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Szentpéteri Csilla – minthogy ter-
mészetesen róla szólt ez a rövid 
felvezető – azonban a zajos sike-
rek ellenére megmaradt annak 
a szerény makói lánynak, aki 
elindult zenét meghódító útjá-
ra. Elragadó személyiség, aki 
közvetlenségével könnyen épít 
ki kapcsolatot a közönségével, 
a hangszert tökéletesen uraló, 
minden fellépésére valami újjal 
készülő mûvésznő, de egyszer-
re szerető, gondoskodó család-
anya, aki imád főzni, utazni és 
olvasni.

Ezúttal a felújított városköz-
pont ünnepélyes átadásán lép fel 
augusztus 20-án a Parkvárosban 
élő zongoramûvész. 

– Milyen érzés ismét az épülő-
szépülő lakhelyén fellépni?

– Még márciusban, az Ability 
Park élménypályájának bemu-
tatóján találkoztam T. Mészáros 
András polgármesterrel, ami-
kor szóba került a fellépés 
terve. Érden 1998 óta élek, így 
nagyon fontos látni a fejlődést. 
Remélhetőleg ez a város további 
részeire is igaz lesz, és azt is 
jelentheti, hogy egyre boldogabb 
lehet az ittlét és élhetőbb a kör-
nyezet. Emellett nagyon üdvöz-
lendő és dicséretes a törekvés, 
hogy színvonalas produkciókkal 
avatják majd fel a városközpon-
tot, ahol találkozik a hagyomány 
és az újító szellem.

– Néhány szóval beharangoz-
ná a fellépést, mintegy kedv-
csináló gyanánt…

– Minden előadáson arra 
törekszünk – természetesen a 
helyszíni sajátosságok figye-
lembevételével –, hogy a lehető 
legtöbbet adjuk a közönségnek, 
a repertoár minél szélesebb ská-
láját szólaltassuk meg, ügyelve 
a látványvilágra is. 2000-től kez-
dődően folyamatosan a saját, 
különleges, misztikus birodal-
mamat építem, aminek segítsé-
gével remélem, más is elkép-
zelheti a muzsikában a külön 
világát. Hét éve már nem lépek 
fel egyedül a színpadon, csak 
az együttesemmel, zenésztár-
saimmal. Ezúttal Érdre a trió 
formációnkkal készülünk. Az 
első koncertek óta arra törek-
szünk, hogy minden fellépés 
kicsit új, kicsit más legyen, 
hogy ne váljunk unalmassá, 
elcsépeltté, ezért folyamatosan 
töröm a fejem újításokon. Ez 
jellemzi eddig elkészült darab-
jaimat is, hiszen mindegyik mû 
egy kicsit én vagyok; elgondol-
kodó, filozofikus, vágyakozó, 
másfelől temperamentumos, 
lüktető, de semmiképpen sem 
szentimentális vagy giccses. 
Talán kevesebben tudják, hogy 
a zongorázás mellett a zenéket 
is én szerzem, ehhez számí-
tógépes programok is segítsé-
gemre vannak. Így egyszerre 
több hangszerre is készíthetem 
a dallamokat.

– Melyek lesznek az idei prog-
ram, az idei év kiemelt esemé-
nyei, újításai?

– Az idei év főleg két elő-
adás-sorozat mentén zajlik, ahol 
szeretem bevonni a közönséget 
is, interaktívvá, még szórakoz-
tatóbbá téve a produkciót anek-
dotákkal, sztorikkal. Az egyik 
a „Liszt és barátai” címet viseli, 
ahol a híres zeneszerző kortársai, 
barátai mûvei közül válogatunk. 
A másik a „Temperamento”, 
ahogy neve is elárulja, tele medi-
terrán életérzéssel, remek ritmu-
sokkal, így nyáron főleg a Balaton 
partján remek esti kikapcsolódás. 
Még tavaly decemberben a bécsi 
Konzerthausban léptünk fel egy 
zártkörû rendezvényen, aminek 
sikere okán februárban már egy 
nyilvános, színházi koncertet 
adtunk az Akzent Theaterben, 
szintén az osztrák fővárosban, 
ami hatalmas elismerés. A nyár 
végén megrendezésre kerülő 
Semmeringi Nyári Fesztiválra 
is meghívást kaptunk egyedüli 
magyar fellépőként. Az év utolsó 
napjaiban, most már mondha-
tom, hagyományosan nagykon-
certet adunk, immár a jubileumi 
tizedik alkalommal, így külön-
leges, feledhetetlen programmal 
készülünk.

– Az imént szóba került az 
egyik leghíresebb magyar zene-
szerző, Liszt Ferenc, akinek 200. 
születési évfordulóját ünnepli a 
világ. A zeneköltő egyénisége, 
mûvei, egyáltalán, munkássága 
milyen inspiráló erejû önre?

– Rendkívül nagy hatással van 
rám. Az idén a „Liszt és bará-
tai” koncertjeinkkel tisztelgünk 
a zseniális mûvész előtt, azon-
ban semmiképpen nem akar-
tam ömlesztve az ő muzsikáit 
játszani. A crossover jegyében 
több ismert mûvét is új köntös-
be öltöztettem, de ezeken az 
eseményeken megszólalnak a 

kortársak, barátok, tanítványok 
zenéi, vagy akár olyanok is, 
akikkel nem ápolt jó viszonyt. 
Ezáltal hallhatóak az „ördög 
hegedûse”, Niccolo Paganini 
átiratai, aki hegedûsként is 
nagy hatással volt rá, valamint 
Frederic Chopin, Ludwig van 
Beethoven, Gioacchino Rossini, 
Isaac Albeniz és még Johannes 
Brahms mûvei is, annak elle-
nére, hogy nem kedvelték egy-
mást. Mindezek a latin, jazz, 
rock és világzene stílusaiban 
szólalnak meg, természetesen 
a klasszikus alapokkal. Egészen 
tavaszig úgy gondoltam, hogy 
lemez is készül majd a jeles 
évforduló kapcsán, de egymást 
érik a Liszt-produkciók, és bár 
megvan egy lemeznyire való 
zenemû, egyelőre nem szeret-
nék beállni a sorba egynek a sok 
megjelenés közül. Ennyi „reni-
tens” hajlam szorult belém.

– Már ahogy beszél róla, az is 
rendkívül energikus és impul-
zív személyiségre vall, és folya-
matosan magas szintû produk-
ciókkal rukkol elő, de milyen 
Szentpéteri Csilla élete a színpa-
don kívül?

– Szüleim nevelésének 
köszönhetően megmaradtam 
egyszerû makói lánynak, és 
mindvégig azt a célt tûztem ki 
a szemem elé, hogy a magam 
által állított zenei szintnek meg-
feleljek, hiszen az alkotásról 
és gyakorlásról szól az életem, 
sosem vágytam megközelíthe-
tetlen palotában élni. Rendkívül 
ambivalens érzések uralkodnak 
bennem, hiszen nagyon szere-
tem látni a fejlődést, de szíve-
sen szárnyalok vissza korábbi 
évszázadokba, ezért nem tudom 
elhagyni a klasszikus elemeket 
a zenémből. 

Beszélgetés Szentpéteri Csilla zongoramûvésszel 

Egy csipetnyi Toscana…
 A zene kimagasló alakjaival dolgozott együtt, Vásáry 
Tamás és Solti György karmester-zongoramûvészek 
fedezték fel tehetségét, rangos ösztöndíjak, koncertek 
kiemelkedõ sikerei, tökéletes technikai tudás jelle-
mezték pályafutását. 2000-ben úgy döntött, megkeresi 
saját világát, és mára a világ zenei életének ismert 
és elismert zongoramûvésze, nagy sikerû koncertjei 
folyamatosan táblás házat vonzanak. Hat megjelent 
CD-je és egy koncert-DVD is elnyerte a zenekritikusok 
tetszését. Mûfaját roppant nehéz lenne meghatározni, 
hiszen a klasszikus zenét ötvözi latin, világzenei, rock 
és jazz elemekkel, mögötte különbözõ hangszere-
ken muzsikáló zenészekkel. Mindemellett nemcsak 
zongoramûvész, hanem zeneszerzõ, illetve rendezõ 
is egy személyben, koncertjein a hangzás mellett a 
látvány is komoly szerepet játszik. 

– Elmondhatatlanul fontos 
számomra a családom – gyer-
mekem, férjem – a velük való 
együttlét. Emellett én is ugyan-
olyan dolgokat szeretek, mint 
akárki más. Imádok főzni, olvas-
ni, utazgatni, kedvenc tájam az 
olaszországi Toscana, igyek-
szem a környezetembe is bele-
rejteni az ottani táj esszenciá-
ját. Mivel nagyon sokat bújom 
a könyveket, és vizuális típus 
vagyok, mindent elképzelek a 
saját fantáziámban. Ez sokat 
segít a zeneszerzésben is. Még 
egy nagy szenvedélyem van, az 
autóvezetés, ami már 14 éves 
korom óta kísér. Különleges 
élmény volt, amikor 2007-ben a 
Forma–1 Magyar Nagydíj előtt a 
McLaren Mercedes istálló akko-
ri pilótái, Fernando Alonso és 
Lewis Hamilton előtt zenélhet-
tem, és közelről tekinthettem 
meg versenyautóikat is.

– Kisfia is megfertőződött a 
zene szeretetével?

– Természetesen. Az otthoni 
stúdió miatt éjjel-nappal hall-
hatta, és szépen lassan belenőtt. 
Magától kezdett el zongoráz-
ni, azóta beleszeretett a gitár-
ba is, ráadásul nagyon ügyesen 
játszik a hangszer akusztikus 
verzióján, megtalálja benne a 
sikerélményét. Természetesen, 
mint minden korabeli gyermek 
már elképzelte, hogy együttest 
is alakít. Nagyon megható eset 
is kötődik ehhez; egyszer elvo-
nultam olvasgatni, és elszun-
dítottam, amikor arra ébred-
tem, hogy időközben bejött a 
szobába, és az egyik kedvenc 
filmemből, a Keresztapából 
gitározott nekem. Rendkívüli 
élmény volt. Emellett mindig 
mondogatta, hogy egyszer majd 
még egy színpadon áll velem. 
Ez viszonylag hamar, október 
28-án a Mûvészetek Palotájában 
realitássá is válik, amikor egy 
koncert keretében több ismert 
zenész gyermekével együtt áll 
majd színpadra. Talán az első 
alkalom nem az utolsó is lesz 
egyben, s valóban zenélünk 
még együtt.

– Mint mondta, szenvedélye 

az utazás. Az ilyenkor megszer-
zett élmények mennyire töltik 
fel, adnak-e újabb ihleteket?

– Ezek az utazások általá-
ban nagyon aktívan telnek, jó 
pár napig nem is gondolok a 
komponálásra, hanem meg-
próbálom beszippantani az új 
környezetből fakadó ezernyi 
élményt, látványt. Könnyen 
akklimatizálódom, és szere-
tem felvenni pár nap erejéig az 
adott helyhez köthető életvitelt. 
Általában két hét múlva kívá-
nom először a zenével való fog-
lalkozást. A feltorlódott érzel-
meket viszont nem szeretem 
máris átültetni egy mûbe, mert 
úgy érezném, elveszne. Napról 
napra újraélem az élményeket, 
majd egyszer csak elkap az a 
vágy, hogy mindezt zenei for-
mába öntsem, megszülessen 
valami új, és ez a tökéletes vég-
szava is egy utazásnak. 

– Ennyi siker és elismerés 
után, ami végig övezte a zenei 
pályafutását, mire vágyik még, 
mi az, amivel szívesen foglal-
kozna?

– Régóta nagy álmom film- 
vagy reklámzene komponálá-
sa, mivel én magam is nagyon 
szeretem a filmeket. Mûveimet 
felhasználták már a brüssze-
li Európa Parlamentben lát-
ható és hallható kisfilmhez, 
Magyarország európai uniós 
csatlakozása alkalmából elké-
szített bemutatófilmhez is. 
2006-ban Dél-Koreából is meg-
kerestek, Legenda címû szer-
zeményem egy ottani novellás 
sorozat főcímzenéje lett, és az 
országban a lemezeim is kapha-
tóak. Sajnos nagyon kevés film 
készül mostanság itthon, szûk 
korlátok között mozog a film-
készítés, de nemrég a legendás 
Papp László életéről szóló alko-
táshoz kértek meg, hogy kompo-
náljak zenét. Egyelőre azonban 
főleg csak álmodozom, vágya-
kozom, de azt mindig nagyon 
jó szívvel képzelem el, milyen 
jó lenne egy Quentin Tarantino- 
film végén az én nevemet is 
olvasni mint zeneszerzőét.

 Szarka András

A Parkvárosban élõ zongoramûvész látható-hallható lesz a felújított város-
központ ünnepélyes átadásán, augusztus 20-án is
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Színpadon a zongoramûvésznõ és csapata

kultúra

Július 19-én 18 órától hallhat-
tuk a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban a 2004-ben alakult 
Bill Drake Band spirituális tör-
ténetekkel és beszédes tánccal 
tarkított rockzenei előadását. 
Bill Drake, az együttes vezetője 
az Amerikai Egyesült Államok 
Georgia államának fővárosából, 
Atlantából, míg a többi fellépő 
Washington, Hawai, Kalifornia 
államból, továbbá Ausztráliából, 
Írországból érkezett hazánk-
ba, s egy hónapot töltenek 
Magyarországon. Hívő közös-
ségekkel, táborozó fiatalokkal 
találkoznak. Kéthetes országjá-
ró turnéjuk egyik állomásaként 
látogattak – az elmúlt évi sike-
res, Körösi iskolabeli szereplés 
után – újra Érdre.

A Görög Katolikus Paróchia, 
a Tusculanumi Római Katolikus 
Plébánia, az Érd-Parkvárosi 

és az Érdligeti Református 
Gyülekezet, az Érdligeti Biblia-
közösség Baptista Gyülekezet, 
valamint az Érd-Parkvárosi 
Baptista Gyülekezet által szerve-
zett ökumenikus esemény mint-
egy másfél száz vendége egy 
külsőségeiben és tartalmában 
is hamisítatlan gospelest részt-
vevőjévé vált. A szintetizátor, 
szóló-, ritmus-, basszusgitár 
és dob felállású zenekar dina-
mikus – az egykori rabszolgák 
blues zenéjéből kifejlődött, a 
mai napig lázadást, meg nem 
alkuvást, másra törekvést szim-
bolizáló – rockzenét játszott. 
Az együttes névadója és szóló-
énekese, az atlantai prédikátor 
bevezetőjében bizonyságtéte-
léről, kamaszkori hitre ébre-
déséről, Krisztus-szeretetéről 
beszélt. A tavalyival megegyező 
(Wear the crown) címen futó 

előadás alatt angolul és magya-
rul is olvasható dalszövegek 
lényegében saját élményből 
táplálkozó missziós üzenetek 
voltak. Az énekek és a köz-
benső szövegek tanulságokat, 
értékeket kívántak közvetíteni 
a hallgatóknak; – Azért szü-
lettünk, hogy Istenért éljünk. 
– A szavaknál a tettek többet 
érnek. – A hit cselekedetek 
nélkül halott – Nem én élek, 
Krisztus él bennem. 

A ma 51 esztendős, kétgyer-
mekes Bill Drake 1993-ban egy 
missziós kongresszusra érke-
zett először Magyarországra. 
A felszólalásakor elmondott 
élettörténete több résztvevőt 
megfogott, s azóta rendszere-
sen kap meghívást az Operation 
Mobilisation (Mozgósítási 
Hadmûvelet, evangelizációs cél-
lal mûködő nemzetközi szerve-

zet) különböző országaiba, így 
ezúttal nyolcadik alkalommal 
Magyarországra is.

– Hogy lett prédikátor?
– Kaliforniában születtem. 

Apám, akit nagyon szerettem, 
kétéves koromban elköltözött 
tőlünk. Nemcsak elhagyott 
bennünket, hanem engem ki is 
tagadott, nevelőapámtól pedig 
csak ütlegeket kaptam. Tizenöt 
éves voltam, amikor édesanyám 
meghalt, s akkor úgy éreztem, 
nincs már szeretet a Földön, 
mindennek vége, meg akarok 
halni. Egy közösség — ilyen a 
Gondviselés! — röviddel azelőtt 
egy Bibliát nyomott a kezembe, 
s én ott ültem egy magamra zárt 
szobában: egyik kezemben a 
Szentírás, a másikban a fegyver. 
A Bibliát választottam: meghal-
tam, de új életre születtem, s 
azóta Jézus hitét hirdetem a 

világban. Ez az én küldetésem.
– Norvégia, Finnország után 

érkezett Magyarországra, ahol 
nem először jár. Mi hozza újra 
meg újra hazánkba?

– Szeretem ezt az országot, 
az itt élő embereket. Nem 
ismerem részleteiben a magyar 
történelmet, de tudom, hogy 
sokat szenvedtek, különösen a 
kommunizmus éveiben. Mint 
az OM nemzetközi mûvészeti 
igazgatója egyébként is felada-
tomnak tekintem, hogy evan-
géliumot hirdető alkalmakon 
személyesen is szerepeljek. 
Magyarországra most, mint 
korábban is Kapocs Attila, az 
Onézimusz Alapítvány igazga-
tójának meghívására érkeztem.

– Mi tart a legfőbb emberi 
értéknek?

– Isten szeretetét, a felebaráti 
érzést, a becsületet, az őszin-

Egy hamisítatlan gospelest Érden

teséget és nem utolsósorban a 
családi összetartozást. Ehhez 
azonban még hozzátennék 
valamit; Martin Luther King 
egyszer azt mondta: „Ha egy 
ember semmit sem talál, amiért 
meg tudna halni, akkor élnie 
sem érdemes.” Az én istenem 
Jézus, s tudom, hogy érte érde-
mes élnem.

 Vizsy Ferenc

Bill Drake: Szeretem ezt az orszá-
got, az itt élõ embereket
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