
Réfi Zsuzsanna

„Ahogy megszólalnak az első  
akkordok, máris megváltozom”

Farkas Gábor magyar és japán 
iskoláról, mesterkurzusról, lemezekről

Tudatosan építkezik, amióta kisgyerekként megismerte és megszerette a zongorát, s amióta 
az első győzelmeit aratta a hazai és nemzetközi zenei versenyeken. Farkas Gábort mindig az 

motiválta, hogy folyton-folyvást fejlessze magát, az utóbbi években pedig munkája meg is 
hozta a gyümölcsét. A zongoraművész olyan helyszíneken szerepel sikerrel, mint  

a New York-i Lincoln Center vagy a Carnegie Hall, három évvel ezelőtt elnyerte a Steinway 
Artist címet is. Tavalyi, új albuma, amelyen Chopin balladáit és impromptu-jeit játssza,  

az International Classical Music Awards (ICMA) jelöltjeinek listájára is felkerült. Több mint 
másfél évtizedes tanári múlttal is rendelkezik, a Zeneakadémia után 2017 óta a Tokyo College 

of Music professzora. Farkas Gáborral a karrierépítés további lépéseiről, a tanítás műhely-
titkairól, a kemény és puha hangokról és a zene iránti szenvedélyéről beszélgettünk.
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Amikor megkapta a professzori 

meghívást, két esztendőre 

tervezték a tokiói tartózkodást, 

de még ma is Japánban él 

zongora művész feleségével és 

két kisfiával... 

Ez már a második kétéves ciklus, 

amit professzorként elvállaltam. 

Jól érezzük magunkat Tokióban, 

rengeteg a lehetőség a tanítás 

és a koncertek terén, s ezeket 

meg kell ragadni, fontosak 

a jövőm szempontjából.  

De nem mondtam le azért még 

a Zeneakadémiáról sem, még 

mindig a fejemben, a szívemben 

van. Meglátjuk, mi hogyan alakul. 

Az előnyök mellett akad hátránya 

is a japán életnek, hiszen  

az európai koncertekért sokkal 

többet kell utazni. Ilyenkor 

a fáradtsággal is számolni kell, 

fel kell készülni fizikailag, mentá

lisan, hogy ennek ellenére is jól 

játsszon az ember. Az a szeren

cse, hogyha felteszem a csokornyak

kendőmet, felöltöm a szmokingot és megszólalnak  

az első akkordok, máris megváltozom, a zene azonnal 

energiával tölt fel. 

Minek köszönhető a japán felkérés? Hogyan lett az első 

európai és legfiatalabb professzora a tokiói egyetemnek? 

Érdekes véletlenekkel kezdődött. Tokióban adtam egy 

szólóestet, amit hallott az egyetem igazgatója, s meghívott 

egy mesterkurzusra. Aztán egy szólóestre és mester

kurzusra is felkérést kaptam, ez utóbbira még több volt 

a jelentkező, mint első alkalommal. A harmadik évben 

pedig már olyan sokan szerettek volna részt venni a 

foglal kozásokon, hogy sorsot húztak, ki játszhat nekem. 

S bár beiktattam még két plusz napot, így is csak a jelent

kezők felét tudtam fogadni… Ennek hamar híre ment 

az egyetemen, és egyszer csak email érkezett az iskolától, 

hogy felkérnek vendégprofesszornak. Így indultunk el 

a családommal Tokióba. Amikor megkaptam ott a papírokat, 

a feleségem fordította le a pontos szöveget, amelyből 

kiderült, ez nem vendégprofesszori meghívás, hanem 

rendes kinevezés. 

Ezzel kevesen büszkélkedhetnek… 

A legfiatalabb professzori rangban lévő kollégám is húsz 

évvel idősebb nálam. Hogy ezt a kinevezést 36 évesen 

megkaphattam, az felér egy kitüntetéssel. Főképp azért, 

mert Japánban szigorúan szabályozott az előléptetési 

rendszer, és ebbe az intézménybe a világ minden tájáról 

érkeznek rangos vendégprofesszorok. 

A Zeneakadémián 2004-től oktat. Már fiatalon érdekelte 

a tanítás? 

Amikor diploma előtt álló hallgatóként felkértek kötelező 

zongora tanítására, szívesen vállaltam. Azért is, mert 

tudtam, a tanítási rutint meg kell valamikor szerezni. 

Sok olyan művésszel találkozik az ember, aki gyönyörű 

szólistapályát jár be, majd az élete vége felé elvállal egy 

egyetemi professzori állást, és akkor döbben rá: a tanításban 

nincs gyakorlata. Nem tudja a tudását megfogalmazni, 

átadni. Ezt el akartam kerülni. Úgy gondoltam, később jól 

jön, ha e téren is szerzek tapasztalatot. Néhány évvel 

később pedig már főtárgyat tanítottam. Liszt is tanított 

egész életében, mert fontos volt számára a következő 

nemzedék sorsa, kinevelése. Chopin szintén fogadott 

növendékeket. S ahogy egyre jobban beletanultam, meg 

is szerettem. Jó nálam fiatalabbakkal foglalkozni, látni,  

hogy hónapról hónapra hogyan fejlődnek. Ki lehet nyitni 

a fejeket, a szíveket.

Milyen hasonlóságokat, különbségeket tapasztal a két 

intézményben végzett munkája során? 

A japán növendékek sokkal szorgalmasabbak. S bár itthon  

is akadtak kiváló hallgatóim, de azt az anyagmennyiséget, 

amit Tokióban képesek egyik hétről a másikra elsajátítani, 

meg sem közelítik. Japánban példaértékű mindenki 

szorgalma. Ott a kevésbé tehetséges növendékek  

érzelemkifejezésre való készségét kell fejleszteni,  

Ázsiában ugyanis ez nem része a kultúrának. Sokat kell  

erről beszélnem, próbálom a költészettel megnyitni őket, 
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hogy megértsék és közvetíteni tudják játékukkal a művek 

üzenetét. A nagyon tehetséges növendékekkel ott sincs 

gond, mert ösztönösen érzik a zene érzelmi tartalmát és 

mondanivalóját. 

Mit gondol, a mesterkurzusra miért aratott akkora tetszést? 

Mi az, amit néhány nap alatt meg lehet tanítani? 

Bevallom, nem tudom, mi ragadta meg őket ennyire…  

Talán az, hogy, ha zenéről van szó, akkor azonnal hatalmas 

hőfokra kapcsolok, izzani kezdek. Annyira magával ragad 

a zene, hogy minden másról elfeledkezem, és hihetetlen 

energiákkal próbálom megmutatni a művek érzelmi oldalát. 

Vannak tipikus tanárok, akik szeretnek beszélni, én inkább 

mindent megmutatok. Darabtól és személyiségtől is függ, 

hogy kivel hogyan dolgozom. Mindent ez határoz meg. 

Az, hogy a résztvevő mennyire fogékony, meddig lehet vele 

elmenni, hol vannak a határai. Akad persze egykét olyan 

növendék is, akivel bármit csinálok, nem történik semmi. 

De ők a kivételek. Sokszor egy koncentrált mesterkurzus 

többet tud adni, mint egy fél éves munka a saját tanárnál. 

Azt próbálom megmutatni, átadni, ami engem megfog 

egyegy darabban. Ha erre nyitottak, akkor sok mindenben 

változhatnak. Ez a néhány intenzív nap alatt ugyanis 

próbálnak maximálisan koncentrálni: tudják, hogy nincs 

több lehetőség, nem lehet a rossz hangot a következő 

órára kijavítani. Próbálják a legtöbbet magukba szívni, 

s egyegy új észrevétel más utakra indítja őket.  

Szeretek mesterkurzusokat tartani, élvezem ezeket feszített 

tempójú napokat.

Diákként sok mesterkurzuson vett részt ön is. 

Bizonyos művészek egykét órája kapukat nyitott meg 

bennem. Lehet, hogy a saját tanárom is beszélt azokról 

a dolgokról, de valahogy jobban összeállt minden a fejem

ben, attól, hogy valaki másképp fogalmazta meg. Tokióban 

egyegy vendégprofesszor kurzusát szívesen meghallgatom, 

felüdülést jelentenek számomra, ráadásul új dolgokat 

tanulok. Megismerek más látásmódokat, és bepillanthatok 

abba, hogy egy másik zongoraművész hogyan gondolkodik. 

Passzív hallgatóként talán még többet is tanul az ember, 

hiszen ha nem ő játszik, jobban rálát arra, mi történik az 

előadó fejében, szívében. A mai napig szívesen járnék ilyen 

sorozatokra, persze nem akárkihez… De sok olyan művészt 

tudok felsorolni, akinél kíváncsi lennék arra, hogyan közelít 

egyes darabokhoz.

Az egyik interjújában említette, azt tartja jó tanárnak, aki 

aktív művészi munkát folytat vagy folytatott. Hogyan tudja 

a tanítást és a szólistakarrierjét összeegyeztetni? 

Egyre nehezebben. Nagy szerencsém, hogy a tokiói 

egyetem elképesztően flexibilis, bármikor elmehetek 

koncertezni, hiszen a tanári karban sok az aktív művész. 

Így jó időbeosztással mindent meg lehet oldani.  

Az egyetlen, ami ennek a kárát látja az a magánéletem, 

hiszen a családommal egyre kevesebbet vagyok.  

Mindennek megvan az ára, tudom, de igyekszem e téren is 

egyensúlyt teremteni. 

Az elmúlt években számos rangos helyszínen szerepelt. 

S bár nem nyert, de a 2019-es Chopin-lemeze az ICMA 

jelöltjeinek listájára került. Hogy látja, hol tart most 

a karrierépítésben? 

Már az is, hogy a lemezem a válogatásba került, megtisztel

tetés és nagy öröm a számomra! Jó időszakban vagyok, és 

ezt nagyon élvezem. Van már akkora repertoárom, hogy 

könnyen tudjak válogatni, s a kor előnye, hogy a szóló

művek és a zongoraversenyek sora szépen gyarapszik. 

Most igyekszem a bécsi klasszikával és a német romantiká

val többet foglalkozni. Izgatnak a régi mesterek. Azért is 

hasznosnak tartom a mostani éveket, mert koncertrutint, 

állóképességet szerzek, ami a szólista pályához elengedhe

tetlen. Gyorsabban, de alaposabban tudok felkészülni 

egyegy hangversenyre, tudatosabban építhetem a reper

toárt. Már kevésbé érnek meglepetések. Szeretnék jó 

koncerteket adni, olyanokat, amelyekkel én is elégedett 

vagyok, hogy azt érezzem, ezek a fellépések nekem is 

jólesnek, s ne azt, hogy jobb lett volna kicsit többet 

gyakorolni. S bárhol szerepelek is, mindenütt úgy játszom, 

mintha a Lincoln Centerben lennék. 

Ahol már többször koncertezett… 

Igen, várnak vissza ezen a nyáron is New Yorkba, és 

mesterkurzust is adok. Ázsiában szintén jelentős koncert

helyszíneken szerepelek. Kezd olyan lenni az életem, 

amilyennek elképzeltem, amikor elindultam ezen a pályán. 

Legalábbis haladok a felé… 

Minden alkalommal más és más lesz egy adott darab? 

Változik. Fontos, hogy sokszor lépjen az ember  

koncert dobogóra, mert ez adja meg a kellő biztonságot,  

s a hangversenyen is formálódik a zenei anyag. A következő 

fellépésen aztán már azokra a dolgokra figyelhetek, 

amelyekkel nem voltam teljesen elégedett, azokat lehet 

javítani. Az alapkoncepcióm nem változik, de ha rátalálok 

egyegy lényeges gesztusra, azt beépítem az előadásomba. 

S persze, húsz év múlva biztosan másképpen fogom 

játszani azokat a darabokat, amelyek a repertoáromon 

szerepelnek.

Azt szokták mondani, hogy jó zongoristákkal Dunát lehet 

rekeszteni. Hogyan lehet ma kitűnni, jelentős karriert 

építeni? 

Jó kérdés… Összetett dolog ez. A zene mögött és körül 

kialakult biznisz is befolyásolja, de erről nem kívánok 

tudomást venni. Úgy gondolom, ha az ember elég meg

szállottan teszi a dolgát, hisz magában, akkor megtalálja 

az utat. S persze keresni kell a lehetőségeket. Ha minden 

koncerten maximalista módon muzsikálok, az meg kell, 

hogy hozza az eredményét. Szükség van hosszú távú  

tervezésre is. Pontosan tudnom kell, mit szeretnék elérni, 
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és célirányosan haladni. Mindenki a maga karrierjét építi a 

legjobb tudása szerint, természetesen a saját adottságaiból, 

lehetőségeiből kiindulva.

Növendékei, kollégái is gyakran emlegetik, mennyire 

szívből-lélekből muzsikál… 

Ennek nagyon örülök, mert ez a célom. Számomra  

elengedhetetlen a támogató családi háttér, s az, hogy 

a tehetségemet, a tudásomat megoszthassam a fiatalokkal. 

Nekem ez ad óriási ösztönzést és erőt az olykor magányos 

művészléthez, ahhoz, hogy a közönséget a zenén keresztül 

egy másik dimenzióba kalauzoljam.

Tavaly decemberben, Budapesten Charles Dutoit-val 

koncertezett. Egy-egy neves dirigenssel való találkozás 

mennyiben ad hozzá az adott darabról alkotott  

elképzeléseihez? 

Érdekes munka volt, ő az igazi, régi generációt képviseli, 

ami a tempók, zenei elképzelések tekintetében  

is megnyilvánult. Szeretem a régi felvételeket, ezt a régi 

fajta gondolkozást a zenéről. Jó volt ilyen romantikus 

hangvételű, nagy muzsikussal dolgozni Mozart művén. 

Annak pedig külön örültem, hogy olyan ember kezében 

volt az együttes, aki minden szólamra figyelt. Különösen 

úgy, hogy nagyzenekarral adtuk elő a d-moll zongora-

versenyt, ami manapság ritkán szokás. Pedig Mozart írta 

az egyik levelében, hogy amikor Mannheimben nagy

zenekart kapott, mennyire élvezte a hangzást… Így viszont 

nekem volt nehezebb a dolgom, mert ekkora együttessel 

kellett versenyeznem, miközben a zongorának  

megvannak a maga korlátai. Különösen úgy, hogy  

Magyarországon mindenhol szeretik leintonálni ezt 

az instrumentumot, mert nagyon puha hangzást akarnak 

elérni. A zongora hangját azonban a terem legvégén 

is élvezni kellene, és ha a kalapácsok fel vannak puhítva, 

akkor erre kevés a lehetőség. 

Ilyenkor mit tud tenni? 

A zongora lényege, hogy szépen lehessen vele énekelni, 

ugyanakkor zenekari hangzást is elérni, lehessen nyitni 

a hangját. Persze megvannak a technikák, hogyan lehet 

nagyobb hangot elővarázsolni a hangszerből. Jobban kell 

használni a felső test izomzatát, a karsúlyt, mindezt 

az energiát az ujjvégekre koncentrálni, figyelve arra, hogy 

a zongora hangja ne legyen kemény, kopogós. Ilyenkor 

a fülére kell, hogy hagyatkozzon az ember. 

Mennyire jelent egy zongoristának nehézséget, hogy 

mindenhol másik hangszer várja? 

Vannak azért sokan, akik mindenhova viszik magukkal 

a hangszerüket. Vagy saját, az összes Steinwaymodellbe 

illeszkedő mechanikával érkeznek. Én még nem tartok itt. 

De úgy vélem, olyan nagy különbségek nincsenek. Egy jól 

beállított Steinwayen mindent el lehet játszani, Bachtól 

a kortárs kompozíciókig. 

A Mozart-mű kapcsán említette, hogy olvasta a szerző 

levelezését is, amikor felkészült a darabra.
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Fontos a kutatómunka. Meg kell értenem, hogy a szerző 

az adott pillanatban min dolgozott, mi történt a magánéle

tében. Szeretek utánanézni a darabnak, ez az alapfeltétele 

annak, hogy megértsem. A d-moll zongoraversenyt például 

a Don Giovanni tanulmányozása mellett sokat hallgattam 

más előadókkal is, kíváncsi voltam, hogy ki milyen  

kadenciákat, díszítéseket használ. Mozartot játszani 

a legnagyobb kihívás, mert annyira tökéletesen írta meg 

a darabjait, hogyha valaki egyetlen hangot is melléüt, az 

azonnal feltűnik mindenkinek. Akár egy apró folt a csiszolt 

gyémántban. Mozart zenéje nem viseli el, hogy valami 

kimaradjon, félremenjen.

Ezek szerint ritkán hibázik… 

Nem vagyok gép, s előfordul, hogy az embernek aznap 

este nem úgy reagál a keze, az izomzata. Szerencsére egy 

félrecsúszott hang nem befolyásolja a katarzist. A lényeg 

az, hogy a zene legyen élő, és ebbe néha a tökéletlenség is 

belefér. Bár arra törekszem, hogy minden úgy szólaljon 

meg, ahogy a szerző elképzelte. 

Milyen koncertek várnak önre a következő hónapokban?

A Budapesti Tavaszi Fesztiválon adok szólóestet április 15én 

a Zeneakadémián. A hangverseny a Bécsi esték címet kapta, 

Schubert, Liszt, Schumann és StraussGrünfeld kompo zí

cióiból válogatok rá. Lesz emellett amerikai, vietnami, 

törökországi fellépésem is, DélKoreában SaintSaëns, 

Japánban többek között Chopin is szerepel a programom

ban, és persze Liszt sem maradhat ki. Minden koncert

műsort igyekszem úgy összeállítani, hogy a legkedvesebb 

zeneszerzőmnek legalább egy darabja szerepeljen benne. 

Készül új lemez? 

Attól függ, hogy mi mindent lehet belezsúfolni a következő 

időszakba, és, hogy a Hungaroton és a Steinway milyen 

ötletekkel rukkol elő. Lemezfelvételt akkor készítek, 

ha maximálisan fel tudok rá készülni. A mikrofon ugyanis 

érzékeny eszköz, és úgy kell tudni játszani, hogy a hang

szórókon keresztül is koncertélményt kapjon a hallgató. 

Erre pedig fel kell készülni fizikailag és mentálisan. 

S hogyan tovább? Mi a következő lépés? 

Vásáry Tamás mondta egyszer, hogy a zongorista szeretne 

megfelelni a közönségnek meg a kritikának is, de tudomá

sul kell venni, hogy mindenkinek nem lehet. Akinek viszont 

mindig meg kell – és ez a legnehezebb – az saját maga. 

Nagyon kritikus vagyok, s ahogy telnek az évek, egyre 

szigorúbbá és maximalistábbá válok. De éppen ez az, ami 

mindig jobb teljesítményre ösztönöz, segíti a fejlődést. 

Most éppen Bach műveit játszom magamnak, mert 

mindennek ő az alfája és omegája. A zenéjéhez viszont 

meg kell érni. Ha elég felkészült leszek, akkor majd  

közönség előtt is előadom a darabjait, és remélem, ez nem 

a távoli jövőt jelenti.


