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Kedves FuvolásoK! 
Kedves KollégáK!
Újságunk hasábjain újra találkozunk!
Az idei tavaszi kiadás bővelkedik reprezentatív riportokban, 
versenyfelhívásokban, összegző, elgondolkodtató írásokban.
Ám összességében mégis a legfontosabb, hogy ünnepel a fuvolás 
társadalom! A két kimagasló egyéniség 70. születésnapjának 
tiszteletére készült riportokat, a kitüntető első oldalakon olvashatják. 
Mikor kézbe vettem a Fuvolaszó olaszországi alteregóját, bevallom 
nagy meglepettséggel olvastam, hogy Sir James Galway immáron 
70 éves. Barátai, tanítványai, fantasztikus koncertet szerveztek ezen 
alkalomból a milánói Scalaban. Hasonlóan fontos és reprezentatív 
esemény keretei között március 20-án, az Óbudai Társaskörben 
Csetényi Gyula tiszteletére rendezett gálakoncerten neves művészek,
a magyar fuvolás társadalom kimagasló egyéniségei mellett,
Perényi Eszter hegedű- és Josef Podhoransky csellóművész köszönti
az ünnepeltet. Az est folyamán, zongorán Gábor József
és Termes Rita működik közre.

E rangos eseményre a szervezők szeretettel várják a kedves Kollégákat, 
Barátokat, jelenlegi és volt Növendékeket, hogy méltón legyen 
feledhetetlen ez a kerek évforduló!
A Magyar Fuvolás Társaság elnökségének újonnan megválasztott 
tagjai, folytatván az elődök elhivatottságát, s bízva a Társaság 
összetartó erejének fontosságában, 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.

Üdvözlettel:
a Szerkesztő 

Számlaszám: OTP Bank 11707024-20283513
A személyi jövedelem adó 1%-hoz:

Syrinx Alapítvány adószáma 18007428-1-43
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70 év és EGy kÜlöNlEGEs 
karriEr

interjú az ünnepelt
James Galway-al

Forrás: Falaut  43/2009.
Fordította: juhász orsolya

Mi az ön titka, mellyel megőrzi fiatalságát?
Nincs igazán titkom. Nem követek különleges diétát, amelyben 
például nem lehet kávét inni. viszont sok halat és zöldséget eszem, 
valamint néhányszor bekapok egy-egy szelet csokoládét is.
Mindazonáltal Svájcban élek, ahol a világ legjobb csokoládéi 
találhatók, így ez nem véletlen. Amikor egy-két napnál tovább 
maradok otthon, elmegyek  a barátaimmal sétálni a luzern 
környéki hegyekbe. De ha a kérdése arra vonatkozott, hogy hogyan 
tartom magam formában fuvola ügyben, a válasz nagyon egyszerű, 
minél több gyakorlással.

Az ön születésnapja az egyik igazán kivételes és különleges 
eseménye volt ebben az évben az NFA gyűlésének New Yorkban.
Ez a találkozó számomra rendkívüli volt. Megkaptam az életmű 
díjat kétezer fuvolista előtt, akik, ugyanúgy a világ élvonalbeli 
fuvolistái között vannak. óriási élmény volt, hogy együtt játszottam 
drága barátommal, philipp Mollal, s a feleségem is közreműködött. 
lowel liebermann szonatáját is előadtam a szerzővel a zongoránál: 
igazi történelmi esemény. Nagyon örültem, hogy olaszország is 
jelen volt Davide Formisano, Raffaele Trevisani, és Nicola Mazzanti 
személyében.

Szinte az egész fuvolairodalmat felvette hanglemezre, az ön 
felvételei iránymutatóak mindenki számára. Részt vett rengeteg 
TV műsorban, s nyugodt szívvel állíthatjuk a legfontosabb 
fuvolista napjainkban. Ön hogyan látja hangszerünk jövőjét?
Erre igen nehéz válaszolni. Inkább azt kellene kérdezni, hogyan 
látom a fuvolaipar jövőjét. A zenei ipar megváltozott olyannyira, 
hogy egy fiatal fuvolásnak nagyon nehéz karriert formálni.
Főleg a diszkográfia-ipar változott meg alapjaiban, s szinte le he-
tet len szerződést kapni egy lemezkiadó cégnél. A fuvola jövője 
azonban mégis biztosítva van a nagyszámú professzionista és 
amatőr révén. Sok fiatal tehetség van, akik jó irányban befolyá solják 
környezetüket.

Hogyan jellemezné magát a cd felvételt:
egy pillanatkép vagy egy megérkezés?
Mindkettő. Gondolom az én felvételeimen is lehet hallani a fejlődést!

Az ön előadásaiban melynek ad nagyobb szerepet,
a szabadságnak, vagy a szabályoknak?
Azt mondanám, hogy előadásaim soha nem voltak szabadabbak, 
s álltak közelebb az énekművészethez, mint most. Természetesen 
fontos, hogy technikailag is precízek, hiszen nagyon sok időt töltök 
az előkészületekkel, s az általános technikai gyakorlással. Nagyon 
szeretek skálázni, s mindig van nálam legalább egy Moyse kötet a 
turnéimon.

Remek kapcsolatot tart fenn több olasz fuvolistával, s több 
alkalommal értékelte pozitívan az olasz iskolát…
úgy gondolom, hogy napjainkban az olasz fuvolisták színvonala 
rendkívül magas. Ezt bizonyítja  több olyan olasz fuvolista mint, 
Formisano, Griminelli, oliva, Trevisani.

A jövőben több időt szán a tanításra?
Biztos vagyok benne, hogy a jövőben több időt töltök majd 
tanítással. Ez lesz az első számú dolog, amivel foglalkozni fogok.

Volt olyan találkozás,
mely mély nyomot hagyott a művészi pályafutásában?
Nagyon sok nagy emberrel találkoztam pályafutásom alatt…

Sokat játszik Lady Jeanne-nel, aki amellett,
hogy egy különleges művész, az ön csodálatos felesége is.
Ez az egyik legjobb dolog a karrierem során! Az a tény, hogy 
rendkívüli feleségem egyben fuvolista is, csak az egyik része az 
együtt töltött 25 évünknek. A legjobb dolog, hogy minden időnket 
együtt töltjük, otthon és turnén is. Más részről pedig számomra 
hatalmas inspiráció is egyben.

Van olyan zeneszerző, aki nélkülözhetetlen számára?
Beethoven. Nem tudom elképzelni az életem az ő szimfóniái,
vagy kvartettjei nélkül.

Ha már zeneszerző:
tetszenek Önnek az utóbbi években írt fuvola darabok?
Nagyon sok absztrakt született az elmúlt 10 évben, s néhány 
közülük nagyon érdekes.
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Meg tudna nevezni egy olyan zeneszerzőt napjainkban,
aki felkeltette az érdeklődését?
Sok olyan zeneszerző van, aki tetszik, olyanok is, akik nem 
kifejezetten az absztrakt zeneszerzők közé tartoznak.

Mit hallgat James Galway?
Sok rádiót hallgatok, egyházi zenét, vonós kvartettet,
új felvételeket, s természetesen a sok cd-t, melyet a barátaim, 
vagy a növendékek küldenek nekem.

Van hobbyja?
Azt kell mondanom, hogy az első számú hobbym a fuvola.
De szeretek backgammon játszani a feleségemmel, aki sokszor 
megver…és szeretek főzni, sakkozni és olvasni.

Közismert, hogy rendkívül büszke a saját kezűleg
ápolt rózsáira a kertjében…
Igen. van is egy james Galway nevű rózsa is, melyet
Nagy-Britanniában David Austentól lehet vásárolni. 
Egyébkent gyönyörű a kertem, és kb. 20 darab bonsai-om is van.

Hogyan szereti eltölteni a vakációit?
Itthon szeretem tölteni, de az utóbbi időben olaszországban
és Franciaországban is voltam.

Milyen Sir James Galway az életben?
Ez egy nehéz kérdés, talán jobb erről megkérdezni a feleségemet…

Mire a legbüszkébb?
Az otthonomra és azokra az emberekre, akik segítenek menni előre 
az utamon. A konyhától a kerten át, az irodáig nagyon sok munka 
van, és nagyon sok ember, aki értem dolgozik ezeken a helyeken. 
így nekem mindig nagy öröm hazatérni egy-egy turné után.

Azt hiszem, az az igazi elismerés, hogy a milánoi Scalaban 
ünnepelhette a születésnapját. 
Mindannyian nagyon hálásak vagyunk a Scalanak és… Davide 
Formisanonak, aki igazi pártfogója volt ennek az eseménynek, s 
ezúton is szeretném megköszönni Davide-nak, amit a szer ve zésért 
tett. Mindig fantasztikus élmény együttjátszani a ba rá taimmal.

Sir James Galwaynek van még valami álma,
melyet meg szeretne valósítani?
A jövőbeni tervem az, hogy az internetről is meg lehessen venni, 
és letölteni a gondolataimat a fuvolajátékról, például fuvolaórák 
keretein belül. valamint még több Master Classt létrehozni 
világszerte.

Milyen üzenetet, javaslatot ad nekünk, fiatal fuvolistáknak?
úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog az lenne, hogy egy 
egységes fuvolajáték módot találjanak például a virtuozitásban. 
Mint ahogy tették azt a fuvolaiskola világhírű megteremtői is: 
Briccialdi, Rabboni, köhler, De lorenzo.

Boldog Születésnapot kívánok Önnek!
köszönöm.

Salvatore Lombardi
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„szErENCsésNEk
vallom maGam…”

beszélgetés a 70 éves
Csetényi Gyulával
Neve, személyisége összeolvad a fuvolás társadalommal. Úgy érezzük, 
nagyon jól ismerjük, mint embert, mint művészt, mint tanárt, mint 
kollégát, mint barátot. Ezek ellenére, vagy épp talán mindezek dacára 
szerettem volna kicsit a kulisszák mögé látni, s felfedni, megmutatni 
azokat az emlékekkel teli pillanatokat, melyek Csetényi Gyula számára 
igazán fontosak. 

Kérem, meséljen a kezdetekről! Hogyan indult
a zenéhez fűződő kapcsolata? Miért pont a fuvolát választotta?
A kezdetek kezdetén zongorát tanultam Baján, az ottani iskolában. 
Majd a nővéremet felvették karvezetés szakra, Budapestre.
Ennek hatására úgy döntött a család, hogy felköltözünk a fő vá ros-
ba. Mindenképp szerették volna a szüleim, hogy folytassam zenei 
tanulmányaimat. én a zongora mellett más hangszert is ki akartam 
próbálni, így bementem a II. kerületi zeneiskolába, amely anno egy 
lakás méretű volt, két-három szobával. Nagyon nagy szeretettel 
fogadtak, azonban csak úgy volt lehetőségem más hangszert is 
tanulni, ha viszek magammal, mert ők nem tudtak biztosítani.

Így visszatekintve, akkor nem hegedűt,
s nem is trombitát sikerült magával vinnie az első órára.
A családban volt egy ősrégi fuvola, amelynek elefántcsontból 
készült a feje, s mindössze hat lyuk volt rajta. Amikor megjelentem 
janthó Berci bácsinál a teremben, felkiáltott, hogy ezt a hangszert 
inkább vigyem a Nemzeti Múzeumba. De később szerzett egy 
Schwedler-fuvolát. Az első Böhm-fuvolát a felvételi előtt kaptam – 
rendkívül egyszerű volt még márkajelzés sem volt rajta. viszont a 
Schwédler- fuvolának köszönhetem, hogy később a barokk fuvolán 
azonnal tudtam játszani.

Berci bácsi volt az első tanára?
Igen. ő Bántai vilmosnak volt a kortársa és kollégája. Mindketten az 
akkori állami Hangverseny zenekarban játszottak, még Ferencsik 
jános vezetésével. jeney zoltánnal együt ők hárman alkották a 
fuvolaszólamot.

Meddig tanult az irányítása alatt?
1956-ban kezdtem el fuvolázni, de az első két-három óra után 
hosszabb szünet következett a történelmi események folytán.
Majd azt követően elég jól haladtam, hiszen ma is bizonyított, hogy 
ha valaki zongorázni tud, könnyebben veszi az akadályokat. két évi 
zeneiskolai tanulás után rögtön második évfolyamba vettek fel a 
szakiskolába, ahol kovács Imre tanítványa lettem. Ide három évig 
jártam, majd a zeneakadémián - öt év után - 1966. április 26-án 
diplomáztam.

Emlékszik élete első fellépésére?
„Húha”! Nem mostanában volt! Még iskolásként játszottam Mozart 
C-dúr Andantéját, a petőfi Gimnázium Dísztermében, egy bál 
alkalmával. Rettenetes volt, minden rossz, ami egy fellépésen 
történhet, meg volt, - de ez a bálozókat nem zavarta.

4 - 5

Abban az időben volt lehetőség
külföldre utazni, kurzust látogatni professzoroknál?
1963-64 körül nyíltak meg a kapuk. Ebben az időszakban a 
kulturális Minisztérium engedélyével volt először alkalma a 
hallgatóknak a külföldi meghívásos ösztöndíjak elfogadására, 
illetve megpályázására. persze ezeket is többszörösen ellenőrizték, 
s csak kevés diáknak adtak lehetőséget. én szerencsésnek vallom 
magam, hiszen egy hónapot tölthettem karlheinz zoellernél 
Salzburgban, s két évet lipcsében Eric listnél professzornál a 
Gewandhaus zenekar akkori szólófuvolistájánál.

Salzburgban, vagy Lipcsében járt először?
1964-ben egy hónapot töltöttem meghívással Salzburgban. 
Családunk távoli rokona, az osztrák főváros egyetemén, Bécsben 
végzett zongoristaként, neki köszönhetem ezt a meghívást. 
Majd két év múlva, 1966-ban két város közül kellett választanom. 
Moszkvát, vagy  lipcsét ajánlották fel. én végül az utóbbit 
választottam több okból kifolyólag. Már akkor is nagyon vonzott 
Bach munkássága, s köztudottan lipcse meghatározó helyszín volt 
a zeneszerző életében. Ezen kívül pedig az 1965-ös Nemzetközi 
Fuvolaversenyen, - ahol kovács lóránt első díjat kapott -, mint 
zsűritagot ismertem meg Erich listet, aki a lipcsei egyetem tanára 
volt. így 1966 januárjától két évet töltöttem kint lipcsében állami 
ösztöndíjjal.

Két év nagyon hosszú idő.
Mennyire volt meghatározó ez az időszak a pályafutásában?
Igen sok újdonsággal szembesültem, még új fogásokat is tanultam. 
list számára nagyon fontos volt karg-Elert munkássága. Egy ha-
tal mas köteg kottát ajándékozott nekem az ő darabjaival, hogy 
hozzam haza, s a későbbiekben koncerteken játsszam, vagy 
tanítsam majd a következő generációknak. Mindezek mellett, 
abban az időben adta ki list a Mozart fuvolaversenyeket saját 
kadenciával, amelyekről sokat beszéltünk, és elemeztük
őket az órákon. 

Szelényi lászlóval purbachban (Ausztria) 2005
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A lipcsei évek után hogyan alakult az élete?
Mikor hazajöttem, szembesülnöm kellett a munkanélküliséggel. 
Több éven keresztül nem rendelkeztem szerződéssel, egy biztos pont 
sem volt az életemben, munkahely szempontjából. kizárólag alkalmi 
koncertekből, fellépésekből tartottam fenn a családomat. Majd négy-
öt év múlva tanári állást kaptam a katonai középiskolában, ahol nyolc 
évig dolgoztam. vele párhuzamosan két évet a Máv Szimfonikus 
zenekarban fuvoláztam, majd az állami Hangverseny zenekar állandó 
kisegítőjeként öt éven át, számos fantasztikus koncerten játszottam. 
Feledhetetlenek voltak Sztravinszkij vezényletével a zsoltárszimfónia, 
Doráti Antallal a Bartók Concerto, yehudi Menuhinnal, ojsztrahhal a 
hegedűversenyek.

Kit érez igazán mesterének?
Nagyon nehéz kérdés, hiszen több tanárom, professzorom volt. 
Mégis úgy érzem, james Galway az, akitől nagyon-nagyon sok 
mindent tanultam, annak ellenére, hogy kevés ideig tartott a 
közvetlen szakmai kapcsolatunk.

Mikor és hogyan alakult ki ez az ismeretség?
Svájcban tartott egy hosszabb kurzust, amire a fiam kiment 
tanulni. én egy turnéról hazaérve, kiutaztam, hogy hazahozzam 
kocsival. Akkor ismertem meg személyesen. Rá egy évre ugyancsak 
megrendezte ezt a kurzusát, amelyen hasonlóképpen az előzőhöz, 
rengeteg fuvolás jelent meg. olyannyira sokan voltak, hogy a 
felesége nem győzte „előkészíteni” a növendékeket, aki másnap 
játszott Galwaynak. ám így sem jutott mindenkire kellő idő, ezért 
megkért, hogy én is foglalkozzam a kurzusra jelentkezőkkel. 
Az ott töltött napok alatt, míg végighallgattam Galway tanítási 
óráit, fantasztikus tudással, gyakorlati megoldásokkal, stilisztikai 
jellegzetességekkel gazdagodtam. 

Előadóművészként kiemelkedően fontos szerepet töltött be 
életében a Barokk Trió.
Igen, számos nagysikerű koncertet, hangversenysorozatot 
tudhatunk magunk mögött. záborszky kálmán és végvári Csaba 
volt a kamaratársam az 1975-ben megalakult trióban. A csembaló, 
fuvola, generálbasszus ideális barokkos hangszer-összeállítás. 
Innen eredeztethető az együttes neve is. Bár sokszor játszottunk 
zongorával, mégis az igazi kuriózum akár itthon, akár külföldön a 
korabeli csembalóval való hangzás volt. később Mező lászló volt 
az együttesben, majd Bartha zsolt, aki hosszú éveken keresztül volt 
megbízható partner és barát. Szólózásait mindig nagy siker kísérte.

Hivatásában mire a legbüszkébb?
Ez összetett dolog, hiszen a hivatásom is több mindent magában 
foglal. Előadóművészként büszke vagyok a tizenhárom megjelent 
lemezemre, arra hogy 35 új mű ősbemutatója fűződik a nevemhez, 
melyek első felvételét én játszottam hanganyagra. pályafutásom 
során nagyon nehéz történelmi, politikai háttérrel kellett 
együtt élni. Nem tudtunk olyan kötetlenül turnékat szervezni és 
meghívásoknak eleget tenni, mint napjainkban. ám mindezek 
ellenére mégis nagyon jelentős momentumok voltak az életemben. 
Számos országban jártam a határbeli korlátozottság dacára. Több 
mint 1200 fellépést adtam a tanítás mellett. kevesen mondhatják 
el, hogy Európa szinte minden országában fellépett (többször is). 
A "szinte" szó Görögországot és Szerbiát jelzi, ahová nem jutottam 
el. S mindezek mellett pedagógusi hivatásom „csillagai” is nagy 
büszkeséggel töltenek el. 150 növendékem került a felsőoktatásba, 
ebből 49 a művészképzőre.

A fuvolás társadalom számára oly jól ismert neves művészeket 
indított el hivatásuk útján. 
Az elmúlt negyven év alatt fantasztikus növendékeim voltak, 
akiknek kimagasló karriere hűen tükrözi közös munkánkat. Minden 
kivételezés nélkül csak pár nevet említenék: Szabó Rozália, a 
legrégebbi zenekar, a drezdai Staatskapelle szólófuvolása. Bodoky 
Gergely, a Berlini Rádió Szimfonikus zenekarában első fuvolás, oláh 
péter, a kairói operaház, Rab Botond a Menuhin Társaság szólistája. 
kramarics katalin a lipcsei Gewandhaus, Bene F. Szelim a Bambergi 
Szimfonikusok, Bicsák Mátyás az Esseni Szimfonikusok szólistája. 
Turjai Rita, Hegyesi Gabi, Szűcs zsuzsanna, Bögös Béla, kaczander 
orsolya, Tímár judit, párkai krisztina, a hazai neves szimfonikus 
zenekarok kiválóságai. Számos növendékem magyar és nemzetközi 
konzervatóriumok, akadémiák tanárai. Csalogh Benedek (lipcse), 
Hoyer Anita (Dortmund), végh Márton (Herdecke-witten).

Nemrég tüntették ki a méltó „professzor emeritus” címmel. 
Az elmúlt évtizedekben számos generációt nevelt, tanított, 
terelgetett a szakma rögös útjain.
Ön szerint mi a legszembetűnőbb különbség a kezdetek,
s a mostani tanítás között?
Gyökeresen változott az elmúlt negyven évben a zeneiskolai oktatás. 
Sokkal fejlettebbek, tudatosabbak a pedagógiai elvek, a tanítási órák 
struktúrája kimagaslóan jobb. Egészen más kvalitással érkeznek már 
a mostani középiskolai felvételikre a gyerekek.

Berlini kamaraegyüttessel

Matuz István, Nils Thilo krämer, s a kedves titkárnő társaságában
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Természetesen mindehhez elengedhetetlen a felkészítő tanár 
tapasztalata, képzettsége, affinitása. A Magyar Fuvolás
Társaság tevékenysége folyamán számos továbbképzés, 
workshop, országos találkozó, megannyi neves fuvolaművész 
(Graf, Galway, larrieu, Schultz, Nicolet, Adorján, Susan Milan,
Gian luca petrucci) osztotta meg velünk gyakorlati tudását, 
tapasztalatait. Igyekeztünk mindig a legaktuálisabb „újdon-
ságokat” behozni a tagságnak.  De, hogy el ne feljtsem mind-
emellett, két alkalommal nagysikerű országos Fuvolás Bált
is rendeztünk, a Dunapalotában.

Munkásságának sokszínűségét tovább bővíti
a Magyar Fuvolás Társaság.
1991-ben alakult a társaság. 1990-ben volt a debreceni országos 
Találkozó, ahol egy nagyobb társaság beszélgetése folyamán 
vetettem fel, hogy alakuljunk társasággá, mert ezek a találkozók 
addig továbbképzések címén szerveződtek. Az ötletet még aznap 
szavazás követte, ahol egyöntetűen megszavaztak egy egységes 
társaság létrehozását, amely a tervek szerint alapítványként a 
fuvolisták törekvéseit hivatott támogatni. Itt fontos megemlítenem 
Csíder károlyt, aki a Fon Trade hozzájárulásával óriási segítségünkre 
volt abban, hogy az alapítvány megalakulásához szükséges 
összeget felajánlotta. Tíz éven keresztül voltam elnöke a Magyar 
Fuvolás Társaságnak, egy nagyon termékeny időszakban, majd 
változott a vezetőség és pár év után megszűnt. 2005-ben egy 
„Nyitnikék” továbbképzés alkalmával többen is felvetették, hogy 
a társaság már nem tölti be régi funkcióját, s indítványozták, hogy 
alakuljon újjá. Herczegh Mária segítségével 2006. októberében 
mindez meg is valósult, s azóta folyamatosan igyekszünk régi 
aktivitásában működtetni ezt a nagyon fontos kezdeményezést, 
ettől az évtől egy kicsit „megfiatalított” vezetőséggel. 

Nemrégiben jubilált a Pro Musica Nemzetközi Nyári Akadémia. 
Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
Bács-kiskun megyében játszottunk a Barokk Trióval egy ifjúsági 
sorozatban, amikor a megyei kISz elnöke, király zoltán megkérte 
a trió tagjait, hogy nyáron nyolc-tíz nap erejéig szervezzünk Baján 
egy kamrazenei tábort, ahol a zenét tanuló gyerekek a nyári 
szünetben tovább fejleszthetik tudásukat az irányításunk alatt. 
1975-ben indult útjára a kezdeményezés, mely évről-évre bővült, 
egyre többen és többen jelentkeztek. Szerettünk volna önállósulni, 
így a város vezetőségéhez fordultam, egy nagyobb méretű zenei 
szaktábort megrendezéséhez, elismert művészekkel, tanárokkal. 
Ez sikerült is. A kezdetek után öt-hat évvel vettük fel a „Pro Musica” 
nevet, amikor is a Minisztériumot írásban kértük, hogy legyen ez 
egy nemzetközi, Magyarország zenei kvalitását reprezentáló zenei 
tábor, mely a mai napig is képviseli a kezdetekben kitűzött célt.

Madarász Ivánnal való barátsága több évtizedre nyúlik vissza.
Bármikor is találkoztam Önökkel, minden alkalommal 
megbizonyosodtam a felől, hogy igenis létezik igaz barátság 
még ilyen hosszú idő távlatában is. 
A 70-es évek elején ismertem meg, mint műsorszerkesztőt a 
Filharmóniában. Már az első perctől igen pozitív benyomást tett 
rám. közvetlen, kedves megjelenése barátságra ösztönzött.
Ez azóta is így van. Majd minden nyári táborban együtt dolgoztunk. 
Sokat tanultam tőle, óriási tárgyi tudása lenyűgözött. Az éjszakába 
nyúló esti beszélgetések felejthetetlenek voltak. Mély empátiája, 
igazságérzete, őszinte megnyilatkozásai, amit nem rejt véka alá, 
mind-mind a baráti kapcsolatunk erősítését szolgálták.
Ritkán adódik az ember életében a szó valódi értelmében "őszinte 
barátság". ám Ivánnal számunkra ez megadatott.

Ennyi év tanítás és koncert sorozat tapasztalatával, melyik zenei 
korszakot, zenei stílusirányzatot érzi magához a legközelebb?   
én minden stílust szeretek. Szívesen játszom a hagyományosok 
mellett a modern vagy akár a napjaink zenéjét. De talán a 
romantika áll hozzám a legközelebb. Ebben az időben már a 
hangszer is jobb volt, nagyobb volumenű, mesterien virtuóz 
darabokat írtak, lehetőség van jól formálni, megmutatni mire képes 
a hangszer és az ember.

Ön szerint a fuvola anyaga meghatározó a hangszínben? 
Igen, mindenképp. Nemrég volt a kezemben egy fafej, ébenfából. 
Az ezüst fuvolámon teljesen barokk hangzást hozott. Nem volt éles 
hangja, mint a fém fuvoláknak, sokkal kiegyenlítettebbé vált.
Az arany esetében is így van, változik a szín, nemesebb a hang.
ám talán a platina anyaga a legjobb, ez egy ridegebb fém -
más a rezonálása.

Mit jelent az Ön számára a fuvola?  
Mindent! A megnyilatkozást, barátot, karriert, hobbyt, a szabadidő 
hasznos eltöltését, kultúrát, a megismerést, a megszerzett tudás 
átadását, a munkát, a ragaszkodást, a szeretetet.

Kedves Tanár Úr őszintén kívánok Önnek jó egészséget, még 
nagyon sok boldogsággal teli évet, s hogy álmait, terveit 
továbbra is ilyen lendülettel, ilyen kitartással, ilyen odaadással 
valósítsa meg! 
köszönöm!

Illés Eszter
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„NEm Csak PárNa”

Forrás: Falaut  43/2009.
Fordította: Juhász Orsolya

Az interjút Sergio Jerez-Gomez készítette David Straubingerrel 
spanyol nyelven, majd az angol fordítás után az „American Flute 
Guild” oldalán publikálták. Itt Amerika legfontosabb fuvolakészítőiről 
jelennek meg hírek, információk és érdekességek, így igazán nagy 
jelentőségű ez a beszélgetés.
Az elkövetkezendő hasábokon megjelenő ember nemcsak egy zseniális 
feltaláló, nemcsak szülőatyja egy forradalmian új párnának - melyet a 
fuvola mellett a többi fafúvós hangszeren is használnak -, hanem egy 
fuvolakészítő „mindenes”, aki egyesíti a tudományt a művészettel,
s közben legfőbb célja, hogy folyamatosan fejlődjön.

Hogyan összegezné az életét?
Ha össze kellene foglalnom pár szóban, azt mondanám, hogy 
mindig megpróbáltam nyitott maradni minden lehetőségre, és 
egész életemben kerestem a megoldásokat, melyek megadják a 
zenésznek a teljes szabadságot a zenei kifejezésben. Az előadóknak 
nem szabad soha limitálva lenniük a saját hangszerüktől, sőt a 
teljes szabadságot kell élvezniük, hogy kifejezhessék magukat. 
Az egész életem ezeknek a megoldásoknak a finomításáról és 
tökéletesítéséről szól, s mindig bennem lesz az a kiolthatatlan vágy, 
hogy felülmúljam az eddigi eredményeket.

Mi vezette ahhoz, hogy mindezzel foglalkozzon? Mondana pár 
szót az első találkozásáról a zenei élettel, s a hangszerjavítással?
Mi mindannyian 5 éves korunkban kezdtünk el zongorázni, majd 
én 12 évesen fuvolázni is. Tulajdonképpen az én első hangszerész 
tapasztalatom az volt, mikor édesanyám hazahozta az első 
fuvolámat, és én rögtön olthatatlan vágyat éreztem arra, hogy 
szétszedjem, és megnézzem, hogyan is működik!
képes vol tam újból össze is rakni úgy, hogy szerencsére működött 
is. Felső tagozatos koromban átváltottam oboára, és a Giordano 
Conservatoriumban folytattam tanulmányaimat, majd egy ösz-
töndíj segítségével a juilliard-on. végül elvállaltam egy oboista 
állást az indianapolisi szimfonikus zenekarban.
közben további állásra is szükségem volt, így elkezdtem hang sze-
reket javítani az indianapolisi állami iskolában. Míg ott dolgoztam 
az idős hangszerjavító kollégával, tovább finomítottam a hang sze-
rész tudásomat, rájöttem, hogy nagyon szeretek hangszert javítani, 
így 1970-ben nyitottam egy pici hangszerjavító műhelyt a házam 
alagsorában.

Miért kezdett el párnákkal foglalkozni?
Munkám során mindenfajta fúvós hangszert javítottam, de a 
fuvola tűnt a legproblémásabbnak. vizsgálva a problémák okait, 
kifejlesztettem egy új technikát és egy új javítási módszert. Ezek 
mind olyan eljárások, melyek javítják a fuvola teljesítményét, de 
végül soha nem voltam igazán elégedett a javítás stabilitásával, 
hiszen a figyelmesen végzett beállítások is rövid időn belül 
elvesztek. Mindazonáltal, összességében sikerült fejlődést elérnem 
az új technikával. Megértettem, hogy a tradicionális nemez 
nem arra lett kitalálva, hogy megtartsa a mai fuvolisták által 
kívánt precíziót. A nemez megértéséhez öt éven át kutattam és 
próbálkoztam. Ennek gyümölcseként kifejlesztettem egy olyan 
módszert, melyről úgy gondoltam, hogy jelentős javulást fog hozni.
körülbelül ugyanabban az időben, egy nagy fúvós hangszerek 

forgalmazásával foglalkozó üzlet a városba költözött, és nagyon 
féltem, hogy elveszítem az addigi ügyfeleimet a versenytárs miatt. 
Mindazonáltal bíztam a fejlesztésemben, s abban, hogy az általam 
kifejlesztett párna előnyt nyújt az üzletemnek. Az ötlet jónak 
bizonyult, és én még 37 év után is itt vagyok.

Sok prototípust készített?
Igen, rengeteget. ám természetesen a sok hibás darab előállítása 
vezetett ahhoz, hogy eljutottam a helyes  anyagokig és a 
tervrajzokig, melyeket ma is használunk. A párna ki lett fejlesztve, 
és a mai napig fejlesztünk új modelleket, és javítási technikákat. 
jelenleg öt új szabadalmaztatásom van a párnákhoz, s terveim 
szerint még újabbak jönnek.

Mennyi időbe telt kifejleszteni az első párnát? 
1975-ben született meg az első gondolatom egy új párna 
kifejlesztésére. Elkészítettem és felraktam egy fuvolára. Totális 
bukás volt, és még azelőtt leszedtem, mielőtt a tulajdonos 
meglátta volna a hangszerét. Nem dolgoztam többet az új típusú 
párnán öt évig, de ezen idő alatt is folyamatosan figyeltem, 
hogyan működnek a nemez párnák, és miért nem felelnek meg. 
Azután egyik nap jött egy ötlet, és meg is építettem néhány 
prototípust, melyekről meg voltam győződve, hogy alapjaiban 
jól fognak működni. A kellő javítások után, úgy gondoltam, hogy 
ezek az elképzelések magukban rejtik a javulást, így beadtam egy 
szabadalmaztatási kérvényt, melyet el is fogadtak.
Titokban használtam ezeket a párnákat a saját fuvolámon majdnem 
egy egész évig. A második évben kezdtem eladni az ötletet 
klienseimnek. Miután meggyőződtem a munkám jó minőségéről, 
bemutattam Bickford Brannenek. Nagyon érdekelte ez az új 
fejlesztés, s azt akarta, hogy három évig csak neki készítsem. 
Ebben az időben kezdtem el egyébként saját fuvolákat gyártani. 

David Straubinger
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A megállapodásunk szerint Bickford megtanította, hogyan kell 
fuvolát készíteni, viszonzásként viszont három évig csak neki 
készítettem a párnákat.
összesen öt év telt el, mielőtt elkezdtem árulni a párnáimat a többi 
hangszerésznek. Biztos akartam lenni, hogy a párnák hosszú ideig 
megtartják jó minőségüket úgy, ahogy én gondoltam és szerettem 
volna.
Ezalatt az idő alatt sokat változtattam, s kipróbáltam sok ötletet, az 
évek alatt a megállapodás Bickforddal egy kézfogás maradt, amit 
soha nem szegtem meg.
A másik ok, ami miatt ilyen sokat vártam, mielőtt kezdtem volna 
eladni a párnákat, az csak később vált világossá. Akkor értettem 
meg, hogy végül is én nem csak egy párnát fejlesztettem ki, 
hanem egy egész eljárást. A párna nem tud jól működni, ha nem 
végezzük el az összes procedúrát. Elkezdtem azon gondolkodni, 
hogy az egyedüli megoldás, ha elindítok egy tanfolyamot 
hangszerészeknek, ahol megtanulhatják a párnák fizikáját
és teljes működését.

Az igazat megvallva, az ön párnáit úgy lehetne definiálni, mint 
a legjobb minőségű és leghosszabb életű. Mire lehet számítani, 
mennyi ideig működnek a párnái?
köszönöm! A hosszú életűség attól függ, hogy a fuvolisták hogyan 
bánnak a párnáikkal. Ha az előadó, miközben játszik erőteljesen 
nyomja le a billentyűket, természetesen a párna jóval hamarabb 
megy tönkre. Ellenben, ha a játékos nem fejt ki erős nyomást, a 
fuvola hosszú ideig marad stabil a párnák minimális cseréje mellett. 
Azt javasoljuk a professzionális zenészeknek, hogy fuvolájuk 
minden évben legyen megtisztítva, beolajozva és beállítva 
hangszerész által. (Cleaned oiled Adjusted=CoA) 
Az előadók azt veszik észre, hogy egy év múlva még jól szól a 
hangszer, de egy javítás sokkal jobbá tudja tenni. A „nehéz kezű” 
fuvolások hangszerén az éves CoA során kb. három párnát kell 
kicserélni. Ez a procedúra, amelyet ajánlunk, tulajdonképpen 
teljesen normális, a fuvolások nagy része minden évben elviszi
a hangszerét reviziálni.

Miből készülnek a párnák összetevői? 
A párna anyaga meghatározó. Sokan azt gondolhatják, hogy 
könnyű olyan szintetikus anyagot találni, amit nem befolyásol az 
időjárás változása. Azonban nagyon sok anyag nem megfelelő, 
mivel nagyon lassan áll vissza az eredeti alakjuk. A „delrin” nevezetű 
műanyag lett a legideálisabb a számunkra.
A szabadalmazott párnatartó szerkezetet és az alátétlemezeket 
egyesével, nagy odafigyeléssel készítik egy precízen beállított 
esztergával. A párnatartó úgy lett kidolgozva, hogy a helyén 

tartsa a párnát, ezáltal a párna minden egyes billentyűlenyomás 
alkalmával ugyanolyan pontossággal takarja a hangnyílást.
A kifejlesztett alátétlemez két fontos funkcióval rendelkezik. 
Egyrészt tökéletes precizitással elhelyezi a párnát, hogy az 
megfelelő mértékben emelkedjen ki a párnatartóból. A beállítás 
pontosságát további betétlemezek elhelyezésével lehet 
növelni. Másrészt, a kidolgozott alátétlemez egy szilárd, lapos 
felületet biztosít a párnának. Ez a sima felület sokkal jobb alap a 
betétlemezeknek, mint a párnatartó homorú belső felülete.
A hihetetlen vékony alátétlemez, mely nem haladja meg a papír 
vastagságát, egy olyan alapként funkcionál, amire részleges vagy 
teljes betétlemezeket lehet ragasztóval rögzíteni.
A billentyű lenyomásakor a párna összenyomódik, és a billentyű 
felengedésekor a párnának azonnal vissza kell nyernie az 
eredeti alakját. Ez azért nagyon fontos, mert a legközelebbi 
billentyűlenyomás alkalmával a párnának ugyanolyan 
pontossággal kell takarnia.

Mennyire tartja reálisnak a párnák pénzbeli ellenértékét? 
Amikor elkezdtem árulni a párnákat, 6 dollárért egyet, azt 
mondták, hogy túl drága. Elfogadtam a kritikát, mert abban az 
időben a magas színvonalú, tradicionális párnák 1,50 dollárba 
kerültek. Mindamellett észrevettem, hogy a kézzel gyártott, magas 
minőségű, de tradicionális párnákkal ellátott fuvolákat havonta 
vissza kellett vinni a gyárba beállításra. láttam fuvolákat, melyek 
hatszor jöttek vissza a gyárba.
Tehát, minden alkalommal a fuvolista hangszer nélkül maradt 
legalább három napra, ezen kívül minden alkalommal felmerülnek 
plusz költségek, például szállítás, javítás.
A különböző éghajlatok, tengerszint feletti magasság, 
klímaváltozások mind-mind befolyásolják a fuvola beállításait. 
A STR-párnák stabilitása jelentősen csökkenti az imént említett 
faktorok hatását.
Tehát, már azzal, hogy megspóroljuk a szállítási és javítási költséget 
legalább két alkalommal, kiegyenlítődik a fuvolára szánt költség. 
Egy híres fuvolakészítő jelentette, hogy a 90%-kal csökkent a 
visszavitt fuvolák száma.

STR - párna és billentyűtányér bemutató ábrája:
1. tanyérka, 2. stabilizáló (felcsavarható gyűrű),

3. részleges gyűrű (a nyomásért),
4. segítő rész (a párna hátsó része), 5. nemez lemez, 6. hártya,

7. gyűrű, 8. csavar

1. 

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
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De azt is mondta, hogy nemcsak a STR-párnák feltétele igényel 
magas precizitást, de magát a fuvolát is alakítani kell az új típusú 
párnák használatához, hogy kitűnően működjenek. Mindazonáltal, 
ha egyszer a fuvolát előkészítik az STR-párnák használatára,
soha többé nem kell újraformálni.

Az Ön párnáinak alkalmazásához elengedhetetlen, hogy a 
hangszerész bizonyítvánnyal rendelkező „Straubinger-mester” 
legyen. Mi szükséges a bizonyítvány megszerzéséhez?
Ahhoz, hogy valaki STR „mester” legyen, szükséges, hogy 
hangszerjavító tapasztalata legyen, s természetesen legyen 
meg a szükséges tehetsége és hajlama, hogy igazán jól tudjon 
dolgozni. Ezen felül kérem a „technikusokat”, hogy végezzenek 
el egy szemináriumot, melyen elsajátíthatják az STR-párnák 
felhelyezésének specifikus folyamatát. végül be kell mutatniuk 
hozzáértésüket a STR-párnák koncepciójában,
és az installáció folyamatában.

Az eredendően STR-párnákkal felszerelt fuvolákat, tehát 
érdemes olyan hangszerészhez vinni, akinek van bizonyítványa.
Igen, természetesen jobb egy olyan hangszerjavítóval javíttatni, aki 
rendelkezik a megfelelő képesítéssel, azonban bármely hivatásos 
hangszerész, akinek van tapasztalata a kézzel gyártott fuvolák 
terén, az alkalmas. Mindazonáltal csak a STR bizonyítvánnyal 
rendelkező hangszerész tud STR-párnákat installálni egy eredetileg 
nem STR-párnákkal ellátott fuvolán. A mi politikánk az, hogy az első 
STR-párna elhelyezésére csak STR „mesternek” adunk el párnát!

Mit tud mondani a piccolo párnáiról?
Az általunk gyártott piccolo párnáknak nagy sikerük van a híres 
hangszergyártóknál, úgymint az összes uSA-ba importált Hammig-
piccolo. Alapvetően ugyanaz a típus, mint a klarinét párna, néhány 
egyszerű különbséggel.

Kérem, árulja el az olvasóknak, hogy tervezi-e szaxofon
és oboa párnák készítését?
Ebben a pillanatban nem gondolom, hogy oboa párnával kezdek 

majd foglalkozni. A tradicionális parafa párna már megfelelően 
működik az oboákon. Ellenben a szaxofon párnái felvetnek néhány 
problémát, így már folyamatban is van néhány STR projekt a 
szaxofon párnáihoz. Az új típusú darab már jóval stabilabb lesz, 
mint a tradicionálisan használt bőr párnák. úgy gondolom, hogy 
ugyanazt a tervrajzot fogom használni, mint a piccolónál, de 
szükséges lesz, hogy a párnát befedjük bőrrel, mint az összes STR-
párnánál. A párna hátoldala fogja megadni a kellő formát a bőrnek 
és a nemeznek.

Fennmarad a családi együttműködés?
A fia fogja folytatni a STR-fuvolák gyártását Ön mellett?
joel fiam gyerekkora óta velem dolgozik, és nagyon büszkék 
vagyunk az eredményeinkre, melyeket együtt, csapatban értünk el. 
A STR-fuvolák egy erős versenytárssá léptek elő a fuvolapiacon, és 
a mai napig folyamatosan azon vagyunk, hogy egyre jobbá tegyük 
a minőséget.

Hogyan látja a STR-fuvolák jövőjét?
épp fuvolafej készítésen dolgozunk. Ennek az új fuvolafejnek az 
elkészítését több éves előmunkálat előzte meg. De az eredmények 
magával ragadóak voltak. Az úgynevezett ”Spektrum” fuvolafej 
– ezt a jelzőt kaptuk sok embertől -, amely arra utal, hogy „a 
színek teljes skálája megtalálható benne”. Tehát ez az új fuvolafej 
ellenálló, jól reagál, s jól lehet vele artikulálni. kiegyenlített 
minden regiszterben. Hatalmas flexibilitással rendelkezik minden 
dinamikánál, szép hangja van, az intonáció kitűnő a forte 
beütéseknél, crescendóban és diminuendóban.

Nemcsak a híres fuvolista, Thomas Robertello választotta 
kizárólagosan a STR fuvolákat és fuvolafejeket, de a mi fuvoláinkon 
játszik sok világhírű zenekar fuvolása is. Fantasztikus és lenyűgöző 
pillanatok ezek a Straubinger cég életében.

a straubinger párnázás kizárólagos magyarországi 
forgalmazója: Csider károly aranykoszorús hangszerészmester.

joel Straubinger

Munka közben
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FuvolaFEJEk Fából -
DaviD Chu muNkáiról

David Chu-ra és munkáira a nemrégiben Magyarországon járt
Gary Schocker hívta fel a figyelmemet. A kipróbálás élménye mellett, 
minőségi és esztétikus munkája azonnal felkeltette érdeklődésemet. 
Érdemes odafigyelni a fuvolafej építésnek erre az irányzatára, mert 
gyakran hajlamosak vagyunk elfelejteni: a fuvola voltaképpen 
eredetileg fafúvós hangszer. Ebből a hangzásból csempésznek vissza 
valamit – olykor többet – a különféle fából készített fejekkel.
David Chu nemcsak azért különleges, mert fa fejeket készít, hanem 
mert tapasztalt fuvolás is, és ilyen szemmel közelíti meg nem csak
a fej készítését, hanem fő tevékenységeit is, a hangszerészet
mellett a restaurálást. (www.sideblown.com)

Mit jelent a fenti írásjel?
Ezt a pecsétet magam alkottam kínai írásjelekből. A legtöbbször 
levelek végén használják aláírásként, vagy egyszerűen tussal 
készített kalligráfiai jel. De ezen kívül sok más megjelenési formája 
is lehetséges, úgy a méret, mint a szín tekintetében is. általában 
vörös tintával írják. A jelem két karakterből áll: az első a bal oldalon 
azt jelenti “oldalt” vagy “oldalra”, a másik jelentése a jobb oldalon az, 
hogy “fújni a levegőt”. Ez számomra a Böhm fuvolát jelenti,
amellyel a legtöbbet dolgozom. 

Hogyan került kapcsolatba a fuvolázással?
Tizennégyéves korom táján kezdtem fuvolázni. Azonban még 
ez előtt, zongorázni tanultam olyan hosszú ideig amennyire 
csak vissza tudok emlékezni. Nem nagyon volt kedvem hozzá, 
ezért mindig őrjöngve gyakoroltam, ahogy egyre közeledett 
az óra. Amikor megismertem a fuvolát rögtön beleszerettem, 
és ez a mai napig ugyanolyan intenzitással tart. éjjel-nappal 
gyakoroltam és nagyon gyorsan haladtam. A tanárom ekkor a 
Hong kongi Filharmónikusok szólófuvolása volt, egy amerikai, 
névszerint Timothy wilson. A fuvolázás minden lényegi aspektusát 
tőle tanultam, úgymint a hangképzést, zenélést, formálást és a 
fuvolairodalmat. Nagyon jó tanárom volt.

Ad koncereket is?
Amióta 1997-ben az arizona-i phoneix-ből Bostonba költöztem már 
nem játszom nyilvánosan. Arizonában sokat játszottam zenekarral, 
de játszottam kamarazenét és szóló műsorokat is, klasszikus és jazz 
területen egyaránt. Mivel csak néhány órányira laktam los Angeles-
től sok stúdiómunkám is akadt, rekámfilmzenéket, filmzenéket, 
dalokat írtam, stúdiófelvételeket vezettem. 

Milyen műsort választana egy koncertjére?
Egy fuvolaestet valószínűleg Bach vagy C.p.E.Bach darabbal  
kezdeném – vagy mindkettővel. C.p.E.Bach szonátái csodálatosak 
és ritkán játszák őket. Ezután valamely bécsi klasszikus zene jönne, 
mondjuk Mozart D-dúr fuvolanégyese. Ha nincsenek vonósok 
kéznél akkor Beethoven Tavaszi szonátája igazán szép lenne, vagy 
Schubert Arpeggione szonátája – ez utóbbi persze altfuvolán. 
Ezután valamilyen könnyedebb francia zene következne, mint 
Fauré Morceau de Concours-a, Ravel Habanera-ja vagy a Syrinx.
Az utolsó darabnak egy nagy és jelentős szonátának kellene 
lennie, mondjuk lehetne a prokofjev vagy a Reinecke szonáta, vagy 
valamelyik amerikai szerző műve, Copland-ra vagy liebermann-ra 
gondolok. A fuvolairodalom olyan gazdag és fantasztikus!

Ez a lista csak az én kedvenceimből készült. Természetesen 
kedvelem a poulenc szonátát is, és egy másik napon talán tisztán 
francia fuvolazenét játszanék egészen leclair-el kezdve.

Ön tradicionális bambuszfuvolákat is készít. Kik a vásárlói?
A bambuszfuvolát leginkább meditációra használják, mert 
meleg és mély a hangja. Felvételeket is készítenek vele, és 
olyan musicalekben is szerephez jut mint a "Miss Saigon" és az 
"oroszlánkirály". Bambuszfuvolát készíteni mindig új élmény, 
mert nincs két egyforma alapanyag. Minden egyes hangszernél új 
méréseket és számításokat kell elvégezni.

De térjünk át a fából készített fejekre.
Hogyan és miért kezdett fa fuvolafejeket készíteni?
Igazán érdekes, ahogy a dologok néha alakulnak. Az első fejet 
bambuszból készítettem. Ez 1994-ben volt, amikor phoenix-
ben, Arizonában éltem és sok bambuszfuvolát készítettem. 
Theobald Böhm fuvolakészítésről és fuvolajátékról szóló könyvét 
tanulmányoztam, és a fej amit készítettem tisztán az ott bemutatott 
fejet követi. Miután készítettem hat bambuszfejet, csináltam 
egy hetediket is a magam szórakozására, és továbbiakat is a 
barátaimnak, néha alkalmanként eladtam őket. Altfuvolához is 
készítettem ilyen fejeket. A fuvolaépítés iránti kíváncsiságom vitt 
Bostonba, amely az amerikai fuvolaépítés fellegvára, itt működik 
a nagy cégek közül a powell és a Haynes, és sok más fontos 
fuvolaépítő is. ott tanultam meg ezüst, arany, és platina fejeket 
építeni, és különböző cégeknél több mint 300 ilyen fejet építettem. 
Ez mindössze két évvel azután volt, hogy elkészítettem ez első 
bambuszfejet magamnak. Ezért egy sajátos, új hangszínt tudtam 
adni az ezüst fejekhez. olyasmit akartam ami sötétebb, mélyebb 
színű, relative könnyű megszólaltatni, mégis kellő hangerővel és 
dinamikai skálával rendelkezik. A legtöbb fából készített fej vagy 
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túl sötét színű hangot ad és nehéz megszólaltatni, vagy túl világos 
hangszínű és az ezüst fejek hangzását követi. Arra gondoltam, 
hogy a legjobb lenne ötvözni ezeket a tulajdonságokat. Ez a vágy 
vezetett, amikor két további fejet készítettem: egyet grenadillából, 
afrikai feketefából (Dalbergia melanoxylon – mi ébenfának 
mondanánk, de ez téves), és egyet cocobolo-ból (Dalbergia retusa). 
william Bennett mindkettőt kipróbálta amikor Bostonba látogatott 
és a munka folytatására bátorított. Ekkor már megtaláltam a 
célomat: a fuvolaépítés területén a fa fejekre specializálódtam.

Milyen fafajtákat használ?
Elsősorban grenadillát és buxusfát használok, - az egyik nehéz, 
a másik könnyű. Szintén szeretem a kókuszfát, de ezt szinte 
lehetetlen beszerezni. Sok más fát is használok a szépségük vagy 
egyedi tulajdonságaik miatt, ilyen a mopane (Colophospermum 
mopane) és a rózsaszín elefántcsontfa (Berchemia zeyheri) 

Afrikából, valamint a cocobolo, Brazil rózsafa és a királyfa
(Dalbergia cearensis) Dél Afrikából. Alkalmanként kigyófát, 
bocote-t és narancsfát is használok.

Milyen hangkarakterre számíthatunk, ha az Ön egyik fa fejét 
ezüst fuvolára tesszük?
A fafej kétségtelenül sötétebb hangszínt eredményez, mint a 
mai, modern ezüstfuvoláké. Mostanában a legtöbb fém fuvolafej 
nagyon fényes hangú, mégis vékony a magas regiszterben.
Az én fejeim kerekhangúak és nagyon jól keverhetők más fa-
fúvósok és vonósok hangjával. A hang fókuszált, de nem erő sza kol t.
A színe eléggé komplex ahhoz, hogy a fuvolás változatos színeket 
állíthasson elő vele. A dinamikai skálája megfelel a modern 
elvárásoknak is.

Tapasztalata szerint, miért keresik a fuvolások a fafejeket?
A fő elvárás egy másfajta érzés és hang. Néhány fuvolás Bach 
darabjainak előadása miatt keresi őket, mások szívesen játszanak 
rajta jazzt. én különösen szeretem Bach zenéjét, nemcsak 
a szonátákat, de a kantátákat is, ahol a fuvola és az oboa a 
szólóhangszerek. Ha fejeimet használom, sokkal több artikulációs 
és hangszín lehetőségem van. A hang meleg és énekszerű, jól 
illeszkedik a csembalóhoz. De nem korlátozom magam csak a 
barokk zenére. olyan műveket is így játszom, mint a prokofjev, vagy 
a poulenc szonáta,valamint az Andersen etűdök. lehetőség nyílik 
egy másfajta előadói koncepcióra, amit talán a szerző is szívesen 
venne. Néhány zenekari kollégám előszeretettel használ fafejet 
Beethoven és Haydn szinfóniákban, csak úgy mint a Debussy Egy 
faun délutánjában is. A fafejek kivállóan alkalmasak még Mozart 
fuvolanégyeseinek előadására, de a mai modern zenére  is.

Kérem, meséljen a kísérletéről
amiben bambusz szájrészt illeszt egy ezüst fejhez.
Ez a kisérlet akkor kezdődött, amikor azt vizsgáltam, vajon a 
szájrész egyedül megváltoztatja-e a fuvola illetve a fej hangját. 
Akkoriban ezüstfejeket készítettem és felvillanyozott a lehetőség, 
hogy fa vagy bambusz szájrészt tegyek egy ezüstfejre, olyat amely 
nagyon hasonló a német reformfejekhez. A nehézség abban állt, 
hogy olyan bambuszt találjak amelynek megfelelő az átmérője és 
az íve. Csak hosszas keresgélés után találtam néhány megfelelő 
darabot. Sokkal egyszerűbb egy darabból fejet készíteni, mert 
így bármilyen forma elkészíthető, míg a fa külső ívén nem lehet 
változtatni anélkül, hogy a szerkezete ne módosulna.
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Az eredménnyel elégedett voltam, az ezüst fej már nem szólt olyan 
törékenyen. Tulajdonképpen az volt a közvetlen előzmény ahhoz, 
hogy fa fejeket készítsek.

Hogyan tudta rögzíteni a fa szájrászt a fémhez?
Csupán epoxy-t használtam. Nagyon szerencsés vagyok, hogy 
ebben a korban élek, mert rengeteg fejlesztés és anyag mindenki 
számára elérhető. Amikor louis lot fuvolát készített a 19 század 
közepén a felhasználható anyagok köre eléggé szűk volt és 
ezek mind igen drágák voltak. Mindazonáltal, a régiek valami 
olyasmit tudtak a fuvolakészítésről, ami számunkra ma már 
hozzáférhetetlen.

Igaz is!
Kérem, beszéljen nekünk a fuvolajavítás és restaulási munkáiról!
A mai fuvolák generáljavítását illetően gyakran tapasztalom, 
hogy a fuvolások – profik és amatőrők egyaránt – jóval tovább 
használják hangszerüket, mint az tanácsos lenne. Inkább a 
játéktechnikéjukat igazítják a már javítást igénylő hangszerhez, 
mintsem hangszerészhez vinnék. 
A fafej készítés eléggé ódívatúnak tűnhet amikor a legtöbb fuvola 
ma már fémből készül manapság. Ezért van bennem egyfajta 
gyengédség az olyan régi fuvolák iránt, mint a louis lot, Bonneville, 
Rive, Godfroy és a többiek. Nem egyszerűen azért mert régiek, 
hanem mert nagyon jók. Engem is izgatott ezeknek a fuvoláknak 
az amerikai értelmezése, amelyeket powell és Haynes készítettek 
korai éveikben. 1980 óta élek phoenixben, de nem ismerek olyan 
fuvolajavítót aki akarna vagy képes lenne helyreállítani vagy éppen 
restaurálni egy louis lot fuvolát. Eleinte magamtól próbáltam 
megtanulni a restaurálás fortélyait, de nem jutottam messzire, 
egészen addig amíg nem találkoztam a néhai Robert Gilchrist-el.
ő adta át nekem azt a tudást és gyakorlatot, ami egy fuvola 
helyreállításához szükséges, hogy a hangszer nem csupán játszható 
legyen, hanem visszanyerje az elérhető legmagasabb mínőségét.
Az évek során sok louis lot fuvolát állítottam helyre, csakúgy 
ezüstből mint a fából készülteket is, néhány közülük meglehetősen 
korai példányok voltak egészen Taffanel idejéből, sőt néhány még 
korábbi is a kezembe került. kétségtelenül nagy külömbségek 
vannak az egyes korszakok és az egyes készítők között is. Nagyon 
szeretem louis lot Henri villette-féle időszakát. ő volt az egyetlen, 
aki közvetlenül lot keze alá dolgozhatott hosszú ideig.
(L.Lot visszavanonulása után Henri Villette vitte tovább a céget 
- a szerk.)

Ami az amerikai fuvolákat illeti, dolgoztam egy olyan hangszeren 
amely powell-Haynes készítésű volt, és amely a Filharmónia 
zenekar első fuvolása, George Barreres tanítványának william 
kincaid-nek a tulajdonában volt. verne Q. powell Haynes-nál 
dolgozott az 1920-as évek elején, ekkor rendelte kinclaid fuvolát 
Haynes-tól. De felújítottam egy Elaine Shaffer tulajdonában lévő 
powell fuvolát is. Az ő csodálatos Bach szonáta felvételein nőttem fel. 
jean-pierre Rampal arany Haynes fuvoláját is én restauráltam.
Ez valóban egy csodálatos hangszer, nagyon meleg hanggal, és 
teljesen egyedi kivitelben. A munkát mindig azzal kezdem, hogy 
játszom a hangszeren, azért, hogy minél jobban megismerjem a 
tulajdonságait és kipróbálom azt is, hogyan működik különféle 
fejekkel. Még ennél is fontosabb, hogy megtaláljam azt a módot,
ami nem sokban tér el attól a játékmódtól, ahogyan a tulajdonosuk 
játszik majd rajta. Amikor egy régi Böhm fuvolát újítok fel 
visszafordíthatatlanul, mindig döntenem kell, mennyit tartsak 
meg az eredetiből. Mindemellett lehetetlen eldönteni milyen 
tulajdonságai vannak egy hangszernek, ha nincs optimális 
állapotban. A cél, hogy minimális változtatással érjük el ezt az 
állapotot. valahol kompromisszumot kell találni a felújítás és 
a restaurálás között. A hangszer tulajdonosa húzza meg ezt a 
határt. Egy múzeum nagyszerű hely lehet, hogy régi fuvolákat 
lássunk. Néhányukban meg is engedik a látogatóknak, hogy 
megszólaltassák ezeket a hangszereket. Ezek legtöbször nem 
igazán vannak jó állapotban, ezért a fuvolásokban hibás 
elképzelés alakulhat ki arról, milyenek is voltak a régi hangszerek. 
Sokan azt hihetik a régi fuvolák rosszak voltak. Be kell tehát 
látni, hogy a múzeumoknak teljesen más a céljuk, mint egy 
hangszerkereskedőnek. Ezért olyan nagy kiváltság az, ha valaki 
egy jó állapotban lévő louis lot vagy Böhm és Mandler fuvolán 
játszhat. Sok magángyűjtő és előadó felkutatja ezeket a fuvolákat 
és helyreállítatja őket, vagy nagyban módosítatja ezeket, - akár 
csak a Stradivari hegedűket szokták - saját céljaiknak megfelelően. 
A fuvola - az órához hasonlóan – egy mechanikus szerkezet, ami 
szépség és a funkció öszhangját sugározza. A fuvola is akkor 
válik műtárgyból hangszerré ha zenét szólaltathatnak meg rajta. 
Mint fuvolás és hangszerkészítő hangszerész érdeklődésem 
homlokterében elsősorban a Böhm fuvola áll. lenyűgőz a 
fuvola komplexitása - minden tényezője a hangszer egészére is 
kihat. értem ezalatt a cső anyagát, a párnákat, a fej kialakítását, 
az illesztéseket, és sok minden mást is… Ezeket a kis és nagy 
változókat nem könnyű együtt kezelni. Mindezek végösszege adja 
meg a fuvola egyedi különlegességét és minőségét. 

További jó munkát kívánunk és köszönjük a beszélgetést!
én is köszönöm!

Czeloth-Csetényi Gyula
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Carl rEiNECkE D-DÚr 
FuvolavErsENy oP. 283,
melyet a szerző maximilián 
schwedlernek ajánlott 
Forrás: Flöte aktuell / 3.2003 – Henrik Wiese
Fordította: Illés Eszter

1996 májusában volt az első alkalom, hogy Reinecke Fuvolaversenyét 
zenekarral játszottam. Előkészületem folyamán fontos volt számomra, 
hogy a darab történelmével kapcsolatban elmélyítsem ismereteimet 
és csillapítsam tudásszomjamat. Írtam a Breitkopf & Härtel kiadónak, 
hogy megtudakoljam, hol található az eredeti kézirat. Megtudtam, az 
eredeti zenekari partitúrát a DDR korabeli lipcsei állami archívumából, 
mint népi tulajdont felügyelet nélkül hagytak, az államosításkor 
majdnem elveszett, és csak a rendszerváltás után találták meg a 
wiesbadeni kiadónál. Egy kicsivel később ezen kézirat másolatát már 
a kezemben is tarthattam. Azt reméltem ezzel a kézirattal tisztázni 
tudom azokat a problémás részeket, amelyeknél a fuvolisták többsége 
elakad, azonban még több – a korábbiakban már megválaszolt 
- kérdés fogalmazódott meg bennem. Már a partitúra gyors 
átnézésekor is felfedeztem több különbséget a jól ismert Breitkopf 
kiadásban, az artikulációktól vagy a dinamikáktól kezdve a különböző 
játéktechnikákkal bezárólag. Az egész dolog még inkább fontosabbá 
vált és még inkább kezdett foglalkoztatni.
1999-ben javasoltam a Breitkopf & Härtel kiadónak, hogy 
jelentessenek meg az eredeti kézirat alapján egy „urtext” újkiadást. 
Majd ezt követően ismét hajtott a kíváncsiság. Felvettem a kapcsolatot 
különböző fuvolistákkal és német könyvtárakkal, korabeli szász 
térségekkel, településekkel, hogy további információkat kereshessek. 
Ahogy a közmondás mondja, a türelem, rózsát terem. Én is sikerrel 
jártam. Több hónapos keresgélés után felleltem egy magán 
tulajdonban lévő kézírásos stimmet és két nyomtatott formátumot, 
amely Maximilián Schwedler hagyatékából származott.
Majd kicsivel később rábukkantam az ehhez tartozó zenekari anyagra 
is. Ez a nem várt információ mennyiség nagyon sok időt igényelt, hogy 
feldolgozzam, átnézzem és megítéljem annak különbözőségeit és 
fontosságait. A következő rövid összefoglalóban olvasható a pénzt és 
időt nem kímélő négy éves kutatások eredménye. 

Carl reinecke (1824-1910),
1888-ban lipcsei látogatásakor ismerte meg pjotr Csajkovszkijt,
aki emlékirataiban a következőképpen vélekedett kollégájáról:

„Reinecke professzor Németországban és egész Európában kitűnő 
zenészként,  tehetséges mendelssohni irányt követő zeneszerzőként 
és gyakorlott karmesterként szerzett hírnevet, aki  a világhírű 
lipcsei koncertek  hagyományaihoz méltóan,  különösebb pompa, 
csillogás nélkül élte ezt meg. Az én nézetem szerint „különösebb 
csillogás nélkül”, mert sok ember él Németországban, aki Reinecke 
Úr karmestertehetségét vitatja, és állásában szívesebben látna egy 
temperamentumosabb, határozottabb muzsikust. Azonban Reinecke 
mindig is a legjelentősebb és legbefolyásosabb személyiség volt a 
német zenészéletben.„

Carl Reinecke 1860-1895 között a lipcsei Gewandhaus karmesteri 
állását töltötte be, egy tradicionális pozíciót „Németország első 
koncert intézményének az élén”. Ezen idő alatt számos ősbemutató 

és premier kapcsán dolgozott együtt Mendelssohnnal,
Brahmssal, Csajkovszkij-val, Dvorakkal, verdivel, Grieggel,
Richard Straussal és még sok más neves művésszel, zeneszerzővel. 
zongoraművészként sem volt kevésbé híres, hiszen korának 
meghatározóan hiteles Mozart-interpretálója volt. 1905-ből, 
a legrégebbről épségben fenn maradt világi welte-Mignon 
-felvételen Reinecke egyedül dolgozta át Mozart „koronázás I.” 
alcímű, zongoraversenyének (kv 537) lassú tételét. 
Reinecke zenei tevékenysége rendkívül hosszú időszakot 
ölel fel. legkorábbi személyes ismeretsége Schumannal és 
Mendelssohnnal egész életét meghatározta. komponistaként 
mindkettőjüket állandó példaképnek tekintette, és kötelességének 
érezte egészen haláláig megóvni, megvédeni ezen zenei 
stílusirányzatot. lehetséges, hogy Reinecke még az 1909. január 
25-i drezdai Richard Strauss Elektra ősbemutatóján is részt vett, 
vagy hogy jelen volt a Schönbergi atonalitás első lépéseinél, 
valamint webernt és Berget is hallhatta. Ezek ellenére a 20. század 
zenéjétől, - ahogyan élete alkonyán sejtetni engedte -,
mégis távol állt. önéletrajzában így írt erről: 

„Teljes meggyőződéssel, de az eddigi művészi tapasztalatommal 
maradtam hűséges, mert én az utat, amelyen a modern zeneszerzők 
járnak, nem tudom és nem is szeretném követni, mivel ők az én 
szemléletem szerint nem szép célokhoz vezetnek, és ezen úgynevezett 
„vívmányt” nem is tartom ugyanolyan eredménynek, fejlődésnek. 
Sokszor gondolom, hogy ők nem a valódi művészet boldogulását 
szolgálják.”

A lipcsei konzervatóriumban, amely Németország vezető zenei 
intézménye volt, Reinecke hihetetlenül sokszínű tapasztalatait 
többek között janaceknek és Griegnek adta tovább.
Számos nagymester alkotásának zongorakivonata és különböző 
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zenei írásai tanúskodnak Reinecke pedagógiai érdeklődéséről, 
tanítói munkásságáról.

schwedler és a schwedler-fuvola
A lipcsei Gewandhausban töltött évek alatt Reinecke két fuvolistát 
ismert meg, akik a későbbiek folyamán zeneszerzésre inspirálták. 
wilhelm Barge (1836-1925) és Maximilián Schwedler (1853-1940), 
a Gewandhaus szimfonikus zenekarban Reinecke irányítása alatt 
álltak alkalmazásban.

Az 1882-ben kiadott undine Szonátát (op. 167) Barge-nek 
ajánlotta, aki 1867-től 1895-ig volt a Gewandhaus-zenekar szóló 
fuvolása. Forberg 1880-ban megjelent „Praktikus fuvolaiskola” 
előszavában, Barge magyarázta azt a kettősséget, ami a fuvolások 
között Theobald Böhm találmánya a hengeresfuvola (1842) 
megjelenése óta uralkodik. Barge a tradicionális kónikus fuvola 
védelmezője, mindezt felismerte. A kónikus hangszer volt számára 
igazán kedves, amelyet az idő múlásával egyre határozottabban 
közvetített a szakmai életben. Reinecke pályázat útján keresett 
egy másik szóló fuvolást egy általa létrehozott új pozícióra, aki 
nem játszott Böhm típusú hangszeren. A szerencsés nyertest 
1881 szeptemberében egy próbajáték alkalmával találta meg, az 
akkor 28 éves Maximilián Schwedler személyében. A Szentivánéji 
álom Scherzojában, valamint Bach Adagio-jában fantasztikus 
szóló virtuozitásával győzte le riválisait. így a düsseldorfi városi 
színháznál betöltött szólóállását felváltva, 1881 októberében már a 
lipcsei szimfonikusoknál építette tovább karrierjét.
Barge és Schwedler a düsseldorfi idők folyamán megvitatták a 
Böhm-fuvola felépítését. Schwedlert mindkét hangszer előnyeinek 
és hátrányainak ismeretében a tények arra ösztönözték, hogy 
megtartsa a kúpalakú hangszert. Az erfurti fuvolakészítővel, 
wilhelm kruspe-pel töltött közös munka folyamán 1885-ben 
megalkották a legjobb kónikus modellt. Ezt az ún. Schwedler-
kruspe fuvolát először 1886 februárjában tudta kipróbálni igazán, 
amikor Brahms Iv. szimfóniájának a lipcsei bemutatóján játszott. 
A szerző, - aki aznap maga vezényelte alkotását -, a szimfónia utolsó 
tételének variációja Schwedler előadásában akkora öröm volt számára, 
hogy a próba folyamán odasétált a fuvolistához, s köszönetét fejezte 
ki. A Schwedler-krupse hangszert 1895-ben szabadalmaztatták,
majd 1897-ben a lipcsei kiállításon arany fokozattal díjazták.
A sikeren felbátorodva 1898-ban további újításokkal bemutatta a már 
a nyilvánosság számára is elérhető „német reformfuvolát”, melyhez 
1912-ben az F-mechanikát is hozzátette.

1917-ben Schwedler elhagyta a gewandhausi állását.
Csak később, 1923-ban választották a Gewandhaus-zenekar 
elnökségének tiszteletbeli tagjává, professzori címet kapott, 
valamint a hangszerkultúráért végzett tevékenységeiért az 
Albert-rend lovagkereszt második fokozatával tüntették ki. zenei 
tapasztalatait a lipcsei konzervatóriumban adta tovább. Ezen felül 
– sok kollégájához hasonlóan -, mint a lipcsei zenei kiadóközpont 
szerkesztője tevékenykedett. A kiadói tevékenysége folyamán 
előtérbe helyezte a 18.századi alkotásokat: Händel és Bach 
fuvolaszonáták, Mozart három Fuvola-kvartett (D-dúr, C-dúr, és 
A-dúr) - a G-dúr Quartett kiadási időpontja nem ismeretes. 
Igazán figyelemreméltó és tanulságos a peters gondozásában, 
1917-ben kiadott Bach a-moll partita (Bwv 1013). Schumann 
példáját követve, a néhai Thomas-kantor Gustav Schreck
(1849-1918) írt még egy zongorakíséretet is ehhez a  „szonáta” 
címen szereplő műhöz. Ezen kiadás mellett a jól ismert
„Fuvola és fuvolajáték” könyve igazi különleges betekintést
nyújt az 1900-as évek gyakorlati tanítási folyamatába.

a zongorakivonat 
Reinecke, az op. 283-as D-dúr Fuvolaversenyt feltehetőleg 1908 
októberében, de legkésőbb novemberben fejezte be.
1909 januárjában jelent meg a mű zongorakivonata a 
Breitkopf&Härtel kiadásában, Maximilian Schwedler ajánlásával. 
Azonban a zongorakivonat kéziratos lejegyzéséből sajnos
hiányzik minden effajta bizonyíték.
A fuvolaverseny ősbemutatójára, röviddel az első nyomtatott 
kiadás megjelenése után, 1909. március 15-én a lipcsei tavaszi 
koncertsorozat keretein belül, a konkordia Férfikórus Egyesület 
gyönyörű báltermében került sor. Azonban ezen a koncerten 
Schwedler nem szimfonikus zenekarral lépett színpadra, hanem 
oswin keller zongoraművész közreműködésével csendült fel 
az alkotás. Még ugyanebben az évben a szakmai folyóiratok 
kimagasló dicsérettel illették a bemutatót.
Schwedler hagyatékának dokumentációi szerint, Reinecke-nek 
idős kora ellenére mégis a fáradtságos és időigényes korrektúrázott 
szöveg áttekintésébe kellett fognia. Mivel Schwedlerben ezen 
nyomdai kiadványon keresztül az éppen aktuális darabra 
összpontosítva, felmerült néhány kérdés, amely Reinecke-t arra 
sarkalta, hogy felülvizsgálja a kiadványt . Egy ilyen együttműködés 
zeneszerző és szólista között a 19. században nem volt szokatlan. 
jól ismert az a gyümölcsöző közös munka Brahms és joseph 
joachim között, mely a D-dúr hegedűverseny (op.77.) folyamán 
1878-ban kialakult . Azonban az már kevésbé nevezetes, hogy egy 
évvel korábban Reinecke az 1877-ben keletkezett g-moll (op.141.) 
Hegedűversenyét éppen joseph joachimnak ajánlotta.

a zenekari változat 
Reinecke zenekari partitúrájának kézirata valószínűleg a mű 
felvásárlójára, a Breitkopf & Härtel kiadóra szállt. Mivel a bemutatóra 
az anyagot még nem nyomtatták ki, így a kiadó a zenekarral 
felcsendülő előadás számára felajánlotta a kézírásos partitúrát és a 
zenekari stimmeket. A zenekari ősbemutató 1909. szeptember 4-én 
londonban volt a Queen’s Hall zenekarral Henry wood vezényletével, 
s Albert Fransella (1865-1934) szólista közreműködésével, a 
Queen’s Hall promenád koncertsorozat keretein belül. Egy későbbi, 
történelmi jelentőségű bemutató 1915. március 26-án volt a lipcsei 
királyi konzervatóriumban, ahol otto Büchner, Schwedler tanítványa 
játszotta a koncert II. és III. tételét az intézmény zenakarával 
diplomakoncertjén, prof. Hans Sitt vezetésével.
A már említett zenekari-anyag partitúrája, - mely a mai lipcsei 
Felix Mendelssohn-Bartholdy zeneművészeti Főiskola és Színház 
könyvtárában található és talán Carl Reinecke tulajdonából 
származik -, az ehhez tartozó szólóanyag, amit a nyomtatott 
Schwedler anyaggal együtt találtak, ellentétben áll a zenekari 
anyaggal, amelyben Schwedler számos bejegyzést rögzített: pl. 
javításokat, levegővételeket, dinamikai utasításokat. Minden jel 
arra utal, hogy a korrigált, de a még használatlan zenekari és szóló 
anyagot még a zenekarral való ősbemutató előtt szándékoztak 
közzé tenni, de mindez nem valósult meg.
Sajnos továbbra is kérdéses, hogy vajon Reinecke valaha is hallotta 
a versenyművének zenekari bemutatóját, vagy hogy Schwedler 
egyáltalán játszotta-e zenekarral a számára írt alkotást.
Mialatt én a strettát (gyors befejezés zenekari művek végén- a 
szerk.) az eredeti „Breitkopf-Neuausgabe” függelékében, mint 
alternatív zárást elhelyeztem, a mű más tételeiben figyelmen 
kívül maradtak a strukturális különbségek. Mégis különösen 
kérdéses esetekben ezek az eredeti szólamanyagok nagyon 
hasznosak, s rámutatnak arra, miért is idézik gyakran ezeket kritikai 
közleményekben.

Henrik wiese
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a Pomázi
Fuvolás találkozó 
EsEméNyEi
(szEGEDi szEmmEl)

A xxIv. országos Fuvolás Találkozó pomázon került megrendezésre 
2009. november 13-14-én, a helyi zeneiskolában, ásztai katalin 
Igazgatónő, és Dr. Csetényi Gyula szervezésében.

A regisztráció után rövid megnyitó következett,
majd Ember Csaba és ásztai katalin előadását hallgathattuk 
meg a zeneoktatás és a fuvolaoktatás jelenlegi helyzetéről és 
várható jövőjéről. (Hogyan tovább? Itthon és az Eu-ban címmel) 
Remélhetőleg a sok pesszimista megnyilatkozás után, azért volt 
optimista is, a zeneoktatásnak van jövője.

Az ezt követő „Főiskolások koncertjén” mindegyik felsőoktatási 
intézmény fuvola tanszaka képviseltette magát, csak a szegediek 
maradtak ki, sajnos.

Kuhlau: G-dúr fantázia – Pfaff Erika, Debrecen
tanára: Regős Imre 

Karg-Elert: Sifonische Kanzone -  Kővári Dóra, Miskolc
tanára: Dr. Csetényi Gyula

Sarasate: Carmen – fantázia - Nagy Etelka Róza, Miskolc
tanára: Illés Eszter

Ibert: Concerto II-III. tétel – Varga Dóra, Győr
tanára Ittzés Gergely

Jolivet: Chant de Linos -  Acsai Tímea, Budapest-Zeneakadémia
tanára: Kovács Lóránt

Zongorán, Gábor József működött közre.

Majd Drahos Béla A fuvola története című előadását hallgattuk, 
amely a doktori disszertációjának részét képezte, közönség előtti 
főpróbai keretek között. központi témája a szép hang volt.
érdekes volt a „piramis-hang” képzésének és alkalmazásának 
bemutató, szemléltető előadása, közérthető szóhasználattal.

Az első nap estéjén került sor Hansgeorg Schmeiser szonáta estjére, 
kamarapartnere Atsuko wada-Riebl közreműködésével.
Hansgeorg Schmeiser professzor a Bécsi zeneakadémián.

A hangverseny alkalmával w.A.Mozart (kv.11) és egy Beethoven 
szonátát adtak elő, majd egy szóló mű, kazuo Fokushima:
Mei következett. zárásképp Max Meyer-olbersleben: Fantasie-
Sonate fuvolára és zongorára írt darabját hallhattuk. A professzor 
tanítási kvalitásait nem ismerjük, de mint fuvolás a hagyományos 
német iskola zenei elképzeléseit, annak hagyományát interpretálta.

Másnap reggel bemutató tanításokkal kezdődött a nap. 
Herczegh Mária osztotta meg velünk gondolatait az alapfokú 
fuvolaoktatásról, majd egy kezdő, nagyon ügyes, alig 10 éves 

fuvolást tanított, a gyakorlatban is megmutatva tapasztalatait. 
A magas hangok pontos intonálásának egyik módjára adott 
válasza „légbuborék a pofazacskókba” a mindennapi gyakorlatot 
támasztotta alá, - de…?

kovács lóránt előadása következett, aki egy felsőbb osztályos 
zeneiskolást tanított, így tolmácsolva meglátásait. Cáfolta a 
légbuborékos gyakorlatot. valószínű, hogy a két módszer között 
sincs igazság, hiszen mindenki „másként csinálja”. 

A következő előadást Dratsay ákos tartotta, a középiskolai 
országos verseny kötelező anyagainak problémáiról beszélt. 
A kötelező etűdöket bemutatva próbált segítséget nyújtani a 
középfokon tanítóknak. érdekes volt visszagondolni az elmúlt 30-
35 év középiskolai versenyek kötelező anyagainak változásaira. 
Régen elképzelhetetlen volt az Andersen etűdök negyedik „konzis 
kor” előtti játéka. Ma, már az első évfolyamtól kezdve játsszák. 
Hihetetlen az a főleg technikai fejlődés, amin a fuvolaoktatás 
az elmúlt évtizedekben keresztülment. persze kellettek hozzá 
elhivatott tanárok, akik egyfajta műhelyt hoztak létre. A teljesség 
igénye nélkül pl.: kodály – kecskemét, Bartók – Budapest.
A délelőtt utolsó részében a „versenygyőztesek” koncertje 
következett, ahol a legkisebb korcsoporttól egészen a 
középiskolásokig hallhattunk kiváló fiatal fuvolásokat.

1. mozart: allegretto - ács zsanett 
a budapesti kodály zoltán ének-zenei általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulója,
aki a vI. országos jeney zoltán Ifjúsági Fuvolaversenyen
az I. korcsoport I. díját kapta.
Felkészítő tanára: krusic Eleonóra, zongorán közreműködött: 
Horváth Andrea

2. Conte: impromptu - harmos szilvia
a hatvani zeneiskola tanulója, aki a vI. országos jeney zoltán 
Ifjúsági Fuvolaversenyen szintén az I. korcsoport I. díját kapta.
Felkészítő tanára: kováts krisztina

Hansgeorg Schmeiser kurzusán Balogh zsófia
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3. köhler: la Capricieuse - Forró Fruzsina
a pécsi Apáczai Nevelési és általános Művelődési központ 
Művészeti Iskola tanulója, aki a vI. országos jeney zoltán Ifjúsági 
Fuvolaversenyen a III. korcsoport I. díját kapta.
Felkészítő tanára: kovács árpád, zongorán közreműködött:
Granik Anna

4. haydn: D-Dúr fuvolaverseny ii.-iii. tétel - szabados éva
a Bartók Béla zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 
tanulója, aki a szlovákiai Samorinban megrendezett Nemzetközi 
Fuvolaversenyen, kategóriájában I. díjat nyert és a verseny 
fődíját kapta. Felkészítő tanára: Dr. Csetényi Gyula, zongorán 
közreműködött: Mikola éva

5. Petrovics: Fuvolaverseny ii.-iii. tétel - Drahos rebeka 
a Bartók Béla zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 
tanulója, aki a szlovákiai Samorinban megrendezett Nemzetközi 
Fuvolaversenyen, I. díjat nyert.
Felkészítő tanára: Dr. Csetényi Gyula, zongorán közreműködött: 
Mikola éva

Ebéd után a közgyűlésre mentünk, ahol a legfontosabb esemény az 
új elnökségi tagok megválasztása volt. Az elnök továbbra is
Dr. Csetényi Gyula maradt, de az elnökség tagjainak fiatal 
fuvolásokat választottunk meg:

Illés Eszter, kádár krisztina, kovács zsuzsanna, krum Enikő, Radnóti 
katalin, Sziklai kinga.

Reméljük, hogy munkájuk új lendületet ad a Fuvolás Társaságnak. 
Bízunk benne, hogy ezen túl nem csak az ország központi 
helyeiről érkeznek fuvolások, hanem távolabbi városainkból is 
ellátogatnak, s az új címlistával mindenkihez el tud jutni majd a 
fuvolás újság is. ünnepélyes és megtisztelő feladat volt az elnök 
részére a jeney-díjak átadása. Az idei díjazottak Radnóti katalin – 
Budapest és Arnóthné papp Ildikó – pécs. Több évtizedes munkájuk 
elismeréséhez szívből gratulálunk.

A jövő évi fuvolás találkozó valószínűleg Miskolcon kerül 
megrendezésre. 
Sajnos Adorján András kurzusa is a találkozóval egy időben zajlott 
Budapesten, így kevesebb fuvolás jutott el pomázra.
A közgyűlés után idő hiányában párhuzamosan folytak az 
események. Az egyik helyszínen Tomasi hangszer és Barbara 
Giesler kottabemutatóján vehettünk részt, a másikon Hansgeorg 
Schmeiser és Gary Schocker kurzusai zajlottak.

késő délután mai magyar zeneszerzők koncertje következett, 
melyen a zeneszerzők közül Hollós Máté, Szigeti István, Madarász 
Iván is részt vett. 
Itt nem csak szóló művek, hanem kamaradarabok is elhangzottak. 
köztük: Hollós Máté Hat és fél fuvoladuója, melyet Illés Eszter és 
Czeloth-Csetényi Gyula játszott, valamint Sári józsef Jelenetek című 
műve Berényi Bea és Dratsay ákos tolmácsolásában hangzott el. 
Az utolsó mű mindenki arcára mosolyt csalt, amikor Matuz Gergő 
táncolva adta elő Madarász Iván Für Zoty című művét.
A táncszerű lábdobogás természetesen zeneszerzői utasítás
a darab előadásához. 

Karai József: A reggel köszöntése a hegyekben, Dratsay ákos
Hollós Máté: Hat és fél fuvoladuó, Czeloth-Csetényi Gyula –
Illés Eszter

Tanítás közben - Gary Schocker

Sári József: Inpetus, Matuz Gergyely
Hollós Máté: Fuvallatok, Illés Eszter
Rahmanyinov: Szonáta I.t. op.19., Czeloth-Csetényi Gyula - Bartha 
Gábor zongora.
Szigeti István: Rolling Screens, Matuz Gergyely  – Bereczky Anna 
hegedű
Jeney Zoltán: Fungi, Dratsay ákos
Sári József : Jelenetek, Dratsay ákos - Berényi Bea.
Madarász Iván: Für Zoty, Matuz Gergely

A záró koncerten Gary Schocker amerikai fuvolaművész saját 
műveit játszotta. olyan egyedi és színvonalas koncert volt, hogy 
a hallgatóság azt is megbocsátotta, hogy zokniban lépett a 
színpadra. Egyik kedvencünk az Ambidextranata-szonáta egy 
játékosra című műve volt, melyet úgy adott elő, hogy egyik kezével 
fuvolázott a másikkal saját magát kísérte zongorán. Azt, hogy Gary 
Schocker az amerikai fuvolás hierarchiában milyen helyet foglal el 
nem tudjuk, de előadó művészetének hihetetlen könnyedségét, 
precíz, pontos technikai tudásának erényeit csillogtatta pomázon. 

élmény volt hallgatni az európai fuvolás fül számára a kissé 
„érthetetlen” műveket. valószínű, hogy célja a szórakoztatás 
volt, sem mint a klasszikus értékek megjelenítése, de mindezt 
megalapozott tudással támasztotta alá.

Szerintünk minden fuvolásnak feltöltődést nyújtott ez a találkozó. 
élményekben gazdagodtunk és mindenki kiválaszthatta a számára 
újdonságot nyújtó szakmai információt.

paulik Edit Anikó, joczó Adrienn és Greksa lászló
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vErsENyFElhívások

a miskolci Fazekas-istvánffy 
általános iskola és alapfokú 
művészetoktatási intézmény
a 2009/2010-es tanévben ismét 
megrendezi a borsod-abaúj-
zemplén megyei zeneiskolások 
Fuvolaversenyét

a verseny időpontja:
2010. február 27. szombaton, 10 órától

helyszín:
Iskolánk Hangversenyterme, Miskolc, Fazekas u.6.

A versenyző növendékek korcsoportokba való beosztása 
közismereti iskolájuk évfolyama szerint történik. A továbbképző 
évfolyam fuvolistáit a jelentkezők számától függően egy,
ill. két korcsoportba osztjuk.

a növendékeknek két művet kell előadniuk:
kötelező anyag: egy j.S. Bach mű, kiírás szerint
i. korcsoport (általános iskola 3-4. osztály)
j.S.Bach: parasztkantáta-részlet
Bántai-Sípos: könnyű előadási darabok fuvolára / EMB, z.8959/
Műsoridő: max. 4 perc

ii. korcsoport (általános iskola 5. osztály)
j.S.Bach:g-moll Menüett,
Bántai-kovács: kis előadási darabok fuvolára / EMB, z 2791/
Műsoridő: max.5 perc

iii. korcsoport (általános iskola 6. osztály)
j.S.Bach. e-moll Menüett
Hresztomatia, /M.183925/  kottát mellékeljük!
Műsoridő: max 6 perc

iv. korcsoport (általános iskola, vagy gimnázium 7.osztály)
j.S.Bach: Menüett a h-moll Szvitből
kovács-Bántai: Fuvolamuzsika I. / EMB, z.6587 /
Műsoridő: max 8 perc

v. korcsoport (általános iskolák, vagy gimnázium 8. osztály)
j.S.Bach: Rondo a h-moll Szvitből
j.S.Bach: Suite h moll / E.p.12137/
Műsoridő: max 10 perc

vi. korcsoport (középiskola 9-10. osztály)
j.S.Bach: Siciliano
Barokk táncok fuvolára és zongorára / EMB, z.13272/
Műsoridő: max 10 perc

a miskolc zenei Felsőoktatásáért alapítvány,
a miskolci Egyetem bartók béla zeneművészeti intézete,
és a magyar Fuvolás társaság

2010. március 26-27-én rendezi meg a

ii. Főiskolai
FuvolavErsENyt

A versenyen két korcsoportban indulhatnak a felsőoktatási 
intézményekben tanuló fuvola szakos –nappali és esti tagozatos– 
hallgatók.

a verseny kétfordulós: válogatóból és döntőből áll

A résztvevők két korcsoportban indulnak:
Alapképzés I.-II. évfolyam
Alapképzés III. évfolyam és Iv. főiskolai évfolyam

A háromtagú zsűri neves külföldi egyetemi tanárokból áll. 

vii. korcsoport (középiskola 11-12. osztály)
j.S.Bach: C-dúr Szonáta -Menüett I.II.
Műsoridő: max. 10 perc

A műsoridő a kötelező és szabadon választott mű együttes 
előadására értendő.

szabadon választott: barokktól eltérő, bármely más stílusú mű

kérjük a műsoridő betartását.
Az I-v. korcsoport versenyzőinek mindkét mű, a vI-vII.korcsoport 
versenyzőinek az egyik mű kotta nélkül játszandó!
A versenyzők produkcióit három tagú szakmai zsűri értékeli.

Nevezési és részvételi díj: 2500 Ft, amely magában foglalja
az ebéd költségét is (Istvánffy Iskola éttermében).
a nevezési- részvételi díjat a tanároknak és zongorakísérőknek 
is kérjük fizetni!
Ebédet érdeklődőknek, kísérőknek előzetes megrendelés alapján 
biztosítunk 800 Ft-os áron, amely helyben fizetendő.

jelentkezéseket írásban várjuk, mely tartalmazza a növendék 
nevét, évfolyamát, műsorát, műsoridejét, felkészítő tanárának és 
zongorakísérőjének nevét, iskola email-címét, telefonszámát.
kérjük, a jelentkezésekkel egyidejűleg, a nevezési és részvételi 
díjakról szóló átutalások, befizetések fénymásolatát szíveskedjenek 
elküldeni.

átutalási számlaszámunk: 10700086-48361406-51100005
További információért forduljanak iskolánkhoz.
Elérhetőségeink: Telefon: 06 46/ 508-974,  06 70/ 330-74-75
E-mail: fazekas6@freemail.hu

Eredményes felkészülést kívánunk!
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Xi. orszáGos „alba rEGia” 
kamarazENE vErsENy

a verseny időpontja: 2010. április 16-18.

a rendező: Hermann lászló zeneművészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8000 Székesfehérvár, városház tér 3.
Tel./fax: 06-22-500-989
E-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu
www.hermannlaszlo.atw.hu

a verseny célja: a társas muzsikálási igény megalapozása, 
fejlesztése. A kamarazenei tanszak pedagógiai és előadói 
eredményeinek bemutatása.
a verseny jellege: gyakorlati verseny.
a verseny fordulói: iskolai válogató, területi válogatók, országos 
döntő. Az országos döntő egyfordulós.

országos döntő - Nevezési feltételek:
a csoportlétszám: 2-8 fő.
a résztvevők életkora: A legalsó korhatár a 2010. január 1-jéig 
betöltött 10. év, a legfelső korhatár a verseny kezdetéig be nem 
töltött 22. év. Csak azok a tanulók nevezhetők, akik
2009. szeptember 1-jétől az alapfokú művészeti oktatási intéz-
ményben legalább a 3. hangszeres képzési osztályba beiratkoztak.

viii. orszáGos 
FuvolavErsENy ElEk 
tihamér EmlékérE

a verseny időpontja: 2010. március 29-31.

rendező: kodály zoltán zeneművészeti Szakközépiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és kollégium
4024 Debrecen, vár u. 1.  
Telefon/fax: 06-52-532-856, E-mail: kodalydebr@gmail.com
www.kodaly-debr.sulinet.hu

a verseny célja: A fuvola tanszak pedagógiai eredményeinek 
bemutatása. Tehetségkutatás.
a verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
Az országos fordulót elődöntő-döntő formában rendezzük.

korcsoportok:
 I.  korcsoport:  9. évfolyam,
 II.  korcsoport: 10. évfolyam,
 III.  korcsoport: 11. évfolyam,
 Iv.  korcsoport: 12. és 13. valamint
        a szakképző I/13., II/14., III/15. évfolyamok növendékei.

a verseny anyaga: 
Elődöntőben kötelező művek, a döntőben egy kötelező és egy 
szabadon választott mű.

a verseny követelményei:
A versenyműsort kotta nélkül kell előadni, de a döntő kötelező 
műveinél a kotta használata megengedett.

i. korcsoport:
Elődöntő: kötelező művek: joachim Andersen: a-moll etűd 
op.15/2. (z-8520), w. A. Mozart: G-dúr szonáta 2. tétel Menüett 
(z-13067)
Döntő: kötelező mű: Szervánszky Endre: Hét fuvolaetűd / 5. és 4. 
(z-8757) Szabadon választott mű maximum 7 perc időtartamban.

ii. korcsoport:
Elődöntő: kötelező művek: joachim Andersen: A-dúr etűd op.15/7. 
(z-8520), w. A. Mozart: A-dúr szonáta 2. tétel Menüett és 3. tétel 

A zsűri titkára: Dr. Csetényi Gyula

A verseny díjai korcsoportonként:
 I. díj: 50.000,-
 II. díj: 20.000,-

Nem kellő számú jelentkező esetén a verseny elmarad, az összeget 
visszautaljuk!

a vErsENy (várható) támoGatói:
Magyar Fuvolás Társaság Alapítványa · Artisjus Alapítvány · weiner 
leó Alapítvány · Fon-Trade Music · Corpus Hangszerkereskedés · 
Miskolc zenei Felsőoktatásáért Alapítvány

Rondo (z-13010) - a Menüett tétel ismétlések nélkül,’ da capo’-val.
Döntő: kötelező művek: kocsár Miklós: Capriccio (Akkord-1045)
Szabadon választott mű maximum 8 perc időtartamban.

iii. korcsoport:
Elődöntő: kötelező művek: joachim Andersen: E-dúr etűd op. 15/9. 
(z-8520), w. A. Mozart: D-dúr szonáta 1. tétel (z-13009) - ismétlések 
nélkül.
Döntő: kötelező mű: Sári józsef: Arion éneke
Szabadon választott mű maximum 9 perc időtartamban.

iv. korcsoport:
Elődöntő: kötelező művek: joachim Andersen: G-dúr etűd op. 
15/3. (z-8520),  w. A. Mozart: D-dúr szonáta 2. és 3. tétel (z-13009)
Döntő: kötelező mű: lajtha lászló: két darab op. 69/2. vif et 
Gracieux (Alphonse leduc 23.371)
Szabadon választott mű maximum 10 perc időtartamban.

a nevezés módja:
A nevezési lap az iskola honlapjáról letölthető 2010. január 5-étől, 
majd kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai 
úton vagy e-mailen 2010. február 1-jéig.

a verseny díjai:
A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., és 
III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérő tanár részvételi 
költségeit, útiköltségét a nevező intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező 
intézmény vagy a tanuló által.
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Egy tanuló legfeljebb 2 kamaracsoporttal nevezhető.
A versenyen nem nevezhetők a következő hangszeres 
összeállítások: zongora négykezes, kétzongorás, hegedű-duó, 
furulya-duó és fuvola-duók.

a verseny követelményei: 
A szólamkettőzés nem megengedett. A szólamkettőzés a 
versenyből történő kizárást vonja maga után.
A versenyműsor bemutatásához kotta (másolt kotta) használható. 
kérjük, az eredeti kottákat hozzák magukkal.
A verseny megkezdése előtt a versenyműsorok kottáinak másolatát 
a versenybizottságnak szíveskedjenek átadni.

a verseny kategóriái:
A.) Duó-trió, kamaracsoport létszáma: 2-3 fő 
B.) kvartett-kvintett, kamaracsoport létszáma: 4-5 fő 
C.) Szextett, szeptett, oktett, kamaracsoport létszáma: 6-8 fő

a verseny anyaga: Szabadon választott művek.
két, legfeljebb három különböző stílusú és különböző karakterű 
mű (lehet átirat is). 
A kamarazenei irodalom minél szélesebb körű bemutatása 
érdekében nem szerepel kötelező anyag, de az aktuális 
évfordulókat jelezzük:
G. B. pergolesi, j. S. Bach, l. v. Beethoven, R. Schumann, p. 
Csajkovszkij.

különösen Felhívjuk a figyelmet a magyar évfordulókra: 
Erkel Ferenc, járdányi pál, weiner leó, Dohnányi Ernő, Bartók Béla.

a műsoridő: A tiszta műsoridő maximum 8 perc.
A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék!
A rendező iskolában az alábbi hangszerek állnak rendelkezésre: 
zongora, csembaló (1 manuálos), sípos orgona (2 manuálos - 
pedálos), cimbalom

az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról 
letölthető 2010. február 26-ától.

a verseny díjai:
A versenybizottság kategóriánként I-II-III. helyezést és különdíjakat 
adhat ki.

A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérő tanár részvételi 
költségeit, útiköltségét a nevező intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező 
intézmény vagy a tanuló által.

a területi válogatók ideje:
2009. február 12-étől 2010. február 25-éig.

a válogatók verseny anyaga:
Az országos döntő teljes műsora.
Ezt a döntőre nem lehet megváltoztatni.

a területi válogatók rendezői:

Pécsi művészeti szakközépiskola
7624 pécs Radnics u. 9. 
www.pecsimuveszeti.hu
Területe: Baranya-, Tolna- és Somogy megye.

sztE vántus istván Gyakorló zeneművészeti szakközépiskola
6722 Szeged, Tisza l. krt. 79-81. 
www.konzi.u-szeged.hu
Területe: Bács-kiskun-, Békés-, Csongrád megye.

bartók béla zeneművészeti szakközépiskola
3530 Miskolc, Bartók tér 1. 
www.bartokmisk.uw.hu/iskolank.htm
Területe: Borsod-Abaúj-zemplén- és Heves megye.

vujicsics tihamér alapfokú művészetoktatási intézmény
2000 Szentendre, Duna korzó 18. 
www.vujicsics.hu
Területe: komárom-Esztergom-, Fejér-, Nógrád- és pest megye.

művészeti szakközépiskola és Gimnázium
9700 Szombathely, paragvári út 77. 
www.muveszeti-szhely.sulinet.hu
Területe: Győr-Moson-Sopron-, zala-, vas- és veszprém megye.

vikár sándor zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény
4000 Nyíregyháza, kürt u.5-11. 
www.vikarzeneiskola.hu
Területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg-, jász-Nagykun-Szolnok- és 
Hajdú-Bihar megye.

magyar zeneiskolák és művészeti iskolák szövetsége
1064 Budapest, vörösmarty u. 65. 
www.mzmsz.hu

helyszín: Hubay jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
pedagógiai Szakkönyvtár (1153 Budapest, Bocskai u. 70-78.)
Területe: Budapest. 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél:
2010. január 22-éig.

a nevezés módja:
A nevezési lap a válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető
(a versenyszabályzat 35-36. oldalán is megtalálható), amit kitöltve
a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2010. január 22-éig. 
kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi 
válogatókat az oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a 
nevezést befogadó rendező iskola küld.

a verseny értékelése:
A területi válogatón 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) 
előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a 
versenyzők teljesítményét.
A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján 
az oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

az országos döntő nevezési határideje:
2010. március 8.
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v. Pest megyei Fuvolaverseny-
szentendre

a verseny időpontja: 2010. április 23.

rendező:
vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre, Dunakorzó 16., E-mail: vujicsicsdiak@gmail.com

a verseny célja:
a pest megyében működő zeneiskolák fuvola tanszakainak 
bemutatása, szakmai tapasztalatcsere, tehetségkutatás.

korcsoportok:

 I. korcsoport: 1998. június 1-jén és utána,
 II. korcsoport: 1997. június 1-je és 1998. május 31. között
 III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1997. május 31. között
 Iv. korcsoport: 1995. június 1-je és 1996. május 31. között
 v. korcsoport: 1993. június 1-je és 1995. május 31. között
 vI. korcsoport: 1987. június 1-je és 1993. május 31. között 
  született tanulók.

korábban szakiskolai vagy főiskolai tanulmányokat folytatott 
zeneiskolások, illetve ezen intézmények előkészítő tanfolyamain 
tanulók nem indulhatnak a versenyen.

A jelentkezők korhatára 22 év.

a verseny anyaga:
egy szabadon választott etűd,
és egy szabadon választott előadási darab.

a verseny követelményei:
A versenyen csak normál „C” fuvola használható. Fife, piccolo, 
kanyarfej használata a versenyből való kizárást vonja maga után.
A verseny anyagát kotta nélkül kell előadni. A szabadon választott 
előadási darab stílusa és karaktere térjen el az etűdétől.

A műsoridő az etűd és az előadási darab együttes időtartama.
A műsoridő túllépése esetén a versenybizottság elnöke leállíthatja 
a produkciót.

műsoridő:
 I. korcsoport: maximum: 5 perc
 II. korcsoport: maximum: 6 perc
 III. korcsoport: maximum: 7 perc
 Iv. korcsoport: maximum: 8 perc
 v. korcsoport: maximum: 10 perc
 vI. korcsoport: maximum: 10 perc

Előzetes regisztrációt a vujicsicsdiak@gmail.com vagy a vujicsics 
Tihamér A.M.I.-Fuvola 2000 Szentendre, Dunakorzó 16. címre várjuk 
2009. november 30-ig.

Nevezési díj:
5000 forint, melyet a verseny napján a zeneiskola irodájában 
kérünk befizetni.  A nevezési díj tartalmaz szendvics és üdítő jegyet,
melyet a büfében lehet beváltani.

selye város önkormányzata 
és a magyar Fuvolás társaság 
országos FuvolavErsENyt 
rendez

az ormánsági város kiváló szülöttének,
AMTMANN pRoSpER  fuvolaművésznek emlékére,
magyar állampolgárságú ifjú fuvolások részére. 

a verseny célja,
hogy a város méltóképpen emlékezzék meg
a 19. században európai hírnevet szerzett fuvolavirtuózra
és zeneszerzőre; újraélessze Amtmann levéltárban szunnyadó 
kompozícióit, és kiválassza azok legrátermettebb előadóit,
akik e darabokat képesek a mai közönségnek hasonló sikerrel 
bemutatni, mint szerzőjük tette a maga korában. 
  
korhatár:
32 év. 

időpont: 2010. június 25-27. 

helyszín:
Selye Művelődési Ház 

zsűri:
BARBARA GISlER HAASE, DlA. fuvolaművész,
a bécsi zeneakadémia  professzora - elnök, 
oBoRzIl ADél, DlA. fuvolaművész, a bécsi és klagenfurti 
konzervatórium tanára, 
HoRváTH zSolT, trombitaművész, a pécsi pannon 
Filharmonikus zenekar igazgatója. 

Díjak:
1.250 000 Ft,
melynek felosztásáról és odaítéléséről a szakmai zsűri dönt. 
A győztes részére, a pannon Filharmonikus zenekar fellépési 
lehetőséget ajánl fel. 

Nevezési díj:
15.000 Ft, mely magában foglalja az Amtmann művek  letöltésének 
lehetőségét, és a szállás, étkezés költségeit. 

zongorakíséret a helyszínen biztosított.

korrepetítorok: 
GRANIk ANNA a pTE tanára, 
BAjICS áGNES a pTE tanára, 
BoGáR zSóFIA 

Jelentkezési határidő:
2010. június 1. (jelentkezési lap a MFT honlapjáról lesz letölthető) 

Program:
A verseny 2 fordulóban kerül megrendezésre:
1. Elődöntő 
2 .Döntő 
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GratuláluNk! 

bán máté, a kecskeméti kodály Iskola tanulója,
Dratsay ákos fuvolaművész növendéke 
i. helyezést nyert a vIII. lengyel Fuvola Fesztivál keretében 
megtartott Nemzetközi Ifj úsági Fuvolaversenyen. A II. helyezett egy 
ukrán, a harmadik pedig egy lengyel versenyző lett! 
További eredményes munkát kívánunk!

2009. november 14-én,
a XXiv. országos Fuvolás 
találkozón tartott közgyűlésen,
szavazás útján újjá alakult 
a magyar Fuvolás társaság 
Elnökségi bizottsága.

Elnök:
Dr. Csetényi Gyula

bizottsági tagok:
Illés Eszter, kádár krisztina, kovács zsuzsanna, krum Enikő, 
Sziklai kinga

Eladó 
myazawa fuvola legacy-3 modell
Ezt a modellt Európában nem forgalmazták!
• Test és mechanika 925ös ezüst
• 5k arany szájrész és kémény
• E-mechanika nélkül
• In-line
• C láb 
• Nyitott billentyűk

érdeklődni lehet: +36 30/270-1253

Ezév elején sir James Galway balesetet szenvedett,
amelyben mindkét karja eltörött. karjaiban csak mikrotörések 
és repedések keletkeztek, de a következő 3 hónapban esedékes 
koncertjeit törölte.

A művész minden rajongójától ezúton is elnézést kér.
Mindemellett mielöbbi felgyógyulást kívánunk neki,
minden hazai fuvolás nevében!

www.jamesgalway.com/home.htm

2010 folyamán új tanulófuvola jelenik meg a piacon, 
amelyet Sir james Galway útmutatásai és irányítása mellett,
a Conn-Selmer, Inc.-el együdműködve hoztak létre.
A kifejezetten kezdőknek szánt modell számos variánsban és az 
átlagosnál igényesebb kivételben és minőségben lesz elérhető.
A Fuvolazó következő számában mi is beszámolunk erről az 
újdonságról.

Eladó 
David Chu buxusfa favolafej eladó.
kipróbálható: 06 70/246-5997

a jelöltek fordulónként:
2 Amtmann műből és 2 klasszikus lassú tételből készülnek fel, 
amelyből mindkét fordulóban egyet-egyet adnak elő.
A művek kiválasztása a nyitó esten sorsolással történik. 
A döntő létszámáról az elődöntő után a zsűri határoz. 
  
további információk:
a MFT honlapján - www.fuvolastarsasag.hu, valamint az 
i.barth0610@gmail.com e-mail címen érhető el. 

a selyei találkozásig sikeres felkészülést kívánunk!
Nagy Attila - polgármeser
Csetényi Gyula - Magyar Fuvolás Társaság
Barth István - művészeti vezető  

David Chu termékei
Magyarországon elérhetők
és kipróbálhatók itt:

Czeloth-Csetényi Gyula
Telefon: 06 70/246 5997
www.sideblown.com
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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: 1 210 2790, 30 488 6622

Nyitva tartás:
munkanapokon 9:00–17:30-ig

www.fontrademusic.hu
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