
Réfi Zsuzsanna

„Számomra kezdetektől a szabadság, 
a szabad döntés a legfontosabb“
Pasztircsák Polina kategóriákról, 

gálákról és dívákról
Mindig igyekszik feszegetni a határokat. Utálja ugyanis a skatulyákat, azt pedig különösen, 

ha őt akarják egybe belerakni. Sokféle figura vonzza, szerepálmai közé tartozik Salome is. 
Pasztircsák Polina az operák mellett ugyanolyan fontosnak tartja, hogy dal- és koncert-

énekesként is rendszeresen pódiumra lépjen. S teszi ezt a legrangosabb színpadokon, hiszen 
modenai debütálásától kezdve járja a világot. Szerencsére a hazai publikum rendszeresen 

találkozhat vele, az utóbbi években a budapesti Operaháznak is gyakori vendége. Az énekes-
nővel rendhagyó karrierútjáról, sokszínű repertoárjáról, a szabadság fontosságáról, 

 a karantén hónapjairól, s a rá váró új szerepről is beszélgettünk. 
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35GRAMOFON

Nem épp a megszokott módon 

kezdte a pályáját. Miért éppen Mirella 

Freni iskoláját választotta? Ő volt a 

kedvenc szopránja? Vagy azt gondol-

ta, a hangjához Freni a legjobb 

mester? 

Akkoriban nem voltam még ennyire 

tudatos. Tetszett az ötlet, hogy 

Olaszországban tanuljak, de inkább 

az ambíció hajtott, mintsem egy 

átgondolt választás. Volt egy Dívák 

című áriagyűjteményes CD-m, 

azonban ezen Freni nem tartozott 

az abszolút favoritok közé. Hang-

színek ben gondolkoztam és nem 

technikában. Tanárom, Bikfalvy Júlia, 

akinél 19 évesen kezdtem el éneket 

tanulni, más utat javasolt számomra, 

mint a Zeneakadémia. Azt mon do-

gatta, nem a diploma a lényeg, 

tanuljak mást is, közben pedig 

képezzük a hangomat. Tanácsát követve végül művelődés-

szervezőként végeztem levelezőn, mert ez tette leginkább 

lehetővé a párhuzamos énektanulást. Egyszer aztán 

felvetette, nézzem meg, tanít-e valahol Mirella Freni. 

Nagyon felvillanyozott az ötlet. Megtaláltam az iskoláját 

Vignolában, elmentem a felvételire, és bekerültem. Tetszet-

tem neki, és a közös munka során emberi szimpátia is 

ki alakult közöttünk. S bár az intézmény egyéves kurzusok 

formájában működött, engem öt esztendőn keresztül 

meg tartott. Ezért én nagyon hálás és szorgalmas voltam, 

annak ellenére, hogy nem volt könnyű egy dívával dolgozni…  

Mi az, amiért mégis megérte?  

Nagyon komplex tudást kaptam tőle. A szakmai tapasztalata, 

a bel canto-ismerete, a belőle áradó életerő, mindez 

etalont jelentett. De ezt elmondhatom a technikájáról vagy 

a pályához való morális hozzáállásáról is. Összetett ismere-

teket, élettapasztalatot adott át, egyéni módon, amit nem 

mindenki viselt jól a növendékek közül, nem mindenki 

értette, mit vár tőle. Én viszont a közös évek alatt nagyon 

sok mindent megtanultam tőle, és ez a karrierem stabil 

oszlopává vált. Persze egy életre elegendő ízelítőt kaptam 

abból az irrealitásból, amit a közönség dívaságnak tekint. 

Következett a modenai debütálás, a versenygyőzelmek, 

s indult a karrierje. A kezdettől abban gondolkodott, hogy 

vendégművészként járja majd a világot?

Néha jelentkeztem társulati meghallgatásra, de akkor 

mindig aggódtam, nehogy véletlenül sikerrel járjak. Hiszen 

akkor mi lesz a többi feladatommal!? Féltem attól, hogy egy 

társulat tagjaként túl sok, talán nekem nem tetsző feladatot 

kapok. Számomra pedig a kezdetektől a szabadság, 

a szabad döntés a legfontosabb. Ahhoz, hogy az ember 

szabadúszóként felépítsen egy pályát, iszonyatos nagy 

ambíció, önmagába vetett hit és ösztönösség szükséges. 

Tudnod kell, mire van szükséged, mi az, ami olyan kihívás, 

amitől valóban fejlődsz, és mi az, ami őrültség, amibe nem 

szabad, hogy belesodródj. Rengeteg a buktató, és tudni 

kell, hogy mire kell csak és kizárólag nemmel válaszolni. 

Mirella Freni mondta nekem sokszor, hogy karriert építeni 

a nemekre kell, az embernek ezt többször kell kimondania, 

mint az igent. A kezdetektől úgy gondolkodom, hogy 

a konkrét döntéseimnek hosszú távú következménye van, 

ezért ezeket mindig úgy hozom meg, hogy tíz, húsz, 

harminc évre tervezek. Meg akarom adni magamnak azt az 

esélyt, hogy a pályám minél tovább tartson, mert szeretem 

ezt a szakmát, szeretek énekelni. S úgy érzem, főként 

rajtam múlik, hogy milyen hosszú ideig fog tartani. 

Mindenhol énekelt már, ahol akart? 

Á, dehogy! Bár nincsenek igazán konkrét vágyaim adott 

helyszínekkel, az álmaim inkább a kvalitásra vonatkoznak. 

Nincs bakancslistám, ahová dob a nagy játékgép, oda 

megyek. A legfontosabb mindig az, hogy jól érezzem 

magam az adott feladatban. Hogy szülessenek emlékezetes 

előadások, kiváló kollégákkal. Persze mindig akadnak 

kompromisszumok, amelyeket el kell fogadni, hiszen 

hatalmassá vált a piac, és sokszor az ügynökségek is 

elvesznek benne. Temérdek befolyásoló tényező akad. 

Nem érdemes hát folyvást azon gondolkodni, hogy hol tart 

az ember karrierje, hanem inkább arra kell koncentrálni, 

hogy szép dolgok szülessenek. A hang a test és a lélek 

összhangjából kel életre, ettől ennyire emberi ez a műfaj, 

ezért hat olyan erősen az érzékszervekre, az idegrendszerre. 

Mivel az ember önmaga valóságát adja élményként 

a színpadon, ezért nagyon kell figyelni arra, hogy ne legyen 

sok, ne legyen direkt, ne váljon nevetségessé, de mindig 

maradjon önazonos, spontán és nyitott. Hogy sose váljon 
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36 GRAMOFON

giccsessé, amit csinál, bármennyire is visz a zene és 

az érzelem, soha ne hatódjon meg például saját magától 

a pódiumon… 

Wagner, Dowland, Debussy, Mozart, Puccini. Nagyon 

sokféle a repertoárja… 

A mai komolyzenei biznisz erősen kategóriákban gondol-

kodik, nehezen kezelhető, ha valaki több stílusban szeretne 

megmutatkozni. Nagyon ritka, talán egyedül Magdalena 

Kožená az, aki mindenféle repertoárban színpadra léphet. 

Nekem is temérdek vágyam van erre vonatkozóan, s ezért 

próbálom átverekedni magam a kliségondolkodás korlátain. 

Ez a fajta limitáltság borzasztóan bosszant, csakúgy, mint 

általában az emberi előítéletek. Érthető, hogy könnyebb 

leemelni a polcról egy lírai szopránt, ha éppen arra van 

szükség a darabban. Pedig kérdés, hogy mi is az a lírai 

szoprán? Amikor az opera útjára indult, ilyen kategóriák 

nem léteztek, a mai operai biznisz azonban csak erre 

fókuszál. Néha pedig inkább bátrabban és rugalmasabban 

kellene gondolkodni, s akkor sokkal meglepőbb, eredetibb 

és szebb előadások születnének. 

Olvastam egy interjúban, hogy szerepálma a Salome. Talán 

kicsit fiatal még hozzá...

Nem életkoron múlik! Ez is egy kedvelt kategória. Egy-egy 

szerep személyes kapcsolatot jelent a figura és az előadója 

között, ami hosszú munka eredményeként kristályosodik ki. 

Ljuba Welitsch, a bolgár szoprán nagyon fiatalon, még 

Strauss-szal is dolgozhatott a darabon, s ő mesélte, hogy 

a zeneszerző azért volt a leghálásabb, mert kiválóan 

alakította a 16 éves naiv, gátlástalan, hisztérikus lányt. Akinek 

gyermeki hangon kell megszólalnia, a szerephez ugyanis 

szükséges ez a szín. Vannak kiváló felvételek érett énekes-

nőkkel, de az általuk életre keltett Salome – bármennyire jó 

–, más karakter, mint akit egykor a szerző elképzelt. Annak 

idején Mozart énekesekre írta a szerepeit. Nagyrészt úgy 

komponált, hogy figyelembe vette az adott művész képes-

ségeit és előadói sajátosságait. Komplex jelenségekből, 

karakterekből, nem pedig kategóriákból inspirálódott.

Ön jár még meghallgatásokra? 

Már egyre ritkábban. Persze volt idő, hogy rendszeresen 

részt vettem meghallgatásokon, és akkor sokszor szembe-

kerültem a kategóriagondokkal. A színházvezetőségnek 

sokkal egyszerűbb ennek alapján keresnie, minthogy 

tartana egy workshopot, és azon megfigyelné, ki hogyan 

énekel, milyen karakter, mely szerepekre volna megfelelő. 

Nem könnyű hát ezekkel a mai skatulyákkal élni, miközben 

még az is nehézséget jelent, hogy az ember helyén kezelje 

a maga hangját, repertoárját, személyiségét és mindezek 

fejlődését. 

Miért Németországot választotta jelenlegi otthonául? 

Először a magánéletem miatt kerültem oda, azután épültek 

ki az ottani szakmai kapcsolataim. Szeretem Németországot, 

az a fajta szaktudás, ami ott jellemző, remekül hasznosítható 

mindenütt a világon. Az ügynökségem svájci, így járom 

a nemzetközi pódiumokat, ami állandó kihívás és nagyszerű 

lehetőség arra, hogy az ember gyakorolhassa a magas 

igényszintet és diszciplínát.

José Carreras, Erwin Schrott, José Cura partnere lehetett 

ünnepi gálákon, s itthon is sokan akkor figyeltek fel önre, 

amikor Domingo budapesti koncertjén szerepelt. Nem túl 

nyomasztó ez a szerepkör?

Nagy lehetőséget jelentett, hiszen sokan valóban ezeken 

a gálákon találkoztak velem először. Ilyen felkérésre nem 

mond nemet az ember. S itt jön a Frenivel töltött öt év: nem 

féltem a sztároktól. Nagy tisztelettel álltam hozzájuk, de 

tudtam kezelni a helyzetet. S bár izgulok, az adrenalin 

inkább feldob, és a lámpalázból igyekszem viccet csinálni, 

ha lehet. Hiszen sokkal nagyobb az esélye annak, hogy 

az ember elront valamit, hogyha be van feszülve. Freninek 

mondtam egyszer, hogy kicsit izgulok, mire azt kérdezte, 

hogy akkor miért csinálom? Ha már a színpadra lépek, 

akkor fontos, hogy élvezzem. A gáláktól egyébként valós 

közönséget, népszerűséget kaptam, bár itthon sajnos még 

mindig kevesen ismernek, ahhoz ritkán énekelek az 

Operaházban. 

Ma már kevés előadót ismernek név szerint, más volt ez az 

opera aranykorában…  

Azt a korszakot már nem tudjuk reprodukálni. Nem azért, 

mert nincsenek meg a megfelelő adottságok, hanem mert 

annyira megváltoztak a körülmények. Kialakult a komoly-

zenei biznisz, amiben döntő szerepet játszik az idő és 

a pénz. Ma már nem megy el az ember hónapokra korszak-

alkotó operafilmeket forgatni. Sokkal több a szakmával járó, 

tartós stressz, az egyre növekvő kínálat ugyancsak negatívan 

befolyásolja az előadói minőséget, hiszen egyre nehezebb 

nemet mondani a visszautasíthatatlan felkérésekre.  
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Felgyorsult e téren is a világ, nagyon sokszor érzem, hogy 

túl sok az imidzs, és hiányzik a valós jelenlét.

Más lett a publikum igényszintje is… 

Ez volt az aggodalmam a karantén alatt. Azáltal, hogy 

a publikum az interneten mindent szelektálatlanul kap, nagy 

esély van arra, hogy a minőség helyett a giccs felé fordul-

jon. A zene vivőereje ugyanis csalóka, a házi produkciókat  

is ebbe az irányba viszi. Féltem, hogy a vírushelyzet miatt 

a közönségünk rászokik erre, befolyásolhatja az elvárásait. 

De remélem, az élő előadások ismét megmutatják az igazi 

értékeket.  

Hogyan töltötte az elmúlt időszakot? 

Bevallom, az első hónapban nem is énekeltem, annyira 

lebénított ez a váratlan helyzet. De aztán azt éreztem,  

nem is olyan rossz ez a kényszerszünet. Mert igaz,  

lemondtak előadásokat, koncerteket, de egyébként is csak 

júliusig vállaltam volna feladatokat, hiszen augusztusra 

vártam a gyermekünk születését. Így aztán ezeket  

a heteket inkább ajándékként éltem meg, amikor le tudtam 

csendesedni egy új élet növekedésének tempójához. 

Nekem is jólestek ezek a nyugodt hónapok, hiszen 

korábban nagyon felgyorsulva éltem a mindennapjaimat. 

Március elején énekeltem utoljára, a Königskinder 

főszerepét Grazban. Szép és mély az a Humperdinck- 

opera, erős társadalomkritikával, ráadásul gyönyörű, s 

valóban érdekes a színrevitele is. Örülök, hogy szinte 

a teljes sorozatot végigénekelhettem. 

A karantén alatt készített felvételeket?

Nem. Éppen azért, mert számomra ez a műfaj akkor jelent 

valamit, akkor van értelme, ha személyes jelenléttel társul. 

S ezt az élményt egyedül nem tudom kiváltani. Együtt kell 

jelen lennünk nekünk, előadóknak a közönséggel. 

Még CD-felvételkor is el kell képzelnem a hallgatóság 

élményét, de legalább akkor jelen vannak a kollégák. Úgy 

érzem, publikum nélkül csak egy kis majom vagyok. Ahogy 

szétnyílik a függöny, felharsan a taps, a műfaj életre kel 

önmaga valóságában, és belőlem, az utca emberéből is 

ihletett előadóművész lesz hirtelen.

A szülést követően mikorra tervezte-tervezi a folytatást? 

Már decemberre van felkérésem, a Bohéméletben leszek 

ismét Mimi, s a jövő évi naptáram is eseménydús.  

Persze mindez annak a függvénye, hogyan éled újjá 

az opera- és a koncertélet… Már évek óta rendszeresen 

együtt dolgozhatok René Jacobs-szal, s vele készülök egy 

Bűvös vadász-turnéra, 2021 tavaszától. Agatát éneklem, 

s Weber operájából Berlinben lemezfelvétel is születik. 

Ezt meg előzően Debussy Pelléas és Mélisande-jában 

szerepelek, és sok hangverseny is vár, januárban például 

Genfben Mendelssohn oratóriuma, a Paulus. S közben 

kíváncsian figyelem, változik-e a hangom… 


