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KOTTAMELLÉKLET:
          ERNESTO KÖHLER  -  SERENATA ORIENTALE  op 70        
          (per flauto e pianoforte)

A Fuvolaszó májusi számának előszavában még bizakodva ad-
tunk hírt az év második felére tervezett őszi és téli kiadvány-
okról. Nem a színvo-nalas, informatív értekezések, interjúk, cik-
kek hiánya akadályozta meg a tervezett két újság megjelené-
sét, hanem az, hogy az elmúlt hetekben olyan dokumentumok 
váltak ismertté, mely a Fuvolástársaság tevékenységét alap-
vetően befolyásolták, s így a Társaság elnökét és vezetőségét  
válaszút elé állították.

Az MFT novemberi ülésén készült jegyzőkönyv megjelentetésével, 
az újság sorain keresztül szeretnénk nyilvánosságra hozni a Vezető-
ség azon döntését, mely szerint 2010. november 4-i hatállyal testüle-
tileg lemond. A jegyzőkönyv részletesen tartalmazza a lemondáshoz  
vezető okokat.

A Fuvolaszó jelen számának létre jöttét teljes mértékben 
a befizetett tagdíjakból, és a 2008-as évi személyi jöve-
delemadókból felajánlott 1%-okból finanszírozta a kiadó.

Kedves Olvasó! 

Remélem, hogy a változások ellenére, az eddigiekhez hasonló ér-
deklődéssel forgatja majd aktuális számunkat, mely nagy örömmel 
ad hírt Sir James Galway magyarországi szerepléséről, Matuz István 
pályafutásáról, gondolatébresztő nézeteiről, s Johan Brögger hang-
szer-reformjairól.

Telnek-múlnak a hetek, s gondolatainkat mindinkább az ünnepek 
varázslatos hangulata tölti meg. Természetesen feladataink, teendő-
ink száma is egyre csak nő…mégis a számos hangverseny, a tanítvá-
nyaink karácsonyi koncertjei, s az ajándékok vásárlása mellett jusson 
időnk szeretteinkre, s nem utolsó sorban magunkra!

Őszintén kívánok boldog, szeretetteljes karácsonyt és 
sikerekben, örömökben gazdag újesztendőt!

Üdvözlettel:

                                                            

                                 Illés Eszter
                                      a Szerkesztő

KEDVES FUVOLÁSOK!
KEDVES KOLLÉGÁK!
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BESZÉLGETÉSBESZÉLGETÉS
MATUZ ISTVÁN KOSSUTH-DÍJAS FUVOLAMŰVÉSSZEL

„Majd átmegyünk a hídon, ha odaértünk…”

Vannak pillanatok az életben, mikor a média hullámhosszain 
egy-egy jó hírt hallva az ember szívét öröm és büszkeség jár-
ja át. Holott az esetek többségében az óriási sikert elért írót, ze-
nészt, színészt, rendezőt, sportolót, képzőművészt nem ismer-
jük személyesen. 2010. március 15-én az eddigieknél sokkal na-
gyobb öröm és büszkeség töltött el, hiszen a művészeknek járó 
legrangosabb állami kitüntetést, a Kossuth-díjat egy olyan em-
ber vehette át, akit a zenész világ, a fuvolás társadalom óriási 
tisztelettel övez, s kinek személye, egyénisége mindenki szá-
mára ismert. 

Kérem, meséljen a kezdetekről! Hogyan indult a zenéhez fűző-
dő kapcsolata?

Szülővárosomban, Nagykőrös-
ön 1953-ban nyílt meg az Álla-
mi Zeneiskola. Tanárok már vol-
tak, többnyire amatőr muzsiku-
sok, akiknek növendékek kellet-
tek, Ők aztán szorgalmasan fel-
keresték az általános iskolába 
járó gyerekek szüleit, s elmond-
ták, hogy ilyen és ilyen hang-
szert lehet tanulni a zeneiskolá-
ban. Édesapám, aki jogász volt, 
úgy volt vele, hogy miért ne ta-
nuljon zenét a gyerek. Szüleim 
zongorára akartak beíratni, de a 
tanár bácsi meggyőzte őket ar-
ról, hogy a fuvola is fontos, „klasz-

szikus” hangszer. Úgyhogy fuvolát, helyesebben, az első három év so-
rán piccolot kaptam az iskolától, mert a kezem még túl kicsi volt a fu-
volához. Később pedig a nyolcbillentyűs fuvolán folytattam, majd úgy 
hat év után érkezett meg az első Böhm-rendszerű hangszer, amely 
nagy élmény volt számomra.

Kit érez igazán mesterének?

Nehéz lenne egyetlen személyt megneveznem, hiszen már a zeneis-
kolában, Nagykőrösön, majd Szegeden, a szakiskolában jobbnál jobb 
tanároknál tanulhattam, nem beszélve a Zeneakadémiáról, ahol Kroó 
György, Nagy Olivér, Szőllőssy András, Pernye András osztályába jár-
hattam. Ami a fuvolát illeti, meg kell említenem szegedi mesteremet, 

dr. Sebestyén Istvánt, aki nagy türelemmel és megértéssel próbálta – 
most már belátom – túlzott, a megszokottól eltérő játékmódomat, lel-
kesedésemet, ambícióimat kordában tartani és a helyes útra irányíta-
ni. Ugyanezt mondhatom el Hartai Tanár Úrról is, majd – utolsó aka-
démiai évemben – Kovács Lórántról, aki igen pozitív hatással volt rám 
az 1965-ös nemzetközi versenyen nyújtott nagyszerű játékával és ké-
sőbbi szólókoncertjeivel, lemezeivel. Egyébként a ’65-ös fuvolaver-
seny, amelynek eseményeit végighallgattam, fordulópont volt az éle-
temben, mert sokféle, számomra addig ismeretlen és nagyon meg-
nyerő fuvolázást hallottam, s olyan hangszerkezelést, amely nagy ré-
sze még hiányzott az én eszköztáramból (így elsősorban Kovács Lóri-
tól és Prőhle Henriktől, valamint néhány jelentősebb francia művész-
től). Egyszóval, igen sokat lehetett tőlük tanulni. 

Jómagam személyesen is tolmácsolhattam őszinte gratuláci-
ómat és elismerésemet Önnek a kitűntető Kossuth-díjhoz. Ám 
úgy érzem, a Fuvolaszó sorain keresztül most az egész fuvolás 
társadalom csatlakozik a jókívánságokhoz. Ön szerint pályafu-
tásának mely momentuma volt az, amely a díjat megajánló bi-
zottság döntésében a legmeghatározóbb volt?

Mindenekelőtt köszönöm a jókí-
vánságokat. Kérdésére válaszolva, 
hiába töröm a fejem azon, hogy 
mely momentum lehetett a döntő. 
Valószínűleg életkoromnak és több 
mint 40 évnyi pályám összegzésé-
nek szól ez az elismerés, de – érzé-
sem szerint - benne van a fuvola, 
mint szólóhangszer presztizsének 
általános, tőlem független elisme-
rése is, s szívből remélem, hogy egyre több tehetséges, s arra érdemes fu-
volaművész nevével bővül majd a kitüntettek listája. A hivatalos indoklás-
ban „zeneszerzők sokaságát művek írására ihlető tevékenység” szerepel. 
Ebben van is valami, hiszen félszáznál is több a nekem írt művek száma, 
főleg akkor, ha a külföldieket is beleszámítom. De ebben sem én vagyok 
az első, hiszen értékes magyar fuvolaművek születtek már jóval előttem 
is Jeney Zoltán, Szebenyi János, Lajos Attila, Csetényi Gyula, Prőhle Hen-
rik, Kovács Lóránt később pedig a Dratsay házaspár, Gyöngyössy Zoltán, 
Drahos Béla, Ittzés Gergely, dr.Becskyné Panni, Bálint János, Fülep Márk és 
mások kezdeményezésére is.

Fantasztikus elismerés, hogy hazánkban fuvolaművészként elő-
ször Ön kapta meg e legrangosabb állami kitűntetést. 

Mégis kérem, meséljen arról, hogy mindemellett hivatásában még 
mire a legbüszkébb?

Természetesen nagyon örülök, hogy rám esett a választás az első fuvolás 
Kossuth-díj odaítélésekor. (Óriások között az első törpének lenni, az is va-
lami…). De talán nem ünneprontás, vagy álszerénység, ha azt mondom, 
hogy ez a díj már jó 40 évvel ezelőtt egy idősebb kollégánkat illette volna 
meg elsőként: Jeney Zoltánt.

Ha nem is különösebb, vagy 
túlzott büszkeséggel, önelé-
gültséggel, ám mindenkép-
pen nagyon jó érzéssel gon-
dolok vissza a debreceni, ele-
inte regionális, majd orszá-
gos találkozókra, amelyek – re-
mélem – a résztvevőkben is 
szép emlékeket hagytak hátra. 
Dr.Becsky Gábor szakszerű előadásai, aztán a vele megszerkesztett be-
rendezés, amely láthatóvá tette a fuvola csövében lejátszódó hullámosz-
tódásokat, no meg a 2000-es találkozó nyitóhangversenyén felcsendü-
lő h-moll mise és a Magnificat részleteinek előadása, a nyitott fórumon 
szereplő zeneiskolai tanárok és kiváló hazai és külföldi kollégák fellépteté-
se, no meg a magyar koncertek, mind-mind feledhetetlen élmények szá-
momra. Olyan események, amelyekre azt mondom, hogy érdemes volt 
annyit fáradozni, szervezni, olyan kiváló kollégákkal együtt és teljes egyet-
értésben, mint dr.Becskyné Panni és Regős Imre. Az is jó érzéssel tölt el, 
hogy éppen Debrecenben alakult meg Csetényi Gyula kezdeményezé-
sére a Magyar Fuvolás Társaság, meg az is, hogy annyi más város és lel-
kes, tehetséges kollégánk vállalkozott arra, hogy további színvonalas ta-
lálkozókat szervezzen. 

Fuv1_1.indd   5 22/11/2010   09:12



6

Az ön előadásaiban melynek ad nagyobb szerepet, a szabad-
ságnak, vagy a szabályoknak?

A szabályok ismeretén alapuló és az általuk megengedett, bennük 
foglaltatott szabadságnak, de fontos számomra az egyéniség és ere-
detiség jelenléte is, azaz rejtett vagy addig fel nem ismert összefüggé-
sek megmutatása, továbbá az informatív és megindító erejű előadás-
mód, olyan, amely minden hallgatót megérint, s emlékezetes marad 
számukra és számomra egyaránt.

Volt olyan személyes találkozás, mely mély nyomot hagyott a 
művészi pályafutásában?

Kezdeném Benkő Zoltán zongora-
művésszel és a vele való több évti-
zedes együttműködéssel. 1966-ban 
játszottam vele először Miskolcon 
(Prokofjev Szonáta, majd a 7 Bach 
Szonáta), ahol ő akkor tanárként mű-
ködött. Még abban az évben kezd-
tük elemezni és megtanulni Boulez 
Szonatináját és több, nekünk írt ma-
gyar művet (Pl. Rózmann Ákos, Sári 
József és Sáry László, Papp Lajos, 
Patachich Iván stb). No meg persze 
a fuvolairodalom legfontosabb mű-

veit és átiratokat. Általa ismerkedtem meg az akkori fiatal magyar szer-
zőkkel, így a későbbi Új Zenei Stúdió alapítóival. Vele játszottam a Stú-
dió nyitóhangversenyén, ’70 májusában és ugyanaznap diplomáztam 
a Zeneakadémián. Úgyhogy aznap kétszer játszottuk el Boulez Szona-
tináját, fejből. Később külföldi koncerteken és versenyeken is vele lép-
tem fel. De nem felejthetem későbbi kiváló partnereimet sem: Kerek 
Ferencet, Szelecsényi Norbertet, Kancsár Verát, Mogyorósi Évát, Vasvá-
ri Tamást, Gábor Józsefet sem.

A magyar zenei életben szin-
te mindenki ismeri egymást, leg-
alábbis saját korosztályát, s ez alól 
én sem voltam kivétel: szinte min-
den zeneszerzővel személyes és 
munkakapcsolatba kerültem. A 
külföldiek közül Pierre Boulezzel 
’70-ben, még Pesten találkoztam 
először, amikor eljátszottuk neki a 
Szonatinát, majd később Brüsszel-
ben és Párizsban (IRCAM, Ensemble Intercontemporain) dolgoztam a 
keze alatt. Mások mellett Hugues Dufourt francia zeneszerző mélyen 
megrázó, Antiphisis című műve előadásainak köszönhetem nyugat-
európai koncetjeimet, illetve a Boulez vezényletével készült ERATO 
hanglemezt, amely díjat is nyert.

Van olyan zeneszerző, aki nélkülözhetetlen számára?

Igen, sokan vannak: Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Verdi, 
Wagner, R.Strauss, Prokofjev, Erkel, Bartók, Vidovszky, Sáry, Jeney, Ma-
darász, Szigeti, Dukay…és még sokan mások…

Mi mindent hallgat Matuz István? 

Gyerekkoromban Nagykőrösön az ötvenes években elég szűkösen él-
tünk, húst is nagyon ritkán lehetett kapni, úgyhogy nem nagyon il-
lett, meg nem is lehetett válogatni az étkezést illetően. Aztán Sze-
geden, a kollégiumban, vagy a Zeneakadémia kollégiumának men-
záján sem lehettek luxus igényeink. Úgyhogy megszoktam azt, hogy 
minden kaját elfogadok és szeretek. Valahogy a zenével is így vagyok. 
Ahogy Kurtág György mondta magáról: „mindenevő”. Szóval, minden-

féle zene érdekel és bármit szívesen meghallgatok, ha másért nem 
azért, hogy tájékozódjam és bővítsem szerény ismeretemet, avagy 
csökkentsem tengernyi hiányosságomat.

A fuvolázás mellett jut e idő valamilyen hobbyra?

Nyelvtanulás, barkácsolás, favágás, olvasás, opera-és dalirodalom ala-
posabb megismerése. 

Mi volt az ösztönző pillanat, amikor ilyen nyomatékosan a kor-
társ zene felé fordult?

Mint minden akkori fuvolás tanuló, én is a Jeney Fuvolaiskolát végez-
tem, Dávid Gyula, Járdányi, Szervánszky, Székely Endre, Jeney Zoltán 
kis darabjaival. Aztán következtek ugyanezen szerzők koncertdarab-
jai, majd Szervánszky és Petrovics Fuvolaversenye. Minden elérhető 
kottát megvásároltam Szegeden szakiskolás koromban, így magyar és 
szovjet kiadású akkori modern műveket is. Teljesen mindegy volt szá-
momra, hogy modern, vagy klasszikus, a lényeg az volt, hogy fuvola-
mű legyen, s újabb és újabb fuvoláznivaló. Úgyhogy észre se vettem, 
hogy én most a kortárs zene felé fordultam volna, hisz a klasszikuso-
kat is játszottam, sőt a Mozartokhoz kadenciákat írtam. Ugyanakkor vi-
szont, kerestem az eredetiséget, a nem megszokottat, az újdonságot, 
azaz olyan műveket, amelyek talán túlzott kifejezési vágyamnak job-
ban teret engednek. No persze, ebben a törekvésemben belejátszha-
tott az a tény is, hogy Szegeden zeneszerzést is tanultam (Bozay At-
tila majd Vántus István osztályá-
ban), ami nagyban növelte ér-
deklődésemet a frissen írott da-
rabok iránt.

Amikor beleásta magát a mo-
dern zenébe, miként alakult 
ki Önben a multifónia iránti 
érdeklődés, hiszen Magyar-
országon kuriózum volt ez a 
világ?

Az a bizonyos kifejezési vágy, 
amiről fentebb beszéltem, akko-
riban valahogy benne volt a levegőben. Hírét vettem, hogy Debre-
cenben egy szakiskolás fuvolista peremhangokat, kettőshangokat csal 
ki a hangszerből, szélsőséges dinamikákat alkalmaz, kettőshangokat 
játszik. Ez a fuvolista Elek Tihamér volt. Ezért mondom, hogy – egy-
mástól függetlenül – valahogy azonos dologra éreztünk rá: arra, hogy 
ez a hangszer többet tud annál, amit addig használtunk, s itt az ideje, 
hogy ezt – eleinte teljesen ösztönösen – kiaknázzuk és alkalmazzuk. 
A döntő impulzust aztán a Jeney Zoltán zeneszerző által Olaszország-
ból hazahozott, 1967-ben megjelent, Bruno Bartolozzi New sounds for 
woodwind című könyve jelentette, no meg a Jeney által 1970-ben ki-
dolgozott kombinatórikai számítás, amely kimutatta, hogy 8832 ujj-
rend van a fedett fuvolán. Az én feladatom ezzel meg is fogalmazó-
dott: minden ujjrendet átvizsgálni, átfújni és a bennük található han-
gokat, kettős-, hármas-hangzásokat (későbbi nevükön multifóniákat) 
egyenként lejegyezni. Ezt tettem brüsszeli ösztöndíjas éveim alatt, 
majd beleástam magam a hangszerakusztikába az összes elérhető 
szakkönyv, cikk átolvasásával, mert meg akartam érteni a zenei hang 
mibenlétét, természetét, no meg persze elsősorban a fuvola, mint fizi-
kai-akusztikai rendszer működését.

Ön szerint a fuvola anyaga meghatározó a hangszínben?

 Jó kérdés, és éppen az előző mondatomhoz kapcsolódik. Sok-sok 
különböző véleményt lehet erről olvasni, úgyhogy egyértelmű vá-
laszt én sem merek mondani, ehhez nincs is elég ismeretem. Egy 
biztos: a hangszer működését, a hangok milyenségét, a hangerőt, a 
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hang spektrumát (felhangstruktúráját) elsősorban és döntő módon 
a csőben lévő légoszlop geometriája, továbbá a kisugárzó felületek 
(hanglyukak) kiképzése és igen nagy mértékben a kétféle funkciót 
(energiabevitel és energiakisugárzás) ellátó befúvónyílás alakja, illetve 
ennek nyitottsága vagy fedettsége, tehát a befúvás szöge, az ajak-él 
távolság, az ajaknyílás alakja és nagysága, a légáram sebessége stb.) 
határozzák meg. Ám ahogy minden testnek saját rezgési képességei 
vannak, így a fuvolacsőnek is. Nincs kizárva, hogy bizonyos frekvenci-
ákra maga a cső is rezgésbe jöjjön a rezonancia törvény alapján, még 
akkor is, ha a benne lévő hullámok energiája igen csekély ahhoz, hogy 
a náluknál sokkal sűrűbb anyag molekuláit rezgésbe hozza. Miután 
minden anyagnak más és más a rezgési képessége, különbség lehet 
például fa és fém rezonanciális tulajdonságai között. Ez a tény befolyá-
solhatja a különböző anyagokból készült hangszerek úgynevezett já-
rulékos rezgéseit (s ezzel a hangszínt) még akkor is, ha maguk a hang-
szerek geometriailag-akusztikailag tökéletesen azonosak.

A fuvola mi mindent jelent az Ön számára? 

 Ezt már magam sem tudom, hiszen csaknem ötven éve annak, hogy 
szegedi szakiskolás koromban belém költözött valamiféle megszál-
lottság, amit talán - kissé nagy és fellengzős szavakat használva (amit 

ugyan nem nagyon szeretek, de jobb szavakat hirtelen nem találok) 
- hivatástudatnak, elhivatottságnak is nevezhetnék, s azóta ebben 
élek, ez határozza meg a mindennapjaimat, ez a világ legtermésze-
tesebb dolga számomra. Egyébként ezzel sem voltam egyedül, mert 
olyan zenei közegben éltem Szegeden, a Zeneakadémián, az Új Zenei 
Studióban, külföldön, itthon, Debrecenben, egyszóval szinte egész 
pályám során, amely ezt az elhivatottság-érzetet sugallta és erősítette 
nemcsak bennem, hanem kortársaimban is.

Mit tanácsol, mit javasol a fiatal fuvolistáknak?

Azt, hogy ők is éljék át azt, mindazt, amiről fentebb beszéltem, azaz le-
gyen sok örömük a hivatásukban, de legyen erejük és hitük elviselni az 
esetleges balsikereket, kudarcokat, pillanatnyi nehézségeket is.

Hol hallhatjuk legközelebb, s melyek jövőbeni tervei?

Az angol mondás jut erről eszembe: „Majd átmegyünk a hídon, ha 
odaértünk”.

Illés Eszter 

HÍREKHÍREK
A KODÁLY ZOLTÁN ZENEMŰVÉSZETI  
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ZENEISKOLA, AMI

2010. november 17-én fuvolás szak-
mai napot tart a Simonffy teremben. 

Délelőtt előadások, délután hangsze-
res bemutatók, mini-koncertek lesz-
nek. 

A nap témája a hangképzés.

Előadásokat tartanak: Dr. Becsky 
Gáborné a zeneiskola, Kozma And-
rás a zeneiskola és szakközépiskola, 
Regős Imre a szakközépiskola és a fel-

sőfok szempontjai szerint. Lesz intonációs gyakorlat duóba, tekintettel 
a tanévben megrendezésre kerülő balassagyarmati duó- és kisegyüt-
tes versenyre. Lehetőség lesz konzultációra is a bemutatott növendé-
kekkel kapcsolatban a szakközépiskola tanáraival. 

Azon zeneiskolák jelentkezését várjuk, akik délelőtt 10 órára Debre-
cenbe tudnak érni a kezdésre és 18.00 óra után, a program végeztével 
haza is tudnak jutni. Elsősorban a szakközépiskola beiskolázási terüle-
tére gondoltunk, hiszen ez az összejövetel az ottani utánpótlás-neve-
lés jó alkalma is egyben. 

Jelentkezni a simonffy.zeneiskola@t-online.hu címen lehet. 

Üdvözlettel: Fábry Szabolcsné, a program szervezője.

SIR JAMES GALWAY BUDAPESTEN
2011. január 30. vasárnap, 19.30

Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

W.A. Mozart:   D-dúr fuvolaverseny, K.314
Mercadantee-moll fuvolaverseny

F. Schubert:   VIII. „Befejezetlen” szimfónia, h-moll, D.759

Vezényel és közreműködik: Sir James Galway
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INTERJÚINTERJÚ
SZILÁGYI SZABOLCCSAL, A CONCERTO BUDAPEST FUVOLÁSÁVAL
Budapestre várjuk Sir James Galway-t

Vannak emberek - igaz nagyon kevés -, akikkel mindig jó talál-
kozni és együttműködni, még akkor is, ha közben évek telnek 
el úgy, hogy ki-ki a maga útját járja. Szilágyi Szabolcs barátom 

- a Concerto Budapest fuvolása - is ilyen ember, akivel egy iga-
zán sikeres együttműködést tudhatunk magunk mögött az Eloy 
Flutes kiállításának kapcsán. 

Szabolcs kérlek, itt a Fuvolaszó 
hasábjain jelentsd be azt a fon-
tos eseményt, amelyre személy 
szerint mi ketten már 15 éve 
várunk. Biztos vagyok benne, 
hogy ez a koncert, amire készül 
a zenekar nem csak a Concerto 
Budapest életében lesz fontos 
állomás, hanem a hazai koncert-
élet jeles napja lesz. 

A tisztelt bérletvásárló közön-
ség már bizonyára értesült arról az 
örömteli eseményről, hogy 2011. ja-
nuár 30-án Sir James Galway lesz 
a Concerto Budapest vendége a 
MÜPA-ban. A koncertnek külön ér-

dekessége, hogy nem csak fuvolázik - két versenyművet is játszik -, de 
a koncert második felében karmesterként is pódiumra lép, Schubert 
Befejezetlen szimfóniájával. 

Ma már talán kevesen tudják, de a Fuvolás Társaság meghívta 
őt egy bálra a kilencvenes években, ahol koncertet is adott, de 
csak a tagságnak volt lehetősége akkor meghallgatni őt és fele-
ségét is. Galway a Társaság illetve a Syrinx Alapítvány által ala-
pított Doppler-díj tulajdonosa is lett. Néhány évvel később egy 
bank által szervezett zártkörű koncertre is sor került, de ide már 
csak a főpróbára juthatott be a szakma, oda is elég nehezen...

Ez lesz Sir James Galway első magyarországi koncertje, ami a koncert-
látogató közönség számára is elérhető lesz. Sőt, koncertelőjegyzése-
it tanulmányozva ezt a programot csak nálunk, Budapesten játssza.

Adódik a kérdés, honnan a személyes kapcsolat?

Onnan kezdeném, hogy a kilencvenes évek legelején Csetényi Tanár 
Úr Bajára invitálta Wolfgang Strassnig Professzor Urat a grazi főiskolá-
ról, aki, mint kiderült Zöller növendék volt akkoriban, amikor Galway 
szólófuvolás volt a Karajan irányította Berlini Filharmonikusoknál. Na-
gyon jó barátságban volt Jimmyvel, így rengeteget mesélt nekünk 
róla. Aztán jött az első koncertlátogatás Grazban, Galway koncertjére, 
ahol például a Liebermann Szonátával ismerkedhettünk meg, majd 
ezt követően az első Galway Szeminárium, amelyre te mentél. Én ak-
kor Susan Milan kurzuson jártam a Liebermann művel, ezután már 
együtt mentünk a következő Galway Szemináriumra, s később az ő 
személyes meghívására, több alkalommal is volt szerencsénk fantasz-
tikus tanítását hallgatni.

Gondolom nem volt egyszerű létrehozni egy ilyen koncertet. 
Személy szerint neked, tudom, több éves lobby-munkád van 
benne. Milyen forrásokból finanszírozzátok az eseményt? Egy-
általán, hogy történik egy ilyen volumenű esemény szervezése?

Szerintem az első és legfontosabb az, hogy akarni kell, hogy egy 
ilyen koncert létrejöjjön. Vagyis nem minden a pénz. Korábban, ami-
kor még a mi zenekarunknál is úgymond „kolbászból volt a kerítés” 

- évekkel ez előtt a zenekar a jelenleginél jóval nagyobb költségve-
téssel dolgozhatott -, valahogy kevésbé volt az akkori vezetés fogé-
kony arra, hogy kinek milyen kapcsolatai vannak, hogy úgy mondjam, 
kinek milyen kapcsolati tőkéje van, ami esetleg hozzájárulna a zene-
kar további szakmai presztízsének, ismertségének a növeléséhez. Ez 
azért sokat visszavesz a lelkesedésünkből, ilyenkor kevéssé érzi saját-
jának az ember a munkahelyét. Talán fontosabb volt a „meghívom 
őt hátha engem is visszahív”-elv, és ez meglehetősen beszűkít bizo-
nyos dolgokat. 

Változást a zenekar jelenlegi művészeti vezetőjének érkezése jelen-
tett. Keller Andrással (Keller András hegedűművész, karmester, a vi-
lághírű Keller Quartet primáriusa - a szerk.) sokszor beszélgettünk egy 
esetleges Galway koncertről már korábban is, azonban most jött el a 
megfelelő alkalom. Természetesen egy ilyen koncertnek nagyon sú-
lyos anyagi vonzata van. Tehát kicsit érdekes a mostani helyzet, hi-
szen manapság a Concerto Budapest két véglete szerepel leginkább 
a zenei köztudatban: a nehéz anyagi helyzet mellett az utóbbi három 
évben elért igen magas szakmai színvonal. Tehát még egyszer mon-
dom, nem minden a pénz… Például az elmúlt három évben mond-
juk Juliane Banse, Gidon Kremer, Gilles Apap vagy éppen Ránki De-
zső, Kocsis Zoltán azért jött, s azóta is jön hozzánk, mert számukra is 
érdekes és értékes az itt megkezdett munka. Azt azonban le szeret-
ném szögezni, hogy ez a koncert a CB szervezésében valósul meg, rá-
adásul bérleti konstrukcióban, nem önálló koncertként, és nem kop-
rodukcióban. A magyarországi Galway koncertet, a Keller András ve-
zette Concerto Budapest valósítja meg.

Egyébként ez technikailag úgy néz ki, hogy először megtörténik a fel-
kérés, majd egyeztetés folyik a terminusokról, lehetséges időpontok-
ról, majd a műsorról, utóbbiról olyannyira részletesen folytak a tárgya-
lások, hogy majdnem kifutottunk az időből, és csak a bérlethirdetés 
előtt sikerült mindenről megegyezni. A részletekről Keller András és 
Sir James Galway folyamatosan egyeztetett, amit a zenekar menedzs-
mentje bonyolított le.

Annak idején a főiskolán mindig azon dilemmáztunk   - a szű-
kös anyagi lehetőségek miatt - milyen külföldi eseményre men-
jünk: kurzusra vagy versenyre? Mint már említetted így jutot-
tunk el Jimmy svájci szemináriumára, és innen datálódik az ő 
magyarországi kapcsolata is.

Ez érdekes, ezt már el is felejtettem, de valóban így volt. Azt érzé-
keltük ugyan, hogy az érvényesülés egyik legfontosabb eleme a ver-
senyzés, más kérdés - azt gondolom -, hogy egy idő után nem le-
het versenyekre hivatkozni, nem küldhetem fel magam helyett a kon-
certdobogóra az oklevelet.  Fogalmam sincs például, hogy Galway 
nyert-e egyáltalán valahol. 

Főiskolás korunkban anyagi lehetőségeink miatt valóban válaszút elé 
kerültünk, ami nem jelenti azt, hogy versenyeken nem vettünk részt. 
Amikor én is Susan Milannal megismerkedtem, az egy olaszországi 
versenyen történt, utána kerültem ki hozzá Angliába, a Royal College 
of Musicba, Londonba. Ilyen formában elmondhatjuk, hogy a verse-
nyen való érvényesülés lehetőségét részben feladtuk annak érdeké-
ben, hogy tanulhassunk, és attól tanultunk, akitől tanulni akartunk.

Azt azonban elmondhatjuk a mai zeneiskolásoknak, konzisoknak, fő-
iskolásoknak, hogy húsz évvel ezelőtt minden más volt. Soroksáron, 
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ahol élek akkoriban egy utcai telefon volt, ott sorba kellett állni, hogy 
sorra kerüljek, napokig gyűjtöttem a réz kétforintosokat, és örültem, 
ha kaptam vonalat külföldre. Internet hiányában információkat csak 
külföldi újságokból lehetett szerezni: ki hol tanít, milyen kurzusok van-
nak, nem kell mondanom milyen nehezen. Mindent postán keresz-
tül lehetett beszerezni: kottákat, lemezeket, örültünk, ha nem tűnt el. 
Csak egy-két bank volt a belvárosban, ahol valutát tudtunk utalni a 
részvételi díjakra, stb. De leszerveztünk mindent így is, mert akartuk, 
éreztük, hogy fontos!

Azt hiszem mindkettőnk számára  - az öröm mellett - elgondol-
kodtató, hogy miért kellett várni Sir James Galway koncertjé-
re 18-19 évet az után, hogy magyarországi kapcsolata létrejött.  
A magam részéről döbbenetesnek és elszomorítónak tartom 
a tényt, hogy nem történtek lépések korábban az ő nyilvános 
hangversenyével kapcsolatban. Azt hiszem nem csak a pénz és 
a szándék hiányzik ilyenkor, hanem valami szemléletbeli gik-
szernek is kell itt lennie.

Tizenöt éve dolgozom a magyar zenei életben, a tapasztalataimat tu-
dom mondani. Először is a szimfonikus zenekari repertoár indukál bi-
zonyos konvenciókat, nyilvánvaló tehát, hogy a legtöbbet foglalkozta-
tott előadók – az énekes szólisták mellett természetesen - a zongoris-
ták, illetve a vonós szólisták. A fúvósok sokkal kisebb szerephez jutnak. 
A fuvola nem elhanyagolható a fúvósok között, az ebben a vonatko-
zásban lényegtelen. Másodszor arra gondolok, hogy Galway az elmúlt 
20-30 évben a komolyzenei piacon meglehetősen nagy presztízsre 
tett szert, hogy úgy mondjam a nemzetközi komolyzenei mainstream 
főcsapásában szerepelt, sok tízmillió eladott hanghordozóval, emi-
att elég riasztó lehetett a honi koncertszervezőknek, - természete-
sen a gázsira gondolok. Talán Kiri Te Kanawa, vagy Jessie Norman jut 
eszembe, akik szintén nemigen fordultak meg Magyarországon ak-
koriban. Harmadszor,  mióta eszemet tudom mindig is jelen volt Ma-
gyarországon egyfajta közízlést meghatározó, a közízlést befolyásoló, 
irányító szemlélet. Hogy ez például rám a legkisebb mértékben sem 
hatott, azt nem utolsó sorban annak tudom be, hogy tízes és huszas 
éveimben engem személy szerint sokkal jobban érdekelt a heavy 
metal, később a grunge, az indusztriális metal, majd a britpop. Nem 
tudtam igazából, hogy az itthoni közvélekedés szerint  ki „a fuvolás”… 
A saját utamat jártam, a saját érdeklődésemet próbáltam kielégíteni.

Természetesen teljesen más a helyzet Angli-
ában, Amerikában és még nagyon-nagyon 
sok helyen a világban. Ha azt mondod: The 
Man with the Golden Flute, még talán a sar-
ki fűszeres is tudja, hogy Sir James Galwayról 
van szó. Nem beszélve, hogy nem egy ta-
nítványomnál, akiket Londonban tanítot-
tam az otthonaikban, szinte természetes 
volt, hogy a Mr. Bean és Nigel Mansell vide-
ók mellet ott legyen egy Galway videó is.

De ha a kérdésed arra irányul, hogy a Concerto Budapestnél nagyság-
rendekkel nagyobb közpénzekből fenntartott komolyzenei együtte-
sek eddig miért nem hívták meg Galwayt, vagy más, hasonló kaliberű 
sztár státuszban lévő művészt Magyarországra – hiszen ezzel nyilván-
valóan a figyelmet is magukra irányíthatták volna, vagy ha valaki még-
is meghív valakit, akkor miért ugyanazt hívja vissza egy másik zenekar, 

- azt nem tudom. Hiszen ha ilyen-olyan magyarázatot találunk is, hogy 
miért nem, akkor is százszámra akadt volna lehetőség, mint ahogy azt 
az  a bizonyos bank meg is tette 1998 decemberében. 

Igen, pontosan erre irányult a kérdésem. Azt gondolom, 
Galway-el kapcsolatban meg lehetett volna spórolni ezt a 15 
évet. Az első bakelit korongokat egyébként zenekari művészek 
hozták be az országba a 80-as években, nekik volt lehetőségük 

akkor külföldre járni, és látni, hallani ezt-azt. Ha jól tudom ifj. 
Kovács Imre és Barnabás Zoltán voltak talán az elsők, akiknek 
a bőröndjében ilyen lemezek lépték át az országhatárt. Emlék-
szem apukám napi szinten hallgatta azokat a felvételeket, ami-
ket a külföldi útjáról hozott, tehát Galwaynak meglehetősen 
korán kialakult itt tábora, ami azonban nehezen szélesedet ki, 
a szakmán túlra. Arról nem is beszélve, hogy azóta felnőtt leg-
alább egy-két generáció, akik alig tudnak róla valamit.

Sőt, egyik kedves Rádió-zenekaros kollégámat is meg szeretném em-
líteni, Fehér Tibort, aki miután megtudta, hogy milyen kapcsolatom 
van Galway-val, egy fantasztikus kuriózummal lepett meg, de erről 
majd később. Mindaz, amit elmondtál egyébként, azt támasztja alá, 
hogy ezekben az emberekben, és még nyílván nagyon sok minden-
ki másban is volt igény, hogy ismereteit növelje, talán inkább ezt nem 
osztottuk, osztották meg egymással.

A kilencvenes években, amikor már könnyebben lehetett kül-
földre utazni, volt egy erős nyitás szakmailag is. Mára - úgy ér-
zem – ez a folyamat teljesen megtorpant. Annak ellenére, hogy 
hihetetlen könnyen lehet információhoz jutni, az érdeklődés 
meglehetősen belterjes. Mintha lenne egyfajta hipnózis, ami 
itthon tartja az érdeklődést, - szakmai dolgokra gondolok első-
sorban és nem a közízlésre. 

Ezzel teljes mértékben egyetértek, ezt magam is így látom. Annak 
idején úgy tűnt, hogy a fuvolás találkozókon elindult valami, évről 
évre újabb dolgokkal ismerkedhettünk meg, rengeteg külföldi ven-
dég fordult meg a találkozókon, egyfajta köldökzsinórt jelentett, kap-
csolatot tartva a nemzetközi fuvolás élettel, és nem utolsó sorban di-
ákok, tanárok, kollégák itt meg tudták osztani a tapasztalataikat egy-
mással. Nem tudom mi az oka, hogy ma nincsenek ilyen szakmai ren-
dezvények. Csak azt tudom, hogy ha nincs meg benned az igény, ha 
nincs egy belső hang, ami állandóan hajtogatja, hogy kíváncsi légy, 
akkor nincs miről beszélni. Én azt tudom neked mondani, hogy most 
is van a számítógépemen olyan darab, nem is egy, amit idő hiányá-
ban egyszerűen nem tudok megtanulni. Találtam valamit, ami fel-
keltette az érdeklődésemet, elindultam egy vonalon. Mikor kiderült, 
hogy az illető kiadója még az interneten is alig fellelhető, vagy ép-
pen az a darab még csak szerzőnél található meg, hát felvettem a 

kapcsolatot a szerzővel, megírtam neki ki 
vagyok, mit szeretnék, és azonnal jöttek is 
szépen a kották. Inkább már kezd lelkiisme-
ret-furdalásom lenni amiatt, hogy még min-
dig nem játszottam el a darabjait.  Ki tud-
ja, lehet, hogy megint talál az ember egy 
Liebermann Szonátát… Vagy ott volt az 
Eloy Flutes, amire sok mindent lehet mon-
dani, de azt nem, hogy a világ legismer-
tebb gyártója lenne, mégis megtaláltuk,  
elhoztuk ide. 

Mindazonáltal óva intenék mindenkit attól, hogy annak a bizonyos 
„enter” gombnak a megnyomásával az éppen eléjük kerülő ismere-
tek megrészegítsék, s az az érzés kerítse hatalmába, hogy azt már mi 
úgyis tudjuk…

A zenekari munka mellett zeneiskolában is tanítasz. Milyennek 
látod a zenélés e két végpontjának a kapcsolatát? Lehet stilári-
san átjárót nyitni a két terület között?

Az a feladatom - ahogy fogalmaztál -, hogy átjárót nyissak, mégpe-
dig a zene által. Persze a kérdésfelvetésedből kitűnik, te is tudod, et-
től azért jóval árnyaltabb a kép. Ha a saját szemszögemből nézzük a 
helyzetet, már az is sokfajta megközelítésre ad okot. Egyrészt felve-
tődhet a kérdés, hogy milyen érzés egy kétségkívül fárasztó, ugyan-
akkor elgondolkodtató, és nem utolsósorban inspiráló zenekari  
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próba után beesni a zeneiskolába és egy rövid magyar gyermekdalt 
tanítani egy kisgyereknek, amit még eljátszani is alig tud, mert most 
kezdett el fuvolázni. Nos, ilyenkor megpróbálom a zenélés felső vég-
pontjából megközelíteni: feltételezem, hogy el fogja ő majd játszani a 
Hindemith Szonátát is, ez csak az első lépés, s ha ezzel a szándékkal 
közelítem meg a helyzetet, akkor biztosan nem egy mindennapi rutin-
feladat lesz az egészből. Pedagógusként mindig azt tartom a legfőbb 
feladatomnak, hogy a gyermeket, akivel éppen foglalkozom, a lehető 
leghosszabb ideig a zene iránt érdeklődő, a zenét bizonyos mértékig 
értő, és azt elsajátító, de mindenképpen befogadó, egészséges lelkü-
letű emberré neveljem. Ugyanakkor zenekari muzsikusként érzékelem, 
hogy ma, zenekarba bekerülni, egyáltalán állást találni szinte lehetet-
len. Ám azt a jelenséget is, hogy évről-évre fogy a koncertlátogató kö-
zönség, egyre nehezebb megtölteni a koncerttermeket dacára annak, 
hogy a zenekari zenészekkel szembeni követelmények, elvárások bi-
zonyos zenekaroknál - így a mi zenekarunknál is - egyre nőnek, ami 
nyilvánvalóan színvonal emelkedést generál.

Nos, a két dolog közötti összefüggésre szeretnék rávilágítani. Itt van 
a tehetséggondozás kérdése, azaz a zenei versenyeké. Addig, amíg 
egy országos méretű zenei versenynek alapfokon jó esetben legfel-
jebb valamivel több, mint egy tucat nyertese - helyezettje - van, addig 
olyan tanszakok esetében, mint mondjuk a furulya, fuvola, gitár vagy 
zongora, ahol a jelentkezők száma százas nagyságrendű, a nem nyer-
tesek száma több százra rúg.  Elég egyetlen gikszer, egy memóriaza-
var, vagy ha más nem, akkor éppen a hangszer kezd rakoncátlankodni 
a kezükben, és nem takar, vagy az izgalom tréfálja meg a „versenyzőt”, 
s a gyermekek sok hét vagy hónap fáradságos munkája után kudarc-
élményt szereznek. Vagy éppenséggel jól sikerült a produkció, még-
sem mentek tovább, és így már sokkal könnyebben fordulnak mond-
juk az aerobik, a vízilabda, vagy tudom is én mi felé, mi pedig csodál-
kozunk, hogy miért egyre népszerűtlenebb a zenei pálya.  A kudarcél-
mények a gyermekeken keresztül beszivárognak a családokba, a szü-
lők esetleg elmondják a munkahelyükön a legjobb barátjuknak, az a 
legjobb ismerősének és így tovább, s máris megszámlálhatatlan em-
berről beszélünk, akinek valami nagyon idegen, valami nagyon nem 
neki való jut az eszébe, ha azt a szót hallja, hogy komolyzene. S persze, 
hogy egyre kevesebb a koncertlátogató. Tizenhét éve, még főiskolás-
ként nyilatkoztam arról ennek a lapnak a hasábjain, hogy véleményem 
szerint széleskörű társadalmi bázist kell kialakítanunk a kultúra befo-
gadására, és ma sokkal rosszabb a helyzet, mint tizenhét évvel ezelőtt. 
Persze ma, Magyarországon, s a világban is általános értékválság van, 
de észre kell venni végre, a huszonnegyedik órában vagyunk. Tehát 
muzsikáljanak minél többen, akár amatőr szinten is.

Nálunk a jelenlegi zeneiskolai rendszer egyáltalán nem az ama-
törizmust segíti elő, sőt teljesen professzionalizált, és mint ilyen, 
lényegét tekintve a pályára készülés első lépcsőfoka. Aki járt 
már külföldön kurzuson – igazán nagy nevű fuvolásnál – az tud-
ja hogy a pályára készülő „profi” fiatalok mellett jelentős az 
amatőrök jelenléte is. Így volt ez Jimmynél is annak idején.

Visszatérve a versenyekre, megértem persze a kollégákat is, hiszen 
egy-egy verseny által mindenki bizonyítani akar, mert bizonyítani kell. 
Ezt várják el az igazgatók, a feletteseink, amit én meg is értek és meg is 
érzek, csak azt szeretném, hogy egy zenei verseny a gyerekekről, a te-
hetségről szóljon. Én a mai napig tanulom, tanulhatom a zenét, nagy-
szerű muzsikusok között, nap mint nap, nem tehetem meg, hogy egy 
karmester instrukcióját felülbíráljam, nekem zenekari zenészként ku-
tya-kötelességem végrehajtani azt, amit a karmester mond, és nem 
csak rólam van szó, nem tehetem tönkre a másik hatvan vagy nyolc-
van ember munkáját azzal, hogy én „felülvizsgálatot” tartok. Az órái-
mon, a próbákon szerzett tudást és tapasztalatokat adom át a tanít-

ványaimnak.

És itt újra visszakanyarodnék Galwayhoz. Ahhoz a csöppet sem elha-
nyagolható, de meglátásom szerint az utóbbi években igencsak hát-
térbe szoruló tényhez, hogy a színpadon való hangszeres játék – ese-
tünkben a fuvolázás – mégiscsak előadóművészet is. Tehát a legki-
sebb mértékben sem mindegy ki áll a színpadon, az illetőnek van-e, 
és ha igen, milyen a színpadi jelenléte. Megértem, hogy ezt tanítani 
nem lehet a ma oly népszerű tudományos fokozatok alkalmával, de 
engem mindig is ez foglalkoztatott, és jó volt minden alkalommal rá-
csodálkozni, akárhányszor láttam, hallottam is őt.

A karrier, vagy az úgynevezett életpálya lehetőségei nagyon behatá-
roltak. Mint mondtam ma zenekari állást kapni a korábbiakhoz képest 
iszonyúan nehéz, ma annak is örülnek egy zenekarnál, ha éppen nem 
kell létszámot leépíteni. Sajnos ennek tudatában kimondva, kimon-
datlanul is ”csak” a zene szeretetének a nevelésére vállalkozhatunk. A 
szólista karrier esélye igen csekély, sok lemondással jár, és szerencse 
is kell hozzá.

Összességében ezzel a példával tudom érzékeltetni, hogy az alapfok-
tól kiindulva milyen útvesztőkön át jutunk el addig, hogy egyfajta kö-
zönség-lemorzsolódást serkentünk és nem közönségbázist építünk.

De optimista vagyok, és abban bízom, hogy a tehetség mindig utat 
talál magának.

Szinte rajongással beszélsz Galway-ról. Őt hoztad fel példaként 
ebben az érvelésben is.

38 évesen, 15 évvel a zenekari pályafutásom után is vállalom. Ez egy 
igen nehéz pálya, sokszor ki vagyunk szolgáltatva másoknak, mások 
véleményének, és azt gondolom szükség van arra a bizonyos kiindu-
lási pontra. Nálam ez a pont Galway személyisége. Felteszem a leme-
zeit, és amikor kicsit rosszabb kedvem van, megpróbálok azokból az 
órákból meríteni, amelyeken tanított. Ilyenkor rendezni próbálom a 
fejemben a dolgokat. Mindenkinek azt kívánom, hogy legyen ilyen él-
mény az életében.

Beszéljünk végül néhány praktikus dologról a koncerttel kap-
csolatban. Tudom, szívügyed, hogy minél több fuvolás jöhes-
sen el erre a hangversenyre.

Az elmondottak alátámasztják, hogy valóban azt szeretném, azt sze-
retnénk a munkatársaimmal együtt, hogy minél többen részesei le-
hessünk ennek az élménynek. A koncertre a bérletek értékesítése las-
san a végéhez közeledik, és elkezdjük értékesíteni a szóló belépőket. 
Azért javaslom, hogy a Concerto Budapestnél keressék a jegyeket, 
mert csoportos jegyvásárlás esetén bizonyos kedvezményt tudunk 
adni, tehát érdemes összeállni, és szerintem az sem mellékes, hogy 
nálunk mindenki ki tudja választani, hogy honnan szeretné meghall-
gatni a koncertet, ami a MÜPA méreteit ismerve szintén nem elhanya-
golható. Mindemellett titkon abban reménykedem, hogy akik nálunk 
vásárolják meg a koncertjegyüket, azoknak később további meglepe-
téssel is szolgálhatunk majd. 

Elérhetőségek:
www.concertobudapest.hu
www.thegalwaynetwork.com

tel.: 06-1-215-57-70

Czeloth-Csetényi Gyula
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ÚJÍTÁSJOHAN BRÖGGER ÚJÍTÁSAI

Johan Brögger, a dán ezermester a 
fuvola egyik legfontosabb megújí-
tója Albert Cooper mellett. Erede-
tileg orvosnak tanult, de volt kor-
mánytisztviselő, kórháztervező, 
arany- és ezüstműves, hangszer-
restaurátor, hangszerész és felta-
láló. Veleszületett kíváncsisága 
és maximalista természete vezet-
te, amikor új és jobb megoldáso-
kat keresett a fennálló problémák-
ra. Bröggernek mindig szenvedé-
lyes kapcsolata volt a zenével és a 
hangszerekkel. 1964-től lantokat és 
gitárokat épített és rengeteget kí-
sérletezett, de 1973-tól figyelme a 

fuvola felé fordult. Felismerte, hogy tudását bővíteni kell ahhoz, hogy 
fuvolát építhessen, így tanulmányokba kezdett Jens Houvgaard-nál, 
a jólismert dán aranyművesnél. Ezzel egyidőben felkereste Jacques 
Lefèvre-et, aki a Louis Lot cégvezető fuvolaépítője volt hosszú ide-
ig, és akkoriban függetlenítette magát. Böggert tőle tanulta a fuvola-
építés francia útját, és 1977-ben megnyithatta saját javító- és restau-
ráló boltját. A Böhm-fuvolák restaurálása során számos problémát is-
mert fel a mechanika és a tervezés területén, amelyek kísérletekhez 
majd rengeteg prototípus elkészítéséhez vezettek a 80-as évek ele-
jén. Néhány évvel később egy új, korszakalkotó találmány látott nap-
világot, amelyet Dániában és az 
Egyesült Államokban is szaba-
dalmaztattak, és 1986-tól a bos-
toni Brannen Brothers Brögger 
MekanikTM  néven új modellt 
kezdett gyártani. 

A következő években Brögger 
továbbfejlesztette és finomí-
totta fuvoláját, úgy az akusz-
tika, mint a külső megjelenés 
tekintetében, és találmányait 
szintén szabadalmaztatta. Min-
den évben kevés számú fuvolafejet és egyedi kivitelű modell-fuvolát 
is készített, amelyek nagyon keresettek voltak. 1996-ban újratervez-
te a Brögger mehanikát és olyan fuvolát épített, amely összefoglalta 
minden új elgondolását: ívelt csatlakozású tengelyek, dupla kónikus 
hangnyílások, teljesen saját koncepció szerinti hüvelykujj-billentyű. 
Ezzel megszületett a Brögger-fuvola (Brögger Mechanical SystemTM), 
amelyet 2005 óta a Miyazawa is gyárt az eredeti licenc alapján. Johan 
Brögger még azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy épített egy 
18k aranyfuvolát James Galwaynak. 

Brögger tüskementes mechanikája gyakorlatilag minden eddigi prob-
lémát megoldott, még az in-line fuvolákon is, ahol a billentyűk többsé-
ge egy tengelyre kerül. 

Így megszűnt a billentyűk összeragadásának veszélye, például a G és 
Bé billentyűk esetében is, emellett hangtalan és gyorsabb billentyű-
mozgást eredményezett. A rugók feszültsége minden billentyűnél 
egymástól függetlenül állítható, amely sokkal kiegyenlítettebb érzést 
ad játék közben. A másik előnye, hogy sokkal tartósabb és ellenállóbb 
mechanikai behatás (pl. leesés) esetén a szokásos billentyűzetnél. 

A döntött tengelyű Bé bil-
lentyű – amely feltalálója, 
Briccardi óta változatlan volt 

– sokkal jobban kézre áll, és tű-
rúgója révén ugyanúgy reagál, 
mint a hangszer többi billen-

tyűje. A dupla kónikus hangnyílásoknál sokkal gyorsabb a fuvola vá-
laszideje (hangindítása), mint a hagyományos nyílások esetén és si-
mább a váltás a hangok és a regiszterek között. Mindez jóval kevesebb 
és optimálisabb energia felhasználással történik a játékos részéről. A 
Brögger-féle billentyűk nem csak külsejükben mások a megszokottnál: 
lapos belsejükbe nem kell papírt tenni a párna a billentyűk kiegyenlíté-
se miatt. A Brögger fuvolafejek francia hagyományt követve készültek, 
de egyesítették a tradíciót az új ismeretekkel. Az ajánlott .014”-.016”-os 
anyagvastagság esetén könnyű regiszterváltást, csillogó, erős hangot 
és gyors válaszidőt biztosít. 

Czeloth-Csetényi Gyula

Forrás:
Mogens Friis 
 http://flutist.dk/english.htm
www.brannenflutes.com/brogger.html

Fuv1_1.indd   11 22/11/2010   09:12



12

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓGARY SCHOCKER KURZUSÁN NEW YORKBAN

Június 22-én érkeztem a New York állambeli West Parkba, a Holy Cross 
Monostorba, hogy részt vegyek Gary Schocker fuvolaművész, tanár, 
zeneszerző mesterkurzusán. 

Garyvel még Pomázon, az Országos Fuvo-
lás Találkozó alkalmával ismerkedtem meg, 
ahol játékával, tanításával és személyisé-
gével mindenkit lenyűgözött. Akkor emlí-
tette, hogy nyaranta két kurzust tart New 
Yorktól nem messze és szívesen látna en-
gem is. Kapva a meghíváson belevágtam 
egy hosszú és bevallom eleinte egy kicsit 
félelmetesnek tűnő utazásba. 

Első hangzásra furcsa lehet, hogy egy mo-
nostorban voltunk elszállásolva, de ez a 

részünkről semmilyen vallási elkötelezettséggel nem járt. Gyönyörű, 
békés helyünk volt, kilátással a Hudson folyóra.

A kurzus hat napig tartott és az em-
bernek nem volt ideje unatkoz-
ni. Reggelente kipróbálhattuk a 
jóga és a meditáció rejtelmeit. Dél-
előtt és délután folytak a fuvolaórák, 
amelyeken mindenki részt vett, ak-
kor is, ha éppen nem kellett az illető-
nek játszania. Vacsora előtt voltak a 
kamara próbák és a fuvolaegyüttes, 
esténként pedig a koncertek, ame-
lyeken mi is felléptünk. Mivel túl so-
kan voltunk, mindenki csak három-
szor játszhatott a kurzus folyamán 
az órákon.

Voltak idősebbek, volt aki nyugdí-
jasként kívánt tanulni Garytől,  vol-
tak  egészen fiatalok és gyerekek is. Nagy meglepődéssel hallottam, 
hogy volt, aki még nálam is többet utazott ezért a fantasztikus kurzu-
sért, ráadásul autóval. A szélsőséges korosztályok ellenére nagyon jó 
kis társaság született a csoportból, sokan új barátokra leltünk, s mai 
napig is tartjuk a kapcsolatot.

Gary az Alexander-technikát alkalmazza tanítás közben, ami legegy-
szerűbben megfogalmazva azon alapul, hogy az ember minél ki-
egyensúlyozottabban, erőfeszítések nélkül fuvolázzon, s egyik legfon-
tosabb eleme, természetesen a helyes légzés. Ennek világhírű szak-
értője, Bill Connington is tartott az Alexander-technikáról előadást és 
órákat. 

Számomra hihetetlen volt lát-
ni, hogy bárki, aki valamilyen 
problémával küzdött, Gary se-
gítségével már az első órán ja-
vítani tudott a játékán, legyen 
az a probléma a kezével vagy 
akár a hangjával. 

Mindezek mellett kipróbálhattuk - már a Fuvolaszóban is említett - 
David Chu által gyártott fa és bambusz fuvolafejeket, valamint a David 
Williams készítette fuvolákat és a vele és Garyvel közösen tervezett fu-
vola fejeket. 

Amerika tényleg a lehetőségek hazája. Az emberek sokkal nyitottabbak 
mindenre. Nem zavarja őket nagyon a külvilág véleménye. Az időseb-
bek is belefognak teljesen új dolgokba, minden aggodalom és görcs 
nélkül. Nagyon tetszett, hogy voltak köztünk újrakezdő, idősebb fuvo-
lások, akik a zene iránti szeretetből és elhivatottságból jöttek Garyhez. 

Sok újat és érdekes dolgot tanultam. Örülök, hogy olyan szerencse ért, 
hogy részt vehettem egy Gary Schocker kurzuson és remélem nem ez 
volt az utolsó.

Balogh Zsófia
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓKURZUS HANSGEORG SCHMEISER PROFESSZORRAL
A Professzor Urat az előző, Pomázon tartott Fuvolás Találkozón ismer-
hettük meg, ahol kurzust tartott, illetve egy koncerttel is megörvendez-
tetett minket. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy 
játékstílusával, habitusával, határozott fellépésével mély benyomást tett 
ránk. 

A kurzuson megrendítően őszinte 
volt velünk, és igen szigorú. Min-
denkinek egységesen azt taná-
csolta, hogy menjünk vissza az 
alapokra, és onnan kezdjünk egy 
másfajta fuvolázásba. Ő a hang-
szertartását, a kéztartást, az álló 
pozíciót, a levegő befújás irányát, 
tehát a legalapvetőbb dolgokat is 
egészen máshogyan kérte szinte 
mindenkitől, mint ahogy azt ko-
rábban tanultuk. A hangszert az 
ő módszere szerint például sok-
kal előrébb kell a testünktől tar-
tani, azt mondja, a lábaink min-

dig legyenek behajlítva, a medencecsontunkat kicsit billentsük felfelé, 
a talpaink a földön egymáshoz képest derékszöget zárjanak be, és ha 
már a lábaknál tartunk, kikötötte, hogy csak és kizárólag lapos talpú ci-
pőben fújhatunk. 

Miután gyakorlatilag minden porcikánkat átállította, kicsit megrendül-
tünk, és bármit játszottunk neki, érezhető volt, hogy mindezekre a dol-
gokra koncentráltunk leginkább. Látta rajtunk a megilletődöttséget, és 
a kurzus végén intézett hozzánk néhány kedves szót, elmondta, hogy 
segíteni akar nekünk, és próbáljuk ki ezeket a dolgokat, amiket mon-
dott, s meglátjuk, hogy néhány dolog mennyivel könnyebben fog 
menni. Azt mondta, sokan vágják a fejéhez, hogy arrogáns alak, és túl 
sokat képzel magáról (ezt szó szerint idéztem), de nem a levegőbe be-
szél, ez egészen biztos. Fontos elmondanom, hogy nagyon izgalmas 
történeteket mesélt. Például, amikor koncert előtt felrepedt a szája, úgy, 
hogy alig bírta irányítani az izmait, valamint azt is elmondta, hogy mie-
lőtt hozzánk érkezett, agyműtétet hajtottak rajta végre... Egy hét (!)  múl-
va pedig nálunk, Magyarországon volt, és észre se vettünk a betegsé-
géből semmit. Ezt azzal magyarázta, hogy pontosan azok a technikák, 
amiket velünk is megosztott, segítettek rajta, hogy mihamarabb játsza-
ni tudjon. Ez meggyőzött minket is.

A kurzus végezetével megemlítette néhányunknak, hogy hamarosan 
Olaszországban tart kurzust, és vár minket is szeretettel. Ketten kedvet 
is kaptunk hozzá, nem haboztunk, jelentkeztünk, amint tudtunk. 

Toszkána gyönyörű vidékére utaztunk, Castelnuovo di Garfagnana nevű 
kisvárosba. Egy hétig voltunk ott. Ez idő alatt minden nap főtárgy-órákon 
vettünk részt, természetesen nem csak a sajátunkon, hanem egymás 
óráját is végighallgattuk, minden napot egy közös befújással kezdtünk, 
valamint a kurzus végén kivétel nélkül mind játszottunk a zárókoncerten. 
Az egész tábor nagyon családias hangulatban zajlott, és a Professzor Úr 
is sokkal barátságosabb volt, mint az itthoni találkozásunk alkalmával. 

Amikor kiutaztunk, már használtuk az “új technikákat”, és igyekeztünk vé-
gig ezeket alkalmazva játszani. A testtartással már alig-alig volt problé-
ma, amit szinte mindenkinél kifogásolt, az a kéztartás volt. Érdekes, hogy 
a legkülönbözőbb országok-
ból érkeztünk, voltak ott fu-
volások Szlovákiából, Romá-
niából, Ausztriából, Dél-Afri-
kából, de volt egy-két problé-
ma, ami egységesen minden-
kinél felmerült.

A reggeli befújásokon is az ő szisztémáját követtük természetesen, mi-
szerint ha gyakorlunk, a hangképzést mindig skálázással kezdjük. Min-
den nap egy skálát játszunk, de azt minden variációval, artikulációval, 
úgy gyakoroljuk ki, hogy egészen magabiztosan tudjuk, majd a követke-
ző napon jöhet a következő skála. És így sorban végig kell menni az ösz-
szes #-s, b-s, dúr, moll skálán. Ezeken a reggeli “szeánszokon” (mi csak így 
hívtuk magunk között), mindenkivel egyenként is foglalkozott, de ahogy 
egymást figyeltük, abból is rengeteget tanultunk. A skálák variációi után 
általában elővette valamelyik Moyse-kötetet, és abból is játszottunk. Ő 
ezeket a köteteket tartja a fuvolázás abc-jének.

Az egész kurzusnak nagyon családias hangulata volt, összesen csak zon-
gora, cselló, és fuvola szakok voltak. Kevesen voltunk, egy apró városban 
laktunk, állandóan együtt voltunk, és itt nem csak a diákokra gondolok, 
a tanárok, és a szervezők is gyakran velünk tartottak. Együtt ebédeltünk, 
vacsoráztunk, vagy csak elmentünk fagyizni, sétálni, beszélgetni.

A kurzus végére olyan közel kerültünk egymásoz, hogy bizony fájt a bú-
csúzás, és a táborozók közül sokan a mai napig szorosan tartjuk a kap-
csolatot.

A Professzor Úrtól is egy jó nagy adag útravalót kaptunk, mind szakma-
ilag, mind emberileg. Példaértékű, ahogy a diákjaival bánik, hogy tud-
ja, hogyan legyen velünk következetesen szigorú. A maximumot várja el 
és követeli meg tőlünk, de nem veszi el a kedvünket, hanem inspirál. Az 
utolsó napon pedig megköszönte nekünk is a részvételt, és azt mondta, 
ő is sokat tanult tőlünk... Megható pillanat volt.

Nagy Etelka Róza
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Kortárs zeneszerzők
DURKÓ Zsolt:   Flautocapriccio – szóló fuvolára  A-1084

ITTZÉS Gergely:   Multiphónikus hangversek   A-1137

KOCSÁR Miklós:   Capriccio – szóló fuvolára   A-1045

LÁNG István:   Canto per flauto solo   A-1105

MADARÁSZ Iván:   FürZOGY – szóló fuvolára   A-1076 

MATUZ István:   6 studii 
 (a mű teljes CD-felvételével együtt is kapható)     A-1004

SZIGETI István:   Ritornelli – szóló fuvolára   A-1136

HOLLÓS Máté:   Hat és fél fuvoladuó   A-1042A

MADARÁSZ Iván: Három páratlan tánc – 2 fuvolára  A-1044

SÁRI József:   Nászzene – 2 fuvolára    A-1075

SÁRI József:   Jelenetek 2 fuvolára    A-1049

KARAI József:   Három darab fuvolára és zongorára  A-1126

LEGÁNŸ Dénes:   Szonáta fuvolára és zongorára  A-1064

LENDVAY Kamilló:   Tercjáték – fuvolára és zongorára  A-1022

HOLLÓS Máté:   Cara luma phírav – basszusfuvola, zongora, CD A-1103

TOGOBITSKY Viktor:   Kis szvit fuvolára (vagy furulyára) és gitárra A-1067

LEGÁNŸ Dénes:  Triószonáta fuvolára, gordonkára és zongorára        A-1065

SZIGETI István:  Képtelenségek Gyöngyössy Zoltánra és Lakatos 
         Györgyre – fuvolára és fagottra   A-1120

RÓZSA Pál:    3 darab 3 fuvolára    A-1061

SZÉKELY Katalin:   Atmen - 8 fuvolára (játszópartitúra)  A-1028

HOLLÓS Máté:  Adagio ed appassionato (fuvola, hegedű, zongora)  A-1122

KISTÉTÉNYI Melinda: Trió fuvolára, oboára és fagottra  A-1117

Tesoretto del traverso
VINCI, Leonardo:    2 szonáta 2 fuvolára   A-1005

BACH, Johann Sebastian:   a-moll versenymű 
 A g-moll hegedűverseny átirata     A-1010

BACH, Johann Sebastian:   a-moll versenymű 
 Az a-moll csembalóverseny átirata   A-1096

DEBUSSY, Claude:   Szonáta A Hegedű-zongora szonáta átirata  A-1035

DOHNÁNYI Ernő:   Szonáta A Hegedű-zongora szonáta átirata A-1097 

LORENZO, Leonardo de:   Kadencia Liszt 2. rapszódiájához A-1011

NAUDOT, J.-Christophe:    D-dúr fuvolaverseny   A-1052

SCHUMANN, Robert: Fantasiestücke Op.73    A-1020

Megjelenés előtt:
SCHUMANN, Robert: Öt darab népi dallamokra Op.102  A-1170

További pedagógiai kiadványok
Bárcsak volna fuvolán Brahms, Donjon, Haydn, 
 Köhler, Mozart, J., Strauss és Vivaldi művek  A-1019

Flauto virtuoso   Kuhlau, Gariboldi és Popp művek  A-1145

Három olasz arietta Pergolesi, Paradisi és Vivaldi művek A-1106

Bachból sosem elég

J. S. Bach három műve Ittzés Gergely  
fuvolaátiratában: 
    D-dúr szonáta  BWV 1028 
    c-moll szonáta  BWV 1017  
    c-moll szólószonáta 
    (a BWV 1001 és 1003 összekapcsolásával).
  A-1146

Zombola Péter: Ritmusgyakorlatok

A legalapvetőbb ritmusértékekből kiindulva 
fokozatosan ismertet meg és gyakoroltat 
be új ritmuselemeket. Szóló vagy csopor-
tos gyakoroltatásra, kánonban való játékra 
és memorizálásra egyaránt alkalmasak. A 
többéves oktatói tapasztalat alapján kidol-
gozott gyakorlatok zeneiskolák és főiskolák 
segédanyagául szolgálnak.

A-1183

Madarász Iván: Amit Hamlet nem  
mondott el Oféliának

E szóló fuvolára írott kompozíció ter-
mészetesen nem Shakespeare darabjának 
a cselekményét szövi tovább. Inkább Ham-
let és Ofélia lehetséges beszélgetéseinek 
lehetőségeit bontja ki. A darab – bár alea-
torikus elemeket nem tartalmaz – sokban 
apellál az előadó dramaturgiai fantáz-
iájára. A fuvola különböző játékmódjainak 
felhasználása pedig a hallgatónak ad 
lehetőséget, hogy hol Hamlet, hol pedig 
Ofélia „hangjára” ismerjen rá.
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Johann G. Albrechtsberger: Szórakoztató zene fuvolával  
HCD 32647

A 18. század második felében divertimentók, partiták, notturnók,  
quintettók változatos elnevezései alatt egységesen könnyed 
hangvételű, a korszak könnyűzenéjének funkcióját felvállaló, szóló-
hangszerre vagy kisegyüttesre írott többtételes kompozíciók születtek. 
Az előadói apparátus szinte bármilyen lehetett, de gyakori volt a vegyes, 
pár vonósból és fúvósból összeállított alkalmi társulás, esetünkben  
fuvola és vonóshangszerek kombinációja (fuvola, hegedű, 
mélyhegedű, gordonka; fuvola, hárfa, gordonka; fuvola, viola 
d’amore, nagybőgő; fuvola, hegedű, mélyhegedű, mélyhegedű, 
gordonka stb.) a triótól a kvintettig. A főleg egyházi kompozícóiról 
és fúgaművészetéről híres Albrechtsberger is írt ilyen „gallantériákat”, 
amelyek aztán a szerző hagyatékával az Esterházy kottatárba, majd 
az Országos Széchényi Könyvtár zeneműtárába kerültek. Németh Pál 
és Savaria Baroque tagjai ezekből válogattak.részleggel kiegészítve 
vették korongra a darabokat.

További kiadványaink:

AKKORD ZENEI KIADÓ KFT.
1224 Budapest, Barackos út 28/a. 

 Fax: (36-1) 207 4767 

e-mail:  :akkord@mail.datanet.hu

 www.akkordmusic.hu
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