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Kárpáthy Gyula

„Alkotó rögtönzés”
(Cziffra Györgyr�l és Horváth Jen�r�l, Zoltán Pálról)

Szinte ott ülök most a vonaton, amikor Horváth Jen�vel, Zoltán Pállal együtt 

utaztunk a dunántúli büntet�intézet felé, ahol Cziffra György volt fogságban. 

El�zménye: Horváth Jen�, a félt� jó barát három héttel ezel�tt lent járva a bün-

tet�intézetben, döbbenten látta, hogy Cziffra tenyere, varázslatos ujjainak bels� 

része teljesen feltörve, véraláfutásos. Kiderült: k�törésre osztották be. Azért ke-

rült fogságba, mert nem bírván már azt a szorítottságot, amibe élete került az 

akkori rendszerben, megpróbált disszidálni, de a határon lebukott.

– De hát Gyuri, miért nem tiltakoztál az ilyen kezet gyilkoló munka ellen? 

 Miért nem magyaráztad meg nekik, hogy mit jelent a m�vészetnek a két kezed? 

– kérdezte akkor Horváth Jen�, mire a m�vész csöndes nyugalommal felelte:

– Nem kívántam kivétel lenni, ha ennyit nem tudnak rólam, minek magya-

rázkodjam?

Ámde Horváth Jen� nem nyugodott bele, s mozgósított. Persze ehhez 

hozzátartozik: „könny� volt neki”, hiszen akkoriban � az ország egyik legked-

veltebb zeneszerz�je volt b�bájos dallamaival, áradó kellemével, amely szemé-

lyesen is jellemezte, mikor a zenészek mellett ült, nemegyszer közösen játszott 

különböz� szórakoztatóhelyeken Cziffra Györggyel és Zoltán Pállal. Tiltakozó 

iratot, memorandumot nyújtottak be, s az aláírók között – ahogy így vissza-

emlékezem – valóban hírneves színészek szerepeltek. Bessenyei Ferenc, Bilicsi 

Tivadar, Dayka Margit, Horváth Tivadar, Kiss Manyi és még annyian mások, 

valamint az akkor legnépszer�bb énekes el�adóm�vészek Ákos Stefi t�l Zsolnai 

Hédiig. A memorandumnak meg is lett a foganatja, mert hivatalos rendelkezést 

adtak át Horváth Jen�nek hogy Cziffra Györgyöt azonnal mentesítsék a k�fejt� 

munka alól.

Az eredményt�l felbuzdulva, igen élénk hangulatban volt Horváth Jen�, és 

Zoltán Pál úgyszintén. Hogy is ne. �k csodálatos triumvirátust alkottak; miel�tt 

Cziffra György lebukott volna, együtt járták az országot, turnékon, hatalmas si-

kerrel. Horváth Jen� emlékét azért is fontosnak tartom idézni, mert groteszk 

dolog, hogy �, aki megannyi operett, daljáték, nóta és dal szerz�je volt, ma-

napság szinte feledésre ítéltetett. Még inkább így van ez Zoltán Pál esetében. 

Holott: e haza zenei kultúrájának, s egyáltalán a hazaszeretetnek – mint alább 

láthatjuk majd – egyik, szinte tragikumi példáját nyújtotta…

Ama vonatutazáson Horváth Jen� élénkségét�l felpezsdülten Zoltán Palinak 

is három olyan élménye jutott eszébe Cziffra Györgyr�l, amelyek most is kötet-

be kívánkoznak. A világhír� zongoram�vész az „ágyúkat és virágokat” asszo-

ciáló (sorsát szimbolizáló) kötetben sok mindenr�l szól, ez a három lényeges 

momentum azonban nem szerepel benne.

Mind a három összefoglalója: „Az alkotó rögtönzés tematikájába illik.”
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Az els�: Cziffra György (nem ennek az emlékezésnek a keretébe való, hogy 

miért) végül is nem végezte el a Zeneakadémiát. Ezért a negyvenes és ötvenes 

évek fordulóján azon probléma elé állott élete, hogy amikor zongoram�vészi 

turnéját szervezték, nem kaphatta meg honoráriumviszonylatban sem a m�vé-

szi kategóriát. Ebbe nem nyugodott bele az � zeneakadémiai zongoratanára, 

Ferenczy György, és sok vita, hadakozás után végül is úgy határozott, hogy egy 

magas szakért�i zs�rit szervez a Zeneakadémián, amely eldöntheti: megilleti-e 

(milyen komikus ezt ma végiggondolni) Cziffra Györgyöt a m�vészi kategória 

vagy sem. A zs�ri elnökének sikerült megnyerni magát Kodály Zoltánt.

Sor került a Zeneakadémián Cziffra meghallgatására Chopin és más klas-

szikusok m�veinek tolmácsolásával; majd Ferenczy kezdeményezte, hogy mu-

tassa fel zseniális improvizálókészségét. Az els� játékmenet után Kodály intett, 

felállt, odaült a zongorához és kis gondolkodás után lejátszott egy dallamot; 

majd intett Cziffrának, hogy ezt variálja, jelezze improvizáló fantáziáját.

A Mester visszaült a helyére; s közel tíz percig – ez zenében nem kis id� – 

fi gyelte Cziffrát. Aztán felállt.

– Uraim – mondta a Mester –, ha ezt a dallamot nem itt, most találtam volna 

ki, azt hinném, Cziffra úr valahonnan ismerte, s volt ideje felkészülni rá.

Kezet fogott Cziffrával. „Köszönöm” – mondta, és indult kifelé. A zs�ri má-

sodelnöke, az Operaház igazgatója utána sietett: „Professzor úr! Tehát megad-

hatjuk a m�vészi min�sítést?” Kodály ingerülten felelte: „Ilyen kérdés méltatlan 

az ön m�veltségéhez!”

A  második improvizációs téma még „vizuálisan is drámaibb”, ha az ese-

ményt magunk elé képzeljük. Cziffra, Zoltán és egy barátjuk egy alakulatban 

szolgáltak az ukrajnai fronton, amikor bekövetkezett a tragikus doni áttörés, 

katasztrófa. A roppant fejetlenségben egy napon elszakadtak egymástól, s Zol-

tán és a barát kétségbeesve keresgélni kezdték, hogy hol van a Cziffra? Napo-

kon keresztül kutatgatták. Egy kés� este abban a roppant hóban és fagyban 

bandukolva mentek, egyre fáradtabban, amikor egy közeli falu templomából 

a távolság miatt alig hallható orgonaszóra fi gyeltek föl. Egymásra néztek, s 

kimondani alig merték, hogy mire gondolnak. Fagyottan és fáradtan, ám a re-

ményt�l felbuzdultan indultak toronyiránt, és odaértek az ortodox templomhoz.

A kapun belépve dantei, infernális látvány tárult elébük: körös-körül földön 

és hordágyakon s a templompadokon jajveszékel� sebesültek tömege, holt-

fáradt ápolón�k, orvosok vánszorogtak közöttük…

S  odafentr�l, egy érezhet�en már rozzantabb templomorgonából csak 

szólt, szólt a zene… Botladozva értek föl az orgonakarzat lépcs�in, s akkor 

látták: a jéghideg templomban, fölgy�rt ujjú, egy szál ingben, a munkától ve-

rítékesen ott ült és játszott, játszott Cziffra György. Lábánál három-négy kiivott 

vodkásüveg.

Cziffra kimerültségt�l üveges tekintetében is öröm csillant fel, amikor Zol-

tánékra nézett:

– Csakhogy jöttök! Most majd felváltotok! Már nem bírtam volna tovább…

Kiderült, akkor már harmadnapja játszott folyamatosan, úgyszólván éj-

jel-nappal a sebesülteknek, haldoklóknak; mert ha abbahagyta, nyöszörögve, 

kétségbeesetten feljajongtak, hogy játsszon még, mert ez jelentette számukra 

az utolsó életvigaszt, reményt.
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Micsoda drámai fi lmjelenet a nagy m�vész életéb�l!

Miért mondom ezt?

Mert ugorjunk most az id�ben: Zoltán Pál 1956. december végén négy 

gyermekét és feleségét felpakolván nekivágott a világnak, Dél-Amerika felé. 

Útközben a hajóskapitány elszerette a feleségét, s � partra szállt csóró apaként 

Venezuelában, majd nem bírva soká, visszatért és kikötött Párizsban Cziffra 

Györgynél. Hatalmas öröm, üdvözlés. Hosszú napok beszélgetése során Zoltán 

Pál felidézte Cziffrának ezt az ukrajnai látomást. A m�vész fölugrott, vehemen-

sen kiáltott: „Látod, Pali! Csak te írhatod meg az életemet! Állandóan ostromol-

nak, hogy szeretnének fi lmet készíteni rólam! Ezt a forgatókönyvet csak te ír-

hatod meg! Senki más nem alkalmas erre! Itt maradsz velem, én a gyerekeidet 

kitaníttatom, sínre rakom.”

Aztán átutaztak Zoltánnal az USA-ba, és itt jön a harmadik improvizációs 

történet. Amikor a Los Angeles-i nagy csarnokban este nyolctól tízig tartott a hi-

vatalos program, a sokezernyi elementáris lelkesedés� közönség nem engedte 

lemenni a pódiumról Cziffrát, és újra és újra és megint újra játszania kellett, 

már szinte „közrendészeti kérdés volt” az extázis, míg végül éjjel egy óra kö-

rül már a közönség is kimerült és leengedte a színr�l… Ez már az egyetemes 

világsiker története.

(A históriát lezáróan: Zoltán Pál a Cziffra György-i anyagi-erkölcsi lehet�sé-

get kikerülve – amikor is dollárban és gyermekei sorsában kinyílt a lehet�ség 

el�tte – inkább hazajött, elmondhatatlan hazaszeret� nosztalgiájával, 3600 fo-

rintos fi zetéssel a F�városi Operettszínházba, s lett fölfedez�je és dramaturg 

gazdája a Piros karaván cigánymusicalnek, és munkálkodott más cigányzene-

karok nótaestjeinek konferansziéjaként országosan, haláláig.

Az Isten áldja meg emlékét.)


