
kultúrtér 2020. február 13. 7

FOTÓK: CSERMÁK ZOLTÁN/ARCHÍV

Nagy veszteség érte a magyar 
s különösen a külhoni zenei 
életet: 55 éves korában ka-
rácsonykor elhunyt Csuprik 
Etelka zongora művész. Ha-
lálát szénmonoxid-mérgezés 
okozta. A cigány származású 
tehetséges zenésszel 2011. 
december 12-én készítettem 
Ungváron rövid interjút, 
amelyben pályájáról és mű-
vészi hitvallásáról beszélt.

→ CSERMÁK ZOLTÁN

Hogyan alakult a pályája?
Hároméves koromban kezdtem 

el zongorázni, s 19 éves koromig 
Kárpátalján éltem. Ezt követően 
a „vándorévek” következtek: a 
Moszkvai Konzervatóriumban ta-
nultam három évet, de a lembergi 
Mikola Liszenko Nemzeti Zenea-
kadémiát is elvégeztem. Később 
Budapesten dolgoztam, Benedek 
Tamás stúdiójában 12 CD anyagát 
rögzítettem. Számos magyar város-
ban léptem fel, talán a legemléke-
zetesebb az az operaházi koncert 
volt, amelyen Jansug Kakhidze 
grúz karmesterrel Liszt Esz-dúr 
zongoraversenyét játszottam.

Ezen az estén Liszt másik zon-
goraversenyét tűzte műsorra. A 
romantikus magyar szerző végig-
kíséri életét?

Talán eljutottam arra a fok-
ra, hogy mindegy, mit játszom. 
De különösen szeretem Lisztet, 

Bachot, Mozartot, Beethovent, 
Rach ma ninovot, Chopint, egy-
szóval a nagyokat. De valóban, 
inkább a romantika felé billen a 
mérleg. Csaknem a teljes Liszt-re-
pertoárt játszom, nemrégiben 
rendeztünk például Lembergben 

egy rangos fesztivált, amelynek 
középpontjában Liszt művészete 
állt. Örülök, hogy a nagyközön-
ség elé tárhattuk a zenész leg-
jobb darabjait. Szeretem mindkét 
zongoraversenyét egy koncer-
ten előadni. Emellett igencsak 
kedvelem a Dante-szonátát, a 
négy Mefi sztó-keringőt, a h-moll 
szoná tát, az Obermann völgyét és 
a Transzcendens etűdöket.

Liszt átiratai is közel állnak 
művészetéhez?

Bayreuth-ban a Wagner Ze-
nei Egyesület ösztöndíjasaként 
sokat játszottam közülük. Külön 
kérésnek tettem eleget, hogy 
Liszt Wagner-átiratait tűzzem 
műsoromra, így megtanultam a 
Tannhäuser, a Parsifal és a Trisz-
tán és Izolda átiratot. Az előadá-
sukra– nehézségük miatt – kevés 
zongorista vállalkozik. A néme-
tek különösen kedvelik e bravúr-
darabokat, jóllehet elhangzanak 
olyan felhangok is, hogy nem 
kellett volna a Wagner-műveket 
Lisztnek átírnia. Pedig talán Liszt 
ismerte legjobban Wagner ze-
néjét, hiszen Cosimán keresztül 
családi szálak is kötötték a zene-
szerzőhöz. Ha nincs Liszt, akkor 
Wagner karrierje is bizonytalan-
ná vált volna: ő segített a legtöb-
bet neki.

Liszt számos orosz komponis-
ta művét is átdolgozta. Hogyan 
értékelik az oroszok, illetve 
az ukránok a zeneszerző élet-
pályáját?

Nem ismerek olyan zenészt, 
aki ne szeretné Liszt Ferencet. Ta-

lán csak az nem kedveli, aki nem 
tud zongorázni. Úgy tartják, hogy 
amíg Paganininél a Caprices-ei ál-
lítják nehéz feladat elé a művésze-
ket, addig Lisztnél a Transzcen-
dens etűdök lejátszása az embert 
próbáló. Liszt elsősége a zongo-
rairodalomban elvitathatatlan, 
rendkívüli tehetsége volt, az idők 
végezetéig érték marad.

Pályaindulása, repertoárja szá-
mos közös vonást mutat egy má-
sik, cigány származású zongoris-
táéval, Cziff ra Györgyével.

Szeretem Cziff ra Györgyöt, 
életrajzát jól ismerem, és elol-
vastam az Ágyúk és virágok című 
könyvét is. Az egyik legnagyobb 
zenész volt, akit valaha hallot-
tam. De nem minden interpretá-
cióját fogadom el. Nem könnyű 
igazságot tenni, de akárcsak Vla-
dimir Horowitz, ő sem ragaszko-
dott mindig a Liszt által leírtak-
hoz. A már említett Obermann 
völgye vagy a Mefi sztó-keringők 
előadásában több szabadságot 
engedett meg magának. Liszt 
elég világosan vetette papírra 
műveit, semmit nem kell hozzá-
tenni. Szeretem azt játszani, ami 
a kottában szerepel.

A nagy művészek életében 
mindig fontos szerepet játszott 
a „jutalomjáték”. Mi lenne az ön 
Liszt-jutalomjátéka?

Kevés az olyan zenész, aki 
Liszt művészetével teljes mérték-
ben azonosulni tud. Választásom-
ban természetesen a legnagyobb 
darabok szerepelnének, s itt már 
ismétlem önmagam. A két zon-
goraverseny közül az A-dúr áll 
hozzám közelebb, mivel önmagá-
ért beszél, de az Esz-dúrt is szere-
tem. A h-moll szonátát is műsorra 
tűzném, s nem feledkeznék el a 
Mazeppa-átiratról sem. A koncert-
etűdök sorából a Manók táncát 
emelném ki.

Hogyan értékeli a mostani kon-
certet?

Egy kicsit rányomta a sietség 
a bélyegét a hangversenyre. Min-
denképpen elvállaltam a fellé-
pést, mivel azt szerettem volna, 
hogy a város zenei élete ezzel is 
színesedjen. Az Ungvári Szimfo-
nikus Zenekar igen elfoglalt, így 
két próbán kellett összeszoknunk, 
s Rózsa Ferenc karnaggyal is most 
dolgoztam először. Szimpatikus 
embernek ismertem meg, tetszik 
nekem a művekről alkotott felfo-
gása. A Mosonyi-kantáta is lenyű-
gözött, nem ismertem a darabot. 
Különösen nagyra tartom, hogy 
az előadók két próbával mit hoz-
tak létre; ebben a kiváló kórusnak 
is oroszlánrész jutott.

A KÁRPÁTALJAI SZÁRMAZÁSÚ ZONGORAMŰVÉSZ LISZT FERENC HITELES MEGSZÓLALTATÓJA VOLT

In memoriam Csuprik Etelka

Az ungvári koncerten Rózsa Ferenc karnagy (jobbra) köszönti az est ünnepeltjét, a zongoraművészt

H I R D E T É S

→ Csuprik Etelka szakmai megítélése

A lembergi zeneakadémia docense, számos nagy 
nemzetközi versenyen szerepelt kiváló eredménnyel, 
így 1988-ban a Mikola Liszenko Nemzetközi Verse-
nyen ért el első helyezést, a Rachmaninov-versenyen 
(Moszkva, 1990) és a Liszt Ferenc emlékére szerve-
zett nemzetközi zongoraversenyen (Budapest, 1991) 
egyaránt harmadik helyezéssel ismerték el tudását. 
Három évvel később a Vladimir Horowitz Nemzetközi 
Zongoraversenyen aratott megérdemelt sikert.
Rózsa Ferenc karnagy 2011-ben egy különleges kon-
certen Ungváron mutatta be a nagy magyar roman-
tikus zeneszerző, Mosonyi Mihály A magyarok tisz-
tulás ünnepe az Ungnál a 886-ik esztendőben című 
kantátáját. A hangversenyen működött közre Csuprik 
Etelka kirobbanó sikerrel. A koncert nemcsak a város, 
hanem az egész kárpátaljai magyarság jeles kulturális eseményévé vált. A koncert után 
kerestem meg a művészt, aki igen fáradtan, de készséggel állt rendelkezésemre. Kicsit 
szabadkozott, hogy Lembergben nincs kivel magyarul beszélnie, így keresi a szavakat, 
de a beszélgetésben ez csak helyenként érződött. Az akkori hangfelvételt egy későbbi 
terjedelmesebb íráshoz tettem félre, amire már nem került sor. Az interjún dolgozva 
felkerestem Rózsa Ferenc karnagyot, aki szívesen megosztotta gondolatait az estről. 
A két művész véleménye között van ugyan némi ellentmondás, de ez is hozzátartozik 
a zongorista portréjához: „Csuprik Etelkával Ungváron adtam közös koncertet, a mű-
vésznő Liszt Ferenc A-dúr zongoraversenyének szólóját játszotta az én vezényletem-
mel. Etelka a cigányzenészekre emlékeztető rubato-játékstílust képviselte szinte már 
a szélsőségekig. Ez jellemző volt egykor Cziff ra György Liszt-előadásain is, ami eléggé 
komoly megpróbáltatások elé állította a zenekart irányító karmestert. Szerencsémre 
sikerült összecsiszolódnunk, és egy fantasztikus hangulatú koncertet adnunk. Etelka 
zabolátlan temperamentuma, játékának az ősi hagyományokban gyökerező belső ereje 
– a kevés próbalehetőség ellenére is – igazán remek, sikeres előadást eredményezett. 
A koncertet a Kárpátalja Megyei Állami Televízió rögzítette, és a Duna World csatorna 
első komolyzenei adásában mutatta be a világ magyarságának.”




