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Gramofon: Előnyt vagy hátrányt jelent, hogy édesapja, De-
mény Attila szintén zongoristaként kezdte a karrierjét, s ma 
zeneszerzőként, operarendezőként a zeneélet ismert alakja? 
Demény Balázs: Mindkettőt. Már nagymamám is zeneel-
méletet tanított, és Kodály Zoltánnal dolgozott együtt nép-
dalgyűjtőként, feldolgozva Aranyosszék népzenéjét. Ahogy 
ez lenni szokott, sok szakmai vita volt közöttünk, de sokat 
is tanultam ezekből a beszélgetésekből, és nem utolsósor-
ban egyfajta igényt ébresztettek fel bennem a zene iránt. 
Édesapám operarendezőként felhívta a figyelmemet arra, 
hogy mennyire fontos a kisugárzás, hiszen valaki csak azzal, 
hogy kilép a pódiumra, magára irányíthatja a tekinteteket. 
Magam is úgy vélem: a zongorajátékban szintén nagyon lé-
nyegesek a gesztusok. 

G.: Mit ért ezalatt? 
D. B: Egy hegedűt megszólaltatni évek munkája, míg látszó-
lag a zongorán egy hangot bárki leüthet,  akár egy kanállal 
is. De nekem el kell hinnem és hitetnem a hallgatósággal, 
hogy az az egy hang – ami mellesleg folyamatosan halkul a 
fizika törvényei miatt – tovább él, erősődik, vagy egy teljes 
zenekart utánoz. Ezért bonyolult lélektani és zenei folya-
mat, hogy miért érezzük folyamatosnak a zenét, végső soron 
azonban emiatt ez egyfajta zenei gesztusművészet.

G.: Milyen interpretációra törekszik, s ön szerint mivel, ho-
gyan lehet megnyerni ma egy versenyt?
D. B: Csakis a szerző által leírtakból lehet kiindulni, de 
azért azt gondolom, hogy be kell látni, hogy az értelmezés 
létfontosságú, anélkül nincs előadás. De létezik egyáltalán 
„klasszikus” előadás? Egy modern értelmezés mást jelent 
ma, mint amit jelentett ötven évvel ezelőtt. Változott az íz-
lés, de a zeneértés és a zenesztétika is. Ami azonban nem 
változott: az a hitelesség. Ezt ma ugyanolyan fontosnak tar-
tom. Egy hitelesen, őszintén megformált előadás kortalan, 
időtlen marad, és ezért is szép az előadóművészet. 

G.: Hogyan épít karriert ma egy zongorista? 
D. B: Nem szeretem a karrier szót, mert úgy gondolom, 
hogy elveszi a figyelmet arról, amiről valójában ez a szakma 
szól. Ez inkább egy felfedezőút, ahol az ember néha meg-
torpan, és aztán újult erővel újrakezd mindent. A karrier 
az jó esetben ennek egy velejárója, de nem célja. Én is, 
mint a pályakezdők általában, versenyeken próbálom ki 
magam, és szerencsére ennek hozadékaként sikerült az el-
múlt két évben néhány díjat kapni. Első helyen végeztem a 
Hans von Bülow Nemzetközi Zongoraversenyen, korábban 
pedig a Carl Filtsch nemzetközi megmérettetésen. Így a 
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Zenei gesztusművészet
Demény Balázs zongoraművész pályakezdéséről és a versenyek 
fontosságáról

Párhuzamosan végezte el a Zeneakadémiát és a berlini Universität der Künste szólózongora 
szakát – ősztől pedig már a budapesti intézmény doktoriskoláját kezdi. Demény Balázs 
több rangos nemzetközi megmérettetésen szerzett díjakat, debütálhatott a Zeneakadémia 
Nagytermében, a Müpában és a müncheni Gasteigban is. A fiatal zongoraművész minden 
előadásán arra törekszik, hogy meggyőző legyen és eredeti, s zenei gesztusai összhangban 
álljanak mindazzal, ami megszólal. Egyre több a koncertje: ősszel Japánban is bemutatkoz-
hat, de amíg lehet, addig még szeretne versenyezni. 
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következő másfél évben – ha nincs is teljesen tele a naptá-
ram, de – lesznek rangos hangversenyeim. Nemrég 
Meiningenben játsztam Csajkovszkij b-moll zongoraverse-
nyét Jesús López-Cobossal, aztán felléptem egy szólóesttel 
a doborjáni Liszt-fesztiválon, augusztusban a Szigeten ad-
tam elő Liszt Haláltáncát. Ezeknek nagyon örvendek, és 
remélem, hogy ez a sorozat folytatódik.

G.: Milyen versenyre készül? 
D. B: Jelenleg semmire, és kicsit furcsa is ez az állapot. Most 
ugyanis a koncertfelkérések teljes mértékben lefoglalnak, 
novemberben Japánban játszom az International Piano 
Concert Series keretében, ahol versenygyőztesek közül, fel-
vétel alapján választottak ki egy szólóestre, valamint Bartók 
3. zongoraversenyére. Majd Kiss B. Atillával is lesz egy dal-
estem Budapesten, s Fülei Balázzsal játszunk egy kétzongo-
rás estet a Mozart-Bartók emlékév keretében. Van persze 
még néhány megmérettetés, például a svájci Anda Géza 
zongoraverseny, amelyen szeretnék indulni. Amíg lehet – 
tehát harmincnégy éves koromig –, szeretnék versenyezni. 
Az még nyolc esztendő, de nem látom, miért ne tegyem ma-
gam próbára.  

G.: Kiemelt helyet kap repertoárján a modern zene? 
D. B: Természetesen érdekel, de azért kiemelt szerepet nem 
szenteltem neki, mint ahogy – egy-két szerzőt leszámítva – 

senkinek. Egyelőre minden érdekel, és szeretem is ezt az 
állapotot. S persze vannak szerzők, akik közelebb állnak 
hozzám, stílusomhoz, mások meg kevésbé. De olyan még 
nem fordult elő, hogy valamit ne szeressek meg egy tanulási 
folyamat során. Az ősszel kezdődő doktori képzésem alatt 
lesz időm ezzel is foglalkozni, ugyanis a témám is Veress 
Sándorra és kortársaira összpontosít.

G.: Budapesttel párhuzamosan Berlinben tanult. Milyen ha-
sonlóságokat, különbségeket tapasztalt? 
D. B: Pusztán szakmai szemszögből nézve a berlini egye-
tem a legnemzetközibb helyek közé tartozik Európában, 
ahol komoly szűrőn esnek át azok, akik szeretnének oda 
bejutni. Egy átlagos mesterképzés évfolyamra – öt helyre 
– körülbelül kétszázan jelentkeznek a világ minden pont-
járól. Világszínvonalú hangszertudás és egyfajta stiláris 
nyitottság jellemzi ezt a közeget. Nem számít, hogy ki mi-
lyen kultúrkörből jött, az orosz, japán, kínai, francia isko-
la ott ugyanúgy képviselve van, mint minden más. Most 
úgy látom, hogy ez egyfajta nyitottságra neveli az embert, 
amiből véleményem szerint, csak profitálhat egy előadó. 
Emellett Budapest sokkal lokálisabb, de nem feltétlenül 
érzem ennek a negatívumait. Ugyanis méltán lehet büszke 
a magyar iskola kiválóbbnál kiválóbb művészeire, tanárai-
ra és zeneszerzőire, akikből egyelőre és szerencsére nin-
csen hiány. n
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