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A TEREMTýERý
KISUGçRZçSA
Cziffra Gy´rgy Ãjonnan megjelent
videokazettÀja
GEORGES CZIFFRA
Recitals ¥ la BBC 1962ä1963
ImprovizÀciÂ (benne Chopin: C-dÃr etüd,
Op. 10/1),
BachäBusoni: D-dÃr prelÃdium ¢s fÃga,
BWV 532,
Domenico Scarlatti: A-dÃr szonÀta, K. 101,
D-dÃr szonÀta, K. 96 (àA vadÀszatÊ),
Schumann: Toccata, Op. 7,
Liszt Ferenc: VI. magyar rapszÂdia,
E-dÃr polonaise, Grand Galop chromatique,
Chopin: Asz-dÃr polonaise, Op. 53.
Cziffra Gy´rgy ä zongora
EMI Classics 7243i4i91715i3i4
VHS Mono
Idûtartam: 59'
Ha rajtam Àllna, Cziffra Gy´rgy Ãjonnan
megjelent videokazettÀjÀt tananyaggÀ tenn¢m, s nem is csak azok szÀmÀra, akiket a
legk´zelebbrûl ¢rint. Okvetlen¡l lÀtnia kellene minden hangszeres müv¢sznek ¢s müv¢szpalÀntÀnak, a virtuozitÀst mint az elûadÂmüv¢szet egyik vadhajtÀsÀt lesajnÀlÂ zeneeszt¢tÀk n¢pes sereg¢nek, mindazoknak, akik

valameddig eljutottak egy hangszer ä bele¢rtve az emberi ¢nekhangot ä elsajÀtÁtÀsÀban,
s azoknak is, akiknek erre nem futotta k¢pess¢geikbûl. Sût tovÀbbmegyek: mindenkinek,
akit egy kicsit is ¢rdekel, hogy voltak¢ppen
mi a müv¢szi teljesÁtm¢ny, honnan is eredeztethetû a tehets¢g, mit nevez¡nk a szellem
szabadsÀgÀnak.
KÀr, hogy a kiadvÀny MagyarorszÀgon
egyelûre nem hozzÀf¢rhetû. ögy, mint hoszszÃ ideig maga a fûszereplû sem volt: Cziffra
Gy´rgy legendÀkkal k´r¡l´vezett alakja a hazai k´z´ns¢g szÀmÀra a hetvenes ¢vek k´zep¢tûl vÀlt Ãjra k´zelrûl is ¢rz¢kelhetû valÂsÀggÀ. öjra, hiszen egy hasonlÁthatatlanul kisebb
r¢tegnek 1956 elûtt is volt mÂdjÀban ¢lvezni
azt a zongorajÀt¢kot, amelyet k¢sûbb ´t vilÀgr¢sz sajtÂja m¢ltatott, jobbÀra szuperlatÁvuszokban. Hogy a videokazettÀn lÀtottak-hallottak melyik CziffrÀt, az ´rd´gi virtuÂzt vagy
az ¢rett mestert reprezentÀljÀk-e jobban, nos,
ezt d´nts¢k el azok, akik ebbûl vagy abbÂl,
esetleg mindk¢t periÂdusbÂl ûriznek eml¢keket. S akik k´z¡l ä valljuk be ûszint¢n ä el¢g
sokan ¢lt¢k meg csalÂdÀsk¢nt Cziffra 1976-os
ä nyugodt l¢lekkel t´rt¢nelminek nevezhetû
ä magyarorszÀgi visszat¢r¢s¢t.
A produkciÂk ¢rt¢kel¢se term¢szetesen
akkor sem lehetne mentes az ´sszehasonlÁtÀstÂl, ha a recenzens t´rt¢netesen soha nem
hallotta volna CziffrÀt koncertdobogÂn. A kiadvÀnyban szereplû müvek t´bbs¢ge mindig
is a müv¢sz repertoÀrjÀnak szerves r¢sze volt,
s ily mÂdon hogyan is hiÀnyozhatna tekint¢lyes m¢retü lemez-oeuvre-j¢bûl? çm a lÀtvÀny Àltal is hitelesÁtett auditÁv ¢lm¢ny m¢giscsak mÀs. TalÀn nem t´bb, de bizonyos esetekben igenis gazdagÁtja a k¢pet. Hogyan is
mondja Stravinsky? àHogy teljes eg¢sz¢ben felfoghassuk a zen¢t, rendkÁv¡l fontos lÀtnunk a gesztusokat ¢s a muzsikusok test¢nek mozgÀsÀt is. Minden l¢trej´tt ¢s komponÀlt zen¢nek valamik¢ppen
Ïtestet kell ´ltenieÎ, hogy a hallgatÂ tudomÀsul vehesse. MÀs szavakkal, sz¡ks¢ge van k´zvetÁtûre,
elûadÂra. Ha pedig ez n¢lk¡l´zhetetlen felt¢tele a
zene igazi befogadÀsÀnak, mi¢rt nem vessz¡k tudomÀsul, vagy mi¢rt prÂbÀljuk nem tudomÀsul venni,
mi¢rt hunyjuk be szem¡nket olyasvalami elûtt, ami
a zene legbensûbb term¢szet¢hez tartozik? Persze az
ember, ha az elûadÂ felesleges gesztikulÀlÀsa akadÀlyozza auditÁv figyelm¢nek koncentrÀlÀsÀt, sokszor inkÀbb elfordÁtja vagy behunyja a szem¢t. Ha
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azonban az elûadÂ csak a zen¢hez sz¡ks¢ges gesztusokra szorÁtkozik, s nem akar a hallgatÂra müv¢szeten kÁv¡li eszk´z´kkel hatni, mi¢rt ne k´vetn¢nk szem¡nkkel is a mozdulatait, melyek ä mint
az ¡stdobos, a hegedüs, a harsonÀs karjÀnak mozgÀsa ä megk´nnyÁtik az auditÁv ¢rz¢kel¢st? TapasztalatbÂl tudjuk, sokszor elûfordul, hogy szem¡nket behunyva t¢nyleg nem halljuk, amit
lÀtunk ä de nagy ritkÀn az ellenkezûje is.
Olyan hallgatÂ, aki soha nem jÀtszott semmif¢le hangszeren ä tehÀt a megvalÂsÁtÀs fizikai megjelenÁt¢se nem kelthet benne ¢rzeti
asszociÀciÂkat ä, felt¢tlen¡l a lÀtvÀny ellen
szavaz. Kiv¢ve term¢szetesen bizonyos eseteket.
Eset¡nk ¢ppen egyike ama àbizonyos eseteknekÊ: k¢ts¢gbevonhatatlanul minden idûk
egyik legnagyobb pianistÀjÀt, a àcsodazongorÀstÊ ä ahogy TÂth AladÀr jellemezte annak
idej¢n a gyermek Cziffra Gy´rgy´t ä lÀtjuk
testi valÂjÀban, m¢ghozzÀ olyan v¢rtezetben,
amely a maga nem¢ben egyed¡lÀllÂ. TalÀn
nem tÃlzÀs kijelenteni: ezek az elûadÀsok
szÁnvonal tekintet¢ben messze f´l´tte Àllnak
a Hungaroton stÃdiÂjÀban az ´tvenes ¢vek
k´zepe tÀjÀn k¢szÁtett lemezfelv¢teleknek. De
ennek fû ´sszetevûje nyilvÀn nem a hangminûs¢g, s az sem, hogy a nyugati vilÀgba kiker¡lve CziffrÀnak akarva-akaratlan alkalmazkodnia kellett a k´r¡lm¢nyekhez; hogy jÀt¢kÀt a hazaitÂl jÂcskÀn el¡tû nyugati k´z´ns¢gek Ázl¢s¢hez volt k¢nytelen igazÁtani stb.
Sokkal inkÀbb az a vitathatatlan emocionÀlisintellektuÀlis fejlûd¢s, amit nyugodtan nevezhet¡nk a müv¢szi kibontakozÀs legd´ntûbb
elûid¢zûj¢nek. SzÂ sincs arrÂl, hogy a kÀv¢hÀzak levegûje elveszett volna; ¢pp ellenkezûleg, ha lehet, m¢g szervesebben ¢p¡lt be
egy amÃgy àszakmailagÊ biztos alapokon
nyugvÂ, ÀllandÂan tÀgulÂ zenei vilÀgk¢pbe.
A szalonk¢pesn¢l is àszalonk¢pesebbÊ tehÀt
az a mÂd, amellyel a müv¢sz a hatvanas ¢vek
elej¢n hangszer¢hez nyÃl. S mintha maga
Cziffra igyekezne erre mÀr a kezdet kezdet¢n
rÀcÀfolni fergeteges improvizÀciÂjÀval, amelyet hallgatva bepillantÀst nyerhet¡nk m¢g a
gyakorlÀs ä a jÂ gyakorlÀs! ä mühelytitkaiba
is. A sokf¢le magyaros, romÀnos, cigÀnyos
elem k´z¡l egyszerre csak elûbukkan Chopin
hÁres C-DöR ETþD-je. S ´nk¢ntelen¡l is Liszt
jut esz¡nkbe, az egyetlen, aki a darabot ÀllÁ-

tÂlag prima vista el tudta jÀtszani. Bizonyosan nem eg¢szen Ágy, de az attitüd! Akik beleuntak a sz¡ntelen, n¢ha mÀr kiss¢ k´zhelynek hatÂ LisztäCziffra pÀrhuzam felemleget¢s¢be, azoknak k¢tszeresen ajÀnlom megn¢z¢sre e pÀratlan ¢rt¢kü dokumentumot.
A Busoni Àltal zongorÀra Àt¡ltetett Bachorgonamü minden k¢ts¢get kizÀrÂ bizonyÁt¢k
arra, hogy Cziffra, f´lismerve predesztinÀltsÀgÀt, nagyon is tudatosan haladt tovÀbb a
Liszt ¢letmüv¢t meghatÀrozÂ eszm¢nyek, a
liszti zongorastÁlus beolvasztÀsÀnak folyamatÀban. °ppÃgy nevets¢ges lenne itt szÀmon
k¢rni az orgonaszerübb hangzÀst, mint a virtuozitÀs tÃlteng¢s¢t (amely utÂbbi tekintet¢ben mellesleg az ÀtdolgozÂra hÀrul a felelûss¢g oroszlÀnr¢sze). Ez az olvasat, akÀr tetszik,
akÀr nem, a àmÀsik oldalrÂlÊ ¢rkezettek olvasata. Nem a narcisztikus-tÃlteny¢sztett v¢zna intellektus, hanem az eg¢szs¢gtûl duzzadÂ
ûs´szt´n tesz ism¢telten tanÃsÀgot a maga
müv¢szi igazsÀgÀrÂl. A legenda szerint Bach,
ha kiprÂbÀlt egy-egy Ãj orgonÀt, elûsz´r kihÃzott minden regisztert, ¢s n¢hÀny percig a
teljes müv´n jÀtszott, Ágy akarvÀn megÀllapÁtani, van-e el¢g àhuzataÊ a hangszernek. TÀvol Àlljon tûlem mindenfajta ´sszevet¢si szÀnd¢k, de Cziffra Bach-interpretÀciÂjÀt a formÀtum ilyesf¢le felmutatÀsa jellemzi, amolyan erûdemonstrÀciÂ, amely ilyen kaliberü
megk´zelÁt¢s eset¢ben jÂval tÃlmutat ´nmagÀn. Ebben az elûadÀsban mindaz egy¡tt
van, ami ezen recenziÂ kiindulÂgondolatÀnak alapjÀul szolgÀl. °rdemes megfigyelni,
hogy milyen vakmerû ez a jÀt¢k, mennyi benne a kockÀzat, de mennyire hiÀnyzik belûle
mindenfajta ¢sszerütlens¢g. Ahogy a kiszemelt Àldozatot figyelû vagy a tÀvolsÀgot halÀlos nyugalommal bem¢rû vadÀllat sem veszti
el a fej¢t, nem àgûz´l beÊ, ahogy mondani
szokÀs, Cziffra sem veselkedik neki megoldhatatlan feladatoknak. MÀs k¢rd¢s persze,
hogy mit is jelent, hol is kezdûdik szÀmÀra a
megoldhatatlansÀg fogalma. A legnagystÁlübb gesztusok, a legd¡b´rgûbb fortissimÂk,
a legnyakt´rûbb ugrÀsok m´g´tt is m¢lys¢ges
megfontoltsÀgot, b´lcs m¢rlegel¢st, gyanÁthatÂan ¢vek, sût ¢vtizedek gyakorlatÀt, munkÀjÀt, kÁs¢rletez¢seit sejtj¡k. No meg nem utolsÂsorban a jÀt¢kt¢r hatÀrainak, a jÀt¢kszabÀlyoknak t´k¢letes ismeret¢t. De ekkora biz-
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tonsÀghoz, effajta nonchalance el¢r¢s¢hez, a
billentyükkel, a hangszer lelk¢vel valÂ ilyen
m¢rt¢kü azonosulÀshoz l¢nyegesen t´bbre
van sz¡ks¢g: erre mÀr sz¡letni kell.
Szerencs¢s eset tehÀt a Cziffra Gy´rgy¢.
Nem mindenkiben f¢rnek meg egymÀssal
ilyen jÂt¢konyan az ´r´kl´tt ¢s szerzett tulajdonsÀgok. HÀnyszor lehet¡nk tanÃi egy-egy
kezdetben ÂriÀsi Ág¢retk¢nt indult tehets¢g
elerûtlened¢s¢nek, elbizonytalanodÀsÀnak,
müv¢szi ki¢g¢s¢nek. AkÀr az¢rt, mert nem
k¢pes pozitÁv mÂdon asszimilÀlni az Àltala
esetleg hasznÀlhatÂnak Át¢lt, Àm müv¢szi l¢ny¢tûl alapjaiban idegen Ãj benyomÀsokat,
akÀr az¢rt, mert egyfajta erûltetett tudatosÁtÀs meggÀtolja abban, hogy tovÀbbra is primer megjelen¢si formÀjÀban hasznÀlja k¢pess¢geinek legjavÀt. CziffrÀnÀl a gy´kerek
vÀllalÀsa nem k¢rd¢s; nÀla ez l¢telem, ami az
¢rt¢kek l¢trehozÀsÀnak kizÀrÂlagos garanciÀjÀt jelenti. A àkÀv¢hÀzak levegûj¢tÊ ilyen mÂdon nemcsak azoknak a müveknek elûadÀsÀban ¢rezz¡k, amelyek ezt a sajÀtsÀgos hangv¢telt egyenesen megk´vetelik, hanem majdnem mindenben, amihez Cziffra hozzÀnyÃl.
De olyan nagy baj lenne ez? Ki mern¢ szÀzszÀzal¢kos meggyûzûd¢ssel kijelenteni, hogy
pl. BartÂk okvetlen¡l elutasÁtana minden, az
´v¢tûl n¢mik¢pp elt¢rû megk´zelÁt¢st? HÀnyan gondolhatjÀk komolyan, hogy Liszt
H -MOLL SZONçTç-jÀt nem lehet meg¢rteni
Goethe FAUST-jÀnak ismerete n¢lk¡l? Titkon
nem mosolyogjuk-e meg professzorocskÀk
ÂvatoskodÂ bogarÀszÀsait mondjuk Beethoven szonÀtÀinak ûsrengeteg¢ben? Mindenk¢ppen sz¡ks¢ges Brahms zen¢j¢t az obligÀt
¢szakn¢met generÀlszÂsszal nyakon ´nteni?
Audiatur et altera pars: Cziffra zongorajÀt¢kÀnak minden hangja a zenei ¢rtelemben
vett mÀssÀg l¢tjogosultsÀgÀnak bizonyÁt¢ka.
M¢g Scarlatti szonÀtÀival kapcsolatban is
megÀllhatja a hely¢t ez a kijelent¢s, k¡l´n´sen a mai vilÀgban, amikor az ember szinte
restelli bevallani, hogy a preklasszikus muzsikÀt nem kimondottan korhü hangszereken is
k¢pes ¢lvezni. Ingatag, de valahogy m¢g
mindig a hely¢n van, ha esetleg Schumann
T OCCATç -jÀnak diszkogrÀfiÀjÀt v¢gigpergetve
egy pillanatra megÀllunk Richtern¢l, PollininÀl mint egyen¢rt¢kü alternatÁv elûadÀsoknÀl. De mÀr menthetetlen¡l ´sszeomlik, ha
megprÂbÀljuk a videokazettÀn talÀlhatÂ t´bbi

szÀmra vonatkoztatni. Az anyanyelvn¢l ä k¡l´n´sen, ha valaki kisgyerekkora Âta hozzÀszokott annak nagy nyilvÀnossÀg elûtti hasznÀlatÀhoz ä semmi sem jelenthet t´bbet, semmi mÀs nem adhat nagyobb biztonsÀgot,
nincs m¢lyebb kincsesbÀnya, amelynek rejtett tartal¢kaibÂl tetsz¢se szerint vehet elû
bÀrmit, aki birtokolja. A liszti rhapsodosstÁlus
ä ami a szerzû hangv¢tel szemsz´g¢bûl meglehetûsen heterog¢n zen¢j¢nek talÀn a legfontosabb ´sszetartÂ eleme ä ¢s Cziffra muzsikus voltÀnak azonossÀga pedig eg¢sz egyszerüen megk¢rdûjelezhetetlen axiÂma.
Nem ÀllÁthatja senki, hogy Liszt müveit
csakis ilyen mÂdon szabad megk´zelÁteni. Ismer¡nk olyan interpretÀciÂkat (Horowitz,
Brendel), ahol csodÀkat müvel a CziffrÀ¢tÂl
gy´keresen elt¢rû alapÀllÀs. De tudj' isten, az
eml¢kek halmazÀbÂl elsûk¢nt m¢gis Cziffra
j´n felszÁnre, ha bizonyos müvek szÂba ker¡lnek. Mi¢rt ilyen erûs az eml¢kezet n¢ha fel¡letes benyomÀsok utÀn akÀr ¢vekkel is?
Mert ä ¢s ez a l¢nyeg l¢nyege ä Cziffra olvasatai, alapÀllÀs ide, virtuozitÀs oda, teljes
m¢rt¢kben megfelelnek a felÀllÁthatÂ legmagasabb k´vetelm¢nyeknek, vagyis a müvek
szellemis¢g¢nek. Egy mÀsodpercre sem kÁvÀnjuk az E-DöR POLONAISE feszesebb, lengyelesebb vagy ¢ppen àchopinesebbÊ megk´zelÁt¢s¢t, ellenben szÁvesen elhisz¡nk a müv¢sznek bizonyos formar¢szek feletti nagyvonalÃ ÀtsiklÀsokat, amelyek hallhatÂan a legfontosabb kulminÀciÂs pontok hangsÃlyozÀsa
¢rdek¢ben t´rt¢nnek. Legy¡nk ûszint¢k:
nem tudjuk az ´rd´g ¡gyv¢djek¢nt szÀmolni
a hanghibÀkat, amikor nemcsak f¡l¡nk, de
szem¡nk elûtt is lejÀtszÂdik a varÀzslat, amely
a NAGY GALOPP elûadÀsÀt jellemzi. Esz¡nkbe
sem jut, hogy a formai ¢pÁtkez¢st megakasztÂ, zavarÂ k´r¡lm¢nyk¢nt fogjuk fel Cziffra
idûnk¢nti eltünûd¢seit, elr¢v¡l¢seit. Tulajonk¢ppen ä s ez lÀtvÀny tekintet¢ben is ¢rv¢nyes ä nem talÀlunk egyetlen hangot, egyetlen megoldÀst sem, amelynek l¢t¢t tÃlsÀgosan neh¢z lenne megindokolni. Nincs egyetlen momentum sem, amely ä Ãgymond ä àkilÂgna a k¢pbûlÊ. Unalom, sztereotÁpiÀk, stilÀris bizonytalankodÀs: e hely¡tt ismeretlen
fogalmak. S akiben esetleg fel´tlene, hogy a
müv¢sz v¢lt vagy lÀtszÂlagos flegmatikus magatartÀsÀt felrÂja, az rossz helyen tapogatÂzik: term¢szeti t¡nem¢nnyel Àll szemben,
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akirûl ezek a àvÀdakÊ Ãgy peregnek le, mintha nem is l¢tezn¢nek. Mint ahogy a gy¡m´lcsfÀt sem ¢rdekli, hogy fogadjÀk term¢s¢t
a piacon, el lehet k¢pzelni, mit gondolhatott
a àfogadtatÀsrÂlÊ minden idûk billentyüseinek egyik legkiemelkedûbb egy¢nis¢ge.
Visszat¢rve, mi¢rt is tenn¢m tananyaggÀ, de
legalÀbbis min¢l sz¢lesebb k´rben hozzÀf¢rhetûv¢ az EMI/BBC frissen publikÀlt anyagÀt? Mert pÂtolhatatlan, mesters¢gesen l¢tre
nem hozhatÂ ¢rt¢ket k¢pvisel. ¹sszegezve: a
müv¢szetben a legt´bbel, a teremtûerû kisugÀrzÀsÀval ajÀnd¢koznak meg a fekete-feh¢r
k¢psorok. àEnnyit tudok, ezt vÀllalom, de
tisztÀban is vagyok vele, hogy mindez mit ¢r;
ha tetszik, ti is megprÂbÀlhatjÀtokÊ ä foglalhatÂ ´ssze ennek a videokazettÀnak talÀn legfontosabb ¡zenete a szakma, a zenekedvelûk,

az utÂkor szÀmÀra. TalÀn paradoxon, hogy
mindez ilyen nagysÀgrendü produkciÂhoz
tÀrsul. De ä mint ÀltalÀban a term¢szetben ä
a legegyszerübbnek, legk¢zenfekvûbbnek tünû dolgok hordozzÀk egyben a legt´bb rejt¢lyt, ellentmondÀst is. MÀr csak egy, kiss¢
nyugtalanÁtÂ k¢rd¢s marad ezek utÀn: van-e
egyÀltalÀn es¢ly¡nk, hogy ehhez hasonlÂt ¢lû
elûadÀsban is hallhassunk? M¢g egy Cziffra
valÂszÁnüleg ugyanolyan okok miatt nem
lesz, mint amilyeneket Liszt sorol fel Paganinirûl Árt nekrolÂgjÀban. De ha a Cziffra Àltal
a lehetû legmagasabb szinten k¢pviselt ä bizonyos k´r´k bizonyos meggondolÀsaitÂl vez¢relve kev¢ss¢ hasznosnak Át¢lt ä eszm¢nyek
eltünnek, mÀr rÀ is l¢pt¡nk a muzsika sorvadÀsÀnak ÃtjÀra, mely hovÀ vezethet mÀshovÀ,
mint a csendes kimÃlÀshoz?
Kocsis ZoltÀn

A àNAGY íRñPERÊ VçDIRATçHOZ
Amikor oktÂberi szÀmunkban k´zz¢tett¡k az Ãgynevezett ànagy ÁrÂperÊ vÀdiratÀt, azt gondoltuk, nyilvÀnvalÂ, hogy a vÀdirat szerzûi a vÀdlottak ¢s a tanÃk vallomÀsait nem szÂ szerint
id¢zik (illetve hivatkoznak rÀjuk), hanem Àtfogalmazva ûket, kiragadva a sz´veg´sszef¡gg¢sbûl, csaknem minden esetben oly mÂdon, hogy azok terhelûk legyenek a vÀdlottakra. Sinka
Erzs¢bet kÁs¢rûsz´vege utalt is erre: àa V çDIRAT a hatÂsÀg sajÀtos nyelv¢n fogalmazza meg az ÁrÂk
¢s a tanÃk k´zl¢seitÊ. Minthogy k´zlem¢ny¡nk visszhangjÀbÂl arra k´vetkeztethet¡nk, hogy f¢lre¢rt¢sekre ker¡lt sor, ezÃttal is hangsÃlyozzuk, hogy a V çDIRAT a kihallgatÀsok sorÀn elhangzottakat t´bb esetben rosszindulatÃan ¢s c¢lzatosan Àtfogalmazta; egy¢bk¢nt ä mint Sinka Erzs¢bet is megjegyzi ä àa vallomÀsok jegyzûk´nyv¢t is a vizsgÀlÂk fogalmaztÀk, magnÂfelv¢telt csak a
tÀrgyalÀson hasznÀltakÊ. ä A szerkesztûs¢g.

A folyÂirat a Nemzeti KulturÀlis Alap, a Soros-alapÁtvÀny
¢s a JÂzsef Attila-alapÁtvÀny tÀmogatÀsÀval jelenik meg

