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Balla Zoltán

A világ leggyorsabb kezű zongoraművésze
Fotó: Péter Bence Facebook

Péter Bence (debreceni születésű, de ősei
révén Hajdúböszörményhez szorosan kötődő)
zongoraművész, zeneszerző és hangmérnök a
számítástechnikai világ dupla felfedezettje.
Először 2012. január 14-én Debrecenben,
a Város Bálján szerzett magának nemzetközi
hírnevet, ahol egy perc alatt 765 hangot ütött
le egy Bösendorfer zongorán. Kísérletével az
addig érvényes Guinness rekordot is túlszárnyalta, melyet 2011-ben – szintén zongorán –
egy indiai-amerikai zenész Sai Manapragada
állított be, aki 669 hangot tudott megszólaltatni hatvan másodperc alatt. Másodszor akkor
figyelt fel rá igazán a zenei világ, amikor Michel
Jackson amerikai popcsillag Bad című slágerét átdolgozta és 2015. június 25-én az általa előadott mű házi videóját (Jackson halálának éppen hatodik évfordulóján) feltöltötte a
világhálóra. Szinte perceken belül jött az átütő
siker: frenetikus zongorajátékára közel 17 millióan csodálkoztak rá a Facebook-on. Magyar
előadóművészt, még soha ennyi „rajongó” nem
ismert meg ilyen gyorsasággal. Az átdolgozás
„legalább olyan jó, mint az eredeti.” – mondta
róla Ellen DeGeneres, Amerika legkedveltebb
televíziós szórakoztató műsorának vezetője, aki
a produkciót azonnal kiposztolta a honlapjára.
A hirtelen jött hírnév azonnal felgyorsította
és felbolygatta Péter Bence életrendjét. Meghívások tömkelegével „bombázzák”. Számtalan
felkérést kapott és kap a világ különböző tájáról. Koncertezett már Kínában, Ausztráliában,
Franciaországban, Oroszországban, Ausztriában, Németországban és Libanonban. Las Vegas
is kegyes lett hozzá: állandó szereplési lehetőséget ajánlott fel számára. Mosolyogva mondja: a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakközépiskolában érezte, a kreativitásának
nem szabad, hogy határt szabjon egy-egy zenei
stílus szabálya, kerete. Már akkoriban elkezdett
benne lázadni valami.

Az ez év szeptember 5-én huszonötödik
születésnapját ünnepelt zongoraművész kedves alakja városunknak, aki – ha itthoni szabad órái engedik – ugyanolyan örömmel és lelkesedéssel kerékpározik a főutcán vagy a gyönyörűvé varázsolt Bocskai téren, mint bármelyik
böszörményi társunk, csak más belső ritmusra.
Pörgessük fel életed lapjait a Hajdúsági Tükör
olvasói előtt! Mikortól számítod első zenei, egyáltalán zongorás megnyilatkozásodat? Hol tanultad
a zongorázás alapjait?
Kétévesen már zongorához ültem egy, a
nagymamáméknál ma is lévő pianinohoz,
háromévesen egyszerű dallamokat játszottam
hallás után, ötéves koromtól pedig már hivatalosan is zeneiskolába irattak. A böszörményi Bartók Béla Zeneiskolában tanultam Vass Krisztina és Harsányi Lászlóné (Timi néni) tanítványaként. Sok szép emlékem fűződik hozzájuk.
Ki nyitotta fel kisgyerek szemeidet Mozart és
Chopin művészetére? Ők milyen hatással voltak a
zenei fejlődésedre?
Szüleim sokféle zenét hallgattak, több klas�szikus lemez is volt otthon, ezeket én is gyakran hallgattam. Így lett akkor a két kedvencem Mozart és Chopin. A zeneiskolában mindig
tőlük akartam új darabokat tanulni. Volt, hogy
még titokban, hallás után is megtanultam például Chopin Perc keringőjét vagy Mozart Török
indulóját, amelyeket kezdő zongoristáknak nem
is szoktak feladni, de én mindenáron meg akartam tanulni olyan gyorsan játszani, mint ahogy
az a felvételeken szólt.
Milyenek voltak a debreceni Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakközépiskolában eltöltött évek?

Nagyon szerettem a Kodályba is járni, a kis
létszámnak köszönhetően jól lehetett közösséget építeni. Ekkor kezdett bennem lázadni valami, egyre nehezebbemre esett azt gyakorolni, amit kértek, elkezdtem kacsintgatni
Amerika felé, a filmzene és a popkultúra felé,
és már akkor tudtam, hogy a klasszikus zenetanulást biztosan nem szeretném folytatni az
egyetemen. Éreztem, hogy a kreativitásnak nem
szabad, hogy határt szabjon egy-egy zenei stílus szabálya, kerete, limitjei, szerettem volna
magamnak felfedezni, hogy mennyi mindenre
képes a zene és mi mindenre vagyok képes én
magam is. Ott lettem kezdő „lázadó”.
Tizenöt évesen komoly megmérettetésen estél át,
hiszen a Békéscsabai Országos Zongoraverseny
döntőse lettél. Húsz évesen (a Cserhát Művészkör országos pályázatán és a My Great Film zenei
pályázatán) egy-egy első helyezéssel is büszkélkedhettél. Mit jelentettek számodra ezek az elismerések?
Nem túl sokat. Ott és akkor biztos meg volt
ennek a helye és miértje, de ha most bárki megpróbálna rávenni, hogy bármilyen versenyben
vagy tehetségkutatóban vegyek részt, biztos nem
tenném meg. Az emberek annyira különbözőek
(és nyilván egyformák is), hogy objektíven két
művészt soha nem lehet igazán összehasonlítani. Inkább a tegnapi magammal szeretek versenyezni, azért, hogy ma még jobb legyek abban,
amit csinálok.
Az előbb említett klasszikusokon kívül a filmzene
felé irányult figyelmed – különösen John Williams
munkássága keltette fel az érdeklődésedet. Kérlek,
beszélj arról, konkrétan mi inspirált erre?
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nak évfordulóján. Szinte az utolsó pillanatban csináltuk ezt a nyers házi videófelvételt,
de teljesen tudatosan, hátha egy kimunkált
kliphez képest többen megnézik. Ez a stratégia azóta is jól működik. Ám álmomban
sem gondoltam arra, hogy ez ilyen gyors és
ekkora nézettségi sikert fog hozni számomra.
Melyik volt az eddigi legemlékezetesebb külföldi meghívásod és miért?
Az idén nyáron volt egy fellépésem Bordeaux mellett Franciaországban. Egy nagy
szimfonikus zenekarral az óceán partján a
homokba épített gigászi szabadtéri színpadon saját tízperces, Michael Jackson átiratomat játszottuk el ötvenezer embernek – a koncert záró produkciója volt egyben. Ez felejthetetlen élmény. Ha rágondolok, nagy boldogságérzés tölt el.

Hans Zimmer társaságában
Én is rabja lettem olyan filmművészeti ikonikus alkotásoknak, mint a Star Wars, vagy
a Jurassic Park, vagy akár Harry Potter. A
különleges bennük és talán a sikerükben is,
hogy mindnek John Williams írta a zenéjét.
Nem tagadom: akkoriban ezekkel a zenékkel
keltem és feküdtem, és ez volt az, ami igazán arra inspirált, hogy filmzenét tanuljak a
Berklee-n. Az meg egyenesen életem egyik
legszebb pillanata volt, amikor John Williams
boston-i koncertjén élőben vezényelte műveit és én ezt az első sorból hallgathattam. Az
egyik zongoratanárom – aki a Boston Popsban játszott –, elintézte, hogy koncert után
találkozhassak a mesterrel, erről több közös
kép is készült.
Volt-e ajánlód (pénzügyi támogatód) vagy
saját elhatározásodból jelentkeztél 2010-ben a
méltán híres bostoni Berklee College of Music-ba?
Milyenek voltak ott a szemeszterek? Ki volt a
témavezető tanárod és miféle új ismereteket nyújtott a fejlődésedhez?

zem, melynek stúdió munkálatai nagy részével épp a napokban lettem kész és ez még
rengeteg munkával és előkészülettel jár. Jövő
tavasszal ez az album mindenképp megjelenik.
Honnan jönnek az inspirációid, mi vált ki
benned zenei motivációkat, kompozíciókat?
Nyugodt alvó vagy? Van-e gyakran alvás közben zenezsongás a fejedben?
Fotó: Péter Bence Facebook

A rajongóid sokáig fognak emlékezni az ez év
márciusának idusán rendezett, „Hangok forradalma” című dupla hangversenyre, melyet a
Városi Ifjúsági Fúvószenekarral közösen adtatok. Most, hogy ennyi világra szóló meghívásnak kell eleget tenned, mikor jut legközelebb időd
arra, hogy Böszörmény közönsége ismét láthasson, hallhasson a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház színpadán?
Azt ugyan még nem tudom, hogy egy teljes
koncerten mikor fogok az itthoni közönség
elé állni, de most december 11-én Szentpéteri Csilla vendégeként egy adventi koncerten
fogok játszani egy-két számot a Sillye Gábor
Művelődési Központ színpadán.
Mennyire sűrű a naptár-bejegyzésed 2017re és 2018-ra? Tervezel-e újabb lemezkiadást?
Ilyenkor ez még nagyon képlékeny, de sok
koncertem lesz külföldön Marokkótól a Maldív-szigetekig. Van, hogy már több évre előre le vannak kötve időpontok, viszont muszáj
időt szakítanom, hogy befejezzem az új lemeFotó: Péter Bence Facebook

Improvizáció
Főleg késő este jön minden ötlet, éjszakai bagoly üzemmódban. Sokszor csak azon
veszem észre magam, hogy már világosodik,
én meg még nem vagyok álmos és özönlenek
a zenei frázisok a zongorámnál.
A zene tölti ki a mindennapjaidat – ez a hobbid és a hivatásod is. El tudod-e képzelni az életedet zene nélkül egy lakatlan szigeten?
Egy szép napsütötte mediterrán vagy trópusi szigeten, ahol nincs tél és a tenger látványa fogad minden reggel, akkor mindenképpen. Bár valószínű, egy-két hét múlva nagyon
el kezdenék unatkozni zene nélkül.

Saját elhatározásból jelentkeztem, az iskolától kaptam egy nagyon magas ösztöndíjat
is, amit az Nemzeti Kulturális Alaptól kapott
támogatásom egészített ki, e nélkül nem lett
volna lehetőségem kint tanulni. Zongoratanáromtól Vadim Neselovskyitól rengeteget tanultam, főleg improvizációban. Filmzenei tanárom nagyon sok volt, de ez főleg
azért, mert rengeteg különböző órára voltak
felbontva a filmzene szak kurzusai. A mozgóképre vezényléstől a stúdió munkálatokig
mindent megtanultunk.

A Hajdúsági Tükör olvasói és szerkesztősége
nevében köszönjük az interjút és – a születésnapod okán is – sok sikert és boldog eseményeket kívánunk a világ minden kis és nagy zenei
színpadán.
Köszönöm a lehetőséget. Kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog újévet
kívánok én is minden böszörményi barátnak
és zenekedvelőnek.

Gondoltad-e – akár álmodban is –, hogy Michael Jackson Bad című slágerének feldolgozása,
illetve az erről készített és internetre felrakott
házi videód ekkora ismertséget hoz számodra?
Ehhez a dalhoz egy nagyon profi videót akartunk forgatni, ami végül időhiány
miatt nem jött össze. Mindenképp június
25-én akartuk megosztani, Jackson halálá-
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John Williams-szel

