
FOGORVOS FUVOLISTA
AdorjÓn AndrÓs fuvoloművész vendégfellépése

o Mogyor SzimÍonikus Zenekor koncertjén
lorradaImasítolia a tUYo1lit. a Iegró'
gibb instrumentumok egyikét' mely-
nek a kókorszakból szÍrmazó kez-
detleges ósét feltehetóen csontból
készítették. Késóbb - mint ismere-
lcs - fából' majd ezüstból, tlrany_
bó] gyárto{ták. iuetvc gyÍrtjÍk - 1

legki(iinőbbckcL Dz Egycsült Alla
mokban ós Japílrban. Több kollégá
val együLt ü €züst fuvolít hasz_
náljuk szívesebben €lónyősebb
jntoníclója miatt a szel)b hang-
zású aranynál- De azt hiszem. maj'
dJn Ínindenkinck lÜlóben él egy
jellegZetes fa halrgzáS Ma mír újr]r
lehet elvéLve olyan gyáJtókat lalá1'
ni. áldk visszatérlek a fafuvo]a ké-
szítéséhez. Mllgam is rende1tem
egyet, mert meggyózódésem, hogy
hamJrosm ismét reneszínszÍt éli

Ami l jó fuvolistít illeti' l€rmé_
szetesen álapveLő és elengedhetet_
l€n a lnu7ikNljLás és a hangszer
megszóla1laLásjhoz szükségcs jó fo'
gazai. Az a nöVendék szercncsés.
aki kezdettől jó kezekbe kerül saj-
nos- a neves tlnjrok kczdókkel ncm
foglalkoznrk. Egyrészt többnyiÍe
1üre]metlenek' másrészl a fellépése_
ik mialt nincs idcjúk. Ezen nchóz
vá]to7tatni'

>- Ákkor Ieh€t€tt on kezd6
muZsikus, amikoÍ MagyaÍ-
oszágot elhagyrá 12 éYes€n
szü|eiv€l Dániában telepedett
le 1956-ban' Később fogor-
Yosként diplomázott Kop-
penhágában 1968-ban' Mi-
koÍ lett a fogorvosbó| ruvo-
listá?

- Fordítvx törtónt' A fuvolistÍ_
ból lctl idókózbcn fogorvos Gyc
rektoÍom ótJ L1nultam zenét. és báJ
nagyon szeÍeLtem a hángszeremet,
Szüleimmel együÍt ibntosl]ak tarlot_
tuk egy biztos megéll|etést garanlá_

ló diploma megszerzését' az .]tkor
még körvonalakban sem Iátható ki_
menetelú Zcnci pílya mcI1ó' BcÜl'
heltcm volna egy gycngc zcnckaÍ_

ba, mjlrt másodvonalbeli fúvós' és
ikkoÍ lzl his7cm. rz ember inkíbb
fogat húz' Dc szcrencsémre nem
így törlónl' Jó 7enetárokba kerül'

>- És nemzetközi kaÍrieÍje szé-
l€s ívet Íutott bé. FüvolaYer-
senJek nagydíjait n y erte
Koppenhágábán' Moníreux-
ben, naid PáÍizsban. Ké-
sőbb stockholmban' Ki'|n-
ben' Bflden Badenben és
Münch€nben Iett é|vonalbeli
ze nekárok eIső fuvoIása.
Tóbb minÍ 80 lemezt és CD.t
készíteít, melyeken koÍtíÍs
szerzíjk nűvei épp úgy m€g-
tálálhÍtók, mint az on áltál
újra lelfedezett, elf€le'itett
konponisták: nenda' Bloch'
Doppler, Hummel' Román'
spohr és mások szeÍzemé-
nY€i.

Ez utóbbin,* cgyetlen oka a
ÍcndkívÍjl szegény fuvolairodalom
A s7cízók nem kényeztettck cI ben-
nÚlrket, ezért gyakortc jáLszom ít_
d01gozásokat De nyugodtln íllíl
hatom. hogy meslermű nem veszelt
eI Nem vólct]cn' ha egy a]kolds
feledésbe mcrű1'

>_ Mint azt s lentiek is igazol-
ják, Ön népszerű, világjáró
m íívéqz. Nálünk ázonban
nem igazán ism€rt''.

- Rilka v€ndég vlgyok Magyrr-
oÍslígoll. Négy évvel c7clőtt kon-
ccÍLcz te m elószór jelen]egi
paíncÍcimmel, az azó(a rcngete-
gcl fejlódöit _ MagyáJ szimfoni-
kus ZenekarÍal AZI megelőzócn a

LIszt Fercnc KamcÍazenekírral. há'
.om esztendcjc pcd1g az opernház
ZcnckaJával léptem fcl egy egy al-
k.lommal' Ha hívnak' nagyon szí-
vesen jovók gyakrabbln is

Március kbzepén a Pesti vigá-
dó vendége Yolt Adorján András.
A r€ndkívúl szerénJ fuYolamű_
vész a MágyaÍ szimÍonikus Zene-
kar - €Z a|kalommaI Átrtal
Mátyás dirigáIta - meghívására
jött Münchenbó| Budapestr€, és
Yiít€ fantásztikus sikerre Mozarl
G_dúr ruYolaversenyét, HlcsatuÍ-
jín h€gedűYerscnyén€k ÍuYolaáti'
ratát' majd á közönség szűnni
n€m aka.ó ijnneplésón€k köszön-
het6en ráadásként Doppler N{a_
gyar tantáziáját' va|amint Popp
csárdását' Kár! hogy a szakma
képYis€|iíi és a kriÍikusok - f€|-
tehetően az épp ábt'an az időben
zajló Tavaszi Fesztivál zsúÍoIt
progranja miatt _ n€In Yoltak
részesei a brilliáns technikájú
nűvész kifejez6 játé kának. A
koncert napján' a zenekaÍi főpró.
ba után kcr€stük nleg á Yendég-
Íuvolistát.

>-,,..'€gy igázi mest€.' fuvolájá
hangia' miot PuvaroÍtié'' -ilyen és hasonló né|tatások-
kal jelleÍnzi ont a wasbing_
ton Post és á The Boston
GIob€. A zenei vi|ág pedig
gen€rációja eIsii fuvoIásai
kbrótí tartja számon. lltes_
terkurzusokEt ad számos
kontinensen' nemzetközi
fesztivábk r€ndsz€res és ak-
tív résztYeYőj€' és l987-től a
Kö|ni zen€iskola prof€sszo'
ra. Mint gJakorló muzsikus
és miDt tanár' mit gondol:
kiből vá|hat jó fuvolista, aki
ezen a nehéz hangs7eren si-
ker€k€t érhet el?

- Még mjndig ncm olyln bo_
nyolu]l lechnik,ril g, mint más fú_
vóshangszer' EZt elsősoÍban ir

mijncheni fuvo1isIínak és hangszer_
készítónck. Theobald Bóhmnek kÖ'
szönheLjük. aki a múlt szá7adban
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