
Réfi Zsuzsanna

„Amíg képes vagyok adni  
a közönségnek, addig folytatom”
Frankl Péter zongoristabarátokról, 

kamarázásról, százas szériákról

Nyolc évtizede tölti a nyolcvannyolc billentyű mellett a napjait, de még ma is talál  
újdonságot egy százszor játszott darabban, örömmel lép pódiumra fiatal kollégákkal,  

és jelenleg csupán a világjárvány miatt nem repked koncertről koncertre.  
Frankl Péter azt meséli, a saját örömére is szívesen tanul meg egy-egy új kompozíciót.  

Az október elején 85. születésnapját ünneplő művésszel elképesztő gazdagságú  
pályájának emlékezetes estjeiről, kedves zongorista barátairól, a szólóestek 

 okozta félelmekről, valamint a jövőre szóló terveiről is beszélgettünk,  
hiszen rá még ma is igaz, hogy hajtja a „lélek lendülete”.
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Októberben a Pannon Filharmo

nikusokkal Pécsett lépett volna 

pódiumra, a pandémia miatt 

azonban oda sem tudott elmenni, 

pedig sok évtized után örömmel 

nézett elébe a közös muzsikálásnak 

Gilbert Vargával…

Majd’ fél évszázada annak, hogy 

a világhírű hegedűművész, Varga 

Tibor meghívott a svájci Sionba 

koncertezni. A kamaraesten, ame-

lyen Bartók Kontrasztok című 

darabját is előadtuk, Eduard Brunner 

klarinétozott. A Brahms- kvintett és 

Mozart „Kegelstatt” triója is szerepelt 

ezen a műsoron, melyben a brácsa-

szólamot a hegedűművész fia, 

Gilbert Varga játszotta. Szép emlék 

maradt a hang verseny, de ezt 

követően többé nem találkoztunk. 

Ezért is örültünk mindketten, hogy 

idén tavasszal ismét együtt játszot-

tunk volna, ami aztán az ismert okok miatt elhalasztódott, 

és sajnos most sem valósult meg. Bánatomra így nem 

adhattam elő 99-edszer Bartók 3. zongoraversenyét…. 

Bartók mindhárom zongoraversenyét világszerte játszot-

tam, többek között Pierre Boulez, Eötvös Péter, Solti György 

és Yehudi Menuhin vezényletével. 

Sajnos nemcsak a pécsi koncertre, hanem a budapesti 

ünnepi estre sem utazhatott, pedig különleges program

mal készült.  

A nyolcvanötödik születésnapom alkalmából a Müpa 

fel kérésére összeállítottam egy vegyes műsort, amelyben 

szólódarab, kamarazene és zongoraverseny is szerepelt. 

Nagyszerű kollégáim, Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Várdai 

István, valamint a Budapesti Vonósok vettek volna részt 

az ünnepi koncerten. Sajnos a covid miatt nem tudtam 

Budapestre utazni, így a kiváló fiatal zongorista, Fejérvári 

Zoltán ugrott be helyettem. A koncert kezdete előtt 

levetítették a köszöntőmet, valamint régi barátom, Vásáry 

Tamás megható beszédét. S ha én nem is lehettem jelen, 

a képem a hangverseny végéig látható volt.

Vásáry Tamással sokat kétzongoráztak, négykezeseztek 

együtt. Tanultak is egymás játékából? 

Nehéz kérdés, nem tudom, bár nyilván hatottunk egymásra 

azáltal, hogy sokat játszottunk együtt. Vele tényleg külön-

leges a kapcsolatom. Amikor a Zeneakadémián a kiváló 

Hernádi Lajos lett a tanárom, Tamás már nála tanult, s mivel 

két évvel idősebb nálam, nagyon felnéztem rá. A zenei 

versenyeken pedig remekül összebarátkoztunk. Először 

1953-ban Bukarestben, utána 1955-ben Varsóban és 

Párizsban szerepeltünk együtt. Én ez utóbbin a hatodik 

helyen végeztem, de a közönség megható módon állt ki 

mellettem, hatalmas táblákkal demonstráltak, azt szerették 

volna, ha én nyerem meg a versenyt. Akkoriban azonban 

nem voltam még elég érett egy első díjra, nem is volt elég 

nagy repertoárom hozzá. Marguerite Long, a verseny 

díszelnöke meghívott a következő megmérettetésre 

1957-ben, ahol az első helyen végeztem. Ezt előzte meg 

a brüsszeli verseny, ahol Tamással mindketten díjnyertesek 

lettünk. Voltak koncertjeink is Belgiumban, így beköltöztünk 

egy kis hotelbe, ahol a szobánkban volt egy zongora: ekkor 

fedeztük fel, hogy milyen nagyszerű dolog, ha négy-

kezesezünk! Arra is rájöttünk, bármennyire is eltérő  

egyéniségek vagyunk,  a zenét teljesen egyformán érezzük. 

Ettől kezdve egyre többet léptünk fel négykezes és két-

zongorás koncerteken. Évekkel később felvettük lemezre 

Mozart összes négykezes művét. Amikor Londonba 

költöztünk a ’60 évek elején, Tamás sokat segített nekem. 

Később is nagyon szerettem vele – mint karmesterrel –  

játszani. Nagy élményt jelentett olyan romantikus verseny-

művek előadása, mint Schumanné, Chopin e-moll vagy 

Liszt A-dúr zongoraversenye. Tamás úgyszólván előre 

tudta, mit hogyan fogok előadni. A két Brahms-zongora-

verseny koncertfelvétele CD-n is megjelent. Mindig igazi 

öröm volt vele muzsikálni.

Visszatérve Párizsra: mesélt arról, hogy a francia főváros

ban önnel együtt már túl sok volt a magyar menekült 

zongorista, hiszen harmadikként érkezett… 

1958-ban telepedtem le Párizsban. Közvetlenül  

a forradalom után mindenkit nagyon melegen fogadtak,  

két évvel később azonban már megváltozott a helyzet. 

Ekkorra Cziffra és Sebők nagy karriert futott be, gyakran 

találkoztam is mindkettőjükkel. Érdekes módon amikor 

Cziffra megtudta, hogy a feleségem a konzervatóriumban 
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zongoristaként Yvonne Lefébure tanítványa – aki remek 

muzsikus volt, Furtwänglerrel és Casalsszal is szerepelt – 

megkérte, tanítsa a fiát zongorázni. Ebben az időben ő már 

Senlisben élt, így a feleségemért rendszeresen küldött 

egy fekete Cadillac-et, hogy elvigye a városkába órát adni, 

majd haza. Cziffra fantasztikus zongorista volt. Erről már 

Budapesten is megbizonyosodtam, amikor Ferenczy Gyuri 

bácsi azt tanácsolta nekem és Vásáry Tamásnak, hallgassuk 

meg Cziffrát a Kedves presszóban. Utána mindenkinek 

meséltünk róla, én Weinernek, Tamás Kodálynak is beszá-

molt óriási tehetségéről. Emlékszem a forradalom elő-

estéjén adott koncertjére, amelyen az Erkel Színházban, 

Mario Rossi vezényletével Bartók 2. zongoraversenyét 

játszotta. Akkor még nem ismertem igazán jól ezt a művet. 

Később, amikor már magam is sokszor előadtam, meg-

találtam ennek az estnek a felvételét, és meg kellett 

állapítanom: Cziffra nagyszerűen játszotta! Sajnos többet 

nem adta elő… Erről jut eszembe, hogy egy alkalommal 

Londonban Kentner Lajossal vacsoráztunk, aki ugyanezt 

a versenyművet Klemperer vezényletével mutatta be 

Budapesten, s az előadáson maga a szerző is jelen volt. Azt 

mesélte Kentner, hogy ezt követően soha többé nem kérték 

fel a mű előadására… Visszatérve a másik párizsi zongoris-

tára, Sebőkre: vele is gyakran találkoztam. Később meghí-

vott tanítani Bloomingtonba, akkoriban viszont még nem 

gondolkodtam tanításon, a koncertjeim, az utazásaim 

teljesen lefoglaltak. Viszont a jó kapcsolatunk megmaradt, 

halálát követően emlékhangversenyt is adtam a tiszteletére 

Szegeden. 

Nem is gondoltam, hogy a zongoristák között ilyen jó 

kapcsolatok is szövődhetnek… 

Örömmel hallgatok meg minden jó muzsikust, és figyelem-

mel kísérem a fiatalabb generáció kiváló képviselőit. Egyik 

kedvenc zongoristám Schiff András, akit feleségem még 

a születése előttről ismer. Hozzá kivételes emberi és zenei 

kapcsolat fűz. Vele vettem lemezre Schumann összes 

négykezes és kétzongorás darabját, s többször játszottuk 

Mozart kétzongorás versenyművét. Közel az ő korosztályá-

hoz még két olyan művészt szeretnék megemlíteni, akiket 

nagyra tartok: Murray Perahiát és Radu Luput. 

Ha nem lenne a pandémia, koncertről koncertre utazna ma 

is. Minek köszönheti, hogy ennyi idősen is ilyen kiválóan 

muzsikál?

Ötéves voltam, amikor zongorázni kezdtem, s azóta is e 

körül forog az életem. Nagyon szeretek játszani. S addig, 

amíg úgy érzem, képes vagyok rá, tudok valamit nyújtani, 

adni a közönségnek, addig folytatom. Ami nehezemre esik 

mostanában, az a szólózongorázás. Valahogy nem érzem 

jól magam egyedül a pódiumon. Nemrég elhatároztam, ezt 

nem is folytatom tovább. Viszont annál többet kamarázom, 

amit mindig is nagyon szerettem. Öröm együtt játszani 

kollégákkal, barátokkal, és ez az irodalom kifogyhatatlan. 

Ma is foglalkozom olyan darabokkal, amelyeket ugyan 

régebben játszottam, de nagy nehézséggel. Most valahogy 

könnyebben mennek, mint mondjuk a Csajkovszkij-trió 

vagy a Franck-kvintett. A Franck-művet talán jövőre 

Budapesten is eljátszom, ha a vírushelyzet engedi.  

Ami  pedig a zenekari koncerteket illeti, azokból mindent 

eljátszottam, amit akartam, mára leredukáltam ezt a 

repertoárt is.  

Az orosz repertoárja az, ami kissé hiányos.

Pedig nincs semmi ellenérzésem az orosz zene iránt. 

Fiatalkoromban néhányszor játszottam a Csajkovszkij- 

zongoraversenyt, később Prokofjev, Sosztakovics,  

Stravinsky és Schnittke kamaraműveit. Arról nem is beszél-

ve, hogy mennyire imádom az orosz operákat, a Borisz 

Godunovot, az Anyegint és még számos darabot.  

De sok orosz szerzőt nem éreztem sajátomnak, például 

Rachmaninovot. Ennek ellenére az ő műveit is szívesen 

tanítottam a Yale egyetemen, ahol 3 évtizedet töltöttem 

mint vendégprofesszor. A francia zene viszont nagyon közel 

áll hozzám. Amikor felvettem Debussy összes szóló-

zongora művét, akkor Párizsban éltem, és az egész  

atmoszféra magával ragadott. Szeretem Ravelt is, de 

érdekes módon soha egyetlen szólóművét sem játszottam. 

A Triót viszont sokszor előadtam, ami szerintem az egyik 

legnehezebb darabja. Minden alkalommal, mielőtt újra 

játszottam, úgyszólván elölről kellett megtanulnom, mert 

például egy tíz ujjas akkord összes hangján különböző 

előjegyzés szerepel, amit újra és újra kellett bogozni. Ravel 

G-dúr zongoraversenyét először még Párizsban, Marguerite 

Longnál tanultam, akinek a szerző a darabot dedikálta,  

s ő mindig azt mondogatta: „nagyon jól fog Ravelt játszani, 

és Faurét is”. Ez utóbb szerző műveit aztán szinte sosem 

adtam elő… 

Ahogy beszélgetünk, egyre jobban megértem Kroó György 

kritikáját, aki azt írta az egyik koncertjét követően: „Frankl 

az utolsó tételben sugallatos zongorázással felidézte a 

koncert leginkább Fischer Annie tolmácsolására emlékez-

tető karakterét is, a diákos rajongást, lelkesedést, a zene 

nyíltságát, a fejfelvetés gesztusát, nem a lábak, hanem a 

lélek lendületét.”

És ezt a lendületet még ennyi idősen is érezni? Mostanában 

már természetesen sokkal kevesebbet koncertezem, de 

ennek ellenére naponta zongorázom. Új repertoárt 

tanulok, például egy korai Debussy-fantáziát zongorára és 

zenekarra, amit ritkán játszanak, de úgy érzem, benne rejlik 

a szerző egyénisége. Nem biztos, hogy ezt valaha még el 

fogom játszani nyilvánosan... Ugyancsak foglalkozom 

Mendelssohn és Richard Strauss kamaraműveivel,  

Muszorgszkij- és Mahler-dalciklusokkal, Wagner  

Wesendonck dalaival. Nagy boldogság számomra, hogy 

több kiváló énekessel volt alkalmam játszani Schubert- és 

Schumann-dalciklusokat, mint például a Winterreisét és a 

Dichterliebét. A dalok és operák mindig nagyon közel álltak 

hozzám, rengeteget tanultam az énekesektől, frazeálást, 
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lélegzést. Az egyik legnagyobb dalénekes, akit számtalan-

szor hallottam élőben, Dietrich Fischer-Dieskau volt. Máig 

sem felejtem el egy Mahler-estjét, melyen Bernstein kísért 

zongorán! Legnagyobb operaélményemet Verdi Otellója 

jelentette Carlos Kleiber vezényletével, Plácido Domingóval 

a címszerepben.   

Említette, hogy százas szériákkal is büszkélkedhet egyes 

darabok esetén. Mi jelenti ilyen előadásszámnál az újra

felfedezést? Mitől válik érdekessé, izgalmassá a sokadik 

koncert? 

Olyan ez, akár az időjárás, ugyanaz, mégis mindig kicsit 

más. Hiszen sosem egyforma a közönség, és én is mindig 

eltérő hangulatban vagyok. Több olyan kompozíció akad, 

amelynél elértem a mágikus százas számot. Érdekes 

módon Mozart zongoraversenyeinél nem, miután ő több 

mint 25 concertót írt. Holott Mozart művei voltak talán 

a legnagyobb hatással rám. Otthon volt két zongoránk, 

amelyen a szüleim játszottak, így tőlük kaptam az első 

Mozart-benyomást. A következő impulzus tizenévesen 

ért, amikor többször is végighallgattam Klemperer  

vezényletével a zeneszerző öt operáját az Operaházban. 

Fiatal koromban a koncerttermekben ritkán hangzott fel 

Mozart- versenymű, még Fischer Annie – akit a példa-

képemnek tartok - is csak néhányat tűzött műsorára. 

Első zongorat anáromnál, Szegedi Ernőnél az első  

növendékkoncertemen az A-dúr koncertrondót játszottam 

az ő kíséretével, amelynek kadenciáját Széll György írta. 

Akkor még azt sem tudtam, hogy ki volt Széll, nem is 

gondolhattam, hogy milyen nagy szerepet fog játszani  

a karrieremben. Mozart utolsó hegedű-zongora szonátáját 

pedig Weiner Leó tanította meg nekünk Pauk György 

barátommal, akivel gyerek korunktól együtt muzsikáltunk, 

és megnyertük a müncheni versenyt. Mozart utolsó  

D-dúr szonátája a későbbiekben gyakran szerepelt 

bemutatkozó szólóestjeimen. Mozart zongoraversenyei 

Londonban kezdtek állandó repertoár darabjaimmá válni, 

annak köszönhetően, hogy Harry Blech és a London 

Mozart Players évente felkért egy új Mozart-concerto 

előadására. Amikor New Yorkban Széll Györgynek  

elő játszottam, több darab előadása után megkérdezte, 

játszom-e valami Mozartot. Akkoriban vettem fel lemezre 

a K.450-es B-dúr és K.413-as F-dúr versenyműveket.  

Ezekből játszottam neki részleteket, amelyeket Széll 

a másik zongorán lekísért. Ezek után vette a kalapját és 

visszaszólt az ajtóból: „Velem fog Mozarttal bemutatkozni 

Clevelandben és New Yorkban.” Meg is van a vele való 

debütálásom felvétele. A legne vesebb zene karokkal is 

Mozartot játszottam bemutatkozó koncertjeimen:  

a Berlini Filharmonikusokkal és Sir John Barbirollival, 

az Izraeli Filharmonikusokkal és Lorin Maazellel,  

az Amszterdami Concertgebouw Zenekarával  

és Bernard Haitinkkal. Szóval Mozartnak köszönhetek 

mindent!

A Budafoki Dohnányi Zenekar 
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