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ZENEMŰVÉSZET 

Plájás Ildikó Zonga : A technikán túl 
 

 

Tóth Valentina: Hungarian Horizon – debütáló lemez 

 

Európa keleti végeiről felcsendülő harmóniák és diszharmóniák, amelyben archaikus dallamok és ősi hangzásvilágok 

vegyülnek – Tóth Valentina debütáló lemezén Bartók Béla és Kodály Zoltán zongoradarabjait játssza1.  

 

A 18 éves Tóth Valentina, aki maga is részben (3/8-ad részben, ahogy hangsúlyozni szokta) magyar, nemrégiben mutatkozott 

be az első lemezével, és a holland kritikák lelkesen fogadják. Ennek ellenére Ő maga szerényen beszél a felfele ívelő zenei 

karrierjéről: „Nagyon boldoggá tesz, hogy zenélhetek, mert őszintén, nem igazán tudnék semmi egyebet csinálni” – vallja 

különleges őszinteséggel, annak ellenére, hogy zenei karrierje meglehetősen rendhagyó. Nem kezdte korai gyerekkorában a 

zongorázást, és nem a szülői elhatározás állította erre a pályára. 9 évesen ő maga döntött úgy, hogy megtanul zongorázni, és 

döntéseit azóta is öntudatosan hozza. 

 

A lemezbemutatóra 2013. április 6-án került sor egy teltházas koncerttel az amszterdami Amstelker-ben. Azóta egymást érik a 

„kizárólag csak pozitív” kritikák, ahogy azt a kiadó, a Challenge Records is megjegyzi a honlapján2. Valentinát az óta gyakran 

kérik fel különböző médiaszereplésekre szerte Hollandiában, és júliusban a lemezét az Amerikai Egyesült Államokban is 

bemutatják. 

 

A Hungarian Horizon nagy ívű sikerét egy kiváló 

marketingstratéga biztosítja, amely azonban Valentina elragadó 

egyéniségére épít. Ahogyan azt a magyar nagyapa, Tóth Miklós, is 

hangsúlyozza egy személyes találkozás alkalmával, Valentina 

előadóművésznek született. Sugárzik a színpadon, játékával 

magával ragad és gyönyörködtet. Személyiségében a naiv gyerek 

tisztasága az érett előadóművész tudatosságával elegyedik. Ez a 

lemez pedig még ezen túlmenően is telitalálat. Akárcsak a Tóth 

család Magyarországra visszanyúló gyökerei, a zene is magában 

hordozza egy ősi eredetnek a lenyomatát. Bartók és Kodály 

hangzásvilágába beépíti a kelet-európai népzenei hagyományokat, 

ezzel egy elfeledett autenticitás ígéretét is hordozza a nyugat-

európai közönség számára. Valentinának pedig különleges 

érzékenységgel sikerül megszólaltatnia ezt a zenét, amelyre 

„pusztán a kozmetika és a briliáns technika nem ad megoldást. 

Épp ellenkezőleg, bensőségessé tett, integrált tiszta muzikalitást 

igényel, amely mindenféle modorosságtól mentes”, ahogy azt 

Maarten Brandt holland zenekritikus fogalmazta meg az Opus 

Klassic számára írt lemezbemutatójában. 

 

Valentinával egy napfényes, tavaszi reggelen találkoztunk. Éppen az első évi vizsgáira készül a hágai Királyi 

Konzervatóriumban. Hangjából kicseng az ambíció, de a zene iránti alázata is. A kezdeti formálisabb interjút lassan fellazítja a 

nevetése, és a beszélgetés lassacskán bevezet egy fiatal zongoraművész örömmel és harcokkal teli hétköznapjaiba, akárcsak 

egy laboratóriumban, ahol a kemény munkát a határtalan álmok fűtik. 

 

Miért kezdtél el zongorázni? 

Amikor fiatalabb voltam, játszottam egy musical-ben, ’A muzsika hangjában’. Már az, hogy beválogattak, nagy dolgot jelentett 

akkor Hollandiában, és mindenkinek nagyon tetszett az előadás. Emellett mindig is akartam zongorázni, így tehát megkértem a 

                                                           
1 http://www.valentinatoth.nl 
2 http://www.challengerecords.com 
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szüleimet. Az édesanyám elkezdett egy jó zongoratanárt keresni, ami nem volt egyszerű. A szüleim mindig is támogattak, de az 

én ötletemnek kellett lennie. 

 

És ekkor már 9 éves voltál, valamivel idősebb, mint ahogy általában kezdeni szokták. 

A konzervatóriumban mindenki 4 vagy 5 évesen kezdte. Néha én is érzem, hogy későn kezdő vagyok, de ugyanakkor megvan 

az az előnye, hogy mindig a saját ötleteimet követtem. Akárcsak a Hágába költözés is. Mondtam a szüleimnek, hogy itt, ebben 

az iskolában szeretnék tanulni, ők pedig segítettek abban, hogy ez megvalósulhasson. 

 

Nem csak zongoraművészként, hanem színpadi énekesnőként is meghatározod magad. 

Igen, azt hiszem, ezt a kettőt lehet társítani: a zongorát a színpaddal. Szeretem, ha élőben, a színpadon teremthetek meg egy 

pillanatot. Amikor létrehozok egy hangulatot, és a néző akkor és ott érez valamit. 

 

Tudatosan csinálod ezt? 

Persze. Mindenik mű magában hordoz egy történetet, és mindenik előadóművész megpróbál megteremteni egy érzést azzal, 

ahogy játszik. Akárcsak a színészek vagy az énekesek. Mindenki másképp játszik egy darabot, különböző történetek születnek 

meg. Talán ezt élvezem a leginkább a zenélésben. Most például éppen egy Debussy darabot játszom, egy Prélude-ot, amelynek 

a címe ’Brouillard’, ami franciául ködöt jelent. Debussy gyönyörű hangzást hozott létre, szinte az egész darabot nagyon lágyan 

kell játszani, nyugodtan, könnyedén. Sok pedált kell használni. Amikor játszom, megpróbálom elképzelni a ködöt, és 

megpróbálok egy titokzatos hangzást teremteni. Inkább képekkel vagy érzésekkel működik ez. Mint például, ha valami nagyon 

boldog, akkor azt úgy lehet elképzelni, mint egy nyári szellőt.   

 

Amikor gyakorolsz, ezeken a képeken vagy érzéseken is dolgozol? 

Először magát a darabot kell begyakorolni: a hangokat helyesen kell játszani, és a technikának is jónak kell lennie. Amikor 

helyesen játszod, és már szépen hangzik, akkor kezdődik el a munkának ez a része. Csak amikor úgy tudod eljátszani, ahogy 

valóban szeretnéd, mint egy történetet, csak akkor kezd el a darab élni. Amikor a túl vagy a technikán, akkor sok mindent lehet 

kihozni a zenéből. 

 

Te magad is találsz ki történeteket? 

Néha vannak olyan történeteim, hogy például: van egy kislány, és akkor jön az édesanyja… Azért is izgalmas, mert sokat lehet 

játszani a képzelettel. A „Köd”-ben például, van egy hullám, és azt úgy szoktam elképzelni, mintha a szél fújná a száraz 

leveleket. Vagy amikor fiatalabb voltam, az édesanyám szokott mesélni egy történetet arról, hogy amikor ő kicsi volt, egy nagy 

házban laktak. És abban a házban sok egér volt. A sok testvér viszont nagyon szerette az egereket, és etette őket. Egyszer, 

amikor egy olyan darabot játszottam, ami nagyon egér-szerű volt, akkor erre a történetre gondoltam.    

 

A koncerteken a darabjaidat be szoktad vezetni egy pár szóval. 

Igen, szeretem elmondani a közönségnek, hogy miről szól a darab. Néha a darabról, amit játszol, annyi mindent el lehetne 

mondani. Mindenki szereti hallani, hogy miért vagy hogyan íródott, vagy mit értett alatta, vagy mondott róla a szerző maga. 

Nem kell hosszúnak lennie, de mindenképpen másképp fogod hallgatni ezek után a darabot. Az elején eléggé félénk voltam, 

nem mertem felnézni, amikor beszéltem, de mostanra már jobban megy. 

 

Rengeteg munkát fektetsz ezek szerint a darabjaidba. Honnan meríted a kitartást? 

Nagyon kell akarni. Folyamatosan szem előtt kell tartanod, hogy te ezt akarod. Ha abbahagyod, senki nem fogja azt gondolni, 

’Milyen kár’, hiszen még olyan sok jó zenész van. Néha a darabok nagyon nehezek, és sehogyan sem boldogulok a zongorával, 

és olyankor mindig felteszem a kérdést magamnak: „Miért is csinálom mindezt? Soha nem leszek elég jó!” De végül, soha nem 

adom fel, és tovább próbálkozom.  

 

És mindenközben megjelent az első albumod… 

Igen, ez igaz. Nagyon szerencsés voltam, hogy elkészíthettem ezt a CD-t, és rengeteget tanultam belőle. És persze, az is szép, 

hogy van már egy saját lemezem. Ha a dolgok jól mennek, az új motivációt is ad. De annyi minden van még, amit meg kell 

tanulnom. 

 

Az első lemezeden „magyar”zongoraműveket játszol. Mit jelent ez számodra? 

Az egyik nagyapám magyar, és én mindig is büszke voltam arra, hogy nem csak holland vagyok. Egy kicsit a magyar zenével 

is nőttem fel, hiszen a szüleim sokat hallgatták, én pedig nagyon szerettem. Amikor 12 éves voltam, játszottam először magyar 

darabot, egy Bartók Szonatinát. Nem volt egy nehéz darab, de nagyon szerettem.  Amikor a CD-n gondolkodtunk, eszembe 
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jutott, hogy játszhatnék magyar zenét, és a kiadónak is tetszett az ötlet. Így történt, hogy a debütáló lemezemen Bartókot és 

Kodályt játszom.  

 

A magyarokról azt tartják, hogy ’gerincesek’ (hollandul ’eerlijk’: egyenes, őszinte). Hogyan tudsz te ezzel azonosulni? 

Én magam is megpróbálok őszintének és egyenesnek lenni, de azt gondolom, hogy ez a fajta egyenesség a zene természetében 

is benne van. A zene ’őszinte’ (hollandul ’oprecht’), nincs benne semmi mögöttes szándék, mindig egyenes, direkt. Ez az 

erőssége is, hiszen ez teszi annyira tisztává. 

 

Bartók viszont nem a legkönnyebb zene, és a magyar létérzés is sötétebb. 

Igen, ez igaz. A magyar zene mindig is egy kicsit ’komor’. Megpróbáltam megérteni a zenét és megragadni az érzést, de ez egy 

nagyon hosszú út volt. Hiszen már annyi minden eleve benne van a zenében, amit meg kell értened, mielőtt magadévá tudod 

tenni. Körülbelül másfél évembe került, amíg eljutottam erre a szintre.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=3uzD1ks2338  

 

És nem esett nehezedre 16 évesen Bartókot játszani? 

A stúdiófelvétel igazán nehéz volt, hiszen teljesen egyedül vagy a zongorával a teremben. Csak a zongora van és egy 

technikus. Ez teljesen új volt számomra. Semmi hasonlót nem csináltam korábban, a koncerteken ugyanis a legtöbb esetben ott 

van a közönség. De tulajdonképpen élveztem: csak te vagy meg a zene, amely ilyen módon egy egészen más szintre tud jutni, 

sokkal mélyebbre.     

 

Mi az, ami miatt annyira más egy közönség előtt játszani? 

Teljesen más, mint a stúdiófelvétel. Amikor a színpadon vagy és játszol, csak egyszerűen kikapcsolsz minden mást. Annyira 

jól zongorázol, amennyire csak lehet, és megpróbálsz megteremteni egy gyönyörű zenét. És utána meglátod, hogy a közönség 

mit gondolt róla, a taps mennyisége általában egy jó fokmérő szokott lenni. 

 

És hogy állsz a lámpalázzal? 

Néha nagyon izgatott vagyok, és ez meghallatszik a játékon is: remeg a kezem, néha nem sikerül létrehozni egy szép hangzást, 

mert annyira zihált a légzésem. Most már jobban hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy a színpadon játsszak, de sokban függ attól 

is, hogy mennyire fontos valami, vagy mennyire teszed fontossá a magad számára. Néha ideges leszek a semmiből olyan 

koncertek előtt is, amik nem is annyira fontosak, de csak megtörténik. Most, hogy már több tapasztalatom van, egy picit jobban 

tudom uralni, de ez valami olyasmit, amit meg kell tanulni kezelni. 

 

Kinek a jelenléte tenne idegessé? 

Nagyon sok a jó zongorista vagy a jó zenész. A többi diák előtt is szoktam izgulni, vagy ha a zongoratanáromnak vagy a többi 

tanárnak kell játszanom, hiszen mindenki nagyon jól ismeri a darabot, és mindenki nagyon jól tudja játszani. 

 

És a szüleid, vagy a magyar nagypapád?  

… (egy pillanat gondolkodás után) Nem! A nagypapám nagyon büszke rám, és soha nem ítélne el egy hibáért, úgyhogy ő 

semmiképpen nem tenne még izgatottabbá. 

 

Mi volt a legrosszabb élményed a színpadon? Vagy inkább beszéljünk a legjobbról? 

Nem, nem! Beszéljünk a legrosszabbról (és nevet.) Egyszer, amikor 13 éves voltam, egy verseny elődöntőjén játszottam. 

Tudtam, hogy jól tudom játszani a darabomat, hiszen már játszottam az első és a második körben, de valamiért elkezdtem 

nagyon izgulni. Azt gondoltam, hogy most, hogy már bejutottam az elődöntőbe, be kell bizonyítanom, hogy valóban itt a 

helyem. Délután 5 fele játszottam, így egész nap a stresszeltem magam. Amikor végül sorra kerültem, nagyon rosszul játsztam. 

Ideges voltam és feszült, minden túl hangos lett, és kicsúszott a kezem közül, utána pedig nagyon dühös voltam magamra. De 

tulajdonképpen rengeteget lehet tanulni a rossz koncert-tapasztalatokból.  

  

És továbbjutottál? 

Nem. Különdíjat kaptam, de a döntőbe nem jutottam be. És ez volt a helyes döntés a bizottság részéről. 

 

Visszatérve a lemezedre, amikor először megláttam, az tűnt fel, mennyire ki van találva: a koncept, a borító, a fotó, az, hogy 

éppen 18 éves vagy, a magyar zene. Minden annyira passzol. Ki áll e mögött? 

Köszönöm! (És elpirulva nevet.) Hát kellett csinálnunk egy borítót, és a kiadó szervezte meg a fényképezést. Volt egy pár fotó, 

ami közül választhattam. Sok olyan fotó is volt, ami nem tetszett, de végül is meg vagyok elégedve azzal, ami a borítóra került. 

http://www.youtube.com/watch?v=3uzD1ks2338
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Amikor pedig a kis füzetecskéről ötleteltünk, akkor merült fel, hogy egy interjú talán jobb volna, mint egy hosszú leírás. És ez 

jó ötletnek is bizonyult.  

 

A CD nem csak a zenét jelenti, hanem a borítót is, a képet, az arcodat, amit mellesleg el kell adni. 

Hát igen. Ez eléggé nehéz, mert ugye, azt szeretném, ha a zenéről szólna és nem rólam. Vannak, akik nagyon jók a kapcsolatok 

kiépítésében, sok fontos embert ismernek, de nekem ez annyira nem megy. Én csak megpróbálom elvégezni a dolgom a 

zenével. De igazad van abban, hogy valóban kell promoválnod magad. Ha egy koncerten játszom, egy szép ruhát fogok 

felvenni, de nem csupán az imázs kedvéért. Én is szeretem, és jól mutat, és szebben is fogsz játszani. De sajnos nem vagyok 

elég jó abban, hogy eladjam magam. 

 

Zavar-e néha, hogy az arcodat, a személyiségedet is áruba bocsátják? 

Hát igen. A kiadó például egy szép képet akart, és elvárják, hogy egy bizony módon nézz ki, mert azt jobban el lehet adni. 

Akárcsak egy olyan lemez, amely mögött van egy történet, jobban elkel, és számukra természetesen, ez a fontos. De nem 

gondolkodhatunk mindig csak úgy: ’Ezt kell játszanom, mert a közönség ezt szereti’, vagy ’Így kell kinéznem, vagy így kell 

viselkednem’. Egy kicsit feszélyez, mert nem csak erről kellene szólnia, de kétségtelenül ez is része. De a legtöbb zenész 

számára nehéz ez. Minden szakmának megvannak a szép- és az árnyoldalai, a zenészeknek pedig ezzel kell szembesülniük.   

 

A legtöbb lemezbemutató írásban ugyanazok a jelzők köszönnek vissza: melankolikus, érzelmes, romantikus vagy a drámai. 

Hogyan tudsz azonosulni ezzel a képpel? 

Néha nem tudok mit kezdeni a kritikákkal azon túl, hogy egy szép kritika. Arról, hogy romantikus, meg azt gondolom, hogy 

persze, a zene maga romantikus és érzelmes, és örülök, ha ezt írják, de nem igazán tudom, hogy hogyan egyeztessem ezt azzal, 

aki vagyok. Ráadásul még csak 18 éves vagyok.  

 

Hogyan képzeled el magad a jövőben? 

Ez mindig nehéz kérdés, hiszen megvannak az álmaid, de sohasem tudhatod, hogy sikerül-e megvalósítanod majd őket. 

Nagyon szeretek kamarazenét játszani. Azt gondolom, nagyon szerencsés lennék, ha lehetne egy sikeres kamarazenekarom. És 

itt egy zongoratrióra gondolok: zongora, cselló, hegedű. És szeretnék sokat koncertezni a zenekarral, és kiegészíteném egy 

szóló zongoraművészi karrierrel. Sok művészt látok, akik a zenét a színházzal kombinálják, és én is szeretném ezt csinálni: 

játszani egész életemben. 

 

(Az eredeti angol nyelvű beszélgetést a szerző fordította.) 
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