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„Nyitottam egy fájlt magamban”
Beszélgetés Ittzés Gergellyel
Az idehaza és határainkon túl is elismert fuvolaművész Flautológia címmel új, korszerű fuvolamódszertant írt, amely a közelmúltban jelent meg a győri Magyar Kultúra Kiadó gondozásában. Ittzés
Gergellyel beszélgettünk a könyvről és mindarról, ami vele összefügg. A művész huszonhárom év
után idén ősszel köszön el a győri Széchenyi Egyetemtől, hogy a New York-i Juilliard School of Music
új, Kínában létesülő iskolájának fuvolatanára legyen a tizenötmilliós Tianjinban.
y A legtöbb hangszeres művész egy
életet él le anélkül, hogy szükségét érezné tudása szisztematikus, írásos összefoglalásának. Ráadásul egy hangszermódszertan megalkotása tudományos
igényű, összetett feladat, amely sokféle
közelítésmód szintézisét követeli meg.
Mi késztetett arra, hogy ebbe a munkába belevágj?
– Az ember, miközben keresi saját
feladatait az életben, késztetéseket érez
arra, hogy mit kell megtennie. Hosszú
volt a folyamat, amelynek során megtanultam fuvolázni, sok tanári segítséget kaptam, mégis nagyon lassan állt
össze a kép. Sok belső keresés is kellett, bizonyos értelemben önmagamat tanítottam, de persze az igazi tanítás,
mások problémáinak kívülről történő szemlélése is rengeteget segített abban, hogy válaszokat találjak régóta
formálódó kérdésekre. Ebből a folyamatból alakult ki az a
felismerés, hogy világszerte nincs kellőképpen körvonalazva a fuvolázás fizikája és sok egyéb törvényszerűsége,
s hogy ezek rendszerezésével, összefoglalásával foglalkoznom kell. Számos hiedelem, tévhit él a fuvolás szakmában a hangszerünkön történő játékról. Ellentétben a
zongorával vagy a hegedűvel, amelynek nemzetközileg
ismert módszertanai születtek, a fuvolának nincs e téren
jelentős irodalma. Olyasmit szerettem volna létrehozni,
ami a közös gondolkodás alapjául szolgálhat, és persze
olyat, amiből tovább is lehet lépni.
y A könyvben is említed, hogy számodra a hangszeres

tudás elsajátítása nem volt mentes a küzdelmektől. Vajon ha olyan fuvolás lettél volna, akinek gyors és könnyű
az útja a tökéletesség felé, nem született volna meg ez a
könyv?
– Nem vagyok könnyed alkat, mindig mindenért meg
kellett küzdenem – és nemcsak a fuvolázás területén. Ez
nyilvánvalóan ösztökélt. Érzékeltem a munka folyamán a
belső és külső ellenállást, fel kellett ezt dolgoznom, túl
kellett rajta jutnom, és ez paradox módon sokat segített a
problémák tudatosításában és a megoldások megtalálásában. Csodálom és irigylem azokat a nagy fuvolásokat,
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akikben fel sem merül, hogy valami nehéz is lehet, de én más vagyok, és voltaképpen hálás lehetek a sorsomnak és az
alkatomnak.
y Mennyi időt vett igénybe a könyv
megírása, és mennyi volt ebből a felkészülés?
– Nehéz erre válaszolni. Úgy emlékszem, már a kétezres évek legelején is
használtam a flautológia szót, amely
végül a könyv címe lett. Nyitottam egy
fájlt, egy mappát magamban, amelyben
gyűjtögetni kezdtem azt a tudást,
amelyről úgy gondoltam, hogy egyszer
rendszerré szerveződhet. Azt is tudtam, hogy még mekkora hiányok vannak ebben az anyagban, bizonyos kérdésekről azonban már mertem nyilatkozni, például légzésről, hangszertartásról, hangképzésről. Előadásokat
tartottam fuvolás eseményeken, leírogattam sok mindent, amit fontosnak éreztem egyes résztémákban. Igyekeztem továbbfejlődni előadóként is és a tanításban is,
sok új ismerettel találkoztam, érdekelni kezdtek a test, az
idegrendszer működésével kapcsolatos összefüggések.
Mindez lassan, fokozatosan oda vezetett, hogy ma már
néha úgy érzem, „megtanultam fuvolázni”. Mostanában
már néha van ilyen élményem, ami annyit jelent, hogy
már nem érzem azokat az ellenállásokat, amelyekkel régen küzdöttem.
y Vannak hasonló könyvek a nemzetközi piacon?

– Nem abból indultam ki, hogy sok mindent összeolvassak, és azokból valami újat hozzak létre. Olvasgattam,
nézegettem bizonyos könyveket, de ha én ezeket végignyálazom, akkor nem írtam volna meg a magam könyvét,
vagy ha mégis, akkor nagyon másféle könyv született volna, mert mindent a többihez képest, a többire reagálva
írtam volna. Ugyanakkor a nagyvilágban nagyon sok fuvolás találkozón megfordultam, sok előadást, tanítást
hallottam, sokat beszélgettem művészekkel, tehát úgy
érzem, van rálátásom a dologra, tudom, milyen elképzelések ismertek világszerte a fuvolázásról. Az igazság az,
hogy egyetlen olyan könyv sem jött szembe velem, amely
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azt az érzést keltette volna bennem, hogy „igen, ez az a
munka, amelyet kerestem”.
y Ezek szerint részben a hiányérzet készetetett arra,
hogy a magad munkáját megírd.
– Igen. Talán az egyetlen olyan könyv, amely valóban
sokat segített, ám amely csak egy részét öleli fel a kérdéseknek, illetve csak egyetlen nézőpontból közelít, a Body
Mapping for Flutists, amely az úgynevezett Alexandertechnika egyfajta továbbfejlesztése. Ez olyan iskola,
amely a testi érzetek kontrollját, az önismeretet fejleszti
ki, tévhiteket oszlat el a mozgásokkal kapcsolatban. Ez
valóban fontos volt számomra. Amikor Amerikában ezzel találkoztam, úgy éreztem, nekem is valami hasonlóra
van szükségem.
y Könyved olvasója minduntalan a közelítésmód komplexitásával találkozik: írsz a hangszer anatómiai meghatározottságairól, a fuvolázás fizikájáról, lélektanáról.
Hogyan tudtad ezt mind elsajátítani?
– Arra talán nincs adottságom, hogy óriási lexikális
tudást halmozzak fel, arra azonban, azt hiszem, van,
hogy az elém kerülő információkból a legszükségesebbeket kiválasszam és megőrizzem. Könyvemre sem a lexikális tudásanyag a jellemző, hanem az, hogy az információkat a helyükre teszi, és létrehoz egy olyan keretet,
amelyben mindez rendszerezhető és elhelyezhető, hogy
azután az olvasó könnyen megtalálhassa, amit keres.
y Abból, amit írsz, újra és újra érzékeli az olvasó, hogy

aki itt beszél, ismeri az általa leírt működéseket: tudja,
hogy amikor kézbe veszi a hangszert, mi történik a pszichéjében, az izmokban, a tüdőben, az idegrendszerben.
– Azt hiszem, az információk rendszerezése, a logikai
kapcsolatok feltárása, a szellemi rendteremtés a döntő
mozzanat. Ez az, amit minden pedagógusnak érdemes
elsajátítania. A hangszerjátékban és a hangszertanításban egyaránt a természetesség és egyszerűség élményét
kell keresni. A fuvolázás nem természetes dolog, a testtartástól a légzésig sok kompromisszumból áll. Az a cél,
hogy ezek a kompromisszumok minél kevésbé legyenek
ártalmasak. Az emberi test és a hangszer meghatározottságai között kell megpróbálnunk harmóniát teremteni –
a zene érdekében.
y Úgy érzem, könyved egyformán használható a növendékek, a művészek és a tanárok számára.
– Azt hiszem, a célközönség legnépesebb része a tanárok társadalma, s közülük is mindenekelőtt a zeneiskolai
tanároké.
y A könyv segít tudatosítani a hangszerjáték közben
megvalósuló ösztönös mechanizmusokat. Nincs-e a tudatosításnak hátulütője? Ha a reflexszé vált működéseket
mind tudatosítjuk, nem akadályozza ez a játék spontaneitását?
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– Természetesen a hangszerjáték legnagyobb része reflex. A tudatos átgondolás szerepe akkor nagyon fontos,
amikor valami nem működik: ekkor tisztázni kell, mi
történik. És az is nagyon fontos, hogy tisztán lássuk: a
tudatosított működéseket nagyon gyorsan újra reflexszé
lehet alakítani.
y A könyv megírása közben eltelt idő során átesett-e a
hangszerrel való kapcsolatod valamilyen változáson?
– Egyrészt ez a megértési, feltérképezési folyamat nagyon lassan, fokozatosan történt. Másrészt nagyon tudatosan tanítottak, és magamtól is hajlamom van arra, hogy
törekedjem mindent megérteni, ezért aztán nem éltem át
a hangszerrel való kapcsolatomban drámai változásokat a
könyv megírása során. Az ösztönökkel egyébként is érdemes csínján bánni: kevesek ösztöne annyira tévedhetetlen, hogy érdemes volna csakis arra támaszkodni.
y Hiszel a „hangszerre születettek” mítoszában?

– Egy bizonyos pontig igen, de aztán elérkezünk a fejlődésnek egy olyan fázisába, amelyben úgy tűnik, hosszú
távon mégsem ők lesznek a nyerők, mert aki küzdve szerzi meg a tudását, azt is megtanulja, hogyan kell egy magasabb fokon az újabb és újabb tudás megszerzéséért tovább küzdeni. A puszta ösztönösség csak egy ideig
segítheti pályáján a művészt. Ezt számos karrier dinamikáján is érzékelhetjük.
y Új és korszerű fuvolamódszertannak nevezed könyvedet.
Említsünk meg három fontos mozzanatot, amely a korsze
rűség kategóriájába tartozik. Az egyik a folyamatos légzés,
egy másik a sokféle alternatív fogás használata a tisztább
játék érdekében, a harmadik a multifónia. Véleményed szerint ezek ma már a fuvolázás nélkülözhetetlen elemei?
– Talán nem is annyira ezek birtoklását, alkalmazását
érzem nélkülözhetetlennek, hanem az irántuk való nyitottságot. Vagyis a korszerű fogalmát elsősorban a gondolkodásmóddal kapcsolatban használom. Ennek kell
korszerűnek lennie, vagyis az a legfontosabb, hogy a fuvolás kíváncsi legyen, érdeklődjön az új lehetőségek
iránt, és a könyvem értelemszerűen igyekszik is kielégíteni ezt a kíváncsiságot. Úgy gondolom, hogy ma egy
önmagát teljes értékűnek tartó fuvolásnak ezekről a
módszerekről és lehetőségekről tudnia kell, ismernie
kell ezeket, és persze jó esetben a tapasztalat szintjén.
Nem zárkózhat el ezektől, mert csak így lehet teljes a
kép. Persze ezek nélkül is lehet valaki nagyszerű fuvolás,
de ez a könyv éppen arról szól, hogy a hagyományos játékmódokat mindez milyen nagymértékben gazdagítja.
E területen egyébként – és még sok minden másban is
– Matuz István rám gyakorolt hatása letagadhatatlan,
hiszen ő volt az, aki ezt az innovatív szemléletet meghonosította – és nemcsak Magyarországon. Nagyon sokat
köszönhetünk neki. Írás közben olyankor is visszaemlékeztem egy-egy gondolatára, amikor éppen nem a kortárs játékmódok tárgyalása volt soron.
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y Hogyan látod: a mai magyar fuvolástársadalomnak azok a tagjai,
akik a nagy szimfonikus zenekarokban játszanak, hogyan viszonyulnak ezekhez a lehetőségekhez?
– Úgy érzem, ma már esztétikailag senki sem zárkózik el az új lehetőségektől. Azon túl vagyunk, hogy
idegenkedve vagy ellenségesen tekintenének az alternatív játékmódokra. A nyitottság tehát már sokakban megvan. Viszont keveseket
vezet rá a pályájuk arra, hogy ezeket a módszereket ténylegesen is
alkalmazzák, hiszen a klasszikusromantikus repertoárban erre ritkán nyílik lehetőség. Tehát amikor
már magán a hangszeren kellene
megvalósítani az új lehetőségeket,
már nem biztos, hogy érvényesül az
a gyermeki kíváncsiság, amely
egyébként egy zeneiskolásban biztosan megvan. A zeneiskolások nem idegenkednek a kísérletezéstől: nagy részük nagyon is élvezi, ha a hangszerrel játszhat, és nemcsak azt a teljességhez képest szűk mezsgyét taposhatja,
amelyet a hagyományos etűdiskola, skálázás és hangképzés kínál. Sok felnőtt muzsikusban mintha kishitűség
munkálna: „én ezt úgysem tudom megcsinálni”. Ezzel
szemben biztonsággal állíthatom: a könyvben csak olyan
játékmódok szerepelnek, amelyeket bármely fuvolás elsajátíthat, amelyekre tehát valamennyien alkalmasak vagyunk.
y Ami az alternatív fogásokat illeti: már minden lehetőség fel van térképezve, vagy a határ a csillagos ég? Lehet
még a jövőben további kombinációkat találni? Lehet,
hogy húsz év múlva fogsz írni egy új könyvet, amelyben új
fogástáblázatok lesznek?
– Nem ezen van a fő hangsúly, inkább csupán azt szerettem volna, hogy a szakma nyilvánossága erről is tudjon. Ezeket az összefüggéseket olyan értelemben tartottam fontosnak ide beemelni, hogy „itt van, tessék erről is
tudomást venni”. Érdemes tudni, hogy az a harmincegynéhány fogás, amelyet a tanulmányaink során megtanulunk, csupán töredéke a lehetőségeknek, és hogy ezen túl
még milyen sok alternatíva kínálkozik. Ugyanakkor tegyük hozzá: segédfogásokat a zenekari muzsikusok is
használnak, tapasztalati alapon. A fogások lehetősége
majdnem végtelen, ezekből nagyon sok hasznosítható is,
de természetesen zenei és esztétikai kérdés, hogy milyen
zenében mit érdemes használni. Van olyan zene, amelyben valóban elég az a harmincegynéhány hagyományos
fogás, amelyet minden fuvolás megtanul, és ezekben én
sem használok mást, legfeljebb néhány helyen, korrekcióként. Ugyanakkor van olyan zene, amelyben állandóan
keresni kell, hogy mi szolgálhatja jobban a műhöz illő
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megszólalást. Ehhez persze kell egy
akusztikai tudás. Talán hosszú idő,
amíg ez az alapképzés része lesz, de
talán ide is eljutunk egyszer.
y Mi a helyzet a könyv idegen
nyelvű fordításával?
– Már készül a könyv angol változata. Kanadában élő magyar fuvolás kolléga készíti, aki értelemszerűen magyarul is, angolul is
kiválóan tud, és a hangszerrel kapcsolatos terminológia területén is
otthonosan mozog. Még nem dőlt
el, ki fogja kiadni és hogyan valósul
meg a terjesztése, de az is lehet,
hogy erre is a Magyar Kultúra Kiadó vállalkozik majd. Remélhetőleg
kínai fordítása is lesz a Flautoló
giának.
y Olyan hangverseny próbája után beszélgetünk, amelyen Heinz Holliger Fuvolaversenyét játszod – a próbákon
a szerző is részt vett. Pár hónapja hallottam őt Simon Izabella és Várjon Dénes zeneakadémiai fesztiválján, közel a
nyolcvanhoz, Kurtágot játszani, és elámultam azon, hogy
ebben az életkorban még mindig milyen lelkesítő tökéletességgel birtokolja hangszerének technikáját. Ezt a tapasztalatot összefüggésbe hozva könyved tartalmával és
tanulságaival, úgy gondolom, az általad rendszerbe foglalt módszertan abban is segítheti a fuvolásokat, hogy
hangszeres tudásukat a tudatosság megnövelése útján az
eddigieknél eredményesebben konzerválják: módjuk nyíljon idősebb korban is úgy fuvolázni, ahogyan korábban
csak a fiatalok tudtak.
– Én is így remélem, de várjuk ki a végét, majd meglátjuk, hol fogok tartani nyolcvanévesen. Egyébként kétségtelenül tapasztalható általános tendencia az izmok elfáradása, a reflexek lelassulása. A helyes gyakorlás, az
izmok helyes használata megedzi a játékost, és egyfajta
takarékosság lehetőségét rejti magában.
y Vajon mindaz, amit a könyvedben módszertanként
összefoglalsz, elsősorban a kortárs zenében látja el különleges munícióval a hangszerjátékost, vagy a repertoár
minden területén?
– Nem helyezném a hangsúlyt a kortárs zenére. Az a
tapasztalatom, hogy azok a módszerek és az a gondolkodásmód, amelyet a könyvben összefoglalni igyekeztem, a
repertoár minden területén egyformán segíti a fuvolást
abban, hogy hangszerével harmonikus kapcsolatot találva sikerüljön megoldania a játék közben felvetődő problémákat. A legfontosabb cél az, hogy az adott zenei szituációban – bármilyenben – a muzsikusnak jól használható
eszköztára legyen.
Csengery Kristóf
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