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A fotókiállítás megnyitójának képei: Kabdebó Lóránt, Kabdebó János és Dobos Marienne (középen)

Ismét egy jóhangulatú „Zeneagape” élmé-
nyével lettünk gazdagabbak ez év február 
22én, vasárnap.

Az Örmény Katolikus Lelkészség szék-
házában két ifjú művész zongora és hege-
dű muzsikálását élvezhettük. Várallyay 
Fülöp már volt a Zeneagape vendége,

unokatestvérét Várallyay Petrát hegedű-
jével és zongorajátékával most először hal-
lottuk. Várallyay Benedek a szombat dél-
utáni próba után beteg lett, így őt hiányol-
nunk kellett. A koncertet Fülöp indította 
J.S. Bach, Bdúr prelúdium és fúgájával. 
A zenemű egymással ölelkező szólamai 

Várallyayak a Zeneagapén

pregnánsan szólaltak meg ujjai alatt. Bee-
thoven Vihar szonátájának I. tételében a 
nagy zeneszerző viharzó lelke háborgásá-
nak lehettünk tanúi. Muszorgszkij Gopak 
művének interpretálása a romantikus 
nagy orosz zeneszerző dallamvilágát hi-
telesen mutatta be. Rachmaninov Hmoll 
etüd Op. 39. No.4. művét hallgatva a ké-
sői romantikus zeneszerző dallamvilágá-
ban járhattunk. Várallyay Petra elsőként 
a hegedűjét szólaltatta meg. A szóló fantá-
zia hegedűre szerzeményben virtuóz tech-
nikájával rögtön magára vonta a hallga-
tók figyelmét. Ezt követően a zongorához 

ült és két jazz standardot, a   My favourite 
things, és a Straight no chaser  számokban 
színesen  és a jazz adta inprovizatív lehe-
tőségekkel élve élvezetesen zongorázott. 
Végül a Witness of waveing  című saját 
szerzeményében zenei képességeit nagy-
szerűen formálta meg. Szívesen látjuk a 
Várallyayakat az elkövetkezőkben is. 

Z. Dirán 

Várallyay Petra sokrétű zenei és elő-
adóművészi tehetsége egészen korán 
megmutatkozott: négyéves kora óta he-
gedül, sorra nyerve zenei és tanulmányi 
versenyeket. Érettségi után ahelyett, hogy 
klasszikus hegedű szakra jelentkezett vol-
na, úgy döntött, enged időt és teret nyer-
ni életében a szabadabb, improvizatívabb, 
őt mindig is foglalkoztató jazz műfajá-
nak. Intézményes keretek között, a Bartók 
Konzervatórium jazzzongora szakán 

folytatta tanulmányait, Márkus Tibor, 
Révész Richárd és Neumann Balázs ta-
nítványaként. Szintén a Konzervatórium 
évei alatt jazz énekelni tanult Urbán 
Orsolyánál. 2014ben alakította meg tri-
óját, melyben zongorázik, énekel és he-
gedül, és amelyet a Művészetek Palotája 
által szervezett Café Budapest Kortárs 
Művészeti Fesztiválon adott koncertjük 
óta a fiatal magyar jazzgeneráció legígére-
tesebb formációi között tartanak számon. 
Petra szerző és előadó egy személyben – 
zenéjében lebegő könnyedség és ritmikus 
erőteljesség váltakozik. Impresszionista 
hatásokkal átszőtt progresszív, fúziós 
jazzkompozícióit és feldolgozásait ösztö-
nösség és sajátos harmóniavilág jellemzi.

Várallyay Fülöp bemutatását a 2014. 
októberi füzetek 25. oldalán olvashatják.


