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A Royal Academy of Musi
con végzett kétszáz diak
közül idén egyedül Vá-
mosi-Nagy Zsuzsa vehette
át az angolkirálynő nagy-
díját. Az intézmény a ma-
gy ar Zeneakadémiahoz ha-
sonló szerepet tölt behazá-
jában, 186 éves múltra te-
kint vissza, és ötven or-
szágbő| érkeznek a növen-
dékei.

Lorenz póter

Vámosi-Nagy Zsuzsa, a huszon-
öt éves fuvolaművész két évig
volt hallgatója a brit zeneakadé-
mia posztgraduális évfolyamá-
nak: minden vízsgáját kitünte-
téssel tette Ie, diplomahangver-
senyét pedig 9o száza|ékosra
minősítették, ami ritkaság-
számba megy. Valószinűl'eg
ezért is kapta éppen ő a nagy
presztizsú díjat - amelyet azot-
ban nem maga a királynő, ha-
nem Birgitte, Gloucester her-
cegnője adott át -, de az sem
fog egyedül árvrllkodni a vitrin-
ben, hiszen mellé kerül mégaz
Irene Burcher ptize és az
Ashover Festiva] Award is.

A siker persze nem a szeren-
csén műt, de hoglüa William
B maett vllágbírű fu volaművész

Királynői díi
nem hallgatja meg Vámosi-
Nagy Zsuzsa járékát zoo4-ben a
zeneakadémián, nem biztos,
hogy minden pontosan igy ala-
kult volna.

William Bennett ugyanis a
meghallgatás után azzal biztatta
a fuvolistát, hogy vegyen részt a
nyári mesterkurzusán: valószí-
nűIeg ösztöndíjat is - kaphat.
VámoslNagy Zsuzsa élt is a le-
hetőséggel, és kétszer is kiutaz-
hatott Angliába. Eközben a Ze-
neakadémián befejezte tanul-
mányait, és szeretett volna to-
vábbtanu]ni Bennettnél. Erre
más mód nem akadt, mint je-
lentkezni a Royal Academy of
Musicba, ahova ösztönűjial fel
is vették. Mivel Angliában a fel-
vételit igen korán tartjak, a fu-
volistának volt még fél éve, me-
Iyet az Erasmus program kere-
tein belül Hágában töltött el,
ahol Bennett egyik tanítvrányá-
tőI, EmíIy Beynontól kaphatott
továbbképzést.

Az ezt követő londoni két
évet nagyon éIvezte, erre bizo-
nyíték, hogy mindig hord magá-
nál egy londoni metrótérképet,
hátha szüksége lesz rá. Évfolya-
mába a világ minden tájaról ér-
keztek a növendéke-k, Kelet-
Európábói is sokan, de főleg a
Távol-Keletről, akik a két év
alatt szinte ki sem mozdultak a
szob ából, annyit gyakoroltak.

A kétéves képzés befejezése
urán William Bennett felaján-

lotta a fuvolistának, hogy le-
gyen segédtanár a nyári kurzu-
sán, amelyen nem olyan régen ő
is tanult. A sokat emle8etett
William Bennettről annyit ér-
demes tudni, ,hogy korunk
egyik meghatározó fuvolamű-
vésze, munkásságának köszön-
hetón nem csupán a hangszer-
iáték technikája feilődött, ha-
nem maga a hangszer is:, az
Altus fuvolagyár az áItala meg-
határ ozott Altus/Bennett-skála
alapján készíti hangszereit.

Ta|in ezért is lehet, hogy
Vámosi-Nagy Zsuzsa másik
mesterének is egy olyan mű-
vészt valasztott, akinek óriási
hatása volt a fuvolajáték fejlő-
désére. |ohann foachim Quantz
legfeljebb II. Frigy e s császárnak
tartott kurzust, de legfontosabb
elméleti munkája, a Versuch
einer Anweisung die Flöte tra-
versiere zu spielen ma is olvas-
ható, és a fiatal íuvolista ezt a
múvet fogja kutatni aZeneaka-
démia dokori prograrnjában,
ahol szintén ösztöndíjas hallga-
tó. A téma kiválóan illeszkedik
érdeklődési köréhez, hiszen el-
sősorban barokk zenével foglal-
kozik, a barátaival alapított
együttes neve is Budapest Ba-
rokk Együttes. Legutóbb a bel-
városi Szent Müály-templom-
ban léptek fel, ott a hazai kö-
zőnsQ is meggyőződhetett ar-
ról, hogy a királynő a komoly-
zeléhez is kiválóan ért.
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