
Balázs János: 
Keressük a folyamatos  
megújulás lehetőségét
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Gramofon: Amikor megvalósult az első Cziffra Fesztivál, 
egyértelmű volt számodra, hogy lesz folytatás?

Balázs János: Igen, abszolút. Amikor konkrétan megfo-
galmazódott bennem, hogy egy fesztivált kellene létrehozni 
– amely ötlet mindössze az első fesztivált megelőző tavasszal 
született meg –, rögtön azt gondoltam, hogy ez több mint 
egy koncertsorozat, éreztem, hogy nem fog beleférni egyet-
len évbe mindaz, ami eszembe jutott az első fesztivál kiala-
kulásakor. Például azonnal láttam, hogy milyen sok mű-
vészt nem tudtam meghívni, akit szerettem volna.  Így már 
rögtön megszületett a koncepció a következő évre. Hosszú 
távra tervezünk, és ha nem is a konkrét fellépők, de a konk-
rét koncepció már megvan egészen 2021-ig, amikor is 
Cziffra György születésének századik évfordulóját ünnepel-
jük majd. Meg akarunk jelenni a nemzetközi színtéren is, és 
ebbe az irányba már most elkezdtük megtenni az első lépé-
seket, hiszen megyek Kanadába és Ausztráliába népszerűsí-
tő előadásokat tartani Cziffráról, és közben a koncerteken  
az ő repertoárjából válogatok majd műveket. Reményeim 
szerint a centenáriumi évben a világ több pontján is Cziffra 
Fesztivált szerveznek majd. Akár az itthoni fesztivál utazta-
tása szintjén is el tudom ezt képzelni, de még jobb lenne, ha 
függetlenül jönne létre egy-egy fesztivál a különböző orszá-

gokban, ahová delegálnánk magyar művészeket, de min-
denki szerepeltetné a saját muzsikusait is, befutott művésze-
ket és fiatalokat egyaránt. 

G.: Ezek szerint az ötletek tárháza kifogyhatatlan...
B. J: Cziffra ebben nagyon jó kapaszkodó, mert szerteágazó 
mind az életútja, mind a zeneisége, szellemi hagyatéka. Ha 
csak a zenei stílusokat vesszük figyelembe, tudjuk, hogy a 
klasszi kus zenén túl fantasztikusan improvizált, ami kiter-
jedt klasszikus zenei, Liszt-parafrázisokra, de jazz-felvétel is 
maradt fenn tőle. Kávéházakban nagyszerűen játszotta a 
san zonokat, a Karády Katalin-dalokat, de szimfonikus zene-
karral is fellépett és segítette a fiatalokat is. Mindezt próbál-
juk megmutatni. Hogy kik lépjenek fel a fesztiválon, az én 
szuverén döntésem, de igyekszem minden szempontból oda-
figyelni, hogy minőséget képviseljen a fesztivál és hiteles 
személyeket tudjak meghívni. Ez nem egy Richter-fesztivál, 
ahol filozofikus, mély, elgondolkodtató művészekre van 
szükség, tehát bármennyire szeretem és tisztelem Mitsuko 
Uchidát, ezen a fesztiválon nem tudnám őt elképzelni, hi-
szen ő egy filozofikus gondolkodású művész, aki nem illene 
be a Cziffra Fesztivál arculatába. Annál inkább beleillik Fazil 
Say, aki egy zabolátlan virtuóz, vagy Mischa Maisky, aki 
extra vagáns, és különleges, új színeket hozott a zenélésbe. 

2017. február 21. és 26. 
között rendezik meg 
másodjára a Cziffra 
Fesztivált. Az első 
fesztivál tapasztala-
tairól, a fesztivál fenn-
tarthatóságáról, Cziffra 
szellemiségéről, valamint 
a jövő generációjának 
motiválásáról beszélgettünk 
a fesztivál megálmodójával  
és művészeti vezetőjével,  
a Liszt- és Junior Prima-díjas 
zongora művésszel,  
Balázs Jánossal.
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G.: A fesztivál Cziffra György színes egyéniségét igyek-
szik megmutatni azáltal, hogy nemcsak klasszikus zenei 
koncerteket szerveztek, hanem Cziffrának mint bárzon-
goristának, improvizátornak is emléket állítotok, vala-
mint a cigányzene is fontos szerepet játszik. Te magad 
hogyan viszonyulsz ezekhez a műfajokhoz? 
B. J: Bár már konkrét emlékem nincs, de minden bi-
zonnyal életem első zenei élménye jazz lehetett, illetve 
valamilyen bárzene. Valószínűleg otthon is ez szólt, il-
letve cigányzene, mert nagyapám  csellistaként kávéhá-
zakban játszott, még Cziffra Györggyel is együtt muzsi-
kált, tehát innen ered, hogy imádom a jazzt és a 
cigányzenét, illetve általában véve az improvizációs ze-
néket. Az, hogy én mégiscsak a zongorát választottam, 
Cziffrának köszönhetem, mert nagyon sokszor  Cziffra 
lemezei szóltak otthon. Valamelyik Liszt-darab – talán 
a Valse Impromptu vagy a Rigoletto-parafrázis – hang-
jait kezdtem el kibogarászni a billentyűkön, amikor 
még alig értem fel a zongoráig. Készítek időnként átira-
tokat, nekem ez jelent néha kilépést a klasszikus zene 
világából, illetve improvizálunk Lajkó Félixszel koncer-
teken. Ezek a rögtönzések is klasszikus elemekre vezet-
hetők vissza, tehát nem a jazzhez áll közel, amit mi csi-
nálunk. Sok időm nincs kitekinteni a klasszikus zenei 
kötöttségek közül, mivel annyi megvalósításra váró öt-
let, darab van a klasszikus zenében, hogy másra már 
nem igazán marad időm. De a klasszikus zenében is 
fontos, hogy egy kicsit szabadjára tudjuk engedni a fan-
táziánkat, hogy el tudjunk játszani egy chopini rubatót, 
vagy Oscar Petersonnál és Art Tatumnál is megvannak 
azok a figurációk, mint amiket Bartók vagy Stravinsky 
műveiben lehet tapasztalni.. 

G.: Egy induló fesztiválnak mindig vannak levonható 
tanulságai. Vannak-e olyan pontok, amikben más lesz a 
CZF2017-es rendezvénysorozat? 
B. J: Furcsán hangozhat, hogy nem tudok rosszat mon-
dani, de inkább azt mondanám az első fesztivállal kap-
csolatban, hogy túl óvatosak voltunk, kevés koncertet 
szerveztünk. Belevágtunk egy mindössze egyetlen szik-
rából fakadó fesztiválba. Bejöttem a MOM Kulturális 
Központba, hogy van egy ilyen ötletem, aztán végül 
négy koncertet csináltunk. Már januárban nem lehe-
tett jegyeket kapni, a gálakoncertből nyilvános főpró-
bát kellett rendeznünk, és arra is elfogyott az összes jegy 
másfél hét alatt. Most megdupláztuk a koncertek szá-
mát és a Zeneakadémián is lesznek hangversenyek. Per-
sze mindig is a MOM Kulturális Központot fogom te-
kinteni a fesztivál anyaintézményének, hiszen ők voltak 
azok – elsősorban Hambuch Gerda igazgató asszonyt 
kell megemlítenem –, akik első szóra mellénk álltak. 
Most már van egy Cziffra Fesztiválos csapat, egy iroda, 
akiket nem is az anyagi motiváció, hanem a Cziffra 
iránt érzett tisztelet és szeretet vezet a munkájukban, 
hiszen azt, hogy hajnali kettőkor levelezünk egymással, 
nem lehet megfizetni. Az első fesztiválon csak magyar 
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A második fesztivál kétszer annyi koncertet, új helyszínként a Zeneakadémiát 
és még az elsőnél is változatosabb programot kínál. Ahogyan a 2016-os fesz-
tivál esetében történt, úgy a 2017-es rendezvénysorozatot is egy mesterkur-
zus előzi majd meg. A nyitókoncerten debütál a Junior Prima-díjas Kállai Ernő 
által vezetett CZF Kamarazenekar, akik az örökzöldnek számító Mozart Egy kis 
éji zenéjén és Grieg Holberg-szvitjén kívül Balázs János szólójával fogják majd 
játszani Ott Rezső kamarazenekari átiratában Liszt Magyar fantáziáját, a kon-
cert végén pedig Bach kétzongorás c-moll versenyműve csendül fel, amelyben 
Balázs János partnere a másik zongoránál Jandó Jenő lesz, aki szintén találko-
zott Cziffra Györggyel, illetve a híres senlisi Cziffra-verseny díjazottja volt. 
„Talán az egyik legkülönlegesebb koncert Lajkó Félixszel közös improvizációs 
estünk lesz 22-én, ami ezúttal nem egyszeri és megismételhetetlen jellege miatt 

lesz elsősorban fontos, hanem 
mert Dr. Freund Tamás, Széche-
nyi-díjas neurobiológus, az agy-
kéreg működésének nemzetközi hírű tudósa fog előadást tartani a koncert előtt arról, 
hogy az improvizáció során az agyban milyen folyamatok játszódnak le. El tudom kép-
zelni, hogy a Brain Prize-díjas Freund előadására az érdeklődés nemzetközi szintű lesz, 
hiszen a professzor ritkán tart ilyen előadásokat” – mesélte Balázs János. 
A török Fazil Say zongoraestjére a Zeneakadémia nagytermében kerül sor február 23-án, 
ahol Mozart és Debussy művein kívül átiratokat játszik majd: „nagyon fontos volt szá-
momra olyan művészt hívni, aki nemcsak virtuóz, hanem ahhoz valami újat is hozzátesz 
a művészetével és azt hiszem, Fazil Say az a művész, aki egy sajátos hangot tudott 
beemelni a zongorázásába” – vallotta a művészeti vezető.  Rögtön másnap ismét a Ze-
neakadémia nagyterme a helyszín, ahol Balázs János a Kossuth-díjas operaénekesnővel, 
Rost Andreával lép fel izgalmas „Zongopera” című műsorával, amelyen Bellini-, Donizet-
ti- és Verdi-operaáriák hangzanak el, valamint az azokat feldolgozó Liszt-parafrázisok. 
A február 25-i hangszerbemutató kapcsán Balázs János azt is elmondta, hogy egy kis-
iskolásoknak szóló zenei vetélkedőt is terveznek, a legkisebbeknek pedig egy újabb rajz-
pályázatot MuzsikÁlom címmel, amelyen a győztesek álommanó-rajzait párnákra hím-
zik majd.
„Különleges színfoltja lesz a programnak a MOM Kulturális Központban rendezendő 
bárest, ami ma már szinte kihalt műfajnak számít. Egyre kevesebb az olyan bár, ahol nem 
az elfogyasztott alkohol mennyisége a lényeg, hanem az elegancia, a zenei minőség, az 
úri mulatás, vagyis az igazi orfeumi hangulat. A nagyteremben kerek asztalok lesznek, 
Szulák Andrea lesz az est háziasszonya, aki régi Karády Katalin- és Mezei Mária- 
slágereket is fog énekelni Cziffra idejéből Sárik Péter triója, valamint a Junior Prima-
díjas ifj. Sárközy Lajos és zenekara kíséretében”.
A fesztivál szervezői a fiatalok bemutatását is nagyon fontosnak tartják, ezért A jövő 
generációja című koncerten Junior Prima-díjasok és a Virtuózok tehetségei lépnek fel, 
valamint a Cseh Tamás Programból a FolkEmbassy muzsikál. A fesztivált lezáró gálakon-
cert keretében kerülnek átadásra a fiatalokat támogató díjak, valamint az életműdíj, a 
Liszt Ferenc Kamarazenekar közreműködésével pedig szólistaként a művészeti vezetőn 
kívül a világhírű lett születésű izraeli csellistát, Mischa Maiskyt hallhatjuk, aki Balázs 
János szerint „újraértelmezi a csellórepertoárt, különleges módon tudja megközelíteni a 
klasszikus zenét, oldottabbá tudja azt tenni, és olyan, mintha az adott pillanatban kelne 
életre a mű”. 
Mivel Cziffra György az 1950-es években főként kávéházakban zongorázott, természe-
tesen a második fesztiválon sem maradhatnak el a gasztronómiai örömök: a Szamos 
trüffelt készít a Cziffra szelet után, a Takler pincészet pedig egy emlékbort fog palackozni, 
így exportált boraik révén nagyobb esély van rá, hogy könnyebben találkoznak majd 
Cziffra nevével szerte a nagyvilágban.   

II. CZIFFRA FESZTIVÁL (2017. FEBRUÁR 21–26.) – A GRAMOFON AJÁNLATA

Fazil Say 

Mischa Maisky

Sárik Péter
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művészek léptek fel, viszont ha integrálódni akarunk a 
nemzetközi piacon, ahhoz nemzetközi mezőnyre van szük-
ség, így sikerült  megnyernünk két sztárzenészt: Fazil Sayt 
és Mischa Maiskyt. Ők ketten fognak fellépni a Zeneakadé-
mián, a harmadik ott rendezendő koncert pedig Rost And-
reával közös estem lesz. 
Újdonság lesz még, hogy alapítunk egy  kamarazenekart, 
amelynek Kállai Ernő lesz a koncertmestere, és az általános 
repertoáron túl átiratokat is fognak játszani. Például az első 
koncerten Liszt Magyar fantáziáját Ott Rezső kamarazene-
kari átiratában az én szólómmal. Mindez azért is fontos, 
mert hosszú távon gondolkodunk, és egy előadóművész em-

lékét középpontba állító fesztiválnál nehéz a fenntartható-
ság, hiszen nehéz mindig őt a középpontba állítani, mert 
egyrészt már nem él, másrészt meg egyhangúvá válna, ha 
mindig az életrajzából olvasnánk fel, ha Vásáry Tamás el-
mondaná ugyanazokat az anekdotákat és állandóan leve-
títenénk ugyanazokat a felvételeket. Fontos kérdés, hogy 
hogyan lehet hosszú távon ebből egy olyan fesztivál, ami 
fo lyamatosan magas minőséget képviselő és megújuló szín-
foltja lehet a zenei életnek. A megoldást én az utánpótlás-
ban látom és abban, hogy a Cziffra által képviselt szellemi-
séget és zenei irányt továbbvíve folytatjuk. Létrehozunk egy 
kamarazenekart, és ez az együttes a Cziffra Fesztivál rezi-

A fiataloké a jövő. Már-már közhelyszerű megállapítás ez, de mint 
minden közhelynek, ennek is van alapja, nem is kevés. A fiatal 
pályatársak támogatása Cziffra György életében is jelentős szere-
pet játszott, aminek érdekében mindent megtett. „Amikor azt 
látom, hogy egy fiatal zenész nehézségekkel küzd, segíteni sze-
retném, emlékezvén azokra az éveimre, amikor fekete kenyéren 
éltem és csendre voltam kárhoztatva. Hány fiatal tehetség van, 
aki az ismeretlenség szégyenletes betegségétől szenved! Nekik 
magyarázza el valaki, hogy húsz évük a lehető legszebb életkor!” 
– olvashatjuk Cziffra életrajzi könyvében, az Ágyúk és virágok-
ban. Eleinte azzal segített, hogy az általa tehetségesnek tartott 
fiatalokat magával vitte egy-egy fellépésére, tévés szereplésére, 
és saját estjein lehetőséget biztosított számukra is a megmutat-
kozásra: „szokásos ráadásom helyett átadtam nekik a székemet” 
– írja a zongoraművész. Már franciaországi évei alatt összekon-
certezett vagyonának legjelentősebb részét a Senlis-ben talál-
ható Saint Frambourg királyi kápolna helyreállítására, benne a 
Liszt Ferenc Koncertterem kialakítására fordította, továbbá a 
Versailles ban 1969 óta megrendezett, róla elnevezett zongora-
verseny díjazottjait jutalmazta minden erejével. Olyan fiatal ma-
gyar zongoraművészeket támogatott Cziffra, mint amilyen Dráfi 
Kálmán – jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tan-
székvezető professzora –  vagy Mocsári Károly, a francia Liszt-
társaság tanácsadója, akik most helyet foglaltak a 2016. október 
30. és november 4. között a MOM Kulturális Központban meg-
rendezett Cziffra Fesztivál Országos Zongoraverseny zsűrijében 

is. Rajtuk kívül a fesztivál megálmodója és művészeti vezetője, 
Balázs János, a Kossuth-díjas zongoraművész és karmester, 
Vásáry Tamás, valamint Dubrovay László, Kossuth-díjas zene-
szerző díjazta a versenyzőket.
A verseny résztvevői széles repertoárból meríthettek, a zsűri 
Liszt-, Chopin-, Mozart-, Beethoven-műveket, valamint francia 
szerzők darabjait várták, kötelező műként pedig elő kellett adni 
egy Cziffra-átiratot, valamint Dubrovay László egy kompozí-
cióját. Első díját Varga Gergő Zoltán, megosztott második díjat  
Boros Tekla és Rigó Ronald kapott. A zsűri harmadik díjat nem 
adott ki. A legjobb Dubrovay-mű előadásáért járó különdíjat 
szintén megosztva Tóth Kamilla és Varga Gergő Zoltán kapta. 
A Cziffra Fesztivál és az Opera zongoraterem különdíját Barbarics 
Csanád érdemelte ki. Balázs János a díjazottak kapcsán elmondta: 
„Nagy öröm számomra, hogy a verseny folyamán sikerült igazán 
egyéni gondolkodásmóddal megáldott ifjú tehetségeket díjazni”. 
A győztes Varga Gergő Zoltán tavaly diplomázott a Zeneakadé-
mián Némethy Attila növendékeként, a verseny után interjúban a 
következőket nyilatkozta eredményével kapcsolatban: „Legyen 
szó bármilyen versenyről, igyekszem mindig a tudásom legjavát 
adni, a maximumot hozni ki magamból. Ha úgy érzem, hogy ez 
sikerült, utána az eredménytől függetlenül elégedett vagyok.” 

SENLIS ÖRÖKSÉGE ÉS A CZIFFRA FESZTIVÁL ZONGORAVERSENYE

A tavalyi Cziffra Zongoraverseny díjátadója – 
komoly lehetőség a fiataloknak

Cziffra György és felesége az 1980-as évek elején

KLASSZIKUSCÍMLAPSZTORI
Fo

rr
ás

: S
zö

llő
si 

M
át

yá
s

Fo
rr

ás
: G

ra
m

of
on

-a
rc

hí
v



KLASSZIKUS CÍMLAPSZTORI

24 GRAMOFON 2016–2017. TÉL

dens zenekaraként visszatérő vendég lesz minden évben, sőt 
reményeink szerint az év során is koncerteznek majd itthon 
és külföldön egyaránt. 
Terveink közt szerepel, hogy a zongoraverseny díjazottjait 
felléptetjük majd a következő fesztiválokon. Húsz év múlva 
már nem is magáról Cziffráról fog szólni ez a fesztivál, ha-
nem  szellemiségéről, arról, hogy az első verseny győztesé-
nek vagy a már jubileumát ünneplő kamarazenekarnak lesz 
koncertje. Keressük a folyamatos megújulás lehetőségét. A 
fesztivál komplex programsorozatot kínál. Már három éves 
kortól látogathatók bizonyos rendezvényeink, amelynek cél-
ja a klasszikus zene közönségének kinevelése. A mesterkur-
zusok és a versenyek a fiatal művészek zenei fejlődését és 
karrierjük elindítását segítik, a Fesztivál fellépői pedig re-
ményeim szerint olyan művészi irányvonalat szabnak ki a 
következő években, amely a régi romantikus zenélést idézik 
vissza, ahol nem a sportszerű teljesítmény számít, hanem az 
érzelmek és az egyéniség megmutatása és átadása. Ezen fesz-
tivál-modellt egészíti ki még a zenei vetélkedő, valamint a 
díjak, életműdíjak.

G.: Hogyan érdemes megragadni leginkább egy előadómű-
vész szellemiségét?
B. J: Cziffra György esetében például nagyon fontos a ki-
tartás, ami a mostani fiatalokból – tisztelet a kivételnek – 

egyre jobban hiányzik. Gondoljunk bele, hogy Cziffra 
György még börtönben is töltött három évet, bárokban 
kellett zongoráznia, hogy másnap enni tudjanak. Ilyen 
szempontból is lehet példakép. És nemcsak Cziffra, hanem 
ezekben az időkben nagyon sokan így éltek. Cziffrának hi-
hetetlen agilitása volt arra, hogy az őt motiváló művészi 
credót kövesse. Hatvan-hetven évesen is tíz-tizenkét órákat 
gyakorolt, és ezt mindenki tanúsítja Dráfi Kálmántól kezd-
ve Jandó Jenőn keresztül Mocsári Károlyig. Ez a fajta alázat 
páratlan. Ezt kellene átadnunk a jövő nemzedékének, és 
olyan művészeket kellene keresnünk, akik agilisak és ezt a 
szellemiséget keresik. A hatvanas-hetvenes években a világ 
első számú zongoristái között tartották számon Cziffrát és 
mégis leült gyakorolni, sőt elővett kis, saját improvizációs 
képességeihez mérten egyszerű darabokat Rameu-tól és 
Couperintől, hangszíneket keresett, frazeálást és kifejezési 
módot. Ez az, ami őt megkülönbözteti a többi zongoristá-
tól és ez teszi őt egyenrangúvá olyan zongoristákkal, mint 
amilyen Horowitz, Richter vagy Gould volt. Kevesen tud-
ják, hogy amikor Horowitznak azt mondták, hogy ő a leg-
nagyobb improvizátor a világon, akkor ő azt válaszolta: „re-
mélem, lesz egy nap, amikor úgy tudok majd improvizálni, 
mint Georges Cziffra”. 
Cziffra jótékonysága is rendkívüli volt – nem is anyagi érte-
lemben elsősorban –, hiszen amikor koncertjeivel szert tett 
a vagyonára, mindent beleölt az alapítványba, a senlisi ká-
polnába. Híres történet, hogy ablakra már nem volt pénze, 
és Joan Miró felajánlotta, hogy készít üvegablakot. Felkarol-
ta a fiatalokat, lehetőséget adott nekik a megmutatkozásra 
és akiben látta a potenciált, azt segítette. 

G.: Cziffra György egyfajta idol számodra. Fontosak általá-
ban a példaképek? Számodra mit jelentenek? 
B. J: Gyerekkorban elengedhetetlen szerintem. Nagyon jó, 
ha rögtön mi is látjuk, hogy a legmagasabbra kell tenni a 
mércét. Amikor telik az idő és egyre inkább tanuljuk a szak-
mát, persze eljön az a pont – és ez az én életemben is így 
volt –, hogy rá kell jönni: én azért Balázs János vagyok. Egy 
idő után már az ember lehet, hogy el sem tud képzelni más-
képp bizonyos darabokat. De meg kell találni saját maga-
mat, tudni és merni kell leválni. Bizonyos dolgokat meg le-
het és meg kell tartani, de nem szabad utánzóvá válni. 
Abban, hogy megtaláljam önmagamat, nagyon is segítenek 
ezek a zsenik, mert motiválnak, és arra a tradícióra is ha-
gyatkoznunk kell, amit Lisztig szoktunk visszavezetni. Kez-
detben kellenek a példaképek, belőlük lehet táplálkozni, de 
mindenkinek saját magát, a saját egyéniségét kell megtalálja. 

G.: Másokat is meg tudnál említeni, akik motiváltak a pá-
lyádon?  
B. J: Én egyfajta „szentháromságként” tisztelem Cziffra Györ-
gyöt, Horowitzot és Richtert. Még ide tartozik Glenn Gould 
is, de utána nagyon hosszú a szünet. Jönnek később olyan 
művészek, akiket nagyra tartok, csak számomra nem jelen-
tenek igazi zsigeri élményt. Ilyen Argerich, Brendel vagy 
Szokolov. Az életből vagy más műfajból igazából nem na-
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gyon volt példaképem, annyira középponti helyen állt min-
dig is a zene. Nagyon furcsa gyerek lehettem, mert nyolcéve-
sen, amikor megkaptam az első discmanemet, állandóan a 
Mozart Requiemet hallgattam. Ha most meglátnék egy ilyen 
gyereket, megkérdezném, hogy minden rendben van-e vele. 

G.:  Ahogyan Cziffrát is, úgy téged is virtuóz Liszt-játékos-
ként könyvelnek el elsősorban. Mennyire tudsz azonosulni 
ezzel, illetve mennyire tartod skatulyának? 
B. J: Nem tartom skatulyának, mert az nagyon jó érzés, ha 
azt mondják valakire, hogy valamiben nagyon jó. Nyilván 
nem csak Liszt van a repertoáromon. Csak ezen a héten [az 
interjú október 20-án készült] játszottam egy Dubrovay-
zongoraversenyt, most játszom majd a Bartók II. zongora-
versenyt, aztán pedig szólóesten Mozartot, Beethovent, 
Brahmsot és átiratokat fogok előadni. Igyekszem bővíteni a 
repertoáromat. Liszt valahol autentikus számomra. Hogy 
pontosan miért, azt nehéz megfejteni, de nyilván Cziffra 
György miatt, hiszen az ő lemezein nőttem fel. A liszti tech-
nika alapozta meg a zongorázásomat is, hiszen aki Lisztet 
tud játszani, annak nem is nagyon lehetnek problémái a 
zongoratechnikával. Liszt átirataiban a szimfonikus zene-
kari hatást is meg lehet tanulni. Nem beszélve arról, hogy 
egy gazdag életműről beszélünk, amely már Debussyt és 
Bartókot előlegezte meg élete vége felé. Persze dolgozom 
azon, hogy a közönség és a kritikus szakma is elismerje azt, 
hogy játszom mást is, mert úgy érzem, az is én vagyok. De 
mivel tudom, hogy milyen nagyszerű Liszt-játékosok vannak 
akár csak Magyarországon, ha mások úgy érzik, hogy én is 
ott vagyok  közöttük a sorban, az egy fantasztikus dolog.  

G.: Általában kétféle zongoristát szoktak megkülönböztetni, 
bár nem nagyon mondják ki: a már említett csillogó virtuóz 
mellett létezik egy kontemplatívabb, filozofikusabb alkat. 
Míg az előbbibe sorolják Cziffrát vagy Horowitzot, addig az 
utóbbiba például Richtert és Gouldot. Mennyire értesz egyet 
ennek a kategorizálásnak a létjogosultságával? 
B. J: Szerintem teljes mértékben igaz abból a szempontból, 
hogy ha most lesarkítjuk bizonyos darabok kvázi etalon fel-
vételeire a dolgot, nem tudok elképzelni Cziffra Györggyel 
egy olyan Schubert B-dúr szonátát, mint amilyen Richteré 
volt. De abban is biztos vagyok, hogy soha az életben nem 
tudott volna olyan Rigoletto-parafrázist játszani Richter, 
mint amilyent Cziffra. Az a legjobb, amikor ez az irányzat 
belülről fakad, amikor valóban alkati kérdés: nem kitalá-
lom, hogy én most virtuóz vagy filozofikus leszek, mert ép-
pen az a trend, hanem az vagyok. Néha elég megnézni a 
felvételeket és látszik, hogy ki milyen ember volt, amikor 
még le sem ült a zongorához: hogy Horowitz hogyan vicce-
lődött vagy hogy Cziffra milyen tűzmadári lendülettel ült a 
zongorához. Teljesen rendjén van, hogy szétválasztjuk ezt a 
kettőt és a repertoár választást is nyilvánvalóan befolyásolja 
az, hogy ki milyen típusú művész. 
Vannak például olyan darabok, amelyekről nem tudnám 
elképzelni, hogy eljátszom őket. Prokofjev zongoraszonátái 
vagy Ligeti etűdjei jelen pillanatban nem állnak hozzám 

olyan közel, de Stravinsky Petruskája vagy Dubrovay László 
művei igen. Akivel nagyon szívesen foglalkoznék, ha majd 
lesz időm, az Szkrjabin, ő a különleges zenei hangzások, a 
szinte kaotikus akkordok és már-már jazzes harmóniák 
netovábbja. Van valamiféle alkoholmámoros hangulata a 
műveinek, az ő zongoraszonátáival, a zongoraversenyével 
feltétlenül szeretnék foglalkozni. Nagyon intim, törékeny 
világ az övé, amihez nem lehet olyan vehemenciával neki 
látni, mint egy Bartóknak vagy egy Lisztnek. Ezt inkább 
otthon kell érlelgetni. Szívesen játszanék egyszer egy 
Szkrjabin-estet, megjegyzem, zongoratechnikája teljes mér-
tékben a liszti technikán alapszik. Az ember már az első 
blattolásnál érzi, hogy lesz-e mondanivalója egy adott da-
rabbal vagy sem. Sokszor érzem azt mostanában bizonyos 
művészekkel, hogy úgy lépnek fel egy Beethoven-fesztiválon 
vagy egy Prokofjev-fesztiválon, hogy közük sincs a szerző-
höz. Ilyenkor azt érzem, kételkedik a művész a saját beállí-
tottságában. Például lehet, hogy sokan nem tudják elképzel-
ni velem Bartók II. zongoraversenyét, de az ’56-os évforduló 
és a Cziffrához fűződő viszonyom miatt adekvát, hogy én 
játsszam és úgy érzem, van is vele mit mondanom. 

G.: Végezetül visszatérve magára a fesztiválra: Az első fesz-
tivál erős kommunikációja révén is számos cikkben szinte 
mesés, hihetetlen történeteket ismerhettünk meg Cziffráról. 
Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is motiválja a közönséget, 
hogy eljöjjön egy ilyen fesztiválra? Voltak olyan visszajelzé-
sek, hogy valaki azelőtt nem is ismerte Cziffra zongorázását, 
de megragadta őt az élettörténete, és ezért jött el egy-egy kon-
certre?  
B. J: Szerintem jócskán befolyáshatja az embereket, persze 
a fesztivál előtt is tudta nagyjából mindenki, hogy ki volt 
Cziffra György. Azt sem mondanám, hogy benne volt a 
levegőben, mert nekem is csak tavaly jutott az eszembe. 
Mindenesetre azzal, hogy ez megszületett – bár lehet, hogy 
egy kicsit túldimenzionálom –, azzal, hogy tucatjával kap-
tam a gratulációkat, én ezt abszolút restanciának gondo-
lom Cziffra felé, aki mindig is egyfajta mostohagyerek volt. 
A szakma nyilván tisztában volt az ő tudásával, amit sajnos 
sokan egyoldalúan ítélnek meg, de ők lehet, hogy nem is-
merik a teljes repertoárját. A közönség számára talán most 
került helyére a puzzle utolsó darabja is és talán ezért érde-
kes pont most bemutatni az életutat a fiataloknak, hiszen a 
jövő mégiscsak az övék. A motiváció miatt különösen fon-
tosnak érzem, hogy megismerjék Cziffra életét. Hiszen 
nagyszerű példa az ő élete arra, hogy lássuk, még a legrosz-
szabból is van kiút. Nekünk pedig manapság a legnagyobb 
problémánk, ha elmegy a wifi. Szerintem ezért kapta fel a 
sajtó is Cziffra ügyét, hiszen rapszodikus életet élt, amely-
ben az éhezéstől kezdve a sikerig minden megtalálható. 
Kész történelemkönyv. Ha engem tud motiválni, szerintem 
másokat is tud. �

Bővebb információ, teljes program és érdekességek a fesztivál 
honlapján: http://cziffrafesztival.hu 




