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MAGYAROK Fon tXIA

Szép és aktuális zene
a magyarság számára
Saját
utamonjárok, saját stílusombankomponálok
Mi tolt el.óbba zeneszerző,
a zonrássyKns:tina?
—Altalános iskolai tanulmányaim mellett, 7-S évesen kezdtem el
zongorázni tanulni, de nagyon kor-án,mar 9
zongoradarabocskákat írogattam.
S:úlei nempróbáltáklebes:ilni er-

röla

—Edesapám, Bedő István

vésznéven a pecsi operatársulat alapító tagia volt, s az első nagy szerepe 1959-ben Pécsett a Rigoletto
címszerepe volt. Nyolc éves voltam,

Andrássy Krisztina

zeneszerző, zongoraművész a Mao•ar
mi Operaház címzetes
AllaEgyüttes alapitóia zeneimagánénekese és korrepetitora,a Szirt
vatórium zeneszerzés es tanulmányait a Bartók Béla Zenekonzerszolfézs-zeneelmélet szakán kezdte, maid
a Zeneakadémián
szerzett karvezetőiés zongorakísérő-korrepeti2001-töl a Magyar Allami
Operaház tagia először
mint énekkart tag a szoprán
maid 2002-tól mint cimzetes magánénekes, 2003-101szólamban,
pedig az Operaház megbízott korrepetitora. Enektanulmányait snnten a
Bartók Béla Zenekonzervatóriumban kezdte, maid László Margit operaénekesnő
Margit énektanárnónél folytatta. Jelenlegi énektanara: és Kaposi
zsa Liszt Ferenc-diias, érdemes művész, a Magyar Misura ZsuÁllami Opera(2C.R'3
' uhus —Japan, a
Staatsopcr opcragala turneya;2004--2000
—Japán es Thaiföld, az Operaház turnéi) es mint
zongoraművész
(2007 február —Miami, Florida zongorakoncertek Brahms, Liszt,
Kodály, Bartók műveiből). 2005 nyarától férjével, Andrássy Frigyessel valamint operaházi kolleganöjUkkeI, Sánta Jolánnal
megalapították a Szirt Együttest. Azóta minden évben egyre több fellépésük van. 2010-ben elnyerte az Operaház Énekkarának „Év énekese" díját. Mint zeneszerző páros, férjével 2007. májusában debütáltak a Nádor Teremben Új mao•ar zene nav maour költőkverseire címmel. Azóta minden évben nagy sikerű szerzői estet rendeznek. 2012 októberében a Magyar Állami Operaház bemutatta
Andrássy Frigyes az 1956-os forradalom emlékére írt Sír a téli éjszaka c.
egyfelvonásos drámai daljátékát, melynek zenéjét együtt komponálták. 2015. október 22-én az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége Elnöksége '56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
kitüntetést adományozott Andrássy Krisztinának. A Szirt Együttes IO éves Jubileumi koncertje az Andrássy Duo szerzeményeiből
2015. decemberében az Erkel Színházban volt.

Olyan remek tanároktól, mint Fekete Gyór István, Csemiczky Mik IOSDukay Barnabás.

Szintesodródtam

és ennek volt a hozadéka.

ra nekiláttam komponálni-Orułtem, hogy ó is a szep dallamokat

kedveli.
A kortárs kifejezés

a zenei pályan
Arra soka nem pondolt, koo meg
Merr tulehet-e "Int a

nemlakit t'ao• „felkapnak",
—Erre sosem gondoltam, mert
szinte sodródtam a zenei pályán. A
barátnőm miatt kezdtem el zongo-

rázni, és első iskolás kori szerelmem vitt el a Rádió Gyermekkóamikor meghalt, s e tragikus ese- rusába, ahol nagyon sokat tanulmeny miatt magamba fordultam, tam. Maid mikor egyik barátom
és elkezdtem kis darabokat írni. Az ment a konziba, akkor én is oda jeegész család a zene bűvkorćben élt, lentkeztem. Sosem foglalkoztam
édesanyám korábban szintén ope- anal, hogy mit mondanakmások.
ra-énekesnönek készült, így aztán Sót az Operaházba is ún• kerültem,
otthon senki sem beszélt ennek a hogy mindenki Ie akart beszélni
pályának a hátrányairól. Örültek róla, de én csak azért is jelentkezneki, mikor a Magyar Rádió Gyer- tem. Kaposi Margit énektanárnö
mekkórusába kerültem, és igy kó- javasolta, hogy próbáljam meg elő—
telezö volt zongorát és szolfézst ta- szor az Operaház énekkarát. Egy
nulnom.
énekesnőnek élete végéig tanulnia
Ezeket a kis korai zongoradaračx»- kell. Tobb éve Slisura Zsuzsaa takat meg is mutattavalakmek,
a nárnőm, akit nao•on szeretek,s aki
wfióknak " irta ?
remek tanár; az enektechnikán túl
—A Magyar Rádió Gyermekkó- ismeri azokat a hagyományokat,

Bárkt,

csak
kiMi oka,

többen idegťnkedr,ek

kortárs 0F-

ráktól?
—A kortárs kifejezés degradálódott. Ezért, ha meghall'ák, hog.•új
magyar klasszikus darab született,
akkor az nem vonzn annyira 2 zeneszeretóközónseget.Eppen ezet
naO'on Orulok annak, bogy mikor

hallják a férjemmel eo-Utt szerzett
zenéinket, fellélegeznek a nezŐtéren, hogy végre valami szépet hallhatnak. Tudjuk, bogy a kritikusok
többségeňleg ez a kortársnakmondott irányzatot kedveli. Ez abból
fakad, hogy többen azt hiszik. nem
lehet már leimi új dallamot, mert
már mindent leirtak- IO' sokan ešöszerűen nem mertek leimi táidolgokat, és meg akartak felelni az

adottiramatnak.

egyik karnagya, aki az Egyesült A1- ban, és át is tudja adni azokata talamokban is tanított, így többször nítványainak.

—
stiust sem követek A zenénk modern, nem hasonhozott Magyarországra amerikai
Több kulfoldaturnén vett rész:- Vün- lit semmire, ami
régi. Nem neorocsoportokat. Egy ilyen alkalommal e szko•enkeznicalójuk a maoar OBman tikus, es mégis könnyen befobemutatottnekik mint zeneszer- raénekesnek?
gadható, szerethető. Ezt nem csak
zőt. Akkor eliátszottam kis darab—Semmiképpen sincs, sót nao•on
én ü•tom, hanem a kozOnsegis. S
iaimat nagy sikerrel. Maid felvételt tisztelnek minket
—
ezt
föleg
az
minket a publikum véleménye ernyertem a Bartók Béla Zeneművé- USA-ban tapasztaltam.
A
dekel.
Nekik irunk, s nem az eszszeti Szakközépiskolába zeneszer- országi zeneoktatás elismert
kül
tétiknak,a
kritikusoknak.
szolfémszakra.A
nchanyzongoradarabomat
mutatd.nv-modszerx.
Nagyon
muzikalis
tam be. Későbbkellett más hang- emberek zenélnek,
énekelnek kul- az operaknalpcdłg a
a SZOszerekre is komponálnom. Sót da- honban,mert itthon
lokat, kórusmúveketis kotelezó képzés nemzetközi színvonalasa vegkOnyv.Mostanában újra irok
volt szerezni. Magamtól viszont akkor még csak zongoradarabokat írA konzervatóriumban

különhizó

sti-

lusokban is kellett kompnálni?
—Főleg zongorára kellett írni egy

adott stílusban. Néha egy szerző
stílusát is meghatározták. Emlékw
szem, hogy többek közott Couperin francia barokk zeneszerző művei alapján kellett stílusgyakorlatokat írni, de sulusgyakorlatok voltak klasszikusoktól is, és a hangszerelés alapjait is megtanultuk.
Nagyon erős zenei képzést kaptam

szinten. Japánban tőleg a klasszikus operákat sze-

retik, hagyományosrendezésben.
Liszt Ferenc, Kodaly Zoltán, Bartók Béla műveit világszerte ismerik, és az USA-ban már minket is,
mert ott elénekeltem néhány dalunkat.

zongoradarabokat, de általában ver-

seket zenésítekmeg. A költemé-

nyek pedig szinte -adják" a dallamot. Perszesokkal
lenne valami modernkedő,disszonáns
művet irni, de
nem tudok azonosulni. Ui utakat kerestem, és sikerült is —rájuklépnem-, még akVannak még ee,'ültalán eoénisikor is, ha rogOsek.Eddig nem bőgek a színpadon?Aktkre betödula velkedUnk elismertségekben. Az
közönség?
'56-os szervezetek viszont naxvon
—Néhányanvannak, de mivel a kedvelik a darabjainkat. Az egyik
televízió már alig közvetít opera- tévés csatorna fOlvette a jubileumi
előadásokat, riportokat, így keve- koncertünket, ami jó lehetőség arsen ismerik öket. Számomra a leg- ra, hogy jobban megismerienek
nagyobbak Tokody Ilona és Kelen minket a zeneszeretők.
Péter voltak. Tokody Ilona csodáHooun s:úleak meg a SSt Eo•ütlatos egyéniség, többször is dolgoz- tes e. darabja?
tunk együtt, most is épp készulUnk
—Felvállaltam, hog,' segítőie leegy közös koncertre. Sajnos a fia- szek a férjemnek, aki kitalália a daltalokközött
kevesebbaz
lamot. Megihleti a vers, megszüleniség, úgy érzem, hogy a tehetsé- tik benne e. dallam, én pedig zonges énekesek nem tudnak igazán gorakiséretet irok hozzá.Elófor-

kibontakozni.

Kissé előresodrutunk... A Zene-

dul, hogy előszór hangrOgzitóre tölveszem a kiséretet, s csak utána kot-

akadémián miért nem a zeneszerzői tázom le.
szakra felvételi:ett?
—A konziban nagyon sokan olyan

i

kortárs, modern stílusban írtak,
amitől egyre inkább eltávolodtam.
Ugy éreztem, ez már nekem sok!
Sokkal szebbeketszerettem volna
írni, ezért kissé megcsömörlöttem
a zeneszerzéstől. Pedig tanárom biz-

a szerz.öNros?

Mivel tanultam zeneszerzést,úgy
gondoltam, én ismerem jobban a
komponálás szabályait.Lehet azon
vitatkozni léteznek-e ilyen szabályok. Szerintemigen, mert a zene
is „lélegzik", van mondatszerkesz-

tatott, hogy felvételizzeka zene- tése. Frici pedig nagyon sokat fej-

szerzés szakra, tehetségesnek taru
tott. Végül is karvezetői és korrepetitor szakon végeztem a Zeneakadémián.
Az

2015. október 23. Arad, Jelen Háza —1956-os ünnepi koncert.
(Andrássy Krisztina, Körtvélyessy Zsolt, Cecília Lloyd, Andrássy Frigyes.)

Ifitatkczik

—Eleintesokszorvitatkoztunk.

atonalitást, a melódia

nélkülisé-

get érti a modernstílus alatt?
—Pontosan, meg a disszonanciát, a harmóniamentességet. Ez volt
akkor a divat, és csak néhány évvel ezelőtt tértek vissza a zeneszerzök a „neo stílusok", vagy a színvonalas könnyúzene felé. Férjemmel, Andrássy Frigyessel az Operaház kórusában ismerkedtünk meg,

lödött menet közben,közvetve,közvetlenUltanítottam is,
most már
alig vitatkozunk valamin —mint
szerzőpár is összeszoktunk.
Előfordul,h00' átirja a darabjait?
—Nagyon ritkán. Inkább a hangszerelésnél. Ha észrevesszük, hcxv
valamely hangszer kevés egy adott
darabban, és néha más instrumentumot is beiIlesztUnk a jobb hatás
és hangzás kedvéért. Olyan sok új
darabot írunk, hogy legtöbbször inkább meghagyiuk eredeti formájában a művet.

MAGYAROKróRlJ.MA
Felnőtteknek és Oermekeknek is ir-

tak operákat.Melytkkorosztályszámára nehezebbzenit szerezni?
—Nem a nehézségenvan a hangSúly,hanem a kUlOnbOzöségen.
A
gyermekeksürnara egyszerűbb,de
nem gagyi dallamokat írunk. A
hangszereléspedigrukrozia vidáLkaraktert'A hangképzés
roleténan érderr—tudni, ht*y'a
rekeknem szeretika nagyonmagas
és túlzottan mély hangokat. Ezért
számukra a középláge a megfelelő.
Közre is műkodneka darabvikban.

Mennyire ewszerű werckk&hnség "lótt

—Férjemmindig is szeretettgyerekek előtt fellépni, mig bennem
eleinte volt egy kis félsz.Amikor
bemutattukKacsaKázmérbarátai
zenes-versesmesejátékot,abbanén
voltama Pipi, és nagyon izgultam,
mert nem tudoknegédesenbeszélni. Ennek ellenére megértettéka
mondanivalót,nevettek a poénokon —komolyan játszottunk a gyerekeknek. Ha
hogy természe-

a jó, ha a magyar a magyarral össze-

fog. Írnak operát hazai szerzők is,
de leginkább nem magyar témában.
Szinte nem is érthetö, hogy mit
akarnakvele kifeiezni—tiszteleta
kivételnek. Azt is problémának tarrom.hogya régi klasszikusoperákat legtöbbszörúgyrendezikmeg.
atOrtenetetkiiorgatiákva
rabot megcsúfoliák.Ez szintén csak
a kritikuslobbinaktetszik,mert a

ZUGLÓI
GYERMEKEKHETE

kOzonséggyomra nem
be —persze vannak jó rende7ňkis. Ezért lenne

hasznos,ha minél több új és jó ope-

rát Írnának idehazaés külföldön.
Népszerűvépedig csak akkor válhat-

nak

a művek,ha

ésdalla-

mm az emberek erre vágynak.

MIlyenúj darabrakiszúlnek?
—Az elsöés a másodikvilágháborúról, a recski kényszermunkatábor történetéről,a kitelepítésekről, tehát a XX. századimagyar sorstragediákról szeretnénk Írni. Recskról nagyon kevesen tudnak. Viszont,

A Kacsa Kázmérbarátai —zenés-verses mesejáték bemutatóján
Andrássy Frigyes (Vakond Ur és mesélő), Andrássy Krisztina (Pipi), Sánta Jolán (Süni Sári),
UjváriGergely(Kacsa Kázmér),zongoránkísér Köteles Géza

ha egy művészetialkotásbabeleke- mindennap leid a zongoráhozés komrul ez a tragédia,az egyben széles ponál?
tesen játsszunk a színpadon, és nem körú ismeretterjesztés is.
—Erre képtelen vagyok. A kongügyögve, akkor hálásak, és befoMit tapasztal, mtlyenfokti az irto- ziban volt olyan osztálytársam, aki
gadiák a darabot. A gyerekek a leg- sig és a kollegialitás a múvészvtláęban ? minden héten behozott5-6új dakeményebb kritikusok, mert ha va—Az irigységinkább az éneke- rabot.O Sztravinszkijtkövetteeblami nem tetsziknekik, akkor azt sekre jellemzö,de azért, mert fél- ben, aki ahogy folkelt,máris nekimár az előadásalatt közlik.
nek. Hiszen nagyon nehéz kontrol• állt dolgozni.J. S.Bach számos
lálni azt, hogy mikor szólalmeg az vet Írt megrendelésre,de ÖOlyan
A klasszikusoperákat
énekhang. Az énekesek legtöbbje Szférábanalkotott, ahol még az idó
stresszbenél, és ezért irigyek, de is megállt.Olyanihletettmagassálegtöbbszörúgy rendezik
meg, hogy a darabot
perszenem mindenki.A fiatalabb gokban komponált, ahol egyszerűénekesekmár jóvalkollegiálisab- en nem létezikidó.A mai rohanó
megcsúfoliák
bak. Mint zeneszerzőkresenki sem világban, ha valaki leul, és ihlet nélElig sokantemetik az opera műfa- irigykedik ránk, szívesen jönnek kul elhatározza,hogy ír valamit,
ját. Kell szólnimár a „sirásóknak"? fellépniestjeinkre.
abbólszerintemnem leszjódarab.
Nawon sokat dolgozik.Jut idejeki- Amikorzongoradarabokatírtam,
—Isten ments! Az lenne az üdazt általábanerősérzelmihatás Válvös,ha kicsit több teret adnának kapcsolódásra?
azoknak új kezdeményezéseknek, —Szentendrén lakunk, ahol na- totta ki. A mi zenénk fölegversemelyekaktuálisak.Írtunk az 1956- gyon jóa levegő,szeretekkirándul- ken alapul, de a zongorakíséretmegos forradalomról is operátSir a té- ni, és az olvasásis kikapcsol.Sétá- Írásához is hélkUlOzhetetlen a hanli éjszakacímmel. Célunk, hogy a lás közbenis elöiönnéha az ihlet. gulat. Az Ígazi hangulat megtalálámagyaroknakaktuális és szép ze- Mostviszonta már említettúj da. Sa a legfontosabbszempont. Ha
megvanaz irányvonalés a fö monét szerezzünk. Még a zenés mese. rabondolgozunk.
De a zeneszerzéstleheteoáltalán tivumok,akkor már könnyebb a
játékunk fináléjais arról szól,hogy
milyen szép a mi országunk,és az erőltetni?Meg lehetazt tenni, '100' feladat.

NagymarosiErzsébet Bál a Szirt Együttes fellépésével
(A képen: Andrássy Krisztina és Sánta Jolán.)

