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Tóth Endre

„Csak nyitottságra van szükség”

Ez a mottója a Bella Máté, Kutrik Bence, Solti Árpád, Varga Judit és Virágh 
András Gábor alkotta Studio 5 nevű zeneszerző csoportnak, akik egy évvel 

ezelőtt alakultak és idén február 23-án tarthatták meg második  
zeneakadémiai szerzői estjüket. Az évfordulós koncert kapcsán  

Bella Mátéval és Varga Judittal beszélgettünk.
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Már tavaly megfogalmaztátok, hogy „az alapító tagok 

gondolkodásmódja azonos idiómákra épül, ugyanakkor 

mindegyik szerző a saját zenei nyelvén alkot”. Mit érthe-

tünk pontosan ezalatt? Mi az, ami közös bennetek? 

BM: Az mindenképp közös, hogy szeretnénk klasszikus 

koncertkörülmények között nyitni a közönség felé. Például 

az extrém módon kísérletező komponálás nem jellemző 

a Studio 5 tagjaira, noha vannak olyan platformok, ahol 

egészen a végletekig elmennek a szerzők. Itt, azt hiszem, 

elsősorban egy olyan egészséges egyensúlyt próbálunk 

teremteni a hagyomány és az innováció között, ami elér egy 

szélesebb közönséget. 

Tudnál példát mondani a kerülendő végletekre? 

BM: A zene fogalma egyénenként nagyon változó, így 

elmondható, hogy mi azonos módon értelmezzük a zenét: 

hiszünk abban, hogy lehet újat mondani klasszikus hangsze-

reken is. Nyilván keresünk új utakat – februári zeneakadémiai 

koncertünkön például fontos szerep jutott a vizualitásnak,  

és itt nem a hangszerek kísérték a vetítést, hanem fordítva, 

a vetítés kísérte a zenét. 

VJ: A koncertszervezés, a programválasztás és a komponá-

lás közben is nagyon fontos faktor az, hogy a közönséggel 

tudjunk kommunikálni. Mind a mai napig abszolút legális 

lehet az a fajta zeneszerzői hozzáállás, hogy inkább egy-

másnak komponálnak, és egy pincestúdióban mutatják be 

a darabjaikat a szerzők, csak hogy ne kelljen senkihez sem 

alkalmazkodni. Ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy úgy is 

meg lehet őrizni a számunkra nagyon fontos minőséget és 

a kísérletező kedvet – ami mégiscsak sajátja egy zeneszerző 

munkának –, hogy közben a tervezésbe és a koncertezésbe 

is bevonjuk a közönséget.    

Ahogyan hangoztatjátok, tradíció és innováció egyaránt 

fontos hangversenyeiteken. A februári zeneakadémiai 

koncerten az innováció szerepét töltötte be a video-instal-

láció, valamint Chiao-Hua Chang erhu-játéka. Hogy jött az 

ötlet, és milyen pluszt adtak ezek hozzá a koncerthez? 

VJ: Az erhu-játékos úgy választotta ki műsorát, hogy nem 

ismerte a mi darabjainkat, tehát ilyen szinten szabadságot 

adtunk neki. Az ő szereplései átkötő hidakat formáltak a 

darabjaink között. A vetítést pedig épp ellenkezőleg, a mi 

műveinket ismerve, azokra asszociálva készítette el Révész 

László László képzőművész és munkatársa, Volkan Mengii 

török computer-művész. Talán új műfaj szü   letett itthon, 

amely Nyugat-Európában egyre elterjedtebb. Ma már az is 

nagyon gyakori, hogy egyetlen multimédia-művész hozza 

létre a zenét és a videót is, vagy olyasfajta szimbiózis alakul 

ki a vizuális művész és a zeneszerző között, hogy az egyik 

nem él meg a másik nélkül. Ráadásul ez azért sem állt annyi-

ra távol tőlünk, mert többen foglalkozunk mozgóképpel, 

alkalmazott zeneszerzéssel is. De az is inspirált, hogy 

a gyönyörű, szecessziós hangulatú Solti Teremnek nagyon 

magas a belső tere, a látványvilág pedig legfeljebb csak az 

alsó két méterre szorítkozott volna. Vetítéssel tökéletesen be 

lehetett tölteni a teret. Egy történet nélküli hangulatfestő 

videót láthatott a közönség, tehát semmiféle programot 

nem akartunk kész módon eléjük tárni, hanem hagytunk 

számukra asszociációs teret. 

BM: Az ötlet, hogy a darabok között ne legyen szünet, már 

a bazilikai koncertünk kapcsán eszünkbe jutott. Szerettük 

volna, hogy az átgondoltan egymás mellé helyezett darab-

jaink közötti idő ne pakolással és színpadrendezéssel teljen, 

hanem egyetlen ív legyen az egész est. Az erhu- szólista ezt 

volt hivatott megvalósítani. A koncertjeinkből mi is mindig 

tanulunk. 

Célotok a fiatal generáció, főleg saját kortársaitok megszó-

lítása is. Gyakran felmerül, hogy talán a hangversenyterem 

sem a legmegfelelőbb közeg a maga kereteivel – pl. belé  pő- 

 jegy, dress code –, ha az Y vagy a Z generáció tagjait 

szeretnénk megnyerni. Szükség lehet az új platformokra? 

Vagy éppen ez az a hagyomány, amihez ragaszkodtok? 

BM: Ez egy nagyon összetett kérdés. Szeretnénk sok 

mindent újragondolni a kortárs zenével kapcsolatban, mivel 

elég szűk közönsége van. Elsődleges szempont, hogy ezt 

a közönséget valamilyen módon szélesítsük. Az már egy 

programszervezési kérdés, hogy melyek azok a helyszínek, 

amelyek a különböző generációkat bevonzhatják. A követke-

ző koncertjeink között természetesen szerepelnek olyanok 

is, amelyek nem a klasszikus szituációt képviselik, de azt 

gondoljuk, hogy nem feltétlenül a helyszínen múlik, hogy 

eljönnek-e vagy sem. 

VJ: A fiataloknak általában gátlásokkal teli élmény bejönni 

például a Zeneakadémiára, ahol szép ruhában kell ülni, és 

szoronganak azon, hogy hogyan viselkedjenek. Szívesebben 

mennek be egy kávézó melléktermébe, ahol az előadás köz-

ben a kezükben tarthatnak egy sörrel teli poharat is. Termé-

szetesen a Zeneakadémia Solti Termébe nem jöhetnek be 

egy pohár sörrel, ez nem is célunk, de szeretnénk ilyen 

helyekre is elvinni a zenénket. 

Lehet, hogy a már említett Y és Z generáció nyitottabb 

a kortárs zenére, mint azt gondolnánk? 

VJ: Múltkor voltam szabad improvizációs workshopon,  

ahol egészen furcsa, kortárs zajokat lehetett hallani, és ott 

számos fiatal ült figyelmesen, tehát elképzelhető.

BM: Talán mások a preferenciák. Például mi az a generáció 

vagyunk, akik még vásároltak CD-t. A mostani generáció 

már nem vesz CD-t, mert Spotify-on és különböző közössé-

gi megosztó oldalakon hallgatja a zenét. Teljesen más 

viszonya van a kultúrához egy mai fiatalnak. Eric Whitacre jut 

eszembe, akinek igazán innovatív ötlete volt, hogy az egyik 

kórusművének a kottáját feltöltötte az internetre, mindenki 

felénekelhette otthon a szólamát, amit aztán Whitacre egy 

virtuális kórussá szinkronizált. Abban volt valami nagyon mai, 

hiszen úgy lett belőle közösségi élmény, hogy a világ 

különböző pontjain élő emberek éneklése egyesült a 

virtuális térben. Vannak ilyen telitalálat-törekvések. Ezen azt 

éreztem, hogy a fiataloknak szól. Ehhez képest akármilyen 
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koncertszituáció – akkor is, ha egy pubról be szélünk – klasz-

szikus marad. De ez nem is baj, mert szerintem a kortárs 

zene egy élő kontextus az előadók és a hallgatóság között, 

tehát a helyszínen kell átélni az élményt.  

Már említettétek a hangszerekre való komponálást,  

de miben ragaszkodtok még a hagyományokhoz? 

BM: A mi hagyományunk alapvetően a klasszikus komoly-

zene. A hatvanas évektől kezdve azonban erősen rétegződik 

ez a folyamat, és az a fajta zenei ív, ami sokáig lineárisnak 

tűnt, szétesni látszik. A hangszereken túl – vagyis, hogy nem 

két kávégépre és fakanálra írunk zenét – az is fontos, hogy 

mi a minőséget helyezzük előtérbe, vagyis profi zenészek-

kel, profi karmesterekkel dolgozunk együtt.

VJ: Mindannyiunk képzése a hagyományra épül, hiszen mind 

az öten a Zeneakadémián végeztünk, ez a zenei gyökerünk, 

és akármennyire is szeretnénk modern gondolkodást húzni 

magunkra, a hagyomány ott fog maradni. Szerintem 

önmagunkban hordozzuk a patina és progresszió mottót.  

Mit gondoltok, a művészetben miért hathat a kortárs, 

illetve néha az új is egyfajta szitokszóként? 

VJ: Minden ismeretlen valahol félelmetes is egyben, így 

szájhagyomány útján mindenféle legendák terjednek 

a kortárs zenei koncertekről: rettenetes, disszonáns, 

élvezhetetlen, nem szól semmiről, továbbá mindenki úgy 

gondolja, hogy ilyet ő is tudna írni. Pedig elképesztő kincsek 

vannak a kortárs zenében, köztük olyanok, amik még nem 

jutottak el a hazai közönséghez. A kortárs zenének mindig is 

volt egy olyan szegmense, amely bárki számára elérhető, 

érdekes és élvezhető lehet. Ráadásul sokkal inkább a mai 

emberhez szól, mint annak a szerzőnek a zenéje, aki már 

legalább kétszáz éve halott.

Mégis mennyire igényel előkészületet a kortárs zene 

hallgatása?

BM: Ebben még talán a Studio 5 tagjai között sincs teljes 

konszenzus. Az, hogy mit érzünk mainak, nagyon bonyolult 

kérdés. Ha azt mondjuk, kortárs zene, illetve új zene, akkor 

feltehetjük a kérdést, hogy egyáltalán friss dolog-e az, hogy 

klasszikus hangszerekre komponálunk? Nem az elektronikus 

zene lenne mai ebben az értelemben? Ezt sok nézőpontból 

meg lehet vizsgálni. Valaki azt mondja, hogy a kortárs 

zenéhez igenis kell zenei előképzettség, mert különben 

az ember nem tudja, hogy mire figyeljen. Magamból indulok 

ki: amikor tizenhat évesen hallgattam egy Ligeti- kompo-

zíciót, nem tudtam, hogy amit csinál, mi is pontosan, ezért 

nem tudtam, hogy mit keressek benne. Ezzel akkor Ligeti el 

is vesztette a figyelmemet. Gasztronómiai hasonlattal élve a 

gyerekek többnyire nagyon szeretik a csokoládét, de még 

nem szeretik a sajtokat, mert csak később jön meg hozzá az 

ízlésük. Másfelől meg folyton kutatunk alkotás közben, hogy 

mitől tudunk maiak lenni. De hangsúlyozom, ebben a 

kérdésben nincs közöttünk teljes konszenzus, bár talán nem 

is feltétlenül kell, hogy legyen. 

VJ: Az előképzettséggel kapcsolatban annyit fűznék hozzá, 

hogy a múltkor egy taxisofőr nekem azt mondta, hogy ő 

nem ért a kortárs zenéhez, és mivel nincs hozzá előképzett-

sége, biztosan nem tudná hallgatni és élvezni. Ebben azért 

nem volt igaza, mert egy teniszmeccset is tudunk élvezni 

annak ellenére, hogy nem tudunk teniszezni, noha az kell 

hozzá, hogy megértsük a teniszmeccs alapvető játékszabá-

lyait. Mi próbálunk segíteni a kiosztott szövegekkel, leírások-

kal, az alapvető dolgok kommunikálásával, és ennél több 

előképzettség nem kell hozzá, csak nyitottságra van 

szükség. 

BM: Illetve fontos a követhetőség. Vannak olyan kompozí-

ciók, amelyek úgy építkeznek, hogy elejétől fogva világosak 

a hallgató számára a zenei folyamatok. Amit a közönség 

megért, azt jobban be fogja tudni fogadni.

Az a helyzet, hogy nekünk nem az utóbbi öt-tíz évet kellene 

behozni és pótolni, hanem legalább hatvanat, hiszen az 

emberek fejében sokszor nem is a mai zene él kortársként, 

hanem a hetven vagy nyolcvan évvel ezelőtti. Az azóta 

született zene sem tudott kanonizálódni a klasszikus 

koncertéletben, s ma is leginkább csak fesztiválokon 

találkozunk bizonyos kortárs művekkel.

VJ: Claudio Abbado azt mondta, amikor megalapította a 

Wien Modernt, hogy a kortárs zene igenis a nagyközönség 

elé, nagy hangversenytermekbe való. Ennek megfelelően 

tevékenykedett harminc éven keresztül. Így most Bécsben a 

kortárs zenének van egy viszonylag nagyszámú, értő 

kö zönsége, mert Abbado kinevelte őket. Mi is erre törek-

szünk most: nem megyünk le a kis pincékbe játszani, hanem 

szeretnénk, ha a nagytermekbe jönne be a közönség.

Van más ilyen zeneszerző csoportosulás is a nagyvilágban, 

ami esetleg mintát jelentett számotokra? 

BM: Tudtuk, hogy mit nem akarunk csinálni! [nevet] Viccet 

félretéve, bejártuk már Európát, közülünk sokan külföldön 

tanultak vagy még most is ott élnek, tanítanak, tehát 

rengeteg külföldi mintát láttunk természetesen, amikből 

az ember le tudja szűrni, hogy mit akar és mit nem. Inkább 
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együttesek vannak, akik összeállnak és felkérnek szerzőket, 

hogy írjanak nekik darabokat. 

VJ: Létezik sok olyan ensemble, kortárs zenei formáció, 

melyek köré zeneszerzők csoportosulnak. 

BM: Azért jött létre a Studio 5, mert volt egy olyan közös 

gondolatunk, hogy a kortárs zenének nagyon erős vérfrissí-

tésre van szüksége. Azt hiszem, hogy az egymással foly-

tatott párbeszédekből mindig az derül ki, hogy igen, ezt 

csinálnunk kell, hogy legyen egy olyan klasszikus kortárs 

zenét szerető generáció, amely még fog zenét hallgatni és 

koncertre járni.

VJ: Tehát nem minta volt, amit követnénk, hanem az a fajta 

kortárs zenei koncert, amit én látni szeretnék, nincs ma 

Magyarországon. A legegyszerűbb módja, hogy mi meg-

próbáljuk megteremteni. 

Amikor épp nincs közös koncertetek, hogyan néz ki 

a Studio 5 alkotóműhelye? 

BM: Mint egy üzleti vállalkozás...[nevet] A Studio 5 ebben 

az értelemben is nagyon modern módon tervez előre. Saját 

magunk koncertszervezői vagyunk, a kortárs zenei projektek 

pedig drágák. Összehasonlítva egy könnyűzenei koncerttel: 

egy rockbandát bevinni egy pubba tizede egy kortárs zenei 

koncert költségvetésének. Rengeteg szponzort kell talál-

nunk, velük meg kell értetni a preferenciáinkat, céljainkat. 

Kulturális misszióról van szó, de az az igazság, hogy ezt 

nem is nagyon lehet másképp csinálni. Az állami dotáció 

minimális, meg kell találnunk azokat a koncertszervezőket, 

akik felismerik a lehetőséget a kortárs zenében. Eddig 

nagyon nagy szerencsénk volt, hogy mindig olyan támo-

gatókat találtunk, akik teljes vállszélességgel mellénk álltak. 

Rengeteg szervezőmunka van a koncertjeink mögött annak 

érdekében, hogy mindenki úgy távozhasson: „ha lehet ilyen 

is a kortárs zene, akkor legközelebb is eljövök”.  

Nyilatkoztátok korábban, hogy a zeneszerzőnek társadalmi 

szerepe is van. Mire kell reflektálnia ma egy alkotónak? Új 

darabjaitokkal milyen üzeneteket akartok megfogalmazni? 

VJ: Egy kortárs művész mindig a mára reflektál, ha nem ezt 

teszi, akkor a múltban él és nem időszerű, tehát nem lehet 

autentikus. Jelenleg a kortárs zene nincs olyan helyzetben, 

hogy például az aktuálpolitikával tudjon foglalkozni, de 

szerintem nem is kell. Georg Friedrich Haas is megírta az in 

vain című darabját, amellyel protestált az akkori osztrák 

politikai eseményekkel szemben, de mivel nem volt nagy 

közönsége a kortárs zenének, ez csak egy lenyomatként 

maradt meg és forrt össze a politikai üzenetével. 

A februári koncert után milyen terveitek vannak?

BM: Több hangversenyünk is szervezés alatt áll most,  

de konkrétumokat egyelőre nem szeretnénk elárulni.  

Sok izgalmas feladat vár ránk.

Fa és fém, táncoló billentyűk, 
számtalan érzés és érintés.

Megismerésre és kipróbálásra váró hangszerek, kották, 
felszerelések hatalmas választéka – a trombitától a 
hárfán át, egészen a digitális- és hangversenyzongoráig.

+++ Kihagyhatatlan programok: +++ Piano Salon 
Europe színpadi bemutatókkal, előadásokkal +++ 
Acoustic Stage élőben a klasszikusoktól a dzsesszen át 
a popzenéig +++ a COPA KAPELLA döntője a Wood-
stock der Blasmusik társszervezésében +++ az év 
zongoraművésze díjátadó +++

Négy nap az élőzene bűvöletében: Musikmesse Festival 
a vásárterületen és szerte Frankfurtban!
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Frankfurt

office@bdexpo.hu  
Tel.: 1/346-0273

On-line jegyek 25% 

kedvezménnyel: 

 musikmesse.com


