kezdtünk dolgozni. Schoonhoven-ben töltött tanoncéveink után
kerültünk a Trevor James céghez asszisztensként Londonba.
Trevor nagyra értékelte az aranyműves jártasságunkat,
mert a fuvolakészítés ugyanilyen precizitást követel. Két évig
dolgoztunk ott, amely idő alatt igen sok fejet készítettem.
Az Egyesült Királyságból Bostonba mentünk, a Powell céghez, ahol
további 2 év gyakorlat következett és nagyon sokat tanultunk.
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Az alkotó páros
Arany- és ezüstművesként készítettek Önök valaha ékszereket is?
Igen, készítettünk ékszereket, de csak alkalmanként.
Cilia Londonban is dolgozott egy divatékszer üzemben,
ahol ékszereket is tervezett.
Voltaképpen mi is a Mokumeum©
és milyen pluszt ad a fuvolának?
Mokume-Gane egy ősi japán kézműves eljárás, amely mindig is
lenyűgözött engem, egyszerűen azért, mert gyönyörű és minden
egyes darabnak egyediséget kölcsönöz. Nagyon érdekelt vajon
milyen hatással van a fuvola rezonanciájára, ha egy ilyen összetett
anyagból készítjük el. Természetesen némiképp módosítanom
kellett azt az eljárást, amivel általában a fuvolafejeket készítik, és
bele telt pár évbe, míg a tökéletes keveréket megtaláltam. Maga
az anyag úgy készül, hogy igen vékony arany és ezüstlemezeket
rétegezünk egymásra. Nyomás és hő hatására összeolvadnak,
atomi szintű kétés keletkezik, de az nem ugyan olyan mintha
összeforrasztanánk őket. Ebbe a rétegelt anyagba kúp alakú
lyukakat fúrok egy speciális szerszámmal, majd kinyújtom az
anyagot. Ezáltal előtűnnek a különféle rétegek, és létrejön az a
sajátos felszín, amely Mokumeum© jellegzetes küllemét biztosítja.
Ha jól értem a Mokumeum©
egy lemez, így a csövet forrasztani kell?
Pontosan. Mokumeum© -ot csak lemez formájában lehet
előállítani. Ezt a lemezt alakítom én csővé, majd összeforrasztom.
Eltekintve az általunk használt anyagtól, még ez is különlegessé
teszik a mi fuvoláinkat. Alig néhányan dolgoznak csak forrasztott
csővel. A nagy cégek számára a géppel készített, húzott csövek
nagy számban elérhetőek, és így ez számukra meglehetősen
költség hatékony eljárás is. Varratolt csövet készíteni nagy kihívás
és sok gyakorlást igényel. Ezt Angliában Mike Allen-nél tanultam.
Az izgalmas az egészben az, ahogyan a varratolt cső a hangra hat.
Ezeket a csöveket forrasztás után több alkalommal is újra kell húzni.
A mi fuvoláink esetében az arany és az ezüst egymás mellett élnek,
tehát nem ötvözetről van szó. Mindkét anyag látható, egyesültek,
mégis megtartják egyedi sűrűségüket. Ezért van a hangszereinknek
különleges rezonanciájuk.
Milyen volt az új fuvola fogadtatása Manchesterben?
Nagyon izgatottak voltunk a fuvola bemutatásakor, alig vártuk
a visszajelzéseket. Ezt megelőzően már voltak pozitív visszajelzé
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seink többek között Robert Pot-tól, Emily Beynon-tól és Andrea
Lieberknecht-től, de a találkozón nagyszámú érdeklődő véleményét
ismerhettük meg. Meglehetősen jól sikerült. A fuvolások észrevették
a könnyed billentést, és sok hozzászólást kaptunk a megszólaltatás
könynedségét illetően. Valamennyi fuvolánkat fehérarany rugókkal és
Straubinger párnázással kínálunk. A lábrész ergonomikus kialakítású,
így a jobb kéz kisujjnak sokkal kényelmesebb. A fuvolások a hangszer
akusztikájával kapcsolatban is nagyon pozitívan nyilatkoztak.
Rengeteg időt töltöttem azzal, hogy annyi fuvolát mértem meg
amennyit csak lehetett. A célom az volt, hogy hatékony egyensúlyt
találjak a mai, modern hangszerek és a régi Louis Lot fuvolák
karakterisztikája között, amelyet a mi hangszereinkbe is be tudok
építeni. Az Eloy Flutes termékei rendkívül sokoldalúak.
A hangjában mindenki megtalálhatja a kedvére valót. Mindemellett
kivételes minőségű ezüst és aranyfuvolákat kínálunk, amelyek nem
a Mokumeum© a technológiávak készültek. De a Mokumeum©
valóban valami igazán különlegeset kínál – az arany rezonanciáját,
felhangdús, de sötét hangot, valamint a hang könnyedségét és
csillogását, amelyet az ezüst ad a fuvolának. Kétféle Mokumeum©
hangszert kínálunk: az egyik vörösarany és ezüst keverék, a másik
platina-fehérarany és ezüst keverék.
Mondjon még néhány szót a fejekről!
Igen, ez az a pont ahol a fuvolakészítés igazán bonyolulttá
válik! Biztos vagyok benne, hogy az általunk készített fejek a
maximumot kínálják a fuvolásoknak. Számomra a sokoldalúság,
reakciókészség és nagy dinamikai skála létfontosságúak. A fuvolás
felhanggazdagságot, mozgékonyságot és erőteljes mély regisztert
fedezhet fel bennük. Véleményem szerint a fej adja meg a fuvola
hangzásának számos, igen fontos vonását. Innen van az is, amiért
kizárólag forrasztott kéményeket használok. A játékostól függ
egyébként, hogy milyen kialakítású fejet keres. Jelenleg egyetlen
fajta fejet készítünk, de most már készen állok arra, hogy egy
másik profilt is készítsek, a tervezés és kisérletezés előrehaladott
stádiumba vannak. Az előkészítést digitális esztergával (CNC)
végzem, a valódi munka ezután kezdődik a fejen, teljesen kézzel.
A polírozás is kézzel készül, minden fejet szigorúan tesztelünk,
és ha nem Eloy minőségű, újra kezdjük az egészet elölről.
Mokumeum© fejeket önmagukban is árulnak?
Természetesen! Gyakran relatíve olcsóbb ez a megoldás,
ha valaki a saját fuvoláján akar új vagy magasabb minőséget
keresni. A Mokumeum© fej gyakran csaknem ugyan olyan, vagy
akár jobb minőségű hangot ad a fuvolának, mintha az egész
hangszert Mokumeum© -ból készítenénk. Ezzel azt akarom
mondani, - persze csak elvileg - hogy ha a fej adja durván a
hangminőség 80%-át, a test ugyan abból az anyagból 20%-ot ad
ehhez akkor elértük a használt anyag potenciáljának 100%-át.
De ez nem azt jelenti, hogy azt a bizonyos 100%-ot csak azonos
anyagból érhetjük el! Az ötvözetek kombinációja adja a fuvolának
és a fuvolásnak, azt a szélesebb lehetőséget, ahol a keresett
hangminőséget és színt megtalálhatja.
Van tapasztalata arról, hogyan viselkedik egy Mokumeum©-ból
készült fej egy ezüst- vagy aranyfuvolával?
A kísérletezés, amellyel a számunkra ideális hangot keressük,
nem korlátozódhat arra, hogy különféle ötvözetű fejeket
készítünk. Mivel a fuvolafej voltaképpen egyfajta „hang-generátor”
meghatározó módon járul hozzá a fuvolának, mint egésznek a
hangzásához. Ugyanúgy, ahogy egy aranyfej az ezüstfuvolán
jelentősen megváltoztatja a hangszer egészét, szintén egy
Mokumeum©-ból készült fej jelentősen hat egy arany vagy egy
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ezüst fuvolatestre. Általánosságban a Mokumeum© fej át tudja
adni színének és csillogásának minőségét bármilyen anyagból
készült fuvolának.
Ön sok fuvolát megmért.
Milyen skálát használ? Van saját skálája is?
Egy régi Powell skálát használok, amely egy kicsit közelebb áll az
eredeti Cooper-féle skálához, mint amit manapság használnak.
Az említett skálát használták a 80-as évek közepéig, és a fuvolások
nagyom elégedettek voltak vele. Azt hiszem ennek a skálának és
az általam alkalmazott csőkészítési eljárásnak a kombinációjában
megtaláltam az ideális hangolást az Eloy fuvolák számára (Minden
fémnél ezt használom, kivétel a 14k arany). A fejek esetében több
csőátmérő profilt is használok, de a testek esetében csak egy
skálasablont alkalmazok.
Tanultak valaha fuvolázni is?
Igen, de nem profi szinten.
Van kedvenc fuvolása, vagy játékstílusa –
különös tekintettel a hangra?
Ez biztos egy beugratós kérdés… Fuvolaépítőként a célom „egy ide
ális hang és mechanikai koncepció” megalkotása a célom, amely
egy olyan általános elvárást elégít ki, amelyet egy fuvolás vár
egy fuvolától. Természetesen sokat adok vásárlóim véleményére.
Értékelem problémáikat és kéréseiket, ugyan úgy ahogy Albert
Cooper tette a 70es években, mielőtt megújította a fuvolaépítést.
Például, a hangerő kulcskérdés manapság, de ezt elérni csak nagyon
óvatosan lehet, úgy hogy a hang más fontos aspektusai ne szenved
jenek csorbát. Egy átlagos minőségű fejnél általában itt van a hiba.
Számomra az a kihívás, hogy miként tudom a különféle elvárásokat
beilleszteni egyetlen fejbe. A kulcsszó az egyensúly. Szeretem a
színeket a fuvolahangban, amely akkor válik teljessé, amikor az egész
dinamikai skálát kihasználják. A fuvolahangnak ugyan akkor teltnek
is kell lennie, és mindhárom oktávban minden erényt fel kell tudni
vonultatnia. De szeretem a sötét hangot is, de nem a túl sötétet.
Ha egy 14k aranyfejet teszünk egy ezüstfuvolára, akkor néha elég
közel jutunk az általam keresett személyes hangideálhoz.
Ezért kezdtem a kísérletezni a Mokumeum© csövekkel.
Mit mondana zárszóként?
Az újszerű hang meglehetősen relatív fogalom. Egy fuvolának termé
szetesen fuvolának kell maradnia. A hang egyszerre mély és áttetsző,
energiával teli, még sem hivalkodó – ez az, amiért a fuvolahangot
szeretem. Minden fuvolának, akárcsak a fuvolásoknak saját egyedi
személyisége van. Ennek tükröződnie kell a fuvolaépítésben is.
Mi szenvedélyes fuvolaépítők vagyunk, akik szenvedélyes fuvolások
nak építenek hangszereket. A szabványosítás és a „sztenderdizálás”
idejét éljük, de mi ennek ellenére valami egyedülállót és személyeset
szeretnénk adni az előadóművészeknek.
* Szent Eligius (francia: Éloi, †660 körül, napja december 1.) alacsony
sorban született. Patkolókovács, fémműves volt, majd II. Chlotar,
a frank király ötvösmesterévé és tanácsadójává emelkedett. A király
halála után a papi rendbe lépett és térített a germánok között, vé
gül Noyon püspöke lett. Korábbi foglalkozására való tekintettel az
aranyművesek és kovácsok védőszentje. Képmásain felváltva hol
püspöki díszben, hol bőrkötényben és sapkában ábrázolják, attribú
tuma az aranykehely, amely mindkét tevékenységének szimbóluma.
Ábrázolásain feltűnik még a kalapács, fogó és fújtató is, valamint a
lóláb, mivel a kovácsok lódoktorok is voltak.
Czeloth-Csetényi Gyula

5/17/10 1:03 PM

Emlékezzünk a 110 éve
elhunyt Doppler Károly
fuvolaművészre
Az 1900. év március 25-én megjelent Vasárnapi Újság 47.
évfolyamának 12. számából idézünk:
DOPPLER KÁROLY
(1826-1900)
Doppler Károlyban, aki e hó 11-én Stuttgartban 74 éves korában
elhunyt, a magyar zene egyik érdemes mívelője veszett el, aki bár
csak pályája első felét szentelhette hazánknak, de az alatt az idő
alatt is sok érdemet szerzett a magyar színpadi zene fejlesztése
körül. Élete nagyobb része külföldön telt el, de ez alatt is folyton
érdeklődött hazai zenei életünk iránt.
Doppler Károly, ki testvéröcscse volt Doppler Ferencznek, jeles
zeneszerzőnknek, 1826-ban született, s már mint tizenegy éves
fiú a budai színházhoz szerződött második fuvolásnak. Egy évvel
később önálló hangversenyen lépett fel nagy sikerrel, s 1840ben első fuvolássá lépett elő. Már ifjan kezdett zeneszerzéssel
is foglalkozni, s első nagyobb szerzeménye, a József főherczeg
ötvenéves nádorsága ünnepére irt magyaros stílű ünnepi nyitány,
szép sikert is aratott. Számos színdarabhoz irt zenét s 1843-ban
két felvonásos ballettel lépett a nyilvánosság elé. A sokat ígérő ifjú
művész alig 19 éves korában már második karmesterré lett, majd
mikor Aradon opera alakult, ehhez hívták meg zeneigazgatónak.
Itt találta a forradalom, melyből ő is kivette részét: 1849-ben
ő vezette a magyar honvédség zenekarát egész a komáromi
kapituláczióig. A forradalom után Erkel Ferencz oldala mellé
került, mint a Nemzeti Színház második karmestere s ez állásában,
melyet 12 évig töltött be, különösen azáltal szerzett érdemeket,
hogy ő állította össze az akkortájban színre került népszínművek
zenéjét s számos népdalt is szerzett, melyek még ma is népszerűek
színpadainkon. Nagyobb művekkel is próbálkozott: a pesti Nemzeti

Színházban 1853-ban «A magyar gránátos tábora» czímű víg
operája, a következő évben pedig «A vadon fia» czímű romantikus
operája került színre. 1857-ben, mikor Erzsébet királynő először
járt Pesten, a látogatás örömére rendezett díszelőadáson előadott
három felvonásos ünnepi opera első felvonását Erkel Ferencz, a
másodikat Doppler Ferencz, a harmadikat Doppler Károly írták.
Miután tizenkét évig volt karmester, bátyjával, - ki a fuvolát
szintén kitűnően kezelte – hangversenykörutat tett, először
Németország főbb városaiban, majd Belgiumban, Angolországban,
Oroszországban, Romániában, Szerbiában, Bulgáriában stb.
Mindenütt nagy sikereket arattak; Weimarban Liszt Ferencz is a
legszebb dícséretekkel halmozta el a két művészt, 1854-ben pedig
Meyerbeer meghívta őket Berlinbe, egy általa rendezett udvari
hangversenyen való közreműködésre.
1862-ben a bécsi udvari operához hívták meg Doppler Károlyt, ahol
bátyja már régebben a balett karmestere volt. Bécsből a stuttgarti
udvari színházhoz került, mint első zeneigazgató, s itt is működött
néhány évvel ezelőtt bekövetkezett nyugdíjaztatásáig, amit
szemének elgyengülése tett szükségessé.
Karmesteri állását mindig lelkesedéssel és példás buzgalommal
töltötte be, s több színdarabhoz tetszést aratott zenét írt.
Neje is művésznő volt, a pesti Nemzeti Színház kedvelt tánczosnője,
Kobler Lujza, a Nemzeti Színház egykori balettmesterének leánya,
kinek családjáról Jókai «A Koblerék tánczoló babái» czímmel
érdekes tárczaczikket írt. Csaknem negyven évig tartó boldog
házaséletet élt Doppler Kobler Lujzával, s úgyszólván együtt
is haltak meg: Doppler Károly halála neje temetése napján
következett be. A stuttgarti közönség nagy részvéttel kísérte ki az
öreg művész koporsóját a sírhoz, hű élettársa mellé.
Alapos zenei képzettség, pontosság, lelkiismeretesség jellemezték
Dopplert élete pályáján. Számos kiváló énekest és énekesnőt
képzett ki egész önzetlenséggel, kötelességének tekintve,
hogy jeles művészi erőket neveljen a műintézetnek, melynek
szolgálatában állott. E tulajdonságai nagy népszerűséget szereztek
neki a művészi körökben. Négy gyermekét is a művészi pályára
nevelte, kik mindnyájan becsülettel megállják helyüket.
Fábián Tímea
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Louis Lot – a Böhmfuvola
Stradivari-ja
Louis Lot – a Böhmfuvola Stradivari-ja
Amikor a főiskolán Elek Tihamérhoz jártam volt egy biztos trükköm
arra az esetre, ha nem akartam etűdöt játszani: csak szóba kellett
hoznom a francia fuvolaépítést, különös tekintettel Louis Lot
munkáira. Mivel Tihi avatott fuvolaépítő is volt azonnal kapott az
alkalmon és mesélni kezdett minden ismerhető részletet olyan
részletességgel, hogy alig tudtam követni. Elgondolkodtató, hogy
mi fuvolások milyen keveset tudunk a nagy értékű, antik fuvolák
világáról, míg a Stradivari hedegűk értékéről szinte még az utca
ember is tud.
A XIX. századig a fuvola szinte alig változott, csupán annyi történt,
hogy a fa testre egyre több billentyűt helyzetek el. Már régóta
érlelődött egy nagyarányú hangszerreform lehetősége.
A Louis Lot fuvola kialakulása szorosan kapcsolódik Theobald
Böhm zseniális fuvolafejlesztői munkásságához. Böhm az 1830-as
évek elején több koncertkörutat is tett Londonba, illetve Prárizsba,
hogy megreformált hangszerét megismertesse. Bár játékát nagyra
értékelték a hangszer maga nem aratott átütő sikert. Azonban
1834-es párizsi látogatása alkalmával Louis Dorus (1813-1896)
és Paul Hippolite Camus (1796-?) (nem tévesztendő össze a
zeneszerző Pierre Camus-vel, a Chanson et Badinerie szerzőjével)
az új hangszer mellé álltak. Dorus a párizsi Nagyopera fuvolásaként,
- és később a Conservatoire tanáraként - sokat tett a hangszer
francia földön való népszerűsítéséért, később iskolát is írt az új
fuvolára. Camus, mint a párizsi Olasz Opera szólistája szintén sokat
tett az új fuvola elterjedéséért. Kettőjüknek tehát elévülhetetlen
érdeme volt a Böhm-fuvola franciaországi elterjedésében, noha
Toulu, a Conservatoire akkori professzoraként nem pártolta az új
hagszert. Őt tanítványa Demersemann követte volna, aki szintén
ellenségesen viseltetett az erősen megreformált hangszerrel
szemben, de addigra már Böhm fivolája olyan befolyást gyakorolt
Európában, és Amerikában is, hogy a kinevezést 1860-ban végül
Dorus kapta meg.
Az ún. francia-modell kialakulásához az a tény vezetett, hogy Dorus
és Camus szükségesnek tartotta a Böhm által előnyben részesített
nyitott gisz elhagyását. (Nyitott gisz-es hangszer esetében a bal kéz
kisujj mindig lenyomva tartja a gisz kart; ez felel meg a g hangnak.
Giszt úgy kapunk, hogy elengedjük a billentyűt, tehát éppen
ellentétesen mint a mai hangszereken). Mindezt azért tették, hogy
az új fogásrendszert ezzel is könnyebbé tegyék. Böhm sohasem
örült ennek a változtatásnak– és akusztikailag is indokolatlan, sőt
hibás – de szemet hunyt az átalakítás felett, mert így találmánya
gyorsabb elterjedését remélte.
Az érdeklődés lassan, de biztosan növekedet, így Böhm engedélyt
adott a gyártásra, Londonban Rudall & Rose (a későbbi Rudall,
Carte and Co.) cégnek, valamint Párizsban, Godfroynak és Lot-nak.
Louis Lot (1807-1896) ekkor még Clair Godfroy Aîné (1774-1841) és
fia Vincent keze alatt dolgozott, együttműködésük oly szoros volt,
hogy 1833-ban Godfroy lányát, Caroline-t vette feleségül. Lot 1855ben önállósította magát, de a szoros együttműködés jegyében
Gorfory műhelyéhez közel nyitotta meg sajátját.
Louis Lot kiváló munkái már Gorfroy-ék keze alatt is nagy hírnévre
tettek szert. Kiváló fuvolaépítői érzéke mellett, kifinomult
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Luis Lot 4166-os számú fuvolája
esztétikai ízlése volt. Ismertsége csak fokozódott az új hangszer
terjedésével és azzal, hogy Böhm is nagyra tartotta, sőt nagyszámú
megrendelőit, akiknek igényeit már nem volt kapacitása kielégíteni,
hozzá irányította.
Böhm, bár maga tanult aranyműves volt, soha sem készített
aranyfuvolát. Az első ilyen hangszert a Rudall-Carte készítette 1865ben, de egy évre rá Louis Lot is megalkotta első ilyen hangszerét
18k aranyból. Ez a fuvola később Jean-Pierre Rampal birtokába
került, és ezt a fuvolát hallhatjuk a közismert videómegosztó
portálon Rampal kezeiben.
Legendák és tények összemosódnak Lot fuvoláival kapcsolatban,
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párizsi Conservatoire-ban végzettek egész sorát nyitotta meg
a zenekarnál. Közülük szinte valamennyien Lot hangszerén
játszottak. Molé hangszere volt az első ezüst és egyben h-lábas
darab Lot műhelyéből (No. 4358).
Amikor George Winfield Haynes (1866-1947) és bátyja William
Sherman Haynes (1864-1939) megnyitotta műhelyét Bostonban
gyakorlatilag ezeket a fuvolákat másolták, csak úgy, mint Böhm &
Mendler modelljét.
Haynes-ék tehát azt a jellegzetesen francia mintájú Lot-féle
fuvolát tették meg standard hangszerüknek, mint profiknak szánt
fuvolát. Tőlük önállósította magát 1927-ben Verne Q. Powell, aki
szintén neves céget alapított. Ezzel a francia-modell hatása ÉszakAmerikára is kiterjed, így már nagyobb hatást gyakorolva, mint
Böhm eredeti fuvolaideálja. A francia fuvolaépítés és hangzásideál
tehát döntő befolyást gyakorolt a tengeren túlon is.

Rampal Luis Lot fuvolán játszik
sokan találgatják ma is, mi adja fuvoláinak különleges hangját.
Nézzünk néhány jellegzetességet, amelyek hangszereit jellemezték.
A nyitott billentyűk és a nyitott gisz mellett – amely a franciamodell legfontosabb ismertető jegyei – különös érdeklődést
mutatott az anyag iránt. Lot nem használta a szokásos ezüstöt
(900-as és a ma szokásos 925-ös finomságot), hanem a 958-ast,
az ún. francia vagy brit ezüstöt részesítette előnyben. Ez volt az
ékszerészek szabványos ezüstje Angliában 1697–1719 között,
ezért hogy magakadályozzák az ezüst pénzérmék ékszerkészítés
céljára való felhasználását. Egy másik érdekesség, hogy soha
sem használt húzott csövet, hanem mindig egy ezüst lemezt
hajlított cső alakúra. Kétségtelen, hogy a puha ezüsttel könnyű
így dolgozni. Ma is találgatják hogy volt-e ennek valamilyen más,
különleges oka, vagy csak így volt egyszerűbb dolgozni. Lehet,
hogy ezzel függ össze hangszereinek sötét, és gazdag hangja,
amely ugyanakkor fókuszált is a mély regiszterben, és amelynek
még ma is hírnevét köszönheti. Gyakran éri kritika - jogosan - Lot
fuvoláit gyenge mechanikájuk miatt. A billentyűk kicsik és nem
megfelelő tömegűek. Gyakran látják el mai billentyűzettel őket, de
ilyenkor a kémények cseréjére is szükség van, mert azok szintén
elég vékonyak. Ha mai hangolásnak megfelelően játszani akarunk
egy Louis Lot fuvolán a hangnyílásokat egyébként is szükséges
áthelyezni, mert ezek a fuvolák 435 körüli hangolásban készültek.
Egy felújított és koncertkörülmények között is használható Louis
Lot fuvola ára akár 35000 dollár is lehet.
Átalakított mechanikájú hangszert használ William Bennett is, aki
az Altustól kért segítséget fuvolája felújításához. Ugyan ez a cég
egy limitált kiadású modellt is kibocsátott 946 finomságú ezüstből,
amely a lehető legpontosabban követte Lot modelljét, és amelynek
hangja nagyon hasonló az eredetihez. Ma már ritkán kerül elő
ismeretlen Lot fuvola, de ára felújítás nélkül is igen magas.
Az 1867-es párizsi Világkiállításon Louis Lot bemutatta immár
kiforrott, és saját jellegzetességekkel bíró fuvoláját, amelyek a
vékonyabb cső, nagyobb hangnyílások, szögletesebb befúvónyílás,
valamint a nyitott billentyűk és a Dorus által javasolt és ismert gisz
billentyű.
1887-ben egy újabb fontos elágazáshoz érkezett a fuvola franciamodelljének története. Ebben az évben vásárolt hangszert
Charles Molé, aki a Bostoni Szimfonikusok fuvolásaként a

fuvolaszo_2010_2_cs.indd 20

Louis Lot legkedvesebb közvetlen segédjének, Henry Villette-nek
adta át az üzletet. Villette legalább olyan kiválló fuvolakészítő volt,
mint Lot. Az ő idejében készült fuvolák külön értéket képviselnek.
Akárcsak annak idején Lot, ő is házasság révén került rokonságba
főnökével. Ezzel vált teljessé a francia fuvolaépítés vonala immár
családi kapcsolat útján is: Godfroy-Lot-Villette.
Őt követte Debonneetbeau de Coutelier 1889-ig, Emile Barat 1904ig, Ernest Chambille 1922-ig, majd az ő lánya Pauline Gabrielle
Chambille vette át az üzletet. Eközben az érdeklődés egyre
csökkent a műhely fuvolái iránt, jóllehet a márkanév megmaradt.
A Lot „dinasztia” 1951-ben ért tragikus véget, amikor Pauline Gabrielle
Chambille öngyilkos lett. A műhely hamarosan örökre bezárt és a
márkanév a Strasser / Marigaux / Lemaire birtokába került.
A műhelykönyvek homályos módon egy amerikai nő birtokába
kerültek, és azóta sem hozzáférhetőek. Ezért várják még a mai
napig is egyre az újabb fuvolák felbukkanását. Még ha nem
is sikerült megfejteni Louis Lot fuvoláinak titkát, munkássága
mai napig hatással van a világ fuvolagyártására, hiszen nyitott
billentyűs, zárt gisz-es modell vált egyeduralkodóvá, Böhm intelmei
és az akusztika ellenére.
Az alábbiakban néhány brit fuvolás következik, akik ma is c-lábas,
nyitott-, illetve zárt billentyűs, 1900 előtti Louis Lot hangszert
használnak:
Solist William Bennett
ex Princ. London Symph Orch. Richard Davies
Princ Scottish Chamber Orchestra Emily Beynon
princ of Concertegebeow Orchestra, Amsterdam Lorna McGhee
Sarah Newbold
princ, London Phil. Orch. Lenore Smith
princ, Royal Phil. Orch. Michael Cox
BBC Symph Orch. Richard Taylor
ex London Symph. Orch. Michael Hurst
princ, Royal Opera House Orch. Luke Strevens
princ, Touring Ballet Orch. Gareth Davies, Douglas Townend
ex BBC Welsh Orch. Trevor Wye
Források:
Dr. Szabó Antal: Theobald Böhm és fuvolái
Michael C Botha: A Brief Hsistory of The Louis Lot Flute
www.antiqueflutes.com
Czeloth-Csetényi Gyula
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hírek
fuvola feszTivál - péCel
doppler károly halálának
110 éves évfordulója
alkalmáBól
2010. szeptember 10-11.
feszTiválprogram
szeptember 10.
ráday-kastély (pécel, kálvin tér 1.)
16 óra
MEGNYITÓ ÉS KONCERT - A Doppler fivérek és magyar kortársaik
zenéje, fellépnek: A Péceli Zeneiskola tanárai és diákjai
- szünet 17:30
PROF. DR. CSETÉNYI GYULA előadása
„A Doppler fivérek szerepe a XIX. századi magyar zenei életben „
címmel, projektoros vetítéssel egybekötve

4. Doppler Ferenc: Fantázia Beethoven témáira
(Czeloth - Csetényi - Mikola)
5. Doppler Ferenc: Ajándék Rigiből
(Nagy - Fábián - Mikola)
6. Doppler Ferenc - A. Zamara: Casilda-fantázia
(Fábián - Kolarics)
7. Doppler Ferenc: Nocturne
(Czeloth–Csetényi - Illés - Nagy - Mikola)

nyári zenei TáBorok
kedves fuvolások!
a következő kurzusok információi csupán tájékoztató
jellegűek.
az aktuális szám szerkesztésekor, még nem tudtak
a szervezők minden részletet a fuvolaszó számára biztosítani.
így a hiányosságokért, s a későbbi változtatásokért
felelősséget vállalni nem tudunk.

26. régi zenei napok
sopron, 2010. június 19-26.
Bővebb információ: Liszkay Mária fesztiváltitkár
www.filharmoniabp.hu

A CORPUS hangszerkereskedés HANGSZERKIÁLLíTÁSA ÉS vÁSÁRA
szeptember 11.
péceli városi zeneiskola nagyterme (pécel, kossuth tér 3.)
11 óra
„KONCERT A SZALONBAN”
A Doppler fivérek és külföldi kortársak művei csendülnek fel a
budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola fuvola
szakos növendékeinek hangversenyén
Zongorán közreműködik: Mikola Éva
Narrátor és verset mond: Fenyő Ervin
ráday-kastély, pécel
17 óra
ZÁRÓKONCERT, Fellépnek: Dr. Csetényi Gyula,
Czeloth-Csetényi Gyula - fuvola,
a Flautanduo: Illés Eszter és Fábián Tímea – fuvola
Baráth Emőke - ének, Kolarics Kinga Katinka - hárfa,
Mikola Éva - zongora, Nagy Zsolt-kürt
műsor:
1. Doppler Ferenc és Károly: Magyar Fantázia
(Dr. Csetényi – Czeloth-Csetényi - Mikola)
2. Doppler Károly: Pásztorhangok (magyarországi bemutató)
(Fábián - Illés – Baráth – Mikola)
3. Doppler Ferenc: „Air valaques”Fantázia op.10.
(Illés - Mikola)
- szünet -
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XXXiv.
Békés-Tarhosi zenei napok
fuvolakurzus
Békés, 2010. június 22-27.
2010-ben tizenhetedik éve rendezzük meg a fuvolakurzust,
ahová alap-, közép- és felsőfokú kategóriában várjuk 11 éves kortól
a fiatalokat.
művészeti vezető:
MATUZ István Kossuth díjas fuvolaművész - Debrecen
művésztanárok:
ITTZÉS Gergely - Győr, KOZMA András, REGőS Imre - Debrecen
korrepetitorok:
KANCSÁR vera, KIRÁLY Márta, GRANIK Anna
kurzusvezető:
SZILÁGYI Erzsébet, a BvKK igazgatóhelyettese
jelentkezési határidő és a kurzus címe:
2010. május 25.
Békés városi Kulturális Központ
5630 Békés, jantyik M. u. 23-25. T/F: (+36) 66/411-142
E-mail: bekesikultura@bekesikultura.hu
www.bekesikultura.hu
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XIV. ORSZÁGOS
FUVOLÁSTÁBOR
Bóly, 2010. június 27-július 04.
Ált Isk. és AMI
7754 Bóly, Rákóczi u. 2.
Tel.: 06 69/ 868 120, Fax: 06 69/369 369
Tájékoztató és jelentkezési lap:
www.altisk-boly.freeweb.hu

Ifjú Zeneművészek
Nemzetközi Nyári Akadémiája
Debrecen, 2010. július 18-27.

XXVI. PRO MUSICA
NEMZETKÖZI NYÁRI AKADÉMIA
INTERNATIONAL SUMMER
ACADEMY
&
PARTIUMI KERESZTÉNY
EGYETEM
PARTIUM CHRISTIAN UNVERSITY
Nagyvárad, 2010. augusztus 1-8.
Hangszerek:
fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, hegedű, cselló, magánének,
kürt, gitár, kamarazene

Jelentkezési feltételek:
Korhatár: 16 éves kortól
Jelentkezhetnek fiatal zeneművészek, zeneművészeti egyetemek,
karok és intézetek hallgatói, szakközépiskolák növendékei.

Információk:
Csetényi Gyula
+36 30 960 6076, csetenyi.gyula@gmail.com

A jelentkezési határidő:
Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar: 2010. május 15.
Hangszeres mesterkurzusra - jelentkezési lap: 2010. május 15.
Értesítés a jelentkezés elfogadásáról: 2010. június 1.

Helyreigazítás

További információ
www.zene.unideb.hu

Legutóbbi számunkban sajnos hiányosan jelent meg az
újonnan megalakult Magyar Fuvolás Társaság Elnökségének
tagnévsora. Ezúton szeretnénk javítani tévedésünket.
Elnök: Dr. Csetényi Gyula

Győri fuvolakurzus
Győr, 2010. július 19-28.

Bizottsági tagok:
Illés Eszter, Kádár Krisztina, Kovács Zsuzsanna, Krum Enikő,
Radnóti Katalin, Sziklai Kinga

Tanárok:
Dejan Gavric, Ittzés Gergyely
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hungaroTon
lemezajánlaT

fon-Trade musiC
fuvolás kiadványok

kiadványaink boltunkban megvásárolhatók

fon-Trade musiC
HANGSZERBOLT
ÉS FÚvÓS HANGSZERÉSZMűHELY
1081 Budapest, Kiss józsef utca 14.
Telefon: 06 1 210 2790, 06 30 488 6622
Nyitva tartás:
munkanapokon 9:00–17:30-ig
www.fontrademusic.hu
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1081 Budapest, Kiss József utca 14., Telefon: 06 1 210 2790, 06 30 488 6622

fuvolaszo_2010_2_cs.indd 24

5/17/10 1:03 PM

