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Szerencsés hangszer a firvola. Fafúvós
tánaiközu] sem a k]arinét, sem a fagott
nem büszkélkedhet az övéhez hason-
ló repertoárral, de mée a valamivel job-
ban e]eresrteti oboa s"em. A fuvolá vi-
szont a XWIL századtőlkezdve szin-
te minden zenetörténeti korszakban
valósá,qeal dúskál a iobbnáljobb dara-
bokbai]ó;as; a Ualot<t< iroáuknu 0Á-
valdi, Bach, Hándel, Telemalrr), sok
a bécsi klásszikus mű, @4ozart szoná-
tái, firvolaversenyei és fuvolanégyesei!
- WolfgngAmádeus amúgy n.'Á .r.-
rette a fuvo]át. Menrryit komponát vol-
na á, ha még szere ti'is?) Eqyedül a ro-
mantikus ko"rszakban óeóu u t ina-

,lat, de aki keres, ;tt is á;á1 (Schubert,
Reinecke). Am akinek sok iutott, més
többet akar, Az utóbbi eúzedeiuei
divattá vált, hogy a fuvolások ,,elszere-

ik" _*a._ hangsieresek darabjait, pél-
dául a hegedúsökéit. TaIán César
Franck Á-dtjr szoruítti]ával kezdódött -
mostaffa meg már sere5n/i hegedű"
múvet einstandoltak a telhetetlenek.

Fiata]korombaa voltak nagy fuvoliás
slágerek Bach szonátái (fóleg a h-moü
és az E-dúr), a Schubert-variációk (az
Ehlímdt airuígok ctmű S<eP malruírüíry-dal-
ra), Pouleni, Hindemíü és ProÉo{ev
szonátája, Fauré szépsége s Fantáiqa,
no meg a drámai Frank Martin szerez-
te Balkda. Fuvolás önálló estet nem-
igen,adott,úgy, hogy ezek közül leg-
alább egy-kettő ne szerepe]t volna a
műsoron. Most meg e]rnegy az ember
Vámosi-Nagy ZsrziaesfiáÉ a Bartók
Emléküázba, és a koncerten megszó-
la]ó hat mú többsége ritkaság - ádá-
sul a program leleiene,5at Üedűda-
rab. Baj ez? AJigha, ink7bb egy meg-
változoit szem]éieteijeler, .,. iók rŐ.
játszottat ismételjük úira, ink ább evez-
zünk ismeretlen üzekre.

CSENGERy KRISTÓF: címe is felszólít erre énekelte. Megfi-
gyeltem: 1hosszú hangokon kompTex
légzést a]kalmazott (irekeszizoá tá-
maszátegészen röüd időre a szájüre.q-
ből kipump:áJt levegő válq'a fel, éz a]att
a fuvolás levegőt vesz, de a hang nem
szakad meg). Ezt a mesteri t.tikkot
(oboan körrnyebb, fuvolán sokka_l ne-
hezebb) a magyar fi:volások közül e]e-
inte csak Maruz Istvián rudta, majd kö-
vetóje, Gyöngyössy is, miár a hetvenes
években, főisko]ásként - és Lám, milyen
yép fejlódés: ma már egy hajdáni
Gyöngyössy-növendék má§atOi erta-
dőn a]]<almazza a módszert-, akkor is,
l11éppen nem modem zenét játszik.
(VámosiNagy Zsuzsa ezen ai estén
Dohnánü és LiebermarLn szonátájá-
ban is a Éomplex vag7,,körkörös" Ég-
zéshez folyamodott - ma.ryam legaláb6-
is ezekbeír vettem ésr.ihogy"."t t.-
szi.) Sancan Szana nrqához éűe átadta
mag,át a negyvenes évekbeü, mérséke]-
ten modem francia zene színgazdag
ságának és lágyságának, a finom diná-
mikai és színámvalatoknak. Dohnánü
Suruítalában QÚés Gergely átirata) tJt-
szem abra_hmsos boron§ás, a da]láok
széles íve és az e]őadás szenvedélve. A
músor legna.qyszerűbb perceit köózön-
hetük a neok]asszikus Taktakiwili-szo-
nátajátékos humoru, fordulatos és tem-

Peramentumos megszÓIaltatásának -
az előadás is pompás volt, de mi taga-
dás, a darab is az: Prokofiev is írhalta
volna. A meghatott indútás szigetét
a]kotta a koncerten Mozart Áda|gií3a,
végul pedig Liebermarrn romanticiz-
mussa] keveredó modemségjegyében
fogant kénéte1 es Suruítqa táIuúi<ailag
és a zene indulavilágában e5yanánt fer]
geteges befejezést ho"zon. Miidkét zon-
gorista feikés:rilten_ és érzékenyen ját-
szott - nem kíséróként: partn'erként.
Ha kettejük közii{ nekem ezúttal egy
ámyataT,l Balog Zsolt tetszettjobbaIi,
annak oka, hogy ó a karakterFormá]ás,
a zenei folyamatok drámai megjeleű-
tése terén ís excelláIt.

(límui-Nag Zsuzs a fuuolauj t, Bartők
Emlrkluíajanwír I0)

Zene

Vámosi-Nagy Zsuzsa, akit két kitű-
nó zongorista kísért - az elsó részben
Iöwenberg Dániel, a máso dikban B a,
log Zsolt -, aJunior Pdma-díjasok bér-
Ietében Iépett fel. Biza]matlan vagyok
a díjak inínt, de ez a társaság igen erós:
mindenki i5azi értékeket képvisel. A
fiatal fuvolaművésznő is, nem hiába
tanult olyanoktóI, mint Gyöngyössy
Zoltín, Kovács Ióránt, William Ben-
nett, Auréle Nicolet, James Galway,
Az eredmény hal]atszik: nagyon tud
fuvolázni! Dá fuvo];ízni sok# tudnak

, - népes amezőny, nagy a verseny Ami
VámosiNagy Zsuzsa játékában iga-
zánvonzŐ, az több mint a szép és sok-
színú, lent telt és dús, fentkarcsúnszár-
nyaló, hajlékony és alkalmazkodó di-
namikájú hang, a mutatósan fürge
technika, a staccatók, frullatók és lega-
tók eleganciája. Fontosabb a zenei sze-
mélyiség. Szeretettel és odaadassal for-
dui a művek felé, minden á]ta]a kivá-
lasztott zenét kivá]ónak tart: nemcsak
Pagzrrinit (Cantabile), Dohnánlt (óz-
rnoll spntíta, op. 21), Mozartot (E-úir
Áda§o,K,267 - ezek voltak az áriga-
zolt hegedúdarabok), de a ftancia Pi-
erre Sancaa (1916-2008) Szrnxinqát,
a gűz O tar Táktakisvili (192+1998)
Szmuítqátvagy az amerikai Lowel] Lie-
bermann (1961-) SzonátQát (op 23)
is. Es csodák csodáia: valóban minden
megnemeseük adtál, ahogyanjátssza.
Végigkonferal ta az egész műsort, ked"
vesén, szerényen, póitalanul, legelő-
ször azonban bejelentette, hogy egy-
kori tanára, a december 29-én autóba]-
esetben meghalt Gyöngyössy Zoltán
emJékének ajánlja a koncertet - és me5
remegett a hangja.

Paganini Cantabi$ét szelld, édes dal-
lamosság5al, sok szép méIy hanggal
játszotta-vagy inkább, ahogy a darab
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