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Megírtam a Második könyvet is. Napjainkig idéztem fel negyven év történéseit, úgy, ahogyan én láttam, éreztem, azt, ami
fájt s mindazt, aminek örültem. A világ kitágult, a szívem öszszeszorult, mindenemet odaadtam, mindenfélét kaptam.
Indulatos voltam, de (egy-két kivételtõl eltekintve) távol állt
tõlem a haragtartás; türelemmel viseltem az árulás, a gyûlölet
handabandázó, irigykedõ fenekedését. A bosszú gondolata
sohasem kísértett meg.
Megírtam mindazt, amirõl volt és van véleményem. Nem ítélkeztem, még kevésbé jósoltam.
Megállapítottam.
Ha zene – hát legyen. Ha tisztesség, becsület, aljasság, politika, szeretet, szerelem, barátság, világnézet, siker, bukás – hát
legyen. Ha szülõk, testvérek, barátok, ha azok, akiket legjobban szerettem: a nõk, lányok, asszonyok és egy szál gyermekem – hát legyen.
A sors azzal tüntetett ki, hogy sokan szerettek. Megrendült
boldogsággal fogadtam ezt az ajándékot.
Azzal büntetett, hogy sok irigyem volt. Hála égnek.
Vélekedésemet a dolgokról harag nélkül, a mások védelmében fogalmaztam meg. A jót is meg a rosszat is. Olykor mélyebbre láttam a kelleténél.
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1.

Jókedvû hõsködést, kamaszos hevülettel felfûtött drámákat, olykor tragikus jelenetsorokat idéztem magam
– és az olvasó – elé, arra a kútkávára görnyedve, amelyrõl az emberfia rápillanthat saját múltjának hol zavaros,
hol tisztán tükrözõdõ vízfelületére, csak sejtvén azt a
mélységet és feneketlenséget, amelyrõl századom bizonyára legnagyobb regénycsodájából szerezhet tudomást, kinyilatkoztatást és megrendülést: a Thomas
Mannéból. Kutakodni, emlékezni, felfedezni, okokat
keresni, értelmezni viszont mindenki szeret, de a látászavarok, a butaság, az ítéletalkotás befolyásoltsága, az
érzelmek kaotikus rendezetlensége, az önismeret elfajzása vagy nemléte pokoli karnevált zúdít a nyakunkba.
Olyan németalföldi haláltáncvíziókat, ahol a maszkok
és álarcok sokaságán alig gyõzünk csodálkozni. Rámeredünk a múzeumok valamelyik festményére: hosszú
tízperceken keresztül próbáljuk identifikálni a kisebbnagyobb szörnyeket, ördögöket, válogatott kínzásokat,
majd megpendül bennünk egy halk és egyre erõsödõ
hang: mi tán jobbak vagyunk? Szebbek, becsületesebbek? Nem érzünk-e révült, elfajzott gyönyörûséget mások kudarcainak, bukásainak, fájdalmainak láttán? Éppoly tétován és dermedten állunk az egyszerûnek csúfolt
mindennapok tébolyában, mint a képtárak mesterséges, affektált csendjében, a ragyogó fényû parkettákon.
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Emlékezéseim elsõ könyvének fedelére kissé hivalkodó és nyers címet gyártottam. Ennek magyarázatát
kínálja e második könyv indító bekezdése. Hitem szerint ugyanis a tisztességhez az is hozzátartozik, hogy a
magunk kreálta álarcokat éppúgy a sutba vágjuk, mint
azokat, amelyeket mások aggatnak, erõszakolnak ránk
naponta, éveken, évtizedeken keresztül. Fáradozom,
hogy arról írjak, ami én vagyok, és azt írjam meg, amit
én tapasztaltam és láttam. Eszem ágában sincs igazságot osztani, elfogulatlanságot mímelni, megértésrõl tanúskodni, kínos és unalomáradatba fúló mérlegelésekkel fecsérelni a magam és az olvasó idejét.
A címválasztásban volt még egy sokkal intimebb, szívemnek kedves elõzménye. Talán 1959-ben kért meg
Sebestyén János, a kiváló orgonista, az univerzális billentyûs-hangszermûvész (a rendkívül népszerû rádiós
szakember), írjak már neki egy csembalódarabot, kezd
divatba jönni a hangszer, magyar mû nincs, hátha
eszembe jut valami, sokat utazik, mindig mûsorra tûzi.
(Így lett.) Kitaláltam: négy tétel, különbözõ – nekem nagyon kedves – zeneszerzõ modorában és a barokk
hangszerre jellemzõ formák felidézésével. TOCCATA –
GAVOTTE – SARABANDE – GIGUE (de Falla, Prokofjev,
Ravel és P. E.). Megmutattam tanáromnak, F. F.-nek, mosolygott, tetszett neki. „Mi lesz a címe?” – „Nem tudom,
nincs ötletem.” Picit töprengett, majd nevetve kivágta:
„Négy önarckép álarcban”. Játékos és komoly gondolatait két kézzel szórta nyakamba. A csembalódarabok
nyújtotta léha kirándulás, maszkabál találó és fejre állított címe jutott eszembe, amikor munkához láttam. Motoszkált bennem, és rájöttem, hogy a zenében, az életben és a matematikában oly gyakori inverzió segítségével közelíthetek legbiztonságosabban eltökélt, tudatos
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kockázatvállalásomhoz, szigorúságomhoz. Szépítgetés
nélkül kell fogalmazni, egészen a párbaj küszöbéig. Idegeim nem remegnek, legfeljebb a kezem. Bocsánatot
nem kérek; visszafojtom a lélegzetemet, elõszedem a
nyári szolgálatban „kiváló lövészteljesítményért” kapott, feketére rozsdásodott kitüntetésemet, és úgy célzok, ahogy manapság a fotómûvészet lovagjai teszik.
Így került az „álarcban” helyére az „álarc nélkül”, s lett
a „négy”-bõl annak sokadik hatványa.
Pályatársaim vegyes érzelmekkel, irigységgel, lenézéssel, neurotikus kirohanásokkal, ironikus és lapító kényszermosolyokkal nyugtázták azt a legmagasabb kormánykitüntetést1, amelyet természetesen nekik kellett volna
megkapniok, nem pedig nekem vagy pláne Szokolaynak.
Úgy vélték, hogy a sikeresen megújuló magyar operák
hívták fel magukra a Párt és a funkcionáriusok figyelmét.
Nosza! Minden jobb képességû kollégám korra és nemre
való tekintet nélkül rontott neki a mûfajnak, hírt, dicsõséget, díjakat remélvén munkája és szorgalma gyümölcseként. Valószínûtlenül kínos, ostoba és elképesztõ megfontolások nyomán születtek meg a felesleges hangjegyek
milliói és a telefirkált partitúraoldalak ezrei. Ezek még csak
rokonságban sem voltak a színpaddal, a zenedrámával, az
operával, az énekhanggal, a szituációérzékkel, a figurák
zenei megfogalmazásával, a színpadi idõvel… kár folytatni. A librettók egyre fennköltebbek lettek, a szerencsétlen,
nehezen zenésíthetõ, dekompenzált színpadi szívdobogással küszködõ magyar klasszikusok (Csongor és Tünde,
Az ember tragédiája, Mózes), Szokolay bárdolatlan Hamletje,
amelyben az új eszközökkel való ügyetlenkedés elfogadhatatlan, üres és csúnya hangzásokat zúdított (a Vérnász
1. Kossuth-díj
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színfalhasogatásait lecsökkentve – vesztére) a közönség
nyakába, majd Németh László (az agyondajkált ellenzéki,
író-mindenes) szövegére írt Sámsonja világossá tette, hogy
a komoly drámai, színpadi és vokális érzékkel rendelkezõ
Szokolay belezuhant a „vielschreiberei”, a grafománia
csapdáiba; abba a labirintusba, amelybõl aztán soha többé
nem tudott kikecmeregni. Ez az általános kínlódás, a megoldhatatlan feladatokkal való áldatlan küzdelem, az „operaszínpad: biztos siker ” szirénhangjainak végzetes kísértése ellen csak sok-sok viasszal és árbochoz kötöttséggel lehetett volna védekezni.
No, meg egy mértékletes – vagy inkább alapos – önvizsgálattal. Én is hozzáfogtam az egek ostromlásához.
Sok okom volt rá: többek között például az a meggyõzõdésem, hogy rendelkezem a tehetségnek azzal a sajátosságával, amely okoskodás, alantas és mögöttes célok nélkül
köt a színpadhoz, érzékem van a drámához, a színpadon
járkáló és ágáló emberek legtitkosabb tulajdonságainak átvilágításához, zenei megfogalmazásához, a valóságos és a
drámai (zenei) idõ közötti különbség gyönyörködtetõ áthidalásához, észrevétlenné formálásához. (Csak egy magyarázó ellenpéldát említenék: a zeneirodalom csúcsteljesítményeinek legszikrázóbb remeke Richard Wagner
Trisztán és Izoldája. A II. felvonás elsõ képében Izolda várja
szerelmesét, olyan hosszan, hogy egy rosszkedvû nézõ
már-már elviselhetetlennek érezheti a mûvészi önkényt.
[Én meg rövidnek találom.] Magyarázat: a Teremtõnél
nincs idõtengely, a géniusz öntörvényû. Persze jobb csínján bánni a dolgokkal: Puccini géniusza mindenre figyel,
zenedramaturgiája – s ezen belül az idõvel való bánásmódja – felülmúlhatatlanul tökéletes. [A többirõl késõbb.])
Tudtam, meg a szóbeszéd is váltig állítja, hogy könynyû megírni az elsõ sikeres verseskötetet, regényt,
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nyerni az elsõ lóversenyen, megszerezni az olimpiai
aranyérmet, megírni az elsõ operát, megkapni az elsõ
kitüntetéseket. Az ádáz küzdelem, szorgalom, rengeteg
munka, szerencse, a véletlenek csodálatos halmaza rejtve marad a külsõ szemlélõ elõtt. Örvendezünk a felfedezésnek, a fiatal zeneszerzõ (költõ, író, tornász – tetszés szerint folytatható) beváltotta a hozzáfûzött reményeket. („Lám, lám, mibõl lesz a cserebogár?!”)
Ez a kényelmes, bár nélkülözhetetlen jelzõs szerkezet
az emberi együttélés kegyes hazugságainak páratlan remeke. Egyszerre nyomasztó a megjelöltnek és a tömjénezõnek, tágassága mindent befogad: jót, rosszat, semmit,
szemtelenséget, agresszivitást, kijelöli a cselekvésre kötelezettek útját. Lehet dicsérõ, fitymáló, rejtegetett szívritmuszavarok elõidézõje, közömbösség vagy gyûlölet forrása (könnyû ezeknek, bezzeg a mi idõnkben!), a hatalom kötelességteljesítõinek önelégült vállveregetése,
kegyes ajándékozó kedvének önmagát minõsítõ gesztusa. (Adjunk neki valamit: kitüntetést, lemezt, megjelenést, érmet, ösztöndíjat, nyilvános elõadást, író-olvasó
találkozót, színpadot, publicitást, nem utolsósorban állást,
mûteremlakást, lakást, alkotóházi beutalást… majd aztán
lesz valami. S aztán hirtelen: meglepõ újdonság születik.
Mi a teendõ? Mit bír ki a világ, és meddig terjedhet
nagyotakarásom? A végtelenig: megkísérteni az istent.)
Második operát írni például, háromfelvonásost,
Dosztojevszkij Bûn és bûnhõdés címû hatalmas regényébõl, ebbõl a mélylélektani krimibõl; magyar nyelven elhitetni, hogy Raszkolnyikov énekelve öli meg az uzsorás vénasszonyt, s hogy a vizsgálóbíró dalolva faggatja
a gyanúsítottat. Nem rossz.
***
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Intermezzo
Végigolvasván e néhány – írói becsvággyal túlfûtött –
fiatalosan mesterkélt oldalt, megriadtam, majd elromlott szövegszerkesztõ masináim kínjaival tetézve elégedetlenségemet, felfüggesztettem az emlékezést.
2006 márciusának utolsó napjaiban vagyunk, a tíz
nap múlva fenyegetõ országgyûlési választások beláthatatlan következményekkel járhatnak, ha az ún. jobboldal, a Fidesz jutna hatalomra. A feszültség korántsem
akkora bennem, mint négy évvel ezelõtt. Most még biztosabb vagyok a bal koalíció gyõzelmében, de minden
megtörténhet.
Nem ez az aktualitás parancsolt megállást, hanem inkább az az egyre erõsödõ gyötrelmes, kínos, az elmúlt
ötven-hetven esztendõ történéseit vizsgáló ellehetetlenült módszer, amelynek semmiféle tisztességes eredménye nincs.
A mai demokratikus rend kezdetben ifjú, harsány, neofita, bizonytalan gondolatokkal túlfûtött, „rajtunk a sor!”
csatakiáltásokkal hatalmi pozíciókba száguldó janicsárjai
mára rozzant, szólamokat ismételgetõ, agya-kiürült, zsebemegtelt politikai elitté deklasszálódtak, hatalomra sóvárgó,
elszánt gazfickókká váltak, akik mögött a nacionalizmusba,
idegengyûlöletbe, magyarság-gõgbe hajszolt lumpenértelmiségiek, levitézlett vénségek, becsapott parasztok és létezésüktõl megfosztott munkások lengetik a zászlót. Azt a piros-fehér-zöldet, amelyet már egy jó ideje, éppen a lengetésre buzdítók gyaláznak meg gondos aprólékossággal.
Az óriáskokárdák mögé búvók pedig elég sokan vannak.
Ahelyett, hogy az ország holnapjával, a társadalom
megoldhatatlannak tûnõ feszültségeivel törõdne ez a
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gondolatforgácsok létrehozására sem alkalmas társaság,
a múltat hánytorgatja. Trianont. De mi volt Trianon
elõtt? A Don-kanyar, a jugoszláv partizánok vérbosszúja, a Beneš-dekrétumok. De mi vezetett ezekhez a szörnyûségekhez? Milyen volt a kiegyezés utáni Magyar
Királyság kisebbségpolitikája?? Doberdo meg a Don
nem a Hortobágyon található.
A Rákosi-világ borzalmait a kommunisták szenvedték meg elsõsorban, s csak másodsorban a volt arisztokraták, a papok, az osztályellenségek. Kísérlet sem történik, hogy komolyan szembenézzünk a holocausttal, de
még azzal sem, hogy mit jelentett az ország történetében az a harmincöt esztendõ, amit sommásan Kádárkorszaknak neveznek. Amibõl kedvünk szerint lehet
csipegetni. Ez besúgó volt, az hazudott, ez kiszolgálta
(mit?), amaz ellenzékbe vonult (hova?), ezt letiltották,
nem lehetett élni, szörnyû volt, terror, diktatúra, lidércnyomás, cenzúra, szegénység, az útlevél megtagadása,
templomba menni tilos, csak a párttag érvényesülhet.
Az értelmiségnek (az embernek) az a dolga, hogy folyamatosan hozza nyilvánosságra nemtetszését. Ki így, ki
úgy. Ez becsületbeli kötelesség.
Az a maroknyi „profi” ellenzéki azonban mindmáig
képtelen feldolgozni, hogy az „ancien régime”-ben meg
az azt megelõzõ ancien régime-ekben lehetett élni (török
világ, Bach-korszak, kiegyezés, Deák Ferenc, Tisza
István, Horthy Miklós; az ágyúk pergõtüzében, szõnyegbombázások tébolyában, meg más kalandok közepette). Örülni, sírni, cipõt venni, dolgozni, sikereket
aratni, szeretkezni, nyaralni, futballozni, napozni, hódítani, önállóan gondolkodni, tájékozódni, olvasni, festeni, zenét írni, Mozartot ünnepelni, gyilkolni, lopni, verekedni, alkoholizálni, megcsalni, gyereket világra hoz-
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ni – jól nevelni, betegnek lenni, meggyógyulni, meghalni. Mindeme léhaságokkal, erényekkel, bûnökkel – bármennyire is szeretné bizonygatni az idehaza morgó,
aláíró és aláírást gyûjtõ tettre kész profi, az elmenekült,
a disszidens, az idegenbeszakadt, az emigráns, a meglógott bûnözõ, a mûvész, a tudós, a mai karrieristák meg
a többiek – mi nem a hatalmat szolgáltuk. Nem gondoltunk a hatalmat gyakorlókra egy jó paprikás csirke megevése, egy szerelmi aktus csúcspontján, Bartók hallgatása, rock-and-rollozás vagy Záray Márta–Vámosi János
kellemesen szentimentális dalolása közben. Ha kirúgtak, ha kevés volt a pénzünk, ha felment valaminek az
ára, ha ferdén nézett ránk a fõnök, ha nem hoztak elég
nyugati filmet, ha betiltottak egy darabot, akkor bizony
morogtunk, dühöngtünk. Igen. És ma?
Az a maroknyi profi ellenzéki nem bírja megemészteni, hogy én éltem, másokat szolgáltam, segítettem, ha
tudtam, kölcsönadtam, tanítottam, írtam, kockázatokat
vállaltam. Az a félmaroknyi „emigráns” pedig, aki még
jóvátételt is kapott2, hogy aztán az évi summát a Gellért
Szállóban egy-két hét alatt elverje, görbe szemmel néz
az itthon maradottakra, mert hát kiszolgáltuk a kommunistákat. (A pénz viszont, amit kapnak, jól jön; akárcsak a Szabad György nevû levitézlett tudós-politikusnak, aki a Széchenyi-díj millióit átveszi, de nem szorítja
meg a – baloldali – magyar miniszterelnök feléje nyújtott kezét. Pedig õ javasolta és fogadtatta el a kormánynyal, hogy kitüntessék.)

2. Az én „proli” hõsnõmhöz hasonló anyák, akiknek férjei, fiai sok-sok kilométerrel a hazától elestek, azok az ártatlan emberek, akiknek lakásuk, házuk
a bombák, ágyúgolyók martaléka lett, akiket elhurcoltak, megöltek, vajh milyen kárpótlást kaptak?
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A politikai parvenük meg a csalódott, életük egyetlen értelmét az ellenzékiségben megtalálók és az ilyenolyan oknál fogva elmenekült honfitársaink varázsdoboza, ugrabugráló keljfeljancsija ez a rögeszme. Fáradhatatlanul taszigálnak a lelkiismeret-furdalás bugyrai
felé, mutogatván: „Íme, a kiszolgálók!”
Hát nem és nem!
Nem szolgáltunk a kommunistáknak, a tanácsnak, a kormánynak, a pártnak, a funkcionáriusoknak! Csináltuk a
magunk dolgát, ki-ki ahogy tudta, akarta, bírta, szenvedélyesen, unottan, frissen, fáradtan, pénzért, elhivatottságból, vagy csak azért, mert muszáj, ahogy az ember mindig
csinálta. És felhúztuk a béketábor legvidámabb barakkját.
(Mellékesen: ingyen tanulással, könyvtárral, egészségüggyel, olcsó könyvekkel, mozi- és színházjegyekkel,
üdüléssel, május elsejei kényszerfelvonulással, sörrel és
virslivel… Püff neki! Nem sok. De ez is valami.)
Nem szolgáltunk, nem törtük a fejünket azon, hogy
mivel lehetne „betartani” ezeknek, hiszen Gorbacsov
híján még a megrögzöttek sem álmodozhattak fundamentális változásról. (Megtörtént?) Állandóan vitatkoztunk és veszekedünk. Mint mindig az emberfia.
Alaposan kellene végiggondolni azt a meggyõzõdésemet, hogy nem mi szolgáltunk, hanem a hatalom
szolgált bennünket. Manapság talán furcsa ez az állítás,
ez a contradictio in adiecto, de ajánlom a hivatásos gondolkodóknak és az érdemükön messze túlértékelt3 politológusoknak, hogy töprengjenek el ezen.
3. A ’60-as években újra engedélyezett pszichológia jut eszembe, amikor is
az egyre rosszabbul futballozó csapatok mellé pszichológusokat szerzõdtettek, hátha visszahozzák az aranykort. Freud tanítványai éppoly sikerrel
munkálkodtak, mint a mai politológusok. A világversenyben a futballistáink
– éppúgy, mint szegény hazánk – az utolsó helyek valamelyikén kullognak.
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Egyszer s mindenkorra visszautasítom az illetéktelenek gyanúsítgatásait, azt az öntömjénezéshez nélkülözhetetlen rágalmazási trükköt, amely tízmillió keményen
munkálkodó embert sért, tesz kétes elemmé, azt a hazudozást, amely fényesíti az ellenzékiség, az emigráció ócska, rozsdás kardját, amelyet a szájalással párosult gyávaság elfelejtett kirántani hüvelyébõl; ilyenformán nem
merték megforgatni azok szívében, akik pedig megérdemelték volna. A legkevésbé a forradalom csodás napjaiban, amikor pedig még szükség is lett volna rá.
A megtorlás, a terror, a konszolidálás, a gazdasági reformok, az ide-oda dülöngélõ, taktikázó külpolitika évtizedei alatt még a legelszántabbak sem gondoltak a
rendszer megdöntésére. Ölünkbe pottyant, s a magyar
ellenzék és emigráció körülbelül olyan hatékonysággal
járult hozzá eme világtörténelmi eseményhez, mint a
második világháború alatti magyar ellenállási mozgalom a hitleráj megsemmisítõ legyõzéséhez. Akkoriban
aztán partizán-, szabadságharcos-, üldözött- és más
szervezetek, a „rendszerváltás” után pedig szabadságharcosok, politikai üldözöttek, 56-osok, Magyarok
Világszövetsége, a vitézi rend és más szervezetek alakultak – s alakulnak, a napi kurzusok szerint.
***
Elvesztettem hát végre a „fiatalság” hímporát, pihenõ nélkül folytattam a mûvészet, a zene megmászhatatlan csúcsainak ostromlását. Babits kemény szavai a cinkos némaság vétkérõl, a gondolat, az igazság – aggodalom és félelem nélküli – kimondásáról olyan útelágazás
elé állítottak, ahol tilos volt tévedni. A döntés visszavonhatatlanul meghatározta életem második felének
minden pillanatát: nem kitérni, csak szemtõl szembe,
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meggondolni, kimondani, megcsinálni, vállalni; akkor
is, ha nevetséges, ha veszélyes, ha közönyt szül; segíteni, megtiltani, saját – vélt vagy valóságos – érdekeimet
szenvtelenül kezelni, mûveimmel örömet szerezni, szeretteimnek biztonságot teremteni, magamnak bizonyosságot, hogy helyesen csinálom, irtózni a tévedésektõl, megszenvedni a hibás döntéseket. Tudtam természetesen, hogy mindez egyenlõ a legszörnyûbb, bibliai
értelemben vett fõbûnök egyikével: a gõggel, és hogy
a választott út végén szinte bizonyosan belezuhanok a
szakadékba, hiszen annyi fájdalmat, csalódottságot,
bajt, irigységet, rémületet keltek majd környezetemben,
amely nem maradhat büntetlen apollói vagy inkább
hermészi ámokfutásaim nyomán. Ha ezzel szemben a
másik – megalkuvásokkal, mosolygással, hazudozással,
hallgatással, karrierformálással, hízelkedéssel, seggnyalással, senkinek sem ártó álnoksággal, pénzéhséggel telezsúfolt – utat választom, néhány lépés után belezuhanok az Etna éppen mûködõ kráterébe. „Tertium non
datur ”4, ahogyan azt már a régi okosok mondták. Számomra legalábbis, különös tekintettel arra, hogy az
1960-as esztendõk második felében jártunk, különös tekintettel arra, hogy nem akartam a Nyugat valamelyik
emigráns szervezetében rázni az öklömet, tekintettel
arra, hogy nem kívántam zeneszerzõ mesterségemet hivatásos üldözöttségre változtatni, és mindenekfelett: irtóztam attól, hogy a politikai kényszermunkával
együtt, a már megszüntetett badacsonyi bazaltbánya
valamelyik zugában hangjegyeket írjak senkinek, azaz:
Budapesten fellelhetõ íróasztalfiókom számára. Döntöttem. Annyi volt még hátra, hogy felmérjem: melyek a
4. Harmadik lehetõség nincs.
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cselekvés, a prédikálás, a viselkedés határai. Lehet-e
bármit „átlépni”, megengedhetõ-e nekem az, ami másnak nem? Ki szabja meg a korlátokat? Raszkolnyikov
kérdései ezek, kemény, tragikus tettekkel és a Dosztojevszkij kínálta szláv katartikus konzekvenciákkal.
Vakmerõ témaválasztásom indítékait végigolvasva,
hiányérzetem támadt. Hiszen izgatott a bûn meg a bûnhõdés, a szinte hermetikusan zárt orosz (szláv) „lelkizés”, a tömjénszag, az édeskés románcok õszinte, búslakodásoktól túlfûtött szentimentalizmusa, a csodatevõ
vodka örök aktualitása, a zaklatott és fékezhetetlen szellemi (és vérrel megszentelt, halálos kimenetelû) párbajok esélye, az orosz nõk, valószínûtlenül áttetszõ, puha és fehér arcbõrükkel, fájdalomra született szemeik
sugárzásával és metszésével, szenvedõ szerelmükkel, a
Szonják, Natasák, Tatjánák képzeletemet uraló, szinte
túlvilági finomságával.
Felmerült bennem, hogy elsõ, román–magyar nyelvû
kantátámhoz hasonlóan ismét kísérletet teszek egy kétnyelvû, magyar–orosz megoldásra, de ezt hamar elvetettem. Egy magyarul fogalmazott operaszöveget szinte
lehetetlen visszafordítani az eredeti nyelvre; Dosztojevszkij hatalmas regényébõl írt, nyolcvan gépelt oldalt
kitevõ librettóhoz nem lehet megkeresni az õ szavait,
kifejezéseit. Felrémlett bennem Karinthy Frigyes mûfordítás-paródiája, dalban elbeszélve. Kútba esett hát ez
az ábránd, hiszen nagyon szeretem az orosz nyelvet
(talán ez a megfutamodás is egyik oka volt annak, hogy
orosz nyelvterületen soha nem került színpadra).
Maár Gyula. Õ írta a szöveget. Emlékeztetnék, hogy a
filmfõiskola hallgatója volt, zenében tanítványom, rövidesen barátom, páratlan szellemi felkészültséggel rendelkezõ, éles eszû, remekül író, képzeletgazdag, mérhe-
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tetlenül magabiztos, önzõ, alkoholista, nagyszerû ember. A Royal Szálló eszpresszójában ücsörögtünk, s egyszerre rám tört a megvilágosodás:
– Gyulám! Írjál nekem egy librettót a Bûn és bûnhõdésbõl!
Azt hitte, meghibbantam.
– Nem is emlékszem, hogy mikor voltam utoljára
operában. Komolytalannak, de inkább viccesnek érzem
a felkérést: hiába tanítod nekem a kvintkört, meg a fuvolát, meg Bachot, semmit se tudok a zenérõl!
– Én tudom a legjobban, és hála a jóistennek. Ne
gondolj a zenére: filmforgatókönyvet szeretnék, prózában természetesen, gyors vágásokkal, jó dialógusokkal,
monológokkal, belsõ monológokkal, kiélezett szituációkkal, egy igazi krimit, tömegjeleneteket, állandó színhelyváltoztatást, lehetõséget a pravoszláv ájtatoskodásra, vodkát – jót röhögtünk –, csodát sugárzó Szonját…
Mindazt, amit neked is jelent ez a könyv…
– Tíz-tizenöt éve olvastam utoljára.
– Az a jó. Legalább friss élményben lesz részed.
Megittuk az éppen divatos italt (konyakot? vodkát?).
Gyula zavartan, de élénken nevetgélt, én meg tudtam,
hogy megfogtam az isten lábát:
– Legfeljebb nyolcvan-száz gépelt oldal legyen.
Ez a fekete hajú, sûrû szemöldökû, kicsit kreolos, és
– fiatal férfi létére szokatlanul – ráncosodó arcbõrû, sokat próbált ember nagy hatással volt rám; sok-sok éven
keresztül, hogy aztán az élet valahogy fáradtabbá, lustábbá, vagy inkább: alig észrevehetõ elmúlássá koptassa barátságunkat. Látásmódja, mûveltsége, választékos,
különleges, makulátlan ízlése, csillogó és váratlan gondolattársításai olyasmit tártak elém, amit – jószerivel –
aligha fedeztem volna fel egymagamban. Különösen a
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filmrõl vallott nézetei, elemzései foglalkoztattak, hiszen
akkor éltük az európai (és magyar!) filmmûvészet legcsodálatosabb korszakát. A francia új hullám, az olaszoknál Fellini, Antonioni, Pasolini, aztán mindenekfelett Bergman, a cseh, lengyel remekmûvek és Jancsó,
meg a többi nagyszerû mester: a magyarok.
Ifjúkorom moziimádata, felnõttkorom alkotói közremûködése (húsz-harminc játék- és rövidfilm zenéjének
megírása) után, olyan váratlan dolgokat tudtam meg errõl a pelenkás korban sivalkodó új mûvészetrõl, hogy
csak ámultam. Amikor zavar nélkül megvallottam neki
az ilyesmit, értetlenkedve nézett rám, tudván, hogy
azért én is tájékozott vagyok néhány területen. Tekintete lassan változtatta irányát, szemeinek csillogása lustán
sugározta a folyamatos reményvesztettséget. Benne ismertem rá, viselkedése testesítette meg kamaszkorom
és felnõtté válásom nagy-nagy legendáját: a spleen-t, a
dekadenciát, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmée, Proust,
Ady, Debussy, Richard Strauss és sokak életérzését,
-vitelét, az õket körülvevõ világhoz való viszonyukat.
És azt természetesen, amit a Rákosi-korszak katekizmusaiban (sajnos késõbb is) kellett bemagolni a polgári rothadásról, dekadenciáról, elefántcsonttoronyról; Babitsról, Bartókról, Sosztakovicsról, meg Mándy Ivánról
vagy éppen Szentkuthy Miklósról, Weöres Sándorról.
Maár Gyula egyet jelentett a spleennel, a dekadenciával, igaz. De ennek a „rothadásnak” az illata legalább
annyira fûtötte képzelõerõmet, mint Schiller híres almája. Hozzátenném, hogy értetlenségem viszont felélénkült, amikor azt mesélte, hogy éjjel nagyon szomjas
volt, felébresztette feleségét (akkor Weiner Marit), hogy
hozzon neki egy pohár vizet. Önzése, önmaga körüli
búgócsigaszerû pörgése pokolian idegesített, de már
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akkor beláttam, hogy se jogom, se kedvem véleményt
nyilvánítani. Legfeljebb kínlódva nevetgéltem, csóváltam a fejemet, amit õ meg se értett.
Évek múltán elhatározta, hogy feleségül veszi
Törõcsik Marit. Én a Pasaréti út vége felé laktam, mindig
betért hozzám: Mari ugyanis éppen Makk Károly Szerelem címû remekmûvében forgatott a filmgyár pasaréti
mûtermében. Odament, nézte, beszélgettek, nézte a
forgatást, elkísérte, bejött hozzám, visszament, majd feleségül vette. Ez a spleenes fiatalember, mint egy konok
teuton, végrehajtotta, amit elhatározott.
A Royalban lefolytatott eszmecsere leöblítése után két
héttel (sic!) Gyula telefonált, hogy feljönne hozzám. Örültem, gondolván, hogy megbeszélünk néhány dolgot a
megírandó librettóval kapcsolatban. Megérkezett, leült,
és a táskájából elõvette a Bûn és bûnhõdés teljesen kész, tán
nyolcvanöt gépelt oldalas operaszövegkönyvét. Hitetlenkedtem, bár már sejtettem, hogy iszonyú munkabírást takar ez az örökös fáradtságot és életuntságot áraszó viselkedés. A Balzacról szóló legendákat is túlszárnyalta e betûrengeteg alapos elolvasása, átgondolása, színpadra
alkalmazása, a jelenetek, dialógusok kiválasztása, sorrendbe építése, tehát e nem éppen szûkszavú és eseménytelen regény dramatizálása, mindössze két hét alatt.
Az anyag maga nagyszerû, lelkesítõ, színpadra született,
zenébe kívánkozó, zenedráma után kiáltó szöveg lett.
– Hogy tudtad ennyi idõ alatt rendesen elolvasni?
– Sehogy. Annyit és azt olvastam el, amire szükségem volt. A megírásra viszont meglehetõsen sok idõt
szántam. Nem sokat aludtam; sokat bagóztam, vertem
az írógépet…
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Eszembe jutott az akkor Spanyolországban játszó
futballvarázsló, legnagyobb sportcsillagunk számtalan
aranymondása közül az egyik: „Ne futkossatok, mint az
eszetlenek, a száguldás a labda dolga!”
Ennyit a dekadenciáról.
Mindezeket megcáfolandó, én magam rohantam,
olykor a labdánál is gyorsabban: írtam, vertem a zongorát, énekeltem, sírtam folyamatosan, mint Homérosznál
a legbátrabbak is, éjjel-nappal együtt éltem egy fantasztikus pszichopatával, csodálnivalóan rettenetes alakkal,
gyilkoltam, féltem, kombináltam, filozofáltam, vitatkoztam, imádtam és féltettem Szonját, és bevallottam, hogy
én vagyok a bûnös.
„Egy operát megírni: két év magánzárka!” – mondta
egy kedves német zeneszerzõ kollégám Triesztben, ahol
együtt zsûriztünk egy operapályázaton. Akkor az NDKban élt még, rettegett, hogy valami rosszat mond vagy
csinál, én meg folyamatosan piszkáltam:
– Autóval vagyok, gyere, elviszlek Velencébe!
– Aber dass ist unmöglich!
– Warum denn?
– Ha megtudják Berlinben, soha többé nem kapok
útlevelet Nyugatra.
– Nem tudják meg! – És munkánk végeztével elvittem.
Egy napot rohangáltunk össze-vissza, én továbbmentem Rómába, de elõtte még felültettem egy Triesztbe menõ vonatra. Sírt, mint a régi görögök, hálálkodott.
Fájt a szívem, aztán megtudtam, hogy nem bírta tovább: elmenekült Németország nyugati felébe.
Több, mint két évet dolgoztam a darabon. A hangszerelést a szigligeti alkotóházban fejeztem be; töltõtollal írtam a hangjegyek tíz- és százezreit. A jobb középsõ
ujjbegyemen jókora, kõkemény dudor keletkezett; a
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munka befejezése után kiderült: szemüvegre van szükségem, s közben elborzadtam: Wagner például mennyit
dolgozhatott csak a Ringen, a Trisztánon, a Mesterdalnokokon? Az én operám körülbelül két és félórányi zene,
a felsorolt remekmûvek eljátszása szerényen számolva
is vagy huszonöt órán keresztül tart! És a többi?
Sokszor magyarázgattam barátaimnak, idegeneknek, újságíróknak, naiv vagy éppen fontoskodó bennfenteseknek, a zeneszerzés maratoni küzdelem: szorgalmi, temérdek idõt igénylõ feladat; kétszer annyit kell
ülni a zongoránál, íróasztalnál, mint egy szorgos banktisztviselõnek. Az ihletre várni meddõ dolog, dolgozni
kell, aztán vagy megy, vagy – rosszabb esetben – nem.
Elszégyellem magam, kezdhetem újra a dolgot, s a dráma: mindez többször ismétlõdik. Kihúzom, kitépem a
lapot nagy, spirálos kottafüzetembõl, félreteszem, hátha
jó lesz valamire? (Soha nem használtam semmire az
ilyen fecniket!) Ha megy, az földöntúli gyönyörûség, ha
nem, ránézek a polcokra: „Hiszen már annyi minden
eszembe jutott: lehetetlen, hogy éppen most… semmi?
Fellapozom a kottatartón a Wohltemperiertes Klavier elsõ
sorozatát vagy Haydn zongoraszonátáit, blattolom, félreverek, káromkodok, sápadozok a gyönyörûségtõl:
mégiscsak a zene a legszebb dolog ezen a világon; rágódom ezen a szédületes marhaságon, és boldog vagyok,
meg boldogtalan.
A pétervári diák, a filozofáló baltás gyilkos beköltözött
tágas lakásunkba, oda, ahol próbáltam harmonikussá
tenni a mindennapokat G. Erzsivel. Fényesedõ sikereinek, karrierjének ívelését fáradhatatlan figyelemmel,
gyengéd és erõszakos szorgoskodással segítettem, de a
színészélet folyamatos és túlfûtött idegfeszültsége a mi
magánéletünket (is) súlyos megpróbáltatások sorozatává
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silányította. Önzése, kiéhezettsége a mindennapi gyõzelemre, a sikerre, tapsra, a címlapfotóra, interjúkra, az új
meg újabb színház-, tévé- és rádiószerepekre, rettegése a
mellõzöttség lehetõségétõl, az idõ múlásától, irigykedése
(ha más is eljutott az egyrõl a kettõre), megkapja-e az áhított kitüntetést, mit írnak az újságok, írnak-e egyáltalán
azok a gazemberek, a színházi vezetõk hülyesége, rosszindulatú hozzánemértése feletti szüntelen dühöngése,
panaszkodása, olykor átkozódása; csitítgatásaim, magyarázataim, lapos filozofálgatásaim teljes kudarca olykor az
elviselhetetlenségig fokozta az együttélés – egyébként
sem könnyû játszmáinak – szenvedéseit.
Akartunk – én szenvedélyesen – gyereket. Igen-igen,
de most olyan szerepet kaptam, fogok kapni, annyit játszom, más kapja meg, az a büdös ringyó, ezt nem hagyhatom, elfelejtenek, kikészítenek. (Mellékesen: szenzációsan táncolt, színházi teljesítményeinek parádés éke
volt a hivatásos táncosok által is csodált tudása.) E néhány esztendõben két tragikus, a szó szoros értelmében
értendõ, elvetélt kísérletünk volt; megfellebbezhetetlenül azért, mert a kelleténél tovább maradt a világot jelentõ deszkákon. Írhattam volna macskakörmök közé e
közhelyet, de bármennyire is fáj, ez volt a meztelen
igazság, a pucér valóság. A harmadik nekibuzdulásnál
már nem ismertem tréfát, megalkuvást. (Õ sem, de errõl
a mindkettõnkrõl, pontosabban: mindhármunkról szóló kis
eposzról késõbb ejtek szót.)
Operaszínpaddá formálódó dolgozószobám mellé, a
családi fészek neurotikus melegségében vibráló mindennapjaimhoz egy harmadik, nem elhanyagolható
csatamezõ társult: a „közéleti szerepvállalás”.
Mindent végiggondolva, meggyõzõdésbõl csináltam. Mások lettek haszonélvezõi, magamra pedig a bí-
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rálat, neheztelés, értetlenség, olykor az aljas és oktalan
rágalmazás sárlavináját zúdítottam. Sejtettem, tudtam,
kibírtam.
A díj, amelyet Kállai Gyula miniszterelnök adott át az
Országház kupolatermében (ünnepélyes kézfogással
megpecsételve5), abban az 1966-os esztendõben örvendeztetett meg, amely nem szûkölködött reményt keltõ
bel- és világpolitikai, tudományos, mûvészeti és sporteseményekben. Az értelmes, bizakodó és figyelõ emberek számára sokat jelentett:
– közvetlen légi járat létesült Budapest és New York között,
– meghirdették az új gazdasági mechanizmust,
– a vízumkényszer megszûnt Jugoszláviával,
– a kínai kulturális forradalom megkezdõdött (sejtelmünk
se volt róla, mi lesz belõle),
– egy szovjet ûrszonda leszállt a Holdra,
– az elsõ táncdalfesztivált megrendezték, gitáros beatzenészekkel6,
– a Vatikán döntött a „nemkívánatos” könyvek listájának
megszüntetésérõl,
– VI. Pál pápa fogadta a szovjet külügyminisztert (Gromikót) és
– a két esztendeje megszüntetett Petõfi Színház helyén, a
pocsékul modernizált Hevesi Sándor téri épületben, megkezdte elsõ évadját a felrobbantás után idetelepített Nemzeti Színház; a nyitóelõadás Madách Imre: Az ember tragédiája(!),
– Kovács András Hideg napok címû filmje fõdíjat kapott
Karlovy Vary-ban,

5. Még nem szabadultam Szabad György és Sólyom László köztársasági elnök 2006-os bárdolatlanságától.
6. Elkövettem azt a szamárságot, hogy e mûfajban – elõször és utoljára – elvállaltam a zsûrizést.
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– több kiállításon mutatkoztak be a magyar avantgarde
jeles képzõmûvészei,
– vetítik Jancsó Miklós Szegénylegények címû filmjét,
– Magyarország–Brazília: 3:1,
– Örkény István a Tótékat írja (tõle hallom az egyperces novellák elsõ darabjait; vihogunk, sírunk, csapkodjuk a térdünket).
Nem soroltam fel a közismert, végtelenségig verbalizálható, elkeserítõ, dühítõ, nyomasztó dolgokat; azért,
mert életemet, mindennapjaimat folyamatosan szorongatták a mindenütt felállított kalodák; azért, mert minden erõvel arra törekedtem, hogy változtassak, változtassunk, tagadjam, hirdessem, hogy terjesszük: lehet
másként is. Jobban, tisztességesebben, szabadabban,
okosabban. Tudom és tudtam, hogy ezzel a hangsúlyozott középfokkal nem juthattunk a Kánaánba, nem vethettünk véget a hatalom önkényének, a gyarmati létnek,
a „béketáborba zárt hidegháborús létezés megalázott
üdvrivalgó kiszolgáltatottság”, az „internacionalistanacionalista munkás szolidaritás haladó értelmiség–dolgozó parasztság proletár romantikus realista” zagyvaságnak. Tudtam és ma is tudom: csupán egy – a távoli múltból felsejlõ, pironkodásra késztetõ – halk és patetikus
mondat ösztönzött a szüntelen cselekvésre: „Itt élned,
halnod kell”. Úgy, ahogy jónak láttam, azért, hogy lankadatlanul követhessem a „húzd meg, ereszd meg” egyedüli lehetõségnek tartott kacskaringóit. (Ma hozzáteszem
az internetrõl elõbányászott Bethlen Gábor-idézetet: „…ne veszessük el, uram, az hazát, mert ha ezt elveszítjük, mi mást nehezen avagy nem is találunk”.)
A két világrend óvatos közeledése csak képzeletünkben, halvány reménységeinkben lakozó délibáb volt. Ez
a cél lelkesített bennünket, ez kecsegtetett a diktatúrától
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való megszabadulás egyetlen valós lehetõségével. A hazai élet és közélet demokratizálása izzadságos, kitartó
munkát, többnyire ravasz, olykor bátor, de nem provokatív eszközöket követelt. Jómagam a vállalt, dühös
vagy éppenséggel morgolódó lojalitás mellett döntöttem; ezt a viselkedést bízvást lehet a megalkuvás címkéjével feldíszíteni. Legyen.7
Az 1966. esztendõ „fata morgánáinak” felsorolásakor
elfelejtkeztem a forradalom tizedik évfordulójáról. Szándékosan: mert minden esztendõben, Odüsszeusz evezõseinek példájára, viasszal tömtem tele fülkagylóimat s
hunytam le szememet, hogy ne halljak, ne lássak. Nem
bírtam elviselni a gyalázkodást, de az emigráció hõsies
jajongása, kínos siránkozása nem kevésbé idegesített.
(Ebben az esztendõben van az ötvenedik évforduló. Te jóságos atyaúristen! El kellene menekülni a világ másik végére,
mert rettegve gondolok a hõsöket emlegetõ hazugságokra, a politikai handabandázásra, a fiatalokat manipuláló hordószónoklatokra, a valóban csodálatos forradalom eseményeit aprópénzre
silányító kupeckedésekre. [2006 júliusában írom a szöveget és
immár a gyalázat is megtörtént! Európában utazgatván, Bush
elnök, az USA elsõ embere, ideruccant Budapestre, fõhajtással
köszöntve Nagy Imrét és a forradalmat, majd a Gellérthegyen
– háttérben a Parlament, meg minden – ama történelmi kijelentésre ragadtatta magát, hogy ’56 szabadságszeretete, hatalmas
küzdelme a demokráciáért, hasonlít IRAK jelenlegi harcához
{!!!} az emberi jogokért, stb. stb. {Az USA hadserege ma
ugyanazt a szerepet játssza, mint annak idején a szovjet páncéloshadosztályok kis hazánkban, ellenünk.} És mélységes harag7. Ideje leszögeznem: soha nem voltam, lettem a „PÁRT” tagja, illik rám a
korszak „társutas” jelzõje. Nem dicsekszem vele, de még kevésbé szégyellem.
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gal gondolok 1956. október végére, amikor megalázottan ácsorogtam tízezredmagammal az amerikai nagykövetség Szabadság-téri {!!!} épülete elõtt, és az ügyvivõ, ahogy már leírtam, a
nemzetközi helyzet bonyolultságára hivatkozva, elzárkózott
ama követelés teljesítésétõl, hogy az USA segítse a cérnaszálon
küszködõ forradalom gyõzelmét. Ezt a bûnös arcátlanságot
alig lehet elviselni!])
A szabadságot választó, gazdagságra, sikerre spekuláló százezrek egy része ismét visszatért a barakkba; a
kudarcok, a honvágy, a Lánchíd, a magyar nyelv biztos
tudása meg az elhagyott szülõk, gyermekek, feleségek,
jó szomszédok és barátok hívogatása nem maradt hatástalan. Mennyien? Ki tudja.
A tizedik évforduló után pedig egyre többen látogattak haza, más állampolgársággal, törve az anyanyelvet
(„oúúú, hogy is mondják magyar? Ja igen: kenjéér ”),
csetelve-botolva az új haza német, angol, de különösen
francia szófacsarásai között, gazdagon vagy jólétet és
megelégedést mímelve, csodálkozván: „oúúú, milyen
szép az Elizabeth Brücke, és még svejci csokoládét is
kapni az üzletekben! Meg Coca-Colát! Voilá, talán itt
is töhténik valami?!”
Kipakoltak mindenféle „cuccot”, olyasmit, amit ’56
elõtt nem lehetett kapni: orkánkabátot, Lux szappant,
zenélõ fogkefét, lemezeket, scotch whisky-t, csodajátékszereket, francia konyakot, Marlborough cigarettát,
Nestlé csokoládét, camembert sajtot, Chicco csecsemõkellékeket, Playboyt, politikai szólamokat, s a nagyvonalúak ajándékba hagyták használt autójukat valamelyik unokaöcsnek. Megmutatták, hogy õk sokkal jobban
és szabadabban élnek.
Gyerekkoromban nagyon kedvelt Laci nagybátyám
egy hatalmas, nyolchengeres, amerikai rendszámtáblá-
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val ékesített luxuskocsival gurult anyámék Lajos utcai
lakása elé. (Ezeket Bécsben lehetett bérelni, tetszés szerinti
rendszámmal: OHIO, CALIFORNIA, TEXAS, ARIZONA
23647387652 és természetesen: USA). Pepita zakó, fehér
porcelánnadrág, sárga cipõ, pepita cowboykalap, színes
ing és sárga alapú, szélfútta zöld pálmák alatt kényeskedõ, hawaii miniszoknyában és félmeztelenül kellemkedõ, a férfiképzeletet igencsak felforrósító lányokkal zsúfolt nyakkendõ ékítette az „amerikai nagybácsit”. Tudtuk persze, hogy érkeznek, futkostunk a kis erkélyre
(ahonnan légpisztolyommal „partizánkodtam” – rettegve – a német páncélelhárító tüzérekkel). Laci szállt ki
elõször a hajóból, és kissé feltûnõ jelmezében karjait
lengetve, nagyot kiáltott: „háááájjj!” Mire leértünk, már
Tamara és Kinga is kikászálódott, pakoltak ki a méreten
felüli csomagtartóból. Ölelkezés, örömkönnyek, „hát, itt
vagytok?”, „istenem, istenem!”, „nem változtatok semmit”, „micsoda szép, felnõtt nõ lettél, Kingám! Gyertek
gyorsan, fõztem finom ebédet, csirkepaprikást; húsleves, rétes… tudod, Tamara, úgy ahogy Te szereted!”.
Én folyamatosan az amerikai nagybácsi szerepébe
bújt Lacin röhögtem, Mari húgom szokásosan rezzenéstelen arccal örvendezett (persze én is), Apró Gyula fejében bizonyára az járt, hogy a látogatást majd lehet viszonozni, s a náci Németországról Amerikára átváltott
szimpátiájának birodalma. Mami õszinte és tiszta szívvel bõgött. (Késõbb egyedül utazott Phoenixbe, Arizonába,
ahol Laciék végül is kikötöttek, s ahol a motoros vagány, a
tapasztalt nõcsábász a zenemûvészet tanára lett az egyetemen.
A magas állás elnyerésében bizonyára segített neki az a néhány tanács, amellyel tudatlanságát, mondhatnám: kerek egészet alkotó zenei tájékozatlanságát igyekeztem foltozgatni,
még az ötvenes évek közepén. Akkoriban rendreutasított, mint
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egy taknyos kölyköt. Most sem hálálkodott, inkább dicsekedett, s én ekkor kezdtem kételkedni az amerikai egyetemek komolyságában. Gyanúm – a csodálatos és elit felsõoktatási intézmények elõtti mély kalapleemelést megõrizve – a késõbbiekben sokszor kapott visszaigazolást.)
Ebben a meglehetõsen tarka összetételû családban, a
huszonéves Kinga bizonyult a legérdekesebb személyiségnek. Tamara (a század egyik leghíresebb balett-táncosa, Nizsinszkij lánya) Szakáts Miklóssal kötött házasságából született gyermeke orgonálni tanult. Zenei ismeretei meglehetõsen szerények voltak; ezen a fentiek
után alig csodálkoztam. Sokat mászkáltunk együtt; elcsodálkozott a mûvészet rejtelmein, Magyarországon,
rajtam. Sértett volt, akárcsak jómagam, hiszen mint azt
elsõ könyvemben érintettem, õt is „elrabolták”: apja
tudta nélkül vitték Nyugatra ’57 januárjának valamelyik hideg napján.
Ekkoriban a Vígszínház kitûnõ magyar színésze már
Angliában élt; azt suttogták a színházi és politikai berkekben, hogy mindig is kém volt. Hitem szerint ez igen
nagy marhaság volt, és a feltûnést kedvelõ, angol nyelvtudására büszke, hiú és fontoskodó férfiú maga terjesztette ezt a titokzatosságot sugalló, izgalmas történetet.
Lassan-lassan gyanússá tette magát, a talaj felforrósodott, s jobbnak látta elszökni „megbízói” országába.
(Sokat tapasztalt, a politikai börtönviseltségben meglehetõsen
járatos barátom, Erdõs Péter elegáns cinizmussal fogalmazott, örökbecsû mondása ötlött fel bennem: „több olyan rabtársam volt, aki tulajdonképpen és valójában behazudta magát a
börtönbe”. Értvén ezalatt azt, hogy az áldozat addig dicsekedett, addig cifrázta, túlozta forradalmi és bátor tetteit, amíg és
ahonnan már nem volt visszaút.)
Unokahúgocskám nagy kanállal fogyasztotta a szín-
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házi elõadásokat, hangversenyeket, vettem neki könyveket, kottákat. J. S Bach összes orgonamûveinek hét
vaskos kötete, gyönyörû Peters (NDK) kiadásban, szinte
fillérekért volt kapható; jöttek is tömegével a zenei szakemberek Ausztriából, Franciaországból, az NSZK-ból,
mindenfelõl, s hajókofferekben hurcolták haza a nevetséges összegért felvásárolható remekmûvek sokaságát.
Belõle viszont áradt az Újvilág sok kedves naivitása,
kínos tudományossága, puritán erkölcsi tartása, a kiszámított és gondos idõbeosztással megszervezett mindennapok áhítatos tisztelete.
Egyik nap nálunk vacsorázott. Sok minden volt az
asztalon, többek között: vaj. Amikor észrevette, kétségbeesetten és rémülten kiáltott fel:
– Ti vajat kentek a kenyérre? Hát ez rettenetes!
– Mi bajod a vajjal?
– Itt, Európában biztos nem tudjátok, hogy szörnyen
egészségtelen – koleszterin, érszûkület, halál!
– Akkor te meg Amerika, mit javasoltok helyette?
– Természetesen margarint! Az abszolút egészséges.
Néhány évvel késõbb ismét nálunk vacsorázott, sok
minden volt az asztalon, többek között margarin. Amikor észrevette, kétségbeesetten kiáltott fel:
– Ti margarint kentek a kenyérre? Hát ez rettenetes!
Folytatása ugyanaz volt, mint annak idején, s a végsõ tanulság:
– Akkor mit ajánlasz helyette?
– Természetesen vajat. Az abszolút egészséges.
Ez a két jelenet végleg konfirmálta gyerekkori fogadalmamat: sohasem fogok egészségesen étkezni; azt
eszem majd, ami ízlik, jól esik, ami ínycsiklandozó, meg
akkor, amikor éhes vagyok. (Borzadok a manapság agyonreklámozott teák, magok, füvek, gyógynövények, folyadéktö-
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megek és egyéb, legtöbb esetben manipulált tudományosságot
felhasználó, egészséges és drága, fogyasztásra és élvezetszerzésre teljesen alkalmatlan árucikkektõl. Sajnálom.)
A tanítás jutalmául, Tamarával együtt, levittem Kingát
a füredi Anna-bálra. Jól érezték magukat. Én nem vártam
meg a kezdést sem, hazamentem valamelyik keleti automobilomon, soha nem tûrtem a bálokat. A kárpótlásra a
budapesti Astoria bárjában került sor, de kissé ráfizettem
az ötletre. Felkértem Kingát, úgy, ahogy azt Cseh György
Kapás utcai tánciskolájában tanultam, átkaroltam a derekát, és lejteni akartam valamelyik nótára.
– Miért fogdosol? Miféle táncolás ez?
Szembetalálkoztam saját idejétmúltságommal, pedig
már tudtam, láttam, hallottam (1964-ben): Hamburgban, egy hatalmas hangárban, hogy a fiúk meg a lányok
nem érnek egymáshoz, inkább távol, mint közel ugrálnak szabadon, némileg mûvi extázisban, és hatalmas
hangerõ mellett rázzák magukat. Így a beszélgetés eleve kizárt, a kontaktus fizikai és szellemi értelemben a
nevetséges múlt maradványa; nem is hallani a nagy dübörgésben semmit, nem is látni a sötétségben fel-felvillanó fényekben szinte semmit. Leégtem, hülyének és
divatjamúltnak éreztem magamat, már vénülõ nagybácsinak. Kinga persze vigasztalt, de azért legalább olyan
szigorúan oktatott ki, mint a vajjal és a margarinnal
kapcsolatban.
Három évtizednél hosszabb barátság maradt ebbõl a
látogatásból. Amerikai modorosságai a semmibe vesztek, beleszeretett Európába, Magyarországba, a színházakba, irodalomba, zenébe, a Lánchídba, elcsodálkozott, hogy mi mindent kell tudnia egy zenemûvésznek;
bámulattal tekintett rám, s fájó szívvel, olykor kétségbeesve indult vissza az arizonai szellemi és fizikai vörös si-
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vatagba. Ez az élcelõdõ maghatározás volt személyes
bosszúm évtizedes amerikanizmusával és szelíd természetének tengerentúli erõszakosságba csomagolásával
szemben. Sértettségembõl fakadó gyógypedagógiám
hatékonyabb lett a kelleténél; nem segítettem neki abban, hogy egy hatalmas, gazdag világ boldog, öntudatos tagjává váljék. Gondosan õrizte anyanyelvét, büszke volt – lett – felmenõire: Márkus Emíliára, Nizsinszkijre, Pulszky Romolára, édesanyjára: Tamarára és
édesapjára: a már említett Szakáts Miklósra. Hozzáfogott a magyar színháztörténet tanulmányozásához, különös tekintettel Márkus Emíliára. Róla írta DLAdisszertációját (ez is Amerika). Kitûnõ szakember lett belõle, olyan tudás birtokosa, amelynek az Egyesült
Államok, a vörös sivatag, egy jószívû, üzletelõ férj rabságában s egy remek, visszavonhatatlanul amerikai fiú
boldog édesanyjaként semmiféle kézzelfogható gyümölcsét nem élvezhette.
Én magyarrá válhattam, mert európai voltam, õ nem
maradhatott magyar, mert amerikai lett.
Schmidt Károly, veterán8 harcostársam is hazamerészkedett Münchenbõl. November közepén (1956) elfogta a rémület: felszállt egy teherautóra és elmenekült;
ennek indítéka elsõsorban zeneakadémiai – cirkuszi
mutatványnak is beillõ – könyvégetésben játszott, irányító szerepében volt keresendõ. Említettem, hogy
meglehetõsen irtóztam ettõl az Európa légterébõl még
ki nem söpört szörnyûségtõl, legyen szó Freud, Stefan
Zweig, Marx, Lenin, Mendelssohn vagy akár Sztálin,
netán Wass Albert mûveirõl. Megértettem Karcsi folyamatos szorongását, hiszen az a tény, hogy a nyugati
8. Semprun ír fõmûvében errõl az elviselhetetlen státus quo-ról.
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emigráció politikai centrumából, a Szabad Európa tisztességesen fizetett, meggyõzõdéses és kötelességszerûen antikommunista környezetébõl valaki – csak úgy, kíváncsiságból – leszálljon Ferihegyen, és én beszállítsam
az Üllõi úton, a Kilián laktanyát, a Corvin-közt súrolva,
a Szabadság-szobor árnyékában, az új Erzsébet-hídon
át Budára, nem mindennapi teljesítmény. Nõvére, aki
Washingtonból, a külügyminisztérium magyar ügyekkel foglalkozó részlegébõl felügyelte a SZER-t, még nem
jött. A müncheni szerkesztõség már elõre kiátkozta,
árulást károgva; szegény barátom két tûz közé került.
Örült és utálta, hogy a város szépül, modernizálódik.
Bele akart szagolni a terror légkörébe, undorral utasította el az akkori jelen Magyarországát, a „komcsikat”; fájt
neki, hogy a járókelõk arcán nem tükrözõdik az elnyomás. Nyugtatgattam: a lelkekben nem az van, amit
látsz. Sokat sétáltunk, egyik este felmentünk a Gellérthegyre, s a szálló felett kezdõdõ gyalogúton baktatva,
Karcsi vissza-visszatekingetett. Nem értettem: „Mit leskelõdsz?” – „Figyelem, hogy nem követ-e az ÁVÓ!” –
szólt komolyan. „Annyi pénze nincs ennek a kommunista bagázsnak, hogy rád vigyázzanak – válaszoltam –,
egyébként már rég feloszlatták ezt a nem túl jó hírû társaságot.” Nem tudtam, hogy sírjak-e vagy röhögjek.
Hazatérvén a bajor sörparadicsomba, annyit baszogatták, hogy csak több mint egy évtized múltán ismételte meg ezt a kalandot. (Aztán egyre sûrûbben jött – nem haza, hanem – Magyarországra. A rendszerváltozás után õk is
megkapták a kárpótlást, 1949-ben államosított fûszerüzletükért (?), s beállt abba csapatba nõvérével, amelyik változatos
helyszín- és szállodaválasztással, évente két-három hét alatt
elverte – méltatlankodva és szitkozódva – a számukra biztosított, szégyenletesen kevésnek tartott forintocskákat. Egy idõ
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után elegem lett. A tiszta beszéd kényszerére hallgatva, levélben foglaltam össze véleményemet, tudván, hogy ezzel aláírtam barátságunk halálos ítéletét. Így lett.)
A legfurább látogatás két-három évvel korábban örvendeztetett meg. Párizsi barátom, L. Gergely felesége,
Simone jött el Budapestre, akkor négy- vagy ötéves kislányukkal, Élise-zel. Simone Theulet, rue Lacretelle 12.
PARIS 15.006. Ez volt leveleim címzése két évtizeden keresztül, mert Gergely, a többi munkatárstól eltérõen, a
saját nevét használta a Szabad Európa Rádióban elhangzott, maga által felolvasott kulturális tematikájú tárcáiban. Számlálatlanul pazaroltam óráimat arra, hogy rábeszéljem: jöjjön haza egy kicsit, nézzen körül. Nem azért,
hogy meggyõzzem az ország tisztességérõl, a diktatúra
nemlétérõl, nem tagadván, hogy van cenzúra, hogy
nincs sajtószabadság és így tovább. Csak azért, hogy tapasztalja meg: ez nem az a Magyarország, ahonnan
1944. november elején elmenekítette a család, de nem is
az, amit a szélsõjobbtól Máraiig állít az emigráció. Olyasmit utál, amirõl nem tudja, hogy micsoda. Lehet nem
szeretni a rendszert, de azért nem árt megnézni a hazát.
Aztán megtudtam: a magyar követség biztosította, hogy
menekült létére kap vízumot, semmiféle inzultusnak
nem lesz kitéve. Mindhiába. Szócséplés maradt a dologból, konokul ragaszkodott fogadalmához: addig nem
lépi át a határt, amíg nincs sajtószabadság, amíg a szovjet hadsereg nem vonul ki az országból. Álláspontját a
következõkkel egészítette ki: „Ötvenéves koromban hazamegyek, akkor is, ha börtönbe csuknak.” Erre egyetlen válaszom lehetett: „Ne reménykedj, nem csuknak
le.” (Azóta a megszálló csapatok kivonultak, nincs Szovjetunió, viszont van sajtószabadság.) Ez volt a Máraiálláspont, a becsület és az igaz hazafiság mércéje.

33

Ezért ért váratlanul, amikor értesültem anya és lánya
látogatásáról. Simone az UNESCO-ban dolgozott, valamelyik bizottság néger elnökének volt a titkárnõje. Hivatalos útra jött, tárgyalások sorozatára, vagy két hétre.
Gergely tiltakozott, de ez komolytalan volt. Legnagyobb örömömre a rendkívül talpraesett, okos, intelligens, franciául és magyarul kitûnõen beszélõ Élise-t is
magával hozta. Nyelvtudása onnan eredt, hogy barátom egyetlen francia szót sem ejtett ki, ha Élise-zel beszélgetett, minden este magyarul mesélt neki, megbeszélték,
hogy mi volt aznap, bántották-e az óvodában (école
maternelle). Csak az apa-nyelven. (Simone mindmáig jószerivel nem tud egy értelmes mondatot összehozni magyarul.
Leszámítva a kecskeméti barackpálinkát [például: „nagyon finom”], amiért egész életében rajongott. A magyar emberekért,
Magyarországért, a megtanulhatatlan és zagyva nyelvért kevésbé. Élise arra a kézenfekvõ következtetésre jutott: ezen a világon a nõk franciául, a férfiak pedig magyarul beszélnek.
[Gergelynek csak magyar barátai voltak.]) Kiügyeskedtem,
hogy a Rádió óvodájába járhasson két hétig, legyen magyar gyerekek között, tökéletesítse kiejtését. Telefonon
tájékoztattam az aggódó apukát, akinek ez a trükk kedvére való volt, s végre felhagyott a dühöngéssel. Ezután
következett a gyönyörûség. A pöttöm leányka elkezdett
tolmácsolni. A kétnyelvûség olyan természetes volt számára, hogy nem is tudta, mit csinál. A magyar ember
nem nagyon tud franciául, s ez fordítva is igaz. Simone
a lánya segítségével illeszkedett családunk, a város, az
üzletek, a mindennapok életébe, megtörtént a csoda:
kezdte jól érezni magát (késõbb ez ismét elpárolgott), a kis
szépség pedig lubickolt abban a fõszerepben, ami nélkülözhetetlenné tette jelenlétét. Felejthetetlenül szép
két hét volt, mindaddig, amíg a folytonosan dohányzó,
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alkoholizáló, ideges, türelmetlen, állandóan izgõ-mozgó, magyarán szólva: izgága asszony nem vetemedett
egy természetébõl fakadó hülyeségre. Nagykerekû
Wartburg autómból kiszállván, segítõ kezemre rácsapta
a kocsiajtót. Három ujjam látta a kárát, tán egy fél esztendõre. Örültem, amikor felraktam õket a vonatra.
Rögzítõkötéssel a jobb kezemen vezettem a Moszkvics
406-os után vásárolt csillogó, NDK-ban gyártott luxus
gépkocsimat. Kétütemû motor berregett benne; gyors
volt, sebességváltót alig kellett használni. Két színben
pompázott: törtfehér-szürke kombinációban suhantam
az utakon, meglehetõsen büdös füstfelhõket eregetve.
Az autó, mint tárgy, tulajdonképpen sohasem érdekelt. Ismerõseim személyneveket adtak jármûvüknek,
mosták, szerelték – akár kellett, akár nem –, dicsekedtek,
hogy milyen keveset fogyaszt, milyen gyorsan indul, a
csomagtartója hatalmas, tudtak róla hosszan és mérhetetlen lelkesedéssel beszélni. Engem kizárólag mint
használati eszköz, a közlekedés egyszerûsítésére, idõmegtakarításra szolgáló konstrukció érdekelt. (Vezetni
viszont nagyon szerettem.) Nem sok idõre volt szükség,
hogy valaki kitalálja a „státusszimbólum” definíciót; ez a
kifejezés mindmáig ezernyi változáson esett keresztül.
Kezdetben a tulajdon mámora, titka és lehetõsége motiválta az autósok viselkedését, majd a méret, a típus,
a márka, a lóerõ, a végsebesség, a nyugati, keleti, a cabriolet, a gazdag és különbözõ tartozékhalmaz (a napokban olvastam, hogy az epedve vágyott légkondicionáló berendezés akár halálos megbetegedést is okozhat) határozta meg az
orvosok, mûvészek és egyéb jól keresõ honpolgárok
helyét a társdalom látens, de közmegegyezésen megszilárdult ranglétráján. József utcai orvos barátaim gazdag
otthonában, Mózeséknál, égre emelt szemmel sóhajtot-
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ták el az ÓÓ-pl (Opel) márkát. Máshol a Volkswagen dívott; a modern, csóró intellektuelek a francia, zörgõ
Citroën bádogdobozra vágyódtak, a „deux-cheveaux”-ra,
s csak kevesen törõdtünk a legfontosabbal: legyen megbízható és vigyen el, ahova kívánkozom. Idejében kaptam védõoltást az efféle sznobság ellen.
A Kútvölgyi Kórházból jöttem kifelé, s a lépcsõn egy
kiváló szülész–nõgyógyász ismerõsöm állított meg.
Örültem, mert már sokat foglalkoztatott, hogy lesz-e
gyerekünk vagy sem. Váltottunk néhány szót, felajánlotta, hogy elkísér az ott parkoló kocsimhoz, addig is komolyan fejtegette véleményét. Odaértünk, összecsapta
a kezét, s olyanforma szörnyülködéssel kiáltott fel, mint
Kinga a vaj (margarin) láttán:
– Neked Moszk-vi-csod van?
– Persze. Igazán jól szolgál – válaszoltam komolyságot mímelve, noha világosan tudtam, hogy csak bohóckodom.
– Az olyan ember, mint te, Mercedesszel furikázzon!
– A nyáron Jugoszlávia montenegrói tengerpartjára
mentünk, s az épülõfélben lévõ utakon minden Mercedes
lerohadt; ez a magas karosszéria viszont vígan ugrándozva gurult le Petrovac na moru centrumába.
Más nem jutott az eszembe, a doktor úr csóválta a fejét, én meg azóta is folyamatosan derülök ezeken a hülyeségeken.
A közérzetjavítás, a konszolidációszuggerálás hatékony trükkje és eszköze a szellemi, a kulturális élet terén tapasztalható lazítás, nyitás volt. (E forrongásokkal,
vitákkal, egyre élesedõ ellentétekkel zsúfolt, értékteremtést, devalválódást magába gyûrõ korszakot nem szeretném sem jeles
középiskolai dolgozat, sem pedig egy közepes egyetemi diplo-
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mamû színvonalán tárgyalni. A közelmúltban temérdek komoly és komolytalan, az agresszív szélsõjobbtól a szemérmes
szélsõbalig szétnyíló legyezõ mentén fogalmazott és dokumentált írás zúdult a szerencsétlen olvasó nyakába.)
A márkás szappanok és az akcentussal kiejtett magyar szavak mellett más dolgok is elértek bennünket,
magamat is beleszámítva. Faltam Hemingwayt,
Semprunt, a francia, olasz (író és filmrendezõ) szalon
vagy tán igazi szalon-kommunistáit, utáltam a nouveau
roman-t, rajongtam Honegger és mindenekelõtt Sztravinszkij darabjaiért, kínosan érintettek Schönberg hangzatkombinációi. Alban Berg Wozzeckje9, majd Luluja
vigyázzállásba merevített; némi fásultsággal és bizonyos irigységgel követtem – olykor a helyszínen is –
a lengyel avantgarde csillogását, és szívem legmélyérõl
utáltam Boulez, de különösen Európa bálványozott és
bájolgó zenei terroristája, Stockhausen kompozícióit.
Ugyanakkor a szépség megmaradásának és vitathatatlan gyönyörûségének döbbenetét éltem meg Pablo Picasso grafikái és Henry Moore szobrai elõtt a Mûcsarnokban
(1967), ahol többszöri ottlétem alatt sokadszorra vált világossá, hogy nem filozofálni, hanem alkotni kell, nem
számolgatni, hanem a szellem egy kézmozdulatával teremteni. Úgy, ahogy azt a Sixtus-kápolna mennyezeti
freskóján tanítja Michelangelo10 a csodálkozva bámészkodó, a múzeumlátogatásba, nyaktekerésbe belefáradó,
esendõ embernek.
A szellem áramlása gyakran inkarnálódott – már korábban is. 1963 májusában találkozhattam Igor Sztravinszkijjal, aki 1961-ben történt rehabilitálása után
9. Lenyûgözõ remekmû, teljesen függetlenül attól, hogy szereti-e valaki,
vagy sem.
10. Temérdek számítgatás és filozofálás után.

37

(Hruscsov), közel ötven esztendõ múltán tért vissza elõször szülõhazájába. Hatalmas sikerrel vezényelte mûveit Moszkvában és Leningrádban; ez az út mélységesen megrázta a nyolcvanadik életesztendejét már maga
mögött tudó mestert. Aki nem vett részt egy szovjetorosz színház- vagy hangversenyteremben viharzó, eufórikus ünneplésben, el sem tudja képzelni azt a fékevesztett tombolást, amit a megélt szellemi és fizikai gyönyör váltott ki e hálás közönségbõl.
Sztavinszkij tán jövet – vagy menet (?) – látogatott el
Budapestre: az Erkel Színházban vezényelte a Zsoltárszimfóniát11, aztán megélhettem, hogy a Zenemûvészek Szövetségében, jó tizedmagammal együtt, részt
vettem a beleegyezésével létrehozott beszélgetésen.
Töpörödött volt, meggörbülten járt, szeme csillogott a
szemüvege mögött, és bár elég nagy illetlenség, azt
mondhatnám, hogy folyamatosan vigyorgott – kesernyésen, ironikusan. Több nyelvbõl tákolta össze mondandóját, társalgott angolul, franciául, oroszul; keverte
a szavakat, akcentussal és nem éppen hibátlanul. A zene volt az anyanyelve.
Szabolcsi Bence kérdezgette; ott volt Sárai Tibor,
Mihály András, egy TV-stáb Fábián Imrével, Breuer
János, Szávai Nándorné. Rájuk emlékszem. Tudtam,
hogy megnézte az Operában az 1962–’63. évad újdonságát, az Eck Imre koreografálta Le Sacre du printemps
valamelyik elõadását. Összeszedtem bátorságomat
(szörnyen izgultam ugyanis), és megkérdeztem, oroszul: „Drága Mester, hogy tetszett az operaházi produkció?” Szemüvege fölött nézett rám, szája a füléig húzó11. Természetesen szûnni nem akaró tombolás és tapsihar közepette. A többi mûvet Robert Craft vezényelte.
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dott és válaszolt: „Ilyen értelmezésben még nem
láttam… mais, ça ne fait rien…!”12, és nevetgélt. Egyébként, õszintén szólva, komolytalanul viselkedett, úgy,
ahogy vártam tõle. Boldog voltam.
Ez volt hát a nagy találkozás. Nevetségesnek tûnik
– ça ne fait rien –, de azóta is meghatódom, ha felidézem, hogy egy asztalnál ülhettem vele.
Kodály Zoltán, aki ugyancsak túl volt a nyolcvanon,
Sztravinszkij budapesti tartózkodása idejére, halaszthatatlan dolgai miatt, kedvenc üdülõjébe, Galyatetõre
vonult vissza. Nem találkoztak. Soha. (Maros R. anekdotagyûjteményébõl.) Szomorkás komédia, akárcsak
az, amit jómagam is megéltem.
Pár hónappal korábban, 1962 decemberében, ugyanabban a teremben-szobában, ahol az orosz–francia–amerikai Mesterrel találkoztunk, megünnepeltük a magyar
Mester nyolcvanadik születésnapját. Többen voltunk,
mint az elõbb felsoroltak; páros csillagunk még élõ zsenijét jobbról Szabó Ferenc, balról Aczél György foglalkoztatta,
bizonyára okos és szellemes szövegekkel. Sárai Tibor írt
egy köszöntõ kánont, amely nem bizonyult igazán sikerült mûnek. Az elõadás viszont – váratlanul – még az alkotás komiszságát is felülmúlta. Négyen dalolták: Hegyi
Erzsébet, Szõnyi Erzsébet, Kistétényi Melinda és Breuer
János. A tájékozatlanok kedvéért: a három nevezett hölgyet a (valóban!) tökéletes hallás, a szolfézstudás utánozhatatlan virtuozitása, a jó éneklési készség jellemezte. Félelmetes tanárok voltak a Zeneakadémián, a Kodály-metódus királynõi, vagy tán inkább a király helytartói.
Szegény János barátom lépett be negyedik szólamként.
Ami hamisságban, idétlenkedésben, teljes eltévedtségben
12. Jelentése: „teljesen mindegy”, „nem tesz semmit”.
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megesett, azt nem állhattuk meg pukkadozás nélkül.
Maros Rudival, nagyszerû és minden komikumra azonnal reagáló kollégámmal löködtük egymást, pirultunk és
röhögtünk. A kottaolvasás moralizáló fanatikusa, a
biciniumok, a 333 és egyéb énekgyakorlatok zeneszerzõje
csak állt, szokása szerint lehajtott fejjel, s szótlan maradt
az utolsó, leírhatatlanul hamis hangzatok elhalása után.
Mi lelkesen tapsoltunk, fulladozó nevethetnékünket tetszésnyilvánításba hamisítottuk. Azóta töprengek, vajh
mire gondolhatott ebben a pillanatban Kodály Zoltán?
Késõbb odajött hozzánk, s megszólalt magas, kissé reszelõs hangján: „Hogy vannak a mi dodekafonistáink? Megy
a komponálás?” Nem emlékszem, hogy válaszoltunk-e
valamit erre az ízetlenségre, pedig Rudi igazán elfogulatlan fecsegõ volt, nem fordított nagy figyelmet arra, hogy
választékosan fejezze ki magát. De Kodálytól õ is félt
(mint mindenki). Talán a vállunkat vonogattuk. Szó, mi
szó: elég rossz emlékeim maradtak e nyolcvan gyertyás
tortával megvilágított ünnepségrõl. (A „fáklyával” Breuer
János vonult a Mester elé, tántorgásokkal és megingásokkal fûszerezvén az aktust.)
Annál jobb hangulatot teremtett Pablo Casals 1964-es
látogatása. Már nem csellózott. Dirigált. A jászol címû
oratóriumával kínálta meg a pesti közönséget, az Erkel
Színház kétezer-háromszáz nézõt befogadó zsúfolt termében. Ügyetlenkedve vezényelte a hatalmas apparátust, a szimfonikus zenekart, az énekes szólistákat, a kórust, a gyerekkart. Tapsoltunk, mint a bolondok, de ez
alkalommal inkább a szeretetet, az együttlét örömét fojtottuk elismerõ kiáltozásba. Nem törõdtünk azzal, hogy
az elhangzott mû megérintett bennünket vagy sem.
Hatalmas méretû, ostobácska alkotás hangzott el. Senki
sem bánta, mert világunk egyik legcsodálatosabb elõ-

40

adómûvésze, csellistája produkálta magát elõttünk, ha
nem is az õ legsajátabb – szinte megközelíthetetlen – birodalmában.
Emelkedtem a hazai élet protokolláris ranglétráján.
Lassan, mint egy hõlégballon (nem szítottam a lángot),
és örök titok marad számomra, hogy ez miként mûködik. Elhatározzák valakik? A közgondolkodás formálja
a sorsot, a sikert, aztán a kopásnak induló dicsõséget?
Miért hûl ki a ballon levegõje? A szerkentyû nem zuhan,
csak megállíthatatlanul merül, és csendesen, puhán
terül szét a Balaton felszínén, mint ahogy ezt néhány
évvel ezelõtt észleltem 12×40-es, BPC4-es, szovjet
gyártmányú távcsövemben, szigligeti dombtetõm bástyájának megfigyelõpontjáról.
Nem szaporítom a szót: meghívót kaptam valamelyik elõkelõ éttermünkbe, a Pablo Casals (88) tiszteletére
rendezett vacsorára (ebédre?). Kodály Zoltánnal (82)
együtt érkeztek, a jó alakú, sminktelenül is fehér bõrû,
kék szemû, megilletõdött, elõkelõen viselkedõ, szép fiatalasszony: Mrs. Kodály (Péczely Sarolta) és Casals felesége társaságában, aki a mohó férfiszemek becslése szerint harmincas évei legelejét taposó, aranybarna bõrû,
fekete szemû és hajú, ringó derekú, bolondítóan csábító, mediterrán szépségkirálynõ volt. Megbabonázták
a jelenlevõket. Páratlan kisugárzású kvartettet alkottak
a két nagy öreggel: a szikár, fehér hajú és szakállú, rezzenéstelen arcú, egyenes tartású, kimért mozgású, saját
szobrát mintázó Kodállyal és a tömzsi, kopasz, pápaszemes, fürge járású, bõbeszédû, életszeretõ Casalsszal.
Életre szóló ajándékot kaptam, nem akármilyet.
Ellátogatott hozzánk Benjamin Britten, a War Requiem
bemutatójára (1965), meg Dmitrij Sosztakovics, a cenzúrázott, finomított és megnyirbált A mcenszkí járás Lady
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Macbethje címû operájának premierjére. Kórodi vezényelt, az elõadás rövidesen feledésbe merült.13
Mindkét szerzõ kíváncsi volt a híres Lórántffy-iskolára (Kodály-módszer). Elragadtatásuk leírhatatlan volt.
Sosztakovics az egyik osztályban felírt a táblára egy
meglehetõsen bonyolult dallamot, a gyerekek elsõ látásra, habozás és hiba nélkül elénekelték. A már súlyosan
depressziós szovjet zseni nem hitt a szemének, fülének.
Britten odáig ment, hogy darabot írt (variációsorozatot)
a legkiemelkedõbb magyar fuvolamûvész hangszerjátékot tanuló gyermekei számára.
Hitem szerint nem felesleges szót ejteni a 60-as évek
második felének atmoszférájáról, felsorolni azokat az
elõzményeket és tényeket, amelyek arra indították például Heller Ágnest14, hogy az 1968-ról szóló – információkban, elemzésekben, eseményekben rendkívül gazdag – dolgozatában a következõket írja le: „Az 1968-as
évre nyíló szilveszter éjszakája volt az elsõ az 1956-ra
nyíló óta, amikor boldog új évet kívánva egymásnak
tényleg reménykedni kezdtünk, ha sok szkepszissel és
fenntartással is, egy kicsit boldogabb esztendõben…
1967-ben hirdették meg ugyanis az új gazdasági mechanizmust, amitõl ha nem is vártunk sokat, de mégis valamit. Lukács szokta mondogatni, hogy a gazdasági reform maga után fogja vonni a politikai reformot…
De akár így, akár úgy magyaráztuk, úgy látszott, hogy
valami mégiscsak megváltozhat. Nagyon nehezen en13. Kezdeményezésemre és irányításommal bemutattuk az eredeti, cenzúrával nem megbecstelenített remekmûvet A kisvárosi Lady Macbeth címmel, hatalmas sikerrel. Kovács János vezényelt, Vidnyánszky Attila rendezte (2005).
14. A Lukács György tanítványaiból regrutálódott úgynevezett „Budapesti
Iskola” filozófusainak kiemelkedõ tagja.
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gedtünk utat a reménynek, hiszen éveken át úgy éreztük, hogy vég nélküli sötét alagútban mozgunk, és talán
soha nem is fogjuk látni az alagút végét.”
Ide kívánkozik Petõ Iván, a liberális elveket valló jeles
gondolkodó és politikus 1967 címû írásának néhány
mondata is:
„A Kádár-korszak egyik legjobb éve, mármint a rendszer szempontjából. A forradalom, a megtorlás kollektíve elfelejtve. A szocializmus örökkévalónak látszik,
míg a nyugati világ komoly politikai gondokkal küzd.
Magyarországon a szocializmus alapjai már lerakva, cél
a teljes felépítés; (…) Van viszont reális perspektíva, ma
úgy mondanánk: jövõkép, e pillanatban éppen a gazdasági reform 1968-as sikeres bevezetése… S van persze
privát jövõkép is, állami vagy szövetkezeti lakás, családi ház, kalákában, OTP-kölcsönnel, talán egyszer egy
Trabant vagy Skoda, egy turistaút kis bevásárlással…”
Az idézett – kiragadott – megfigyeléseket, ironikus és
érzelmes közelítésükkel együtt, nem bizonyítéknak
– inkább tanúságtételnek tekintem. Hitelesnek, mert a
gondolkodás, az együttélés, a személyes és kollektív
szabadság okos, elfogulatlan és baloldali személyiségeinek tárgyszerû, emlékeimmel megegyezõ megnyilatkozásait üdvözölhetem bennük.
Hozzáfûznék egy szakbarbár adalékot, bár nem világrengetõ kérdés. Az utóbbi (a rendszerváltozás óta eltelt)
évek visszatekintõ, értékelõ és hihetetlenül megvastagodott mártírlegendáriumának egyik jeles megállapítása
szerint akkoriban bizony a dzsesszt is üldözték (a jazzt,
ha úgy tetszik). Ezzel szemben Gonda János tanulmánysorozatot tett közé a Muzsika címû szakfolyóiratban a
mûfaj sajátosságairól (1963), Pernye András könyvet írt
A jazz címmel (Gondolat Kiadó, 1964). „E könyv – írja a
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szerzõ – elõször is azoknak szól, akik a jazzmuzsikát általában, minden megfontolás és meggondolás nélkül
elutasítják. (P. A. kiemelése) (…) úgy gondolom, hogy az
elutasítás is csak akkor lehet hiteles, ha bizonyos ismeretanyagon alapul, ellenkezõ esetben nem egyéb akadékoskodásnál.” Ezek után háromszáznegyven sûrû oldalon hatalmas anyagot tár az olvasó elé. Egy évre rá
Gonda János tette közzé, szakmai és szakszerû titkokkal,
lemezmellékletekkel (tehát hangzó anyaggal) illusztrált,
elemzésekkel gondosan megalapozott, enciklopédikus
Jazz címû, fundamentális és maradandó értékû munkáját, amelynek alcíme: történet–elmélet–gyakorlat (Zenemûkiadó, 1965). Jöttek is Magyarországra a mûfaj legnagyobbjai: Louis Armstrong, Oscar Peterson, Ella
Fitzgerald, késõbb Duke Ellington, Dizzy Gillespie –
akik éppen eszembe jutnak, a teljesség igénye nélkül.
Kamaszkori bálványaim megelevenedtek.
Az operaírás magánzárkájában társbérlõmmel,
Raszkolnyikovval naponta vitattam meg a múló idõ nyomasztó, folyamatos értékelésre kényszerítõ gondjait.
A színpadi megoldások az én akaratom függvényei voltak. Kitaláltam, hogy a belsõ monológokat, a klasszikus
értelemben vett „félre!” megjegyzéseket, tépelõdéseket
elõre felvett, majd hangszórókból sugárzott prózában
hagyom, s mellette, azzal párhuzamosan az eleven zenekar úgynevezett „aleatorikus” szisztémával rendezett
anyagot játszik. (Én is haladtam a korral.) Hatása a filmzenéhez vagy a 19. századi melodrámákhoz áll közel.
Dosztojevszkij gondolataival keményen viaskodtam,
magamévá tettem, elvetettem, kikutattam az énekszólam (dallam-) vezetésének színpadi viselkedést meghatározó fordulatait.
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A sötét és oxigénhiányos cellában szabad voltam.
Magabiztosan és elszántan harcoltam, önmagamat kellett legyõznöm. Boldog küzdelem volt.
A szabad levegõn, a mindennapi életben pedig a
körülmények rabjává váltam, olykor fogcsikorgatva verekedtem a tisztességért, a becsületért. Fájdalmas küzdelem volt, tele vereségszagú pillanatokkal. Mégis bizakodtam a beláthatatlan, tán tízezernyi holnap jobbrafordulásában; ha holnap nem, akkor talán holnapután
vagy jövõre, tán húsz év múlva. Jóslatokba senki sem
bocsátkozott, sem Nyugaton, sem Keleten, sem itthon,
sem a szomszédoknál. Hallgattak az okosok, a buták, a
mûvésztársak, az elhivatottak és az elszenvedõk. Volt,
aki hangosabban s volt, aki suttogva hallgatott.
Tettem a dolgomat.
Azt, amit kellett; de elõre nem látható események,
fordulatok belezavartak jól kialakított életrendembe,
olyan helyzetbe hoztak, amelyben közel két évtizedes
kínos fészkelõdés, etikai bizonytalankodás várt rám.
A cselekvés lehetõsége, a közéleti, pragmatikus tevékenykedés, a társadalomformálás, a mûvészeti élet mûködésének és körülményeinek befolyásolása eddig is átszõtték mindennapi létezésemet. És egyszer csak…
A hatalom olyasmivel kínált meg, ami hízelgett hiúságomnak, de ez szinte semmivé foszlott ama kérdõjelek sokaságában, amelyekre sem akkor, sem utána, sõt:
mindmáig nem tudtam teljesen meggyõzõ választ adnom. Nem lelkiismereti kérdésrõl van szó, bár az is színezte a döntéshozatal kínjait.
Inkább az erõimmel, tehetségemmel, életformámmal
való gazdálkodás felelõssége késztetett arra, hogy az elsõ pillanattól kezdve nyögvenyelõsen végezzem azt,
ami rám várt. Sok mindent elértem. Voltak fáradhatatla-
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nul erõszakoskodó akcióim, sikereim; de hogy megérte-e,
valóban szükségem volt-e erre a stréberségre – meg a
temérdek ellenségre, akik (a szerencsétlenek!) elõugrottak fedezékükbõl, gondosan összekapirgált kígyóikkal,
békáikkal, és rosszul célozva dobálták rám e kellemetlen hüllõket –, az örök titok marad.
Átnyújtom hát azt a száraz dokumentumokból, naplómból való szó és betû szerinti (a helyesírási hibákkal
együtt) idézetekbõl, levelekbõl, interjúkból, újságcikkekbõl lazán összefércelt kollázst, amellyel – önmegtartóztatással bár, de – szeretném felkelteni az olvasó érdeklõdését sorsom eme furcsa fordulata iránt.
***
Intermezzo (naplóbejegyzések)
1966. dec. 20.
A Hazafias Népfront budapesti bizottságában d.e.
10h 40’-kor Dóra János és Zathureczky (a Pártközpontból) közlik, hogy a HNF országgyûlési képviselõnek jelöl a Bp-i VI/15-ös körzetben. Arról is szó esik,
hogy ezt a döntést felsõbb szervek (!) már jóváhagyták, a HNF elnökségének másnapi ülése már csak
formális. Kérdésemre, hogy miért én, és mi lesz a feladatom, elég bizonytalan választ kapok. Kb.: képviselnem kell a VI. ker.-i választókat, de ott vannak a
mûvészeti intézmények is. Arra nem kapok választ,
hogy kik vannak még mûvészek vagy írók jelölve.
24 óra gondolkodási idõt kérek, ezen eléggé elcsodálkoznak.
Másnap, 21-én telefonon közlöm, hogy elvállalom jelölést.
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1967. jan. 27.
A VI. ker. Tanácsban 3h-kor megbeszélés Lusztig
Vera népmûv. csop. vezetõvel a jelölõgyûlésrõl. L. V.
nem tud arról, hogy két jelölt is állítható! „Ez nálunk
nem szokás.” Felvilágosítom tévedésérõl. Egyébként
rokonszenves tanárnõ. Közli, hogy a beszédet a tanács elnöke tartja majd.
Febr. 2. 12h
Látogatás Jánosi Katinál (a Petõfi Színházban volt
színésznõ) a VI. NF-ban. Telefonba úgy magyarázta
el, hogy hol a helyiség: „Tudja, a Köröndnél, abban
a házban, ahol a maszek ostyasütõ van.”(…) Azt tanácsolja, hogy a képviselõi fizetésemet majd idõnként ajánljam fel erre-arra (Vietnam). (?!) Azzal a javaslatával, hogy a jelölõgyûlésen beszéljek arról,
hogy egyetértek a IX. kongresszussal és a párt politikájával, nem értek egyet. Abban állapodunk meg,
hogy majd még beszélgetünk.
Febr. 6.
KPVDSZ-ben (Eötvös u. 25, du. 6h) jelölõgyûlés.
Nagy tömeg, sokan kiszorulnak. Füredi kommersz
beszédet tart, pár szóval bemutat engem… Máriássy
Judit elnököl, s említi, hogy Sarlós jelölésénél
ugyanezeket mondták. A felszólalók (Várnai Péter,
Raffai Erzsi) dicsérnek. A szavazás egyhangú. Gratulálnak. Felszólalásom szövege mellékelve.
***
A jelölõgyûlésrõl a Magyar Nemzet 1967. február 12.-i
számában Kristóf Attila számol be két és fél hasábos cikkében. Csak néhány mondat: „Dévényiné nem szólt
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ugyan, mert késõbb minden az akarata szerint történt,
de a szólás joga hozta el a jelölõgyûlésre ugyanúgy,
ahogy a többieket. Lényegesnek érezte, hogy ott legyen,
s az érzés alapja: a jog tudata. A jog, amely összefügg a
demokráciával, a demokráciával, ami az ember legalapvetõbb természetét, szabadságvágyát, szólni vágyását,
részt venni vágyását engedi-ösztönzi érvényesülni. Hazánk új választójogi törvénye a szocialista demokrácia
további kibomlását, kiteljesedését eredményezte…”
A cikkben Várnai Péter felszólalását is idézi: „Lehet
valaki kitûnõ mûvész, de korántsem biztos, hogy jó
képviselõ lesz. Én személyesen ismerem Petrovics
Emilt, és úgy vélem, azok a tulajdonságai, amelyek mûvészi törekvéseiben elõbbre vitték, alkalmassá teszik,
hogy politikai pályáján is népe hasznára legyen. Úgy ismerem, mint bátor és szókimondó embert, aki mindig a
korszerûség és az igazság mellett tette le a garast.”
Kristóf Attila végül idéz rövid beszédembõl (amelyben nem ejtettem szót a IX. kongresszusról és a párt politikájával való egyetértésemrõl). A következõket:
„Önök olyan országgyûlési képviselõ jelölését hagyták jóvá,
akinek a hivatása zeneszerzõ. Ez nemcsak számomra jelent
megtiszteltetést, hanem a mûvészek számára is. A mûvész
nem nélkülözheti a társadalom ismeretét, s én, ha képviselõvé
választanak, mûvész voltomat akarom megõrizni, aminek lényege: a jobbért szólni mindig.” (Ellenállok a teljes beszéd
ideírásának, mert ezt a hangot ütöttem meg, hiába szurkoltak a pártfunkcionáriusok: hátha? hátha? …)
A március 19.-i választásokon egyébként a 24 386 leadott szavazatból 24 234-et kaptam, 99,8%-ot. Major Tamás
csak 97,2%-ot, Dr. Babics Antal urológus professzor
99,7%-ot, Kádár János ugyanannyit, mint én.
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Ez volt hát a Kristóf Attila hozsannája: „Hazánk új
választójogi törvénye a szocialista demokrácia további
kibomlását, kiteljesedését eredményezte…” Mert hát
azt mindannyian tudtuk, hogy jogosítványaink nem feleltek meg eme eufemisztikus szemforgatásnak. Sok
mindenen segíthettünk, de a nádpálca suhogott; talán
ez se nélkülözte a kalandvágy kielégülését, a maratoni
futás olykor kilátástalannak tûnõ és megizzasztó izgalmait. Az 51. hely sem szégyenteljes eredmény (a sívilágbajnokságon például).
***
Április 14. péntek
Az országgyûlés alakuló ülése. (…) A szavazások
egyhangúak és problémamentesek. Beválasztanak a
Kulturális Bizottságba. A szünetekben elég nehézkesen,
a következõkkel beszélgetek: Pethõ Tibor, Simon
István, Szabó Pál, Major Tamás, Mihályffy Ernõ,
Várkonyi /kalocsai pap), Biszku Béla, Csanády (közl. és
postaminiszter), Veress József, Szirmai, Orbán László
stb. Benke Valériával hosszabban. Dõl belõle a szó…
***
Az Esti Hírlap 1967. február 11-i számába Lukács
Teréz írt egy igazi szocreál bulvár-kedvességet Jónás
könyve és T. Ház címmel. Egy-két magasztaló részlet:
„…Két Erkel-díj és a legnagyobb magyar kitüntetés, a
Kossuth-díj tulajdonosa.
Semmi »mûvészies« sincs ebben a harminchét éves
fiatal férfiban. Jellegzetes, bajuszos, »magyar« arcát
– délszláv keverék, neve is: Petrovics, szerb eredetre
utal – milliók ismerik a tv-bõl. Az emlékezetes Ki mit
tud?-versenyek zsûrijében szerette meg a közönség rö-
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vid, érthetõ, egyszerû és sohasem nagyképû magyarázataiért.
– Sok levelet kaptam akkoriban, és jól tudom, elsõsorban a
tv-szereplésnek köszönhetem népszerûségemet, ha egyáltalán
van ilyen…
– Amikor megkérdeztük: elvállalná-e a képviselõjelöltséget, gondolkodási idõt kért – mondják a Hazafias
Népfront Budapesti Bizottságában. Nem értettük. Mi
van ezen tépelõdnivaló?...
Kimerítik a Jónás könyve próbái is. Jövõ héten itt a premier és addig: nehéz, lázas napok…
– Jólesett a megtiszteltetés, minek tagadnám? De fogalmam sem volt arról – ma sincs sokkal több –, mit kell tennie,
és mit tehet majd egy képviselõ?...
A jelölõgyûlésen nagyon röviden beszélt. Elmondta… stb. stb.”
***
1968. okt. 16–17–18.
Teljes ülés.
16-a: Kormánybeszámoló az új mechanizmus eddigi eredményeirõl, bel- és külpolitikáról. Fock bejelenti, hogy kivonjuk csapatainkat Csehszlovákiából.
A szünetben Veres Péterrel és Pethõ Tiborral beszélgettem (Dosztojevszkijrõl15). Délután vita.
17-e: Nem mentem be – a kormány politikáját
szavazták meg.16
18-a: Vasúti törvény. Délelõtti ülésen részvettem,
délután már nem.
***
15. Nemrég fejeztem be az opera hangszerelését Szigligeten.
16. Ennyit tettem az emberarcú szocializmusért, Csehszlovákiáért. Nem
sok.
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Minden idézetem változtatás nélkül közlöm, a naplójegyzeteimet is. Ezeket az elsõ ciklus végéig vezettem.
Utolsó beírásom dátuma: 1971. március 9. A késõbbi ciklusok fontos és érdekes mozzanatairól még néhány utalás erejéig beszámolok. A fogadónapokról, a személyes
drámák idegromboló megoldási kísérleteirõl (lakás, betegség, szegénység, zaj, gázmérgezés, nyugdíj, rossz
utak…). A fölösleges, vidékies, követségi, kerületi protokollrendezvények idõrabló bájvigyorgásaiban többnyire nem vettem részt. Ezek érthetetlen vonzerõvel
csábítják a sündörgõket, potyázókat, akik azt hiszik,
hogy ilyesformán közel kerülhetnek a húsosfazékhoz.
(Magától értetõdõen nemcsak a kulináris gyönyöröket
kínáló terüljasztalkákhoz.) Mindig így volt – tegnapelõtt, ma és holnapután. Csak a metodika eszközei, a kísérõszólamok, a hordók és pénznyelõ zsebek méretei, a
szándékok és a gondosan elrejtett célok változnak. Meg
az evészet-ivászat és az ehhez járulékosan kiosztott pozíciók, protekciók, érdemtelenül megszerzett elõnyök
költségei, de ezt úgyis tudja mindenki17 (lásd a „korrupció” szócikket bármelyik lexikonban).
***
Sokat repültem életem során. Szerettem a felszállás
elõtti pillanatok feszültségét: az utasok lecsendesednek,
a motorok megrázzák magukat, a start-kifutóra zörögve
és döcögõ gurulással ráforduló masina hirtelen felveti a
fejét, és belefúrja magát a sokszázezer éve vágyott kékségbe, leperegnek róla a felhõk, az ablakokon betûzõ
17. Mesterem, aki semmiben se szenvedett hiányt, egy pohár pezsgõért
a legvacakabb és leghaszontalanabb fogadásra is hajlandó volt elmenni.
Hogy miért, sohasem értettem. Elõnyszerzés nem hajtotta, talán zsugori volt
a szíve legmélyén. És nagy gourmand volt…
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napsugár ide-oda villog körülöttünk; a nõk csodálatos
világához tartozó partnereim (lányom, feleségem, barátnõm, rokonom) szívszorongva markolásszák kezemet, félelmük kisugárzása mélységes szeretetet vált ki
belõlem: az élet, a repülés gyönyörûsége szinte extázissá fokozódik ezekben a valószínûtlen, szinte transzcendens percekben. Rövidke idõ elmúltával megszólal egy
józan hang az egyenletes duruzsolássá szelídült motorbõgés kíséretében, az ég és föld között száguldó, fémburkolattal körülvett, néhány köbméternyi belsõ térben: „Kedves utasaink, elértük az utazási magasságot,
jó utat kívánunk!”
1967 februárjában, 37 éves koromban, életem és
munkásságom már említett hõlégballonja – hosszú
emelkedés után – elérte a hajózási magasságot. Sok
üzemanyagom volt még a gázpalackban, nem fenyegetett a merülés, és együgyû magabiztossággal vágtam
neki a körülöttem tornyosuló, felhõbe burkolózó és ismeretlen akadályok legyõzésének. Ikarosz figyelmeztetett, hittem a Búsképû Lovagnak, túl akartam tenni
Odüsszeuszon. Ma se bánom.

52

2.

Tíz nappal a képviselõjelöltségi szertartás, a közéleti
alagútba sodortatás hipokrita rítusa után, a Zeneakadémián bemutatták a Jónás könyvét. Február 16-án. Errõl a
munkáról, az elõadás elõkészítése valószínûtlennek tûnõ kalandjairól elsõ könyvemben már részletesen beszámoltam. Erdélyi Miklós vezénylése, Szabó Miklós
bravúros beugrása, a tulajdonképpen amatõrökbõl verbuvált Budapesti Kórus (Forrai Miklós csodás csapata)
és az Állami Hangversenyzenekar teljesítménye nagy
– szerénytelenül fogalmazva: kirobbanó – közönségsikert hozott.
Az elismerõ kritikák, lelkes interjúk, ünnepi beszámolók, komoly elemzések manapság elképzelhetetlen
sokaságában azonban már megpendült, pontosabban
megcsikordult egy-két esztétikai, filozófiai, politikai
sandaság. Az „Elnyo-más, szolgasóóórs: ez /vóólt a rend ezer
éééévig, hullt a/póóór, hullt a gyere/ke…” megroggyant és
értelmetlen tömegdalolása, az osztályharc és mozgalmi
„(munkás-)romantika”, a szocreál megállíthatatlan sírba
gyaloglása új távlatokat kínált a mûvészet, az irodalom
mûvelõinek, de fõként okosainak, ideológusainak.
Olyan táguló köröket, amelyekben a diktatúra „pofa
be!” eredményezte látens nézeteltéréseket, gyûlölködéseket, a közel két évtizede befagyasztott akadémikus,
avantgarde, parnasszista, népi, urbánus, lappangó egzisztencialista és egyéb jelenségeket, nézeteket egyre

53

nyíltabban hangoztassák, mi több: feszegethessék
– mindannyiunk örömére, majd bizonyos idõ múltán
kárára – a haladásért, a toleranciáért, majd rövidesen a
megváltó elvek kizárólagos birtoklásáért, s végül a javak, a pozíciók megszerzéséért – ha eljön az ideje. Tartós „sitzfleisch”-re és évek hosszú sorára volt szükség,
hogy kiböjtöljék ezt a türelmet próbáló idõszakot.18
Alig érezhetõen, de már ekkor kicsírázott, feléledt ez
a sárkányfogvetemény. Mûfajtól függetlenül, gondosan
titkolt érdekek mentén, rendszerhûséget, rendszerellenességet mímelve, lojalitást és ellenzékiséget hirdetve
zajlott ez a víz alatti szabálytalankodás; tán megbocsátható hasonlattal élve: a technikának hála, már jó ideje
láthatjuk a tévén a legsikeresebb magyar sportolók: a
vízilabdázók rúgkapálózását alulnézetben. A mûvészet
bajnokai, az önjelölt zsenik, a tehetségtelenségüket prófétálásba gyömöszölõ „páholybérletesek” sokat tanultak tõlük.
Ha õszintén magamba nézek, megállapíthatom,
hogy egy-egy kirívó esettõl eltekintve, hidegen hagytak
ezek a többségükben ügyetlen tökön rúgások, karmolászások;19 helyzetkihasználásom célja mindig az volt,
hogy gólt lõjek a magyar zenemûvészet egésze érdekében.20
18. A csapatszervezés már 1970-ben elindult a KISZ KB támogatásával, ÚJ
ZENEI STÚDIÓ elnevezéssel. Aztán közel két évtizeddel késõbb megalakult
a MAGYAR ZENEMÛVÉSZETI TÁRSASÁG, az MSZMP Központi Bizottsága kulturális ügyekben illetékes titkárának (Knopp Andrásnak) – elvi és
anyagi – segítségével.
19. Egy esetrõl már tettem említést. Durkó Zsolt megállapítását Vonósszimfóniámról: ilyen zenét ma már nem lehet írni.
20. A másik eset: kiköveteltem, hogy a Mûvészeti Alap ne csak festõknek,
hanem zeneszerzõknek is építtessen ingatlant. Sikerült. Jeney Zoltán és
Vidovszky László például így kapott lakást. Örültem nagyon.
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Néhány mondat a február 16.-i bemutató sajtóvisszhangjából:
PETROVICS EMIL Jónás könyve címû oratóriumának bemutatója kétségkívül a hét – sõt: az utóbbi
hónapok – legnagyobb zenei eseménye volt… zenéje rendkívül sûrû. Felfogása nem éppen könnyû feladat. A szerzõ ugyanis a modern zene eszköztárából
csakis és kizárólag a szoros értelemben vett zenei
eredményeket használja fel. (…) A mû zenei nyelve
ugyanis önmagában is az egység érzetét sugározza
minden hallgatóra, még akkor is, ha a „szigorú” analízis e nyelv különféle gyökereit könnyen feltárhatja.
Ezt tarthatjuk P. E. rendkívüli tehetsége legfontosabb
zálogának: õ a zenei nyelv megújításának a legnehezebb útját választja. Ez a legnehezebb út: a szintézis,
az a szinte már emberfeletti gesztus, ahogy egységbe hozza, egyetlen anyaggá kovácsolja mindazt, ami
századunk muzsikájában széthullott, illetve „magánmûhelyek” egyéni eredményeivé differenciálódott.
Pernye András
(Magyar Nemzet, 1967. február l8.)
*
(…) nemcsak a mostani évad, de talán a legutóbbi néhány esztendõ egyik legjelentékenyebb új magyar zenemûve. Szinte kikristályosodik benne mindaz, ami a zeneszerzõ eddigi alkotásaiban, kivált a
nagysikerû opera, a C’est la guerre óta értéknek bizonyult.
A mû nyelvi és tartalmi gazdagsága már elsõ hallásra is feltárul; bizonyítja ezt a bemutató rendkívül
meleg sikere is (…) P. E. (…) nem arra törekszik,
hogy (…) mindenáron új és még soha nem hallott
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eszközökkel fejezze ki [magát], és bizonyára azért sikerült ennyire ízig-vérig mai hangú zenét írnia. Kifejezési eszközeiben rend és ökonómia uralkodik (…)
Breuer János
(Népszabadság, 1967. február 28.)
*
(…) Ilyen feladatra csak a kifejezés régi korlátain
túllépõ, az intellektuális és indulati vonatkozásban
egyaránt kiszélesített és differenciált skálán mozgó
modern zene vállalkozhatott. Ráadásul e feladat nem
tette lehetõvé, hogy az irányzatok és útkeresések sokaságának egyikéhez szegõdve, bizonytalan irányba
utat törjön a komponista. Itt minden leszûrt és kikristályosodott eredményt, minden kipróbált jó eszközt
igénybe kellett vennie, ha a határozott mondanivalót
ugyanolyan határozottan akarta megszólaltatni.
Petrovics most a legkorszerûbb felkészültség és a költõi-muzsikusi elhivatottság magasrendû megnyilatkozásával összegezte eddigi, külön-külön már sokszor
méltányolt alkotásainak valamennyi értékét. A korszakos összefoglalók erejével koncentrálta választékos
zenei anyagát, a szorongások és a vívódások hangzó
képeibõl, melyben a modern zene valóban gazdag,
kialakította a megnyugvás, a szellemi-lelki egyensúly,
és a cselekvés értelmét felismerõ humanista hit – olcsó és banális „optimizmuson felüli” – képét. A Jónás
könyve, ha nem is egész korszakot, de egy jelentõs zenetörténeti szakaszt summáz, annak számos eredményét ötvözi egységbe, s vetíti a jövõbe.
Fodor Lajos
(Esti Hírlap, 1967. február 23.)
*
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(…) A mû kezdetének biblikus elbeszélõ hangjára
Kodály tanította meg az utána következõ nemzedékeket, a rákövetkezõ viharos természeti kép aligha
született volna meg a Cantata profana és a bécsi mesterek ihletése nélkül, a CET gyomrába vetett Jónás
monológja ugyancsak a Cantata ihletésére utal
(„Kedves édesapánk…”), a pusztába kirohanó Jónás
látomása mögött Orff és Ravel hajszáit érezzük, a
Kormányos pattanásig feszült szózatában a feldúlt lelkû Wozzeck árnya villan fel. (…) Ám ez a sokféle
gyökérzetû zene egyetlen pillanatra sem válik másolattá vagy másodlagossá: sõt, épp színességében teljesedik ki. Petrovics igen jól tudja, hogy mikor mit kell
zenéjének mondania, kitûnõen él a rendelkezésre álló erõk kontrasztlehetõségeivel, bámulatos biztonsággal viszi mondandóját egy-egy tetõpont felé. (…)
Bónis Ferenc
(Kortárs, 1967. július)
*
(…) Babits Jónásának tehát legalapvetõbb jellemvonása, a tragikomikum sikkad el itt a zenei megformálásban, s ez bizony nagy veszteség, mert ez a
fénytörés, ez a kettõsség biztosíthatná a záró rész immár egyértelmû komolyságának feltételét. Ettõl lenne ez a költõi hitvallás még mélyebb, még tragikusabb – épp a komikussá válás kockázatának hõsies
vállalásával.
A Jónás könyve, hibáival együtt is, oratóriumirodalmunk igazi nyeresége. (…)
Kárpáti János
(Élet és Irodalom, 1967, február 25.)
*
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P. E. (…) újabb jelentõs mûvet alkotott. Nyelvi
kifejezésmódja a tizenkét fokú szerkesztés kötetlen
továbbfejlesztésével fontos eredményekhez jut, s a
formák biztos felrakása, a kifejezés magával ragadó
ereje kiemelkedõ helyet biztosít ennek az új P.opusznak. (…) A mû vibrálása, izzása, feszültsége
dramaturgiai fontosságú nyugvópontokkal váltakozik. Természetfestõ ereje eleven; az elemeket épp oly
biztos kézzel rajzolja meg, mint a lelkekben kibomló
viharokat. S a Jónás szólóját esendõ színekkel aláfestõ szövegtelen kórus a zárórészben méltó módon
foglalja össze a próféta-sors tragikumát. (…)
Raics István
(Muzsika, 1967. április)
*
(…) vannak az eredeti mûnek kétségkívül transzcendentális irányba mutató vonásai is. P. E. ezeket
úgy küszöbölte ki, hogy nem zenésítette meg teljes
egészben a negyedik részt és Jónás imáját. De vajon
teljes, és az eredetivel adékvált-e (sic!) így alkotása?
Rónay László (Vigilia, 1967. március)
*
Néhány sor a FILM, SZINHÁZ, MUZSIKA 1967. március 3.-i számának FÁBIÁN IMRE szignálta terjedelmes
kritikájából:
…Petrovics szuverén biztonsággal bánik az eszközökkel: a mesterség dolgaiban eddig is virtuóz volt,
de nagylélegzetû formálás, gondolati elmélyülés, s
koncentráció tekintetében a Jónás könyve a „C’est la
guerre mellé emelkedik. (…) A filozofikus elmélyültség, a drámai feszültség egyformán erénye (…) az
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oratóriumnak, mely inkább az eddigi eredmények
összefoglalásának tûnik a zeneszerzõ mûvészetében,
mint új lehetõségek, új kibontakozás kezdetének (…)
[Az elõadók] közös érdeme, hogy egy értékes magyar mû magas színvonalú bemutatójának lehettünk
tanúi.
Márciusban (választási gyõzelmem után) véletlenül
találkoztam a fõszerkesztõvel, barátommal: Hámori
Ottóval, aki kérdés nélkül ezeket mondta: „Utasítanom
kellett Fábián Imrét, hogy írjon már valamit a Jónásról.
Nem akart, mert dühös lett rád a képviselõ-jelöltség elvállalásáért. Végül megírta, majd a megjelenés után néhány nappal sírva (sic!) vallotta be, hogy nem is hallotta a darabot.”
F. I., a kitûnõ zenei szakember rövidesen disszidált.
Nemsokára az Opern-Welt munkatársa, majd fõszerkesztõje lett. Isten nyugosztalja.
Reménykedem, hogy a figyelmes olvasó jó szándékkal és tárgyilagosan ítéli meg ezt a kritika-potpourri-t.
Nem a dicsekvés vezérelt (csak egy kicsit; ezt az is bizonyítja, hogy igyekeztem megrostálni a hozsannák rakétáit), hanem az, hogy képet adjak arról a pillanatról,
amikor a zeneesztétika, a mûvészetetika, a stílus és az
eszközhasználat, az örökséghez való viszony, a hagyomány fontossága vagy elvetése, a modernség fogalma,
a tájékozódás iránya, az érvényesülés metodikai kérdése, a mûvészet és mûvészi lét filozófiája de facto meghaladta és faképnél hagyta a szocialista ideológia, a még
két évtizedig erõlködõ, igazát bizonygató, parancsuralmi és elvtársi huncutsággal liberálisnak álcázott, jó
szándékú ábrándokban ringatózó csinovnyikok nagy
felfedezését: a T(ámogatás)–T(ûrés)–T(iltás) napi politikai
gyakorlatát.
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A „múlt idõ” elemzõi alighanem figyelmen kívül
hagyják, hogy Aczél György, a sokat szidott-dicsért,
sokat tudó, alá- és túlbecsült kulturális nagyvezír – sejtésem és megfigyelésem szerint – rendkívüli intelligenciával alkalmazta a hatalomgyakorlás régiektõl elsajátított módszerét. Mutatkozni kell, ott a helyem, de ha kellõ türelemmel az életre bízom a dolgokat: a mûvészek
felzabálják, feljelentik, kikészítik, lerúgják egymást; csoportokba verõdnek, semlegesítik az ellenérdekelteket, a
lusták belsõ emigrációba vonulnak, az akarnokok egy
kis pénzért, elõnyért bármelyik funkcionáriusnak kinyalják a fenekét (különös elõszeretettel a Szent István
park Duna-illatú környékén, tortaszeletek kíséretében).
Ez a kopásnak sose kitett praxis lecsökkentette a tiltások számát; s miután a Tacitust is olvasó, remekül társalgó bajszos elvtárs a zenével mit sem tudott kezdeni, az
elíziumi mezõkön lehetett megvívni a legvacakabb, koszos, vérgõzös csatákat. A zenei végrehajtó hatalomnak
a jezsuita, szabadkõmûves, (be-)súgó szellemiségû titkos tanácsadói szolgáltatták az információkat, a cselekvési útmutatókat: kit, mikor, mennyit, kit nem, kit nagyon, kit kicsit sem, sokat, keveset, magas vagy partvonalon kívüli állást, hááááát???...
Mindannyiunk szerencséjére (a súgókéra is), zenei
mindennapjaink meghatározó személyiségei között jó néhány kimagasló vezetõegyéniség tevékenykedett. Mindenekelõtt Lakatos Éva, az Országos Filharmónia biztos ízlésû, minden jóra kapható, ösztöneiben szinte csalhatatlan,
életét és egészségét irányítói ténykedésének alárendelõ
igazgatója, a többször említett Barna Andrásné, a lágereket
túlélõ, kommunista apácának titulált minisztériumi fõosztályvezetõ, Sarlós László, a Zenemûkiadó Vállalat rendkívüli tapasztalatokkal, fenomenális intelligenciával, lényeg-
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re törõ ambíciókkal bõségesen ellátott, üzleti tehetségét
tisztességes érzékenységgel fegyelmezõ igazgatója, Kovács
Dénes, a Zeneakadémia fõigazgatója, a XX. század második felének kétségtelenül legnagyobb magyar hegedûmûvésze és pedagógusa, kesernyés humorával, magányos alkatával, õszinte becsületességével, vezetõi adottságaival –
hogy csak a legkiemelkedõbbeket említsem.
Sokan és sokat duruzsoltak a fülükbe, juttattak az
agyukba: jót, hasznosat, elfogult, tudálékos és maffiózus
indítékokkal összekutyult, alaposan fûszerezett – a kórházakban koktélnak becézett – injekciók segítségével.
Lakatos Évának például Kurtág, Barnánénak Kroó György
(az unokaöcs), Sarlósnak Varga Bálint András (hivatalból),
Kovács Dénesnek Bächer Mihály, Kórodi András (barátságból), de Aczél Györgynek, más megvilágítású területekrõl,
a sokadalomból kiemelkedve, például: Szinetár Miklós.
Szép számmal voltak természetesen különbözõ tanácsadó testületek, szerkesztõbizottságok, kitüntetést és
ösztöndíjat javasló testületek, mûvészeti tanácsok; ezeknek tagjait ugyanazzal a meghívásos rendszerrel állították össze, mint manapság. Se jobban, se rosszabbul.
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége képviselte a
teljes magyar zeneéletet. Itthon és külföldön. Tagjai: zeneszerzõk, elõadómûvészek, pedagógusok, zenetudósok. Szakosztályokban tevékenykedtek, és volt egy
meglehetõsen nagy létszámú (tán húsztagú) elnökség.
A fõtitkár volt az aktív vezetõ, Kodály volt a díszelnök.
Néhány fõállású szakértõ szervezte a sokrétû munkát.
Összeálltak az információk. Az igazgatók sok mindent meghallgattak, megrágtak, volt erejük önállóan
dönteni, meggyõzõdésük szerint. Megteremtették a
magyar zeneélet ezüst-, de az se túlzás: aranykorát.
***
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Jónás „rühellé” a prófétaságot, én meg szívbõl és csuklóból
a kamarilla-politikát.
Ezért döntöttem a legitim és mégis hangos nemtetszés-nyilvánítás mellett.
Ezért járt annyit a szám, szónokoltam, írtam, adtam
interjúkat sajtóban, rádióban, televízióban, ezért korholtak a parlamenti bizottságban, de a plenáris üléseken is.
Ezért utált kollégáim egy része: nem tudták elviselni,
hogy nyíltan kimondom a véleményemet. Nem volt alkalmuk arra, hogy feljelentsenek.
Ezért vállaltam a Ki mit tud? zsûritagságát, ezért gorombáskodtam azon a temérdek – énekkari, operaénekesi, zeneszerzõ, hangszerszólista – verseny utáni tanácskozáson, ahol nem figyeltem a szemhunyorításokra, a zsûritagok tanítványainak, a város kedvenceinek
részrehajló megítélésére, a magyar, a szovjet, az olasz, a
baszk, a török, a jugoszláv, a lengyel vagy éppen finn
nemzeti érdekek érvényesítésére. Így kerültem a Szövetség elnökségébe, a Szerzõi Jogvédõ Hivatal vezetõségébe, majd lettem elnök a magyar alkotók eme legfontosabb intézményében. Ezért lettem operaigazgató
kétszer is, s közel húsz évig tanszékvezetõ a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen.
Sok száz, de inkább több ezer ítész-ülésen vettem
részt, s mindig azt mondtam el, amit gondoltam. Gyengédségem ezen a téren gyatrán mûködött.
Ellenségekben nem szûkölködtem, ezek túlnyomó
többsége a meghunyászkodó, gyáva alakokból regrutálódott, de: nem ezért vállaltam az országgyûlési képviselõséget!
***
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A Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola (Egyetem) ócska tantermeit, zegzugos folyosóit, a Rákóczi úti mór–õsmagyar stílusú homlokzat fényes álarca mögött, majd a
Szentkirályi utcai palota ugyancsak funkcionálissá torzított tan- és belsõ termeit negyven éven keresztül otthonomnak tekintettem. A Liszt Ferenc téren magasodó
Zeneakadémia – amelyet máig tartó céloknak és feladatoknak megfelelõen terveztek, s amely a századforduló
építészeti szecessziójának egyik remeke – ötven éven
keresztül rejtegetett valami ellenséges bevehetetlenséget, rideg titokzatosságot, lélekszakajtó fulladozást a véget nem érõ lépcsõfokokon, letaglózó falikutakat, gömböket, díszítéseket, allegorikus freskókat, szobrokat,
dombormûveket és… a tantermek ajtajának nyitásakor
kizúduló jéghideg sznobizmust, amelyet egy szemforgató, álnok és hagyománytiszteletet mímelõ szellemiség
zúdított a nyakunkba. A könyvtár kazamatáitól a kupolateremig. Tanárnak, hallgatónak. Nekem biztos.
A nagyterem volt a kivétel, a csodák színhelye: a
szépség, a tapsolás, a lelkendezés, mámor, csalódottság,
a zûr és zavar, a földszint, az elsõ és második (!) emeleti
erkély társadalmi széttagozódásának elbûvölõ belsõ tere, az orgonaülés néhány sorának területen kívülisége,
a tanári és igazgatósági páholyok arisztokratizmusa, az
egymás mellett és mögött sorakozó hatalmas orgonasípok elõtti címer kurzusonként változó képe, a szenzációs21 akusztika. Ebben az épületben ez volt az otthonom, itt kaptam a legszebb élményeket, és néha-néha
– nagy igyekezettel – én is adhattam valamit.
A zeneszerzés tanszakvezetõ tanára már jó ideje
Farkas Ferenc volt. Szabó Ferenc fõigazgatóvá lépett
21. Manapság azt mondják az okosok: „nem is olyan jó!” Nekik.
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elõ, Viski János a hatvanas évek legelején meghalt, tán
ötvenöt éves korában. Idézem László Ferenc kolozsvári
magyar zenetudós cikkét a Korunk címû folyóirat
2005. (!) májusi számából, aki viszont egy világtalan kollégám Viski-monográfiájából parafrazeál: „Viski úgy halt
meg, hogy tanszékvezetõje, akit a szerzõ [Dobos Kálmán] tapintatosan nem nevez meg [rosszul teszi, mert így több,
akkor menõs volt zeneszerzõt is gyanúba kever: hátha
épp õ volt a gonosz tanszékvezetõ!] egy gyûlésen azzal
marasztalta el, hogy »fasiszta módszerekkel tanít«. Viski helyben rosszul lett, kórházba került és rövidesen ki is szenvedett.”
Ezúton értesítem László Ferencet, hogy 1961-ben
ilyen bárdolatlan megjegyzés csak Szabó Ferenc szájából
öklendezhetett a világra; ezt a tudósnak titulált kollégám pontosan olyan jól tudja, mint én, de gyûlölete az
1940-es esztendõk Kolozsvárra érkezett „ejtõernyõseivel” (Vaszy Viktor, Farkas Ferenc, Viski János stb.) szemben arra indította, hogy sok nagyszerû embert és mestert továbbra is a gyanakvás tárgyává alacsonyítson.
Nem szeretnék L. F. színvonalára süllyedni, de elábrándozom azon, hogyan festett volna, ha az anyaország
zenemûvészei hasonló érzelmeket tápláltak volna az
Erdélybõl ideérkezett „ejtõernyõsök” iránt?! Ligeti,
Kurtág, Viski (!), az operaénekesek és hangszermûvészek sokasága, Selmeczi György, Orbán György iránt.
Az írók, színészek és más mûvészek felsorolhatatlan tömegével szembetalálkozva?!
Visszatérvén a higgadtan megítélhetõ valósághoz:
1968-ban F. F. hatvanhárom esztendõs volt, már belefáradt a tanításba, a tanszak vezetésébe, s meghívott,
hogy legyek tanársegédje. Nagyszerû pillanatokat éltem át, telve voltam tettvággyal, félelemmel, elszántsággal, segíteni akarással, meg más effélékkel. Szabó Ferenc
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helyett Vince Imre tanított, ez a nagyon tehetséges, de elsõ generációs értelmiségi, muszáj-herkules. S nagybetûvel: SZERVÁNSZKY ENDRE. A kor kissé megkopott, de
legnagyobb reménysége, Bartók Béla látens trónörököse; különösen azóta, hogy Veress Sándor 1947-ben Svájcba emigrált, disszidált, menekült. Ez utóbbi nem vette
át a neki ítélt Kossuth-díjat. Lovagiasan viselkedett, de
fájdalom: nem találta meg az új hazát, sem pediglen önmagát; hiába dicsérgették rövid ideig azzal, hogy végre
tudomásul vette és eszközei közé integrálta az „új bécsi
iskola” „zwölfton-Reihe” – Schönberg kifundálta – tudományos zeneszerzés metodikáját.
Elérkezett a zeneszerzés tanszak megújításának ideje, Sugár Rezsõ is – elsõ konzis tanárom, a nagyszerû Hõsi Ének alkotója – különösebb meggyõzõdés nélkül, de
engedett a hívásnak. Körülötte is, akárcsak Szervánszky
és más, ötvenes éveit taposó kitûnõ mester körül, ritkulni kezdett a levegõ. Alkotóerejük elbizonytalanodott,
keresték a kiutat 1. A két géniusz követésébõl kialakult
sziklaszilárd börtönbõl, a másodlagosságból, 2. a zsdánovi szocreál bilincsek rozsdásodó, de az idegekben
még mindig ott vibráló szorongattatásából, 3. a nyugati
kísérletezések csábító, de már akkor felbûzlõ, elszemélytelenítõ, a hagyományokat gorombán sutba vágó
módszereinek, filozófiájának áldozati tömjénfüstjébõl.
(Hiszem [!], hogy Viski János halálához ez a rettenetes, belsõ
szétszakadtság vezetett, ugyanúgy, ahogy sokkal késõbb Sugár Rezsõ esetében is, akinek mindmáig hallom egyik szívszaggató mondatát: „Az én zeném már senkinek sem kell.”
A Móricz Zsigmond körtéren õ biztosított róla, hogy tehetséges vagyok [az ötvenes évek legelején], a Zeneakadémián – tanártársaként – én õt, hogy igenis gyönyörû, amit ír, szükség
van rá, szeretik, sikere van [a hetvenes évek elején].)
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Farkas utolsó osztályát indította. Feleleveníthettem
emlékeimet, újat is tudott mondani, lestem, hogy mi a
kötés és mi az oldás, mi a szabadság és mi a kötelesség.
Remek tanítványai voltak, köztük Székely Iván, akiben
alig felfogható briliáns képességek ragyogtak. Stílusgyakorlatai megvesztegetõ, bravúros darabok voltak.
A hozzáértõk számára: még Allemande-ot is tudott írni;
gondolom, Bach is csettintett volna, ha hallja. De mindent. Jazz-t is pompásan játszott, Oscar Peterson se sajnálta volna rá az idõt, hogy odafigyeljen egy kicsit. És
megkomponálta az általam ismert legszebb elektronikus zenemûvet. Nem az „egyiket”, hanem a legszebbet.
Elsõ szerzõi lemezének megjelenése után bejelentette: abbahagyja, nem veszi fel jogdíjait, õ már nem tekinti magát zeneszerzõnek, csak a számítógépek érdeklik,
életét azokra szánja. Ez történt. Megalkuvás nélkül lett
új kutatási területének egyik legnagyszerûbb tudósa.
Fátum ez, vagy micsoda? Vagy tán mégse olyan fontos
dolog a zene?
Saját újításaimat azzal kezdtem, hogy más tanárok
óráit is látogattam. A csodálkozás némi ellenszenvvel
párosult, Szervánszky valami olyasmit motyogott: „Ha
úgy gondolja a kedves kolléga, akkor nincs semmi kifogásom.” A növendékeket is kollégának szólította, és
szipkájába gyûrve cigarettáját, figyelmesen hallgatta,
vizsgálta a hozott anyagokat, majd megszólalt: „Ha
a kolléga így gondolja, akkor rendben van.” Alig hittem
a fülemnek, hiszen megszoktam F. F. ütemrõl ütemre lépegetõ, szinte minden hangot átvilágító, pontos elemzését, a nyilvánvaló hibák bizonyítását, egy-egy fordulat esetlegességét, behelyettesíthetõségét, a jó megoldások dicséretét, a stiláris elfogulatlanságot, szöveges mû
esetén a magyar nyelv kezelését, a fordítások mérlege-
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lését, a hangszerelt anyagok a játszó zenészek szempontjából is vasszigorú kritikáját. Szervánszky odafordult hozzám: „Szívesen meghallgatnánk, ha a kollégának lenne valami észrevétele.” Több se kellett nekem;
úgy, ahogy mesteremtõl megtanultam, hozzákezdtem.
Döbbent csend követte kissé nagyképû oktatásomat;
elégedett voltam magammal, de nem csak én.
A végén megköszöntem, elköszöntem, becsuktam az
ajtót, s néhány másodperc múltán utánam rontott Huszár Lajos (mert õ volt az áldozat) – évtizedek óta kedves
kollégám –, megállított, és feldúltan, de halk hangon kiáltott: „Tanár úr, az Istenért!! Hát ez az, ami hiányzik nekünk! Megnézné máskor is darabjaimat?”22
A tanársegédi rang harmincnyolc éves korban – az
egyetemeken – nem biztosított diadalittas közérzetet
a tudósjelölteknek, a professzori álmokkal, mûszaki
teremtõkedvvel rendelkezõ, fiatalkoruk vége felé járó
tehetségeknek. A Zenemûvészeti Fõiskolán és a társintézményekben – a Képzõ-, Ipar-, Színház- és Filmfõiskolán – más szervezeti felépítés, hierarchikus rend uralkodott. Az oklevél megszerzése után senkinek sem jutott
eszébe (az intézmény vezetõinek még kevésbé), hogy
ott maradjon az Alma Materben; rohant az Életbe, hogy
a már tanulóéveiben elindított karrierjének útján a második, harmadik vagy netán negyedik sebességre kapcsoljon. A hangszeres mûvészek – akik természetesen
szólistaambíciókkal rendelkeztek – szembetalálkoztak a
zenekari tagság, a zeneiskolákban tanítás rémével (Pesten vagy vidéken), a zeneszerzõk, zenetudósok és a karvezetõk (akik nem kívánták iskolákban oktatni a
22. 2000-ben, zsûrielnökként, az Operaház színpadán, én adtam át neki
Csend címû operájáért a díjat. A mûvet a Szegedi Nemzeti Színház azóta
nagy sikerrel vitte színre.
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Kodály-módszert – tehát a többség), no, meg a karmesterek rokon területeken kísérelték meg átvészelni a
Zeneakadémia védõszárnyainak elvesztését, kitaszítottságukat. A Rádió, a Televízió, a Hanglemezgyár, a Zenemûkiadó, a Filharmónia zenei rendezõi, szerkesztõi,
lektorai, az Operaház korrepetítorai, zenés darabokat
játszó színházak munkatársai lettek, bizton számítván
arra, hogy majd rájuk virrad a sikerek idõszaka. (Érdemes megemlítenem, hogy a színészek, rendezõk, filmesek oklevelének odaítélése az intézmény kötelességévé
tette a végzettek álláshoz juttatását, a képzõmûvészeknek a Mûvészeti Alap igyekezett biztosítani a társadalomban elfoglalandó status quo-jukat, az iparmûvészek
pedig a szakterületüknek megfelelõ üzemek, gyárak
egymással versengõ ajánlatai között válogathattak.)
Farkas újítása a tanársegédi feladatkör, funkció megteremtésével megelõlegezte az egyetemmé válás hoszszú, kérdõjelekkel zsúfolt, mindmáig elég zavaros folyamatát (2006. augusztus 11.). Választása arra esett, akit
sikerei, mesterségbeli tudása – nagy nyilvánosság
elõtti – igazolása, méltóvá tett erre a feladatra. Ezzel a
mondattal arra utalnék, hogy a Zeneakadémián változott tartalommal jelent meg a tanársegédi tevékenység
értékrendje.
A legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor a második tanévre hirdetett felvételi vizsga utáni hosszadalmas, izzadságos, olykor kínos vita és megbeszélés végén a tanszakvezetõ véglegesítette a négy alkalmas jelölt névsorát. Kialakult az egyetértés, majd így szólt:
„Javasolom, hogy Petrovics tanár úr indítson osztályt;
remélem, beváltja várakozásainkat, és méltó lesz bizalmunkra.” Szabó Ferenc, már mint fõigazgató, szót se
szólt, Szervánszky buzgón helyeselt, Vincze Imre örült,
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néhány elmélettanár, a fõtitkár, a tanulmányi osztály vezetõje tapsikolt. Magamban én is, bár már nem emlékszem, hogy megfelelõen viselkedtem-e, azt tudom viszont, hogy egy lelke mélyén moralizáló, strébergyanús
akarnok buzgó tervezgetésbe kezdett.
Hazafelé, az 5-ös autóbuszon egy darabig hallgattunk, majd csillogó szemmel, ironikus mosollyal megszólalt mesterem: „Jól csináltam, ugye? Zavarodottságukban nem tettek ellenvetést.” Ebben a pillanatban
jöttem rá, hogy egy váratlan puccsnak voltam a kedvezményezettje. Senki se tudott semmit.
Néhány év múltán, nyugdíjba vonulása elõtt, egy
másik csínyre is sort kerített. Azzal is elképesztett, de
tán inkább megizzasztott néhányunkat, csak éppen ellenkezõ elõjellel.
Sok titkot és kiszámíthatatlanságot hozott magával
az a kis csapat, amelyet rám bíztak. Hirtelen zuhant rám
a felelõsségtudat. A tét: tanítani, csiszolni, segíteni, átadni, elemezni mindent, szabadságot biztosítani, szembesíteni a mesterekkel, tükröt tartani. Komolyra fordult
a dolog, már nem csupán elegáns kalózkodásra. Ha soraim bírják a megpróbáltatásokat, késõbb elmondom.
***
Külföldi utazásaim (ezek igazán megérdemelték a kalandozás címszót) lassan-lassan összetorlódtak. A vonatra, repülõre szállások sokasága rendkívül változatos okkal-móddal valósultak meg: bemutatók, szerzõi estek,
tanulmányutak, protokolláris kötelezettségek, elõadások magamról, a kortárs magyar zenérõl, csereegyezmények teljesítése, zsûrizések, egyebek (én elmentem oda
is, ahova más nem akart: Bulgáriába, Koszovóba, Litvániába, az NDK-ba, Örményországba…); de gondosan
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rejtegetett célom mindig Párizs volt, hogy találkozhassak Lehoczky Gergely barátommal.
(Akivel a felvázolt jelen idõben iszonyatos ordítozásba kezdtünk, már az Invalidusok autóbusz-pályaudvarán; kéken-vörösen, reszketõ szájjal zúdította rám
szemrehányásait a képviselõség vállalása miatt. Tíz napig rohangáltunk az életbõl – vagy az útikönyvekbõl,
vagy Ady Endrétõl – ismert utakon, parkokban, nekikeseredve ittunk a Montparnasse, Saint-Germain meg a
Latin-negyed a nagyságok szellemétõl fuldokló kávéházaiban; berekedtünk, de szerencsére nem jutottunk el
odáig, hogy összeverekedjünk, mint annak idején, a
Luther–Szûz Mária konfliktus kapcsán, a Toldy Gimnáziumban. Végül belefáradtunk, és abbahagytuk a vitát –
de sohase fejeztük be. A fukar kézzel mért, hátralevõ tíz
esztendõre kurtított barátságunk erõsebb és életteljesebb volt, mint valaha.) A többi kirándulás a vasfüggöny mögötti, rettegett világból akkor volt igazán kellemes, ha jó útitársra talált az ember.
Az egyik legjobb Mihály András zeneszerzõ, fõiskolai
kamarazene-tanár kollégám volt, akit egy idõben szívbõl utáltam a Csodálatos Mandarin letiltását megideologizáló 1949-es cikkéért. Õ volt az Opera fõtitkára, a Szabad
Népben23 megjelent írását Losonczy Géza – a Rajkperben börtönbe zárt, késõbb szilárd és megingathatatlan reformkommunista, Nagy Imre leghûségesebb társa – szignálta.
Mihály András másik elborzasztó jelenése tovább
mélyítette bennem ezt a kínos undort. 1953. március
elején a Zeneakadémia legkevésbé sikerült részébe, a
Kisterembe, összehívták a tanárokat, dolgozókat, hall23. A Magyar Dolgozók Pártja, Rákosiék mindenható napilapja.
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gatókat. Tudtuk természetesen, hogy miért. Csend volt,
rémület, félelem, hallgatás, de elbódító és reménykedõ
várakozás is. A bejelentésre váró hír transzcendens kisugárzása görcsbe rándította a jelenlevõket. Mindanynyiunkban volt egy szemernyi hitetlenkedés: hátha
nem igaz?! A szemináriumvezetõk, a bizalmik, a jó káderlappal rendelkezõ, többnyire tehetségtelen hallgatók24 reménykedtek: hátha nem igaz? Mi – nem sorolom, hogy kik – bizakodtunk: hátha igaz!
Komoran, lehajtott fõvel, ünnepélyes léptekkel vonult be a színpadra Mihály. Megállt, felemelte a fejét,
szemébõl könnyek csorogtak, és a sírástól elfúló hangon
bejelentette: „Sztálin elvtárs… nincs többé! Meghalt.”
Tudtuk, hogy világtörténelmi esemény bejelentésénél tanúskodunk. Közben meg – bármennyire is ízléstelen volt az egész – befelé röhögtünk ezen a szerencsétlen alakon. (Prokofjev is ezen a napon halt meg. Nekünk csak ez okozott szomorúságot.)
Bizalmatlanságom késõbb se csökkent, pedig õ is
a kiábrándultak közé tartozott. ’56-ban a reformisták, a
Nagy Imre (Losonczy)-vonal lelkes hívévé vált, majd
együttest alapított a – fõleg nyugati és hazai –
avantgarde zenemûvek hiteles tolmácsolása érdekében.
Nagyszerû tanári tevékenysége nyomán kiváló kamarazene-mûvészek indultak a pályán, õ pallérozta, formálta igazi kvartetté a késõbb világhírûvé vált Bartók Vonósnégyest.
Elsõ közös utunkon a prágai Vencel-tér patinás, elegáns szállodája, az Ambassador adta meg a kölcsönös kifürkészés, megismerés, a kezdeti tapogatózó, majd egyre nagyvonalúbb és merészebb eszmecserék lehetõsé24. ’56-ban többségük Nyugatra menekült.
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gét. Lefegyverzõen okos és mûvelt ember volt, de ki
emlékezne arra, hogy valakit efféle erényéért szeretett
volna meg? (A sznobok viszont csak erre utaznak.) Azt
hiszem, hogy a tudás nem is sorolható a jellemvonások
közé. Az a mód, stílus, szellemi gazdagság és nagyvonalúság azonban, ahogy gondolatait, nézeteit, szemléletmódját képviselte, közelebb vitt hozzá. Szellemes volt, s
ezt maró iróniával elegyítette, cinizmusa se maradhatott rejtve. Felhevülten rajongott a szépségért, a nagyságért – meg természetesen a nõkért.
Hogy mi dolgunk volt Csehszlovákiában, arra már
nem emlékszem. Arra a pillanatra azonban mélységes
megindultsággal, amikor sokadszor együtt étkezvén,
kicsit sete-suta zavarral megkérdeztem tõle:
– Miért eszel ilyen felfoghatatlan sebességgel? Én
még jóformán csak az evõeszközöket bámulom, törölgetem, Te pedig már be is fejezted.
Legszebb férfikorának25 ezernyi ránca megsokszorozódott az arcán (karmesteri pályafutása során a gonosz
zenészek „ráncos komikus”-nak becézték a háta
megett), mosolygott, s válaszolt:
– Bergen-Belsen.
– ???
– Amint belecsapták csajkánkba, lábasunkba az ebédnek vagy vacsorának csúfolt leírhatatlan, de életmentõ
kotyvalékot, valamelyik õrmester elordította magát: RIADÓ!!! REPÜLÕTÁMADÁS! Vagy: GÉPPUSKATÛZ! Vagy:
AKNATÁMADÁS!!! A trükk azt célozta, hogy odahagyva
csapot-papot, ebédet-vacsorát, rohanjunk a fedezékekbe,
hason csúszva haladjunk elõre, hogy az aknák mögöt25. 1917. november 7.-én született, a Nagy Októberi Forradalom kezdetének napján.
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tünk csapódjanak be, és hogy mi éhen maradjunk. Ezért
aztán villámgyorsan tömtük magunkba a langyos löttyöt
vagy egyéb finomságot, s volt olyan, hogy mi nyertük a
versenyfutást. Nem tudok leszokni róla.
Több évtizedes gyûlöletem a nácik, fasiszták gonosztettei iránt – mint annyiszor – ismét fejembe kergette a
vért, elém tárult az aljasságnak egy apró, ravasz, de ördögien vigyorgó fragmentuma.
Folytatta, de ez aztán végképp fejbekólintott:
– Egyébként utálom ezeket a láger-, Mauthausen-,
gázkamra-mûveket, minden mûfajban. Sírnak, rínak, jósolják a világ végét, dalolják a borzalmakat, csak csupán
arról hallgatnak, hogy mi nem rettegtünk állandóan. Féltünk persze, dühöngtünk, fáztunk, éheztünk, kínoztak
értelmetlenül, de rengeteget röhögtünk. Érted? Rö-högtünk! Sokat! Túl akartuk élni. Másként nem ment volna.
Eladdig még sohasem hallottam ilyesmit. Derengeni
kezdett valami: az emlékezetemben rosszul összeillesztett mozaikkockák kezdtek a helyükre kerülni, s ezekbõl
még keserûbb faliképek tárultak elém.
Elrévedt egy pillanatra, szorongva vártam a folytatást. Mélyet szippantott rettenetesen büdös Corvina szivarkájából:
– Idefigyelj! A túlsó oldalon van egy tejvendéglõ,
holnap menjünk oda reggelizni. Elcsodálkozol majd, ha
meglátod Prága leggyönyörûbb, szõke felszolgálónõjét!
Én már szót váltottam vele.
– Tudod, mit? Én elõbb itt megreggelizem, s utána
megyek a tejboltba.
Lakonikus válaszomon jót nevetett. Ez volt ugyanis a
rögeszméje: a nõk, a hódítás.
A Heathrow légikikötõben, Londonban Bakonyi
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„Bébi” hegedûmûvésznõ várt bennünket. A tanítvány a
tanár úr nyakába borult. Jó tíz év óta nem látták egymást, puszi jobbról, puszi balról, kart karba öltve elindultak, én meg legszívesebben felszívódtam volna a guruló poggyásztaligával együtt. Nagy butaság lett volna,
mert felesleges harmadikként temérdek elõnyhöz jutottam. Bébi kölcsönkérte (vegyésztudós) férjétõl az akkoriban legkorszerûbb Rover kocsiját, és minden lehetséges
és lehetetlen útvonalon végigfurikáztuk a brit fõvárost.
Ez az utazás az Editio Musica Budapest és legújabb
partnere, a világ egyik legnagyobb angol–amerikai zenemûkiadója, a Boosey & Hawkes26 megállapodása
nyomán jött létre. Sarlós László remek angliai kapcsolatait igénybe véve kötötte meg az együttmûködési szerzõdést, kölcsönös kiadásokról, bérmunkáról, szerzõi bemutatkozó estekrõl, terjesztésrõl és más, kapcsolatfejlesztõ mozzanatokról. Ez utóbbi kategóriába tartoztak a
tanulmányutak, s ez alkalommal mi voltunk a kedvezményezettek. A kaszinó egyik álcázott belsõ termében
azonban egy másik pókerjátszma zajlott.
Az EMB igazgatója arra játszott, hogy a nyugati, már
akkor légüres térben fuldokló kísérleti zene dömpingjébe belopjon egy-két magyar szerzõt. Esélyt csak Kurtág
és Durkó piacra vitele jelenthetett. (Választásával – amikor rájöttem ravaszkodására – tulajdonképpen egyetértettem.) Szervezett nekik bemutatkozó szerzõi esteket,
néhány darabjuk megjelent, késõbb koncertsorozatokra
is sor került; mindezek komoly pénzekbe kerültek.
A többieknek, elegáns álnoksággal, a kultúrturizmussal
nyújtottak vigaszdíjat. A londoni kiadó illetékesei még
elegánsabb képmutatással komoly tárgyalásokat szín26. Bartók Béla, Igor Sztravinszkij stb. kiadója. A nevek tömege felsorolhatatlan.
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leltek a hátizsákos, hagyományokhoz kötõdõ, a pusztai
Marischka Tschárdából a szigetországba lökött másodosztályú szerzõkkel. Mindezeket mutatós koreográfiába
csomagolták, és pompás programokkal körítve tálalták.
Szelíd kajánsággal jegyzem meg, hogy nem sikerült
megismételni a Bartók–Kodály jelenséget, de a Lutosławski–Penderecki korcsolyakettõs sikereit sem, nem beszélve a Boulez–Stockhausen szellemi akrobatapáros
mindent elsöprõ, görögtûz hevületû – s a századvégre
kihunyó – tudományos handabandázásairól.
(Bouleznak még ama szerény vágya sem teljesült,
amely az operaházak lerombolásával repítette volna õt a
kéjes gyönyörök birodalmába. Szerencséjére: mert hát
hol keresett volna olyan temérdek pénzt – régebben elfogadható, mára szánalmas – karmesteri produkcióival?)
Színezi ezt a szórakoztató tablót az a fordulat, amikor
az említett kiadók csillaga leáldozott (a mienk magyari
módra, a londoni angolosan). A helyükbe lépõ – hatalmas tõkeerõvel, kikezdhetetlen befolyással, médiamonopóliummal, temérdek megjegyezhetetlen nevet viselõ díjjal rendelkezõ és azokat osztogató – kupecek,
sznobok, maffiózók, szekták, deviánsok, bankárok egységes biznisz-hadserege taktikát váltott. Kurtágot védõszárnyuk alá vették, Durkót a szövetségi kapitány lecserélte Ligetire, s megalakult a külhon(ok)ba eltávozott,
erdélyi születésû, gyõzelemre esélyes, román27–magyar
férfi páros. A demokratikus Magyarország kultuszminiszterei is váltottak: a múlt század avult szlogenjét, a
„Bartók és Kodály országában”-t „Kurtág és Ligeti országá”27. Ligetit a külföldi lexikonok jó része románnak tünteti föl. Õ maga is,
kedvelt variációs és permutációs készségével, nemzeti vagy egyéb hovatartozására vonatkozó kérdésekre aleatórikus választ adott, magyarul:
amihez éppen kedve volt.

75

ra cserélték. Úgy, ahogy mostanában a forintot váltjuk
török fontra. Hiba lenne, ha esténként az õ zenéjüket
hallgatva ábrándoznának el kis hazánk jövendõjérõl.
Visszatérve a ködös Albionba (többször voltam arrafelé, nyomát se leltem semmiféle ködnek), fogalmunk
sem lévén, mi volt a hátizsákunkba varrva, nekivágtunk a Roverrel Londonnak.
Bébi vitt el a Tate Gallery-be, oda, ahol életem mindmáig legnagyobb képzõmûvészeti élményének, megrázkódtatásának voltam haszonélvezõ áldozata. Nem
ismertem Turnert. A tengerek, hullámok, víztornyok,
szélrohamok, hajók megrázó és látomásszerûen rám
zúduló vásznai elõtt, elõször életemben, könnybe lábadt a szemem; talán a meglepetés, a gyönyörûség, a
szépség – csak az isten tudja, miféle hatás – hozott ki
a sodromból. Tucatszor ballagtam oda azóta, de mindig
dobogó szívvel, pedig pontosan tudtam, hogy mi vár
rám. És mégis.
Mihály a pesti értelmiségi rutinjával szólalt meg: „Ezt
bizony kár lett volna kihagyni.” Mintha magamat hallottam volna máshol és más alkalommal. A nyegle
bennfentességrõl ekkor kezdtem leszokni; az olyasfajta
szamárságokról, amelyeket az olykor túlságosan is okos
társaimtól, barátaimtól sajátítottam el, kopíroztam le.
A londoni kiadó külföldieket pátyolgató referense
minden percünket telezsúfolta tenni-, hallgatni-, néznivalóval; híres clubokban ebédeltünk, koncert, színház,
opera mértéket nem ismerõ sokaságában tobzódtunk.
A Covent Gardenben például Monteverdi Orfeuszának
soha véget nem érõ gyötrelme… Áriák, együttesek alig
lévén, a recitatívókat dallamnak kezelték, s így ötödfélórás szenvedésben volt részem. Sok szépséghez ju-
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tottunk, de aztán fellázadtunk: szabadidõt követeltünk,
megkaptuk.
A Sohóban kötöttünk ki rögvest. Anyagi ellátottságomhoz mérten rengeteg pénzt vesztettem (nyertem) a
– nálunk akkoriban még ismeretlen – játéktermekben;
szaldóm, természetesen, negatív volt. Színes, zajos, az
amatõr számára vészterhesnek tûnõ környezetben kószáltunk, kurvák, stricik, narkósok és olyan hülye turisták társaságában, mint amilyenek mi magunk is voltunk. És ekkor – úgy tûnt – felvirradt Andris napja.
Két sugárzó, csillogó-villogó, feketebõrû, hosszú
combú, szerelmet árusító és a nemi ösztönöket már távolból is elementárisan felizgató nõsténypárduc állt
meg elõttünk. Nekem beszéltek, Mihályt figyelemre sem
méltatták. Angoltudásom fogyatékos lévén, csak hümmögtem zavartan; õk hosszan cifrázták, röhögtek, lerohanó támadással próbálkoztak. Most Andris volt a felesleges harmadik s én a tétova, pénztelen, gyáva, béketáborból idetévedt balfék. A lányok rövidesen felismerték,
hogy nem jön létre az alku, lehülyéztek (ennyit azért
megértettem), s megvetõen, méltóságteljesen elvonultak. Ráncos barátomat még csak le se hülyézték. Útitársam tombolt: „Miért éppen te kellesz nekik? Nem is
tudsz angolul!”
Igaza volt.
Harmadszor egy nagy „djiligácijá” tagjaiként utaztunk együtt Moszkvába. Az akkoriban még vadonatújnak számító hatalmas, a Vörös-tér peremén felépített
Rosszija szállóban laktunk: Sárai Tibor (a Szövetség fõtitkára), Mihály, Durkó, Szokolay, meg sokan mások (már
nem emlékszem). Tán a magyar zenét ünnepelték a
Csajkovszkij-terem félháza elõtt, Vonós szimfóniámat
Sándor Jancsi dirigálta a moszkvai Rádiózenekar élén,
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mérsékelt sikerrel. A szovjet Zeneszerzõ Szövetség székházában tárgyaltunk: megvitattuk a mûvészet szocialista aspektusait, a szovjet–magyar barátság megannyi
égetõ kérdését, a szocreál zeneszerzés esélyeit és kötelességét. Tyihon Hrennyikov volt a szovjet fõtitkár, a nagyhatalmú (de nem egészen tehetségtelen) funkcionárius;
a semmibe révedt, fogalma sem volt arról, hogy mirõl is
beszélünk. Megjelent idõnként Kabalevszkij, nyúlánk,
kétméternyi termetével, remek nyelvtudásával és nyájas
modorával, Hacsaturján, a nagyképû és mindenkit lekezelésre jogosító („Kardtánc”) világhírével.28 Õt Jerevánban árulónak tartották, moszkovita bérencnek, mûveit
csak pártutasításra adták elõ. Sok jó barátot is szereztem,
Andrej Espájt például, a mari (cseremisz) származású, jókedvû, tehetséges szerzõt, meg másokat. A formálisnak
sem becézhetõ tárgyalások fõ attrakciója azonban egy
tatár fiatalember volt, a TOLMÁCS.
Nagybetûvel.
Megszámlálhatatlan alkalommal élveztem és szenvedtem el a szinkrontolmácsok nagyszerû és ügyefogyott igyekezetét, Maastrichttól Tokióig, Párizstól Stockholmig, Washingtontól Reykjavikig, de ilyet sem azelõtt, sem azután nem tapasztaltam. Ez a nagyon
magas, a homoszexualitás gyanújával körülvett ember
úgy fordított, hogy alig hittük el. Orosz nyelvismeretem
birtokában ellenõrizhettem, hogy mit mond: össze-viszsza locsogásunkat (mindkét oldalon) összefogta, minuciózus pontossággal, de minden fölösleges mekegést
(izé, hát, ö-ö-ö stb.), ismétlést, nyelvtani hibát tapintatosan kiiktatva: csodálatos produkciót nyújtott.
28. Csak késõbb használták fel fõcímzenének Spartacus címû balettjének
egyik részletét az Onedin család véget nem érõ angol TV-sorozatában.
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Egyik alkalommal megkérdeztem, mi a titka tökéletes magyar nyelvtudásának.
– A leningrádi egyetem finnugrisztikai szakán végeztem. A magyar különösen érdekelt.
– És hány évet töltött Magyarországon?
Kissé rezignált válaszára csak a dermesztõ megrökönyödés lehetett a reakció.
– Még sohase voltam az ön hazájában. Nem tudna
segíteni abban, hogy eljussak egyszer Budapestre?
Nem tudtam (tudtuk) elintézni; néhány év múlva
kaptuk a hírt, hogy harmincegynéhány esztendõsen,
önkezével… Bizonyos lehettem abban, hogy nem ez a
kudarc volt a legfontosabb indíték.
Sokszor jár fejemben ez a tatár fiú, a kitaszított.
Látogatásunk utolsó napján azzal hívott fel a moszkvai rádió, hogy szeretnének velem egyórányi beszélgetést felvenni, nemrég bemutatott Dosztojevszkij-operámról. Természetesen elvállaltam, oroszul, magyarul,
tolmáccsal, nélküle; azt hiszem, jó adás volt. Utolsó
moszkvai napunk volt, indultam volna vissza a szállodába, de karon fogtak, és közölték, hogy a pénztárba visznek. Csodálkoztam, mert a Magyar Rádió – sem akkor,
se manapság – interjúért nem fizet egy árva fillért sem.
400.-, azaz négyszáz rubelrõl szóló nyugtát írtam alá;
fogalmam se volt, mit csináljak ezzel a rengeteg pénzzel.
(Annak idején tán nyolcvan rubel volt a moszkvai emberek
havi átlagkeresete.) Vehettem volna egy kis színes televíziót, tucatnyi elektromos, csillogóra ezüstözött szamovárt,
sok-sok porszívót, több száz Maruszja fababát… Késõ délután volt, az üzletek zártak, és mindenekfelett: irtózom a
vásárlástól. És ekkor felvillant bennem a megoldás.
Igen sok magyar zeneakadémista tanult, járt posztgraduális képzésre Moszkvában. A Csajkovszkij Kon-
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zervatórium tanári karáról fölösleges dicshimnuszokat
zengedezni, a Málája Gruzinszkája utcában lévõ kollégium körülményei viszont nem kényeztették el fiainkat, lányainkat. Elhatároztam, hogy csapunk nekik egy
ferde estét a hotelben. Összevásároltam egy csomó
pezsgõt (Igritszkoje), vodkát, grúz vörösbort, vörös kaviárt, sajtot, kenyeret, minden jót, amit a Rosszija kínálni tudott, irgalmatlan felárral. A gyezsurnájákat (ügyeletes és szigorú szobaasszonyok, akik feltevésem szerint
a belügy bedolgozói voltak), e hölgyeket, tetemes borravalóval kezes báránnyá szelídítettem; így aztán könynyedén megszabadultam keresményemtõl. Sárai Tibor
lakosztályában tartottuk a búcsúvacsorát (szigorú tilalom alá esett a vendégek szobára hívása, ezért volt
szükség kenõpénzre). A delegáció29 tagjain kívül emlékszem néhány ifjú titánra is: Baranyay László zongoramûvész, Szödényi Enikõ és Szávai Magdi csellisták,
Németh József bassz-baritonista és a legfontosabb szerepet játszó Nemes András klarinétos (a kitûnõ Nemes
Katalin zongoramûvésznõ és Nemes György író vagabund fiacskája), aki egy fehérszõke moszkvai postáskisasszonnyal az oldalán jelent meg.
Oroszországhoz méltó evés-ivás, ordítozás, duhajkodás kezdõdött, majd egy idõ után Nemes András, kezét
magasra emelve, csendet kért. A genius loci-hoz alkalmazkodva, imígyen szólt:
– Dunyasa (aki a posta hölgydolgozói között rendezett
szépségversenyen bizton számíthatott volna helyezésre) fülembe súgott kijelentését tolmácsolom: „Szeretném az
éjszakát azzal a férfival eltölteni, akire rámutatok!”.
29. E kifejezés gyakran nagyobb hatást gyakorolt, mint az Ezeregyéjszaka
„Szezám, tárulj” bûvös igéje.
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Csend lett, s ha regényt írnék, elmondanám a résztvevõk gondolatait. Nemes folytatta:
– Nu, dáváj, Dúnyeska!
A leány megfontoltan, de mosolyogva Mihály Andrásra mutatott. Nemes felállt, udvariasan meghajolt:
– Parancsoljon, tanár úr!
Óriási üdvrivalgás, méltatlankodás, taps, kacagás
után felálltunk, hogy magukra hagyjuk az egymásnak
teremtett párocskát. Mihály könyörgõre fogta a dolgot:
„Ne csináljátok ezt velem! Hülye vagy, Andriskám!” Sápadt volt, riadt és – természetesen – nevetséges.
Maradtunk, hiszen néhány pillanat alatt világossá
vált, hogy e szép orosz lánynak fogalma se volt ifjú klarinétos kollégánk baromkodásáról. Ez a hecc tökéletesen illeszkedett a rózsadombi, szabadsághegyi, pest-budai mûvész-értelmiség telefonvicceinek, mûbalhéinak,
olykor rettegést keltõ ötleteinek világához.30
***
Az a magas tenorhangon indulatosan érvelõ mágus,
a huszadik századi hazai operajátszás felülmúlhatatlan
mestere 1966-ban furcsa és számomra mindmáig rejtélyes elhatározásra jutott. Hosszú éveken át hallgatott –
ha lehet ilyet mondani –, és tán azért vállalta el az operaigazgatás sok idõt felemésztõ teendõinek elvégzését,
hogy elkerülhesse alkotó-rendezõ zsenijének mûködtetését. Miért? Csak feltevésekbe lehetne bonyolódni, ez
pedig méltatlan lenne ahhoz a legendáriumhoz, amely
megérdemelten formálódott e csodálatos ember köré.
Nem lehet és nem kell tudni. Lemondott operaigazga30. Karinthy Cini, Örkény István, Palotai Boris… a sor tetszés szerint folytatható.
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tói posztjáról, és elhatározta, hogy csak a tanításnak
szenteli életét, ott, ahol már sok éve foglalkozott a rendezõjelöltekkel, s ahol két év múlva rektor lett. Mit is tanított a Vas utcában? Zenés rendezést? Operarendezést? Színház- és filmmûvészetet? Irodalmat, dramaturgiát? A mûvészet szolgálatát, a hûséget, tisztességet,
képzõmûvészetet, mindent? Bizony, mindent! Ma is
nyugtalanul és kissé pironkodva írom le: kollégája lettem. Egy alkalommal üzent értem, s bejelentette, hogy
legközelebbi óráján Jónás könyve címû oratóriumom lesz
a beszélgetés tárgya, kéri, hogy jöjjek el, vezessem be, és
alapos elemzéssel nyújtsak betekintést a mû dramaturgiájába, szöveg- és dallamkezelésébe, a zenei formálás,
hangszerelés megfontolásaiba. „Végül is a szerzõ tudja a
legjobban” – mondta Nádasdy Kálmán.
Izgultam, készültem. Az óra kezdetén néhány szóval
ecsetelte zeneszerzõi érdemeimet és a mû nagyszerûségét, majd átadta a szót. Hozzákezdtem – kicsit nehézkesen
ment a dolog, pedig akkor már volt tanítási tapasztalatom, nem is kevés –, majd néhány perc után a mester
megunta elfogódottságomat meg saját hallgatását, és átvette a szót. Egy varázslatos órának voltam tanúja, olyanokat tudtam meg, amire még álmomban sem gondoltam. Rájöttem, hogy tán igaza is van; boldog voltam.
Együtt indultunk hazafelé, elkísértem az 1-es autóbusz megállójáig. Váratlanul megszólalt:
– Minek írsz zenét? Olyan sok mû van, hogy már teljesen áttekinthetetlen az irodalom. Felesleges idõpocsékolás. Írjál inkább a zenérõl! Az sokkal fontosabb!
Zavarba jöttem, hümmögtem, „majd gondolkozom”,
õ tovább gyõzködött, szinte kiabálva dicsérte tehetségemet, „a te íráskészségeddel csodákat lehetne tenni!”,
majd felszállt a buszra – nyilván rögtön elfelejtette az
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egészet –, én meg ácsorogtam egy darabig. Eszembe jutott Moszkva, ahol arról akart meggyõzni, hogy Kodály
nagyobb zeneszerzõ, mint Bartók, igazgatói szobájában
süvöltõ indulatainak kegyetlenül hatásos érvelése
(hagyjam el a C’est la guerre elõ- és utójátékát), a fõpróba
közbeni, égre emelt karokkal elhangzó felkiáltása: „Hát
nem csodálatos, hogy ebben a gyönyörû teremben a te
zenéd szól?!”, meg a vadonatúj élmény: a Jónás elemzése.
Lenyugodtam lassan, szerettem, tiszteltem éppúgy,
mint régen, és mindmáig.
Lukács Miklós, a „báró” (valóban az volt) lett az új
igazgató. Kitûnõ muzsikus, szakavatott karmester, halk,
tiszta és mélyen becsületes ember került a Magyar Állami Operaház élére. Ragaszkodott ahhoz, hogy folytassa
Nádasdy nagyvonalú, kockázatos tervét: minden évadban bemutatni egy új magyar operát. Elszánt és tántoríthatatlan szövetségese volt ebben Mikó András
fõrendezõ31, aki szenvedélyes erõbedobással szegõdött
a cél megvalósításának szolgálatába. Õ vált a szándék
sugárhajtásos motorjává: szoros kapcsolatot tartott a
potenciális szerzõkkel, kezdeményezett, ötletek sokaságát húzta elõ fiókjából. Felbecsülhetetlen az a tudásmennyiség, amit felhalmozott, kisujjában volt a világ
korszerû (és éppen divatos) operajátszásának naprakész, tárgyszerû és minden szempontból elfogulatlan
ismerete; kitartással, szorgalommal sajátította el a rendezés, a színpadra alkotás minden csínját-bínját, tehetségét a közérthetõ fogalmazás s a nézõk-hallgatók tisztelete jellemezte. Erényei alkalmassá tették a nagy tehetségû, de tapasztalatlanabb zeneszerzõk (meg az
önjelölt akarnokok) fogyatékos dramaturgiai elképzelé31. 1963-ban nevezték ki. 1987-ben én beszéltem rá a nyugdíjba vonulásra.
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seinek kiigazítására. Még a rendezés munkafolyamatában is képes volt – tapintatosan – hasznos korrekciókra
buzdítani a közismerten konok alkotókat. A bemutató
után is hallatlan gonddal felügyelt az elsõ- vagy másodszülött mûvek elõadásainak színvonalára, „tisztaságára”; keresztapaként pedig gyakran kiharcolta, hogy
kedvenc mûveit külföldön is megrendezhesse (Vérnász,
Bûn és bûnhõdés). Megtehette, mert szerte Európában
nagyon szerettek vele dolgozni, becsülték tehetségét,
munkamódszerét, s mindazt, amit már néhány sorral
elõbb megfogalmaztam. Hittek neki.
Az Operaház társulata ekkortájt az arany- és ezüstkor határán tanyázott. Nagyszerû énekesek hada, bámulatos (hetven-nyolcvan körüli) repertoár (beleértve a
20. század eminens remekeit; csak néhány példa: Sztravinszkij: The Rake’s progress, Berg: Wozzeck, Lulu (!),
Sosztakovics, Prokofjev, Janáček, Britten… Ezeket többnyire Mikó rendezte), Ferencsik, a zenekar, a remek
énekkar, az elavult, de szinte mindenre képes szcenika,
a telt házak, a sajtónyilvánosság gazdagsága szolgálta
azt a mûfajt, amely fokozatosan, és sokadik reneszánszát megélve került ismételten a világ színházi életének
fókuszába.
A magánénekesek listáján csak csodálkozni lehet: ha
csak Dosztojevszkij-operám igen sok magánénekesre
számot tartó, kettõs (!!!) szereposztására pillant a honi
„mélomane”32, nem tehet mást, csettint egyet, „ez
igen!”. A mûvészi erejük teljében levõ fiatalok, tapasztaltabbak és nagy teljesítményeik hosszú sora után, pályájuk csúcsára érkezett mûvészek: Ütõ E.–Begányi F.,
32. A franciák hívják így a zenekedvelõ embereket: az igaziakat és – ó, kárhozat – a sznobokat.
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Házy Erzsébet–Sudlik Mária, Palcsó Sándor(–Szõnyi
Ferenc33), Radnay György–Dene József, Delly
Rózsi–Szirmai Márta, Déry Gabriella–Dunszt Mária,
Bende Zsolt–Várhelyi Endre, Bordás György–Palócz
László, Miller Lajos–(Sólyom) Nagy Sándor, Bartha
Alfonz–Kishegyi Árpád, Birkás Lilian–Marton Éva, Karizs
Béla–Göndöcs József, Jablonkay Éva, Antalffy Albert,
Pavlánszky Edina, Csányi János, Albert Miklós… és még
sokan mások. Ez a névsor azt jelenti, hogy (az operajátszás történetében gyengélkedõk számára:) a magyar
szerzõk istenáldotta idõszakban dolgoztak, hogy az
opera vezetése megérezte a lehetõséget, meghallotta a
társulat szívdobbanását, az újdonságra való kívánságát
és kíváncsiságát; ebbõl pedig az következett, hogy keményen és elszántan dolgoztak, mindent beleadtak,
boldogan örvendeztek, ha siker volt, s egy esetleges kisebb taps esetén még jobban iparkodtak. Az egyébként
gyakori és hevült – kölcsönös – utálkozások higanyszála rohamosan aláhanyatlott, hogy aztán még magasabbra szökkenjen. Egyszóval: TÁRSULAT volt – a javából!
Operám, amely 1969. október 26-án került a budapesti közönség elé, megváltozott szellemiségû, gondolkodású, gyökeresen más közérzettel rendelkezõ társadalomban akart hatni; a sokadszor fagyponton tanyázó hidegháborús világ és belpolitikai légkörben várta a jelen idõ
tetszését, ítéletét, jövendõ sorsát, létjogosultságát.
A holdra lépés, az elsõ sikeres szívátültetés, Jan Palach
Vencel-téri önégetése, Martin Luther King legyilkolása
után, a Vietnamban véget nem érõ mészárlások közben,
egy olyan „érdekes idõszakban, amikor óriási szerencsém volt:
bekerültem az Eötvös Kollégiumba. Nagyszerûen éreztük ma33. Lemondta a bemutatót, éppúgy, mint a Jónás esetében.
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gunkat, rengeteget röhögtünk, élettapasztalatokra tettünk
szert; jó volt az a kicsit „kurucos” ellenzékiség. Meglátogatott
bennünket Kodály Zoltán, akinek ma ott áll a szobra, meg
Kádár János a kísérõivel, akiknek furcsa kérdéseket is feltettünk: vagy válaszoltak, vagy nem.” (Emlékezetembõl öszszefércelt, de szöveghû idézet Spiró György TV-interjújából 2006-ban, amikor a Kossuth-díjat megkapta.)
Ez a mindenre érzékeny, de azért a jólétre is kacsingató, a naprakész történésekre feszülten figyelõ, a távolabbi jövõt kiszámíthatatlanságra ítélõ, kivárásra játszó,
a karrierfabrikálást ügyetlenül titkoló, a rezzenéstelen
felszín alatt morgolódó haza (amelyet Jókai félreértésével úgy is jellemezhetnénk, hogy: „passzív rezisztencia”), másféle szívvel és ésszel fogadta több mint kétéves „magánzárkám” gyümölcsét.
A Bûn és bûnhõdés sikere nem volt hasonlítható a C’est
la guerre tûzijátékos örömködéséhez. Megpatkoltam az
örök kérdéssel: tudok-e második darabot írni? Jobb lesz,
vagy gyengébb? Lehet-e egyáltalán operát írni, feltámasztható-e tartósan a sokszor eltemetett a mûfaj? Irigyeim megsokasodtak, híveim megerõsödtek vagy éppen elgyengültek, ki-ki természete szerint. Dosztojevszkijbõl merítettem a bátorságot, remekmûvébe
kapaszkodván engedtem meg magamnak azt a ravaszságot, hogy a krimibõl minden mennyiséget felzabáló
közönség népszerû mûfajába csomagolván iparkodjam
elmondani mindazt, amit a magam és a világ számára
fontosnak gondoltam.
Mikó világosan értelmezte a darabot, hagyományos
színpadravitel volt. A közönség megrendültsége üdvrivalgásba, hang- és tapsorkánba fordult; hajlongtunk
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lankadatlan – tablók, kórus, szólisták, a „feketék”34, zenekar, majd elölrõl az egész; az ügyelõ ordít, hogy a
megtervezett tapsrend ne akadozzon, a függöny mögött
izzadt és sírós ölelkezés, merev, szerénykedõ mosoly a
közönségnek, a zenekar már ácsorog, bámészkodik, kopog, tapsikol, mindenki mutogat jobbra-balra, iszonyatos sziklák dübörögnek le a vállakról. Legtitkosabb álmaimban sem gondoltam, hogy ez a meglehetõsen súlyos
falat ilyen simán csúszik le a közönség torkán. Ez a boldogító siker ismét igazolta, hogy milyen pocsék dolog lenézni a közönséget, s azt hinni, hogy rosszul bírja a nyomasztó, gondolkodásra késztetõ, szokatlan hangzásokkal és megoldásokkal feltálalt mûveket.
A kritika a legnagyobb komolysággal és elismeréssel
elemezte az új produkciót, mennyisége és minõsége lehetetlenné teszi, hogy bármit idézzek. A legmeglepõbbnek azonban a külföld reagálása bizonyult. A nyugatnémet, osztrák, angol, francia napilapok (!) és szakfolyóiratok sokasága számolt be – többnyire tiszteletteljes
fõhajtással – a budapesti Operaház újdonságáról.
A magyar kulturális közvélemény (beleértve jómagamat) büszkén hangoztatta, hogy Nyugaton kelendõ
cikk a magyar irodalom, a film, a dráma, és úgy tûnt,
hogy a magyar zene is sebesen nyargal Bartók és
Kodály nyomában, az általuk vágott csapáson… és még
sok egyebet.
Jóval késõbb értettük meg, hogy átvertek bennünket
ezek a vasfüggöny túlsó oldalán tanyázó emberjogi harcosok, jólétüket és szabadságukat féltékenyen és rettegve õrzõ bajnokok. Kitalálták a fellazítás stratégiáját: báj34. A librettó írója, rendezõ, díszlet-, jelmeztervezõ, karigazgató, majd karmester és zeneszerzõ.
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vigyorral és nagydobra vert lelkesedéssel, számunkra
nagy összegeknek tûnõ aprópénzzel vásárolták meg,
dobták piacra, mutatták be a termékeinket; s adták olcsón a sajátjukat.
Hülyéknek néztek bennünket, teljes joggal. Elõszobáztattak, hájjal kenegettek, de az ízesebb falatokat a
nagyhatalom üldözöttjeinek (?) juttatták (Nobel-díj:
Borisz Paszternak, Solohov, Szolzsenyicin), de mondjuk, ha a költõi teljesítményeinek csúcsain idõzõ Juhász
Ferencet vagy Illyés Gyulát beneveztük, legfeljebb ha átfuthattak a léc alatt.
***
Intermezzo
(A húszévnyi szakadatlan, hangyaszorgalmú álnokság, a teméntelen pénzáldozat meghozta gyümölcsét: a Szovjetunió öszszeomlott, mi bátran rendszert váltottunk, a tábor lakói szembefordultak egymással, nincs már „Polak, Wę gier, dwa
bratanki”, a balkáni háborúban fegyvert szállítottunk a horvátoknak, repülõteret biztosítottunk az USA bombázóinak,
továriscsi, konyec! Soha többé nem lesz idegen katona magyar
földön! [Legfeljebb magyar katona, idegen földön; a román–magyar, magyar–szlovák viszonyról pedig jobb nem elmélkedni.]
Az „Egyesült Európa” kényszeredett vendéglátása, befogadásunk megalázó bizonyítványosztásai közepette elmúlt a fellazítás haszonélvezete, szarnak ránk. Vigaszul kap egy Berlinben
élõ író, Kertész Imre Nobel-díjat, az élete végére emigráns szoborrá merevedõ Márai Sándor sikert sikerre halmoz, Konrád
György elsõ és utolsó regényével – meg üldözöttségével – korlátlan befolyású pénzosztogatóvá válik [ugyancsak Berlinben],
az 56-os disszidens Ligeti és az utána ügetõ Kurtág lesz a két
legnagyobb magyar zeneszerzõ. A gyakran hazalátogató, híg
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filmzenei potpourrik operaszerzõjét, a messze túlbecsült karmestert budapesti illetõségû – itthon se kívánt – kollégái istenné avatják; a szertartás nyélbeütése már csak idõ kérdése.
Hála égnek, néhány igazi írónkat valóban befogadja a világ, zenénkrõl viszont – legyen az „kísérleti” szamárság vagy
„hagyományõrzõ” ökörség – szó sem esik. Csak röhögcsélek,
mert az a CD, amelyen a Bartók Vonósnégyes játssza két kvartettemet, Szalay Anti és Mezõ László pedig Hegedû-, illetve
Cselló-rapszódiáimat, és amelyet az istenavatásra készülõ
Bjúdapeszt Mjúzik Center adott ki [Gõz László és társai],
olyan recenziókat kapott Nyugaton, amelyeket jónak láttak elhallgatni. „Hogyan lehetséges, hogy ezt a nagyszerû zeneszerzõt nem játsszák Európában?” Hát így.)
***
Az elsõ és második szereposztás karmestere Kórodi
András, illetve a régi barát: Lukács Ervin volt. Ervin azért
nem dirigálta elsõ operámat, mert annak idején Olaszországban csiszolta tovább tudását. Most nagyszerûen
vezényelt és harmonikus egyetértésben dolgoztunk
együtt. Kórodi nem kevésbé; ekkor bontakozott ki mindkettõnkben az a majd két évtizedig tartó csendes barátság, amelynek váratlan, korai és tragikus halála vetett
véget, akkor, amikor szoros együttmunkálkodásunk éppen csak hogy elkezdõdött. Amikor sokadik, végre boldog házasságából, 60-as életéveinek közepe táján, megszületett elsõ gyermeke.
*
1970. szeptember 3-a, a következõ évad eleje már
meghozta az elsõ külföldi színrevitelt. Helsinki,
Kansallis-Ooppera: „Rikos ja rangaistus”, Mikó kipróbált
rendezésében, Jussi Jalas vezénylete alatt. Valamelyik fõ-
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próba közben értünk a régi, cári katonatisztek számára
épített színházépület elõcsarnokába35, az énekhangok
éppen csak kiszûrõdtek: azt hittem, magyar szöveget
hallok. Feleségem és Maár Gyula éppúgy meglepõdött,
majd nevetni kezdtünk: „Mégiscsak lehet valami ebben
a finn–magyar rokonságban!” A hanglejtés, az elsõ szótagra esõ hangsúly, az ü-k, ö-k gyakorisága bámulatosan idomult a magyar szövegre készült dallamok fordulataihoz. Egyetlen szót sem értettünk meg, a sokadik
meghallgatás után sem, és mégis… A zenekar kitûnõen
helytállt. A szereposztásról csak annyit, hogy Raszkolnyikov szerepét egy hatalmas termetû, csodálatos baszszus hanggal rendelkezõ, szõke fiatalember énekelte:
Matti Salminen. Világkarrierje akkoriban indult, s mindmáig az opera világának egyik legkeresettebb mûvésze.
A karmesterben páratlanul képzett, víg kedélyû, rokonaink nyugalmára folyton rácáfoló, szinte rakoncátlan
embert ismertem meg. Jan Sibelius lányát vette feleségül, ellenállhatatlan humorral mesélt a legnagyobbnak
tisztelt finn mester viselt dolgairól, meg olyasmikrõl,
hogy a zenekarral miként etette meg az én furcsa ritmusaimat. Szavakat keresett, amelyek megegyeztek a
– mondjuk – ötös hangjegycsoportokkal, és a hegedûsök úgy játszották le a hangokat, hogy közben fennen
deklamálták a szavakat. Fergeteges és hosszan tartó röhögések közepette próbáltak, mert – természetesen –
csak disznóságokat talált ki.
Ez a nagyszerû csapat sikert csinált, éppúgy, mint
két-három évvel korábban Szokolay Vérnász címû Lorca
operájából is. Szorgalmas, tehetséges, jó szándékú mûvészekkel voltam körülvéve, temérdek kedvességet
35. Azóta természetesen építettek egy hatalmas, új operaházat.
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kaptam tõlük. Beszédükbõl semmit sem értettem; az
üzletek, az utcák felirataiból csak úgy voltam képes valamit kisilabizálni, ha svédül is melléírták, hiszen német
nyelvtudásom és csekély angol ismereteim már hozzásegítették a megoldáshoz. A svédek egyébként sok évszázada nézik le a finneket; ezt a megalázó tényt õk viszont azzal kompenzálják, hogy a lakosság öt-hat százalékát kitevõ svéd kisebbség kedvéért svéd nyelven is
mindent kiírnak.
Testvéreinktõl (ha valóban azok) – sok egyéb mellett –
ezt az eleganciát már régen eltanulhattuk volna. Azt már
kevésbé, hogy rajongva szeretik, és nagy mennyiségben
döntögetik magukba évszázados elnyomóik kedvenc
italát, a vodkát… Az alkoholtilalom fumigálásának legbájosabb trükkje akkoriban a hétvégi vodkavonatok és
vodkahajók járatainak feltalálása volt. Pénteken oda,
vasárnap vissza: Helsinki–Leningrád–Helsinki, retúr
kedvezménnyel. Oda józanul, vissza tökrészegen, s a
csomagok dugig a víztiszta varázsitallal. Voltak, akiket
a kikötõbõl vagy a vasútállomásról egyenesen a kijózanítókba szállítottak, forró szaunák és jeges tavacskák váltakozó gyönyörei közé, majd kifizettették velük egy hawaii-szigeti luxusszálló teljes ellátásának többszörösét.
A mai jobb körök eme egészséges életvitelének nélkülözhetetlen tartozékát – nevezetesen a szaunát – finnországi nagykövetünk, Rónay Rudolf rezidenciáján, egy
gyönyörû kis szigeten erõltették rám. 100-110 fokos, forró kövekre csorgatott vízbõl elõrobbanó párában senyvedtem, fuldokoltam, majd delfinszaltó a hideg vízzel
telt márványmedencébe, majd vissza, oda, vissza, kolbász, kenyér, vodka és ücsörgés frottírköpenybe burkoltan a római építkezés mintájára tervezett átriumban; fejünk felett az ég, odakinn plusz 5-6 fok. S a majd’ egy-
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órányi gyönyör és egészségvédelem után fél esztendõnyi sinusitis maxillaris (ha helyesen írom orvosi latinsággal), vagyis arcüreggyulladás.
Az utazás.
Nem volt még közvetlen repülõjárat a finn fõvárosba. Stockholmi átszállással nagyon drága. Hárman
mentünk: Erzsi, Maár Gyula, meg én. Fiatalok lévén,
autóra is gondoltam. Csehszlovákia, Kárpátok, Lengyelország hagyján; a szovjet Baltikumba be se eresztenek, Moszkván keresztül: agyalágyult ötlet (utak, benzin, távolság). Megvan! Abban az évben indították a
közvetlen Budapest–Leningrád járatot. A jegyár, Stockholm érintésével, pontosan tízszerese a Malév ajánlatának, onnan majd vonaton egy éjszaka (hálókocsiban).
Leningrád, légikikötõ: pásztorgunyhó. Sokórányi terelgetés, lökdösõdés, ûrlapok kitöltése… Milyen fegyvere
van? Arany, ékszer? Dollár, márka, rubel…? Minek jött?
Így a végtelenségig… Zeneszerzõként már volt devizaszámlám az OTP-ben. Beírtam: ötszáz dollár, kétszáz rubel. Én marha. Egy jeges, napsugaras délután Nagy
Péterrel és rengeteg taxizással; vonatindulás este tízkor,
vacsora egy hatalmas, vadonatúj szállóban, drága italokkal, hármunkra kilenc rubelt költöttem. Finlandszkij
vokzal. Gyönyörû, szinte teljesen üres, hálófülkékkel
zsúfolt szerelvény. A hírhedt „gyezsurnájá” olyan fülkébe akar belökni hármunkat, ahol egy középkorú hölgy
már vetkõzik. Ordítok, a mámuska megretten. Erzsivel
egy kétágyas, Orient-expresszhez méltó hálótermet kapunk. Gyula ugyanígy. Elindulunk, elpihenünk. Vyborg,
finn határ. Ordítás, fütyülés, csapkodás, csizmadobogás; átkutatnak mindent, WC-t, csomagokat és tartókat,
felrántják az ajtót, leadom a reptéri ûrlap másolatát, ka-
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pok egy újat: pénz? Százkilencvenegy rubel, ötszáz dollár, mire szõke kiskatona: hol a kilenc rubel? Elköltöttem. Fejcsóválás. A többit adjam le! Nem adom! Visszafelé megkapom! Stockholmon keresztül megyek haza
(hazudok)! Háráso! Szalutál. Gyõztem! Zökken a vonat,
majd megáll. Ordítás, fütyülés, beront egy tiszt, a szõke
fiú remeg az izgalomtól: A rubelt nem lehet kivinni, adjam le!!! Ugyanaz a párbeszéd, kiabálunk, lecsendesedem, „hárá-so”, mondom most már én. Kapok egy nyugtát százkilencvenrõl, vereség. Újra zökken, robogunk, s a
finn határ után halk kopogás. „Da!?” A rettenetes felindulásból lassan magához térõ gyezsurnájá, immáron
igazi „mámuska”, hoz egy szamovárt, gyönyörû csészéket, ezüst evõeszközöket, szendvicseket, édességet,
egy-egy kupica vodkát. Megköszönöm, megölelem, sírdogál, szívfacsaró. Reggel, érkezés elõtt tejben-vajban
füröszt, nem fogadja el a borravalót. Integet.
Vyborgnál visszakapom a százkilencvenet. A vonat
zsúfolt: angolok, amerikaiak, meg egy kanadai fiú, aki
elszántan állítja, hogy végigjárja a Szovjetuniót, hátizsákkal. Gyula (jól beszél angolul) kétkedik, a fiú erõsködik. Leningrádban a peronon áll egy fekete Volga, s
egy civil ordítozik, táblával a kezében: „Mr. Taylor, Mr.
Taylor!!!” Barátunk elsurranna mellette, de mérhetetlen
kedvességgel karon fogják, és folyékony angolsággal
informálják: „Az Inturiszt Hotelbe visszük, nem kell taxit keresgélnie!” Nem akar beülni, rumlizik, a másik fél
nem tágít, végül beül: vereség. Filmrendezõ librettistám
szomorúsággal elegy cinizmussal mosolyog. Integet.
A kopottan is gyönyörû városon jéghideg szél süvölt
végig, a budapesti gép jó tíz óra múlva indul. Próbálunk
sétálni, Erzsi vacog és jajong, Gyula reszket, döntök,
megkeressük az Inturiszt Hotelt (hátha Mr. Taylorról is
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megtudunk valamit: semmit), a recepción kérek egy
szobát. Csak kétszobás lakosztály van, kérem, huszonöt
rubel, mondja a csinos hölgy, jó, meddig? Délután ötig,
elképed: 25, dvadszat-pjáty rublyei! – kiált fel, Há-rá-so!
Halkan, most már inkább magának ismétli az összeget;
nem tágítok, vállat von, elveszi az útleveleket, adja
a kulcsot, három-négy órát alszunk, pihenünk,
a pásztorgunyhóban kitöltök egy újabb nyomtatványt,
az utolsót nem találom (hazudok), ez már nem zavarja
õket, beírok ötszáz dollárt, sorban állás mint nemzeti
sport, lökdösõdés, bent vagyunk a szovjet típusú
MALÉV gép utasterében, és búcsúzunk. Gyula és Erzsi
megkönnyebbülve és nevetgélve integetnek. Pedig de
jó volt! A finom vacsorát nincs alkalmam megköszönni,
nem ölelem meg a légikisasszonyt, pedig szép lány, jóval csinosabb, mint a mámuska-gyezsurnájá. Budapest
fényeinek már én is örülök.
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3.

Északi rokonlátogatásunk utolsó mozzanata, a Ferihegyi betonkifutó megérintése, a pilóták bravúrosan sima
leszállása, a fékezés dübörgése, a lassulás, majd a megállás kiábrándító zötykölõdése nemcsak utazásunk végét jelentette, hanem pontot tett a magyarországi mindennapok rendkívül változatos, kemény küzdelmekkel,
kudarcokkal és sikerekkel zsúfolt évtizede, a hatvanas
évek végére is. Saját, erõtõl duzzadó robogásom is megzökkent. Valami megváltozott; hogy mi, azt még nem
tudtam a Pasaréti út végére igyekvõ taxi csomagokkal,
izgalmakkal, izzadságszaggal túlzsúfolt belsejében.
Fikarcnyi keserûség nélkül számítottam arra, hogy
lassacskán véget ér életemnek az a teljesítményekben,
elismertségben gazdag szakasza, amely hosszabb volt a
szokásosnál – annál, ami egy mûvekkel bizonyító, tehetséges szerzõt az esetek többségében megillet. (Szokolayval állítottak párba. Termékenységével eszem ágában
sem volt ringbe szállni, hihetetlenül gyorsan dolgozott.
Egy ízben Barnáné megemlítette, hogy Sándort kérik fel
egy – már nem emlékszem, milyen – alkalomhoz méltó
kantáta megírására. „De hiszen már egy hónap sincs
hátra!” – riadoztam. Az igazán humorérzékmentes aszszony mosolyogva válaszolt: „Még nem is szóltunk36 neki; két hét alatt megírja.”)
36. A káderek királyi többesében volt valami kínos, ugyanakkor megindító
vonás. Az uralkodók Istennel, a kommunista uralkodók a többi elvtársakkal,
a legtöbb esetben a nép nevében hoztak közös döntéseket. Jót, rosszat, borzalmasat, hasznosat.

95

A zeneélet, az újságok, hetilapok friss pecsenyére, újdonságokra, reformkonyhára vágytak; kaptak is Durkó
Zsolttól: csak nagy figyelemmel hallgatható, felcicomázott díszítõelemeket, kimódolt magyar rapszódiákat és
imaginárius rituálét, anyagtalan arabeszkekbõl szilárdra
döngölt Sacher-tortákat, majd – pályája csúcsán – egy
antioperát, amelynek librettóját õ készítette el Madách
Imre – önfegyelmezõ mértéktartással is csupán közepesnek minõsíthetõ – Mózes címû drámájából. Kiemelkedõ
tehetségû és tudású társam finom, de inkább finomkodó
emberi és zenei viselkedése teljesen alkalmatlanná tette
az operamûfaj nélkülözhetetlen velejárójával való megbékélésre: a közönséges, energikus kifejezésmóddal. Sejtelme sem volt a színházról; annyit se tudott róla, mint
egy bigott, valláserkölcsi neveléssel agyongyötört szûzleány a szexuális gyönyörök mindent megrengetõ szenvedélyes tébolyáról. Ártatlan karriervágyból hatolt be
erre a terra incognitá-ra, majd megsértõdött, hogy nincs
sikere. (Kossuth-díja viszont lett.) Balassa Sándor, a plebejus származására sokat adó fiatalember – a baloldali,
mélyen gondolkodó, kiábrándult és szenvedélyes
Szervánszky Endre tanítványa – megírta az idõszak egyik
legszebb mûvét: a Rekviem Kassák Lajosért címû oratóriumot. Akkoriban már a Rádióban dolgozott. Nõsülése
Kroó György sógorává tette, s ez bizony hordozórakétának bizonyult – bár erre nem volt igazán szüksége.
Önámító embernek láttam, próbálkoztam a barátkozással, együtt mentünk a „Varsói Õsz”-re, ahol azt bizonygatta, hogy ír még néhány mûvet (a hatvanas évek
közepén), aztán befejezi pályáját. Sokkal késõbb – a szó
szoros értelmében – magammal hurcoltam Opatijába, a
jugoszláv zeneszerzõk éves seregszemléjére. Hiába érveltem azzal, hogy autóval hat-hét óra alatt leérünk,
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görcsösen ragaszkodott ama egyre határozottabb nézetéhez, hogy nem ül autóba, mert az környezetszennyezõ találmány. Ez azt eredményezte, hogy Beográdon
keresztül, vonattal, várakozásokkal, átszállásokkal tarkítva, végül autóbusszal, tizenkilenc órás zötykölõdés
után érkeztünk a Monarchia híres fürdõhelyére, Abbáziába. Szerencsére a jugoszláv fõvárosban csatlakozott
hozzánk a Zeneszerzõ Szövetség titkárnõje, egy fiatal,
fekete hajú, gyönyörû leány. Vesna (tavasz), ez volt a keresztneve, és én nem késlekedtem udvarlásba kezdeni.
(Felidéztem Mami aranymondását: annyi ember vagy,
ahány nyelven beszélsz. Meg azt, hogy: govori srpski da
te ceo svet razume!37) Így aztán ez a „muszáj-vonatozás”
jó fordulatot vett.
Beszélgetéseink Sándorral viszont rosszabbakat.
A Tribune mûsora egyre hervasztóbbá vált; jó lett volna
kihagyni néhány koncertet, s kirándulni helyette Isztria
titokzatos várakkal, sok száz éve változatlan falvakkal teli
felföldjére. (A mûvek választéka, többségének olykor szánalmas dilettantizmusa abból a megfontolásból volt eredeztethetõ, ami a titóizmus legnagyszerûbb és legvitathatóbb jellemzõje volt: a köztársaságok és autonóm tartományok lakosságszám szerinti igazságos osztozkodása az
élet minden területén. Szövetségi pozíciók, kórházak, iskolák, gyárak, mûvelõdési intézmények, utak, vasutak,
szobrok, magas épületek és minden egyéb tekintetében.
Az opatijai szemlén viszont ebbõl a salamoni igazságosságból az a képtelenség született meg, hogy a mûsorban
– mondjuk – egy montenegrói, három boszniai, öt horvát,
egy szlovén, hét szerb zeneszerzõ mûvének kellett megszólalnia. Egymillió lakos: egy hely, hétmillió lakos: hét
37. Beszélj szerbül, hogy az egész világ megértsen!
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hely, és így tovább. Egy kevéske képzelõerõ is elegendõ
annak belátására, hogy Szlovéniában, ahol több évszázada honos az európai zenekultúra, a tizenhetedik helyre
taksálható szerzõ is tökéletesen pallérozott mester egy listavezetõ bosnyákhoz képest. Az évi szemle tehát a lehetõ
leghamisabb képet adta a jugoszláv „Zeitgenössische
Musik”, „Musique contemporaine”, „Kortárs zene” helyzetérõl. Nesze neked, demokrácia!)
Autóm nem lévén, nem tudtam meglógni a várhatóan silányabb koncertekrõl; szemrehányásokkal illettem
a zöldek egyik szellemi elõfutárát. Vitáink más témakörökben is élesedtek, indulatosabbakká váltak. Akkor
azonban, amikor Balassa szemembe vágta, „Minden autótulajdonos, aki kimegy az utakra, potenciális gyilkos!”, nem türtõztettem magam tovább:
– Ha az emberek egy csoportját te, Balassa Sándor, kinevezed bûnösnek, akkor te, Balassa Sándor, nem potenciális, hanem vérbeli fasiszta vagy!
Abbahagytuk az eszmecserét. Nem tudhattam, hogy
személyemben a delphoi jósda egyik Apollón-ügynöke
inkarnálódott szállodai szobámban. (Húsz év múltán elfogott a borzongás.)
Másnap megjelent a rádió egyik igazán kitûnõ, azóta
is megállíthatatlanul ügybuzgó szerkesztõje, B. S. kolleginája: Lázár Eszter.
– Ma jöttél?
– Most érkeztem autóval, azzal a fehér Zsigulival!
Az enyém a lakásunkkal szemben bérelt garázsban
búslakodott, én meg csikorgattam a fogamat.
Egy-két nappal késõbb rábeszéltem L. Esztert, hogy
menjünk kirándulni. Legnagyobb meglepetésemre
Sándor is betársult. Opatijából, egy részben makadám,
kemény szerpentin vezetett föl a vágyott birodalomba.

98

A harmadik hajtûkanyarban tanúsított vérfagyasztó
ügyetlenkedés után megkértem a volánnál ülõ, iparkodó asszonyt, hogy álljon félre.
– Mi a baj?
– Semmi – válaszoltam, kiszállván a kocsiból –, de
most én ülök a vezetõülésre, te pedig mellém.
Szerkesztõnk verítékezve mászott át a helyemre.
Vártam a méltatlankodást, de a legnagyobb meglepetésemre ezt szuszogta:
– Hála annak a jó istennek! Csak nem mertem szólni!
Tíz-tizenöt perccel késõbb megértettem, amit kellett.
Megvilágosodott elõttem a gonosz – vagy éppenséggel
„boldogításra” szánt – elvek, filozófiák születésének, alkalmazásának ócska indítéka.
A visszapillantó tükörben már láthattam Balassát a
hátsó ülésen. Sápadt volt, vagy inkább zöld, kétség nem
fért hozzá, hogy pár perc múlva elhányja magát. Már
fent voltunk egy faluban, megálltam a kocsma mellett, s
rászóltam: „Szállj ki!” Nem kérdezõsködött, nem ellenkezett. Kiugrott, szaladt néhány lépést, és megtörtént,
amit elõre láttam. Kihoztam neki egy kupica pálinkát,
átvészelte a nehéz perceket. Este értünk vissza, tán még
zenét is hallgattunk.
A Tribune végéig már inkább jugoszláv kollégáimmal,
köztük is egyik legszeretettebb barátommal, a szlovén
zeneszerzõvel: Daniel Škerllel töltöttem idõmet. A viszszaindulás napján Balassa arról tájékoztatott, Lázár
Eszter hajlandónak mutatkozott arra, hogy hazafelé
menet tesz egy kerülõt, és elviszi a Triglav38 északi lejtõjéhez. Autóval. (Mûjegyzékébõl is kiderül, hogy nagyon
szerette a hegyeket.)
38. A Júlia-Alpok legmagasabb csúcsa: 2864 méter.
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Vesna még ottmaradt a szépséges õszi Adriánál, temérdek ügyet zárt le. Én meg jólesõ magányban, tizenhét óra
alatt hazabumliztam a menetrend szerinti vonattal.
(Idekívánkozik, hogy Dane Škerl vagy negyven évig
hegyimentõ volt; a Triglav lábánál emelkedõ házában sokszor
voltam. A második világháború alatt partizánként harcolt a
német megszállók ellen, a szabad Jugoszláviáért. Szinte egyidõsek voltunk, remek és elismert szerzõként évtizedekig tanította a zeneszerzést Ljubljana Zeneakadémiáján, s hosszú éveken át elnökölte a jugoszláv Szerzõi Jogvédõ Hivatalt.)
Harmadik titánként Bozay Attila jut eszembe. Ez az
egyfelõl derûs, másfelõl rendkívül aggályos, folyamatos
megújulásra törekvõ fiatalember (kilenc évvel késõbb
született, mint jómagam) tulajdonképpen Durkó nyomába szegõdött, de hallásának finomsága, szerkesztõ- és
kombinatív képessége, hangzásvilágának eleganciája
meg se közelítette titkolt példaképéét, vagy inkább riválisáét. Vidéki gyerek volt: Fûzfõn járt iskolába, majd a híres-hírhedt Békéstarhos neveltjeként vették fel a Zeneakadémiára. Farkashoz került, aztán egy évet Párizsban töltött, de nem tanult meg franciául, s úgy jött haza, mint
egy IBUSZ-turista. A népi (narodnyik) vonalhoz húzott a
szíve, de igazából Weöres Sándor volt rá nagy hatással.
„Sanyika” azzal ámította, hogy õ a legnagyobb magyar
zeneszerzõ. Elhitte, s nem vette észre, hogy ez a zseni tulajdonképpen egy vásott csínytevõ; bármikor képes képtelen dolgok meggyõzõ állítására, s szeret olyanokat
mondani, hogy akár hülyének is nézzék.
Fodor András volt a másik költõ, akit szentként tisztelt.
Nehéz lélekkel ugyan, de kényszerítõ kötelességnek érzem, hogy elmondjak néhány szót a magyar irodalmi (és
zenei) élet figyelmet igénylõ alakjáról. Úgynevezett finomtollú, gyengéden fájdalmas lírája nem érintett meg,
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magyarán: csendes unalom fogott el olvasásakor. Évente
két hetet szánt versírásra, akkor leutazott a Balaton somogyi partjára, s hozta Budapestre a termést. Eötvös-kollégista korában ismerkedett meg Sárosi Bálinttal; közeli
barátok lettek. Körülöttük tüsténkedett egy angol zenetudós (-jelölt?), Colin Mason. Ez a Mister meghallgatta
Bartók Béla hat vonósnégyesét, s úgy döntött, hogy eljön
Magyarországra, megtanulja a nyelvet, és életét B. B. tanulmányozásának szenteli. Így történt. Fodor is intenzíven – szinte másodállásban – foglalkozott a kortárs zeneirodalommal. Könyvet is írt Bartókról meg Sztravinszkijról. A negyvenes évek legvégén, Kollégiumi Naplójában
már ez a bejegyzés található: „Szervánszky Szimfóniáját
hallgatom. Kissé egyenetlen, de karakteres, jó muzsika.”
Sejtelmem sincs, hogy mit hallott Fodor, mert legjobb
tudomásom szerint Sz. nem írt szimfóniát. Bozayt tartotta a legtöbbre, meg tán Durkót; bemutatóimat, akárcsak
többi kollégámét, szorgalmas kötelességtudással meghallgatta, hümmögött és bólogatott szaporán, tán ez
volt nemtetszésének biológiai megjelenítése.
(Hírhedt Naplóinak vastag köteteibõl csak az utolsót olvastam. Elképedésem nem ismert határt. Írtam neki egy igen
goromba levelet, mert csak utálattal tölthetett el az a naponta
bejegyzett több ezernyi rosszindulatú feljelentés, amelyet az
emberiségnek küldött pályatársairól, barátairól, ellenségeirõl,
kíméletlen és pletykaszínvonalú magánéleti részletezéssel. Komiszabbnak vélem ezt a titkos privátügynöki tevékenységet,
mint akárhány kényszerrel rávett ember besúgói bûneit. Levelemet nem sokkal eltávozása elõtt küldtem el neki. Lelkiismeretemet nem terhelte az a rossz dolog, hogy halálát kivárván
zúdítottam volna rá szemrehányásaimat.)39
39. Könyvemben írtam és még írok rosszakat. Az olvasó dolga megítélni,
hogy az emberrõl vagy a világ teremtette konfliktusok következményeirõl
szól beszámolóm.

101

Bozay nagyon ügyesen citerázott, s ezt a tudását
igyekezett beépíteni az egyre újabb és még annál is
újabb hangzások megteremtésének fegyvertárába. Õ is
nekirontott az operamûfajnak; Vörösmarty Csongor és
Tünde címû varázslatos csengésû, gyönyörû szóáradata
került a zenésítés mûtõasztalára. Sok szép zenei részlet;
egy szó – nem sok, de annyit sem lehetett érteni a költõgéniusz mondataiból. (Kossuth-díj. Majd elfelejtettem:
Balassának is, az Ajtón kívül címû operája után. Tudtam én,
hogy mitõl döglik a légy.)
E három szerzõt nagyra becsültem, Attilát szerettem,
nyílt és õszinte naivitása, önbecsülésének természetessége, mértéktelen dohányzása és alkoholfüggése változó
intenzitású és elõjelû érzelmeket váltott ki belõlem. Furcsa aura lebegett körülötte, s ez azt sugallta, hogy a mosolygó, látszatra kiegyensúlyozott embert meg kell menteni; de hogy mitõl, azt bizony nem tudtam pontosan.
Zsolt merevségét ritkán sikerült áttörnöm. Bizonyára
sorsszerûen rendezte be lakását gyönyörû, távol-keleti,
apró és zsúfolt díszítõelemekkel kifaragott bútorokkal.
Elment Indiába is; soha nem tudtam kibogozni, megérintette-e a hinduizmus vagy a buddhizmus (ezek a tanok, filozófiák és viselkedési normák sok csatornán
érkeztek és hódítottak). Inkább veleszületett arisztokratikus tulajdonságai (a kellemetlenebbik változatból) nehezítették meg saját és környezete életét. Több éven át
ablakomból figyelhettem, hogy a Pasaréti útba torkolló
Balogh Ádám utcán lejövet õ megy elöl, mereven felfelé szegett fejjel, két-három méterrel mögötte pedig felesége szaporázza lépteit, óvatosan vizslatva a járda hepehupáit. Mintha Bosznia vagy Anatólia ösvényein jártak
volna – csak ott a férfi gyakran ül fel szamárra vagy öszvérre, s a textiltömegekbe és csadorba tekert, jogfosztott
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oldalborda üget gyalog, parancsolója után. A Volvo kormánykereke mögött (ez a szerinte legbiztonságosabb,
egy tank erényeivel rendelkezõ luxuskocsi) az oldalborda ült: Gerencsér Rita, a zenetudós, tanácsadó, menedzser, impresszárió, reklámfõnök, testõr és a méltánytalanságokon folyamatosan felháborodó jogász, férjeura
zenemûveirõl a legeslegmagasabb színvonalú elemzéseket fabrikáló és publikáló védõszent. Durkó a – statisztikák által kimutatott legkisebb veszélyekkel fenyegetõ – hátsó ülésen nyelte a nyársat. Beszélgetésük bizonyára hasonlított arra a bensõséges eszmecserére,
amikor – mint az operaház fõigazgatója – Londonban a
rendelkezésemre bocsátott varázslatos angol batárban
(autóban) a tõlem meglehetõs távolságban ülõ egyenruhás gépkocsivezetõvel ordítva barátkoztam, a már
említett fogyatékos angoltudásommal.
Egy lumpenértelmiségi és egy Fradi-drukker nacionalizmusából összegyurmált szellemiségû, mélymagyar,
irredenta, alig titkoltan antiszemita, német szerzõk
anyagaira operákat, saját – a szocialista realizmus szektásságát messze felülmúló – szövegeire pedig oratóriumokat író rendkívüli tehetség, Balassa, immár menthetetlenné vált. Körülötte nem az a fájdalmas, igazi népi
szellemiségû, szomorú – Bozay-féle – aura lebeg, hanem
az agresszív, minden más véleményt militáns gõggel lesöprõ – adott esetben tán megsemmisítõ – magabiztos
(elsõ kötetemben leírt, Apró Gyula fémjelezte) kisnyilasság terjeng. Az már eszembe sem juthatott, hogy miként
lehetne ezt az igazi alkotótehetséget megmenteni. (Nem
vagyok rossz alvó, de álmaim igencsak megviselnek. Az éjszaka csendjében azok a legrosszabbak, a leginkább szorongatóak,
amelyekben tehetetlenül, kínlódva keresem annak kulcsát, hogyan is mentsük meg ezt a kis hazát a politikai kalandorok fe-
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nyegetõ agresszivitásától. Kár, hogy ide torzult a dolog. Az élet
ismét belepengetett igyekezetembe: Fodor Ákos, jó néhány
esztendeje legkedvesebb költõm, elküldte legújabb kötetét, s mai
íráspenzumom befejeztével a következõt olvasom:
Titkos gyászjelentés
N. N. eltávozott
Élõim sorából)
***
Nyugalmamat nem volt nehéz megõriznem. A mûvészeti és közéleti változások látszólagos hevessége inkább
unalmas volt, mint felzaklató. Csodálkozás helyett becsukott szájjal bámészkodtam, és lanyha kíváncsisággal vártam kollégáim rohamát a hagyományok, a másodlagosság vagy éppen harmadlagosság ellen. Elszántan keresték a stiláris és szerkesztési elemek, az eszköztár
bõvítésének lehetõségeit. (Jómagam arra vetemedtem,
hogy önmagamat és saját közlendõimet kutassam és bányásszam ki magamból.) Az események és a soha nem
hallott hangzatok nem kényszerítettek arra, hogy segédtisztem segítségével gyakoroljam a (római hagyományokhoz hû) kardba dõlés kifinomult és eredményre
vezetõ fogásait.
Aztán meg volt egy legyõzhetetlen tulajdonságom:
az erények és hibák osztogatása alkalmával elfelejtettek
(a jóisten vagy szent Péter) kellõ adagot rám szórni az
irigység méregerõs daráltpaprikájából. Nem reklamáltam, nem harcoltam, hogy én is megkapjam, ami jár, közönyösen szemléltem a többieket, akik boldogan és talpig vörösen, „én bezzeg sokat kaptam!” felkiáltással,
csúfolódva távoztak a helyszínrõl. Hihetetlen szerencsém volt, hiszen a bántó esetek felsorolhatatlan sokaságát tudtam könnyedén, fájdalom és harag nélkül meg-
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úszni. Sõt. A szívem mélyén mindig örültem, ha valami
újat, szépet, mesterit hallottam, olvastam. Idekívánkozik Maros Rudolf ellenállhatatlan bája, iróniája és kuncogó õszintesége a véleménynyilvánítás szinte mindennapos kényszerének szorításában. Két gyöngyszem:
1. A Varsói Õsz egyik éjszakába nyúló, soha véget
nem érõ koncertjén a harminc-negyven, már-már álomba merülõ nézõt-hallgatót felrázandó, kipattintotta rugóra járó esernyõjét.
– Mi a lófaszt csinálsz? – kérdeztem halkan és hevesen.
– Nem lehet kibírni ezt a temérdek hangot, ezt a rám
zúduló özönvizet. Így talán elviselem! – válaszolta.
2. A Zeneakadémia kisterme: tanszaki koncert zeneszerzõ-hallgatók mûveibõl. Húszan a nézõtéren, meg a
tanári kar egy része. Kezdés elõtt néhány perccel bevonult Maros (még nem tanította a kortárs zene eszköztárát), nevetgélve kérdeztem:
– Hát te meg mit keresel itt?
– Jöttem örülni – válaszolta.
– ???
– Ha valami jót hallok, annak örülök, ha pedig valami rosszat, annak tán még inkább.
Zabolázhatatlan jókedv, szabadosság, hedonizmus,
szájjártatás sugárzott Rudi barátomból. Fiatalabb lévén,
gyakran léptem át az illendõség határát: figyelmeztettem, óvtam, olykor lehülyéztem. A legszívesebben vettem volna egy jó lakatot a szájára, mert nem lehetett
vele bírni. Egy párizsi UNESCO-konferencián, ahol
Yehudi Menuhin elnökölt, megszavazták Izrael felvételét
valamelyik európai unióba. Maros, mint a Magyar Népköztársaság delegáltja, tétovázás nélkül tette fel a kezét.
(Abban az idõszakban, amikor a diplomáciai kapcsolatok éppen megszakadtak a zsidó állammal.)
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Hatalmas botrány lett a dologból. Rudi útlevelét bevonták, õ meg kiabált, veszekedett, méltatlankodott:
„nekem jogom van meggyõzõdésem szerint szavazni!”
– meg efféléket.
Ültem Bimbó úti házában és csendesen röhögtem:
– Rudikám, neked nincs felhatalmazásod, hogy elhatárold magad a Népköztársaság külpolitikai döntéseitõl. Hivatalos, államilag finanszírozott delegátusként
legalábbis tartózkodnod kellett volna.
– Nem tárgyalok ezekkel a hülyékkel! Igazam van és
kész!
– Még ez sem olyan biztos. Az viszont igen, hogy
most nem utazhatsz sehova.
– Nyalják ki a seggemet!
Egyetértésemet azzal igazoltam, hogy néhány hónap
múltán elmentem Barnánéhoz, és addig gyõzködtem,
amíg végül is megadta magát.40 Ordítozó barátom viszszakapta úti okmányait. „Ez a legkevesebb” – jegyezte
meg lakonikusan.
Szeretett komponálni, bár nem dolgozta agyon magát.
„Ez a világ leszórakoztatóbb elfoglaltsága” – mondogatta.
Én meg szörnyülködtem:
– Neked elment az eszed. Ennél gyötrõbb, kilátástalanabb, reménytelenebb munkát el sem tudok képzelni.
Ha leülök az üres kottapapír fölé, szinte megszédülök a
kétségbeeséstõl. Melyik hangot írom le elõször? Valódi
gondolat az, ami motoszkál bennem? Érdemes ezzel
kínlódni? Felnézek a Salgó-elemekbõl összecsavarozott
polcokra, oda, ahol addig írt kottafejeim rejtõznek kéziratokban, nyomtatásban megörökítve vagy vázlatok,
szövegek és más formákban; szinte megalázottan rebe40. Ilyesféle feladatok megoldásában is segített az országgyûlési képviselõség.
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gem: ha eddig, ennyi minden eszembe jutott, most csak
nem hagy cserben képzelõerõm?!
– Túlbecsülöd a egészet, és fõleg ne fontoskodj anynyit! – vetette oda egy piperkõc eleganciájával, hátba
vágott és hozott valami jóféle italt, majd folytatta: –
Mostanában Szõllõsy Bandinak segítek megírni a mûveit, nem tudja megoldani zenéjének notációját, én találom ki, hogy mit is akar valójában. Már bánom, hogy
ráálltam; egyfolytában panaszkodik, siránkozik, méltatlankodik, úgy viselkedik, mintha õ tenne nekem szívességet. Nagy marha vagyok!
(Különös élvezettel használta e háziállat nevét – akár szidalomra vagy éppen önmaga jellemzésére, ízesen és a kiejtés
számtalan változatával.)
Páratlan nyitottsága, mohó kíváncsisága naprakész
tájékozottságot eredményezett, mindenrõl tudott, nem
zavarta, hogy a világ zenetermésében milyen szédületes tömegû blöff árad a hallgatók nyakába: nevetett rajta és írta – Kodály hatásától megszabadulván – az
Eufóniákat41, hármat is, amelyek korszerû, bravúros
technikával fogalmazott, költészettel teli, szimfonikus
darabok voltak. (A Kállai-kettõs szellemében fogant Ecseri
lakodalmasa, amelyet az Állami Népi Együttesnek írt, Rábai
Miklós koreográfiájával, sok száz, ha nem több ezer elõadást
ért meg e kerek világ minden részén.) Szeretett enni-inni,
kedvelte a szép tárgyakat, rajongott az autókért. Egy
esztendõre elvonult Berlinbe ösztöndíjjal, meghúzta a
nadrágszíjat, és összespórolta márkáit: vett egy Audit.
Úgy örült neki, mint egy gyerek, dicsekedett vele, mindenkit elvitt egy körre, s tán nem túlzás, ha azt állítom:
boldog volt. A nyolcvanas évek elejére azonban végleg
41. Jelentése: széphangzás (görög).
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lecsapott az évtizede fenyegetõ végzet. Ez bombasztikus kifejezés, de korántsem képes kifejezni ama lesújtó
események sorozatát, amelyek rátörtek a család Bimbó
úti életének látszólagos idilljére. Miklós fia Svédországba költözött, neves zeneszerzõ lett belõle. Felesége
– (Jerry) – fia fiatalon meghalt. Az „én gyerekem”, „te
gyereked”, „mi gyerekünk” békés idõszaka fájdalmas
konfliktussá terebélyesedett; bár Maros Éva a Rádió
Szimfonikus zenekarának hárfása lett, a „mi gyerekünk” Gábor ütõhangszeres mûvészként, fõiskolai
tanárként mûködött Gyõrött (édesapja után néhány évvel
halt meg), majd Rudi súlyosan megbetegedett. A kórházban én voltam egyik utolsó látogatója. Ültem az ágyán;
magához húzott, megölelt, és visszafojtottan sírdogálva
suttogott:
– Kérlek, próbálj segíteni, hogy a családban kiélezõdött helyzet ne mérgesedjen tovább. Csak benned bízom, barátaim közül téged szerettelek a legjobban.
(†1982. augusztus 3.)
Próbálkozásaim hosszú éveken át kilátástalanságra
voltak ítélve, nem tudtam enyhíteni a konok ellenségeskedést, a szellemi és anyagi utódlás bosszú fûtötte indulatait. Az idõ (meg a fiatal Gábor halála) aztán meghozta az enyhülést; de csak nagy sokára.
Súlyosan érintett a baráti körömben elharapódzó
magánéleti válságsorozat, a látszólag harmonikus családi közösségek szétzilálódása. A hetvenes évek küszöbén én sem ringathattam magam egy boldog házasélet
hiú ábrándjaiban. Nehéz idõszakot hagytam magam
mögött; ezekre a gyermekáldás hangsúlyváltása ugyan
hozott néhány évi enyhülést, de aztán elemi erõvel zuhantam bele a másoknál tapasztalt, különbözõ receptekbõl elõállított és kirobbanó vulkánkitörések kráteré-
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be. Ezek a dráma-, olykor tragédiasorozatok mindmáig
tartanak, s megannyi fájdalmat, folyamatos keserûséget
okoz, hogy barátaim életében is ismétlõdni látom õket.
***
Párizsi utazásaim egyikét magányos zarándoklásnak
szenteltem. Három hetet szántam arra, hogy konferenciáktól, díjátvételektõl, elõadásoktól és koncert- meg
múzeumlátogatásoktól mentesen, csak Gergellyel múlassam az idõt. Az az elhatározás munkált bennem,
hogy a már évtizedet is meghaladó eszmecsere és veszekedés után kicsikarok belõle egy hazalátogatási ígéretet. Belefáradtam abba, hogy egy nem létezõ Magyarországról folytassak kilátástalan vitát. Barátom természetesen mindenrõl tudott: az irodalmat a Halotti
Beszédtõl Mándy Ivánig, Juhász Ferencig, Pilinszky
Jánosig, ismerte a letiltások, a csoportharcok, az
urbánus–narodnyik-ellentétek összes kanyarulatait.
Követte az ország változásait, külsõket, belsõket, a szovjet csapatok elhelyezkedését, a politikai élet árnyalatainak teljes palettáját; azt, hogy mi épült, mi a baj a KisBalatonnal, meg az igazival, mi az, hogy SztálinvárosDunaújváros, kik a napilapok, folyóiratok fõszerkesztõi,
mit gondol Aczél Sarkadiról, Örkény Vas Istvánról,
Komócsin Kádárról. Ezekrõl gyakran én kaptam tájékoztatást tõle, és nem megfordítva. Mindez azonban
könyvszagú ismeretnek bizonyult, poros és élettõl megfosztott absztrakciónak, a reneszánsz kódexek iniciáléihoz hasonlatos, csak nagyítóval igazán élvezhetõ,
színes, de szagtalan lombikhazafiasság. Naprakész tájékozottságát rákopírozta gyermekkori emlékeinek
Horthy-Magyarországára, a kócsagtollas, fényes kardokkal felszerelt, zsinóros atillákban feszítõ hõs magyar
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vitézekre, akik félelmet nem ismerve harcoltak a bolsevista rém ellen. Akik a gimnasztyorkákba bújtatott, gyalogsági csizmákban, mínusz 40 fokos hidegben is mûködõ géppisztolyokkal, pufajkában, Sztálin-orgonákkal,
páncélosok tízezreivel felszerelt, sokmilliónyi katona ellen küzdöttek (és estek el, teljesen értelmetlenül). A harcosok a hazát védték, mindkét oldalon; az errõl való elmélkedést már megtettem, méltatlan dolog lenne ismételgetésekbe bocsátkoznom. Éveken át próbáltam
Gergelyt rávenni: nézzen körül, szagoljon bele ebbe a
furcsa országba, lássa és hallgassa meg, amit kell. Utána
elkezdhetjük elölrõl a veszekedést úgy, hogy ne csak
légüres térben fuldokolva váltsunk pengét, vagdalkozzunk az érvekkel.
A Le Bourget légikikötõbõl a szokásos busszal érkeztem a Les Invalides végállomásra.
Párizs már akkor a közlekedés ostromállapotában leledzett. Parkolni nem lehetett, a forgalmi dugók idegtépõ helyzeteit csak az autóslét feladásával, a már meglévõ, lerobbanófélben lévõ, mondjuk, Renault eladásával
lehetett kivédeni. Gergely ezt választotta. Hihetetlen
mennyiséget gyalogolt, vérmérsékletének megfelelõ sebességgel, én meg kutyagoltam utána, mellette; szuszogva beszéltük meg azt, amit két, negyvenes éveiben
járó férfiú sohasem tud befejezni. Néha metróval mentünk, büdös, izzadt térben, dübörgõ és csikorgó zajban,
rettenetesen hosszú folyosók labirintusaiban, ki tudja,
hová rohanó emberek tömegében, koldusok, magányosan bluesokat szaxofonozó vagy Bach-szviteket fuvolázó néger, skandináv, magyar, orosz csóró zenészek között, folytonosan alvó vagy alkoholos, narkós mámorban szelíden ringatózó hajléktalanok betonhálótereit
kerülgetve. Én már akkor utáltam ezeket a föld alatti
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kínzókamrákat, ezért kitanultam a rendkívül bonyolult
menetrenddel szabályozott autóbuszjáratokat. Mint
minden párizsi ismerõsöm, Gergely is nagyokat nevetett rajtam; legtöbbjük szinte azt se tudta, hogy vannak
autóbuszok. Pedig a lassú haladás közben remekül lehetett bámészkodni, hallgatni a fecsegéseket, nézni az
épületeket, az avenue-kat, a hatalmas tereket, a Szajnát,
a hidakat, a várost.
Napóleon márvány sírboltja közelében várta érkezésemet. Átlósan baktattunk át a hatalmas téren, egymás
kezébõl kapkodtuk ki és cipeltük a többhetes tartózkodásra bepakolt koffereimet, majd leültünk a már törzshelyünknek számító bisztróba, ama ritka helyek egyikére, ahol akkoriban jó, olaszos kávét fõztek. Örvendeztünk, de körülöttünk nemcsak a kissé fojtogató pipafüst
gomolygott, hanem… Remegõ izgalommal, felindulását rosszul leplezve fakadt ki barátom:
– Béreltem neked egy lakást, egész közel a rue
Lacretelle-hez. – (Ott laktak.) – Nem adhatom oda a vendégszobát, Simone minden magyar embert az aljas gazfickók közé sorolt, párizsi barátaim se jöhetnek fel hozzánk.
Ez a furcsa és fenyegetettséget érzékeltetõ bejelentés
rávilágított, hogy megváltó terveimmel aligha érek célt,
meg arra, hogy a napi rohangálás utáni meghitt, a
könyvespolcok közötti, alkoholizálással és folyamatos
dohányzással fûszerezett, hajnalig elhúzódó beszélgetéseinket elemi erejû történés tette lehetetlenné. Még az
a csacsiság is eszembe jutott, hogy az érkezésemre hagyományosan összegyûjtött emigráns sajtótermékeket,
legfõképp a Londonban élõ Méray szerkesztette és Párizsban társszerkesztõként tevékenykedõ barátom Irodalmi Újságját nem olvashatom olyan politikai élcelõdésekkel fûszerezve, ahogy azt eddig tettem. Ezek meg-
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oldható zavarok voltak. Gergely szavai azonban sokkal
súlyosabb bajokat sejtettek. Beleborzongtam, és vártam,
mert láttam, hogy a sírással küszködik.
– Beleszerettem egy magyar asszonyba, lassan másfél
évvel ezelõtt. Nem tudok lemondani róla, tragédia fenyeget.
Nem nagyon lepõdtem meg:
– Azóta már vagy kétszer is itt voltam, nem szóltál
semmit, de éreztem, hogy valamiféle vihar készülõdik.
Simone tud róla?
– Néhány hete mondtam meg neki.
Azt hittem, rosszul hallok. Élise, a kis budapesti tolmács
már tizenegy, második gyerekük Eszter, tán nyolcéves
volt. Lehetetlenségnek tartottam, hogy tud nélkülük élni.
– Te mondtad el? Minek? El akarsz válni?
– Nem lehet. Biztos, hogy leissza magát, és a gyerekekkel együtt kiugrik a hatodik emeleti lakásból.
– Akkor meg mi a fenének mondtad meg? Elvesztetted az eszedet?
– Nem tudom. Nem bírtam magamban tartani, s attól a
pillanattól kezdve pokollá vált az élet. Ha megérkezem vacsorára, Simone elkezd rikácsolni: „Megjött apátok a kurvájától, a magyar kurvájától! És még enni is adjak neki!
Merde! Látjátok: részeg, mint egy disznó! Szart se kap, ne
adjatok neki puszit, ne köszönjetek! Undorodom, ha ránézek!” És ez így meg minden nap, reggel-este, szombatvasárnap. Menekülök, otthonom nincs, hazarohanok,
mert rettegek, hogy mi van velük, aztán vissza a semmibe.
– És most mi lesz?
– Nem tudom. Félek. Félek, hogy megöli magát, de
fõleg attól, hogy megöli a gyerekeimet!
Pipázott és sírt. Én meg szívtam egyik cigarettámat
abból az ötven-hatvanból, amennyi aznapi szükségle-
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tem volt. Tanácstalan voltam, hallgattam. Járt az agyam,
de kérdezni nem akartam. Megszólalt:
– Nem bírok szakítani, nem tudok elválni. A legjobb
megoldás az lenne, ha felakasztanám magam.
– Hülye vagy. Majd kitalálunk valamit – próbálkoztam, hogy felfüggesszem a kilátástalan pillanatokat.
Taxiba ültünk és elindultunk a „hónapos” szobába.
(Olvasóm tapasztalhatta, hogy gyakran és szeszélyesen ugrándozom a tér, de még inkább az idõkoordináták jellegzetes
pontjai között. [Íme a bizonyíték, hogy egy zenész számára
csak ez nyújthat támpontot a zene teljes és az élet részleges
megértéséhez.] Az elmondott párbeszéd után viszont úgy érzem: más választásom nincs, mint az, hogy életem legszebb,
legmélyebb barátságának történetét röviden, szorosra fogva a
gyeplõt, de megszakítatlanul vezessem el a végkifejletig.)
A három hét természetesen nem arról szólt, amit jó
elõre kiterveltem. Javarészt késõ este találkoztunk, hajnalig bóklásztunk, leginkább a Saint Germain des Près
és a Montparnasse világában, az éjjel is nyitva tartó
könyvesboltok fényáradatában lapozgatva a divatos,
sznobboldogító újdonságokat. A kis utcák hangoskodó
turistái között nyomakodva fecsegtünk, beültünk a zsúfolt bisztrókba, kacérkodtunk a híres kávéházakkal,
ahol ez meg az, Sartre, Camus, meg a többiek üldögéltek annak idején. Nem maradt ki természetesen a Latin
negyed sem, ahol Ionesco Kopasz énekesnõjét már vagy
kétezredszer játszották a nyolcadik-tizedik szereposztásban; elõdeik kiöregedtek, kihaltak. Ady.
Beszélgetéseink tematikájának ellenõrizhetetlen burjánzása, az a belsõ fûtöttség, hogy iparkodjunk mindenrõl szót ejteni, ami foglalkoztat bennünket, végzetes kudarcra volt ítélve. Az évenkénti, félévenkénti találkozás
sietõssé tette az eszmecsere tempóját; ritmuszavarok
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késleltették egy gondolat, esemény gondos körüljárását. Gyakran abban sem egyeztünk meg, amiben pedig
ott rejtõzött az egyetértés bizonyossága. Én otthonosan
mozogtam az irodalom, a politika, a színház s tán a képzõmûvészet világában; õ megbénult, ha zenére került a
sor (javára írható, hogy eljött a Bûn és bûnhõdés rendkívül érdekes, jól elõadott wuppertali bemutatójára), felvillanyozta Krúdy és Kosztolányi, zavarta, hogy a Szabad Európának dolgozik („õk fizetnek a legjobban!”),
örült, hogy a Francia Rádió magyar adásának egyik legfontosabb munkatársa, utálta a sportot – én meg szerettem. Írta novelláit, szerkesztette az Irodalmi Újságot, viharos élettempót vezényelt magának, lobogott és égett,
mint egy fáklya.
Múltak a napok, a fõtéma uralta együttléteinket: van
megoldás? Saját helyzetem sem volt irigylésre méltó: ha a
válást javasolgatom, mégoly erõs érvekkel, részese lehetek egy tragédiának. (Simone ismeretében, minden megtörténhetett!). Ha azzal próbálkozom, hogy – gyengéden
és tapintatosan – lebeszéljem szenvedélyes szerelmi kapcsolatának folytatásáról, és eme részleges boldogságának
gyönyörérõl, akkor a baráti szolidaritás elárulása és fájdalma zúdul rám. Ilyenformán egyet tehettem: tanácsaim
középpontjába az idõnyerést állítottam; ez kapóra jött a
melléktéma idõnkénti elõráncigálására. „Gyere haza egykét hónapra, meglátod, mennyire elernyed majd ez az
iszonyú feszültség a távollét meg az idõ hatására!”
Megbokrosodott, dühbe gurult, árulónak, kommunista bérencnek titulált; pedig tudta – s olykor bevallotta –, hogy ez lenne a legjobb terápia. Negyedévszázados, megcsontosodott elvein, saját árnyékán nem tudott átlépni. Igaza volt, de ezért az igazságért súlyos és
értelmetlen árat fizetett.
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Napközben ismét körüljártam a többtucatszor meglátogatott nevezetességeket. Alig hiszem, hogy versenyre tudnék kelni a turisztikai ismeretterjesztõ könyvek
alaposságával, lelkesedésével, mindenre kiterjedõ részletességével; csak azt tehetem hozzá, hogy mindent valahogy másképpen láttam: a Gioconda-mosolyt szomorúbbnak, Napóleon császárrá koronázását röhejesnek, a
Samothrakéi Nikét nem energikusnak, hanem agreszszívnak, a Concorde és környéke odahurcolt oszlopait
bûnös tolvajlásnak, az Eiffel-tornyot pitiáner nagyképûségnek. Mindenre dühös voltam. A francia szellem
volt ifjúkorom legdédelgetettebb kincse, az évtizedek
fokozatosan gyengítették ezt a rajongást, az emberek
kiállhatatlanná torzultak, Simone csak a pontot tette fel
az i-re. Az is bosszantott, hogy milyen akkurátus tökéletességgel tervezték meg a város szerkezetét, hogy minden jó helyen van, mindent látni, meglepetés meglepetés hátán. Enné meg õket fene!
Átzuhantam a ló másik felére – nem tagadhatom. De
hogy a szívem mélyén így éreztem – azt még kevésbé.
Gergely elfoglaltságaihoz szorgalmasan asszisztáltam,
felcsaptam szellemi testõrnek. Teendõi elvégzése alatt
megvártam valamelyik bisztróban, ettem a bagettbõl
készült sonkás szendvicseket, ittam a méregdrága,
Perrier-nek csúfolt ásványvizeket. A leghosszabb várakozásra akkor kényszerültem, ha a Champs-Élysées
egyik sarkán betért a SZER párizsi szerkesztõségébe,
hogy felolvassa valamelyik derûs írását, karcolatát a
francia mûvészet sikereirõl, kudarcairól, az emigráns
magyar irodalom, sajtó gazdagságáról, a hazai írók és
szellemi élet nyomorúságáról. Saját nevét használta: lealacsonyítónak tartotta volna, hogy álnéven publikáljon. Fõnöke viszont – ugyanúgy, mint a rádió münche-
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ni és más szerkesztõségeinek munkatársai – álnéven írta agresszív kommentárjait: Nyitrai Jánosra változtatta
a becsületesen és nemesen csengõ Heller Janit. Okos ember volt, szellemes és cinikus, élvezetes társalgó. Mintha
pesti barátaim között lettem volna. A bisztróban õ is
csak a vállát vonogatta: azt az ostobaságot, hogy nem
mehet fel Gergelyhez, vigyorgó baromkodással kommentálta; feltûnõ bandzsasága csak fokozta mondatai
gondosan kifent beretvaélességét. Menekültünk.
Gondolataink egy helyben pörögtek, mint a búgócsiga, tapodtat sem kerültünk közelebb valamiféle elfogadható megoldáshoz. Testileg-lelkileg kimerültünk,
száguldozásaink közbeni koccanásaink jelentõsége már
a Vidám Park dodzsem-ütközéseivel sem vehette fel a
versenyt. Ott visítozva kacagnak, mi meg boldogtalanul
háborogtunk, búslakodtunk.
Dolgomvégezetlenül ültem fel a repülõre. Elmerenghettem az élet zavaros, megoldhatatlan gondjain, a politikai helytállás, a mûvészi meggyõzõdés hitelességén,
a pénz és az érzelmek rejtett gubancain, a poloniusi intelem („légy hû magadhoz”) megmosolyogtató képtelenségén. Közhelyek, aggodalmak, rossz elõérzetek és
igyekezetem kudarcai jártak az eszemben.
A következõ évek utazásai a bevált receptek szerint jöttek létre. 1975-ben például meghívtak a Ravel-centenárium megünneplésére; elõadást is kellett tartanom – francia
nyelven – „Ravel Magyarországon” címmel, öt-tíz percnél
nem hosszabbat. Mint a téma hazai szakértõje (hát?), megírtam az anyagot, lefordítottam, ellenõriztettem a nyelv
nemzetközileg is elismert tudoraival. Kijavították, belepréseltek néhány gallicizmust, nekiálltam, megtanultam,
gyakoroltam, izgultam: mi lesz velem, te jó ég?
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Megérkezésem után, a bisztróban már nem bírtam
magammal. Odaadtam Gergelynek a szöveget: és megtörtént a csoda.
Hangosan elnevette magát, évek óta elõször.
– Rémes… és ezt az én frankofil barátom írta?
Rosszulesett, mit mondjak, de nagy kõ esett le a szívemrõl:
– Szó, mi szó: sokat kínlódtam vele, de több nagy tudású barátom nézte át.
– Biztos, hogy nem a Benedek Marcell!
– Jó néhány éve meghalt – duzzogtam.
– Csak hülyéskedtem. Ezt azonban nem lehet így elmondani. Este átírom, holnap lesz még idõd gyakorolni.
Így történt, és mivel még tartott a „magyarüldözés” a
Porte de Versailles 15. kerületi metróállomása táján, nem
mehettem fel a lakásukra; elhozta a szállodába, egész
nap foglalkoztam a pompásan csiszolt anyaggal, este
„felmondtam” neki. Meg volt elégedve.
Szakított a magyar asszonnyal, de a helyzet otthon
– ha lehet – még felfokozottabb durvulásba és végsõ nekikeseredettségbe fordult. Mindennapi veszekedések,
gyûlölködés, az egyre növekedõ lányok elõtti gyalázkodások: maga a pokol… Simone-tól félt, s ezért mindent
elvállalt, csak hogy pénzt keressen. Bûntudata megengedhetetlenül felerõsödött, bármire kapható lett volna,
csak hogy megõrizze lányai szeretetét. Fordított, többet
vállalt a rádióknál, televíziós forgatókönyveket írt
Rabinovszky Máténak,42 a Párizsban élõ, nem túl sikeres rendezõnek, próbált krimiket írni – francia nyelven –, de ez nem vált be.
42. A 20. század jelentõs mûvészettörténésze, Rabinovszky Máriusz és a
modern táncmûvészet papnõje, Szentpál Olga fia.
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Elõadásomnak tisztességes fogadtatása volt, néhány
nyelvbotlásom – remélem – csak engem zavart. Nem
mondtam falrengetõ újdonságokat, és fogadtam a meleg
gratulációkat. A meghívottakat elvitték Montfort
l’Amaury-ba, Ravel házába, ahol élete utolsó éveit töltötte. Furcsa volt szembesülni azzal, amit már másfél évtizeddel elõbb megírtam.43 Igazán szeretem a mestert, és
mégis megzavart, hogy házát alacsony testmagasságához szabatta. Az ajtók kicsisége arra kényszerített, hogy
szinte átbújjak alattuk,44 a székek és asztalok lábát rövidre fûrészelték, a zongora egy dobogóban állott, a klaviatúra elõtt egy kis sámli éktelenkedett, azon ült a csodálatos zeneszerzõ és bámulatos zongorista.
Ezek a felfokozott izgalmakkal töltött napok háttérbe
szorították a magyar–francia viszony, a férj-feleség
gúzsba kötöttségének nem változó gyötrelmeit; most az
én dolgaimról és gondjaimról volt szó, és ezeket Gergely a legnagyobb odaadással, szolidaritással és aktív
segítségnyújtással könnyítette meg. Büszke volt rám,
bár dicséreteivel elég szûkmarkúan bánt. Zenémet hallgatgatta, de gondolom, Edit Piaf vagy Jacques Brel stílusa közelebb állt hozzá. Magyarságát az irodalomban
élte meg; a hazai népmûvészet kicsit bukolikus, kicsit
„naiv” festészetének remek forma- és színvilága virított
szobájának könyvektõl üresen hagyott, gondosan tapétázott falain.
Vártunk a repülõtéri autóbuszra. A búcsúzási szertartás kínos csendjeit, zaklatott gondolatait, a viszontlátás esélyeit megkérdõjelezõ „sorsmotívumokat” minden szemérmesebb ember igyekszik észrevehetetlenné
43. Idézet a könyvembõl.
44. Magasságom 174 cm.
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tenni, s némi humorral bagatellizálni. Mi nem tudtunk
lazítani, én az aggodalomtól, õ pedig ambícióinak, vágyainak romhalmazait vizionálta.
– Ötvenéves45 koromban hazamegyek! Ha börtönbe
zárnak: akkor is!
Meglepõdtem, de – s ez ritkán fordult elõ velem –
azonnal eszembe jutott a viszontválasz:
– Ne reménykedj, nem csuknak le. A mártírszerepkörbõl már kiöregedtél, az otthoni politikai élet mással
van elfoglalva. A hatóságokról nem is beszélve.
Goromba szellemeskedés volt, de hosszú gyõzködéseim nyomán végre kaptam egy leütésre méltó labdát.
(Ezt a lecsapást a késõbbiekben másoknál is alkalmaztam, legtöbbször sikerrel.)
Megöleltük egymást.
Ideje volt, mert már a következõ látogatásomnál észrevettem, hogy egészségi állapota nem olyan, mint amilyennek addig láttam. Nem sokat firtattam, nem aggodalmaskodtam, mindent a családi helyzet számlájára
írtam, meg az akkoriban divatos diagnosztikai meghatározásra: pszichoszomatikus háttere van a dolognak.
A következõ alkalommal azonban már megsuhintott a
kétségbeesés. Még mindig rohangáltunk egyik városrészbõl a másikba, keveset beszéltünk mindennapi élete végzetes nyomorúságáról, sokat vitatkoztunk a világ
bajairól, de… tíz-tizenöt percenként berohant egy nyilvános illemhelyre, kávéházba, bisztróba, görnyedezve
és megalázottan, bocsánatkérõen és szenvedve.
– Mi bajod van? – kérdeztem nyugalmam utolsó
morzsáit összeszedve.
– Férfibetegség, de már kezelik, és javul. Többen
45. Negyvenöt volt, amikor ez elhangzott. S mint látom: ez a 45. lábjegyzet.
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gondolnak másra, de annak a kórnak nem mondom ki
a nevét; ha beledöglöm, akkor se!
Sûrûbben írtam neki levelet, hallgattam a rövidhullámon szellemes, olykor rezignált mondatait, megpróbáltam hanglejtésébõl valamit megfejteni, megérezni, de
nem sikerült, s ennek örültem.
A Pasaréti úti lakáscsengõ szólalt meg valamelyik kora esti órában, bár senki sem jelezte, hogy meglátogatna. Kinyitottam az ajtót, meglepõdtem, földbe gyökerezett a lábam, nem hittem a szememnek, megrettentem.
(Több közhely nem jut az eszembe.) Egy gyönyörû, szõke, kék szemû, fiatal nõ állt az ajtóban, akit bizony nagyon rég láttam, hiszen eltiltásom a Rue Lacretelle
12. számú házból még mindig érvényben volt.
Barátom tizennyolc éves lánya, Élise nézett rám kissé
zavartan, némi türelmetlenséggel.
– Szervusz Émi-íl, beengedsz? – kérdezte nyugtalanul, de magabiztosan.
– Gyere, gyere! Csak nincs valami nagy baj? Mi van
apáddal?
– Nem érdekelnek a szülõk, elegem van belõlük! –
kiabálta érces hangon. Külsejéhez nem illett ez a sikkantásokkal színezett kellemetlen orgánum.
Azonnal megnyugodtam, megkínáltam egy teával
meg aprósüteménnyel. Sírva, feldúltan, a francia nyelv
sebességhatárait feszegetve beszélt magyarul, némi akcentussal, szinte hibátlanul. Aggodalmam felengedett,
nyugtalanságom viszont növekedett:
– Barátom tudja, hogy Magyarországra jöttél?
– Nem tud semmit, megszöktem otthonról! Gyûlölöm
a veszekedéseket, a kiabálást, a pálinkát, a pipa- és cigarettafüstöt, azt, hogy utálni kell a magyarokat. Eszterrel
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reszketünk, ha Simone hazajön, de még jobban, ha Papa
érkezik! Már az ajtóban ordítoznak. – És zokogott.
– Mikor jöttél el?
– Két hete.
– Azóta nem tudnak rólad semmit?!
– Nem! És te se merjél telefonálni! – visította. Elképedtem, felálltam.
– Az az én dolgom, hogy mit csinálok. Kivel jöttél?
– Tessék? – kérdezte jóval halkabban.
– Te hülyének nézel engem. Komolyan gondolod, hogy
nem értesítem a legjobb barátomat arról, hogy itt ülsz a lakásomban, élsz és ordítozol!? Meg akarod ölni!!?? – Most
már én vertem az asztalt. – Miért éppen Magyarországra
szöktél? Megismétlem: ki a fene hozott ide?!
Hallgatott, most õ ijedt meg, szipogott, vártam.
– Beleszerettem Papa egyik íróbarátjába46, vele találtuk ki, hogy ide jövünk.
– Tudtad jól, hogy ez az egyetlen ország, ahova apád
nem jön utánad. Mi?
Ismét felemelte hangját:
– Oui!!! Így van!!!
– Te meg egy kis büdös ringyó vagy! Megértetted?
Szégyelld magad!
Felvettem a telefont, tárcsáztam.
Két héttel késõbb kivittem Élise-t a Ferihegyi repülõtérre, békében elbúcsúztunk, és felraktam a Malév párizsi járatára.
Eltelt egy esztendõ, kaptam egy táviratot Saarbrückenbõl. Gergely szülei ebben a városban telepedtek
le a háború után, a húga ott ment férjhez. Õ fogalmazta
46. Ferdinándy György író, Párizsban élt, majd Puerto Ricóban tanított. A
Szabad Európa Rádió munkatársa volt.
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azt a néhány szavas mondatot, amelynek leragasztott,
titkos és vélt fenyegetése ott lapult a postás kezében, miután becsöngetett: „Táviratot hoztam, itt tessék aláírni!”
Mami, de különösen Ómama mindig ideges mozdulatokkal szaggatta fel a rotációs papírnál ócskább nyomtatványt. Sokszor nevettem rajtuk, nyugtattam õket. Ez
alkalommal azonban az én kezem is remegett.
„Kedves Emil, ha még látni akarja Gergelyt, azonnal utazzon Párizsba
L.O.”
1. Útlevél. Az országgyûlési képviselõknek járt a diplomata útlevél. Egy nap alatt beszereztem.
2. Vízum. A franciák – legnagyobb meglepetésemre –
azonnal beütötték az ablakot.
3. Vonatjegy. Egy nappal hamarabb érhettem oda,
mint a menetrendszerû MALÉV/Air France géppel.
4. 1979. július 14-én, szombaton reggel ültem vonatra,
késõ délután Salzburgban szálltam át a párizsi hálókocsiba, s az utolsó pillanatban vettem észre, hogy más
szerelvényt választottam. Rohantam, felkapaszkodtam a
francia fõváros felé zökkenõ Wagon Lit’s-re. Couchette
volt valójában, hatan aludtunk egy fülkében, feltámasztható, szövetbe burkolt, vagy hatvan centi széles deszkapallókon. Öt nõ, meg én: a legfelsõ polcon, felettem
vagy fél méterrel a plafon. Felülni nem lehetett. Mellõzöm a levetkõzés, alvás, éjszakai pisilés, létramászás,
horkolás, emberszag, pokróc alatti felöltözés, fogmosás,
mosakodás részleteit. Ez volt elsõ és utolsó próbálkozásom ezzel az utazási stílussal.
5. Huszonnégy órából vagy tizennyolcat tölthettem
gondolkodással, fájdalommal, képzelgéssel és hitetlenkedéssel.
6. Vasárnap korán reggel futottunk be a Gare de L’est-
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re. A csarnok meglepõen kietlen volt, üres és csendes,
hiányzott a pályaudvarok megszokott zsúfoltsága és zajongása.
7. A peronon magányosan, kócosan, álmosan, duzzadt szemekkel, fázósan, sötétbordó, repdesõ, könnyû
nyári ruhában várt rám Élise. Kaptam egy puszit.
8. A taxiban megkérdeztem, felmehetek-e a lakásba.
„Simone nagyon vár – és a Papa is. Egy napra hazaengedték valamelyik Párizs környéki rákkutató intézetbõl, õ fog
ajtót nyitni. Nehogy meglepõdj! Rettenetesen néz ki.”
9. Barátom lakása a hetedik emeleten volt, az életemben látott legszûkebb liftet csak a hatodik szintig szerelték be; egy emeletet gyalogszerrel küzdöttem le a vörös
bársonnyal beborított csigalépcsõkön.
10. Még mindig az a lehetetlen, mechanikus (nem
elektromos), réz csengõgomb szolgált a jelzésre, amit
másfél évtizeddel korábban is használtak. Megnyomogattam. Idegesítõ, rekedtes zörgés hangzott fel.
11. A furcsa, nagyméretû, fából készült bejárati falfelületen egy kis tapétaajtó rejtõzött.
12. Kinyílt, és háziköntösben megjelent elõttem egy
95 évesnek látszó, roskatag, ritkás hajú, csont és bõr
öregasszony, és alig hallható hangon megszólalt:
– De jó, hogy itt vagy!
Nem tudom felidézni, újraélni azt a rémületet, ami
elfogott. Élise taszigált befelé, magamhoz öleltem csontvázra fogyott barátomat, gyengéden szorongattam,
hogy ne lássa: sírva fakadtam. Alig látott, alig hallott.
13. A lányok szobájában ült egy hintaszékszerû alkotmányban, pokrócba tekerten, és egész nap (!), szünet nélkül beszélgettünk. Tökéletesen ura volt gondolatainak.
Emlékeinket idéztük, még nevetgéltünk is olykor-olykor.
Mindent hallottam és értettem abból, amit mondott.
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14. Simone és a lányok néha-néha kihívtak, hogy
egyek, igyak valamit; addig õk segítenek Gergelynek,
hogy lenyeljen valamit, pihenjen vagy kimenjen. „Két
hónap alatt nem beszélt összesen annyit, mint ma!” –
hüledeztek.
15. Folytattuk, fáradhatatlanul.
16. Este jött a mentõkocsi, és elvitték. „Holnap akkor
gyere ki délután a látogatási idõben!” – szólalt meg a
mentõs karjaiban, most már a végsõkig kimerülve.
17. Sütött a nap. Az épület füves, ritkásan és meglehetõsen közönséges fákkal beültetett területen emelkedett; a sok közül az egyik volt az, vagy kétemeletes, se
sárga, se fehér, semmilyen. Messze Párizstól, ma sem tudom, hol. Simone és Élise vitt ki.
18. Idomtalanul nagy belmagasságú, sötét és kis alapterületû kórterembe óvatoskodtunk be, a két ágyat egy
szárítókötélre felaggatott lepedõ választotta el egymástól. Tán hogy ne lássák egymást, s hogy intim magányban haldokolhassanak a betegek a hátralevõ órákban.
19. Barátom megörült, a két nõ tapintatosan kiment a
folyosóra, hogy elbúcsúzhassunk. „Most értettem meg
igazán Kosztolányit, ez valóban nagyon fáj. Nem adom
fel, szeretek élni, és igazán remélem, hogy meggyógyulok.”
20. A legközelebbi hozzátartozók bejöttek, ácsorogtunk, majd megszólalt Gergely, a legjobb barátom és az
az ember, akit a legjobban szerettem. Szavait hozzám
intézte: „Az utolsó húsz évben akkor voltam a legboldogabb, amikor itt voltál nálam, Párizsban.”
21. Az ápolónõ gyengéden kiterelgetett bennünket,
elindultunk a folyosón, kiértünk arra a néhány lépcsõfokra, amelyet a bejárat elé emeltek.
22. Élise a földhöz verte magát, ordított, sikoltozott:
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„Hogy merészelt ilyet mondani! Mi semmit se jelentettünk számára? Szörnyû, nem lehet kibírni!”
23. Kibírták.
24. Simone kikísért az esti vonathoz, sírt és bocsánatot kért.
25. Huszonnégy órás vonatozás után, kedden este,
Erzsi várt a pályaudvaron, távirattal a kezében.
26. Egy év múltán beléptem a Montparnasse temetõ
kapuján, egyedül. Elindultam a széles úton felfelé. Nem
kérdezõsködtem, a nyolcadik-kilencedik betorkolló
földúton befordultam balra, és néhány tucat lépés után
egy vörösesfehér, vízszintes sírkõ elõtt megálltam.
†
LEHOCZKY GERGELY
1930–1979
Így történt.
***
Az évtized eleje még egy felemelõ és bámulatosan érdekes bemutatót tartogatott számomra. 1971. február
végén, a már említett német városban, Wuppertalban.
Kulka János volt a furcsa, eredeti rendezésekkel büszkélkedõ Operaház fõzeneigazgatója. Valamivel idõsebb
kollégám ’56-ban elment szerencsét próbálni. Szenzációs zongorista volt, tán minden idõk egyik legjobb
korrepetítora. Már sokat és nagyon jól dirigált az Operában, tanított a Zeneakadémián, de többre vágyott.
Sok helyen megfordult; voltak nagy sikerei, de pályatársa, a rosszul zongorázó Kertész István, ahogy mondani szokták, lekörözte. (Hogy aztán fiatalon, egy izraeli vendégszereplés pihenõnapján, belevesszen a tengerbe.)
Kulka ajánlotta az intendánsnak a Bûn és bûnhõdést.
Rákaptak, Kurt Horres rendezte és Jancsi vezényelte.
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Pazar képzelõerõvel valósították meg, inkább szürreális, mint naturális színpadképpel, játékmóddal, szcenikával; a zenekar visszafogottabb, kamarahangzásra törekvõ volt – inkább, mint az elõzõekben. Remek játék,
nem csodaszép, de hibátlan, érthetõ éneklésmód jellemezte az estét.
Számunkra érthetetlen tömegû kritika, recenzió jelent
meg az NSZK minden fontosabb napi- és hetilapjában,
folyóiratában. Magasztalás, lenézõ mosoly, durva átkozódás, szelíd elnézés, ideológiai, zeneesztétikai elemzések
egymással szöges ellentétben álló kinyilatkoztatásai, dicséret és ledorongolás. Kulka, meg aztán Gergely is (aki,
mint említettem, eljött a premierre) felkészített erre a tébolyult zûrzavarra, amit végül is jól vészeltem át. Okosabb azonban nem lettem, lehetetlen volt tanulni a kötetnyi szózuhatagból. Akkor még nem ismertem az amerikai aranymondást: „Mindegy, hogy mit, csak beszéljenek
róla!” Az elõadás nagy élményt szerzett, ami pedig utána
jött, azzal úgy voltam, mint a kihûlt levessel: lehet, hogy
jó, de nem tudom kikanalazni.
A nyár vége felé a jugoszláv tengerparton nyaraltunk.
Tán ott, vagy valamivel késõbb fogant meg az a gyermek, aki életem további évtizedeinek értelmet adott.
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4.

A színházi évadok és a tanítás hónapjaiban Erzsi is, meg
én is a percek múlásával versenyeztünk, hajszoltuk magunkat. Õ próbált, játszott, én komponáltam, tanítottam,
utaztam, kerestük az otthont, átépítettünk, bútorokat vásároltunk, nyaranta egyre jobb felszereléssel kempingeztünk, autókat cseréltünk (Moszkvicsot Škodára, Wartburgra, Fiat 500-ast Polski (1500-as) Fiatra, kétévente,
megszakítás nélkül, mint a mókuskerék). Az életszínvonal, az életmód folyamatos változtatása súlyos anyagi,
de fõleg szellemi teherként jelent meg mindennapjainkban. A felszín is vibrált a nézetkülönbségektõl, hiszen
egy függöny színe, egy kilincs formája, egy csaptelep
mérete éppúgy vihart válthat ki, mint egy olyasféle megjegyzés (ki ne ismerné?), hogy „nincs mit felvennem, ez
a tavalyi rongy…!”, vagy az, hogy kit hívjunk vacsorára,
kivel, „ez egy hülye, az egy tehetségtelen liba, unom
õket”, „neked senki se jó!”… Mindezek a civódások
azonban a sokkal mélyebb rétegekben húzódó elégedetlenségeket álcázták. Ostobaság lenne búvárkodni, tévelyegni a megkopott fájdalmak között, különösen a mi
esetünkben. A tények, az események nem rejtegetnek tanulságokat, még mások számára sem. Magamról nem is
beszélve. Olvashatunk Bibliát, Senecát, 17–18. századi
francia esszéket, aforizmákat vagy Paul Valéryt, a magyar
kínálatból esetleg Márai Sándor füvesbölcsességeit: okosabbak leszünk, de ennek nincs semmiféle jelentõsége az
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olyan nagy kérdések árnyékában, hogy például milyen
fogkrémet használjunk, hova verjem le a sátrat vagy vegyünk-e telket – Pest környékén, a Velencei-tónál, a Balatonnál – vagy inkább házat, minek? A gyengédséget felváltja a sértettség, a szeretetet az ügyetlenül takargatott
harag, s az egyetlen tárgyszerû összekötõ kapocs a karikagyûrû meg a vagyonelosztás PTK-ban rögzített (nõpárti) családtörvény szerinti bonyolítása. Elfoglaltságaink tették lehetõvé, hogy – mint a rossz színészek – elnézzünk egymás feje felett, ne vegyük tudomásul a
másik tekintetét. Mintha az lett volna a dolgunk, hogy
elmondjuk a bemagolt színpadi dialógusokat, amelyeknek semmi közük nincs magánéletünk csikorgó, sárba ragadó szekerének ellehetetlenüléséhez. Erõt vett rajtam
az – ugyancsak közismert és ostoba – reménykedés: ha
teljesülne egyre követelõdzõbb vágyam, ha tíz év házasság után megszületne egy gyermek, akkor az a csecsemõ
lenne olyan erõs, hogy kirángassa a bajból ezt a megjavíthatatlanná züllött kordét.
Sokáig töprengtem, hogy belevágjak-e életem e leginkább rám tartozó, bensõséges titkának boncolásába.
Milyen mélyre szaladjon a kés, kinek fog fájni, amit feltárok, kibírom-e a szembesüléssel járó megpróbáltatásokat. Mindennapi esetrõl van szó, nem különösebb érdeklõdésre érdemes közügyrõl, a Statisztikai Hivatal
munkájának legfeljebb milliomodnyi részét veszi
igénybe; minden családban megesik, öröm, félelem,
boldogság és kétely lengi körül. Ugyanakkor mégis elengedhetetlenül fontos, mert ha nem történne meg,
ugyan kinek írnám ezeket a sorokat? Nem lenne emberiség, amelyik elolvasná, s nem lennék én sem, aki közzéteszem megfigyeléseimet. Tehát:
1972. április 21-én megszületett Eszter lányom. Csak
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hét hónapig tûrte édesanyja testi védelmét, a megszokottnál hamarabb kívánta meglátni a Napot, a világosságot, sötétséget, meghallani saját és mások hangját.
A józan ész, a sok évezredes tapasztalat és az orvostudomány arra intett, hogy minél tovább késleltessük a
világra törekvõ gyermek eme elsõ, de életveszélyes
akarnoksága sikerét.
Ez a késleltetés elképesztõ teljesítményekre sarkallta
a leendõ szülõket, az orvosokat, a barátokat, fellelkesítette tanítványaimat mindkét fõiskolán. (Tán elérzékenyülõ mosolyt tudok varázsolni az olvasó arcára, ha megemlítem, hogy ekkoriban volt egy filmvágó osztályom is, csupa
fiatal nõ! Bátorításukat, folyamatos és aggódó kérdezõsködésüket emlékeim virtuális vitrinjében a fõhelyen õrzöm.)
Karácsony elõtt néhány nappal világossá vált, hogy
nagy a veszély. Említettem már, hogy azonnali döntésre
volt szükség. Az Operettszínház igazgatósága tudomásul
vette, mély együttérzéssel, hogy az évadot Galambos
Erzsi nélkül kell lebonyolítania. Kolleginái közül többen
tapsikoltak örömükben, mert hiszen köztudomású, hogy
a beugrások gyakran indítanak el egy-egy – akár megérdemelt – karriert is. Ez volt az elsõ tõrdöfés, amelyben viperaméreg is munkált. Az ilyenek ölték meg a korábbi
magzatokat. Erzsi most bátor volt: tudta, hogy a végeredménnyel lehet megszerezni az olimpiai aranyat.
A II. számú Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika47 adjunktusa, Dr. Szarvas Zoltán volt az az orvos, akitõl megtanultam, hogy mi a hivatásszeretet. Ez az egyszerû, bányászcsaládból származó ember büszke volt felmenõire
– joggal, hiszen elszántságát, kitartását, reménytelen
helyzetet nem ismerõ határozottságát bizonyára tõlük
47. Ide vittem be Mamit, amikor Attila öcsémnek adott életet.
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örökölte. Szenteste napján, alapos vizsgálat után beadott egy injekciót, majd a kezembe nyomott néhány –
akkor már létezõ – steril, eldobható injekciós tût meg
néhány ampulla folyadékot, mondván: „Hazaviheted,
de légy résen. Telefonálj, s ha szükséges, akkor te, azonnal szúrd meg Erzsit.” Oktatásomra fordított néhány
percet, gyakoroltatott, s amikor úgy látta, hogy végre
tudok hajtani egy esetleges sürgõs beavatkozást, boldog
karácsonyi ünnepeket kívánt.
A második napra virradó éjszaka meghozta azokat a
görcsöket, amelyek aztán szinte szakadatlan rémületben tartottak mindannyiunkat. Telefonáltam, s hosszú
levegõvételek után rászántam magam, hogy – életemben elõször és utoljára – beadjam az injekciót. Úgy,
ahogy adjunktus úr megtanította. „Nem is fájt!” – nevetett az az asszony, aki éppen túl volt negyvenedik születésnapján, pokoli fájdalmak kínozták, és tudta, hogy
élete legnehezebb hónapjai várnak rá. Hajnalban bevittem a klinikára. Szarvas Zoli frissen, mosolyogva gratulált, beterelte Erzsit a kórterembe:
– Te meg menj haza, és aludjál! Pihend ki magadat,
lehetnek még cifra dolgok.
Voltak, lettek. Fel se merült, hogy hazajöhessen, közel négy hónapot feküdt hanyatt – lábai olykor felpolcolva – olyan elszántsággal, amely egész életét jellemezte. Színészi fegyelmezettsége, koncentrálóképessége
metamorfózison esett át: egy anyatigris haragjává alakult át. Magzatát meg akarta védeni, akár élete árán is.
Én meg rohangáltam, tanítottam, beszereztem a tápláló eledeleket (süllõ roston a Lajos utcai Sipos halvendéglõbõl, onnan, ahol a német páncéltörõ ágyú árválkodott), minden nap ott voltam, vittem a kedvezõ híreket:
X.Y. képtelen eljátszani szerepedet, lehet, hogy leveszik
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a darabot, barátaink sokat gondolnak rád, a fõrendezõ
már tervezi, hogy a következõ évadban milyen új szerepben térj vissza a színpadra. S mindez igaz is volt,
nem kellett kegyes hazugságokkal élnem.
Aztán a válságos pillanatok. Februárban iszonyú,
összehúzódási görcsök, Szarvas doktor nyugtalanul telefonál: „Szegeden egyik kollégám régóta kísérleteket
folytat egy általa kimunkált gyógyszerrel – (Dr. Kovács,
ha jól emlékszem) –, az talán segíthetne. Nem tudnád
megszerezni?”
Délután négy óra volt.
Felhívtam már említett szegedi mellkassebész barátomat, dr. Kulka Frigyest, sietve összefoglaltam a helyzetet. Õ természetesen tudta az elõzményeket:
– Indulok, hívjál húsz perc múlva!
Toporogtam, hívtam.
– Dr. Kovács nincs Szegeden, kiment az újonnan vett
tanyájára! Harminc kilométer. Fél óra múlva telefonálj!
Hívtam. Felesége, a gyönyörû Eszter vette fel:
– Már a klinikán vannak, Frédi öt-tíz perc múlva indul.
Háromnegyed hat lehetett. Beültem a nagy Polskiba,
elhajtottam az Üllõi útra. A kemény bányászivadék,
Szarvas Zoli várt, feszülten, idegességét leplezve.
– Professzor úr elindult Szegedrõl. Van valami remény?
– Mindig van! Szóval fél kilenc körül ideér?!
Volt egy pad a kerítés mögött, leültem. Szarvas nem
engedett Erzsi közelébe. Ö visszament, s idõnként felbukkant, hogy megnyugtassa didergõ barátját.
Fél nyolckor(!)48 csikorogva fékezett a már kitárt kapuban Kulka professzor úr kocsija. Kiugrott, kezében a
gyógyszer. Szarvas adjunktus annak rendje és módja sze48. Híre-hamva se volt még autópályának.
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rint referált. Frédi megölelt, „nem lesz semmi baj!” Besiettek. Azt hiszem, sírdogáltam, s ma se tudom, mi is volt a
folytatás. Csak annyit, hogy túléltük. Mind a hárman.
Néhány nappal késõbb Zoli megszólalt:
– Van egy svájci gyógyszer: „Valium”, a baseli la
ROCHE gyártja. Jó lenne beszerezni, lehet, hogy hatékonyabb, mint dr. Kovács igazán elismerésre méltó készítménye. Itthon nem kapható.
Telefonáltam müncheni barátomnak, hogy vegye
meg. Felkerestem egyik vitorlázórepülõ barátomat, aki
ekkor már a Malév egyik gépparancsnoka volt, és megkértem, hogy a megvásárolt gyógyszert vegye át a müncheni repülõtéren, tegye zsebre és hozza el nekem.
Negyvennyolc órával késõbb átadtam a Valiumot az adjunktus úrnak.
A közös küszködés további részletezésével besétálnék az ízléstelenség és a szenvelgés csapdájába. Megemlíthetem viszont, hogy vallásos meggyõzõdésem
csendes kihunyása, templomba járásom és az egyházakkal történt – mély meggyõzõdésbõl fakadó és végleges – szembefordulásom után több mint negyedszázaddal, szinte minden este betértem a lakásunktól pár
lépésnyi távolságban álló Pasaréti téri templomba.
A modern épület épp úgy õrizte a csendet, az alig megvilágított belsõ tér nyugalmát, a viaszgyertyák és a már
eloszlott tömjénfüst illatát, mint a világ bármely más részén álló istenotthonok. Nem zárták be a kapukat; többnyire egyedül ácsorogtam a hideg kövek között, és magam faragta imákat mormoltam alig hallhatóan. Segítségre vágytam, arra, hogy kibírjam, kibírjuk. Nem
filozofáltam, nem vitattam semmit, nem hívõként vagy
tagadóként viselkedtem. Csak annyit tudtam, hogy az
emberi tudás, a baráti szeretet, az önmagán túllépõ és
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szenvedélyes szülõi akarat kevésnek bizonyulhat, kell
még valakinek vagy valaminek az igenlése, bólintása.
Nem éreztem képmutatónak és formálisnak a bizonyára
csacska mondatokat, azokat, amelyeket szívembõl és értelmembõl dadogtam bele a templom nyirkos hidegébe.
Egyik pénteki tanításom délutánján tanítványaim
karéjában üldögéltem, már túljutottunk a hozott anyagok korrekcióján. A kedélyek lenyugodtak, s hozzáláttam valamelyik nagymester variációinak vagy kisrondójának, esetleg ellenpontozó virtuozitásának elemzéséhez. Együtt csatáztunk az ismeretekért, elállt a
lélegzetünk a tökéletes megoldások hallatán, láttán; hol
én zongoráztam, hol a növendékek. Kárpáti Iván, fõtanszakos zongoramûvészete, Vajda János igazi zeneszerzõi,
zárkózott, gátlásos, szerepvállalásra alkalmatlan személyisége, Csík Erzsi, a szenzációs fuvolista zenei tehetségének elképesztõ tömegû terhe alatt roskadozó, vibráló
zsenijelöltsége igazán bûvöletes légkört teremtett. Rengeteget készültem az órákra, egy igazi célom volt: az,
hogy elemzéseim nyomán õk fedezzék fel, hogy mi a jó,
mi a zseniális, mi a rossz. Többnyire én vittem a szót, de
mindannyian beleszóltak, olykor ellenkeztek; észrevettek olyat, ami fölött elsiklottam, nevettünk. Boldogok
voltunk, hogy ez a csodálatos dolog a mi foglalatosságunk, mindig újraéltük, hogy a zenemûvészetnél nincs
szebb dolog a világon.
Öt óra körül kopogtak, nyílt a hangszigetelt ajtó, s a
harmadik emelet ügyeletes felvigyázóasszonya hihetetlen izgalommal szólalt meg:
– Bocsánat a zavarásért! Tanár úrnak üzenik a klinikáról, hogy azonnal induljon. Felesége a szülõszobában van.
Összekaptam magam, a gyerekek – akik természetesen mindenrõl tudtak – nyugtattak, vigasztaltak: – Tes-
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sék óvatosan vezetni, nem lesz semmi baj! – Felnõtt emberek voltak, tudták, hogy koraszülésrõl van szó, a terhesség hetedik hónapjának vége felé.
Fél hat körül odaértem. A portánál toporogtam, az
ott ülõ idõsebb férfi nyugodtan telefonálgatott, hiszen
ez neki olyan egyszerû történés volt, mint az, hogy
rántottlevest vagy krumplifõzeléket kap-e ebédre. „Foglalt, de mindjárt újrahívom.” És pontosan 17 óra 40
perckor átadta a kagylót:
– Kislányod született, 1500 gramm, felsírt, életképes,
gratulálok! – szólt a kagylóba Szarvas adjunktus úr. Folytatta: – Két lehetõség van: vagy te, most azonnal, átviszed az Orvostovábbképzõ koraszülött osztályára, vagy
várunk a mentõre, ami eltarthat három-négy órát is.
Nevezett intézményben én már több, mint egy hónapja elintéztem, hogy fogadóképesek legyenek egy inkubátorral, mert a II. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati
Klinika nem rendelkezett egy darabbal sem. Sokat nem
gondolkodtam:
– Induljunk! Kérlek, telefonálj, hogy húsz-huszonöt
perc múlva ott vagyok!
Esett az esõ, csúcsforgalom volt, lassan alkonyodott,
tíz perc múlva megérkeztek. Egy nõvér, kezében egy fonott mózeskosár, benne egy inciri-finciri, vörös, gyönyörû arcocska, az én Eszter lányom. Elhelyezkedtek a hátsó ülésen, mellém ült egy fiatal tanársegéd, elindultunk.
A nõvér: „Gratulálok, aranyos kisbaba, biztos, hogy nem
lesz semmi baj!” A tanársegéd: „Tessék óvatosan vezetni,
de azért ne nagyon lassan, mert minden perc számít!”
Vezettem a nagy Polskit, gyorsan, óvatosan, közben
járt az agyam, imádkoztam, folytak a könnyeim, minden tanult anyagot felidéztem – jobb a hetedik hónap,
mint a nyolcadik, a lányok életben maradásának sokkal
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nagyobb az esélye, mint a fiúké, az ezerötszáz gramm
elég, hogy teljesen normális ember lehessen, az oxigénadagolás a legkényesebb probléma, rossz kezelés vaksághoz vezethet, de az nem lehet, mert dr. Dobos Anna
nagyszerû fiatal orvosnõ, s az osztály az egyik legjobb
az országban. A piros lámpáknál a tanársegéd enyhén
ingatta a fejét, és cöcögött, „ccc”, engem az õrület kerülgetett; hátranéztam, a nõvér csak mosolygott: „szép
nyugodtan alszik”. Mutatta a babát, behunyt szemecskéit a bebugyolált fejecskében.
Megérkeztünk. Behajthattam a földszintes épület ajtaja elé. Dobos Panni nem volt benn, egy agyonkozmetikázott, szõkére festett hajú „bombázó”, az ügyeletes orvosnõ vette át és helyezte el az elõkészített inkubátorba az
én gyönyörû kislányomat. Visszajött, s csak ennyit szólt:
– Majd referálok professzor úrnak, és tájékoztatom
Dobos doktornõt!
Erõt vettem magamon, és megkérdeztem:
– Van remény, doktornõ?
– Hát azt én honnan tudjam!? – válaszolta és megvonta vállát.
Olyan gyûlölet fogott el, mint addig és azóta se. Soha. Megnémultam. Csak ez járt a fejemben egész este:
„Megölöm! Darabokra tépem ezt a szõke ribancot!”
Felkutattam Pannit, azonnal bement. Ültem, megvártam – fél órát, két órát? –, kijött:
– Nyugodjon meg! Mindent megteszünk, minden
rendben lesz.
Visszaautóztam az Üllõi útra, Szarvas Zoli várt. Megöleltem, zavarban volt, „ez a dolgom!”. Felvitt Erzsihez.
Megköszöntem neki, megsimogattam, megcsókoltam,
és bementem a Pasaréti tér ferences templomába; majd
felhívtam mindazokat, akik segítettek, akiket szerettem,
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s akik szerettek. Sok-sok óra telt el a telefon mellett.
Mami, anyám – már súlyos betegen – egész este sírdogált. Nem akarta elhinni. Aztán õt is bevittem a kórházba, s az udvar felõl, az ablakon keresztül bámulhattuk a
csecsemõt. A súlygyarapodást kellett kivárni; az elején
csökkent, majd lassan elindult a várva várt folyamat.
Dobos doktornõ fõnöke közismerten goromba alak
volt, tán docens; Dr. Holló Tamásnak hívták. Nagyszerûen értett a koraszülöttekhez, de az aggódó szülõket
szívbõl utálta. Elkövettem azt a hibát, hogy egy alkalommal õt hívtam fel. Bizonyára volt rá tárgyszerû okom is,
de az izgalom olykor-olykor butaságokat tanácsolt.
– Jó napot kívánok. P. E. vagyok.
– Igen!? – szólt a kagylóba, türelmetlenül.
– Szeretném megkérdezni, hogy a kislányom gyarapodott-e?
– Nem disznóhizlalda ez, kérem! – csattant fel. – Ha
lesz valami mondanivalóm, majd tájékoztatom!
– Köszönöm – válaszoltam gyáván és megalázottan.
Gondolatban most már kettõs gyilkosságra készültem.
Holló doktor néhány év múlva, fiatalon meghalt. A sors
furcsasága, hogy személyesen sohasem találkoztam vele. Máig se tudom, hogy nézett ki. A „bombázóra” azóta
is mély haraggal emlékezem.
Eszter három-négy hét alatt – úgy, ahogy – meghízott, bemehettünk érte, s egy vadonatúj mózeskosárban
hazavittük.
***
A szigligeti alkotóház felejthetetlen – hol munkával,
hol nyaralással töltött – szellemiségét, napi életét különleges bájjal egészítette ki Görgey Gáborék (Artúr) és a
Soponya-domb vonulatának nyergében ücsörgõ nyara-
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lójuk meglátogatása. Hatalmas szõlõ és mandulás közepére épült a remek terasszal s egyéb civilizációs kellékekkel feldúsított parasztház; a körkilátás ötven-hetven kilométerre tehetõ íve eksztatikus hangoskodást csalt ki az
érkezõkbõl. Artúrt49 a hatvanas évek legeleje óta mondhattam barátomnak. Világszemléletünk összecsiszolására
több évtizedet pazaroltunk, de megérte. Azok a vitatémák, sérelmek, néha kínos összekülönbözések, amelyekbõl mára csupán szilánkok maradtak, csak szilárdították
azt a szeretetet, amely kezdettõl fogva megvolt bennünk.
A mûvész-értelmiség beilleszkedése a gulyáskommunizmusba rendkívül változatos zászlókból összeálló
(státusz)szimbólumok alatt formálódott. Panellakás,
autó, budai lakás, családi ház, autómárka, Olaszba,
Görögbe tartó turistautak, telek, nyaraló, tanya, whisky,
Campari, nonfiguratív képzõmûvészet, Marlborough,
Gauloise (én Filtolt és Mátrát szívtam. Te jó ég!).
Makk Károly egy napon felhívott, ellentmondást nem
tûrõ, ugyanakkor rendkívül barátságos hangon szólított
fel: „Ábrahámhegyen telkeket parcelláznak. Holnap lemegyünk, hátha találunk valamit; az hírlik, hogy a Tanács nagyon olcsó árat szabott!” Több filmjéhez írtam
zenét; szerencsém volt, bízott bennem, én pedig kedvemre kísérletezhettem romantikus, szimfonikus
anyaggal vagy éppen dzsesszcombóra írt dodekafón
trükkökkel. A tanári konferenciákon is jól megértettük
egymást; vagánysága, sziporkázó tehetsége ellenállhatatlan, viselkedésének eleganciája felülmúlhatatlan
volt. Szakácstudománya csúcsának tartotta libasültjeit,
amelyek néha rosszul sikerültek. (Remekmívû filmjei sorában is elõfordult ilyesmi. Nagyon ritkán.) Fenntartások
49. A Gábor nevet – érthetõ és többféle megfontolásból – vette fel. Mint író,
újságíró, költõ, drámaíró, miniszter már így szerepelt a közéletben.
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nélkül ámultam a huszadik század legnagyszerûbb magyar mozifilmrendezõ50 alkotásain; kapcsolatunk virulens szakaszában igazi örömömre szolgált, hogy munkatársi viszonyunk barátsággá érlelõdött, s ez bennem
azóta se hervadt el. (Volt ennek a vonzalomnak egy látens,
ki nem mondott és közös gyökere: szerelmei, házasságai, elszánt családalapító törekvései sorra összeomlottak. Voltak
– nem túl hosszú – megnyugvást ígérõ idõszakai is.)
Nagy lelkesedéssel engedelmeskedtem. Õ vezetett,
de odaérkezvén, legnagyobb csalódásunkra az úgynevezett „lapból” (a vasúti sínek és a Balaton között elterülõ nádasból) akartak pénzt kicsikarni a község vezetõi. Menekültünk a mocsárból meg a tébolyult szúnyoginvázióból. „Ha már itt vagyunk, menjünk tovább
Artúrékhoz, hátha találunk ott valamit!” Helyeseltem,
bár az egész telekszerzési procedúra kezdett már untatni; elbizonytalanodtam. Attól féltem, hogy egy ilyen
kisbirtok véget vet a szabad nyaralásoknak, a rögtönzéseknek, odaláncol egy mozdíthatatlan helyre.
A szõlõben Balassa Gyula, egy csendes szigligeti ember dolgozott, komótosan, hozzáértõen. Odaballagtam
hozzá, megkérdeztem tõle, van-e tudomása eladó szõlõrõl, telekrõl, olyasfélérõl, mint amilyen a Görgey úréké.
– Van. Tessék csak utánam jönni, megmutatom.
A Soponya nyergébõl felbaktattunk a dél felé húzódó domb gerincén, felértünk a csúcsra, Balassa a folytatódó lejtõre mutatott:
– Ez már a Vilma-hegy, Güns úr szõlõje. Vagy az
egész, vagy háromszáz négyszögöl, eladó.
Bizonyos, hogy egyszerre az ország egyik leggyönyörûbb helyén találtam magam. Elfelejtettem több
50. Aki tudja, érti, hogy miért nem filmrendezõt írtam. Nekem többet jelent
ez a kifejezés.
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éves bizonytalankodásomat: másnap szerzõdést kötöttem a könnyelmû és rendkívül kedves tulajdonossal,
aki néhány év alatt elherdálta az államosításból visszakapott hatalmas szigligeti birtokait. Én e picinek nevezhetõ háromszáz négyszögöl boldog tulajdonosa lettem.
A terület – a nyolcvanévesnél is öregebb szõlõtõkék, a
vidék egyik legnagyobb cseresznyefája – meg én új életszakaszba léptünk. A bortermõ tõkék élete lezárult. Egy
szép, szlovák gyártmányú faházat vettem. Felépült, vizet, áramot vezettek jó messzirõl; megváltozott a Vilmahegy, megváltozott az élet.
Mire mindez elkészült, lányom egyéves lett, és Hófer
Miklós megtervezte azt a pompás kis rondellát, amely
talpraállásának és járni tanulásának színtere lett.
***
A hetvenes évek merevebb, óvatosabb mûvészeti,
közéleti és politikai atmoszférájában valójában nem állt
le a szó szoros értelemében vett rendszer, a politikai berendezkedés lassú eróziója. Elsõ pillantásra ez a megállapítás ellentmondásosnak tûnik, s némi magyarázatra
szorul. Állóharcban az agresszor zavarba jön; a harcmodor, a haditervek, a tartalékok, a tûzerõ körüli belsõ nézeteltérések gyanakváshoz, elbizonytalanodáshoz vezetnek, s ezek az idõszakok lehetõvé teszik, hogy a kivéreztetett ellenség lassan talpra álljon, fokozatosan
magára találjon, bekötözze, meggyógyítsa sebesültjeit,
megkeresse a szúette korhadt réseket, és a harkályok fáradhatatlan kopácsolásával felfalja az önmagukkal foglalatoskodó kafkai rovarokat.
Az új mechanizmust ellenzõ dogmatikus csodabogarak – a Kremlre támaszkodva – Kádárra rontottak, s õ
felajánlotta lemondását. A balos gyermekbetegségben
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szenvedõ karrieristák megijedtek a gyõzelemtõl, nem
fogadták el, de a gazdasági megújulás zátonyra futott.
A fõtitkár beletörõdött.
A kopácsolást viszont folytattuk a mindennapi élet
számunkra rendelt területein: a színház, irodalom, film,
zene és könnyûzene világában. A képzõmûvészet
partizán-avantgarde-ja kissé magára hagyatottan sütögette el megkopott mordályait. Állíthatom, hogy megfelelõen, olykor sikeresen mûködtek a mûvészeti intézmények, szövetségek, a kiadók; szilárdan állt a talpán a monopóliumot élvezõ lemezgyártás, a Mûvészeti Alap, a
mûvészeti felsõoktatás, a Rádió nagyvonalú – az új magyar zenét preferáló – politikája, a Televízió zenés produkciói s az alig észrevehetõen romlásnak indult, hajdan magasztos Kodály-módszer törékeny sikertörténete.
A nyilvános szereplések örvényei egyre nagyobb
erõvel szippantottak magukba, nem volt megállás. A Televízió elképesztõ nézettsége, arcvonásaim és beszédmodorom sajátosságai (sokat nyögdécseltem, ö-ö-öztem) megnövelték és jelentõssé tették más irányú tevékenységeimet, a mûvészházaspár örökzöld témája
felcsigázta különösen a nõk érdeklõdését, a politika és
mûvészeti közélet szemérmetlenül aknázta ki ezeket a
bennem felfedezett lehetõségeket. A Hanglemezgyár
például azzal a kiszolgáltatottsággal küszködött, hogy a
magnetofonszalagra felvett anyagokat – komolyzenét,
könnyûzenét, meséket és egyebeket – mindaddig raktárában tárolhatta, amíg a Kábelgyár volt szíves kapacitást biztosítani a bakelitkorongok elkészítésére. Bors
Jenõ, a lemezgyár igazgatója javaslatára interpellációt
nyújtottam be a nehézipari, valamint a mûvelõdésügyi
miniszterhez: vegyék el a Kábelgyártól a gyártást, és
építsék fel a már régen megálmodott dorogi üzemet.
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Szövegem legízesebb része azt feszegette, hogy a magyar zenemûvészet nem képes bepótolni a nehézipar
rossz gazdálkodásából származó veszteségeket. (Derültség a teremben.) Dorog pedig jó fél év múlva már
ontotta is a lemezeket. A már említett iskolai zeneoktatást fenyegetõ idõjárásváltozás arra késztetett, hogy a
Kulturális Bizottság napirendjére vétessem az énekórák
számának csökkentésére irányuló törekvéseket51, a pedagógusok anyagi, erkölcsi megbecsülése és a pálya
vonzereje hanyatló görbéjét. (Ezek a tényezõk a tanítás
színvonalát is veszélyeztették; ha viszont hangsúlyozom ezt a tagadhatatlan tényt, csak az ellenvéleményt
hangoztatók kardját fentem volna élesre. Az ülést
Szentendrén bonyolítottuk le, nagy vihart kavart.
A helyzet akkor némileg megnyugodott, de ma már
csak katasztrófáról beszélhetünk.)
Elnökségi taggá választottak a Zenemûvészek Szövetségében, meghívtak a Zenemûkiadó szerkesztõbizottságába, a TV mûvészeti tanácsába, temérdek zsûribe. Egyik legfelelõsebb munkámmá vált a Szerzõi Jogvédõ Hivatalban betöltött vezetõségi tagságom, késõbb
elnökségem. Két és fél évtizedet ívelt át ez az idõszak,
kalandos korban, a kapitalizmus és szocializmus összeegyeztethetetlen, de összeegyeztetendõ pénzgazdálkodási elvei, érdekei mentén, az ideológiai nyomás és a
szakadék szélén egyensúlyozó, apolitikusnak feltüntetett politizálás kötéltáncának piruettjei közepette. Nem
tagadom: izgalmas, érdekes, erõt és idegeket próbáló
megbízatás volt. (Nem hiábavaló, ha megemlítem, hogy
olyan örvény szippantott be, amely a közkeletû „társadalmi munka” meghatározással jellemezhetõ. Képvise51. Kodály 1967-ben meghalt; az igazgatók és a reáltantárgyak tanárai fellélegeztek.
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lõként volt csak javadalmazásom. Ez a kezdeti, havi
1200 Ft-ról húsz év alatt 1800-ra szökött fel. El ne felejtsem: ingyen vehettem igénybe a tömegközlekedési eszközöket, a vasutat is. (Hajózás és repülés kizárva.)
Szerettem utazni; ez a béráralapot nem terhelõ elnöki
pozíció (gyenge, mint manapság a köztársasági elnöké) lehetõvé tette, hogy az UNESCO egyik intézményeként mûködõ nemzetközi szerzõjogi szervezet, a CISAC évi tanácskozásain, kongresszusain részt vehessek, felszólaljak, magyar jogászkollégáimmal – a fõigazgatóval, a jogi osztály
vezetõjével és más beosztású tisztviselõkkel – megbeszélhessük a napirenden szereplõ, rendkívül fontos ajánlásokkal, döntésekkel kapcsolatos álláspontunkat.
A hazai joggyakorlat természetesen rosszul illeszkedett a nemzetközihez, a magyar szerzõk érdekvédelmét
nem segítette elõ a külföldi társaságok becsapása, az
elektronikus zene jogvédelme (kié az érdem, a szerzõé
vagy a technikusé?) hazai pályán még nem volt aktuális, de fel kellett rá készülni, a lemezgyártás hatalmas
hasznának kezelése (ki játssza, ki énekli, szerzõ, szövegíró, felhasználás módozatai?), hogy csak néhány példával adjak ízelítõt az egyre gyarapodó, szinte megoldhatatlan problémák áradatából. Állásfoglalásaink, véleményünk a nehéz kérdésekben, több mint ötvenéves
tagságunk a nemzetközi szervezetekben, a háború utáni idõszakban tanúsított lagymatag kötelezettségvállalásainkból való kilábalásunk évrõl évre erõsítette rangunkat és tekintélyünket a CISAC-ban. Kiváló és a nemzetközi mércék szerint is nagy tudású, tehetséges
fõigazgatók irányították azt az ARTISJUS néven ismert
intézményt, amely a külföldnek egyesületként, a hazának hivatalként mutatkozott be. Ezzel a kettõsséggel
küzdött ez a szervezet, s ennek elméleti és gyakorlati
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felszámolása évtizedek és történelmi események sorát
emésztette fel. Idekívánkozik Ficsor Mihály neve, aki
– tán elsõ generációs értelmiségiként – megalapozta a
Hivatal nemzetközi tekintélyét. Energiája, tudása, szorgalma, magabiztossága imponáló volt, plebejus határozottságát nagyon szerettem. Utána Boytha György lett a
fõigazgató. Õ finom, néha finomkodó úriemberként viselkedett, látszólag semmiben sem hasonlított elõdjére.
Egyben azonban igen: tudásuk, tehetségük azonos fordulatszámon tudta mûködtetni szerzõi jogi apparátusunkat, vitathatatlan eredményességük és – megkockáztatom: – vezetésük megteremtette a magyar irodalom, dráma és – elsõsorban – a zenemûvészet hazai és
külhoni aranykorát. Mindezeket európai államiságunk
ékszerének, nemzetközi elismertségünk egyik elsõ,
fenntartásoktól mentes bravúrjának tartom.
A miértre két hasonló indíttatású, anekdotikus elemekkel átszõtt akciónkkal válaszolnék.
Köztudomású, de nem közismert, hogy a Szovjetunió a húszas években nem írta alá azt a berni konvenciót, amely garantálja, hogy a mûvészeti alkotások felhasználása fejében az aláírók kölcsönösen fizetnek egymásnak jogdíjat. Ennek oka abba rejlett, hogy a
forradalmi romantika azt diktálta: a kultúra nem áru!
Minden emberfiának ingyen kell részesülnie a szépség
adta gyönyörökbõl, csak a büdös kapitalisták csinálnak
ebbõl is bizniszt. „Nem fizetünk, de nem is fogadunk el
pénzt!” – harsogta Lunacsarszkij, a csodálatosan mûvelt,
végsõkig elkötelezett bolsevik, drámaíró, szónok, kulturális népbiztos, aki majdnem kilépett a pártból, amikor
azt hallotta, hogy a moszkvai Vaszilij Blazsennij templomot a bolsevikok lerombolták. Trockij lebeszélte, meg
aztán nem is rombolták le. Iskolareformjai nemzetközi-
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leg is elismertek, irodalmi babérok nemigen díszítették
homlokát. Összeállított egy bolseviknagyságokról szóló
könyvet, amelybõl kifelejtette Sztálint. 1933-ban felmentették népbiztosi feladatköre alól, kinevezték spanyolországi nagykövetnek, de út közben meghalt.52
A második világháború után a szovjet hatalom is rájött, hogy nagy marhaságot csináltak. Jogdíj fizetése
nélkül adhattak ki és elõ mindent, az egész európai,
amerikai zenét, drámát, irodalmat (a mûvek felsorolhatatlan millióit), viszont õk se kaptak egy vasat sem
(Tolsztoj, Gorkij, Sosztakovics, Rimszkij-Korszakov,
Prokofjev, Solohov után – talán eltekinthetek a felsorolás teljességétõl). A hatvanas évek második felében ráuntak a My fair Lady deviza- és rubelmentes felhasználására is, majd léptek egyet.
Mi meg itt léptünk be a képbe, mint az ügyes kisegér
a rajzfilmekben. Minden lyukba belefér, szaladgál ideoda (elhajlik jobbra-balra), a grizzly medve meg azt hiszi, hogy hatalmas erejével mindent elérhet. A szerzõi
jogvédelem palotájába egy számunkra nyitva tartott picike lyukon vonultunk ki-be. A medve is azon akart bejutni, s könnyen elképzelhetõ, hogy milyen eredménynyel, hiszen még a bajusza sem ért el az üléstermek tárgyalóasztalaihoz. Álnok mosollyal hízelgett az egérnek:
„Szeretnék én is ott lenni, csinálj már valamit!”A fõigazgatók ügyeskedtek, bizonygatták, hogy szerencsésebb,
ha ez a veszélyes ragadozó egyenlõ félként ül le tárgyalni velük; utána kényelmesen nyalogathatják egymás hatalmas mézkészleteit – ha nem, akkor elõfordulhat, hogy
egy nap betöri a csiszolt üvegû fõbejáratot, felaprítja a
szép bútorokat, és hammm…!, bekapja õket. A kölcsö52. Trockij szép nekrológot írt ez alkalommal.
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nös (méz-) nyalogatás megtetszett a gõgös kultúrdiplomatáknak; töprengtek, számoltak, húzták az orrukat, meg az idõt, majd szabálymódosítást terjesztettek
valamelyik kongresszus elé. Lesz egy külön szekció,
amely ugyanolyan adok-kapok metodikával mûködik
majd, mint az alapítólevelet annak idején aláíró nemzeti társaságok. Visszamenõleg senki nem fizet senkinek.
(Keleti szomszédunknak ez volt a legfontosabb. Nekünk
is, mert a kisegérbüdzsé aligha bírta volna fedezni a milliárdos kiadásokat.) Cincogtunk egyet sikeres ügyeskedésünk örömére.53 A medve elégedetten bólogatott
– még szerencse, hogy a vállveregetést mellõzte.
Fidel Castro szigetén is buzogni kezdett a büszke
spanyol vér. Kuba annak idején belépett, de a gyõztes
forradalmi lendület elsõ fázisában kilépett; a másodikban már verték a fejüket, mert a kubai könnyûzene exportképessége hozhatott volna némi hasznot az elszegényedõ országnak.
Rajzfilmektõl ihletett metaforákra ebben az esetben
igazán nincs szükség. Sárai Tibor, a Zenemûvészek Szövetsége fõtitkára kapta a megbízást, hogy beszélje rá a
kubai illetékes elvtársakat, vegyenek példát a szovjet
elvtársakról, az Artisjus bizonyára segít a megoldásban.
Az elnök társult a misszióhoz, s hamarosan az a szerencse ért, hogy elutazhattam életem egyik igazán emlékezetes útjára. Prágából ment közvetlen gép Havannába.
Elrepültünk Grönland felett, megálltunk Montrealban,
valami gyakorló kifutópályán; a gépbõl se ki, se be, szívtuk a benzinszagot a sötétben, majd tovább. Jó tíz kilométer magasból láttuk New York fényeit, felhõkarcolóit,
53. A kölcsönös pénzügyi és politikai elõnyök taglalására nem szükséges kitérnem.
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dobogott a szívem, és néhány óra múlva leszálltunk a
José Martti repülõtéren.
Tibor izgulós ember volt; figyelmeztettem, hogy hallomásom szerint itt semmi sem történik úgy, ahogyan
elvárná az ember. Nem sietnek, mindent elfelejtenek;
kedvesek, de – tapasztalt barátaim szerint – egy európai
ember könnyen kap náluk gutaütést. Nyugodjunk bele:
úgy történik majd minden, ahogy õk akarják.
Egy hatalmas, zörgõ, legszebb férfikorát emésztõ
amerikai automobilban vittek a még hatalmasabb, tengerparti Hotel Nationalba. Az ablakok százai bedeszkázva, a portás lemondóan legyint: nincs ablaküveg,
bár Magyarországgal van szállítási szerzõdésük, csak
éppen nem érkezik. Másnap tíz órakor kellett indulnunk az államtitkárhoz tárgyalásra. Tibor már fél tízkor
izgatottan készülõdik, tízkor senki, tizenegykor senki,
tizenkét óra, és a helyzet nem változik. Én bámulom a
világ legszebb spanyol, néger, mesztic, indián asszonyait, lányait; csodás a mozgásuk, vidámak, a fenekük
viszont még férfiszemmel is túlzott méreteket mutat.
Aztán igazi luxuskocsiból száll ki egy karcsú, magas (!),
bársonyosan csillogó, ezüstös-szürkés-barnás bõrû, kicsit vágottszemû, méltóságteljes ringatózással közlekedõ, elegáns nõszemély. Sajnos nem õ jött értünk, bökdösöm a dühtõl vörös és izzadt Sárait, nézz már oda,
ilyet nem láthatsz többet az életben! Legyint a szerencsétlen, rohangál telefonálni, kiveszett belõle az elvtársi
segíteni akarás, én meg kuncogok magamban. (Késõbb
megtudtam, hogy kínai–néger keverék volt az a csodanõ, õk a
legszebbek a világon, mondja egyik néger kollégám.) Fél háromkor megjelenik a fogadóbizottság, Tibor õrjöng,
dúl-fúl, amazok teljesen értetlenül állnak. Mikor megértik, hogy késésük okozta a botrányt, mosolyogva vála-
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szolnak, ezentúl mondjuk azt, hogy ora inglese, mert az
ora cubana bármit jelenthet. Mellékesen: csak holnapután fogad bennünket valami helyettes, mert éppen ma
váltották le az illetékes államtitkárt. Tízkor jönnek értünk – ora inglese –, addig érezzük jól magunkat.
Tolmácsunk zongoramûvész, vagy három évet tanult
Budapesten, a Zeneakadémián; folyamatosan rohangál,
éppen õt osztották be utcai õrségbe ezen a héten, de
majd kisírja, hogy velünk lehessen. Gomez elvtárs – így
hívják – kivisz Varadéróra. Cápákat vélek látni a tengerben, mire csak nevet rajtam, „ez kis hál”, de azért óvatosan mártózom meg a partközeli sekély vízben. Sétálunk, izzadunk, megnézzük Hemingway házát, írógépét. Semmit se lehet kapni. Egy gyönyörû, pálmafákkal
zsúfolt téren fagylaltot árulnak, száz-százötven ember
áll sorba. Beállok, kivárom, finom, aztán egyedül megyek moziba, ahol a még mûködõ amerikai légkondicionálás mellkasomra fagyasztja az izzadtságtól csuromvizes inget. Menekülök, nem szeretnék tüdõgyulladást
kapni (pedig egy Buñuel-filmet adnak). Az utcán kacagva, sivalkodva nekem ront néhány tizenéves fiú, éljeneznek, mikor megtudják, hogy magyar vagyok, pár
perc múlva észreveszem, hogy az ingzsebemben tartott
napszemüvegem eltûnt. Nekik nagyobb szükségük van
rá, mint nekem, elvették, használják egészséggel, ne romoljon tovább a szemük.
Egyik este az amerikaiaknak létesített hatalmas szabadtéri lokálba vittek – mellette sportrepülõtér, ahová
Floridából érkeztek gépeiken a szabadság gazdagjai, a
szolgaország szegényeihez –, a mûsorban még artistamutatványok is szerepeltek: a táncosnõk a pálmafák közé kifeszített pallókon, köteleken egyensúlyoztak, szólt a
rikoltó kubai zene (amiért itt vagyunk), ittuk nyakló nél-
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kül a koktélokat: Ambasador, Daiquiri, Cuba libre… Egy
másik – Santiago de Cubai – föld alatti, légkondicionált
mulatóban ásványvíznek ittam a kubai rummal elkészített jeges italokat. Éjfél után felmentünk, harmincegynéhány fok a lenti tizennyolc után; néhány pillanatra szinte elájultam a részegségtõl. Sárai méltatlankodott, hogy
szégyent hozok a magyar delegációra. „A kubai elvtársak is lerészegednek olykor ” – mondtam. Ebben a régi,
spanyol, egyetemi városban elvittek a zenemûvészeti
karra, ahol egy Debrecenben elsõ díjat nyert kamarakórus énekelt nekem, s a mûsorba illesztették néhány mûvemet. Havannába visszatérve látogatás Meruk Vilmos
magyar nagykövetnél; légkondicionált Mercedes vitt ki
a rezidenciára. Már tudta, hogy a minisztériumi tárgyalások rendkívül barátságosak voltak – mindent megbeszéltünk, semmiben sem állapodtunk meg. A mindkét
részrõl mutatkozó enyhe zavart a koktél és a kerti uszoda hûsítõ lubickolása elhessentette. Eljött a pillanat, odafordultam a nagykövethez: „Köszönöm szépen, nem felejtettem el, és nem is fogom elfelejteni”. Kissé ügyefogyottan, tétovázva kérdezte, mit; világossá vált, hogy
sejtelme sincs, mirõl beszélek, felidéztem a régi, minisztériumi jelenetet. Zavarban volt, én meg elégedett, hogy
itt, a világ másik felén tudtam kiegyenlíteni azt az adósságot, amivel tartoztam neki. Rég feledett ajándékára
kértem egy új szalagot: hazafelé átszállunk Madridban,
szeretnék két napot eltölteni a városban; Franco bukása
után voltunk néhány héttel. Nevetett, intézkedett.
Arra még volt idõnk, hogy politikai spekulációkat félretéve, meghatottsággal elegy kíváncsisággal gyalogoljuk végig Castroék gyõztes bevonulási útját Havannába. Búcsút intettem a kubai nõknek; nem volt több sikerem velük, mint Moszkvában a brazil szépséggel
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(mentségemül hozom fel, hogy spanyolul sem tudok).
Az ablaküvegek végül nem érkeztek meg; aztán csak az
maradt hátra, hogy beszálljunk az Air Cubana szovjet
gyártmányú utasszállítójába – némi riadalommal, mert
a kubai sofõrök nem sokat tettek azért, hogy életben
maradjunk. Felzúgtak a motorok, a légikísérõ meg azt
búgta a mikrofonba, hogy Jurij Vasziljevics Kalganov
kapitány üdvözli a Madridba tartó utasokat. Közben
halk zene szólt: szamba. Nagy kõ esett le a szívünkrõl;
az oroszok nem bízták drága gépeiket a bohém kubaiakra. Nyugodt éjszakának néztünk elébe.
Sárai gondterhelten köszönt el, sietett haza megírni
dühödt jelentését eredménytelen tárgyalásainkról. Csóválta fejét Madridba deviáló kiruccanásomért; biztos
voltam benne, hogy vérzett a szíve, de a hûség a Párthoz és a néphez bekötözi sebeit. Tulajdonképpen szerettem ezt a zeneszerzõnek nem elég tehetséges, de bürokratának is túl merev, félelmekkel, bizonytalansággal
átitatott, jó és tisztességes embert. (Kategorikusan utasította vissza, amikor a Szövetség elnöksége Kossuth-díjra javasolta, mondván, semmivel sem érdemelte ki.)
Arma Pál jól sikerült mozgalmi nótája járt a fejemben:
„Madrid határán, állunk a vártán…” Vagy másfél órát
vártam a koffereimre; Meruk még aról is gondoskodott,
hogy az éppen csak berendezkedõ követség kultúrtanácsosa elkalauzoljon a szállodába, s még aznap este
rendezzen nekem egy „Madrid by night”-ot.
Éjféltájt temérdek gyerek játszott a tereken; férfiak
ácsorogtak, vitatkoztak az utcán, üldögéltek a kocsmaszerû vendéglõkben, a járdára kitett asztaloknál, a nõk
meg bizonyára otthon, mert látni sem lehetett õket
(még prostituáltakat sem). Elõször hallottam dobgépes
szintetizátorokat, amelyen egy ügyetlen billentyûsmû-
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vész buzgólkodott, dalolta az aktuális spanyol slágereket, Carlos V. konyakot ittunk, csodálkoztam.
Másnap aztán a Pradóban igazán elámultam. Órákat
barangoltam az emberi felfogóképességet figyelembe vevõen rendezett, a könyvekbõl, képeslapokról, katalógusokból többnyire jól ismert remekmûvek bûvöletében,
vissza-visszatértem a régi és most megismert kedvencekhez, s másnap még egyszer. Jólesõen tapasztaltam, hogy
a Louvre vagy az Ermitázs anyagának nyomasztó és
földbe döngölõ, áttekinthetetlen és elkedvetlenítõ tömegéhez hasonló áradat nem fenyegeti tûrõképességemet.
A meglátogatott megszámlálhatatlan múzeum közül a
Prado volt és marad (számomra) a legszeretettebb.
Utcai bolyongásaim gyönyörének felemlítése reménytelen feladat lenne. Egy mulatságosnak vélt pillanat
azonban megérdemel néhány sort. Valamelyik nagy tér
hatalmas épületének tetején munkások serénykedtek.
Óriási betûket erõsítettek fel, vöröseket, olyan sorrendben, amelybõl az derült ki, hogy a Spanyol Kommunista
Párt székháza elõtt állok. A havannai séta ambivalens érzései ébredeztek bennem, megtoldva Hemingway,
Lorca, Rajk László, Orwell, Picasso, Casals, az európai és
amerikai baloldali értelmiség lelkesedésének emlékével,
a hitleráj, az olasz fasizmus gonosztetteivel körítve, a
portugál diktátorról, Salazarról nem is beszélve. A politika irracionális elemei gyakran tolakodnak a rideg ráció
pragmatizmusa elé. Aki baloldali, az szelíden vagy dühösen, keseregve vagy rezignáltan, de soha nem adja fel antifasizmusát, még akkor sem, ha tudatában van a valóság, az igazság olykor nehezen tisztázható részleteinek is.
Tapasztalataimat, kóborlásaimat gyarapította az a kapcsolat is, amely a világ amatõr kórusmozgalmához kö-
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tött. A magyar zenepedagógia – jelesül az iskolai énekórák kitüntetett és gondosan õrzött tartalmi, mennyiségi,
metodikai teljesítményei segítségével; a már említett és
bírált nehézségek ellenére – hatalmas hullámok hátán
száguldott a világhír felé. A hivatásos (állami finanszírozással mûködõ) és a nagy hagyományokkal rendelkezõ
egyházi-világi koncertkórusok mellett – körül – kibontakozott egy teljesen önálló arculattal rendelkezõ mozgalom. Megsokasodott az általános, középiskolai és egyetemi énekkarok, a nagy és kis munkahelyek mecenatúrájából részesülõ szakszervezeti, üzemi, szövetkezeti és
egyéb együttesek száma. Sok forrásból táplálkozott ez a
nagyszerû fellendülés. A háború elõtti Éneklõ Ifjúság,
majd a Fényes Szelek muzsikálási szempontból alig értékelhetõ lelkesedése, késõbb a nyögvenyelõs társadalmi
munka spanyolfalszindrómája letisztult a közös éneklés
gyönyörûségére, az ezzel járó társasági életre, az utazások lehetõségére, és elvezetett – mindenekfelett az iskolákban elsajátított szakmai tudás révén – a hazai és nemzetközi sikerek összeszámolhatatlan díjaihoz, a lemezfelvételekhez, a meghívásokhoz, a fesztiválok mindent
elsöprõ ünnepléseihez. Túlzás nélkül állíthatom, csudavilág virradt ránk; évtizedeket ívelt át az az idõszak,
amely megajándékozta mindazokat, akik szeretik a közös éneklés hasonlíthatatlan élményét és ama honfitársainkat, akiknek ünnepet jelent a szép zene hallgatása s részesei lehetnek a kipirult gyerekek, fiúk és lányok, a szép
nõk és büszke férfiak lelkes muzsikálásának. A szépség a
szívben terem, és az ajkakon át árad a nézõtérre.
(Csillapítandó – tán túlzott – lelkesedésemet, nem térhetek
ki egy igazi magyari történet közzététele elõl. Az Éneklõ Ifjúság mozgalmat 1930 táján indították el a hazai zeneszerzõk és
kóruskarnagyok. Az ötvenedik évfordulón a badacsonytomaji
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kultúrház elhatározta, hogy a Veszprémi megyei Tanács támogatásával márványtáblát helyez el a ház falán: „Ebben az épületben indította el Kodály Zoltán az Éneklõ Ifjúság mozgalmat, munkatársaival, ekkor és ekkor… stb.” Szigliget néhány
kilométerre van Tomajtól, ahol két barátom lakott: Tamás
István (az azóta sajnos eltávozott újságíró) és felesége (egy
cikluson át képviselõtársam), Udvardy Erzsébet festõmûvésznõ (hál’ istennek, ma is pompás képeket alkotó piktor).
Rábeszéltek, hogy az emléktábla leleplezésén mondjak néhány
szót, hiszen ez a ház a Keresztúry családé volt, kitelepítették
õket az ötvenes évek elején, vagy tíz kilométerrel távolabb a
Balatontól, aztán kultúrház lett belõle. Dezsõ mesélte a felemelõ történetet: ott volt – Kodályon kívül – Bárdos Lajos,
Kerényi György, Rajeczky Benjámin és többen mások.
Nagy tisztelõje voltam Keresztúrynak, de többször tapasztaltam, hogy képzelõereje gyakran túlmutat a földhözragadt,
egyszerû tényeken. Utánanéztem a dolgoknak, és kiderült,
hogy nemcsak Kodály, de valószínûsíthetõen Bárdos Lajos sem
volt életében a tomaji házban, a Éneklõ Ifjúság elindítása
Kerényi György, Bárdos Lajos, Kertész Gyula és mások nevéhez fûzõdik, Kodály csak örvendezett, és áldását adta az egészhez. Éktelen dühbe gurultam; Udvardy Erzsiék mûtermében
ültem és ismételgettem, nem és nem, nem mondom el a beszédet. Ne csinálj ilyet, botrány lesz, itt van már a kórus, éppen
skáláznak, láttam a veszprémi osztályvezetõt, a tomaji tanácselnököt, majd csinálunk valamit. Bejött az osztályvezetõ, megesküdött, hogy néhány héten belül leveszik a táblát, és az én feltételeim szerint újrafaragják. Kimentem, félretettem a megírt
szónoklatot, és szõrmentén elmondtam az igazságot. A kórus
énekelt, virágok, ölelkezések, Tamás Pista röhögött, Udvardy
Erzsi megszeppenve ácsorgott. Elmúlt egy negyed század, és a
táblát azóta se vették le. Hazugság díszíti a badacsonytomaji
mûvelõdési házat (Kodály utálta a „kultúr” kifejezést).
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Kodály és a zárójelben említett generáció, valamint a
legnagyobb mester, Bartók Béla is hozzálátott, hogy magyar énekelnivalóval lássa el a kórusokat. A háború utáni tömegdalkorszak nótáit Sárközi István, Tardos Béla
(Szõdd a selymet, elvtárs…), Szabó Ferenc, Kadosa Pál
(Májusköszöntö – remekmû, a maga nemében), jelentõs
és jelentéktelen szerzõk írták, hogy aztán ismét a virtuóz népdalfeldolgozások (Bárdos Lajos, Szervánszky
Endre54), a nagy magyar költõk verseire írt pót-elkötelezettségû mûvek, ideológiamentes gügyögések adózzanak a hatalom kókadó várakozásainak.
Az én generációm és az utánunk következõ csapat írta meg a jól énekelhetõ magyar mûvek repertoárját.
Gulyás György, a 20. század második felének aligha vitathatóan legnagyobb hatású kórusszakembere, szervezõzsenije létrehozta a – néhány esztendõ híján félévszázados – debreceni Nemzetközi Bartók Béla Kórusversenyt. Ez a nagy mûhely nem elégedett meg a
fokozatosan kialakuló világdivat utánzásával, törekvései jövõbe mutatóak voltak. A mûsor- és versenypolitika
a kortárs mûvek mellé tette le a garast. A kötelezõ és a
szabadon választott anyag szigorú elõzsûrizése biztosíték volt arra, hogy ez a világon egyedülálló döntés valóban felhívja a zenebarátok figyelmét a meglehetõsen
elhanyagolt – szerencsétlen kifejezéssel élve – modern
törekvésekre. A másik, ha lehet, még termékenyebb
gondolat nyomán, Debrecen új mûvek írására adott
megrendelést az idõsebb, a középkorú és a fiatal zeneszerzõk számára. Ezeket magas színvonalon mutatták
be a nyitóhangversenyeken. A legsikeresebbek a következõ versenyek kötelezõ mûsorszámai lettek. A megta54. Honvéd-kantáta, igen szép darab
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nult, rendkívüli felkészültséget kívánó alkotások a versenyzõ kórusok repertoárjára kerültek, így jutott el az
új magyar kórusmuzsika Japántól Amerikáig, a skandináv országoktól Nagy-Britanniáig, számtalan országba
és városba. Annak is híre ment, hogy a debreceni versenyen nehéz sikeresen szerepelni: aki ott díjat nyer,
annak a világ legjobbjai között a helye.
Szerzõként, zsûritagként, majd – az alapító halála
után nem sokkal – a mûvészeti bizottság elnökeként
sok-sok nagyszerû élményben, vitában, munkában, elõkészítésben volt részem.
Ez a véráram hozta magával, hogy számtalanszor
hívtak meg a külföldön rendezett versenyek zsûrijébe.
Tapasztalataim alapján tankönyvet is írhatnék technikai, szervezési, morális, szakmai, hazafiassági és más
kérdésekrõl a jövõ nemzedékei számára. Én sokat tanultam, annyi bizonyos. Csak egyet példaként: olaszhonban szinte lehetetlen valóban elfogulatlan, szakmailag megalapozott döntéseket hozni. A gyõzelem reményétõl felfûtött talján zsûritagok gátlástalanul,
fennhangon beszélték meg egymás közt a szigorúan titkos pontozási számokat: „Ha két ponttal kevesebbet
adsz a magyar kórusnak, akkor mi még a második helyet is elcsíphetjük!” – kiabál a fejem fölött valamelyik
távolabb ülõ kollégájának, agresszívan és szemérmetlenül. S ez így megy elejétõl végig, csak csodálkozik az
ember, s ha tiltakozik az értékelõ ülésen, a Luigik,
Robertók, Niccolók nagy ricsajjal, sebes és feldúlt hadarással bejelentik, hogy õk még jobban csodálkoznak: mi
itt a kérdés? Többször kivonultam egy-egy ülésrõl; utánam rohantak, még annál is jobban csodálkoztak, megöleltek, ígérgettek fût-fát, s vagy visszamentem, vagy
rájuk hárítottam a felelõsséget. Elmentem a Garda-tó, a
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Fekete-tenger partjára dühöngeni (mert hát ott is voltak
olasz kollégák) vagy spanyol cipõt vásárolni a baszkföldi Tolosában, panaszkodni Arezzoi Guido szobra elé,
meglátogatni Linz városában azt a házat, ahol Batsányi
János töltötte élete jó részét – hiszen itthon, Tapolcán is
kijárok hozzá a Malomtó parkjába.
Ezekben az években írtam kórusmûveim többségét;
nem ontottam magamból a hangjegyek sokaságát, nagyon gondosan válogattam a szövegeket. Ciklust komponáltam Nemes Nagy Ágnes kicsinyek számára írt verseire „Mennyi minden” címmel, gyerekkarra. Amikor
elkészültem, meghívtam magamhoz Ágnest, aki boldogan jött, Lengyel Balázs társaságában. Csak ült és hallgatott, én meg rekedt hangon énekeltem a zongorán elõadott mûvem éppen fontos szólamait. „Lehetne még
egyszer?” – s én hozzáláttam a hat rövid tételhez. „Fogalmam sem volt, hogy ezekben a kis versekben ennyi
dráma, fájdalom, megrázó líra található. Köszönöm” –
mondta, és én az izgalom hevében megöleltem. „Köszönöm” – mondtam, mert más nem jutott az eszembe.
Egyébként már nagyon régen felbukkantak bennem
azok a fenntartások, amelyeket a magyar kórusmûvek
formai megoldásaival szemben tápláltam. Azt vettem
észre, hogy még a legjobb szerzõk sem tudnak elszakadni a kodályi gondolkodásmód – számukra hátrányos –
alapelveitõl; nevezetesen attól, hogy a vers, a szöveg tagolásához mereven ragaszkodó zenésítés állandó leállásokhoz vezet, hosszabb-rövidebb, lezárt szakaszok követik egymást, majd szünet (fermata), és új zenei gondolat kezdõdik, tovább bontakozik, jön a fokozás,
fortissimo (vagy pianissimo) lezárás, majd fermata, és
így tovább. A legnagyobb kodályi remekmû, a Psalmus
Hungaricus is ezt a formai tervet valósítja meg. Hozzáte-
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szem, hogy szinte minden kórusmûve, de még legnagyszerûbb zenekari alkotása, a Felszállott a páva szimfonikus
variációi is. Valószínûsíthetõ, hogy nem volt igénye a folyamatosságra, a szilárd, feltartóztathatatlan elõretörésre és hajlandósága, hogy a felvetett gondolatok átalakulásait türelemmel kivárja. Bartóknál éppen az ellenkezõjét vehetjük észre. Lenyûgözõ az az energia, amellyel
töretlen, összefüggõ, hullámzõ íveket, a dinamikai skála
összes változatát képes egyetlen hatalmas lendülettel
végigkomponálni. Kórusmûvei ugyanerrõl a gondolkodásmódról tanúskodnak, s ha jól tudom, volt is köztük
nézetkülönbség, szóban és írásban egyaránt.
A Kodály-modell fenntartás nélküli követése nehéz
helyzetbe hozta a már említett Éneklõ Ifjúság zeneszerzõinek nagy létszámú tartalékseregét. Ezek a zenei zsánerképekbõl összeállított darabok valójában a nemrég
felfedezett, régi, paraszti dallamokból válogatott füzérekbõl eredeztethetõk, a saját kompozíciókat nem tudták kivonni e fogalmazásmód hatása alól. Kivételek voltak természetesen, de számuk elenyészõnek tekinthetõ.
A Tanár Úrnál mindez hiteles volt, gondoljunk csak a
Jézus és a kufárok-ra, az Öregekre vagy az ellenpéldának
is ítélhetõ Norvég lányok-ra.
Elsõ sikerem, nevezhetném madrigálnak is, a Játszik a
szél, már ezt az utat választotta. Könnyû dolgom volt,
hiszen néhány tucat ütemrõl volt szó; énekelte boldogboldogtalan, sok-sok utánnyomást ért meg. Jóval késõbb jutottam el az ideális megoldásokhoz: a Nagy
László mondókáira írt Lassú táncnótá-ban és a két korai
Ady-versre komponált Hervadáskor és Nem jön senki címû, nõi karra szánt darabokban.
Tanítványaim és az ifjabb generáció komponistái számára már nem jelentettek gondot ezek a hosszúra
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nyúlt, fû alatti konfliktusok. Mindent meg tudnak oldani, akárcsak Kocsár Miklós, akivel együtt jártuk a Farkasiskolát, és akinek énekkarra írott, gyakorta remekmûvei
új utakat nyitottak a magyar énekkarok számára. Nem
hagyhatom említés nélkül elsõ zeneszerzõosztályom
büszkeségét: Vajda Jánost. Õ is egyéni, friss, hatásos és
vituóz lehetõségeket nyújtott a jól képzett amatõr kórusoknak; e téren szerzett tapasztalatai remekmûvek alkotására sarkallták. Szakrális szövegválasztásai nem lelkesítettek, megoldásai azonban annál inkább.
A szöveg. Lehet vers, próza, régi, klasszikus remek, az
irodalomtörténet árnyékos oldaláról elõcsalogatott kuriózum, a kortársak, barátok jobb-rosszabb mûvei, magyar, latin vagy idegen országok nyelvén megszólaló
magyar zene, szakrális, profán, szöveg nélkül fogalmazott énekelnivaló (dúdolás, zümmögés, lalázás), vidám,
szomorú, játékos, táncos mondóka, gyerekek és öregek
virgonc és búslakodó dalolása. A megzenésített verseinek özönében fuldokló Weöres Sándor jegyezte meg egy
alkalommal, az Egyetemi Színpadon zajló beszélgetés
közben (hármunkat faggatott valamelyik buzgó és izgága riporterjelölt: õt, Gaál István filmrendezõt és engem): „A szöveges zene kizárólag pénzszerzés céljából
készül!” Szokásos kellemetlenkedése sarkallta erre a
kapitális marhaságra, és azonnal közbeszóltam: „Bach
h-moll miséjét vagy passióit is idesorolja? Rengeteget
keresett velük, mint az köztudott.” Heherészett magas
hangján, nem méltatott válaszra, saját gonoszkodása kielégítette napi iróniaszükségletét.
Botcsinálta bölcsész mivoltom és – minden valószínûség szerint túlbecsült – irodalmi tájékozottságom
megmentett attól, hogy szokványos, közhelyes, ötlettelen szövegválasztások csapdájába sétáljak. A kíváncsi-

157

aknak azért elárulom, hogy közismert, igazi nagy remekmûvekhez nyúlni nem kockázatmentes vállalkozás55. A gyakran „zenélõ” versszövegek pedig szinte
életveszélyesek; a megszámlálhatatlan dilettáns azért
szerette-szereti Weöres sorait, mert „adják magukat”.
Egy-két gitárpendítés, és magától születik a zene – gondolják a regõsök, a magukat Tinódi Lantos Sebestyén
utódainak képzelõ, jó üzleti szimattal rendelkezõ,
hangjukfosztott dalosok – pedig sokszor a legócskább
közhelyek is nemes melódiák az általuk elõadott bóvlihoz képest. Átélik, gyönyörködnek alkotásaikban. Csak
csupán az alkalmi zeneszerzõk. A nézõ-hallgató hallgat,
csodálkozik és tapsol – Weöres Sándornak. (Az ilyen esetekben természetesen Weöresnek igaza volt: sajnálta azt a
pénzt, amelyet ezek a kufárok az õ bõre kiárusítása segítségével vágtak vágnak zsebre.)
***
Sok mindent leírtam 70-es évek gondjairól-bajairõl,
sorsdöntõen fontos és jelentéktelenebb eseményeirõl,
nem kerülgetvén sem a magánélet, sem pedig a szakmai vagy közéleti kanyarokat, buktatókat. Lelkiismeretem azonban nem hagy nyugodni.
„Annak, aki behódol, nincs jó lelkiismerete. Ez biztos.
A rossz lelkiismeret elsõsorban privát ügy. Az ember kénytelen önmagát lelkiismerete elõtt igazolni. Alkalmazkodása mellett érveket kell felhoznia és önmagát lelkiismerete ellen meg
kell védenie. Ha az alkalmazkodás tovább folyik, a lelkiismerettel szemben felvett dialektikus magatartás elmélyül, és az
embernek rendszeres védelemre van szüksége. Eleinte elég
55. Schubert sem idegenkedett a fûzfapoéták sokaságától; de Goethétõl
sem! A költõ viszont Schuberttõl idegenkedett; de ha csak a Rémkirályra gondolok, fõbe kólint a csoda.
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volt, ha az ember megélhetési kifogásokat támasztott. Késõbb
már családjára kellett hivatkoznia. Végül elkezd úgynevezett
világnézetet építeni. Sok esetben vallásos lesz. A dolgok rendje, hogy az ember nemcsak hazudik, hanem azon felül be is kell
bizonyítania, hogy igaza van.” (Hamvas Béla)
Vérfagyasztóan pontos lelet; a vigasz csak annyi, amit
ez a nagyszerû gondolkodó mindennek ellenpólusáról ír:
„Olyan ember, aki a korrupt alkalmazkodással szemben a
morális vádat képviseli, tényleg van. Bárki legyen is, egy dolog bizonyos, hogy ez az ember az alkalmazkodásban nem vesz
részt. Hogy a világot maga adta fel tudatosan, vagy élhetetlenségbõl kiesett, bizonytalan. Tény az is, hogy éppen ezért a
javakról le kellett mondania. De nemcsak a javakról. A világon
kívül, vagyis a társadalmon kívül. Elvesztette nemcsak reményét az emberi életre, hanem arra is, hogy a többivel
együttéljen. És azt, hogy veszteségben van, akár akarja, akár
nem, számon kell tartania.”
„Valaki vagy él, és az élet ára a beszennyezõdés, vagy nem akar
beszennyezõdni, de akkor az életrõl kénytelen lemondani.”56
Bizonyos, hogy ez a feloldhatatlan ellentmondás végigkísérte a görög-római keresztény, az európai ember
és társadalom két és félezer éves történetét. Hamvas
nem ad emberreszabott feloldozási javaslatot, bár nem
kevés mondatot áldoz e tragikus konfliktus körüljárására. Rossz lelkiismeretemet igyekeztem megnyugtatni
(ami igazán csekély eredményre vezetett), moralizáló
hajlamomat másokkal, de önmagammal szemben is
megpróbáltam az elfogadottnál szigorúbban érvényesíteni. Nem az én dolgom e szintetizáló törekvésem – legalább részleges – eredményességének megítélése.
56. Hamvas Béla: Patmosz I. (Briliáns paradoxon, meghökkentõ és megnyugtató.
– P. E.)
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Az ancien régime57 kíméletlen életszerûsége ugyanezt
a terhet lökte vállunkra; ez az oka annak, hogy borzadok az emberi magatartások visszamenõleges elítélésétõl, a magára maradt, de cselekvõ ember tetteinek sommás, felületes és felelõtlen beszennyezésétõl. Így válhatnak az áldozatok árulókká, a hõsök besúgókká, a
gonoszok reálpolitikusokká, meg a szorgalmas, egyszerû emberek a diktatúra tartóoszlopaivá.
A mûvészet, a új dolgok megteremtésének esélyei tovább bonyolítják az alkotó ember életbe ágyazottságának konfliktusait, korrumpálódásának szivárványos
gazdagságát. Mit igen, mit nem, hogyan, vállalván vagy
mellébeszélve, arra gondoltam – de ezt írtam, színészkedve formázni az ártatlanságot, parabolákkal, metaforákkal álcázni az igazat, vagy éppen fordítva: takargatni a hazugságot.
Lelkiismeret-furdalásomnak azonban volt egy másik
sarkalatos – bár az elõzõek tragikumánál sokkal enyhébb –, keményen bírálható és érzékeny pontja, kínos
indítéka. A komponálás másodlagos tevékenységemmé
vált. Ezt a tényt csak folyamatos magyarázkodással, különféle halaszthatatlan kötelességekre való hivatkozással, elburjánzó közéleti ténykedéseim csapdáit emlegetvén, Eszter lányom anyáskodó apasággal vállalt gondozásával indokoltam. Megtoldottam az alkotómûvészet
stiláris problémái látványos habosításával, saját zenei
nyelvezetem idõszerûségének megkérdõjelezésével, az
operamûfaj válsága újraértelmezésével („Robbantsuk
fel az operaházakat!” – copyright by Pierre Boulez), azzal, hogy az elmúlt évtized kimerített, nem találok lib57. Ezt a meghatározást szerencsésebbnek vélem az idétlenül hangzó
„Kádár-korszak”-nál.
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rettót, az élet fontosabb, mint a mûvészet. (Ezt a szamárságot hamar elfelejtettem. Örökre.)
Ma már azonban sejtem, hogy a viszonylagos hallgatás nem vált káromra. A kórusmûvek árnyékában felújítottam, magam értelmezte módon, a kantáta mûfaját.
Cantare, énekelni. Ez a meghatározás mindent elbír, kitárt kapuja széles, hívogatja a közeledõt, mentes a
röghözkötöttségtõl, szárnyalhat a képzelet. Ekkor neveztem el Eminescu verseire írt „Egyedül az erdõben”
címû diplomadarabomat I. Kantátának, majd (közel
húsz esztendõ után) hozzáláttam a II.-hoz, amelyet a
Honvéd Együttes már kissé rozzant szimfonikus zenekara, ugyanakkor briliáns férfikara számára rendelt
meg Görgei György, a jól felkészült, szolid karmester és a
teljes együttes mûvészeti vezetõje. Kötelességemnek
éreztem, hogy „katonás” témára leljek, bár világosan tudomásomra hozták, hogy azt írhatok, amit akarok, még
csak megfontolás tárgyává sem teszik, hogy miféle szöveget választok.
„…ott essem el én…”, jutott az eszembe. Felhívtam
Maár Gyulát, „írjál nekem egy szöveget, kollázst” (divat
volt az ilyesmi), „Illyés Petõfi-könyvének abból a szakaszából, amelyben leírja a csatateret, a költõ futását s az
orosz dzsidások halálos döféseit, és illeszd bele az Egy
gondolat bánt engemet címû versének utolsó húsz sorát, a
döbbenetes jóslatot”. Szívszorongatóan szépre sikerült,
s ahogy elsõ operámban a háborút, ebben a darabomban a szabadságharc bukását tudtam megfogalmazni.
Furcsa, tragikus, túlfûtött indulatokat mozgató, komoly
felkészültséget igénylõ mû lett, a kórus tagjai még évtizedek múltán is emlegették; elénekelték nekem szólamuk egy-egy motívumát, ha olykor találkoztam velük.
Aki akarta, áthallást emlegetett, aki nem, az meg Petõfi-
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re gondolt. (Nem sokszor került elõdásra, sajnálom; majd
eszébe jut valakinek.)
II. Kantátám záróütemeiben a kórus szinte dadogva,
suttogva, rémülten ismételgeti Illyés szavait, a csatatéren elesett és mozdulatlanul fekvõ Petõfit körülvevõ látványról: „körülötte szétszórt iratok, … iratok… (s szinte
alig hallhatóan) … iratok”. Vége.
1972 szilveszterének éjszakáján, az újesztendõ hajnalán fejeztem be a hangszerelést, Petõfi (Petrovics) Sándor
születésének 150. évfordulóján.
1973 késõ tavaszán – több hónappal a kantáta bemutatója után – beültem a Vörös Csillag filmszínházba,
megnéztem jóismerõsöm, Kardos Ferenc58 filmrendezõ
Petõfi ’73 címû filmjét. A befejezõ képsor: Petõfi egy lankás, füves területen nyugszik, Kende János kamerája emelkedik (helikopter?), s egyre tágabb képben tárul elénk a
költõ folyamatosan kisebbedõ látványa; „körülötte szétszórt iratok”. Nem hittem a szememnek, könnyek csorogtak az arcomon. A vászon elsötétedik: „VÉGE”.

58. Jó néhány esztendeje eltávozott.
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5.

Eszter lányom elsõ születésnapját (’73. április 21.) gondterhelten éltem meg. Piciny, nagyon kedves, nevetõs,
keveset bömbölõ csecsemõ volt, de híre-hamva sem volt
a könyvek által elõírt fogzásnak. Hiába vártuk, hogy
megcsörrenjen a gyümölcslevet tartalmazó üvegpohár,
kegyetlenül tapogattuk alsó fogínyét: az egészséges rózsaszín nem fakult, nem fehéredett, még kevésbé keményedett, õ meg bizonyára úgy vélte, új cumit kapott.
Mami megalkuvást nem ismerõ terrorja járt a fejemben: „Gyere, fiam, megyünk Lazarević doktorhoz a
Francuska ulicába, baj van, nem szeretném, ha Tati rettenetes fogsorát örökölnéd”. Biológiai formálódásom eme
anarchisztikus devianciája, tejfogaim hõsies harca az elmúlás, a kihullás ellen elképzelhetetlen csacsiságok rémületébe hajszolt. Egy szenvedélyes és boldog apa nem
tud férfiasan viselkedni: nem hittem Dobos doktornõnek, sopánkodtam, majd május elején döntöttem: elhurcoltam mit sem sejtõ kisdedemet egy hivatásos és híres
fogorvos barátomhoz. Visszafogottan röhögcsélt: „Még
sohasem fordult elõ, hogy egy embernek ne nõttek volna ki a fogai, de azért megnézem”, „két héten belül csörög a pohár, ne izgulj már, az isten áldjon meg”. Ostobán
színészkedtem, „köszönöm a szép és okos szavakat, remélem, igazad van” (hangos kacagás), karomba vettem
jókedvû babámat, s néhány nap múlva megalázkodtam
a természet változhatatlan törvényei elõtt. Csoda tör-
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tént! – hirdettem napokon keresztül, bár bizonyára roszszul érintett volna, ha pasaréti lakásom fogatlan öregasszonyok búcsújáró szent színhelyévé változott volna.
A sors, a végzet még nem nálunk ólálkodott. A Lajos
utcába költözött, anyámat szemelte ki, a Weningercsaládot fenyegette örökletesen, feltartóztathatatlan konoksággal támadó, atavisztikusan kiszabott kórral: az
agyvérzéssel. Nagyapám, az egyházkarnagy, a tizenegy
gyermeknek életet adó nagyanyám – a két spanyolnáthában meghalt testvér kivételével –, mind e betegség áldozataivá vált. Egyikõjük sem érte meg hetvenedik esztendejét, és haláluk elõtt a szellemi zavarodottság súlyos idõszakait élték meg. Csak a família legjobb muzsikusának
tartott Bandi nagybátyám elszántsága volt olyan erõs,
hogy nem várta meg a kaszást: levetette magát egy nyolcadik kerületi lakás sokadik emeletének erkélyérõl.
Mami emlékezetkihagyásait, fejfájásait, depresszióra
utaló tüneteit az orvosok kínos bizonytalankodással,
tankönyvekbõl tanult közhelyekkel iparkodtak gyógyítani – mondanom se kell, eredmény nélkül. Metodikájuk abban merült ki, hogy ide-oda küldözgették kivizsgálásra, egyik osztályról a másik osztály kórtermébe
fektették, majd a Kútvölgyi kórházból – ami akkoriban
„járt” nekem, hála Kossuth-díjamnak – felküldték a
Mátyás király úti szanatóriumba, a nyakló nélküli
gyógyszeres kezelés paradicsomába. Mindennapos látogatásaim nyitánya az volt, hogy anyám nem ismert
rám: kábán, zavarodottan, területenkívüliségben élt.
Forrt bennem a harag, mert nem lehetett kétséges, ilyen
állapotban könnyebb ellátni a beteget, nem kellemetlenkedik, nem okoz nehézségeket, nem panaszkodik,
az „ápoló-team” békés nyugalomban végezheti mindennapi, áldásos tevékenységét.
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A szedálás mértéke minden képzeletet felülmúlt.
Anyám a teraszon üldögélve, fél- vagy háromnegyed
órányi csendes együttlét után kezdte érzékelni a külvilágot. Megörült, hogy ott vagyok, õ viszont nem tudta
pontosan, hol is van. Kérdezõsködött, a választ nem
várta meg, nem értette, gondolkodása szétszórt, sírnivalóan zavaros volt. Nekikeseredésem azt diktálta,
hogy haza kell vinni; bejelentettem kezelõorvosának, a
Kútvölgyi belgyógyászának: elég volt! Zavartan, szégyenpírral az arcán válaszolt: valószínûleg ez a legmegfelelõbb döntés. Javára írtam, hogy nem merészelt álságos szavakkal vigaszt nyújtani. Ekkor világosodott meg
elõször elõttem a tragikomikus bölcsesség: „Jaj a protekciós betegnek! Kétszer is jaj!”
A késõbbiekben sokat megélt második otthon, a szigligeti ház még nem tudta, hogy mi a dolga. Az a szimbolikus életre keltés, felszentelés, amelyet egy tengerjáró
hajó vízre bocsátásakor a pezsgõsüveg odacsapódása és
durranása konfirmál, a Balatonból kiemelkedõ dombtetõ ormán emelkedõ, egyszerre szerény és szolid igényeknek megfelelõ épület esetében, más formát öltött.
A fogzás példájára, pici lánykám teljes nyugalommal
kivárta azt a két-három hónapos késést – a járás, totyogás, hasra esés kalandjainak idõszakát –, amely a könyvek megszabta határidõt jóval meghaladta. Nyár volt,
anyámra viszonylag nyugodtabb napok virradtak; levittük õt az új környezetbe, meg természetesen Esztert is.
Örült unokájának (Mari húgom már ajándékozott neki
egy szép kisfiút), ölébe vette, asszonyi gondoskodó, óvó
és becézõ reflexei hibátlanul mûködtek. Játszadoztak a
rondellán, két kézzel fogta az ég felé nyújtott kis karokat, jár a baba, jár, majd megérzett valamit, puhán elengedte a csöppséget, aki viszont se szó, se beszéd: tovább
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gyalogolt néhány apró lépést. Durrant végre a pezsgõ,
felcsapott a boldog ordítozás: Mami útnak indította unokáját, és felavatta a házat! A nyári szabadság után még
hõsiesen igyekezett helytállni munkahelyén, de rövidesen ráébredt, hogy jobb lesz abbahagyni. Aggódott a
család jövedelmének megcsappanása miatt, de tudta,
hogy ott vagyok mellette. Nem voltak barátnõi, jó ismerõsei. Rávettem, hogy üljön be volt kollégáival abba a
cukrászdába, ahol azok rendszeresen találkoznak. Néhány sikertelen próbálkozás után búsan mondta, nem
való ez nekem, fiacskám, soha nem érdekelt más, mint a
család (ez meg engem búsított el), meg se tudok szólalni, nem nevetek a vicceiken, többnyire nem is értem,
hogy mirõl beszélnek. Nem erõltettem hát, de kitaláltam, megéreztem, a magasságos megsúgta, hogy arról
ábrándozik: de jó lenne elutazni Velencébe.
Befizettem egy IBUSZ-társasutazást kettõjüknek,
„nem kellett volna, fiam, de azért nagyon örülök”, „és
akkor Gyuszival együtt?”, „igazán rendes vagy”. Apró
Gyula sok fényképet készített, ezeken anyám szokása
szerint zavartan a semmibe néz, „nem vagyok fotogén,
mondtam már neked”, „de a Szent Márk tér csodálatosan szép volt, a legnagyszerûbb, amit életemben láttam”. Majd váratlanul: „Csak arra kérlek, hogy vigyázz
Attilára, segítsd õt is, tudod, hogy elég nehezen boldogul”. Sokadszor hozakodott elõ ezzel a mondattal. Megígértem. Teljesítettem.
Teljesítettem. Kéréseket, a külsõ világból érkezõ vagy
belül megformálódó parancsokat, a nõk ajkairól kiperdülõ kívánságokat, könyörgéseket, a barátok megnyugtatására szánt, nem mindig hasznos tanácsokat. Magánéletemben olyasmit is, amit nem kellett volna; tudtam az elsõ pillanatban. Meg olyasmit – nyakló nélkül –, amit nem
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is kértek (ebbõl származott a legtöbb baj); de mindenekfelett és megszámlálhatatlan alkalommal azon írásos, telefonos, személyes, tolakodó, kínosan szerény, önös érdekû, képtelenül nagy anyagi vagy erkölcsi felelõsséggel
járó követeléseket, amelyek elintézése komoly fenyegetéseket hordozott magában. Nevezetesen: ha igen – az se
tisztességes, ha nem – ugyanott tartok. Döntéseimet
többnyire úgy hoztam meg, hogy a kérelmezõ érdekeit
tartottam szem elõtt, nem vártam hálát; a mérlegelést
egy elvont, de lehetõleg elfogulatlan gondolkodásra felépített, virtuális üveggömbben végeztem el. Sokkal több
haragost gyûjtöttem be azokból, akiknek teljesült kívánságuk, mint azok közül, akiken nem tudtam segíteni.
Mindmáig lebeg körülöttem ez az áldás – vagy
átok –, tulajdonságom (és nem erényem!) könnyedén
felfogható kisugárzása. Aki ezt megérzi, restelkedés nélkül kér; márpedig ez az ösztönös szimat olyan gazdagságban áramlik embertársaink idegrendszerében és véredényeiben, hogy azzal messze megelõzi a legnagyszerûbb vadász- vagy mentõkutyák bámulatos és
világraszóló teljesítményeit. Mára sem kopott meg bennem ez a – minden jel szerint – velem született készség
és akarat, noha csõstül szakadt nyakamba az (õszintén
nem kívánt hála helyébe lépõ) elfojtott vagy éppenséggel
kinyilvánított, sõt hirdetett harag és árulás. Megelégedtem volna a hálátlansággal.
Gyerek- és ifjúkorban az árulkodás, a rosszalkodás, a
gyávaság, az elõnyszerzés lehetõsége, a hatalomhoz (tanárhoz, pedellushoz, feljebbvalóhoz) való törleszkedés
alapozza meg a késõbb kibontakozó jellemhibákat, árulásokat és az aljasságokba torkolló cselekedeteket.
Egyik elfelejthetetlen gyerekkori szerelmi kalandom
máig kísért. Nyolc-kilenc éves lehettem, Naszvadon
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nyaraltunk.59 Irén tanti vendégül látta – rajtunk kívül –
a kapucinusoknál egyházkarnagyi szolgálatot teljesítõ
öccse, Petykó bácsi feleségét, a szép Szésát, és egyik gyönyörû, hat-hét éves Gizi lányát. A kamaszkor küszöbére
sem értem el, de máig érzem unokatestvérem páratlan
vonzását, fehér bõrének illatát, kacér mosolyának lebilincselõ igézetét. A család a filagóriában pletykált, Szésa
cigarettái folyamatosan füstöltek, dúlt a hatalmi párbaj
Mami és Irén tanti között, Budinszky Sándor nyugalmazott néptanító éberen leste, hogy nem bukkannak-e fel a
nõcsábászok (Anyám körül bizony felbukkantak), én pedig valamiféle véletlen folytán kettesben maradtam a
hálószobában Gizivel. Mozimûveltségem cselekvésre ingerelt: elkaptam a leánykát, és hasznosítottam a filmvásznakról ellesett tudományomat. Nekidöntöttem az
ágynak és megcsókoltam – egyszer, kétszer, sokszor?
A kis némber hagyta, még vissza is adta, majd kiszabadította magát, kirohant a felnõttekhez, és belekiáltotta a
világba: „Az Emilke megcsókolta a számat!”, majd elkezdett bömbölni. Azt hittem, belepusztulok, megbénulva
bagatellizáltam az egészet, szégyenkezve hazudoztam,
majd én is sírva fakadtam. Szésa boldogan kacagott,
Anyám rosszallóan, Irén tanti jámbor és ájtatos képmutatással ingatta a fejét, Sándor bácsi végképp igazolva
látta a Weninger család romlottságába vetett megingathatatlan meggyõzõdését. Elárultak!
Ma már – némi fanyarsággal – mosolygok, de még
mindig kísért a szégyenérzet: egy gyönyörû titok otromba kikürtölésének elviselhetetlensége.

59. Ekkori hazatérésünk alkalmával vitte végbe anyám a csehszlovák vámtiszteket megalázó hõstettét, a tiltott árunak minõsített több tucatnyi gyufásdoboz Dunába hajigálásával.
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Ifjú- és kamaszkorom kiszolgáltatottságát, elfogulatlanságát kihasználó, már az igazi életet jellemzõ árulásairól tettem említést: az újvidéki átkelés végzetes, szülõföldem, édesapám elvesztésével járó önkényérõl,
Berger Béla cinikus nyugalmáról, amely zsebembe hazudta a nála talált lõfegyvert, s az ebbõl adódó bõszítõ,
világnézeti skandalumot és veszélyhelyzetet.
A vétlen magatartásért járó érthetetlen és az adott
pillanatban megmagyarázhatatlan büntetések a késõbbiekben természetessé válnak, ezek adják mindennapjaink savát-borsát. A jócselekedetek viszont, meg a segítõkészség (amelyek lényegét és praxisát cserkészkoromban, a háború alatt sajátítottam el, majd igyekeztem
felnõtt életem erkölcsi mércéjévé tenni) ugyanabba a
zsákutcába szorítottak, amelyben rosszakaratú, jellemtelen, esendõ és gazembertársaim élték gátlástalan, vacak és vidám életüket. Természetem és észjárásom nem
hagyott kétséget a tekintetben, melyik oldalt választom,
hol is állok. Mindent meg kell tenni és semmit sem elvárni, se hálát, se viszonzást, se nosztalgiát, se jó hírem
növekedését (vagy inkább: a gyanakvás szakadatlan
erõsödését). Burjánzásba kezdtek a közhelyek: jobb
adni, mint kapni, kétszer ad, aki gyorsan ad… Hiszem
természetesen (mi egyebet tehetnék?), hogy jól döntöttem, s hogy az a néhány mélységes gazság, árulás, amivel a velejükig romlott, gyáva kérelmezõk, követelõdzõk viszonozták kisebb-nagyobb, olykor igencsak méretes támogatásomat, nem kérdõjelezhetik meg – már
régen tudomásul vett – naivitásom életrevalóságát. Nélkülözhetetlennek éreztem e hitvallásomról tanúságot
tennem, mert cselekedeteim elemzése csak ezáltal kaphat tiszta és áttekinthetõ értelmezést. Megértést.
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A bölcsességeket, de még a szofisztikát is, kedvelem
– akárcsak Oscar Peterson elegáns és elbûvölõ zongorázását; akkor, ha van hozzá hangulatom, vagy ha Szigligeten kerülget az álmatlanság. Haydn valamelyik kései
vonósnégyese Tátraiékkal, Oscar Peterson rögtönzései
vagy Márai Sándor Füves könyve tételszünetekben is abbahagyható; leoltom a tûzforró spotlámpát, s ha mégse
alszom el, tovább hallgatom-olvasom. M. S. manapság
kissé eltúlzott magasztalása távol áll tõlem60, de egy
ilyen továbbolvasásnál kinyitottam a zöld kiskátét a
171. bölcsességnél, tételnél. Teljesen felébredtem, mert
– idézem, ha tetszik, ha nem – ezek a mondatok vésõdtek belém:
„Azokról, akik az áruláshoz is gyávák
Kerüld el õket, amennyire csak lehet. Mert rosszabbak ezek,
mint az árulók. Mert az áruló számára valóban nincs mentség: kötelet neki… De az óvatosak, akik sima képpel ott vannak a közös ügy mellett, …ezek, akik az áruláshoz is gyávák,
a bosszúhoz is gyöngék és a magányhoz is erõtlenek, a legveszedelmesebbek. Az árulót megvetheted. De az ilyen embert ne
vesd meg, ne is üldözd; nézz át fölötte, mint a levegõn.”
***
Intermezzo
Párizsban, 1973 áprilisában aláírták a vietnami fegyverszüneti egyezményt. Az amerikai ifjúság össztüze a
hatalomra erõsebbnek bizonyult az Egyesült Államok
legyõzhetetlen, tökéletesen képzett, hatalmas fegyverarzenállal rendelkezõ hadseregénél. A francia gyarma60. Naplóköteteit nagyon szeretem, regényei és színmûvei nem ragadtak
magukkal.
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tosítók után õket is kikergette hazájából az a furcsa nép,
amelyikrõl igazán keveset tudtunk, leszámítva a szolidaritás mérhetetlenül ostoba szólamait, meg azt, hogy
Koreához hasonlóan a szovjet és kínai segítség hajszálpontosan, tévelygés nélkül találta meg a dzsungel célhoz vezetõ ösvényeit. A hippik tarkabarka, hosszú hajas virágforradalmát, az erõszakmentes, félmilliós tüntetéseket, a derûs, szelíden anarchikus dalokat, a
behívók mosolygással színezett elégetését, az értelmetlen, távoli és érthetetlen háború veszteséglistáinak végigolvashatatlan névsorát borzongással, hangos, harcias, „szalonkommunista” szónoklatokkal, halk, titkos
együttérzéssel, vagy ellenkezõleg: rémült szorongással
fogadta Európa és a nyugati világ.61
A hazai agitprop okosai viszont nehezen tudták
megemészteni, feldolgozni, tálalni a passzivitás e bajnokainak bohóckodó, szenvelgõ szerepjátszását, hiszen a
lehetetlenséggel volt határos az a feladat, hogy betuszkolják õket a forradalmi eszmék, a dogmatikus ideologizálás skatulyáiba. A béketábor propagandája fogcsikorgatva tett kísérletet arra, hogy a külsõségek éles bírálatát összebékítse az öntudatos62 amerikai fiatalok
laudációjával.
Vietnammal természetesen tartottuk a kapcsolatot,
még a Zeneakadémiára is érkezett Hanoiból egy tanszékvezetõ zeneszerzés-professzor, bizonyos DoNhuan
nevû mester, aki furcsamód Don Juant, a leáldozó
lovagvilág szerelemhõsét juttatta eszünkbe. Törékeny,
hajlott hátú termete, inkább suttogó, mint baritonálisan
zengõ társalgása (franciául jól tudott) aligha termett
61. „Nem lehet feltartóztatni a kommunizmus rettenetes terjeszkedését!”
62. Ez is a legkedveltebb jelzõk közé tartozott.

171

volna babért számára a hazai hölgyek finnyás ízlésvilágában. Az európai zenérõl semmit se tudott, csak ült az
óráimon, unatkozott, bólintott egyet-egyet, mint valamelyik hortobágyi gémeskút.
A viszontlátogatásra engem szemelt ki Takácsné, az
Ausztráliába kivándorolt Kozma Erzsi fõtitkárutóda.
(Õ tette fel a kérdést ez idõ tájt: „A pártszervezet örülne, ha belépne a pártba; mit gondol errõl?” – „Nem lépek be – válaszoltam –, többet tudok tenni hazámért
párton kívül.” – „Ahogy gondolja” – zárta le balul sikerült kísérletét, inkább pironkodva, mint csalódottan.
Többet nem próbálkoztak.)
Védõoltások tömegét juttatták szervezetembe, szitává lyukasztották karomat, fenekemet; a hozzáértõk figyelmeztettek: soha nem mondanak igazat, a ferdemetszésû szemek mosolyognak, a testek hajlonganak, de
minden idegent utálnak. Ne igyak vizet, ne egyek semmit, ne beszéljek kétértelmû dolgokat, mindent besúgnak; a nõktõl nem kell óvakodnom, azok csak Délen nemi betegek, ott van a kurvaparadicsom, oda viszont
úgyse juthatok el. Az utolsó pillanatban kiderült: Északra se lehet menni, mert egy nappal a repülõtéri beszállás elõtt indították el végsõ támadásukat a vietkong csapatai. Sajnáltam, kicsit megkönnyebbültem, bár elég kíváncsian vártam a beígért meglepetéseket.
A Hair címû musical 1967-ben megszületett dalai már
betöltötték a honi légteret, bömböltek a magnók, lemezek, rádiók a fodrászoknál, a lakásokban, klubokban.
A zene hatott, de hogy mirõl is volt szó tulajdonképpen,
azt bizony kevesen tudták. Csak a sokkal késõbb bemutatott Miloš Forman filmje nyitotta ki – a fülek után – a
szemeket és a szûkre szabott agyakat. (A filmrõl írtam is
annak idején, nem fûtött a lelkesedés. Késõbb megszerettem, fel-
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idézte bennem a második világháború utáni amerikai háborúábrázolás romantikus, felemelõ, gyõzni akaró, elszánt, vállaltan
naiv, humanizmuspárti alkotásait. Ezekrõl néhány sorban már
megemlékeztem.) Az európai fiatalság megmozdulásainak
bizonyára volt szerepük az USA passzív ellenállást választó, rózsaszállal kedveskedõ, kissé rongyos, munkátlan, olykor narkózó, tébláboló, a felelõtlenséget istenítõ
ifjainak gondolkodásában. ’68 Párizsa és Prágája nem
maradhatott hatás nélkül, bár életszeretetük aligha juttatta eszükbe Jan Palach önkéntes tûzhalálát vagy a már
történelemmé elõlépett magyar ’56-ot.
Az õ példájuk viszont – idehaza is – elsõsorban külsõségeiben hatott: ruházkodásban, tarkaságban, farmerben, a hosszú hajviselettel (ezt igazán rühelltem, majd
rájöttem, hogy a kopasz agresszivitás mennyivel utálatosabb;
farmert máig hordok, most már baseball sapkát is: megvéd a
kullancsoktól és attól, hogy a faágakba vert fejem felsebesedjék), stb. stb. Majomkodunk mindannyian, de azért a
balkáni (délkelet-európai) világ összehasonlíthatatlanul
nagyobb esélyt kínál arra, hogy teljes: gondolatokkal,
titkokkal, valószínûtlen örömökkel, felfoghatatlan fájdalmakkal, szépségekkel és borzalmakkal telezsúfolt
életet éljünk. A miénket.
A Hair azonban – és mindaz, amibõl született – mégiscsak giccs. Operett. A javából: a szó szoros és nem megvetõ értelmében. (Amit bóvliban termeltek újra 2006 õszén a kopasz budapesti „forradalmárok”. Ez volt aztán az igazi majomkodás, a hisztérikus bohóckodás tragédiával fenyegetõ változata.)
***
A Szerelem (Makk Károly), a Csillagosok, katonák
(Jancsó Miklós), a Szerelmesfilm (Szabó István) felfoghatatlanul különbözõ, szinte azonos idõben készült
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film63. (Véletlen, hogy ezek jutottak eszembe, tucatszám sorolhatnám a korszak filmjeit.) Ha helyénvaló az alkotások
eme mûfajában a kifejezés: bizonyára remekmûvek.
Semmi közük a hippimozgalom csupán viselkedésformát meghatározó – akár pozitívnek is jellemezhetõ, rövid életû – ideológiájához, a világpolitika válságtüneteihez, az atomfenyegetés rettenetéhez, az idõnként életre galvanizált tiszavirág-reménykedéshez, de még az
általam sokat emlegetett konszolidációhoz sem. A hatalom bizonyára jobban vágyott volna a szocialista-realista, békeharcos operettpolitizálásra; de az csak ott születhetett meg, ahol adtak valamit a demokratikus játékszabályokra. Be kellett hát érniök azzal, hogy eltûrik
mûvészeink tehetségét, hogy kínkeservesen elfogadják
önálló gondolkodásmódjukat, csínján bánnak a tiltással. Ez végül azt eredményezte, hogy az említett három
rendezõ (és a többi alkotók sokasága) az ember sorsának sokkal rejtettebb – vagy ha jobban tetszik: intimebb – rétegeit tudta megragadni, páratlan tehetséggel, mélységgel, játékossággal, csodálatos színészi játékkal.64 Manapság ki gondolhatná komolyan, hogy az új
mechanizmus nyilvánvaló bukása, a balos, moszkovita
fordulat idején ilyen megrázó, meggondolkodtató, örömet sugárzó, nagyszerû filmek születtek?
Ki gondolta volna, hogy ezzel egy idõben már az a
generáció koptatja a Filmfõiskola padjait, amelyik új vizekre kormányozza a hazai filmmûvészet szilárdnak,
még a kamikaze-bevetésekkel szemben is elsüllyeszthetetlennek tûnõ vezérhajóját? A tegnapot fenyegeti a
legnagyobb veszély a maiak oldaláról, különösen akkor,
ha utóbbiak képzelik magukat a holnapnak.
63. A ’60-as évek vége, ’70-es évek legeleje
64. Darvas Lili, Törõcsik Mari, Kozák András, Halász Judit, Bálint András
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A pályán elinduló mûvészek gyakran késleltetik a
beérkezettséget, mert ezzel a módszerrel, taktikával
hosszan fenyegethetik a tegnapiakat, elõlegendákat
gyárthatnak és gyártatnak magukról, félelmet gerjesztve: akkor nézzétek meg magatokat, ha mi lépünk a pályára! Az efféle trükközés egyik legcsiszoltabb ékszerét
Huszárik Zoltán tette le a film iránt érdeklõdõ közönség
és a bennfentesek asztalára. Éveken át izzott körülötte a
levegõ; személyisége, titokzatossága mámoros várakozást keltett. Az izgalmat az is fokozta, hogy a már sokszor bizonyító, zseniális, bolondos Tóth Janó szegõdött
hozzá operatõrnek. (Emlékeztetõül: õ fektetett a villamossínek közé Zolnay Pali Eljegyzés címû kisfilmjének forgatása
közben.) A komótosnál is lassabban készítette rövid- és
dokumentumfilmjeit, szépeket (Elégia), diplomázása
után több, mint tíz év múltán jelentkezett az õrjöngõ
lelkesedéssel fogadott Krúdy-parafrázissal, a Szindbáddal, és újabb tíz év múlva a Csontváry címû nagyjátékfilmmel. Hozzátartozik a történet hitelességéhez, hogy
a hatalom is besegített a legenda faragásába. 1952-ben
kirúgták a Fõiskoláról, s csak 1959-ben került vissza
Máriássy Félix osztályába. A szecesszió bûvöletében alkotott Szindbád gyönyörû volt, de már a bemutatón is
éreztem, hogy ez a tegnap filmje. Emlékeim szerint senki se merte kimondani. A közel húszéves – kényszer és
személyes okok szülte – kivárás mégiscsak megfosztotta a legjelentõsebb avantgárd rendezõ babérjaitól.
Ugyanez történt az „Új Zenei Stúdióval”. Az üldözöttség rögeszméi között ugrándoztak65, mint József Attila
majmai, s bár semmi sem bénította kísérletezõ kedvüket
(emlékeztetõül: a KISZ Központi Bizottsága, személy szerint
65. A 70-es évektõl, közel húsz esztendõn keresztül.
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Barabás János, bõkezûen támogatta tevékenységüket), a rendszerváltásban látták a beérkezettséghez, hatalomhoz vezetõ kényelmes út legbiztonságosabb lehetõségét.
A húszesztendõnyi késés azonban világossá tette, hogy a
király meztelen. Mindaz, amit kikísérleteztek, már a tegnapelõtt – szakállas és elviselhetetlen – akadémizmusát
jelentette. Ady jut eszembe: „Akik mindig elkésnek”. Ma
még húzzák-vonják, facsarják a hasznot, ameddig csak
lehet. Az üldözöttekbõl (hm!), üldözõk lettek (próbálkoznak); köréjük csoportosulnak a szellemi konjunktúralovagok, és lovagnék, -nõk, akik bennük látják a tétre,
helyre, befutóra megjátszható paripákat. (Bizony!) Mûhelyükbõl azonban – amelyet idõközben áthelyeztek a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetemre – tisztességes koncerten eljátszható mû (!) nagyítóval is alig található,
Vidovszky László, Sáry László és a holdudvarukhoz tartozó
kevésbé koros szerzõk (Dukay Barnabás Serei Zsolt, Csapó
Gyula …) közel negyvenévnyi termésébõl!
*
„Húsz perce játszotta már a zongorista Vidovszky
László a Schröder halála címet viselõ skálákat, mindig
újra fel és le a zongora billentyûin, fel és le, fel és le; már
húsz perce munkálkodott két segítõje ugyanezen zongora húrjain, amikor az elsõ nézõk lármázva és dühöngve elhagyták a termet. Az ilyen kivonulások mintha jellegzetes salzburgi szokássá váltak volna ebben az
évben, és nemsokára egész széksorok ürültek ki a földszinten. »Ez a felolvasás nem ezt érdemelte« – kiabálta
egy hölgy, mintha a zene tönkretette volna az irodalmat. De amikor a zongora végre elnémult, mert már
minden hangot eltömítettek, Kurtág György kirohant a
színpadra, haragosan, felháborodva, karjaival hado-
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nászva. Elcsukló hangon kiabálta a publikum felé, hogy
ez egy nagyon komoly darab, mely a huszadik század
legtragikusabb eseményét ábrázolja. Ez azonban nem
egészen igaz – a Schröder halála címû 1975-ös mû egy
performansz, nem több, nem kevesebb. De ki akart volna ellentmondani mindeme szent komolyságnak?”
(Süddeutsche Zeitung, 2001. aug. 21.)
A szokásos fecsegés a meg nem értett zsenirõl, aki a
jövõ zenéjét írja: ostobaság. (Befutóra tehát nem érdemes fogadni). A darab lassan harmincéves, s ha erénye
ennyi? Egyébként Nádas Péter, Esterházy Péter és
Kertész Imre felolvasóestjén adták elõ. Õk, a magyar
írók is abban a boldog hitben élnek, hogy tudják: mitõl
döglik a légy. (Jókaiék például – és az összes számottevõ író,
költõ, a legnagyobbak is – a cigányzenére esküdtek, meg a magyar nótára. Kíváncsi lennék, hogy miként vélekedett szeretett
névrokonom mondjuk Mozartról vagy Beethovenrõl?)
A holnap filmesei ültek tehát a padokban. Lendületesen tanítottam õket, készültem belõlük, hiszen a marxizmuson már régen, az egzisztencializmuson már elég
régen, a szociológián és pszichológián éppen csak hogy
túlléptünk. Váltanom kellett a strukturalizmusra, szemantikára és szemiotikára, Claude Lévi-Straussra,
Chomsky-ra, a Szomorú trópusokra, a „jel”-re, egyebekre,
mert csak e divatos, sûrû, nyögvenyelõs anyag birtokában tudtam eladni a zene alapelemeit, majd Bachot,
Mozartot vagy – horribile dictu – Csajkovszkijt. (Utóbbit csak azzal sikerült szalonképessé tennem, hogy ismertettem Sztravinszkij álláspontját, mely körülbelül
így hangzik: „õ a legnagyobb orosz zeneszerzõ, a legcsodálatosabb szimfonikus”.)
Bódy Gábor volt a Máriássy-osztály szemefénye, ben-
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ne koncentrálódtak a jövõt illetõ várakozások. (1971-ben
vettük fel a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolára.) Mûvelt volt, de némi felületességgel elegy szilárdsággal
kapcsolódott a divatos áramlatokhoz. Én tanultam szorgalmasan az õ szakterületét, õ meg nagyképûsködött.
„Brahms a kedvenc zeneszerzõm, mindenekelõtt a kamarazenéje.” Na, ez az én emberem! Az elsõ év befejeztével megcserélõdtek a szerepek. Tagadhatatlan, hogy az
órák kovásza volt, sohasem hiányzott, éber volt és viadalra kész. A többiek érdeklõdve vagy utálkozva hallgattak. A párbaj mindig kedvemre való volt; sokat tanultam
e három évbõl. (Néhány esztendõvel ezelõtt felkértek, hogy a
tragikusan elhunyt, nagytehetségû rendezõrõl készülõ portréfilmben mondjak néhány szót róla. Meglepõdtem: miért éppen
én, aki „csak” zenét, kötelezõ tárgyat tanítottam neki? Íme a
magyarázat, részlet B. G. maga írta önéletrajzából:)
„A rendkívül nívótlan és hisztérikus fõiskolai klíma
elviselhetetlen lett volna, ha nem tevékenykedhetek
mellette a Balázs Béla Stúdióban, ha nem enyhíti
Máriássy Félix lankadó embersége, Petrovics Emil zenetörténeti és elméleti elõadásai, és ha Pintér Tamás mozgástanár révén nem elégíthetem ki gyermekkori vágyamat, hogy megtanuljak lovagolni.”
A csapdák azonban feltartóztathatatlanul szaporodtak. Bódy és korosztálya, meg az õ nyomukban lépdelõ
újabb generáció a dolog természetes rendje szerint helyet követelt magának. Ennek garantált és szinte mindig
sikeres elsõ csapása, a közelmúlt sikereinek becsmérlése,
kiröhögése, a mesterekre való rálegyintés gesztusa volt.
Hogy ez hova vezetett, annak taglalására most nem fordítanék sok figyelmet. Kétségtelen mindenesetre, hogy
elkezdõdött a magyar filmmûvészet mélyrepülése. A hagyományos értékek ballasztjaitól való megszabadulás
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nemhogy magasabbra repítette volna a filmes hõlégballont, hanem felidézi bennem azt a tragikomikus látványt,
amikor Szigligeten ücsörögvén, távcsõvel figyelhettem
egy ilyen szerkentyû túlparti kínlódását. Máriafürdõ tájékán merült egyre mélyebbre, aztán megint fellobbant a
gázláng, kicsit emelkedett, aztán ismét le, pislákoló gázlánggal (valószínûleg kifogyóban), kicsit fel, majd tehetetlenül, lassan rálibegett a vízfelszínre. A nagy lufi behorpadt, szomorú pofát vágott, s rárogyott a vízen még
egyre kapálózó utaskosárra. A mentõmotorosok, helikopterek sürgését-forgását megfigyelhettem jó kis szovjet gyártmányú „,byjrekfh”-ommal, a végkifejlet homályba veszett. Olvasóimat megkímélem a leleményes
metafora továbbdagasztásától.
Talán csak annyit, hogy évtizedeket vett igénybe a
vízimentés és életre galvanizálás szakszerûtlen végrehajtása. A pénzhiány, a posztmodern és a kiürült lélek
megtette, amire hivatott volt. (A megnevezettekrõl mozikat, fesztiválokat s egyebeket neveztek el; Bódyt öngyilkossága után a jóisten jobbjáig vitte a vadonatúj gázpalackkal felszerelt léghajó, majd – bizony-bizony – a rozzant ellenzék
múltkurkászai, felkeresvén kedvenc turkálóikat, a harmadik
évezred elsõ félévtizedében kiderítették, hogy ez a nem hétköznapi filmes ügynök volt, besúgó! Csak azt tudnám, hogy a hetvenes-nyolcvanas években kit, mit és kinek súgott be?! Az embernek „káromkodni kél kedve”!)
A politikailag kietlen évtized slágereit, ha szabad
ilyen frivol kifejezést használnom, a cseh Charta ’77, a
lengyel Wałęsa-féle Solidarość elõkészületei és a Wojtyła
bíboros pápaságát megelõzõ évek eseményei jelentették. Nálunk a gazdaság átszervezésének hol ide, hol
oda lengedezése borzolta az idegeket és a simának
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meghirdetett vízfelületeket. Ez a féltékenyen õrzött
nyugalom más kellemetességekre adott lehetõséget.
A Magyar Televízió mûsormonopóliuma66 aranykort
eredményezett: a közönséget aktivizáló vetélkedõket,
értelmes játékokat, tehetségkutató (tudós, környezetismereti, zenei, irodalmi, riporter-mûsorvezetõi stb.) sorozatokat, ki mit tud?-ot és persze táncdalfesztivált és
társait is. Az önálló mûhelyek játékfilmeket, folytatásos
regényadaptációkat, operákat, operetteket vittek a képernyõre. Az egyik legbizarrabb ötlet hozta meg a legvalószínûtlenebb, milliós nézõszámot mozgósító sikert: az
elsõ (1974) karmesterversenyt.
A szent mûvészet felségvizeire terelt versengés céljáról, hasznosságáról, igazságosságáról megoszlanak a vélemények, a múltba veszõ kezdetek óta. Néró a Circus
Maximusban rendeztetett költõ- és dalnokversenyeket,
maga is fellépett; sikerével nem volt megelégedve. Leégett Róma; terjesztették, hogy a császár gyújtatta fel
mérgében a hatalmas stadiont. Bizonyára nem igaz, de
jelzi a zene fontosságát, szerepét a szenvedélyektõl felfûtött sokaság életében. (Vö. békés csápolás a Népstadionban,
gyújt[ogat]ó dalolás67 az MTV székháza elõtt.) Néró is hajlott
az utóbbi megoldásra: fáklyát csinált a keresztényekbõl,
akik a római zsidóság egyik szektájában tevékenykedtek.
Szeretett és lélegzetemet elállító géniuszom, Richard
Wagner is kedvelte a dalnokversenyeket. A Tannhäuser
vészjósló, képmutató, a testi szerelemet undorítóságként
ítélõ zsûrije tragédiát készít elõ; a kéjelgés dala halált érdemel (ezt a darabot – különösen a szövegét – nem kedvelem,
mondhatnám azt is: utálom). A Nürnbergi mesterdalnokok
66. Osztrák, jugoszláv adásokat csak bizonyos területeken, szuperantennákkal lehetett nézni. Minek?
67. 2006 szeptemberében
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(amelyet minden idõk egyik legcsodálatosabb remekmûvének
tartok) a tehetséget, a mesterségbeli tudást, a mûvészet
mindenekfölötti szépségét, az alkotás gyönyörûségét,
örömét és kínjait, az élet, a szerelem, a fiatalság varázslatát, az öregedés kesernyés fájdalmait s a tehetségtelenség
tragikomikumát képes elénk tárni. Egy dalnokverseny elõkészületei és lebonyolítása ürügyén. (A zene méltatása száz oldalnál is többet kívánna. Tessék meghallgatni és utánanézni.)
A 20. század piacgazdasága, a versenyszféra gazemberségeinek apoteózisa a mûvészetet is rászorította a
nemtelen eszközökre, a reklám, a figyelemfelhívás szánalmas ügyetlenkedéseire. A fiatal zenemûvészek, a zongoristák, hegedûsök, csellisták, énekesek, vonósnégyesek,
fúvósötösök, orgonisták, csemballisták és a többiek versenyrõl versenyre vándorolnak, a gyõzelem reményében
– mert enélkül rettenetesen nehéz helyet találni a nap
alatt. Késõbb pattant ki valamelyik (reklám) Zeusz fejébõl
a karmesterverseny ötlete, ahol már nagyon bonyolult a
tárgyszerû döntéshozatal. A hangszeres vagy énekmûvész kétséget kizáróan mutatja meg, hogy tud-e zongorázni, hegedülni, klarinétozni vagy énekelni. A karmesterjelölt odaáll egy hatalmas tudással rendelkezõ szimfonikus zenekar elé, komoly pofákat vág, felemeli a pálcát,
elkezd ütemezni, s a zenekar – tudásához méltó módon –
eljátssza Glinka Ruszlán és Ludmilla nyitányát (hacsak nem
nagyon ügyetlenül hadonászik a bátor fiatalember vagy az
amazonvénával rendelkezõ hölgy). Kedves barátom,
Lukács Ervin, szeretett kollégám, Kórodi András váltig hangoztatta, hogy a karmesterség komolytalan foglalkozás;
ez az állítás inkább barátaim tapasztalatait és megfontolandó kételyeit igazolja, semmint kijelentésük igazságtartalmát. (Emlékeztetõül: Kórodi abbahagyta a tanárkodást,
mert nem hitt e mûvészetmesterség taníthatóságában.)
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A Magyar Televízió halálmegvetõ bátorsága tisztelgõ
fõhajtást érdemel. Az évtizedeken át, hatalmas erõfeszítésekkel állandósított, majd ritkuló és hamvaiba hulló
karmesterverseny elindítása, ha jól emlékszem, Fellner
Andrea és Vecsernyés János nevével fémjelezhetõ. Õk néhány év múltán Kanadába disszidáltak (rajtuk kívül
csak a jó isten tudja, hogy miért), s a magyar zeneélet
nagy-nagy szerencséjére Várbíró Judit pattant a szorítóba, hogy megvívja az – olykor reménytelennek tûnõ –
összecsapásait a mûsor fennmaradásáért, szerkesztéséért, rangjáért, nélkülözhetetlenségéért, evidenciájáért.
Sohasem találkoztam nála felelõsebb, tájékozottabb,
jobb ízlésû (néha túl jó!) szerkesztõvel. Nagyvonalúsága
aggodalmaskodónak tûnt, nem volt elégedett a minden
józan igényt kielégítõ ismeretanyagával. Remekül
négykezeseztünk (igen jól zongorázik), s mindennek
tetejébe: õ volt a kezdeti ki mit tud? „Szilágyi trió”-jának
altcsillaga. (A trió másik két tagja: Csengery Adrienne,
a nagyszerû pályát befutó operaénekesnõ és Zsadon
Andrea, az évtizedeken át nagy sikereket magáénak tudó operettprimadonna volt.)
A ki mit tud? elbûvölõ naivitása, lelkesedése továbbáramolt a karmesterverseny szellemiségébe. A nézõkhallgatók, mit sem törõdve a szakmai vitákkal, ráfeledkeztek a fiatal dirigensek arcára, mozgására, megérezhették a zene és a fizikai jelenlét rejtett kapcsolatait,
rengeteg mûvet hallgattak, gyakran ugyanazt, más és
más elõadásban, eljutottak az önálló véleményformáláshoz, pfujolhatták a zsûrit, a bírákat, szavazhattak
kedvenceikre. Mindezt Mozart, Beethoven, Verdi,
Brahms, Bartók hallgatása közben, elõtte és utána. Egy
alkalommal betértem Hédervár kocsmájába (rövid ideig
az ottani csodaszép kastélyban is volt alkotóház), egy pohár
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borra. Odajött hozzám egy helybéli gazda: „Meghívhatom egy italra, mûvész úr?”68 – „Köszönöm!”, elénk tették a pohár bort, koccintottunk. – „A karmesterverseny
legutóbbi fordulójában nem értettem egyet a mûvész úr
szavazatával. Az a szõke német legény többet bohóckodott a kelleténél. Tetszik emlékezni? Abban a gyors
Mozart-nyitányban!” Azt hittem, rosszul hallok. Hidegmeleg futkosott a hátamon, úgy valahogy, ahogy a Figaro
házassága szédítõ és száguldó vonóspianissimói is teszik.
Nem cifrázom: még egy pohár bor szükségeltetett, hogy
tövirõl hegyire megvitassuk a kérdést, és örvendezzünk
azon, hogy a TV milyen csodás találmány.
Az elsõ verseny vitathatatlan gyõztese: Kobayashi
Ken-Ichiro volt. Szerencsénkre, nagyszerû fiatalok vettek részt a viadalon, remek hatos döntõ állt össze, a japán elbûvölte Magyarországot. A szlovák Ondrej Lenárt
és a magyar Medveczky Ádám tapasztalt mestereket is
meglepõ interpretációval lepte meg a legjobb hazai
szimfonikusokat. (Három együttes segítette a verseny
sikerét!!!) Beethoven VI. (Pastorale) szimfóniája meglehetõsen kényes darab: hajszálnyi tempóhibákkal vagy
kiegyenlítetlen hangzásarányokkal földhöz lehet vágni,
magyarán: unalmas lesz az egész. A japán harmonikus
és artisztikus mozgása, félreérthetetlen jelrendszere, tökéletes anyagismerete, a bozontos géniusz költõhöz
méltó megértése, átélése és mindenekelõtt szuggesztív
eljuttatása a nézõkhöz legnagyobb koncertélményeim
közé tartozik.69 Rövidesen az Állami Hangversenyzenekar vezetõ karmesterévé nevezték ki. A közönség és a
68. Hazánkban kínos vergõdés megtalálni a helyes, jólesõ megszólítást.
Bezzeg a franciák: Monsieur, Madame, Mademoiselle! – Nem lehet hibázni,
megalázni, nevetségessé válni.
69. Bizonyára elfogult voltam. Boldog lennék, ha ez lenne legnagyobb hibám.
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zenekar (!) lelkes szeretete, tomboló sikereinek hõfoka
évtizedeken át nem lanyhult; társaságok alakultak,
könyveket írtak tiszteletére. Aztán az okosok elüldözték. Viszketett a fenekük: a helyére akartak ülni.70 Az a
benyomásom, hogy a magyar közönség sohasem szeretett ennyire õszintén (a hölgyek könnybe lábadt szemmel) egy hosszú esztendõkön keresztül köztünk munkálkodó vezetõ egyéniséget.
Ez a szerencsével párosult siker, a remek versenyzõk,
a heves indulatok, a nézõszám váratlanul és valószínûtlenül magas mutatója nagy erejû hordozórakétának bizonyult: negyedszázados keringést biztosított ennek a
fényes szatellitának: a karmesterversenynek.
A Zeneakadémia zeneszerzés-tanszakának termébe,
a holnap komponistái között, a feltûnést nem kerülvén,
beszivárogtak a holnapután még és már meg nem értett
hõsei. A radikálisok. Hogy miben voltak azok, az természetesen csak derengett puha álmaikban; a másként
gondolkodók közé sorolták magukat. Keményen.
Sugár Rezsõ tanári, tanszékvezetõi öngyilkosságra készült: „Nem kell már senkinek, amit én írok, csináld te,
neked jobbak az idegeid”. Próbálkozásaim eredménytelenek voltak, hajthatatlan maradt, csak az idõpontot
tudtam késleltetni. Hatvanéves korában (1979) súlyos
csapást mért rá második nagy oratóriumának, a
Savonarolának kegyes hazudozásokkal álcázott, méltánytalan megbuktatása. Klimax köszöntött a gyakran
feminin karakterisztikumokkal felruházott mûfajra:

70. A magyar múlt és jelen hemzseg az ilyen helycserés ügyeskedésektõl
(s gondolom, a jövõ sem tér majd le a bevált útról). Az unalomig ismételt
Mahler-kirúgásnak nem ártana egy posztmodern köztéri szobor.
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a zenére, s ezen belül különösen a contemporaine71 törekvések hisztériáira. Az affektált finomkodás, a tudálékosság, a dilettáns matematika, az elméleti, filozófiai
blöffök (csak kapásból: aleatória, szerializmus, zen
buddhizmus, Cage csendje), a görög, latin címadás dodonai homálya (biztosra veszem, hogy ekkoriban vásárolták fel az antikváriumok az ötven éve eladhatatlan
görög–magyar szótárokat), mind-mind a tehetségtelenséget, a közlendõk hiányát leplezõ fügefaleveléül szolgált. Zrínyi, Vörömarty, Petõfi, Ady, József Attila, Bartók
és Kodály megfellebezhetetlen férfiasságát a jogosítványokat lassan megszerzõ másság képviselõi72 ítélték abnormális tulajdonságnak, mert hát szerintük a csúnya a
szép, a gusztustalanság a bódító, az érthetetlen a titok,
a felfedhetetlen szépség szentimentális, az élmény a banalitás, a megkérdõjelezés már-már erotikus robbanás,
Berlioz bombasztikus zsengéi között is legszebbek az
egyértelmûen dilettáns mûvecskék, Mozart a száznál
magasabb Köchel-jegyzék számozásnál alig elviselhetõ,
Mahler hagyján, de Bruckner az igazi, nem beszélve Ives
„Megválaszolatlan kérdés” címû korszakalkotó kompozíciójáról (csak tudnám, milyen korszakot alkotott; erre még a
rajongva szeretett és – szerencsémre – személyesen is jól ismert zseniismerõsöm, Leonard Bernstein sem tudott meggyõzõ választ adni).
Farkas hetvenedik, Sugár élete hatvanadik esztendejében ment nyugdíjba. Említettem már, hogy mindkettõjüknek iparkodtam segíteni. Szeretett és tisztelt tanáraim
71. Zeitgenössische, cjdhtvtyybq, contemporary, kortárs, sÚgcronojhs (görög szakosoknak)
72. Liberális, szabadkõmûves, melegre fordult ösztönéletû, szektás, dogmatikus és egyéb deviánsokra gondolok. Ezek csak akkor zavarnak, ha a maguk
hasznára és mások kárára mûködtetik másságukat.
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voltak, nem esett nehezemre. F. F. már nagyon unta a tanítást, problémátlanul írta hatalmas életmûvét, s jót mulatott a közönség fagyos unalmát kiváltó izzadmányokon. Mosolygott, felhúzta szemöldökét: „A szerzõknek
bizonyára tetszik! Bááár?!” Sugárt idegesítette a Zeneakadémia feszült légköre, szegény Sárközi tanári vergõdése.
Rosszul érintette, hogy én kemény voltam a „Szelistyei
asszonyok” meg az „Elvtárs, Sztálin nevével, munkára
készen, indulj elõre hát!” címû (mellékesen szólva: remek) tömegdal szerzõjével. Egyetértett velem, de rendkívül finom, szomorkás és csendes alkatát bántotta az én
balkáni agresszivitásom, hirtelen fellobbanó haragom.
A Savonarola leverõ fogadtatása végképp elvette kedvét
a zeneéletben betöltött tevékenységétõl. Visszavágyott a
„Konzi”-ba, de cukorbaja már kezdett elhatalmasodni.
A pótapám, F. F. feletti apáskodásom, kifutófiúi szerepköröm teljesítése, a napi és zenepolitikai tekervényeket
mindkettõjüknek magyarázó, pszichoterapeuta kontárságom ideje alatt már végiggondoltam a tanszék megszervezéséhez szükséges új tanárok felkérésének „így
nem lehet tovább” fedõnevû mûveletét. ’75-ben rábeszéltem Sugárt, hogy indítsuk el az elektronikus zene oktatását, kérjük fel Pongrácz Zoltánt – a sokáig mellõzött mestert, aki a Rádió nagyvonalúságának köszönhetõen sok
darabját realizálhatta –, hogy tanítsa ezt a tiltott gyümölcsnek tartott meddõ reménykedést. Az õ darabja, a
feleségét körülvevõ hangokból, zajokból, zörejekbõl manipulált Marifónia címû mûve a legelfogadhatóbb, amit e
mûfajban hallottam. (El ne felejtsem Székely Iván For
alrun-jét!) Egyidejûleg Maros Rudolf kezdte oktatni a korszerû notációt (a zene kottapapírra vitelének megszámlálhatatlan lehetõségét; ezt késõbb néhány tanévre Durkó
Zsolt vette át). Soproni Józsefet, az ellenpont és a zeneszer-
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zés mesterségbeli tudásának kimagasló alakját s az operái révén igen népszerû és ismert Szokolay Sándort pedig
a fõtárgy tanítására hívtam meg. Bozay Attila, majd valamivel késõbb Balassa Sándor a hangszerelés rejtelmeibe
vezette be az elhivatottságot érzõ növendékeket, de a renitenseket és a lustákat is.
Visszaállítottam az egyetemi struktúra tanársegéd stallumát. Ez viszonylag könnyen ment, mert az oktatási
tárca és a kor törekvése egybeesett Újfalussy József álmával: legyen végre egyetem a fõiskolából. (Máig tart a vergõdés, hogyan lehet fõiskolai metodikával mûködõ intézménybõl
egyetemet faragni. Röviden összefoglalható véleményem szerint: sehogy. Az elnevezésnek csak bürokrata, adminisztratív
ködösítéssel, de inkább hazudozással lehet megfelelni. Virágba
borult a fontoskodás, a nagyképûség, az üres fecsegés és nagyon is hatékony félelemkeltés. Hála égnek, ez már nem az én
dolgom.) Az elsõ tanársegéd Szúnyog Balázs volt. Nemsokára Vajda János is mellém ült. A zeneszerzés tanszék felségvizein hajókázott a karmestertanszak is, ezt akkoriban Kórodi András irányította. A több tanéven áthúzódó,
komoly nehézségekbe ütközõ újjáalakítást végül is sikerre vittem. Akkoriban azt hittem, olyan kommandót
hoztam létre, amellyel kiszabadíthattuk volna a
Mogadishui repülõtéren veszteglõ utasszállító gép terroristáinak fogságában rettegõ, német utasait.
Tudom, hogy ez a testület remekül mûködött, magas
szakmai mércékkel mért, nagyra becsülte a munkát, kollegiális, egymást tisztelõ légkör alakult ki, a pedagógiai
elvek különbözõségeit nem volt nehéz elfogadni; a vizsgák feszült légkörét igyekeztem messzemenõ demokratizmussal, elfogulatlansággal, az egymástól eltérõ nézeteket kiegyensúlyozva lebonyolítani. A stilárisnak nevezhetõ elképesztõ különbségek megkérdõjelezése nem
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lehetett vita tárgya; szórakozatónak találtuk még a kifejezetten polgárpukkasztó mutatványokat is. Tudom, de
legalábbis remélem, hogy mindezeket kollégáim is így
látták, így érezték. (A rendszerváltás miszlikre szaggatta ezt
az együttmûködést. Egy patakból se tudtunk volna kimenteni
egy hipochonder fuldoklót – még a Rubicon gyérvizû medrébõl
sem, amelyet Fellini mutatott meg Róma címû filmjében.)
A felvételi vizsgák irgalmat nem ismerõ sûrû, fojtogató, tûzforró légköre nem kedvezett sem a jelölteknek,
sem a bizottságnak, amelynek létszáma – a kíváncsiságtól hajtva és meglepetésszerûen – a szükségesnek a kétszeresére növekedett. Reggel 9-tõl este 9-10 óráig (rövid
ebédszünettel), június végén, július elején a III. emelet
18-as termének délkeleti–délnyugati tájolású hatalmas
ablakai ontották a 35-40 Celsius fokos napsugárzást; a
diákok s a tanárok izzadtak, izgultak, a felvételi mûvek
elõadómûvészei káromkodtak, nem akartak várni. „Legyenek már egy kis türelemmel!”, „barátaik sorsáról
van szó”, becihelõdtek, kinn felejtették a kottát, „hol
van a fuvolista”, „az énekesnõ bizonyára kiszaladt a
mosdóba” – „na, akkor kezdhetünk?” Vonós hangszerre
készült mû esetén elkezdõdött a kínosan hosszadalmas
hangolás, a teremben melegebb volt, mint az árnyékos
folyosón, korrekcióra volt szükség. Derûs feszültséggel
kezdtük, de már akkor megjelent egy-két tekintélyesebb tanár, a fõigazgató (késõbbiekben a rektor), és…:
„nem protekciót kérek, csak fokozott odafigyelést, a
szülei fontos emberek”, „évek óta ismerem, igazán tehetséges, de nagyon rossz vizsgázó”, „kitûnõ kollégánk
fiáról van szó”, vagy – a gyõri szakközépiskola remek
zeneszerzéstanára, Draskóczy László: – „csak elkísértem a kislányt, féltem a kudarctól, biztos vagyok benne,
hogy pályaalkalmas”. (Akit õ ajánlott, azt szinte vizsga nél-
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kül is felvehettük volna; Tallér Zsófiát például. Ugyanebbõl a
mûhelybõl – ahol Fekete Gyõr István73 is tanított – került
az akadémiára Reményi Attila, Fekete Gyula, Serei Zsolt és
mások.)
Többnyire rám várt az a kétes dicsõség, hogy legközelebbi, nagy tekintélyû kollégáink fiait – szemérmesen
fülembe suttogott, bizonytalankodó kéréseik nyomán –
tanítsam, gondjaimba vegyem. Sugár Miklós, ifj. Kurtág
György, Durkó Péter vagy a Tóth Árpád-unoka, Hollós
Máté. Utóbbiért a bolondos zenészzseni, Kistétényi
Melinda pattant a szorítóba, de erõsítésül Újfalussy József
sem restellte nyomatékosítani egy esetleges sikertelen
felvételi vizsga – õt is érintõ – kényelmetlen következményeit. A legmulatságosabb támogató érvelésben
Kondor Ádám részesült: valamelyik bizottsági tag – de
lehet, hogy a tanulmányi osztály vezetõje – e szavakra
fakadt: „vegyük fel, ha lehet, mert ez a fiú Ungvári Tamás
(a neves fordító, esztéta, publicista) elsõ feleségének
második házasságából született gyermeke”. Szokolay
vállalta; nem hinném, hogy sokra mentek egymással,
errõl legszívesebben nem beszéltünk. (Olyan esetben,
ha komoly kétségek merültek fel valakivel kapcsolatban, az is eldönthette a vitát, hogy valamelyikünk szívesen vállalta-e a jelölt tanítását.)
Sietve tenném hozzá, hogy ezek a fiatalemberek (legtöbbjük legalábbis) „protekció” nélkül is felvételt nyertek volna. A másik fõiskolán is felháborított, ha érdemtelenre pazaroltak akárcsak egy kiadós vitát is, csak csupán azért, mert „Valaki” telefonált. Az azonban még
inkább dühített, ha egy nyilvánvalóan tehetséges fiatalt
73. Ajánlásomra nevezték ki a budapesti Bartók Béla Zenei Szakközépiskola
zeneszerzéstanárává. Tökéletes képzésben részesítette tanítványait. Késõbb
hívtam a Fõiskolára, de ragaszkodott a Konzihoz.
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azért kérdõjeleztek meg, mert „Valaki” telefonált. Mindkét csatatéren arra törekedtem, hogy a protekciósok
ne (!) részesüljenek elõnyben. De hátrányban se! Viadalaim többségében ez a józan álláspont gyõzött. Eufémizmus lenne letagadnom, hogy a fent említett esetekben azért volt egy-két vereségem is.
Szerettem tanítani. Hetente kétszer 2-tõl 7-ig mindannyian együtt voltunk, függetlenül attól, hogy elsõs
vagy ötödikes volt a zeneszerzõ-palánta. Raffaellonak
Az athéni iskola címû freskója, a kép témája, a közös gondolkodás, dialogizálás öröme lebegett elõttem. Mindenki elmondhatta a magáét, de a platóni metódust alkalmaztam: visszakérdezésekkel, ravaszkodó csapdákkal,
meglehetõsen biztos tárgyi ismereteimre támaszkodva
és jó ízlésemben bizakodván terelgettem a megoldások
felé vezetõ út közös felfedezését. Nem vállaltam az
arisztotelészi szerepet, arra ott volt Bach, Mozart,
Palestrina, Monteverdi, Bartók. Korrekció, korrekció!
A mûvészet elsajátításának egyetlen segédeszköze; tehetséget, ízlést, hallást (a szó igencsak összetett értelmében), képzelõerõt nem lehet tanítani. Saját felismerésekre kell noszogatni a hiú alkotót; arra, hogy szembenézzen önmagával, az alkotás mûvészi és erkölcsi
felelõsségével. Remek partnereket találtam: Csemiczky
Miklóst, akinek finomsága, lelki és zenei eleganciája igazi alkotói vénával párosult, Serei Zsoltot, az avantgarde
és a zene határvonalán egyensúlyozó, óvatos duhajt,
Király Lászlót, a sikerre és népszerûségre vágyó ártatlan,
de értékes mûvészt, aztán a lányokat, akik rendületlen
szívóssággal akarták meghódítani a mindmáig – alig bevallhatóan – terra incognitá-t. A már említett radikálisoknak ez nemigen tetszett. Hátrább ültek, ironikus megjegyzéseket tettek. Gupcsó Gyöngyvér szinte minden
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órán sírva fakadt, s ekkor az athéni iskola metodikáját
felcseréltem valamelyik hatodik kerületi óvoda vagy általános iskola alsó tagozatos osztályának gyermeteg és
kínos pedagógiai eszközhasználatával. Csapó Gyula, akit
Sárközitõl örököltem, már a felvételi vizsgán azzal brillírozott, hogy magabiztosan elõadott, szerény kvalitásokkal rendelkezõ felvételi kompozíciója befejezéseként teljes erõbõl lecsapta a zongorabillentyûket takaró
fedlapot, s diadalmasan felugrott, lesvén a hatást.
Mindvégig a kellemetlenkedésben lelte örömét.
Kistétényi Melinda, a szolfézs koronázatlan királynõje
sikoltozva rohant ki a terembõl, kiáltozván: „Kidobni,
eltávolítani!!! Ilyen alakoknak nincs helye a mûvészetben!” Csapó muzikális és pimasz krakéler volt; felvettük. Sárközi meg se próbálta, hogy szót értsen vele, behúzta a nyakát, és feladta kurtára szabott, zeneszerzéstanári pályafutását. Én folytattam a még nála elkezdett
zenemûve korrekcióját. „Kézfogás lövés után”, ez volt a
keresetlen címe; végsõ megfogalmazása három perc tíz
másodpercnyi blöff lett, ezzel házalta végig Európa,
majd Észak-Amerika ösztöndíj-alapítványait. „Vendégprofesszorként” tanított és mellékesen hozzákezdett
egy operához, az ötfelvonásosra tervezett Phaedrához,
amelybõl húsz év alatt kettõt sem tudott megírni. Az elsõ felvonás egy részletét természetesen lemezre vették
(hazai földön), nehogy az újabb magyar zeneszerzés
egyik remekét kikezdje az elmúlás. Írt egy mûvet színészhegedûre (?) is, meg jókívánságokat Cage-nek;
Beckettet magnetofonszalagra méltatta. Idehaza az Új
Zenei Stúdió megroggyant gárdája tõle várt vérátömlesztést, erõsítést. Még mindig nem vették észre (természetesen nem akarták észrevenni), hogy csak a szája jár,
éppúgy, mint amikor Gyöngyvért ríkatta meg annak
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idején. Felfedezte, hogy két-három évente haza kell látogatni (közben jóllakni meg jókat inni is lehet végre),
elõadatni a „Kézfogás…” legújabb átiratát s a két
szordinált trombitára, oboára, orgonára és kartondobozra (micsoda lelemény!), s a felfrissített, majd’ huszonöt éves „lövés után”-t a szerzõ vezénylete alatt
(mellett? felett?) lemezre venni. Majd usgyi, nyúlcipõt
húzni, mesélni az amerikai hülyéknek világraszóló sikereirõl. A Pannóniában senyvedõ konzervatív hülyéknek
meg az ottaniakról. Rákkánon. Zenemûvei nincsenek,
de ezzel méltóképpen áldoz a mélyfilozófus Cage emlékének. Hazánkfia továbbment: nemcsak ült a zongora
elõtt csendben, meditálva, hanem arra is volt energiája,
hogy lecsapja a fedelét. A „csapó”.
Ifjú Kurtág Györgyöt is eme nemes fából faragták.
Õ a fontoskodás világbajnokságára tört. „Nálam ez így
van!” – szólt rezzenéstelenül, ha valami marhaságot hozott. Egyik alkotásának meghallgatása után nehezményeztem, hogy túl sok „á” hang van a papíron, fárasztó
és unalmas. „Nem tehetek róla – szólt magabiztosan –,
ez a mûvem egy Szpasszkij–Fischer világbajnoki sakkmérkõzés dekódolására épült. Sokszor alkalmazták az
A2–A4, az A–A3 és hasonló lépéseket.” Liberális, amerikai szellemben nevelték. Sárai Tibor mesélte, hogy egy
alkalommal közös asztalnál ült a Kurtág-házaspárral és
Gyurikával (aki épphogy betöltötte tizenegyedik életévét). Sárai rengeteget dohányzott, s bár savanyú ember volt, tréfálkozva fordult az ifjúhoz, és megkínálta cigarettával. „Köszönöm, de már leszoktam.” Elsõéves
vizsgadarabja (basszusgitárra, két magnetofonra, „liveelectronic”, négy hatalmas hangszóró egy kis teremben)
után Szervánszky Endre tombolva követelte: „Ki kell rúgni ezt a gazembert! Mit keres ez itt?” Testemmel és halk
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szóval védtem meg a kissé késõn érõ, aberráltnak tûnõ
kamaszt.74
A deviancia kiköveteli az anekdotázást, bár csak
azért iktattam ide ezt a frivol hangot, hogy az életünkre
annyira jellemzõ érvényesülési trükköket, reklámfogásokat, ürességet – olvasómmal közösen – rögzítsem. Sajnálatos, hogy teljes „életmûveket” építenek a semmire,
hogy következmények nélkül lehet hazudozni – a végtelenségig. Az meg felháborító, hogy kinevezzék a „legnagyobb” írókat, festõket, tudósokat, zeneszerzõket,
színészeket, azokat, akik éppen beleillenek a kurrens
politikai vonalba, akikkel szavazatokat lehet megkaparintani; ahogy azt a Móricka vezényelte közvéleménykutató szabadcsapatok elképzelik.75
***
Megszámlálhatatlan és felmérhetetlen ama napok,
órák, percek száma, amelyeket életem során bizottságokban, értekezleteken, országgyûlésen, vizsgákon, zsûrikben, hivatali elfoglaltságaimból adódó kötelezettségeim
okán: a köz javára feléltem. Ma már értelmetlen azon
töprengeni, vajon érdemes volt-e, vagy sem. Ha az ember – tapasztalatlanságból, hiúságból, egy belsõ hang vélt
vagy valódi nyomására – igent mond, akkor már foglya
74. Kurtág Márta, a csendes anyuka így szólt hozzám a vizsga után: „Köszönöm, hogy embert csináltál Gyurikából”. Szelíd válaszom: „Jobb lett volna,
ha te csinálsz belõle embert, én meg zeneszerzõt”.
75. Úgy 2000 táján Rockenbauer, a jóravaló, operabarát, fideszes miniszter
a Zeneakadémián: „Boldog vagyok, hogy a három legnagyobb (?) magyar
(?) zeneszerzõt, Ligetit, Kurtágot és Eötvöst együtt láthatom a színpadon.”
(Már régen nem botladoztak a hazai ugaron, legfeljebb emelvényeken.)
Én jól mulattam, kollégáimnak nyugtatót küldtem. Istennek hála, az efféle bárdolatlanság csak olyan undort vált ki belõlem, mint gyermekkoromban a csukamájolaj nyeldeklése.
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lesz az élet diktálta tempónak. Nehéz rostálni, a felelõsségérzet zsarnoksága eluralkodik (hátha akkor történik
valami disznóság, amikor nem vagyok ott?), a fontosság
folyamatosan táncol a fontoskodás beretvaélén, mikor
jön el a lemondás pillanata, lehetséges-e a „köd elõttem,
köd utánam”. Felismerhetõ-e, hogy már nincs rám szükség, bevárandó-e az utánam következõk dörömbölése,
elvárható-e, hogy úgy csinálják majd, mint én? A késés
elõhívja az árulást, összeesküvést, a tisztelet gyûlöletté
torzul. Nincs kiút, nem segíthet senki.
*
Nagyon készültem lányom harmadik születésnapjára 1975. április közepe táján; még néhány nap, és ünnepelünk. A hátralevõ idõben percre beosztott teendõk
sokasága. Valamelyik gyönyörû szép, napsugaras tavaszi délelõttön 9 órakor, összeült a Szerzõi Jogvédõ Hivatal vezetõsége, hogy Kadosa Pál elnökletével végigtárgyaljon egy meglehetõsen sok napirendi pontból álló
kérdéscsomagot. A Vörösmarty tér Vigadóhoz ragasztott irodaépületében, a késõbb csak „elizé(lt)” palotának
nevezett létesítményben ültünk. Valamelyik konferenciateremben az elnök úr sopánkodott, hogy a reprezentációs költségek csökkentése (az új mechanizmus maradványa) megfosztott bennünket a Courvoisier konyak gyönyörétõl, s kénytelenek vagyunk Lánchíd
konyakra fanyalodni, amit jobb körökben: lenchájd-nak
ejtettek. Kávét is kaptunk; elkezdtük a munkát, de fél
tíz körül hevesen rontott ránk az egyik titkárnõ:
„Petrovics tanár urat kérik a telefonhoz, rendkívül sürgõs
ügyben!” A félelem úgy szorította el a torkomat, mint
ahogyan nagyanyám vagy Mami érezhette, amikor
meglátta a postás kezében a táviratot. Rettegve írták alá
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a kézbesítõkönyvet, reszketõ kézzel szakították fel a „telegram” gondosan összehajtogatott, leragasztott, vacak,
szürkésfehér papírját. Legtöbbször fellélegeztek. Felbukkant emlékeimben apai nagyanyám – Szultána –
rettenetes fájdalma és õrjöngése legidõsebb fia halálhírének olvastán. Minden, minden. Eszter, anyám, Erzsi
és ki tudja, milyen fantazmagóriák. Rohantam, beugrottam a „páternoszter ” csigalassúságú, két-három emeletet csikorogva leküzdõ kredencébe, a titkárságon az
egyik kedves hölgy sápadtan nyújtotta felém a kagylót.
Apró Gyula hangját hallottam: „Anyáddal nagy baj
van. Eszméletlenül fekszik a hallban. Már hívtam a
mentõket.” A titkárnõ elvette a kagylót, „tessék sietni,
rögtön megyek az ülésterembe, elmondom, mi történt”.
Egy új nagy Polski (a régit lecseréltem), a „szocialista
Mercedes” nem vacakolt. Csak nyomni kellett a gázpedált, és néhány perc alatt a Lajos utcába értem. A mentõk még nem voltak ott. Mami pongyolában, görcsös
testhelyzetben hevert a hallt és a hálószobát összekötõ
ajtónyílásban; lélegzetvételét, pulzusát alig lehetett érzékelni. Férje magatehetetlenül topogott; annyit motyogott, hogy a fürdõszobából vonszolta ki egyedül, s
csak azután telefonált, hogy megtudta Erzsitõl, hol vagyok. A mentõket hívta legelõször. Megjöttek. Csak egy
emelet, amelyet az ostrom alatt több száz alkalommal
száguldottam végig: kettesével, hármasával vettem
a lépcsõket fel-le, kíváncsiságtól hajtva, menekülvén a
haláltól, amelyet egy tüzérségi össztûz, riogató aknapötyögtetés, ritkábban légitámadás küldött a nyomomba. Az a komótos lépegetés, amellyel a két egykedvû,
rutinos férfiú vitte lefelé a hordágyat, kétségbe ejtett.
Lépegettem mögöttük, és az járt a fejemben, hogy minden másodperc számít, ezek meg… Ezek meg azt csi-

195

nálják, ami a dolguk. Aztán megláttam anyám magatehetetlenül rázkódó fejét abban a tükörfényes, koromfekete, repeszektõl még mindig töredezett csempeburkolaton, amelyet a harmincas évek tervezõje álmodott a
lépcsõház falára. Ebben néztem meg magamat sokszor,
amikor elindultam valahová, vagy jöttem haza estefelé.
(Most és ma – visszatekintve – úgy tûnik, hogy az alvilágba
ereszkedtünk; akkor ez a szépelgés nem jutott eszembe, de harminc évvel Mami halála után, nárcizmustól mentesen figyelem: már komolyra fordult a dolog. Csak homályosan látom
magam, nem tudom, hány lépcsõfok van még hátra, a komótos
lépegetést is túl gyorsnak vélem.)
– Vezessen szorosan mögöttünk, akkor a piros lámpákon is átjöhet – utasított az orvos –, a Margit Kórházba megyünk!
Néhány perc múlva már jött is kifelé az épületbõl:
– Tovább a Honvédkórházba, ezek nincsenek erre
felkészülve!
Immár folyamatosra kapcsolták a vijjogást, forgott a
lámpa, most meg a sebesség riasztott meg. Te jó isten!
Ennyire sürgõs? Nyeldekeltem, fejemben a három évvel korábbi Üllõi út–Szabolcs utcai „magán-mentõautózás” is felbukkant, de most egyedül ültem, négy-öt méteres követési távolságot tartva tapadtam a fehér mentõkocsira. A megérkezésre már alig emlékszem; azt
hiszem, az idegsebészet intenzív osztályára vitték. Iparkodtam férfiasan viselkedni, fegyelmezetten ácsorogtam – nagyon nehezen ment. Cselekvésképtelenségre
ítéltek, feleslegessé váltam. Mondták, hogy majd estefelé jöjjek be, adjam meg a telefonszámomat.
Már sötét volt, mikor felvezettek a kórterembe. Mami
nem tért magához; egyedül volt, különbözõ csöveket,
vezetékeket láttam rajta, a karján, az orrában; felpolcol-
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ták, szinte ült, kicsit szuszogott. Adtam az arcára egy puszit, alig értem hozzá, magam alá tuszkoltam valami hokedlit, fogtam a paplanon nyugvó kezét. Nem reménykedtem, nem sírtam, nem tudtam semmit, nem gondoltam semmire. Valamikor bejött a nõvér, levette kezemet
Mami kezérõl, felállított, „most jobb, ha már hazamegy,
búcsúzzon el”, újra adtam egy puszit, még megfogtam a
kezét; az ápolónõ gyengéden terelt kifelé, az ajtóból még
néztem, visszabámészkodtam, lehetetlen.
Hajnalban telefonáltak.
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6.

Ebben az esztendõben még Richard Wagner gyötört és
taposott meg alaposan, hogy aztán önfeledt, vadonatúj,
eddig nem ismert gyönyörûséget kapjak abból a varázsitalból, ami – természetesen – õ maga; ennek hatása
nem másnaposságot, múló kábaságot eredményezett,
hanem életre szóló és egyre mélyülõ csodálkozást. A zene szerepváltozását, a legnagyobb mesterek teremtõgéniuszának világosabb megértését, saját tevékenységem szigorúbb ellenõrzését, a mûvészet felelõsségvállalásának felértékelõdését hozta meg számomra az a tíz
nap, amit tikkasztó nyárban töltöttem a wagneri zenedráma különleges zarándokhelyén, Bayreuthban.
Aligha szükséges hangsúlyoznom, hogy idehaza játszott remekeit késõkamaszkorom óta ismertem, elemezgettem, tán kicsit eltúlzott lelkesedéssel csodáltam. Boldog mámorban ültem a harmadik emelet középsõ lépcsõin, inkább negyven-, mint harmincfokos hõségben,
Klemperer, Osváth, Simándy, Losonczy, Székely Mihály,
Sárdy János, Mesterdalnokok. (Úgy látszik, hogy a forróság nélkülözhetetlen eleme a Gesammtkunstwerknek)
A Trisztán felfoghatatlanul rejtélyes, kromatikus harmóniáit zengettem pianínómon, Lajos utcai cselédszobám
szûk falai között; abbahagyhatatlanul (hiszen e zene folyamatában valójában nincs szünet!), hol visszafojtott
lélegzettel, hol kiáltozva az élvezettõl, hol káromkodva
(sokat vertem félre, nem könnyû játszani), kimerülve
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vágyódtam, hogy valakinek elmesélhessem azt az evidenciát: hihetetlen, hogy mit tud ez a Mester! – nem
volt senki a közelemben, s ha volt, zavart mosoly, persze-persze; személyfüggõ volt, hogy hangosan vagy
magamban hülyéztem le a szerencsétlent. Joviczky, az
érces hangú Siegmund a Walkürben, az egyiptomiasan,
furcsán csúnya-szép Delly Rózsi Izolda szerepében, elénekelte a szinte elénekelhetetlent… A bolygó hollandi-t
még szerettem, de a korábbiakat, mint már említettem
(Tannhäuser, Lohengrin), szinte bojkottáltam. Sokat olvastam hozzá, írásait, másokét is; még kavargott a levegõben a „Hitler kedvenc zeneszerzõje”, antiszemitizmusa,
a zsidóság jogos duzzogása, a személyiségérõl formált
elmarasztaló vélemények, a hûtlenség, következetlenség, a Liszt-problémakör, Cosima, a pénz, a gõg, politikai és világnézeti szélkakaskodása – a végtelenségig.
Közel két évtized telt el, s a véletlen és a szükségszerûség – ahogy ezekrõl az iskolában tanultunk – összetalálkozott. A véletlen Csikós Attila, az ambiciózus díszlettervezõ-jelölt személyében inkarnálódott. A zarándokvárosban, az opera épületében „kisinaskodott”, a
Wagner-unokák történelmi jelentõségû, kultusz fel- és
megújító munkásságának bûvkörében tanulta a színpad hihetetlenül bonyolult, óraszerkezethez hasonlítható mûködésének, mûködtetésének technikáját. Egy
felidézhetetlen beszélgetés során említette, hogy érdemes lenne néhányunknak végignézni a nyári játékokat
megelõzõ fõpróbahét elõadásait, segít megszervezni,
elintézi a belépõket. Mûködésbe lépett belsõ megérzésem. A szükségszerûségrõl. Tán öt mûvet próbáltak
egymás után, azokat, amelyeket egy hónap alatt, augusztusban vittek a nagypénzû, javarészt külföldiekbõl
összetoborzott közönség elé. A magyar, kispénzû, pro-
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tekciós csapat felállása így festett: Mikó András (az
Operaház fõrendezõje), Blum Tamás (a mindenrõl legtöbbet tudó karmester, drámaszakértõ, korrepetítor, társalgó, a német nyelvet tökéletesen bíró, Wagner-fordító
csodalény), Szinetár Miklós (rendezõ) és jómagam.
Magammal vittem az öt mû kottáját, szövegkönyvét.
Egy magánház szobáját béreltem, reggeltõl délig újraolvastam az aznapi vagy a következõre kitûzött alkotás
zongorakivonatát. Szükségem volt a felfrissítésre, hiszen Wagner többnyire bonyolult és veretes mondatokat írt, rengeteget „beszélnek” darabjaiban, s a zene idomulása a szituációkhoz, szavakhoz, gondolatokhoz,
mögöttes tartalmakhoz annyira tökéletes, hogy a mû
teljes befogadása elképzelhetetlen a szöveg igen pontos
megértése nélkül.76
Utána séta az étterembe. Délután négykor kezdõdik
az elõadás, hosszú, másfél órás szünetekkel; akinek volt
elegendõ pénze, ismét beült, immár vacsorázni. Éjfél felé értem haza, másnap ugyanaz. Ha nem volt elõadás,
kiegészítõ sportként a nevezetességek megtekintése, a
zenétõl szenvedélybeteg Ludwig-világ77 és – Csikós
Attilának hála – a színház építészeti, gépészeti, színpadi
felkészültségének alapos átvilágítása. Akkortájt Wieland
már nem élt, Wolfgang Wagner fogadott bennünket, és
kissé zavartan indokolta egy magyar Brünnhilde leváltását. (Sajnos igaza volt.) A fõpróbák lelkesítõk voltak.
Elvarázsolt világban éreztem magam, ezek a mindenna76. F. F. latinos szellemisége a következõ tiszteletteljes, ironikus megjegyzést sugallta: „Wagner hatalmas lángelme. Egy hibája volt: túlságosan tisztelte szövegíróját; minden sorát megzenésítette; ezért dalmûvei a kelleténél kicsit hosszabbra sikerültek.” Kuncogtunk együtt.
77. II. Lajos bajor király tette lehetõvé a bayreuthi operaház Wagner elképzelései szerinti felépítését, mûködtetését. Rajongott a zenéért, Wagnerért,
lehetõségeit meghaladva nyújtott neki anyagi és erkölcsi támogatást.
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pok semmihez sem hasonlíthatóak. Leginkább a Trisztán és Izolda színpadképe, a zsinórpadlásról a színpad
járófelületéhez kifeszített sok ezernyi (tán tízezernyi)
horgászdamil mûködése bûvölt el. Járatokat alakítottak
ki ebben a sûrû „erdõben”, amelyet elképesztõ világítástechnikával tettek élõvé, a szivárvány összes árnyalatainak sötét tónusú váltakoztatásával. A Trisztán éjszakai
darab. Emlékeim halványulnak, de ennél szebbet, torokszorongatóbbat azóta se láttam. Jozef Svoboda tervezte a
díszletet, Everding rendezte, Horst Stein vezényelte az
elõadást. A többirõl csak annyit: egyik sokk a másik
után. Eszembe se jutott, hogy bírálgassam a rendezéseket, énekeseket, karmestereket. A fedett zenekar hangzásának jellemzésére kicsit szegényes a tökéletes jelzõ.
Felfogtam és megértettem a 19. század vége s a századforduló narkomán tébolyának leküzdhetetlen intenzitását, a máig elhúzódó (enyhülõ?) viták szektás metodikáját.
A nyereg alatt puhított hús harcosai, a kis magyar
csapat – szegényes fegyverzetével – nem gyõzni jött
Madarász Henrik78 világába, hanem tanulni. Blum
Tamás volt közülünk az egyetlen, aki a szó valódi értelmében tudta, hogy mirõl van szó. Mi, többiek – naiv beavatottságunkkal – csak módjával haladtuk meg a mûvelt bérlõk hozzáértését, bennfentességét.
Az utolsó elõadás utáni, meglehetõsen késõ esti órákban indultunk haza kettesben, Csikós Attila kétszemélyes Jaguár gépkocsijával. (Valószínûleg ez volt akkor az
egyetlen darab Magyarországon.) Hazánk területén már
én vezettem, õ aludt. Ezen hajnali órákban fogtam fel,
hogy, hál’ istennek – meg Csikós Attilának –, valami visz78. A Lohengrinben szereplõ szász király, aki sereget toboroz a kalandozó magyarok ellen, s akiket a függöny legördülte után bizony alaposan elpáhol.
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szavonhatatlan csoda történt velem. Megláttam a fákat
az erdõben, a virágokat a réten; bennem, saját magamban
érlelõdött meg az ide-oda repdesõ részletek összetartozásának bizonyossága, a Wagner kínálta totalitás titkainak megértése. Úgy vélem, hogy azóta egyre többet tudok errõl az életmûrõl, tüneményrõl; érzésem szerint
néha többet is, mint amennyi található benne. (Saját magamat nyugtatandó: a Tannhäuser és a Lohengrin továbbra se…). Meddõ fáradozás lenne kutakodnom magamban: vajon mi történt velem és bennem? Az egyetlen reális és földhöz ragadt magyarázatot a damaszkuszi út
megvilágosodás-pillanata (Caravaggio modorában) kínálja, bár én nem azért utaztam Bayreuthba, hogy a
Wagner-hívõket lemészároljam. A Saulus–Paulus jelenetbõl is csupán a kegyelmi állapot megszületésének
döbbenetes, nem várt, valójában felfoghatatlan mozzanata dereng fel agyamban (szívemben?). Azt bízvást állíthatom, hogy életem során ritkán fordult elõ velem
ilyesmi; ha csak ez egyszer történt volna meg, akkor is
hálás lennék a sorsnak azért, hogy részeltetett benne.
***
Nem szerettem a fesztiválokat, szemléket, a mediterrán nyári játékokat, amelyek hazai utánzása gyakran
fulladt bele az ég csatornáiból a színpadra és nézõtérre
zúduló vízözönbe. Természetem tiltakozott az egymás
nyomába érõ produkciók sokasága ellen; gyerekkoromból megmaradt rettenetes emlékem, a libatömés járt az
agyamban. Mindez ellentmond a sok-sok nyári zsûrizésnek – elsõsorban a kórusversenyeken –, de ez csak a
látszat: ilyenkor folyamatosan dolgoztam, figyeltem,
mérlegeltem, érveltem. Kemény munka volt, s azt mindig szerettem. A bayreuthi megmerítkezés is inkább egy
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súlyos gondok cipelésével, folyamatos gondolkodással
telített, kimerítõ és elszánt küszködésre hasonlított,
mint a világon egyre jobban megkedvelt, divatos és járványszerûen terjedõ, leginkább a nyári idõszakra idõzített tartalmas kikapcsolódásra. Ilyesféle magyarázat illik
arra is, hogy sohasem értettem a nyaralás körüli mániákus hozsannázást. Felülvén egy tengerparti sziklára, leheveredvén a fövenyes part szardíniásdobozra emlékeztetõ, zsúfolt strandjára, néhány perc elmúltával
unatkozni, majd dühöngeni kezdtem: mi az ördögöt
keresek én itt? Úsztam egyet, s visszamentem az üdülõbe, szállodába, a Costa Braváról pedig – a sok monokinis hölgyet is figyelmen kívül hagyva, jóval a kifizetett
idõtartam vége elõtt – haza, Budapestre.
Csak szigorú önfegyelemmel tudtam elviselni a kortárs zene honi és nemzetközi seregszemléit, az ilyenolyan Tavaszok, Nyarak, Õszök zsibvásárait, az „én mûsorra tûzöm, ha te mûsorra tûzöd” kupeckedéseit, mindenekelõtt azonban a felhangzó mûvek túlnyomó
többségének tehetségtelenségét, csúnyaságát. Egyformák voltak; egy nap három koncert, közben hosszú félórákat vett igénybe a különösebbnél különösebb hangszerarzenálok ki- és bepakolása, majd következett egy
néhány perces jelentéktelen valami, amirõl többoldalas
ismertetõt olvashatott az ember, hogy ne unatkozzon az
anyagmozgatók hosszadalmas serénykedése közben.
Ugyanaz a néhány tucat, szerencsésebb esetben néhány
száz szakmabeli és mindenre kíváncsi, naprakész mûveltségre áhítozó bennfentes szaladgált egyik rendezvényrõl a másikra, tépték a hajukat, ha az egyik hoszszabbra nyúlt a kelleténél, „nem érünk oda, pedig az
elsõ szám érdekelne a legjobban!”. Ezek közül a legérdekesebb emlékem a Koszovóban, Prištinában rende-
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zett Tribina jugoslovenske savremene muzike79 két hete maradt. No, nem éppen a zenei mûsorok miatt – amelyek
alig különböztek Európa egyéb fesztiválanyagaitól –,
hanem a színhely, az albánokkal folytatott dermesztõ
beszélgetések (kiirtjuk, kikergetjük innen a szerbeket!),
a hegyeken szétszórt pravoszláv mini-bazilikák, egy
megtermett emberrel szinte azonos párkánymagassággal rendelkezõ (én kézzel értem el), tökéletes külsõ és
belsõ arányaival tündöklõ, és ehhez az „enteriõrhöz”
komponált ikonosztázai kedvéért. No meg a Rigómezõ,
a Kosovsko polje s a felhõkbe veszõ hegyek!
Fokozatosan foszlott le rólam az állandó igyekezet,
hogy naprakész legyek, hogy mindenrõl tudjak, hiszen
világossá vált: a fontos dolgok nem kerülik el az embert,
a jó mûvek nem maradnak a fiókban, az igazi eseményekre kell tartogatni az idõt, figyelmet, odaadást. Furcsa, megmosolyogtató párhuzamot vettem észre a mindennapi, a hétköznapi élet és az elmondott, tán okoskodó mondatok között. Ennek lényegét abban látom,
hogy mindent a maga helyén, idején, saját természetes
környezetében.
(Az orvosok, a képeslapok tukmálása: „gyümölcs, gyümölcs
– ez a legfontosabb!”, mindig zavart. Egy-két évtizede ébredtem rá, hogy csak akkor van kedvem hozzá, ha a fáról szedem
le, ott eszem meg a cseresznyét, meggyet, szilvát, mandulát,
diót, almát, szõlõt a tõkérõl-fáról, epret a földön térdepelve; akkor, amikor érik, vagy már kicsivel elõbb, de semmi esetre sem
primõrnek, vagy olyan évszakban, amikor egy epernek semmi
dolga a világon. Nem mosom meg, nem teszem kosárba, tányérba, mert… ha letesznek elém egy tálban ilyet vagy olyat,
már csak tömködöm magamba, vagy meg se eszem. Sejtelmem
79. Jugoszláv kortárszenei tribün
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sincs, hogy miért – de tudomásul vettem. Szigligeten szerencsére mindezek kedvemben járnak, olyannyira, hogy egy
harminc éve ültetett, rosszul termõ ringlófa néhány éve gyönyörû, egészséges szilvát terem. Magától váltott át, semmiféle mûvi beavatkozás nem történt! A ringlót nem szeretem,
a szilvát nagyon. Talán ilyen varázslattal is találkozhatunk
az életben…)
A balatoni faházban töltöttem az augusztust, Eszterrel; édesanyja valamelyik szabadtéri színpadon dalolttáncolt, szórakoztatta a kikapcsolódni, lazítani, szórakozni vágyó közönséget – hol a városmajori, hol a Feneketlen tónál összeácsolt nyári teátrum valamelyikén.
(Többször emlegetett Sárai Tibor kollégám, aki a Major déli oldalán húzódó házsor valamelyik épületében lakott, gyakran
panaszkodott, hogy minden este hallgathatja valamelyik zenés
vígjáték hatalmas hangszórókból feldübörgõ, divatos slágereit.
„A legnagyobb bajom – az elalvás esélytelenségén túl – az,
hogy Aldobólyi Nagy György rossz basszusokat ír!” – És ez
a rosszkedvû ember nagyot kacagott.) Nem nyugodtam bele lányom „elanyátlanodásába”; azt találtam ki, hogy a
szünetnap elõtti késõ estén, elõadás után, Erzsi induljon saját kis autójával Fûzfõre, én felmegyek érte, õ átül
hozzám (hiszen valóban fáradt volt), s én visszarobogok
vele együtt Szigligetre. Volt mindig egy falubeli leányzó, aki felügyelt az õszre már óvodába beíratott babám
álmára. Aztán harmadnap ebéd után visszavittem
Erzsit a fûzfõi vasútállomásnál leállított kocsijához: õ
Pestre indult, én sietve vissza. Már akkor is tudtam,
hogy ezeknek – és az ehhez hasonló akciók százainak –
semmi értelme sincs. A helyette kitalált, kierõszakolt
emberi, szülõi viselkedés erõltetése folyamatos kudarcok forrása lett; a történeteket elfelejtettem, a kesernyés
íztõl azóta sem tudtam megszabadulni.
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Nem sokat törõdtem vele, mert nagyszerû dolgokat
találtam ki akkor és az elkövetkezõ évtized során. Kislányomat megtanítottam úszni, késõbb nagyokat kirándultunk a Szent György-hegy szelíd és titokzatos kráterébe, keresztbegyalogoltuk a Badacsonyt, tollaslabdáztunk, bicikliztünk, s az utolsó mutatvány: átvittem
Keszthelyre a lovaglóiskolába. Az alattunk lakó parasztemberek gyerekeivel játszott, pesti barátai is lejöttek,
napoztak, fürödtek, esténként már sütöttük a rostra helyezett húsokat vagy ettük a Badacsonyban vásárolt,
frissen sült keszegeket. Néztük a csillagokat, a nap- és
holdfényben ragyogó, ezerszínû hatalmas víztükröt,
féltünk a viharoktól, égzengéstõl, villámlástól; meséltem, beszélgettünk, jókedvûek és boldogok voltunk.
Utánjárással bár, de sikerült elintéznem, hogy a Rádió–Televízió óvodájába járhasson. Minden reggel háromnegyed nyolckor vittem ki a Pasaréti térre, ott tettem fel a gyermekszállító buszra. Eszter már az elsõ alkalommal is nagy örömmel ment a Völgy utcába,
keservesen síró-rívó társait vigasztalta, mondván:
„Meglátod, hogy milyen jó lesz, ne sírj!” Két remek óvónõ foglalkozott velük, különösen a nálam vagy húsz
esztendõvel fiatalabb Ildi „nénit” szerette. (Én is.) Néhány társával azóta is tartja a barátságot.
Intermezzo
(Hommage à Gách Marianne)
Évtizedeket felemésztõ pályám során sok-sok interjút, riportot, elérzékenyülõ családi életképet, szakmát,
közéletet, oktatást érintõ kérdés-feleletet tettek közzé
rólam felkészült vagy felkészületlen, okos vagy ostoba,
szektás, többarcú, néha igazi újságírók.
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A legutóbbiak közé tartozott, ezek között is a legkiemelkedõbb: a kemény, megalkuvást nem ismerõ, tévedhetetlenül kérdezõ, lényegre törõ, csodálatos, sugárzóan vibráló, szemüveges és mégis csillogó szemû, gazdagon felékszerezett asszony, Gách Marianne. A Film,
Színház, Muzsika munkatársa volt, meg Heltai Jenõ unokája. Öröm volt vele találkozni színházban, koncerten.
Mosolygott, szigorú kíváncsisággal; tekintete, mint egy
vizsgálóbíróé: „Kedves Emil, mit csinál? Csinál egyáltalán valamit?”, „Mit szól a tegnapi esethez?”, „Ne lankadjon, az istenért!” – ilyesféle nyilakat lövellt felém, aztán
majd elolvadtam a felém sugárzó szeretetétõl, amit teljes
szívembõl viszonoztam. Valamelyik alkalommal aztán:
„Csináljunk egy hosszabb beszélgetést, meg kellene írnom, hogy most éppen mi van P. E.-vel, nincs kibúvó”.
Általában nem kérettem magam, igyekeztem elkerülni a fontoskodás látszatát is (sajnos tudom, hogy ilyenkor elmenõben, foghegyrõl kell válaszolni – mostanában nagyon sok a dolgom, de hívjon telefonon, majd
egyeztetünk valahogy…). Másnak is igenlõen válaszolgattam, de neki azonnal, „amikor kedve tartja!”. Nem
lesz az elsõ, se az utolsó. Jót nevettünk, hozzácsörögtek
ékszerei. „Akkor holnap is jó lenne?” – „Ötkor elmegyek magához.” – „Jaj, nagyszerû!”
Valahol a Munkácsy Mihály utca táján lakott; odamentem, vittem neki virágot.
– De ugye, nem magnetofonozunk? – kérdeztem.
Rám meredt:
– Hogy tételezhet fel rólam ilyesmit?
A hetvenes évek legérzékenyebb, hajszálpontos,
mellébeszéléstõl mentes, olykor kíméletlen kérdésekkel
fûszerezett, minden lényeges mozzanatra kiterjedõ
portrét kerekített a beszélgetés közben villámgyorsan
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felfirkált abrakadabráiból, valami teljesen maga kitalálta gyorsírásból; a zûrzavarosnak tûnõ jelrendszert pepita fedelû blokkfüzetbe rótta ceruzával, emberfia nem
tudhatott belõle kibogozni egy szótagot sem.
Betûhíven idézem, nem rövidítettem meg, álljon itt
úgy, ahogy 1977. május 14-én megjelent.80 Íme:
„Gách Marianne 19 kérdése Petrovics Emilhez
– arról, hogy megtorpant-e a zeneszerzésben
– a hangversenyterem-ínség tûrhetetlenségérõl
– arról, hogy mozirepertoárunk milyen szegényes
Valahányszor beszélgetek vele, mindig lenyûgöz elképesztõn sokirányú érdeklõdése, színes lénye, fáradhatatlan cselekvõképessége, elszánt szókimondása.
Petrovics Emil nemcsak a zeneéletben és a társmûvészetekben, hanem mindennapjainkban is példátlanul
otthonos.
– Idejébõl és munkabírásából, tudjuk, mindenre futja. De mintha az utóbbi egy-két évben kevesebbet komponálna… Vagy talán nem olyan látványos, amit ír?
– Ez is, az is igaz. Amikor optimista vagyok, azt gondolom,
az élménygyûjtés érlelésének a korát élem. De amikor pesszimizmus kerít hatalmába, akkor magamban is érzem a magyar
zeneszerzés, a magyar zenei élet fájdalmas zavarát, vagy talán
csak pillanatnyi megtorpanását. A másfél évtizeddel ezelõtti
rózsásnak mutatkozott zenei korszak hajnalán, nemzedékektõl
függetlenül, nagyon is magabiztosan vágtunk neki a munkának, de ma már nyilvánvaló, hogy az út elejétõl még nem jutottunk messzire. Eddigi kompozícióim súlyát, fontosságát latolgatom, az újraindulás lehetõségén töprengek.
80. Sajnálom, hogy Koncz Zsuzsa, a kiváló fotómûvész, G. M. írásához remekül társuló felvételét nem tudom mellékelni.
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– Miért érzi az újraindulás kényszerét?
– Annak idején azt hittük, hogy zenénkkel meghódítjuk a
világot. De lassan-lassan rájöttünk, temérdek zenei aprómunka szükséges ahhoz, hogy ha egy kicsit is be akarunk törni a
világba. A kínálat a régebbi évekéhez képest hatalmassá terebélyesedett. Olyannyira, hogy talán egy-egy nemzet zenéje el
tudná özönleni a földrészeket. Az 1958-at követõ évtizedben
minden többé-kevésbé jó mûvet a sajtó meg a közvélemény
hurrával fogadott, remekmûnek kiáltott ki. De most már elérkezett az igazi értéket elõkészítõ alapozás ideje. Azt hiszem,
épp ez az újraindulás kilométerköve. Persze, ez nem olyan tragikus, ahogyan hangzik, hiszen mindannyian, akik a magyar
zene új útját járjuk, alkottunk már maradandót is. De most
arra készülõdünk, hogy életmûvünket kiteljesítsük. Oly módon, hogy a világ zenei közvéleménye csakugyan fölfigyeljen
arra, amit csinálunk.
– Újabb kísérletekre gondol?
– Semmiképp sem olyan kísérletekre, amelyet aztán eldobunk, és nem vállalunk. Én azt a fajta kísérletet hiszem gyümölcsözõnek, amely a kísérlettel egy idõben épül mûvé. Bartók
a legfõbb példa erre. Az õ újításai tüstént nagy alkotásokká növekedtek, s hamarosan a mindennapi koncertmûsor szerves
részévé váltak.
– És Schönberg meg Webern kísérletezéseirõl hogyan vélekedik?
– Schönberg és Webern, a két nagy újító, inkább élesztõ
volt, semmint a közönség számára kisült cipó, hogy ezzel a triviális hasonlattal éljek. Webernt nem lehet mindig mûsorra
tûzni, habár korai alkotásait a közönség szívesen fogadja. De
késõbbi mûveiben a puszta zenei gondolat már azonos a kifejezéssel, ez pedig a zenében a tökéletes fegyelem és a legmélyebb mûvészi erkölcsiség manifesztálódása. Webern áldozatos
életet élt, lemondott az azonnali sikerrõl. Schönbergnek ellen-
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ben az volt a legsúlyosabb alkotói küzdelme, hogy a gondolatok interpretációját érthetõen fogalmazza meg. Gondoljunk
csak Mózes és Áron címû csodálatos operájára, melyben Mózes a gondolat és Áron a kifejezés hordozója.
– Beszéljünk most Petrovics Emilrõl. Miért nem ír
évek óta új operát?
– Az opera színpadával valamiféle különös ellentétbe keveredtem. Talán azért, mert nem oda valók azok a gondolatok,
amelyeket én a szó és színpad erejével szeretnék közölni. Amikor a Bûn és bûnhõdésben Dosztojevszkij önmarcangoló figuráját akartam operaszínpadra átplántálni, ez már-már nem
mindenki számára hatott emészthetõnek. Tizenöt év telt el elsõ
operám megkomponálása óta, de az idõ nem gyõzött meg arról,
hogy az én operai problémáim megoldhatók. A magam gondolatait más vokális mûvekben sikerült megszólaltatnom. Például a második kantátámban, a Petõfivel kapcsolatos mondanivalómban, a drámai esemény valóban összefonódott az érzelmi
megnyilatkozással. Ezt megelõzõen a Jónás könyvét érzem
sikerültnek: a gondolatok feltárása az események érzékeltetésével párhuzamosan fejlõdött ki. De hát ezek oratóriumok, és
nem színpadon, hanem koncertpódiumon kerültek elõadásra.
– Vajon ambicionálja-e, hogy mindezek ellenére
mégis operát komponáljon?
– Ambicionálom, fõképp azért, mert szeretem a színpadot.
Eddigi zenei termésem jelentõs részét színházban játszották
el. Ahogy telnek-múlnak az évek, a magyar opera mind nagyobb fontosságú történelmi, irodalmi, hõsi témákat-figurákat
jelenít meg a színpadon. A Vérnásztól a Bûn és bûnhõdésen keresztül az Ember tragédiájáig, a Hamletig, a Sámsonig, a Mózesig. Ma már folytonosan olyan újfajta szöveget
keresgélek, amely alkalmas az opera mindennapjainak megteremtésére. Hogy feloldjuk a szent falak sugallta pátoszt.
– Tudom, hogy irtózik mindentõl, ami patetikusan hat…
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– Valóban irtózom. A magyar közélet és mûvészi élet áhítattal hivatkozik a nagy emberek, a nagy falak, a nagy kezdeményezések, a nagy beteljesedések véget nem érõ sorára. Ezt
nem szeretem. Az igazi nagy kezdeményezések valójában egyszerû, tiszta cselekvésekbõl fakadnak. Mi pánikszerûen kutatjuk föl a nagy embereket, nehogy elapadjon az utánpótlás,
mert akkor nincs kit leborulva tisztelnünk. Gyermekkoromban egy Petõfi-kiállításra vitt el egyik renitens tanárom, és
váltig hangoztatta, hogy mindennek az ellenkezõje igaz. Sokat
köszönhettem neki, például azt, hogy a kiállításon számomra
újfajta Petõfivel ismerkedhettem meg, nemcsak a talapzaton
álló bálványt láttam benne, hanem az erõszakos, arrogáns, tehetséges fiatal férfit is.
– De hát véleménye szerint ki a nagy ember?
– Igen, errõl folyik állandóan a vita, ahelyett, hogy azt kutatnánk, milyen a lénye, milyen az alkotása, akad-e aktuális
mondanivalója a ma embere számára. Kegyetlenség, ha valakire rásütik a nagy ember bélyegét, majd azt követelik tõle,
hogy mindig csak nagy mûveket írjon, nagy szavakat mondjon. Vagy épp ellenkezõn: csodás miniatûröket, finom lélekrezdüléseket, icipici mûveket alkosson. Ezért kényszerül aztán
arra, hogy a maga frázisait ismételgesse.
– A maga munkájában mit érez a legbonyodalmasabbnak?
– Például azt, amin most dolgozom. Darabot írok két cimbalomra, két fiatal mûvésznek. Már ki volt tûzve elõadásra, de
elégedetlenkedtem vele, és nem eresztettem a nyilvánosság elé.
Ennek a megírása nehezebb számomra, mint ha úgynevezett
nagy mûvet komponálnék. Az igazi újdonság közlése magammal való birkózásra késztet, arra, hagy valami mást csiholjak
ki képességeimbõl. Nemrég gyermekkórusokat írtam, a Gyõri
Leánykar adta elõ, meg is dicsértek érte. De zenei életünk a kórusmûvekre általában nemigen hederít, a kóruszene nem a lát-

211

ványos mûfaj tartományából való. Én a magam tevékenységét
mindinkább szélesedõ medernek tekintem, az újabb és újabb
területeket gyakran fölöslegesnek tetszõ kerülõkkel járom be.
– Ilyen fölösleges kerülõnek tekinti a kísérõzenét is?
– Ilyennek tekintem. Korholtak érte már eleget. És mégis
szívesen csinálom, mert szellemi találékonyságomnak válik
hasznára.
– Ír-e újabb kísérõzenét?
– Írok a Hamlethoz. Már sok százan írtak hozzá zenét. Én
nem mesteri bravúrra törekszem, inkább arra, úgy írjam meg,
hogy segítse az elõadást. Az Othello, a Danton halála, a
II. Lajos zenésítési módjának a folytatása ez. Szomory drámájához egy Mária-dalt komponáltam. Hol volna másutt alkalmam ennek a megírásához? Elõkelõ zenei körökben a kísérõ
zenét nem tekintik comme il faut-nak. De hát mit tegyek, ha
nekem igazi öröm!
– Vajon a növendékei miképpen vélekednek ezekrõl
a kérdésekrõl? Hallottuk hírét, hogy mennyire szeretik
mesterüket…
– Én is szeretem õket. Épp ezért sokat veszekszem velük.
Akad egy-egy növendékem, aki valósággal vágyakozik a megszokottól eltérõ, másféle zenei kifejezésre. Például Szúnyogh
Balázst81 említem. Számára a zene egy és oszthatatlan. Épp
ezért minden érdekli, a régi stílusban épp oly otthonos, mint a
legújabban. Legutóbb kísérõzenét írt egy most készülõ Dosztojevszkij-tévéjátékhoz. Két orosz románcot komponált hozzá.
Boldog volt, hogy valahol lehetõsége nyílt erre is. Mintha magamat látnám benne. Õ is örömmel kóborol a zenei világ különféle utcáin, s örül, ha próbára teheti önmagát.
– Legutóbb arról beszélgettünk, hogy kantátát ír
Mikes leveleibõl. Elkészült vele?
81. Fiatalon elhunyt nagytehetségû kollégánk.
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– A szövegmontázst Maár Gyulától kaptam, aztán belebonyolódtam.82 Többször elkezdtem, de megtorpantam, nem
tudtam folytatni. Kétségbeejtõ érzés, amikor szobánk tehetetlen magányában rámeredünk az üres, néma kottapapirosra.
Ilyenkor hiába nézek a polcokon sorakozó régi mûveimre, õk
szótlanul figyelnek, mintha semmi közük nem volna hozzám.
– Vagy tíz éve országgyûlési képviselõ. Miért vállalkozott erre a nagy feladatra?
– Errõl nyilatkoztam már nemegyszer. A legfõbb oka az,
hogy önmagam kényeztetésére, szeretgetésére semmi érzékem
sincs. A mások ügyes-bajos dolga inkább érdekel, mint a magamé. Lehetséges, hogy olykor kotnyelesnek hisznek, mert sok
mindenhez kéretlenül is hozzászólok. Csak azért, hogy mások
sorsát elrendezzem. Amikor valami igazságtalanságba botlom,
valósággal felforr a vérem, s máris szaladok, közbelépek.
– S amikor magát éri igazságtalanság?
– Azt rezignáltan fogadom. Értetlenül és passzívan figyelem. Az nem az én dolgom. Oly sokat segítettem már idegeneknek, hogyha semmi mást nem csináltam volna, ez is kitöltené az életemet. Pedig közben én is élem a magam életét, nem
is szólva a magam mûvészi és pedagógusi tevékenységérõl.
– De hát nemcsak egy-egy ember sorsával törõdik, hanem valójában ízig-vérig közéleti ember is. Tudom, ez alkat
dolga, mégis mindig meglep az az õszinte hév, amellyel
beleveti magát egy-egy fontos közügy tárgyalásába…
– Nyilvánvaló, hogy a közügyek érdekelnek. Nemrég, amikor a Parlamentben a közmûvelõdési törvény került terítékre,
akkor is közbeszóltam. Úgy véltem és vélem ma is, ha nincs
elegendõ kulturális intézményünk, akkor a törvény nem valósulhat meg teljességgel. Tudnivaló, hogy milyen kevés a mozink, a színházunk. Hangversenytermünk ügye pedig már li82. Késõbb megírtam, de Czigány György remek szövegére.
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dércként telepedik ránk. Most végre-valahára fölépítik a háborúban rommá lõtt Vigadót, és az évek óta várva várt koncertterem oly kicsire zsugorodott, hogy csupán kamarazenei estékre alkalmas. Ha az épületet kellõ körültekintéssel és figyelemmel tervezik, ez nem így alakult volna. A belváros szívében
kisteremre nincs szükségünk, ebben nincs is hiányunk, de a
magyar zenei élethez méltó tágas terem nélkül valósággal fuldoklunk. Borzasztó, hogy a Vigadó építõi–tervezõi–megrendelõi ilyen kínos kész helyzettel leptek meg minket.83
– Vidéken nincs ekkora hangversenyterem-ínség.
Hogy lehetséges ez?
– Épp ezen az ülésen mondtam, hogy jó lenne, ha a fõvárosban utolérnénk a vidéki zenei intézmények színvonalát. Többek
között a szombathelyi hangversenyteremre, a debreceni zenei
fõiskolára, meg a kecskeméti Kodály Intézetre gondoltam.
Mindnyájunk számára öröm és büszkeség, hogy ezek az intézmények létrejöttek, de figyeljünk arra is végre, ami Budapesten
történik. Fölszólalásom után egy vidéki tanácselnök odajött
hozzám és szemrehányásokkal illetett. Miért bántom én a vidéket? Már hogyan is bántottam volna, hiszen csak úgy áradt belõlem a szeretet, amikor az õ eredményeikrõl beszéltem.
– A tévé híradója közvetített egy kis részletet az Országgyûlés Kulturális Bizottságának arról az ülésérõl,
amelyen a filmátvételrõl esett szó. Okos haragjából ott
is némi ízelítõre tettünk szert. Honnan ért ilyen jól a
filmhez is?
– Régi kapcsolatok fûznek a mûfajhoz. Sok a jó barátom a
filmesek körében. No meg a Színmûvészeti Fõiskolán filmrendezõket, operatõröket meg vágókat is tanítok. A külföldi filmátvételünk körül támadt vita nagyon is föllángoltatta a pa83. Szerencsére hallgattak a jó szóra, módosult a megvalósítás. Happy end
azonban nem lett belõle.
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rázsló kedélyeket. A magyar mozirepertoár kétségbeejtõen silány és szegényes. Fõképp, ami a külföldi filmeket illeti. Közepes krimik váltakoznak közepes vígjátékokkal. Hogy mivel
traktálják a nézõt, az jórészt az utánjátszó mozik mûsorából
derül ki. Rossz filmeket veszünk át; ha a film egy kicsit is problematikus, elutasítjuk, nehogy az átvevõnek valamiféle kockázatot kelljen vállalnia. Pedig a mûvelõdési politika nem nélkülözhet némi rizikót sem. Azt hiszem, a múltkor megkezdett
vita most jó irányba sistereg, és arra ösztökél, hogy jelentõs
filmeket is át kell vennünk.
– Egyik bizottság, másik bizottság, tanítás, zeneszerzés… Nem sok ez?
– Jóakaróim mondogatják, hogy túlságosan sok helyen fordulok meg. Igen ám, de ennek köszönhetem az értesüléseimet,
ismeretanyagom gyarapodását. Ha sorra lemondanék különféle tisztségeimrõl, és nem vennék részt az üléseken, vitákon,
akkor belesüppednék a langyos tájékozatlanságba, nem tudnék
hozzászólni kulturális életünk jelentõs kérdéseihez. S ez talán
nemcsak magamnak, hanem a közéletnek is káros lenne.”
*
Ma sincs hozzátennivalóm, csupán annyi, hogy
Gách Marianne eltávozása gyógyíthatatlan sebet ejtett a
magyar zenei közírás tisztességén, elfogulatlanságán és
empátiáján. (†1989-ben.)
***
A szöveg pragmatikus, az illúziók tollászkodásaitól
megkopasztott, hevületszegény vonásait, a tevékenykedés menedékházát keresgélõ karakterisztikumát, mindennapi életem, az európai zenei, színházi, irodalmi
élet, a hazai és a világpolitika kínos válságjelei tették
olyanná, amilyennek G. M. láttatta az olvasóval.
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A Charta ’77 támogatására kaptam üzenetet, visszautasításom tulajdonképpen nem az egyetértés hiányából, netán gyávaságból fakadt: ha megteszem, azonnal
beadom képviselõi mandátumomról való lemondásomat; ha lemondok, valahol helyet kell keresnem. A szamizdat s a profi ellenzékiség világától berzenkedtem.
A hangzó szamizdatot azóta sem találták fel. Mulatságos lett volna abban reménykedni, hogy a rádiózenekar
majd eljátssza valahol rendszerbíráló hangjegyeim sorát. Közéleti buzgóságom eredményeit lenullázta volna
egy titkos gép, éppúgy, mint azt mostanában gyakran
produkálja szövegszerkesztõ masinám.
Közben pedig: Ferencsik János hetvenéves, Kádár a pápánál, az NSZK-ban, Titónál, kudarc Ceaușescuval; Chaplin, Déry Tibor, Elvis Presley halála, az USA–Kuba diplomáciai kapcsolatok helyreállítása, egy német rendõrkommandó rohammal szabadítja ki a Mogadishu repülõterén fogva
tartott turistákat. (Rómába érkezve élveztem a Vörös Brigádok bosszúját: felgyújtották a német rendszámú Mercedeseket, a német filmeket játszó mozikat, a szállodámba
igyekvõ Kardos G. György barátomat a carabinierik behurcolták valamelyik rendõrõrsre [ivott kedvenc laposüvegébõl egy korty grappát, mire rárontottak: azt hitték, hogy
Molotov-koktél van nála].) A kínai Négyek Bandáját, Mao
Ce-tung feleségével egyetemben, letartóztatják.
Ezek a hírek nem hoztak lázba: sehova se mutattak,
Apollón csak a jósda melletti hirdetõtáblára tette ki ezeket a – „bizony, bizony, ilyen az élet, múlik az idõ!” – öt
másodpercnyi sóhajtozásokat. A Chartát hurkapálcikára
lehetett pörgetni a Kárpátiában84, mint a vattacukrot a
strandon. Sose szerettem: ragacsos.
84. Kenedi János, az ellenzék egyik prominens figurája, ott igyekezett
meggyõzni arról, hogy tenni kell valamit.
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Két kultúrpolitikai esemény azonban felizgatott.
1. Ligeti György hazalátogatott, s tartott egy elõadást
saját mûvészi útjáról, középpontban a Ramifications85 for
string orchestra or 12 solo strings címû mûvének (Shott’s
Söhne, Mainz) elképesztõen részletes elemzésével.
A Fészek Klub egyik terme az intellektuális feszültség
több ezer voltos szikrázásában ragyogott. Szó esett Palestrináról, a polifóniáról, a micropolyphonie-rõl, a kettõs
vonóskar negyedhangos elhangoltságáról, az ebbõl
megszületõ sûrû hangfüggönyrõl, sok mindenrõl. Ligeti a szó szoros értelmében volt lenyûgözõ professzor,
csak pirultam, hogy én is ilyesmivel foglalkozom.
Aztán felhangzott a nyolc perc harminc másodperc
idõtartamú mû. A kiírt öt utolsó ütem, a 115., 116., 117.,
118., G. P. (general pause), a 119., G. P. és fölötte a fermata (ami például autóbuszmegállót is jelent, de a zenében
megduplázza a hang – ebben az esetben a szünet – hoszszúságát). Továbbá: Hinweis für den Dirigenten: bis zum
Ende des Stückes den Takt weiterschlagen.86 Életem egyik
legcsúnyább, kínosan kellemetlen hangzásának, pocsék
darabjának lehettem fültanúja. Ez a vég.
2. A sors különös véletlenei közül íme az egyik.
A Parlament évi tíz-tizenöt ülésének valamelyikére
iparkodtam, hívtam a liftet, s mire leért, ott állt mellettem Kádár János. Beszéltünk már néhány említésre és
emlékezésre sem méltó szót az elmúlt idõkben, de most
ketten szálltunk be a felvonóba.
– Jó reggelt, Kádár elvtárs!
– Jó reggelt, Petrovics elvtárs!
Csönd.
85. Elágazás, leágazás
86. A karmester figyelmébe: a taktusokat (amelyekben csend honol, P. E.) végigütemezni a darab végéig.
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– Mi újság a zeneéletben, Petrovics elvtárs?
Csak a jó ég tudja honnan, sugallat érkezett:
– Nem hinném, hogy ez nagyon érdekelné Kádár
elvtársat!
Egy-két másodperc, a megszokott kesernyés mosoly:
– Valóban nem érdekel olyan nagyon. A maguk dolga. Csinálják jól!
Második emelet, a lift megállt.
– Viszontlátásra, Kádár elvtárs.
– Jó munkát, Petrovics elvtárs.
***
A következõ esztendõben aztán rám került a dzsungel, a sivatagi, az orosz sztyeppék mínusz húsz-harminc fokos hidegben vívott, jégmezei harcaira is alkalmas lovagi menetfelszerelése. A sárospataki vár zörgõ
páncéljai, a golyóálló mellények, géppisztoly, a pufajkával elkevert asztronauta-szkafander, gázálarc, ejtõernyõ, csajka, csizma, búvármaszkok, uszonyok, oxigénpalack, boxer és rugóskés. Túlélési batyu: évtizednél
hosszabb idõre. Szükség volt rá.
Lányom édesanyja, feleségem, Galambos Erzsi, akirõl már sokat írtam, közeledett életének ötvenedik
esztendejéhez. Pompás pályát futott be az új mûfaj, a
musical87 koronázatlan királynõjeként; eljátszotta az
összes világsikerû mû fõszerepét (Lerner–Loewe My
fair Lady (Eliza), Leigh–Wassermann: La Mancha lovagja
(Dulcinea) Darvas Ivánnal, Bernstein: West Side Story
(Anita), Kander–Ebb–Fosse: Chicago (Roxie Hart) Breffort–Monot: Irma, te édes (Irma) Kreisler: Lola Blau (címszerep), illetve néhány magyar próbálkozás és operett
87. Nem egészen abban az értelemben, amirõl mi a Petõfi Színházban
ábrándoztunk.

218

fõbb szerepeit is: (Szakcsi Lakatos–Csemer: Piros karaván (Vorza), Behár–György: Éjféli randevú (Bambina)
Hervé: Nebáncsvirág (Corinna) Kálmán: Cirkuszhercegnõ
(Mabel), et cetera.
Kapott aztán egy fenomenális fõszerepet: Sallyt
Kander–Ebb–Masteroff Kabaré címû, filmbõl is jól ismert
darabjában. Nagyszerûen oldotta meg, de a próbafolyamat s egy kollégájával való szoros és felfûtött együttmûködése rácsapta a koporsófödelet teljesen kiürült házasságunkra. Mocskos alak volt ez a biszexuális féltehetség,
kihasználta a korosodó prima donna rettegését a nõi
(nem színészi) vonzerõ elvesztésének rémálmától. Erzsi
minden kolleginája „megvolt” neki, s most a nagyvadat
vette célba. Sejtettem, tudtam, nem akartam elhinni,
még az Operettszínház külföldi vendégjátéka idején is
többször felhívtam – egy párizsi bisztró alagsori telefonfülkéjébõl például –, hülyeségeket kérdeztem (szeretsz?, meg ilyesmiket), válaszainak otrombasága, hamissága mélységesen elkeserített.
*
Eszter iskolás lett. A Marczibányi-tér Kodályról elnevezett zenetagozatos általános intézetében kezdte, ahol
– a dolog természetének megfelelõen – sok-sok nagyra
becsült kollégámat ismertem. Mohayné Katanics Mária –
a Szilágyi Erzsébet Gimnázium lánykarának legendás
karnagya – is tanította, meg (a vérforralóan szép és tehetséges) Thész Gabriella, a Rádió Gyerekkarának jelenlegi vezetõje. Mindennap autózás a Rózsadombon keresztül, majd a tanítás után vissza. „A” tanító néni hihetetlenül ostoba perszóna volt, aki az egyik szülõi
értekezleten a következõ mondatot engedte meg magának: „Petrovics Eszterke tulajdonképpen jól teljesít, kár,
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hogy néha elkalandoznak a gondolatai. Az a baj, hogy
még nagyon gyerek.” Pici lányom kora hat év és néhány
hónap volt ekkor.
Az elsõ osztály hibátlan elvégzése után átvittem a
Pasaréti úti iskolába, ahol az évzárón recsegõ lemezrõl
zengett a Himnusz, nem énekelték sem a tanárok, sem
a gyerekek. Sajnáltam, természetemnek megfelelõen
szemrehányást tettem az igazgatónak, mentegetõzött.
De tagadhatatlan, hogy jól tanítottak. Eszter egyedül
jött, ment. Eszembe jutott Mami találó megjegyzése: a
legjobb iskola ismertetõjele, hogy közel van.
Megállok.
Tragikomikus ez a gyereknevelési, pedagógiai idill és
dohogás; ilyesféle gondokat védõruházat nélkül is elrendeztem. Fél kézzel.
Harminc esztendõ elteltével is csak sajgó fájdalommal kerülgetem a kását, amelyet lenyeltem, pedig nem
én voltam a beteg. Tehát:
Egy szép õszi napon – Eszter még elsõs volt – délután érkeztem haza a Pasaréti útra. A ház elõtt mentõautó állt. Befordultam a Sodrás utcába, leparkoltam és
rohantam befelé. Tudtam, hogy baj van. Honnan? – azt
nem tudom. A markos legények már felfektették az eszméletlen Erzsit a hordágyra, vitték a fehér kisbuszba.
A házmester, Purgai bácsi megszólalt: „Eszterke Kollár
Eszternél van88, a Kapy utcában”. (Kétszáz méternyire
tõlünk.) Telefonáltam neki. A mentõorvos arról tájékoztatott, hogy a mûvésznõ több altatót vett be a kelleténél.
Kövessem szorosan õket, akkor átmehetek a piros lámpáknál is. (Ismerõs, fojtogató mondat.) Sziréna, forgó
lámpa, száguldás. Kavargott bennem a harag, a gyûlö88. Nagyon kedves barátnõm, az Állami Operaház balettegyüttesének balerinája.
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let, a kétségbeesés, a szégyen, iskolás gyerekünk cserbenhagyása, a hazudozás, az elmúlt évek megannyi zavara. „Este jöjjön vissza, minden rendben lesz” – mondta az orvos. Gondjaimba vettem kislányomat, pár óra
múlva visszamentem. Erzsit megmentették.
Magasított fekhelyen, gumicsövekkel feldíszítve,
diszkrét félhomályban sóhajtozott. Fölé hajoltam, s mit
hallok legyengült hangján?
– Nagyon szépen kérlek, intézd el, hogy a holnapi
elõadásba ne ugorjon be senki, a következõt már el tudom játszani. Könyörgök, csináljanak mûsorváltozást!
Majdnem pofon vágtam. Ehelyett megsimogattam
az arcát, bementem a színházba, ahol edzett barátom,
Vámos László, a fõrendezõ, látható nyugtalansággal várta híradásomat. Beszélgettünk, aztán rátértem az abszurd kérés meggyõzõ tolmácsolására. Elképedt, hiszen
volt második szereposztás, s szigorú ember létére nem
tudta értelmezni egy megszédült színésznõ zavaros viselkedését. Segítettem neki, szégyenkezve, magalázottan. Beleegyezett.
Rövidesen „hazavittem” Erzsit, immár abba a házba,
amelyet konok, mindenre elszánt akarnoksága nyomására vettem meg (a Napraforgó utcai Bauhaus családi
házak egyik klinkertéglás ikerépületének fele volt).
A felújítás lassan befejezõdött, hordtuk, hordattuk át a
bútorok, holmik sokaságát, majd a végleges átköltözés
elõtt néhány nappal lenyeldekelt pirulák végleg megpecsételték közös életünk már régen idõszerû befejezését. Még hat évet töltöttünk el egy fedél alatt; nem akartam elválni, mert a magyar családjogi törvény nem
hagyott kétséget afelõl, hogy kinél helyezik el a leánygyermeket. Átépíttettem a házat két lakásra. Eszter esetében én voltam konok és elszánt, Erzsit pedig néhány
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arcpirító, koromfekete botrány után igyekeztem emberi
és színészi teljesítõképességének kipróbált medrébe
visszaterelni. A nemrégen még bátor édesanya könyörgött, hogy tisztázzam mondvacsinált szerelmi bánata
zavarait (sírva: „hát már nem szeret?”), eleget tettem a
beteg asszony kívánságának, szóba álltam a táncoskomikussal; gyávasága, ócskasága elképesztett, még attól
is elment a kedvem, hogy leköpjem. (Szaros lesz, aki
szarba lép, mondotta barátom, Erdõs Péter.)
TV-szerepeket hajkurásztam számára, Gaál István Haláltánc (Strindberg) rendezésében betegen is remek volt.
Évek múltán rábeszéltem, elintéztem, hogy átszerzõdjön
a József Attila Színházba: ne öregedjen bele az operettek
anyaszerepeibe. Sokat és jól játszott, Shakespeare-t,
Brechtet, még férfiszerepet is (Luka), Gál Erzsébet avantgarde rendezõ Gorkij-produkciójában, az aluljáróban
(Éjjeli menedékhely).
Minden létezõ kitüntetés megkapott, a Kossuth-díjat
is. Megérdemelte. Tudott újítani, s ebben iparkodtam
segíteni, immár a partvonalon túlról.
A mindennapok keserûségeit felsorolni is alig lehetne.
Presztízsharc a gyerek kegyeiért, a megsértettre zúdult
bosszúhadjárat, életmentõ csomagomban mégis – többékevésbé – sikerült megtalálnom a fennmaradásomhoz
nélkülözhetetlen berendezéseket. Barátaimat nem terheltem, csináltam a dolgomat, és rendületlenül ragaszkodtam lányom mindennapos látásához, tanítgatásához,
sportolási, mûvelõdési lehetõségeinek megszervezéséhez. Zongora, fuvola, úszás, mûugrás, lovaglás, kerámiázás, hangverseny (Ferencsik nagy örömmel kapta fel, ha
bevittem hozzá a mûvészszobába), opera, mozi, színház,
Szigliget, meg közös nyári programok külföldön, hármasban (!) is (ilyenkor aztán keresgélhettem szkafanderemet).
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Egy helyben topogtam. Múlt az idõ, kétségbeesésem
növekedett, nem tudtam megtalálni az elsõ lépést sem.
S ekkor ismét, mint annyiszor az élet során, a legutolsó
pillanatban, egy bátor és határozott asszony, Tarnay
Márta89 segített. Tiszta, logikus érveivel, s vállalván dühödt ellenkezésemet, meggyõzött, és döntésre, cselekvésre késztetett. Véletlenül találkoztunk a Rádió híres
Pagodájában; õ is indult épp kifelé.
– Gyere, sétáljuk körül párszor ezt a Nemzeti Múzeumot, szeretnék mondani neked valamit.
Gyanakodtam az ünnepélyesnek hangzó szavak hallatán. Elindultunk; csendben lépegettünk, õ még kivárt
– kellõ súllyal akarta kimondani:
– Idefigyelj! Add be a válókeresetet. Képtelenség,
amit mûvelsz! Túl messzire jutottál már a depresszióhoz vezetõ úton.
– Elveszik tõlem a gyereket. Nem bírom elviselni a
bíróság rutindöntését, az idiotikus joggyakorlatból viszszaigazolt letaglózó csapást, amely arra kényszerít,
hogy heti egy láthatásra torzítsam azt a naponta megújuló boldogságot és töretlen harmóniát, amelynek lehetségességérõl még álmaimban sem kaptam jelzéseket; hogy silány kapkodássá váljék az a sok titok és szeretet, ami összefûz bennünket. Szemérmetlen dolog,
ami most következik: egy szenvedélyes apa és egy rémülten aggódó anya egyesített érzelmeivel rajongok a
lányomért. Ennyi az egész.
– Törõdj bele, s meglásd, kialakul egy megélhetõ
helyzet.
– Nem jelentene nehézséget több tucat tanúvallomással bizonyítani, hogy Erzsi nem alkalmas a gyerek89. A Magyar Rádió ifjúsági adásainak kiváló szerkesztõje („Nyitnikék”
stb.), Liszkai Tamás barátom felesége.
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nevelésre. Pályája, legutóbbi botrányos cselekedetei s az
elmúlt évek gyakorlata egyértelmûen igazolja, hogy erre a feladatra csakis a szerencsétlen apa kaphatna felhatalmazást. Arra viszont én nem vagyok alkalmas, hogy
mindezeket rábizonyítsam; megaláztatásának gondolatától ebben a nyomorúságos pillanatban is elborzadok.
Meg aztán mit mondok majd felcseperedõ gyermekemnek? Azt, hogy Galambos Erzsi rossz feleségem volt, a
veled való foglalkozás helyett az újságokat tájékoztatta
felemelõ anyai érzéseirõl, dicsekedett, hogy milyen
nagyszerû gyerek vagy, s közben megtiltotta, hogy éjjel
odabújjál az én ágyamba, hogy iskolába menet beköszönj hozzám? Csiki-csuki. Lex dura, sed lex.90 Gyalázatos és semmirevaló lenne egy pyrrhusi gyõzelem.
Baktattunk egymás mellett. Márta szemmel láthatóan elbizonytalanodott, töprengett. A Múzeum körútról
ismét befordultunk a Bródy Sándor utcába, okosan hallgatott, de mint sokat tapasztalt asszony, aki mellesleg
tisztelt és szeretett, nem adta fel.
– Hát akkor még egyszer: figyelj ide! Ha az apa–lány
kapcsolat valóban olyan, mint amilyennek elmondtad
(s amilyennek én is látom), akkor nincs okod az aggodalomra. Elmúlik néhány esztendõ, s Eszter egyszerre
csak ott terem nálad. Elképzelhetetlen, hogy anyjával,
aki folyamatosan panaszkodik, veszekszik, zsörtölõdik,
nem ér rá és rólad is rosszat mond, ne kerüljön olyan
konfliktusba, amelynek egyetlen konzekvenciája:
apámhoz költözöm. Nincs olyan bíróság, amely ebben
megakadályozhatná. Próbálj kiszakadni ebbõl a kietlen
gyötrõdésbõl, utazzál, ne kerüld el a nõket (bár erre
aligha kell rábeszéljelek); többet kell komponálnod. El90. Kemény a törvény, de törvény. Ez volt belga díjat nyert Elsõ Vonósnégyesem jeligéje.
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felejtetted, hogy van a te kábult önzésednek józanabb,
természetesebb, másfajta örömszerzésre is alkalmas változata. Nem nevezném lovagokhoz méltó tulajdonságnak – (nevetett) –, de most nincs más esélyed, minden
egyéb csak badarság.
Ilyesmiket vagy ehhez hasonló kemény és pedáns
mondatokat zúdított rám.91 Mondandója riadalmat keltett bennem, de volt benne sok reményt keltõ mozzanat. A Pollack Mihály térrõl ismét bekanyarodtunk a
Múzeum utcába, a sokadik körre került sor. Válaszolgattam, ugrándoztam én is a ketrecben, mint az a bizonyos
majom. (A mókuskerék-hasonlat csak eufemisztikus variáns lehetne akkori állapotom õszinte diagnosztizálása
esetén.) Barátném mosolygásra, könnyezõ nevetésre teremtett arcával lassacskán (andante, a szó szoros értelmében) derûsebb témák felé kormányozta az eszmecserét. A ki tudja, hányadik kör után már összekeveredett
a kínos röhögcsélés a felszabadult hangoskodással, a
több kilométert felemésztõ séta után többet tudott rólam, mint én, úgy érezhette, hogy elfogadtam segítõ kezét, amelybe megoldási javaslatait jó elõre elrejtette.
Elbúcsúztunk, és azt láttam, hogy ez alkalommal mosolyát ragyogtatta meg az a néhány könnycsepp, amely
legördült arcán. Hiába minden: a nõk akkor is sírnak,
ha fáj nekik valami, meg akkor is, ha meleg és örvendezõ meghatottság szorongatja keblüket. Jómagam se tudom visszatartani hol könnyes, hol kiszáradt torkú sírásomat, amikor a Trisztán elsõ felvonásában, a halálos
méregnek vélt varázsital felhörpintése után, a remekmûvek egyik legtitokzatosabb csendjében, Izolda és
Trisztán lassan felemelik fejüket, és pillantásuk a mási91. Ha jól emlékszem, magyartanár volt.

225

kéba mélyed. A halálból az élet reménye, a szerelembõl
a halál bizonyossága reszket a tenger sós illatában. Vagy
amikor az Istenek Alkonyában két iszonyatos erejû akkorddal elkezdõdik a megölt Siegfrid siratása. A Kilencedik szimfónia negyedik tételének utolsó, késleltetett variációjánál, amikor hatalmas hangerõvel zendül meg az
a bizonyos örömóda, vagy a Máté passió záró kettõskarának minden emberi gyarlóságon felülemelkedõ zokogásakor. Vagy ha szemembe ötlik vagy meghallom:
„A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog…”,
Mozart C-dúr (Dissonanzen) vonósnégyesének kezdõ
perceinél, a Mandarin „Hajsza” fulladásos eszméletvesztésekor, az Honegger Második szimfóniájának kódájában megszólaló diadalmas korál dallam belépésekor, amely egy szál trombitán zeng kétségbeesetten, a
zaklatottan robogó vonósok Erlkõnig-vágtája fölött.
Márta még visszanézett. Roskatagon álltam; még nem
tudtam, merre is induljak, mihez kezdjek magammal.
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7.

„Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,
a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át
a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk,
olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép,
végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad
és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain,
tornyok fölé, olyik még visszanéz és látni vágy,
hullott almát a kertben, vagy egy bölcsõt talán
ajtó mellett, piros ernyõ alatt, de késõ már, gyerünk,
ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk
mindig másként a csillagok mögött, a puszta körfalán,
ahányan végre így együtt vagyunk, mind elmegyünk.”
(Bolero)92
Weöres Sándor versére és Lehoczky Gergely barátom emlékére írtam IV. Kantátámat: háromszólamú nõi karra és
kamarazenekarra; Zsennyén, abban az alkotóházban,
amelyet a Bezerédj-kastélyban tart fenn a Mûvészeti
Alap, elsõsorban festõk számára. Szigligettel ellentétben,
itt volt zongoraszoba;93 az ebédlõ hosszú asztalánál ül92. Az Élet és Irodalomban (ahol elõször olvastam), Pavane címmel jelent
meg. W. S. tréfája (?), feledékenysége tán. A pavane méltóságteljes, szertartásos lassúsága jobban illik a vershez, mint a bolero fûtött, erotikus feszültsége. Sebaj: tánc ez is, meg az is.
93. Az írók könyörtelenül megakadályozták nyugalmuk megzavarását.
Szûkkeblûségük nevetséges volt.
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tünk mindannyian, ez jólesõen emlékeztetett a sárospataki vár fecsegéssel színezett közös étkezéseire.
Nyugodt szívvel állíthatom, hogy ez a legszomorúbb
darab, amit életem során írtam. Nem jajongó, sirató, kesergõ, szívet tépõ deklamálás, nem tragikus, ökölrázó,
haragos tépelõdés, hanem egyszerû és megbékült szomorúság. Az ekkoriban megélt események arról gyõztek meg, hogy a halál megkönnyezése, fájdalma nem
fordít szembe a világgal, inkább hozzásegít az élet megértéséhez. Az élet fájdalma és megkönnyezése viszont
értetlenséget, haragot, gyûlöletet, olykor bosszúvágyat
ébreszt; mi több, éppen a lét értelmének megkérdõjelezését serkenti, feszíti az elviselhetetlenségig. A bemutatóra 1980. május 9-én került sor Veszprémben, az Országos Kamarazenekari Fesztiválon. Arcátlanul szomorkodtam saját sorsom romlásán, hiúságom bólogatott:
bizony szépen írtam meg, s ha nem készülök a sûrû
meghajlásokra, tán még sírásra is képes lettem volna.
Furcsa este volt, mert családi zavaraim, barátom halálba
taszítottsága – szinte napra pontosan – elsõ évfordulója, a 2. világháború befejezõdése, a Gonosz iszonyatos
áldozatokat követelõ megsemmisítése (már harmincöt
esztendeje!94) teljesen valószínûtlen és sajátságos légkörbe vonta eszemet és szívemet. Ott lebegett körülöttem a halál angyala, s a zenekari (lélek)harangok soványka csengése felidézte Örkény ravaszkás mosolyát.
Elment tavaly, korán, meg Nagy László, akivel nagyon
régen beszéltem utoljára (telefonon), akkor, amikor áldását adta arra, hogy a „Táncbéli táncszók”-ra írt kórusmûvemnek más címet adjak; Lassú táncnóta volt a javaslatom, mert ez jobban illett a komótos, inkább fájdal94. 1945. május 9.
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mas, mind mulatozó zenéhez. Versei azóta is velem maradtak, aztán õ is elment az elmúlt esztendõben. (S ezen
az estén még nem tudtam, hogy egy elmebeteg nemsokára lelövi a kor egyik legnépszerûbb angol lovagját, John Lennont, s
azt sem, hogy Pilinszky János egy rövid esztendõ múltán már
nem lesz közöttünk. A Beatles kedvemre való volt, szerettem
nemesen formált dallamaikat, harmóniáik bámulatos ötletességét, énekük és viselkedésük plebejus, ugyanakkor elõkelõ eleganciáját. Egyik vezéralakjuk brutális és értelmezhetetlen leterítése elborzadt csodálkozásra késztetett; Pilinszkyvel folytatott
beszélgetéseimrõl elsõsorban a kölcsönös szeretet és tisztelet
rögzült bennem, meg rekedtes hangja, amelyen idõrõl idõre
gondolkodásomtól teljesen idegen passzusok hangzottak el.
Verseit nagyon szerettem, prózája volt annyira ezoterikus,
hogy olvasván eszmefuttatásait, inkább zavart éreztem, mint
örömöt vagy éppenséggel bámulatot. Az ittmaradtak jajongó
panasza, bálványteremtõ igyekezete, a „nagy ember” barátságára emlékezõ szellemi üzletelés túl karcos ital volt számomra.)
Elõször kísértett meg a menekülés teljesen irracionális lehetõsége, a menekülés ötvenéves önmagamtól, saját tervezésû labirintusomból, atombiztosnak vélt bunkerembõl, felfüggeszteni a magabiztos, de már léket kapott cirkálást e kis haza áporodott felségvizein.
Az ördög nem vágta oldalamba sarkantyúit, nem akartam rohanni Tahiti szigetéig, bennszülött nõk közé, de
el, el, el – valahová. Párizsba netán?
A francia kultúráért, gondolkodás- és viselkedésformáért való ifjonti rajongásom, a nyelv szeretete és titokzatos megtanulhatatlansága okozta bûvölet már régen
kopásnak indult. Eleinte nem akartam beismerni, de aztán rám rontott az a fagyos szél, amelyet még nyáron is
megéreztem Párizs utcáin; az elszigeteltség, az idegenség, a nem lehet közöm hozzájuk érzete. A vidéki kocsmák
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és éttermek pincéreinek elnézõ, kissé gunyoros mosolya, beszédem hibásságát, rendeléseim szakszerûtlenségét gátlástalanul javítgató, megrovóan oktató szavai dühítettek. Barátaim francia feleségein tanulhattam meg
menthetetlen sznobizmusukat, görcsös önimádatukat és
mindazt, amit nem akartam észrevenni például De
Gaulle viselkedésén,95 gyötrõ humortalanságukat kompenzáló iróniájukat, a cinizmus határait súroló, önzõ és
együttérzésre alkalmatlan, kínos szerepjátszásukat.
Gergely halála, felesége, lánya viselkedése tiszta
helyzetet teremtett. Az én gallok iránti, kimúlófélben
lévõ szeretetemre rászegezték a koporsófödelet. Viszszatértem a felvilágosodáshoz, a forradalomhoz, Balzachoz, Ravelhez, a festõkhöz (már akihez) és mindenekelõtt ama idegen nagyságokhoz, akik jól érezték magukat Párizsban vagy Franciaország más vidékein.
Chopin, Picasso, Brancuși, Chagall, Enescu, E. M Cioran, Kandinsky, Danilo Kiš, Giacometti meg a többiek,
akiket felsorolni is lehetetlen.
A Balkán és a szlávok, románok elkötelezett franciaimádata még gyerekkoromban fertõzött meg, apám
tudta és tanította is magántanulóknak a gallicizmus rejtelmeit. Magammal hoztam és továbbmélyítettem ezt a
vonzalmat, egészen odáig, hogy – mint már említettem – az egyetem francia–magyar szakára iparkodtam
bejutni. Régen tudom, hogy baklövés volt: angolul kellett volna megtanulnom, meg olaszul. Tettem is kísérletet, sokszor, hogy áttérjek, kitérjek, betérjek a késõn felismert helyes útra; sajnos csak soványka eredményeket
értem el. A négy, egymástól gyökeresen különbözõ
95. Emlékiratai aztán keményen észrevétették velem e nagy ember rettenetes és idegesítõ gõgjét.
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nyelv (magyar, szerb, német, francia), kizsigerelte befogadóképességemet, nem jutottam messzire. Csak az
olasz és angol filmek segítettek, hogy ne adhassanak el
rabszolgának ezeken a nyelvterületeken. Meg a latin.
Németországról csupán annyi jutott eszembe, hogy
oda – nem. Tudtam és tapasztaltam, hogy az NSZK demokratikus, szabad, múltjáért felelõsséget vállaló ország, elképesztõ kulturális élettel, kínálattal; zeneéletük, irodalmuk szenzációs teljesítményekkel lepte meg
a világot. (Hesse, a Gruppe 47, Böll, Günter Grass és
a többiek, akik kedvenceimmé váltak, detronizálták a
franciákat). Ha ott voltam – Hamburgban, Wuppertalban, Berlinben, Oberhausenben, Frankfurtban –, nagyszerûen éreztem magam (München volt a kivétel), de
sohasem kívánkoztam vissza. (Lehet, hogy a barnamártás, amelyet az NDK-ban ízleltem meg elõször, túl súlyos konzekvenciákkal járt.) A nyelvet is tudtam használni, és mégis: kipipáltam. Belgrádban – sok barátom
jóakarata ellenére, vagy éppen ellenkezõleg – beilleszkedési nehézségeim lettek volna. Jó képet vágtak, ha
megjelentem, de várták már azt a kellemes bejelentést,
hogy megyek haza, Budapestre. (A rendszerváltás óta eltelt idõ igazolta: az erdélyiek, a vajdaságiak, a szlovákiai magyarok ideköltözése, „repatriálása” nem maradt hatástalan
mindennapjainkra. A trianoni döntés fájdalmának élesztgetése, a lelkiismeret-furdalás bûnbánó [?] görcseinek enyhítésére
szolgáló kétkezi osztogatások – a pozíciók, állások, segélyek,
preferenciák, ösztöndíjak, lakások terén, a mûvészetek, az irodalom, zene, elõadómûvészet birodalmában – megszámlálhatatlan [és gondosan elhallgatott] sérelemhez vezettek. Nincs
kétségem afelõl, hogy ezek a tények a tilalmas listákon szerepelnek vegytintával felróva. Véleményemet azonban nem érzem hazafiatlanságnak; a színhelyeken és idehaza szerzett ta-
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pasztalataim azt igazolják, hogy a magyarság határon túli és
hazai, jóérzésû és büszke többsége nem kér mindebbõl; inkább
zavarja és irritálja, mintsem megörvendeztetné ez a „jótékonykodás”.) A beográdi „nem!”-nek más okai is voltak.
A veszprémi mûvelõdési ház hangversenytermében
felfüggesztett csõharangok halk, szívcsendesítõ hangja
barátom emlékére és a többiekért szólalt meg. Volt egy titkom azonban, amelyet még senkinek sem mondtam el.
Csak azoknak mesélem, akik emlékezéseim elsõ kötetét is
elolvasták, csak õk érthetik meg romantikus, fiatalkori lobogásom elszomorító sorvadását, apám másodszori
elvesztését, Jugoszlávia – mindannyiunk reménysége –
megtorpanását egy független, szocialista, többnemzetiségû államalakulat modern modelljének továbbfejlesztése
láttán. Az ábránd alkonya már homályossá változtatta a
jövõ képét (számunkra fájdalmas emlék maradt az ’56-os
kétkulacsosság, de ez nem módosította lényegesen a kis
nemzetek önálló politizálási esélyeihez kötõdõ csenevész
bizakodásunkat). A világpolitika okosai latolgatták, mit
hoz a jövõ. Mert a harangok a koncert elõtti hónapban elhunyt Josip Broz Titót is búcsúztatták. Bennem, természetesen. Büszke voltam szülõföldem felszabadító vezérének
bátorságára, egységes szövetségi államot megszervezõ
energiájára, a nagyhatalmakat kicselezõ, kihasználó zseniális ravaszkodására, a Szovjetuniót megalázó, Shakespeare nagy jeleneteit felidézõ színházi elõadására, a
„Bratstvo–Jedinstvo”96 feltételeinek lankadatlan és megalkuvást nem ismerõ, harmincöt éven keresztül sikeresnek tûnõ megvalósításáért. (Ha számbavesszük a század
utolsó évtizedének gyalázatos testvérgyilkosságait, balkáni háborúnak csúfolt szörnyûségeit, amelyben egyik fél sem maradt ál96. Testvériség–Egység
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dozat, mindegyikük [s ezt nem gyõzöm hangsúlyozni!] megátalkodott hóhérszerepet vállalt [nehogy elfeledjük a felbújtó Nyugat
elszánt erõfeszítéseit!], akkor Tito hibáit [?] – diktatórikus hajlamát, személyi kultuszát, ellenfeleivel való változatos, kemény
bánásmódját – akár idillikus tulajdonságoknak, jelenségeknek is
nevezhetnõk, mert ugyanakkor nyitott, független országot, szabad utazást, külföldi munkavállalást, a mûvészeti törekvések
fenntartásmentes támogatását, körültekintõ nemzetiségpolitikát, elképesztõ gazdasági s az ehhez társuló életszínvonal-fejlõdést teremtett ebben a minden szempontból diffúz világban.)
Bizonyára én voltam az egyetlen magyar ember e hazában, aki meghúzta a lélekharangot e nagy hadvezér,
politikus és államférfi eltávozása alkalmából. Hiszem és
tudom, hogy megérdemelte.
Dolgoztam tovább, küszködtem a mindennapokkal,
ábrándoztam a néhány hónapra tervezett – Eszter nélkül eltöltendõ – területenkívüliségrõl (hogy bírom
majd?). Én is „nyári zeneszerzõ” lettem, mint Mahler,
Bartók meg sokan mások. Szigligetet egyre jobban belakta a zene azokkal a hangjegyekkel, amelyeket én
– szegény halandó – írtam, és ama partitákkal, francia
és angol szvitekkel, a 48 prelúdium és fúga felfoghatatlan, racionális és irracionális Teremtõjének hangjaival,
amelyeket „reggeli ájtatosságnak” becézett igyekezettel
zongoráztam. Ezek igazolták fényesen, minden áldott
nap, hogy a zene csodálatos és felmérhetetlenül komoly
dolog, igazolja emberi létezésünk okát és értelmét.
Elõször választottam a teljes egyedüllétet; kacérkodtam a magánnyal, mert soha nem volt ínyemre. Született társas lény vagyok. Kíváncsi voltam, mire jutok azzal a szólóhegedû-darabbal, amelyet Szenthelyi Miklós,
az új hegedûsgeneráció egyik legkiválóbb képviselõje
kért tõlem. Viaskodtam a négy húr lehetõségeivel, kor-
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látaival, fizikai fájdalmat okozott, hogy nincsenek mély,
zengõ basszusok, Bach géniusza fenyegetett, hiszen eddigelé szinte csak õ alkotott remekmûvet erre – az ember testével és lelkével azonosan lélegzõ – bûvöletes
hangszerre. (Bartók Béla írt egy Szóló Szonátát Yehudi
Menuhinnak. Remekmû. Mégis vannak pillanatai, mozzanatai, amikor elfog valamiféle kényelmetlen, zavaró
érzés, amelybõl nem tudom kihámozni: túltette magát,
vagy nem vette észre a megoldatlanságokat? Vagy én
hallok rosszul?) Egytételes rapszódiát írtam, beleszõttem
Liszt másodikjának verbunkos, kõkemény jambusait;
dühös darabot fogalmaztam, balkáni beütésekkel. Ezzel
kergettem el a felbukkanó depresszió fenyegetését. Nehéz napokat töltöttem; meglehetõsen nehéz játszanivalót írtam, de ha jól adta elõ a hegedûs, könnyedén zsebelhette be a sikert. Szenthelyi szolidan mutatta be, de a
megfejtés Perényi Eszterre várt. Sokszor játszotta, erõteljesen, világos formálással, gyönyörû lírai pillanatokkal
és mindent elsöprõ lendülettel. Lemezre a tizenéves ifj.
Szalay Antal játéka került; eleganciája, virtuozitása, makulátlan technikája ámulatba ejtett. Sok örömöt tartogatott számomra ez a szokatlan körülmények között született magányos mérgelõdés.
Mikor és hogyan, nem tudom már, de hirtelen jutott
eszembe a menekülés útiránya és célvárosa: Róma. Sokszor hallottam az Accademia d’Ungheria létezésérõl, arról is, hogy milyen nagyszerû költõk, írók, zenészek és
mindenekelõtt festõk töltöttek el hosszabb-rövidebb
idõt a Városban. Kicsit restelltem, hogy éveim száma
nem lehetett meggyõzõ adat egy ösztöndíjkérelem elbírálásának feszült pillanataiban. Tájékozódtam, megnyugodtam: a bentlakásos Intézet nem posztgraduális
tanulmányokra szakosodott és fenntartott intézmény
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(persze arra is), korfüggetlen; vannak fiatalok, öregek,
nõk, férfiak. Jól kell megfogalmazni a kérvényt, komoly
indokokkal, és ami különösen vonzott: milyen munkát
akarok elvégezni? Sohasem vonzott a bennfenteskedõ,
lázas túlfûtöttséggel izgágáskodó semmittevés, a lógást
ideologizáló nagyképûsködés; de az is rosszul érintett,
ha a munkát fetisizálták. (A szigligeti alkotóház író-, tudós-,
költõfeleségeinek [férjeinek] mindennapos suttogása – István,
Ferenc, Ágnes stb. dógozik, nem lehet zavarni, maradjatok
már békességben! – fuldoklással elegy röhögcsélést váltott ki
belõlem, mert: az alkotó vagy másnaposságát aludta ki, vagy
lustálkodott, kávézott, olykor pedig már régen a Balaton hûs,
evickélõ kis hullámocskái között frissítette fel kemény munkától kitikkadt testét és szellemét. Meg kell hagyni azonban, a
törpe kisebbség valóban csapta az írógépet vagy – mint jómagam – szorgalmasan rongáltam szememet a kottafejek nyomdakész papírra vetésével.) Hat hónapot szavaztak meg az
ítészek, havi 300 000.– lírát (cirka 120-140 dollárt). Telepakoltam autómat tartós élelmiszerrel (téliszalámival,
konzervekkel, kávéval, zacskólevessel, tésztákkal, italokkal, rengeteg – tájékozatlanságból származó, hasznavehetetlen – holmival. Demizsont nem vittem, az
már meghaladta volna „magyar módi” tûrõképességemet.97 Színes filctollal teleirkáltam néhány papírlapot a
Napraforgó utcai lakásban, rátûztem a telefon melletti
állólámpa ernyõjére, az asztalra, a zongorára. A római
telefonszámot Eszter keze ügyébe tettem, s megbeszéltük, hogy minden nap, iskolába menet elõtt öt perccel
felhív telefonon. A hosszú szám tárcsázását alaposan
begyakoroltuk; három hónapon át azzal indult iskolába,
97. A kempingekben már messzirõl felismertük honfitársainkat. A vesszõfonattal óvott hatalmas üveget vették ki elsõnek az autóból.)
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hogy beszámolt néhány fontos dologról, én meg arról,
hogy jól vagyok, sokat gondolok rá, és ilyesmiket. Akkor bizonyos voltam benne, hogy ezek nélkül meg se kísérelhettem volna a hónapokig tartó távollétet; így is
megszakítottam a féléves idõt egy többhónapos hazautazással, ami teljességgel szabálytalan volt. (Kis túlzással: depressziósan vezettem vissza az ezer kilométer körüli távolságot, az autórádióban szakadatlanul bömbölt a „Mesterdalnokok” elõjátéka, kezemmel, lábammal csapkodtam-vertem
a dübörgõ hangsúlyokat, csúcspontokat – sok van belõlük.
A jugoszláv–magyar határon már fojtogatott a sírás, és még
mindig több mint kétszáz kilométer volt hátra.) A második,
az illetékesek elõtt komolyan és nagyképûen hangoztatott „trimeszterbõl” is lecsíptem vagy két hetet, s repültem haza. Pedig…
Rómáról írni szinte badarságnak tûnik. A Via Giulia
Magyar Akadémiájáról, az épületrõl s a hozzátoldott
ösztöndíjas kollégium megfelelõ, fürdõszobás, garzonkonyhás lakásairól tán csak annyit, hogy a palota gyönyörû, a szállás korrekt. Fõzéstudományom hiányosságai nem tûntek el; a konzervek, rántották, a hideg
ételek biztosították ama erõtartalékok szükséges felfrissítését, amelyek nélkül kínos vergõdéssé válhat a város
megismerését célzó törekvés. A reggeli imádság: kimenni a hatalmas vasrácsokba ékelt kapun, a macskakövek
borította, járda nélküli utcára, átvágni a Michelangelo
tervezte Farnese palota homlokzata elõtti téren, tovább
a pékségbe, ahol már elsõ reggel megtanulhatja az ember, hogy mi is a munka valójában. Alig néhány négyzetméteren három-négy jókedvû, fehérbe öltözött, szakácssüveges, hatalmas késsel hadonászó szakember,
hazánkban sosem látott sebességgel elégíti ki a kívánságokat: gyönyörûséggel és egy mozdulattal metszi ketté
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vagy ötfelé a többtucatnyi fajtából kiválasztott kenyérféleséget, becsomagolja, leszámlázza és közben megbeszéli az ügyes-bajos dolgokat az állandó vevõkkel (harmadnap már velem is!): mi újság, hogy bírja Alfonso a
katonáskodást, meggyógyult-e Anna lába, miért visz
ma csak egy pizza biancát haza, csak nincs valami baj,
ma különösen jól néz ki signora, csak nem megy ilyen
korán randevúra, közben kikiált a raktár felé, hozzátok
már azt a… A kenyér mellé mindig vettem egy kis darabot a fehér pizzából; másnap már tudták, hogy mekkorát vágjanak le nekem. Fizettem a pénztáros hölgynél;
elsõ nap megkérdezte, honnan jöttem, mozi-nyelvtudásommal válaszoltam valami ügyetlenséget, összecsapta
a kezét: milyen gyönyörûen beszél olaszul! A magyar
emberek csodálatosak, aztán rámutatott a pénztárgépasztal üveglapja alatt sorakozó papírpénzekre: látja, itt
van egy százforintos is (dollárok, márkák, és más papírpénzek tucatjai között), jól érzi magát itt nálunk? Beleharaptam kedvenc, ropogós (egy kicsit a lángosra hasonlító) pizzámba, kiballagtam a Giordano Bruno-szobrot
téglalap alakzatban körülvevõ térre (vagy tán inkább:
arra a térre, ahol Brunót megégették), s ahol stílszerûen
sütni-fõznivalókat lehet vásárolni, mert hát ez a híresnevezetes Campo dei fiori, ahol déli egy óráig csodálatos
árubõséggel telezsúfolt piac tombol, majd lebontják a
pultokat, sátrakat, összecsomagolják a szemlére kiállított zöldségek, halak, farmerek, ingek, kávéfõzõk,
sajtok, húsok sokaságát, és két órakor makulátlan tisztaságban ragyog a macskakõ, a szobor, a szökõkút, a több
tucatnyi étterem, kávézó, amely éjfélig bizonyosan nyitva van. Csak a virágárusok maradhatnak, akik rám néznek, meghallgatnak, és jobban tudják, hogy mit szeretnék, mint jómagam.
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Mindig bántott az a sokszor emlegetett ostobaság,
hogy az olaszok lusták, nem tudnak dolgozni. Sok száz
alkalommal szembesültem ennek az ellenkezõjével.
Nagyszerûen, rendkívüli hozzáértéssel, pontosan végzik munkájukat, de eszükbe sem jut ezzel dicsekedni,
nem szenvednek tõle; jókedvûen, saját és mások örömére teszik a dolgukat. Hazámfiai állandóan szenvednek:
jaj istenem, be vagyok havazva, ezt már nem lehet bírni,
dógozni kell (mint az alkotóházban), mindent nekem
kell megcsinálni, rám lõcsölik a legkellemetlenebb eseteket, nem fizetik meg (ennek következményeit viszont
rálõcsölik az ügyfélre, a vevõre, megrendelõre, betegre,
utasra stb.). Aztán eszembe jutott a ruházkodásuk, a
gyönyörû cipõk, az Olivetti írógépek, az autók, az antikvitás, a reneszánsz, a barokk épületeinek csodavilága…
Tán nem érdemes szót vesztegetni, csacsiságokat fogalmazni mûvészetük mindenekfelettiségérõl. Meg a nõk.
Ültem a téren, ettem kedvenc falatjaimat, és jókat
mulattam Közép-Európa fontoskodásán, hivalkodásán,
a germán stréberségen, a kisebb népek öntudatos szenvelgésén, „kivagyiságán” (hogy még egyszer idézzem
Veres Pétert). A mediterrán, a déli világ tökéletes félreés meg nem értésén alapuló önértékelés, a toronymagasságokba ívelõ bábeli gõg hatalmas csapásként hullt
vissza a tévhitben kószáló politikusokra és (sajnos) népekre. (És még most jön a java!)98 A piactérbe torkollott a
körülbelül négy méter széles és száz-százötven méter
hosszú via dei Giubbonari, a bevásárlásra induló ösztöndíjasok paradicsoma. Ragyogó kirakatokban, zsúfolva
és mégis szellõsen rendezett áruk áttekinthetetlen tö98. Abból se lehetett könnyen, teljesen kievickélni, hogy a Nyugat sohasem értette meg a Keletet (Oroszországot, a szlávokat; most ismét az Iszlámon a sor).
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megét kínálták a hol hangos, hol elõkelõen hallgatag
kereskedõk. Két csillogó-villogó üzlet között egy szánalmas, ütött-kopott, húsz négyzetméternyi szobában, éjjel-nappal huszonötös, dróton lógó villanykörte fényében ücsörgõ, meglett férfiak ordítva politizálnak. Egyik
kezükben pohár99, a másikkal évezredek beidegzettségével gesztikulálnak; seszínû tábla az állandóan nyitott
bejárat fölött: az Olasz Kommunista Párt kerületi irodája. A jobbra esõ kirakatban nercbundák, balra krokodilbõr cipõk, táskák.
Kezemben és – antantszíjszerûen vállra vetett – táskámban térkép, egy kitûnõ magyar Róma-kalauz és a
francia Michelin zöld fedelû, szûkszavú, valószínûtlenül pontos és csillagainak (*, **, ***) értékorientációjával megbízhatóan tájékoztató, karcsú bédekkerje, ingem alatt a legszükségesebb líramennyiség. (Tapasztalataim már voltak, s ezeknek megismétlõdése Nápolyban,
Palermóban, Rómában a legutolsó idõkig dühítettek-bosszantottak, majd az Olaszországnak fizetendõ adó kategóriába soroltam a zsebtolvajok, az utcai rablások – páratlanul elegáns –
teljesítményeibõl felgyülemlett veszteséglistámat.) Egyedül
kezdtem neki, szisztematikusan, a köröket fokozatosan
tágítván. A nyári hõség még messze volt, bírtam az iramot. Az elsõ trimeszterben már harmadnapra megtaláltam azt a jó barátot, Orosz János festõmûvészt, akitõl sokat tanultam együttbarangolásaink során; õ már tizenöt
esztendõvel korábban is hosszú idõt töltött az Akadémián; megkímélt a fölösleges botladozásoktól, tudta a titkokat. Egyik legelsõ tanácsa így szólt: „Rómában nem
múzeumba kell járni, hanem templomba, de vigyázz:
délben bezárják, s ha egy percet késel, hiába gyalogoltál
99. Sose’ láttam Rómában részeg embert.
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hosszú órákat, káromkodhatsz a csukott és gondosan
bezárt kapuk elõtt.” Folytatta: „Gyalogolni, gyalogolni!”
A franciák templomában van egy (vagy két?) Caravaggio; keresgéltem a pénzt, hogy bedobjam a megvilágító
automatába. – „Várj nyugodtan, üljünk le kicsit pihenni,
jönnek a gazdag német és japán turisták, s akkor tíz-tizenöt percig ámuldozhatunk ingyen.”
Kimentünk együtt a piacra. – „Itt volt egyik régi olasz
kofabarátom zöldséges standja, nézzük, megtaláljuk-e?”
– mondta. Odaálltunk, bámészkodtunk a gyönyörû sárgarépák és különleges zöldsaláták színorgiájában.
Az eladó felnézett (mert olaszhonban a kereskedõ – kivétel nélkül – felemeli tekintetét, és ránéz a vevõre), egy
rövid pillanatra megzavarodott, majd felharsant, fortisszimóban: „Giovanni, caro mio!” Kiszaladt az asztal
mögül, barátommal elkezdték ölelgetni egymást, mindenfélét kérdezgettek, fecsegtek, nevettek; kaptunk tõle
egy jó nagy szatyrot, telis-tele tömte legszebb áruival.
A háziasszonyok már kezdtek kicsit türelmetlenkedni,
de mosolyogtak, kivárták a régi emlékek hatásának csillapodását. Ugyanaznap délután elmentem Jánossal régi
képkeretezõ mesteréhez is. Rozzant, szûk sikátorban
volt két mûhely, fivérek voltak az asztalosok, s amikor a
kopott utcából beléptünk az egyikbe, patikatisztaságú,
az Esterházy-tükörteremhez hasonlatos, káprázatos térben találtam magam. Megismétlõdött a piaci jelenet, a
tulajdonos kirohant átellenben szorgoskodó bátyjához,
azonnal bezárták a mûhelyeket, és a várakozó egy-két
vevõhöz intézett sûrû bocsánatkérések közepette, búcsút intve elvezettek megszokott kocsmájukba, ahol valamiféle harapnivalóval álcázott mértéktelen borivással
ünnepelték(tük) meg a találkozást. Egy darabig felesleges negyediknek éreztem magam, de a két férfi gond
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nélkül befogadott: ünnepelték a magyar zeneszerzõt,
bólogattak, hogy milyen csodás mesterség lehet, én meg
viszonoztam a bókokat, s igazat beszéltem. (Nagyon szerettem ugyanis a mesterembereket figyelni, az asztalosok különösen elbûvöltek gondos, hajszálpontos, csodás
faillatban végzett munkájukkal. A gyalulás sikló sebessége, a fûrész küzdelme, az összeillesztések aggodalmaskodó várakozása, hosszú órákra odaszegezett a mûhelyhez. Ha megengedték.)
Azért elmentem a Vatikáni Múzeum véget nem érõ
folyosóira, amelyeken már sokszor csetlettem-botlottam,
s – talán Raffaello stanzáinál – odasomfordált hozzám
egy többgyermekes magyar turistacsalád. Az asszony
restelkedés nélkül kiáltott fel a halk lépésekkel megszínezett, ünnepélyes csendben: „Jól látok? Csak nem a
mûvész úr? A legutóbbi ki mit tud?-ban remekül magyarázta el, hogy miért szép a kíséret nélküli magyar népdal
éneklése. Ugye, kapunk autogramot, de többet, mert a
gyerekek külön gyûjtik… A kijáratnál megvárjuk, s akkor, ha megengedi, csinálunk néhány fotót. A Vatikáni
Múzeum, a mûvész úr és a mi kis családunk Rómában.
Hát nem csodálatos?” IV. Sixtus pápa kápolnája, Michelangelo freskói után új remekmû született: Petrovics Emil
és a bicskei Szekeres család az Örök Városban. Szignó helyett
kiosztottam a jól megérdemelt autogramokat.
A legcsodálatosabb és igazi élmény a szüntelen, szorgalmas, elfáradást nem ismerõ gyaloglás, az utcakövek,
a forrásvizek, az épületek, a hatalmas terek, a Tevere, a
dombok, a szûk utcák közötti már-már tántorgás, s közben figyelni az emberek, rendõrök, fiatalok és öregek, a
turistatömegek (magamat beleértve) viselkedését-zajongását, idétlenkedését. Dél felé zsúfolásig telnek a
vendéglõk, de ha spórolni kell, akkor a legbiztosabb ha-
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zamenni, elkészíteni, megenni a szerény ebédet, majd
lepihenni. Olykor bajba kerültem: rogyadozó lábbal álltam meg, mondjuk, a San Giovanni in Laterano hatalmas bejárata elõtt; figyelmetlenségem következtében
éppen becsapták, bezárták a kaput az orrom elõtt. A Via
Giuliától több kilométer távolságban mérgelõdtem fáradtan, éhesen. Vagy leülök egy étterembe, vagy a buszt
választom. Általában az utóbbira került sor: Rómában is
szerettem ülve bámészkodni, akárcsak Párizsban.
Böngésztem a zenei mûsorokat, s az volt a benyomásom, hogy jóval kisebb a kínálat, mint odahaza, emellett
a csemegének vélt hangversenyek jegyei pedig megfizethetetlenek voltak egy magamfajta „kollégista”
számára. Az Opera játékrendjét a szünet uralta: a rendszeres téli, nyári, õszi vagy tavaszi csend. Egyébként az
olaszok nem becsülik túl sokra a római operajátszást.
Más városok jobban õrzik a tradíciókat, az elõadások
épségét, és képesek a megújulásra is. (A milánói Scala
aligha szorul magyarázataimra.)
Egyik nap korán indultam a pékhez, s a Palazzo Falconieri parkolójában jó baráttal találkoztam: a Kútvölgyi
Kórház fõigazgatójával, Dr. Heckenast Ottóval, a kitûnõ
fül-orr-gégésszel, akirõl tudtam – mert mesélte –, hogy
nem szeret utazni. Csodálkozó, de örvendezõ kérdésemre csak rezignáltam legyintett: – „A feleségem imádja az operát, szeretne elõadásokat nézni; most vettem
(»kaptam«) egy legújabb típusú Ladát, legalább bejáratom.” Napra kész tájékozottságomon kesernyésen nevetgélt100, de megvigasztaltam: Nápolyban, a San Carlóban vasárnap lesz Verdi A végzet hatalma címû operájának felújítása, Leonóra szerepében Tokody Ilona. Kicsit
100. Nem láthatnak római elõadást.
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megörült – de hogy jutunk oda? Gondolom, autóval!
Legnagyobb meglepetésemre így szólt: utálok itt vezetni, az olaszok rossz sofõrök, még gondolkodom rajta.
Méltóságteljes komolysága megakadályozott, hogy hangosan felnevessek. Csendesen jegyeztem meg, hogy kár
a világ legjobb gépkocsivezetõirõl ilyen fennhéjázóan
nyilatkozni. – De, de… – erõsítgette. Erõszakosak, nem
tartják be a szabályokat, száguldoznak, veszélyeztetik az
ember épségét, gazemberek! Még annyit válaszoltam: –
„Virtuózan és mulatságosan erõszakosak, szigorúan betartják az íratlan szabályokat, bámulatos ügyességgel
száguldoznak, s a magyar hétvégi vezetõknél százszor
veszélytelenebbek; a gyalogosok biztonsága szentség
számukra.” – „No jó, még beszéljünk róla.”
Én vezettem, mellettem a komoly, olaszokra duzzogó
orvos, hátul a feleség és Orosz János, egy japán csodafényképezõgéppel, két külön optikával. Még megnéztük a királyi palota képtárát (P. Breughel: Vakok), majd
indultunk vissza Tokody szállodájába, a jegyekért. Egy
piros lámpánál iszonyatos dördülés: betörték a hátsó
ablakot, és kiemelték János csodamasináját, „viszik a
szatyromat, a büdös életbe!” ordítozott, de a rabló már
felugrott egy hatalmas Yamaha motor hátsó ülésére, és
eltûnt. Az egész cirka tizenöt másodperc alatt zajlott le.
Hatalmas, fehér egyenruhás, trópusi sisakos közlekedési rendõr jött oda, nyugodtan tekintett le Orosz János
tömzsi termetére (aki kiabált, átkozódott), majd széttárta karjait, és kelletlenül vetette oda: „Nápoli!” Heckenast: „Mondtam, hogy ezek gazemberek!”, a feleség
csendben kuncogott, én behúztam a nyakamat, részem
volt eme kaland létrejöttében. Rendõrség, az üvegszilánkok összesöprése, a járókelõk felháborodása: „le kellene vágni a karjukat!” és mutogatták, hogyan.
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A San Carlo hatalmas (tán ötemeletes körpáholysoros)
belsõ tere csodás, de a páholyokban ülni fuldokoló szenvedés. Elhangzott a Verdi-remekmû. A páholyajtók folyamatosan csapódtak, mert a tájékozott közönség nagy
része csak a népszerûbb áriákra, együttesekre kíváncsi,
közben ki-kivonul a büfékbe meginni valamit. Ipari tévén nézik, hol tart az elõadás, majd az adott helyen berohannak. A bent ülõk ordítoznak, „silenzio!”, a rendetlenkedõk nem kevésbé, majd hatalmas, õrjöngõ taps,
„bravi, brava!”, és vissza a büfébe. Én is kihurcoltam
Jánost, meghívtam néhány Campari sodára, azt szerette
a legjobban. Reszketett a dühtõl, hiába nyugtattam.
Tokody csodásan énekelt, hatalmas sikeréhez méltó virágtömeggel jött ki a mûvészbejárón. Gratuláltunk, majd váratlanul Keveházi Gábor, a pályája és vagánysága teljében
villogó balettmûvészünk jelent meg mögötte. Összefogtam vele, fóliával fedtük-ragasztottuk be a hátsó ablakkeretet; hatosban vacsoráztunk, majd vitorlacsattogáshoz
hasonló hangok kíséretében, a huzatos Ladával, 60-70
km/órás sebességgel visszadöcögtünk Rómába. A hangulat nem volt rózsás a majd háromszáz kilométeres úton.
Második, csonka trimeszterem alatt már rendesen dolgoztam. A nagyteremben volt egy kitûnõ zongora, minden nap Bachot és más mesterek darabjait játszottam bemelegítésképpen – rendesen megtanultam Schumann:
Pillangók címû remekét, hogy miért éppen ezt, arra már
nem emlékszem. A budapesti zenei versenyeken a brácsa
került sorra, megrendelést kaptam a „kötelezõ magyar
mû” megírására. Kedvemre való feladat volt, s az Accademián született meg a Rapszódia No. 2. szóló brácsára. (Jól
szolgált, de késõbb átírtam szóló csellóra – a húrjai ugyanazok,
csak egy oktávval mélyebben. Ez a változat nagyon sok elõadást
ért meg azóta is, a csellisták kedvelt mûsorszámává vált.)
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A gyaloglás természetesen folytatódott, de egy másik
fiatalember, Csorba László társaságában. Tudós történész,
egyháztörténész volt, aki Olaszország egységes állammá válását s ennek magyar vonatkozásait kiemelt és
szeretett témájának tekintette. Sem elõtte, sem azóta
nem találkoztam ilyen hatalmas ismerettömeggel. Különleges, borzongató memóriája vagy ámulatba ejtett,
vagy rémületbe kergetett. Bédekkereimet otthon hagytam; szégyenletesen tájékozatlannak bizonyultak Laci
mindent átvilágító, filozofikus és könnyed csevegése
mellett. Nagyon értettük egymást, barátságunk azóta
csak elmélyült, bár nem ritkán az is elõfordul, hogy a
történelemrõl, a múlt eseményeirõl, az ezekrõl kialakított gondolatokról, Kossuthról vagy Széchenyirõl, a kiegyezés értékelésérõl, kisebbségpolitikájáról, Trianonról
s egyebekrõl másként vélekedünk. Hiszem, hogy ez a
mozzanat, s a lefolytatott viták, kölcsönös szeretetünk
igen fontos záloga volt és maradt.
Más korosztályhoz tartoztunk, de az õ mûvészet- és
zeneszeretete, az én témaérzékenységem pompásan
egészítették ki egymást. Akkor még rohanását is bírtam
szusszal, komótos rögtönzéseit pedig rohamtempóban
faltam. Zenei ítélõképessége páratlan érzékenységgel és
látens objektivitással mûködött.
Kora nyár volt, és Rómában vendégszerepelt a párizsi
Pompidou Központ zenei részlegének (Ircam), Boulez
irányította Ensemble Intercontemporain-je. Hatalmas sátrat
emeltek a Villa Medici parkjában (ez az épület mindmáig a franciáké, a zeneszerzõk s más mûvészek több évre
szóló ösztöndíjra pályázhatnak mûveikkel; Debussy például). Egy héten át, minden este hallgathattuk a francia
avantgarde naprakész darabjainak kiváló elõadásait. Sikerült ingyen belépõket szereznünk. Szorgalmasak vol-
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tunk, nem követtük a fizetõ olasz nézõk ama szokását,
hogy a szünetben hazaszivárogtak; a közönség a koncert végére tíz-tizenöt fõre csökkent – köztük mi ketten.
Az utolsó elõadás második felében hatalmas esõ zúdult
a sátorra, s a sietõs, kínosan rövid taps után várakoztunk, hátha eláll. De csak zuhogott; volt két újságunk,
azt ernyõként használva elkezdtünk rohanni hazafelé.
A Spanyol Lépcsõn le, Caffé Greco, néhány ugrással át a
Corsón, majd a Pantheon, a Piazza Navona, s ott leroskadtunk kedves éttermünkbe. Ittunk valamit, s vártunk,
vártunk. Nem állt el! Innen futva, már csak öt perc, hajrá – percenként néhány liter víz a fejünkre, de sebaj!
Megkoronáztuk és leöblítettük a párját ritkító számszaki
gondossággal megszervezett hangok semmibe veszõ,
zajos szárnyalása okozta gyötrelmeket.
Csorba összefoglalta, rendszerezte, végigpásztázta
számomra Rómát, azt a várost, amelyhez már elszakíthatatlan érzelmi kötelékek fûztek, amelyben – szégyenletesen rossz nyelvtudásom ellenére – boldogan ébredtem,
éltem, dolgoztam. Úgy éreztem: ha nem szeretném
annyira hazámat és szülõföldemet, akkor legszívesebben
római polgár lennék. (Felderengett bennem az az emlék, amikor a legkeményebb ötvenes évek elején – akasztófahumorom és
képtelen képzelõerõm hatására – arról ábrándoztam, hogy budai
lakos lévén, s ilyenformán a Római Birodalom limesén belül élõ
emberfia: olasz állampolgárságért folyamodom Olaszország belügyminisztériumához. Hajlandó lettem volna Óbudáról
Aquincumba költözni, a nyomaték kedvéért. Rómában aztán torokszorongató, józanságot elsöprõ, eufórikus fantáziálássá formálódott ez a szamárság. Maradtam tisztelettel a Magyar Népköztársaság honpolgára és a szó szoros értelmében: alattvalója.)
A többi várost is szerettem, kicsiket, nagyokat, Firenzét, Assisit, Padovát, San Giminianót, a hegycsúcsokon
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trónoló egyetemi mini birodalmakat, a tartományokat:
Toscanát, Umbriát, Venetót, Szicíliát – felsorolni és rangsorolni nem tisztességes dolog. Róma azonban a totalitás, az abszolút Város, az európai múlt csodája, a romlás tébolya, a megszokhatatlan változatosság, a kövek,
vizek, növények, utcák, épületek, terek élõ organizmusa, a korok, emberek, macskák és feltörõ források-kutak
barátságos együttélésnek csodás és képmutató (sebaj!),
megfejthetetlen együttese. Csak néha bukkan fel bennem, hogy miért nem születtem Emiliónak, és hogy
miért nem mondok „lf” vagy „igen” helyett: „si”-t,
„szerelem” és „k.,jdm” helyett: „amoré”-t.
Nem csaltam meg a Balkánt és a Kárpát-medencét,
csupán latolgattam a félrelépés esetleges gyönyörûségét; ízlelgettem, simogattam, lábához borultam, de nem
haraptam bele, nem egyesültünk nászi ágyon.
A két és fél hónapból valójában egy jó hetet emésztett fel 2. Rapszódiám megírása (Roma, 1983. április
12–19.). A fennmaradó idõ alatt lelassult szellemi libikókám heves ingadozása, lezárult az a folyamat, amelynek célja zavarodottságom elzsibbasztása, az újraértelmezett normális élet mindennapjaiba való visszatérésem volt. Igyekeztem, hogy túlzott magabiztosságomról
lefaragjam a magamat és másokat döfködõ tüskéket,
meg arra, hogy bátor balkáni vérem ne csorduljon ki a
mélyen megvetett civilizációs betegség alattomos támadása következtében. Természetesen a depresszióról
beszélek. Olvasóm bizonyára sejti, a hadmûvelet nem
sikerült, sok év telt addig, hogy a sorozatos pyrrhusi
gyõzelmek katasztrófáját életem leélésének biztató
esélyeként fogadtam el.
Csorba beült mellém az autómba, zsúfolt csomagtartóval és hátsó ülésekkel indultunk hazafelé. Bologná-
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ban, az egyetem könyvtárában hosszan keresgélt valami elég értelmetlennek tûnõ adatot (valamelyik pápának volt egy magyar rokona vagy ilyesmi), kivettünk
egy Ibusz-szobát, ott aludtunk. Vénkisasszony lehetett
az a varrónõ, aki magas bérért befogadott; meghívott
egy kis vacsorára, teára, beszélgettünk. Nemzetiségünket és az én foglalkozásomat elismeréssel nyugtázta, de
amikor megértette, hogy Laci mostanában Garibaldival
foglalkozik, dühroham fogta el: „Minek egyesítette az a
barom Garibaldi Olaszországot! Azóta mi tartjuk el a
lusta, élõsködõ délieket, banditák, maffiózók, pimaszok, a nyakunkra akaszkodnak, kirabolnak…!!!” És így
tovább, legalább egy órán keresztül. Itália konfliktusokkal színezett idillje kettészakadt, belezuhantunk a pokolba; még barátom is meglepõdött, én nem akartam elhinni a hallottakat. (Felvillant bennem a ljubljanai – szlovéniai – hotelportás szenvelgõ és aljas megjegyzése a skopjei
[makedóniai] földrengés101 ezer halottjáról, százhúszezer hajléktalanjáról és az épületek négyötöde összeomlásáról szóló hír
hallatán: „Ezt megint csak mi fogjuk megfizetni.”) Ma már
tudom, hogy ekkor indultam el Pyrrhos király seregében a csatatérre vezetõ úton; teljes életemmel, jó szándékommal, harciasságommal, zenémmel, gyermekemmel, megalkuvásra képtelen rögeszméimmel, konok pedagógusi elszántságommal. A gyõzelem a boldogság
reményével kecsegtetett, de a gyõzelem csak arra volt
elegendõ, hogy a szeretet romjai között kóborolva folytassam alkatom és tántoríthatatlan meggyõzõdéseim
vezérelte botladozásomat a számomra kijelölt úton. Tán
nem is kell ennél több.
***
101. 1963. július 26.
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Második válóperem is az ostrom utáni, vetkõztetéssel
egybekötött rablásmodell finomított változata volt, túszszedéssel kombinálva. Tudtam, nem lepõdtem meg. Elfogadtam, hogy Esztert édesanyjánál helyezik el. Az Ügyvédi Kamara majdani elnökévé elõrerukkoló jogászdoktor elolvadt a mûvésznõ elesettségének láttán, és
vasszigorral szerzett érvényt a családjogi törvény kínos
ostobaságainak. Gyerektartást is megítéltek, meg a „közösen szerzett vagyon”102 ötven százalékát. Részletezésnek nincs helye. Tarnai Márta szellemébe kapaszkodtam,
nem emeltem kifogást, nem fellebbeztem belenyugodtam az egész disznóságba, a jog – és fõleg az ügyvéd úr –
cinizmusába, s minden úgy folytatódott, mint addig.
Mindaddig, amíg a vastörvények szigorú parancsára,
meg nem tetszett nekem az Alagút utcai OTP devizacsoportjának egyik rendkívül csinos munkatársnõje,
D. Éva. Õ is segítséggel kezdte: eligazított bevételeim
kaotikus zûrzavaraiban, de továbbmentünk. Eleinte
csak játszottam a gondolattal, de szép volt és üde, kedves és mosolygós, huszonkét évvel fiatalabb, mint én,
természetes és érzékeny értelmi képességekkel, jó ízléssel (meg két fiúgyermekkel és egy férjjel) megáldva.
Racionális okaim is voltak. Nem lehetek – mint elvált,
magányos férfi és elárvult, szenvedélyes apa – tizenéves
lányom terhére, nem akarom, hogy sajnáljon, hogy lelkiismeret-furdalásai legyenek, nem tehetem meg, hogy
megérezze annak terhét, õ az egyetlen lény, akit igazán
szeretek, és hogy majd neki kell rám teríteni a szemfedõt.
Mindez álnok spekulációnak, barkácsoló pszichologizálás102. Húsz évvel korábban megállapodtunk, amit õ keres: az az õ pénze,
amit én: az a miénk.
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nak is tûnhetne, erre a meggyõzõdésre azonban gondos
és komoly megfontolás után jutottam. Minden erõmmel
azon voltam, hogy szabad, önálló, egészséges felnõtté váljék, szellemi és fizikai értelemben egyaránt. Igyekeztem
mindent megmutatni, ami jó dolog: megízlelni a tornát,
biciklizést, atlétikát, úszást, síelést, lovaglást, mûugrást,
korcsolyázást, fuvolázást, zongorázást, kerámiázást. Nem
sokat kínoztam múzeumokkal; vittem hangversenyre,
koncertre, színházba, cirkuszba, operába, Párizsba, Olaszországba, Jugoszláviába, Moszkvába, Leningrádba, kórusversenyekre Várnába, Debrecenbe. Tanultam vele, ha
szükség volt rá; sétáltunk, beszélgettünk. Minden este meséltem, s rekedt hangomon elénekeltem a Tavaszi szél vizet
áraszt címû kedves dalomat. Nagyon szerettük egymást,
de féltem, hogy eljön még mindennek a böjtje. (Nem jött el,
vagy tán éppen csak hogy…) Anyja féltékenységi rohamaiból, szemrehányásaiból szelídséggel, egyszerû magyarázatokkal fogtam ki a szelet, megértést tanácsoltam. Nem
kárhoztattam cselekedeteit, telefonlecsapásait, sírását, sõt:
megfogadtam magamnak, hogy csak érettségi után mesélem el neki válásunk rossz emlékû, ízléstelenségeket sem
nélkülözõ történetét, mozzanatait, okait.
A két egyetemet nem viselte meg távollétem; két ciklusra bontott külföldi tanulmányutam (inkább: lazításom)
ideje alatt frissdiplomás tanítványaim remekül helyettesítettek, még a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen is. Ide
azokat küldtem, akikben felfedeztem e társmûvészetek
iránti komoly érdeklõdést, akik mûveltek voltak, olvasottak, gyakran jártak színházba, ismerték az új magyar
filmeket. Emellett ajánlgattam õket zeneszerzõnek színházakba, filmrendezõknek, a jól zongorázókat korrepetítornak, zenei vezetõnek, zeneiskolai tanárnak, mindenfélének. Zeneakadémiai kollégáim ellenkezéssel vegyülõ ne-
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hezteléssel figyelték ez irányú igyekezetemet: nem értették, hogy minek csinálom, mit akarok elérni, milyen hátsó
gondolatok vezérelnek. Az nem jutott eszükbe, hogy
pusztán azért, mert – õk már bizonyára elfelejtették – az
életbe kilökött diplomás zeneszerzõ, még a szociális érzékenységgel rendelkezõ ancien régime-ben is – csak hápogott, mint hal a szárazon, vagy kacsa a vízben. Meg a velem született átok: a folyamatos segíteni akarás kényszere.
Meg az, hogy örültem, ha magam nevelte kitûnõ szakember került oda, ahova való. No meg azért, mert saját tapasztalataimon okulva tudtam, semmi sem pótolhatja azt
a temérdek lehetõséget, nehézséget, a gyakorlati szükségletekkel való találkozást, mint az efféle foglalatosságok:
határidõre, percre, másodpercre pontosan, nagy sebességgel a legmegfelelõbb zenét írni, legyen az antikizáló, romantikus, mai, könnyû, jazz, nagyzenekarra vagy néhány
kamarazenészre, kipróbálni hangszerelés-tudományomat, vitatkozni a filmrendezõvel és a színházi szakemberrel, dalokat írni rossz zenei adottságokkal rendelkezõ, hiú
és hisztérikus színészeknek, megtalálni a hangot a gyerekekkel, az igazgatókkal, szülõkkel, rádöbbenni, hogy az
egyetem ösztöndíjjal, segéllyel, kedvezmények sokaságával kibélelt hálókocsijából milyen kellemetlen dolog kilépni a mínusz harmincfokos tajgára… az életbe.
Tisztelt pályatársaim természetesen nem merték szemembe mondani neheztelésüket. Féltek az egyszerû választól meg a fejükre növekedõ fiataloktól. Vagy irigyelték, hogy el tudom intézni. Talán? Mit tudom én? Egyedül Soproni József, már rektor korában, valamelyik
sértõdöttségi rohamában olvasta fejemre: „Te mindig,
mindenhová benyomtad a növendékeidet!” Hüledezésemre még ráduplázott: „Különben is, 1979-ben megsértettél, mert rosszat mondtál egyik növendékem vizsgada-
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rabjára. (Tán 1994-et írtunk, tizenöt évig elfelejtett szólni.)
A ’80-as évek táján és elején végzett tanítványaim jó része nem ajándékozott meg felhõtlen örömmel. A legnagyobb reményeket Csemiczky Miklóshoz fûztem: csendes,
kissé magába húzódó fiatalember volt, szigorú és megkérdõjelezhetetlen anyakötõdéssel, szõke hajjal és hallatlanul kifejezõ tekintettel, amelybõl szüntelenül sugároztak
a fel nem tett kérdések. Halk és lassú beszédét a többiek
hangoskodása elnyomta, én se voltam elég türelmes, és
így – szerencsére – zenéje beszélt helyette. Gondolkodásmódja, tévedhetetlen formaérzéke, remek hallása, az
apró mozzanatok felértékelõdése, a gondos kidolgozottság felelõsségvállalásának szinte szakrális tisztelete – a
harmadik emeleti, délutáni melegben is – emelkedettséget hozott a tanórák atmoszférájába. Provokatív vonzódása Sztravinszkij zenéjéhez nem szolgai utánzás volt; rokonszenveztem vele, birtokolta amannak tömörségét,
pontosságát, szarkazmusát (derûsebben). Itt-ott már világosan rajzolódott ki Csemiczky személyes közlendõinek
érdekes, játékossággal, igazi zeneiséggel telített színes és
élvezhetõ világa. A csúnya hangzások elkötelezett híveihez tartozó kritikusok természetesen nekirontottak: plagizátornak, ódivatúnak, korszerûtlennek ítélvén, ledorongolták. Menekülésre kényszerült, s egy olyan csoporthoz csatlakozott, amely bátran szembeszállt a zenétõl
végleg elszakadt „modern doktrinerek” fenyegetõ terrorjával. Megítélésem szerint azonban rosszul választott. Hiszem, hogy önmaga felé kellett volna keresnie a migrálás
lehetõségét, hiszen az orosz géniusztól már egyébként is
arrafelé vette az útirányt. A legitimitásra törekvõ „C-dúr
rohambrigád”103 agresszivitása nem kínált számára meg103. Saját „leleményem”. Egyéként: Vajda János, Orbán György, Selmeczi
György
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váltást, csupán halvány igazolást (de fõleg: tragikus igazodást egy alkatától idegen beszédmódhoz). Úgy fogalmaznék: mérgében túl szép darabokat akart írni, s ez bizony megbosszulta magát. Máig hiszem, hogy több van
benne, s hogy ebben az embrióban van annyi energia,
hogy önerejénél fogva a világra jöjjön. Zenét (regényt,
szobrot, képet, verset) nem szabad kritikusok vagy valakik ellen írni, mintázni, festeni. Lehet, de nem tanácsos.
Meg kell elégedni azzal, hogy az ember köp egyet (a markába), és tovább csinálja.
Említést érdemel Reményi Attila megbízható tehetsége
és az a szakmai tudás, amelyet lelkiismeretesen sajátított
el. Õt is a gyõri szakiskolában „szakfelügyeltem”, oda is
ment vissza, a város kitûnõségei közt tartják számon. Jól
tanít, friss és gyakran elõadott mûveket ír, gyerekkarai különösen figyelemreméltóak. A két évfolyamtárs, Serei
Zsolt és Király László: ég és föld. Az új zenei stúdió elkötelezett híve és a kodályi értékrendhez vonzódó szerzõ közös hibája volt, hogy rendkívül szerény termékenységgel
megáldott tehetségük a zenei életben való jelenlétnél nem
sokkal messzebb juttatta õket. Csapó Gyulára már túl sok
szót vesztegettem, tán Hollós Mátéról érdemes megismételni, hogy intenzív és nagytekintélyû protektorok nyomása nehezedett a felvételi bizottság döntéshozóira; Tóth
Árpád unokája, Hollós Korvin Lajos és Tóth Eszter fia
megalkuvásra kényszerítette a protektorokat is, a bizottságot is. Értelmes fiatalember volt, õt is igyekeztem
– adottságaihoz alkalmazkodva – segíteni a pályára kerülésben. Az akkori (!) „Magyar Nemzet”, a legjobb napilap
kulturális rovatvezetõjéhez, Mátrai-Betegh Bélához ajánlottam be azzal, hogy próbálja ki; úgy véltem, hogy jó recenzens lehet belõle. Aztán a Szerzõi Jogvédõ Hivatal zenei
csoportjába alkalmaztattam. (A ’90-es évektõl kezdve vállal-
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kozó lett: kiügyeskedte magának a szétesett Hungaroton Hanglemezgyár ügyvezetõi igazgatását, zenemûkiadó céget alapított,
az én javaslatomra megválasztották a Zeneszerzõ Egyesület elnökévé, s e tisztséget – alapítólevél-módosítás kihajszolásával és
segítségével, a magyar civil szervezetek történetében szinte páratlan cinizmussal – már a harmadik ciklusban viseli. Személyesen, saját lakásán szervezte össze az ARTISJUS Szerzõi Jogvédõ
Társaság közgyûlésén végrehajtandó puccs sikerét garantáló
– a választmányból való kibuktatásomhoz szükséges – ellenszavazatok mennyiségét, ilyenformán elnöki tisztem automatikusan megszûnt. Azok lettek a vezetõség tagjai, megválasztották
Lendvai Kamillót elnöknek – aki huszonnégy óra alatt felismerte, hogy mekkora baromságot követett el, és lemondott. Már
csak azért is, mert idõközben az õ Kossuth-díja is az én „lelkem
kiszáradása” segítségével született meg. Addig panaszkodott,
amíg végül a cselekvés mellett döntöttem. Az ARTISJUS elnöke Bródy János lett [szerencsére!]. Hollós zeneszerzõi teljesítménye nem érdemel említést, bár ennyi befolyásos tisztség [lemezgyár-igazgatás, egyletelnök stb.] elõbányássza a meg nem
szolgált érdemeket. Szórakoztató olvasmány az interneten feltüntetett mûveinek, hanglemezfelvételeinek, kottaformában
megjelent alkotásainak listája. Ez a magát finom modorú értelmiséginek tartó ember kiérdemelte az elõkelõ második,
bár teljesítményeit tekintve – hors concours – az elsõ számú áruló rangját.)
Szeretve tisztelt tanárom, Sugár Rezsõ fia, Miklós szerzett még nekem jó néhány álmatlan éjszakát. Szerény
tehetségét azzal ellensúlyozta, hogy fennen hirdette a
lengyel iskola aleatórikus104 metódusának mindenekfelettiségét. Hozott néhány tucat hangjegygombócot a vonalrendszeren – se hosszúság, se magasság, se hangerõ,
104. Megközelítõleg: a véletlennek meghatározó szerepet szánó (alea =
kocka)
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semmi. „Ezeket kell ismételni, úgy, ahogy az elõadónak
éppen eszébe jut”– mondta, én meg szelíden ingattam a
fejemet. Belül forrtam a dühtõl, s hiába intettem, noszogattam: „azt szeretném hallani, amit maga gondol, elképzel, megkomponál, nem pedig azt, amit egy bizonyára jó
fuvolista, zongorista, hegedûs vagy tubás odatálal a fülembe”. Tudtam természetesen, hogy õ sincs megelégedve azzal, ami az eszébe jut (vagy sem), s ezért menekül
ilyen ingoványos területekre. Karmesterszakra is felvettük, ott meg azzal kellett viaskodnia, hogy balkezes; ez
a mesterség megkívánja, hogy az úgynevezett ütemezést,
a zenekar topográfiai105 tájékozódását szolgáló folyamatos karlengetést a jobb kéz végezze, bal kézzel pedig a karaktereket, a kiegészítõ, pillanat szülte sugallatot, frazeálást rajzolgatja a jó karmester. Mást nem fogad el a zenekar, s így megtörténik az a régmúlt idõkben elfogadott
balgaság, hogy a balkezes gyereknek jobb kézzel kellett
megtanulnia az írást. Kórodi András alapelve volt, hogy
nõt és balkezest ne vegyünk fel. Mindig voltak kivételek,
de ez sohasem vezetett jóra. Alig vitatható, hogy Miklós
sokkal többre vihette volna, ha jobbkezes. Tehetsége volt
hozzá. Több zenekarnál dolgozott, jól. Végül arra kényszerült(?), hogy az elektroakusztikus manipulációk világába emigráljon. Rangos együttest szervezett.
Vele szemben én követtem el egy elég súlyos méltánytalanságot. Diplomázás után nem sokkal kijött hozzám a Napraforgó utcába. Leültünk, beszélgettünk,
majd egyszer csak feltett egy elég kellemetlen kérdést:
„Miért nem tud a mi generációnk olyan sikeressé válni,
mint annak idején az a csapat, amelyhez Tanár úr is
tartozik?”106
105. Hol is tartunk?
106. Nyilván Szokolay, Vass Lajos, Kurtág, Durkó, Balassa
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Válaszom ridegségét és durvaságát csak azzal mentegethetem, hogy nagyon belefáradtam a vigasztalan
küszködésbe. Azóta is bánt, ha rágondolok.
„Azért, mert mi tehetségesek voltunk.”
Ez volt természetesen a véleményem, de ez a pillanat
nem kívánta az igazságot. Nem használtam vele senkinek, megbántottam egy nemzedéket, amely ennek tetejébe még az én suhogó tanári pálcámat is elviselte. Öt
éven át. Bárdolatlanságot követtem el.
Hajszál híján akkorát, mint amikor – érzelmi és logikus megfontolások után – egy szép, fiatal nõ páratlan
erõszakoskodásának nem tudván ellenállni, idillikus
hangulatban, Szentendre barokkos, elegáns épületében
megkötöttem harmadik házasságomat.
Több év múltán lányom mélységes kíváncsisággal és
bátran kérdezte meg:
– Szerelmes voltál, Apu?
– Igen… Azt hiszem… Nem tudom, valószínûleg.
– Jó volt vele az ágyban?
– Igen. De azt már régen észrevettem, hogy ez a két
dolog nem egyformán dobogtatja meg a férfiszívet. Különös dolog, hogy ugyanazon a helyen érzem, és mégis
mást jelent. Az lehet a legcsodálatosabb, ha a két lüktetés azonos hullámhosszon püföli a test és a lélek teljes
valóját. Nagy kérdés, hogy kibírja-e az emberfia.
– Azt hiszem, most már értem – válaszolta az én naiv, de
nagyon is okos és mélyen érzõ, bámulatos megértést tanúsító tizenévesem. Én meg azt hiszem, hogy jó tíztizenöt év után fogta csak fel édesapja rejtélyesnek
szánt elménckedését.
***
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L. Gergely-siratómat követõen (IV. Kantáta – „Mind
elmegyünk” –, Zsennye, 1980. február 29–március 12.)
megírtam a magyar emigráció számkivetettsége, történelmi, évszázados kiszolgáltatottsága elõtti fõhajtásomat, az V. Kantátát, a „Törökországi levelek” címût
(Szigliget, 1981. június 1–augusztus 30.), basszushangra
és kamarazenekarra.
Vitáim az éppen Párizsban, Londonban, Németországban tanyázó aktuális üldözöttekkel, önüldözöttekkel sûrûsödtek, de sorsuk láttán mindig eszembe jutottak az emberevõ vadak üstjeiben fövõ szegény fehér vadászok, akik az állatokra lõttek, s ezért megeszik õket az
emberek. Azt is észrevettem, hogy a forró vízben jobban utálták egymást, mint a vacsora elõtt jóízûen fecsegõ gyilkosaikat (a menekültek: háborús, 48-as, 50-es
évekbõl, 56-osok, útlevéllel, útlevél nélkül, horthysták,
arisztokraták, nyilasok, szociáldemokraták, kiábrándult
sztálinisták, katonatisztek, normálisnak tekinthetõ,
okos emberek, maoisták és így tovább). Ez tûnt számomra a legtragikusabbnak, ezzel vívták ki igazi szolidaritásomat, ez indított arra, hogy Mikes Kelemen leveleibõl válogassak, hogy õ legyen szószólójuk – a maga
fájdalommal, reménytelenséggel, de humorral és iróniával dúsan megtûzdelt nyelvén.
Még a Toldy Gimnázium romjaiból õriztem meg a
kedves megszólítást: „Édes néném!” és a burjánzó szeretet páratlan hasonlatát: „Mint a káposztát, én úgy szeretlek!” Nekiestem a három vaskos kötetnek, elkallódtam a misszilis meg az el nem küldött levelek sokaságában, és két-három hét után ismét Czigány György
barátomhoz fordultam: – „Válogassál nekem pár tucat
sort ebbõl a néhány ezerbõl, négy-öt rövid tételre valót!” Alig pazaroltunk több szót az egészre; annyira ér-
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tettük egymást, hogy szégyen lett volna agyonbeszélni
a dolgot. Rövid idõ után hozta, kis meglepetéssel megtoldva: a „Mikes-kollázs” után – ötödik tételnek – õ maga írt egy csodaszép záró verset. A szomorkásan vidám
elsõ tétel, a „káposztás” vallomás után a halálközeliség
baktató egyszerûsége: „Sétál kertünkben a pestis… Félni kéne, de nem bánom, mert a Zsuzsi közelebb van…
Nevetgélünk idétlenül… Reggel jól vagyon az ember,
estvefelé megbetegszik, harmadjára eltemetik.” A középsõ, harmadik: az a bujdosás maga, zsolozsmázva:
„Nincsen kegyetlenebb dolog megválásnál, titkos barátjától való távozásnak, de csak az idõhöz kell magunkat
szabni és suhajtásunkat a szívünkbe zárni.” A negyedik
a Balkán aszimmetrikus, keserves duhajkodása: „…csak
a sok vándorlás van, gyalog és vizihintóval…” és az elhalkuló lecsillapodás: „A csillagok elfelejtkeztek már
mirólunk… de ne kívánjunk egyebet Isten akaratjánál”.
S az ötödik, az „apokrif ” Mikes záró sorai: „ledõlünk
a földre, s nevetünk eleget, / mintha együtt volnánk, s
volna más is, / mint az, ami éppen eltûnik örökre.”
A már kialakult kamarazenekari összeállítást kiegészítettem egy cimbalommal, s ez ritka szerencsés ötletnek bizonyult. Polgár Lászlónak ajánlottam volna a darabot; nagy örömmel fogadta. Írás közben az õ szövegmondására, komolyságára, hangjára, alakítókészségére
szabtam a darabot. Amikor befejeztem (Szigligeten), felhívtam. Átjött a Balaton túlsó partjáról, meghallgatta,
„hú, ez nagyon szép! …igazán!” – Majd köhécselni kezdett: – „Sajnos a bemutató idõpontjában nem érek rá,
Bécsben (Zürichben, Salzburgban, Dél-Afrikában, Amerikában, Sajószentpéteren, Harkovban) van egy – a karrierem szempontjából – rendkívül fontos fellépésem
(opera, oratórium, dalest, Borisz Godunov, Kékszakállú,
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Sparafucile) –, nagyon bánt, de nem tudom lemondani.” Természetesen az motoszkált bennem, hogy nem
tetszik neki, személyemmel van baja, a szöveggel van
zavarban – meg mit tudom én. Csak hosszú évek után
jöttem rá a bonyodalmasnak tûnõ kérdés igen egyszerû
megoldására. Ez a valóban tehetséges, de elsõsorban
fantasztikusan szorgalmas, tudatos mûvész nem képes
leküzdeni rögeszméjét, azt ugyanis, hogy folyamatosan
érzékeltetni kell a világgal: õ sohasem ér rá, sokkal fontosabb dolga van még annál is, amit a szegény partner,
intézményvezetõ, szerzõ vagy bárki akár csak elképzelni is tudhat. Nem felületes megállapítás ez, hanem közel húsz esztendõ személyes tapasztalataiból leszûrt,
megalapozott tény. Bizonyára voltak kiegészítõ okok is,
de az, hogy ez végül is egyfajta neurózisnak tekinthetõ,
alig vitatható. Kár. Sok szépségtõl fosztotta meg közönségét és önmagát… Természetesen nem a „Törökországi
levelek”-re gondolok elsõsorban, hanem Don Giovannira, Don Quijotéra vagy Marke király többszöri eléneklésére és igen sok más lehetõségre. (Elsõ operaigazgatásom idején kitûztem Wagner Trisztán és Izoldáját, Szimonov vezényletével, Ruszt József rendezésében. Gyönyörû
emlékem ez a munka, amely – elsõsorban rendezõi szempontból – nem volt hibátlan produkció. Marke királyt – fenomenálisan – Polgár László énekelte-játszotta. Õ maga volt a fenségében, barátságában, szerelmében, férfiúi mivoltában, emberi
és erkölcsi tartásában súlyosan megsértett, becsapott, de engesztelõdésre képes király. A bemutató, szakszerûbben: felújítás után bankett volt a boldog emlékû Operaklubban. A megszokott öntömjénezés örömét jóval felülmúlta az a valódi boldogság, amit mindannyian éreztünk. Szimonov, a mániákus
viccmesélõ produkálta magát; a felét értettük, a felét tolmácsolták (viccet igen nehéz lefordítani!). Nevettünk ott, ahol
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nem kellett, a poén elhangzása után néma csend, majd a tolmács sürgetésére: kirobbanó kacaj. Ettünk-ittunk, verdestük
egymás vállát. Néhány nap után bejelentkezett hozzám Polgár
László, és arról tájékoztatott, hogy többé nem hajlandó Szimonov vezénylete alatt énekelni. Találgattam: „Nem intett be?
Nem törõdött veled? Összevesztetek? Mi történt?” „Neeem!
– válaszolta haragosan –, a banketten zsidó vicceket mesélt.
Antiszemitákkal nem dolgozom együtt!” Indoklása a józan ész
szerint nem állta meg a helyét, mert orosztudásom arra elég
volt, hogy egy, de legfeljebb két oroszországi (tehát nem a
Kohn és Grûn kategóriába tartozó), sajátságos viccet fedezzek
fel a húsz-harminc között. Gyõzködésem eredménytelen maradt, ingatta a fejét, majd elszerzõdött Zürichbe. Az azonban
kétségtelen, hogy nem ez az eset bírta rá erre a – bizonyára
kifizetõdõ – lépésre.)
A római utazás elõtt volt az V. Kantáta bemutatója,
Szegeden. Gregor József vállalta el, s másféle modorban
ugyan, de nagyszerûen adta elõ az elsõ elõadáson,
majd az utána következõ sok-sok hazai, külföldi koncerten, rádióban, hanglemezfelvételen. Valójában jól
jártam, mert hangja, szövege, humorral fûszerezett tragikus elesettsége, kikezdhetetlen zeneisége igen nagy
hatással volt hallgatóságára. Érezhetõ volt, hogy a darabot szereti, nem önmagát, a közönségnek akarja átadni,
amit tud róla; nem értelmezte, hanem tolmácsolta a
mûvet. Késõbb ez a lenyûgözõ természetessége fogyatkozni kezdett, üresedett, de ami megmaradt, az még
mindig elbûvölt engem is, meg a közönséget is. Igazi
bohóc volt, a legnagyobbak közül, de sokakat keserítõ
„hóhányó” is – nem találok jobb kifejezést viselkedésére. Visszatérek rá – remélem –, mert az õ jelentõsége,
nagyszerûsége és megbízható megbízhatatlansága sokkal többet érdemel e pár kurta sornál. Mindenesetre:
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requiescat in pace! Néhány hónapja ment el, és máris rettenetesen hiányzik. Halálát megsínylette a színpad, az
élet, a jókedv, siratják az igazak és hazugok, a kollégák,
mindazok, akik szeretnek enni-inni, mindazok, akikkel
azt hitetett el, amihez éppen kedve volt. A feketére azt
mondta, hogy fehér – elhitték, a kékre azt, hogy zöld –
azt is. A bûvész- és bohócalkat, illetve zenei, hangi tehetsége teremtette meg azt a nagy mûvészt, akit elvesztettünk.
A kor politikai eltompultsága odáig terjedt, hogy senki sem vette észre, mirõl is mesél basszushangon ez a
bülbülszavú107 zeneszerzõ. Az értelmiségre, mûvészekre ügyelõ csinovnyikok készültsége a már bevált személyiségekre koncentrált, elhanyagolta a mûfajokban kialakult helyzet elemzését. Mit csinál Csoóri? Hova utazott? Mit mondott és kinek? Mint a lóversenyen; már
nem a kétéves kancák iránt érdeklõdtek, hanem a zsokék káderlapjában kutakodtak. (Alkalomadtán hozzácsapták Csurkát.) Mit tervez Makk vagy Jancsó, kivel
vannak jó viszonyban? Örkénnyel, Hernádival? Mi legyen Konráddal, Biró Yvette-tel, Fehérváron már megint
Vilt Tibor kellemetlenkedik. Bezzeg Kovács Margit. Korábbi pletykák szerint Aczél azért üldözte Sarkadit, mert
összetévesztette Örkénnyel. A zenészeket tulajdonképpen békét hagyták. Süketek voltak a szó szoros és átvitt
értelmében. Nem értettek hozzá, elhitették magukkal,
hogy a zenének nincs számukra értékelhetõ mondandója, a szöveget úgysem érteni (ebben persze volt némi
igazság). Utoljára Nádasdy világosította fel õket, hogy
operám pacifista (említettem az ebbõl keletkezett ribilliót). Csak Maróthi János, a dogmatikus sztálinistából
107. Bülbül: fülemüle, törökül. Ez az apróság is („ü”–„ü”) valószínûsíti a
rokonságot. Bocsánat!
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avantgarde prófétává átvedlett zenetudós õrizte meg
azt a feljelentéspraxist, amit az ötvenes évek elején sajátított el. (Hatalmas fegyverzettel bizonyította be, hogy
Szabó Ferenc Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig címû
regényére zenésített alkotása a valaha írt legjobb magyar opera. Ebben az állításban még ott rejtõzhetne az évezredek óta vitatott „ízlés” kérdésessége. Néhány évvel késõbb azonban dühödt antizsdánovista lett, s hozzákezdett a fából vaskarikagyártás mûvészetének gyakorlásához. Odaszegõdött az Új
Zenei Stúdió törekvéseinek marxista ideologizálásához. Ez a
ténykedése kapóra jött a KISZ KB kulturális szakértõinek;
Barabás Jánosék megkönnyebbült sóhajjal támogathatták a
Rottenbiller utcai kulturális központban szorgoskodó fényes
szellõk fújdogálását. Az olvasó engedelmével nem korrigálom
a képzavart.) A hatalom zene iránti érzéketlensége tulajdonképpen sértésszámba ment.108 Hát mi már akármit
csinálhatunk? Még csak egy „ejnye-ejnye” sem jut nekünk? Mindent felvesznek a Rádióban, a lemezgyárban, válogatás nélkül zsúfolják tele a koncerteket mûveinkkel? Nagyítóval keresgélik azokat az alkotásokat,
amelyeket majd megörökítenek az EDITIO MUSICA
BUDAPEST hipermodern nyomdájában? Komoly összpontosítással végzett erõfeszítésünk reménytelenül
meddõ marad? Képtelenek vagyunk mellõzött zseniket, mártírokat, asztalfióknak termelõ szerzõket felmutatni? Szégyen! (A rendszerváltás után megnyílt a mártírokkal telezsúfolt bõségszaru. Javarészt Kossuth-díjasok, Kiváló
és Érdemes mûvészek potyogtak ki belõle, de ez nem kavarta
meg önérzetüket, felugráltak a már mozgó, a hatalom felé elindult villamosra. A célba érés után felmérhetetlen károkat
okoztak. Merõ jó szándékból. Szégyen.)
108. Egy szemernyi kínos kuncogást azért megérdemel ez a mondat.
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Lakatos Éva (Országos Filharmónia), Sarlós László
(Zenemûkiadó), Faludi Rezsõ (Magyar Rádió), Bors
Jenõ (Hungaroton) és a többiek: hûségesen szolgálták a
nyáj juhait (még azokat is, akiknek érdemessége bizony
megkérdõjelezhetõ volt akkor is, ma is); de tudták és
betartották a kétezer éves bölcsességet: „Mit gondoltok?
Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajjon a kilenczven kilenczet nem hagyja-é ott, és a
hegyekre menvén, nem keresi-é azt, amelyik eltévelyedett? És
ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább
örvend azon, mint a kilenczvenkilenczen, amely el nem tévelyedett.”109 Az említett szakemberek – bizony mondom –
megkeresték az eltévelyedett (elfelejtett, nem kedvelt)
szerzõket is. Hátha éppen az az egy a legkiválóbb? Semmi okuk nem volt a figyelmetlenségre, az õ dolguk a keresés, a gondoskodás volt.
Sajnálnám, ha valaki eltúlzott idillnek ítélné ezt a
helyzetképet, s gúnyosan elmosolyodna; ebben az esetben felvágnék egy citromot, s hozzákezdenék nyalogatásához. Arcizma visszarándulna a természetes állapotba, s ez lenne igazolásom. Nem tudok örömet szerezni
siránkozóknak, jajveszékelõknek. Nyeljék csak le a citrommal együtt az igazságot is.
***
Osztozkodás. A Bauhaus családi klinker ikertorzót valaki megvette, a benne tárolt ingóságok java elvándorolt;
ismét megmaradt az immár a Steinway névvel dicsekedõ
rövid zongorám, ritkságszámba menõ Thonet fekete forgószékem, könyveim többsége, kézirataim, néhány bútordarab. Szelíd báránynál is tompább agyú kuvaszunk
109. Jézus szavai. Máté evagyélioma 18./ 12.13. Károlyi Gáspár fordítása.
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elkerült valakihez. Vásároltam egy házat a Dutka Ákos
úton, hatalmas parkkal, az ügyvéd ellenkezését leküzdve, ötven-ötven százalékos arányban Éva és a saját
nevemre. Õ a fehérnemûit hozta meg a két fiút (hét-, illetve kilencévesek), Szabolcsot és Ákost. Örültem, ábrándoztam, hogy lesz két fiam, majd kirándulunk, tanítom
õket, meg hasonló szamárságokat. Én mindent megoldok! A ház felújításáig tartó néhány hetet az akkor még
jó egészségnek örvendõ A. GY. tulajdonában lévõ Lajos
utcai lakásban töltöttünk, rendes bért fizettem. Évát kivettem az OTP igájából, mint valami javítóintézetbõl, s
boldogan készültünk a közös élet szivárvány övezte harmóniájára. Én bizony mindent meg tudok oldani!
Lányom, anyjával, a pasaréti Vasas-pályával szemközti Pór Bertalan utcába költözött. Beírattam a Móricz
Zsigmond (volt Baár-Madas) gimnáziumba, jártam a
szülõi értekezletekre. Hétvégén nálam volt, hét közben:
ha õ telefonált, akkor kikapott, ha én, akkor még jobban.
Eljött az idõ:110 negyedmagunkkal beköltöztünk a két
világháború közötti idõszak budapesti fõkertésze (a Városmajor tervezõje) félelmetes tiszafákkal111 és hatalmas,
hajladozó nyírfákkal körülvett kissé ütött-kopott, de gyönyörû villájába. Nem néztem meg a bejárat fölötti, kifakult, alig látható feliratot. Szánalmas olasztudásom morzsái is cserbenhagytak. Dante szomorkodott.

110. 1985
111. Levelei (vagy termése?) erõs méreg.
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8.

Közéleti sürgés-forgásom kocogássá szelídült és szûkebb
körökre zsugorodott. Fokozatosan riadtam meg annak
láttán, hogy a szívvel-lélekkel-tüdõvel, teljes erõbedobással, idegrendszerem túlterhelése kockáztatásával
sem tudok kielégítõ eredményeket felmutatni. A félsikereket sem becsültem alá, de ha falakba ütköztem, az egyre jobban elkedvetlenített. Fegyelmezettségre idomított
reflexeim, bizakodó, alig indokolható optimizmusom azzal járt, hogy minden fontos dologban – márpedig mi
nem fontos az életben? – késleltettem a döntést. Minden
napsugaras reggel azzal kecsegtetett: no, akkor ma ledöföm a sárkányt, elmagyarázom a hülyéknek, amit századszorra sem értettek meg, elfeledtetem a múltat, kimentem a fuldoklót (ifjúkoromban könyvbõl tanultam a vízbõl mentést, próbálgattam gyakorolni, de életmentõ érmet
– amire nagyon vágyódtam – nem tudtam szerezni), történelemórán úgy súgok egyik legbutább osztálytársamnak,
hogy ne buktassák meg (ez például sikerült), szerettem
volna részt venni az ellenállási mozgalomban (közben véget ért a háború – szerencsére), mindent elkövetek az üldözöttek megvédelmezéséért… Hosszan sorolhatnám a
fennkölt és köznapi reményeket, ábrándokat, még
hosszabban a sikereket és kudarcokat.
Ezekben a ’80-as években azonban már világosan és
naprakészen érzékeltem a köz- és magánélet eseményeinek lelkemet és húsomat nem kímélõ marcangolását.
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Válásom tragikus és tragikomikus, valós és anekdotikus
keserveirõl eleget írtam.
A politik(usi)ai karriertõl szívós kitartással maradtam
távol; ezt a magatartásomat országgyûlési tevékenységemmel kapcsolatban részletesen ecseteltem. Most megértettem, hogy abba kell hagynom ezt az egész (a zenei,
mûvészeti élet, az oktatás számára hasznos, az értelmiség létérdekeinek valószínûleg nehezen nélkülözhetõ)
politikai színezetû bohóckodást. Eljött a profi politikusok ideje, rajtuk a sor: az õ dolguk, hogy a szétzilált diktatúra kereteit tovább tágítsák, és munkálkodjanak a társadalmi struktúra demokratizálódásának, a vágyva vágyott szabadságjogok kiterjesztésének egyre sürgetõbb
elõmozdításán, természetesen a szocialista irányultságú
elvekkel, alkotmánnyal és törvényekkel rendelkezõ államiság tudomásulvételével.
Mert aki azt állítja, hogy a rendszerváltás valós esélye
lebegett a magyar emberek szeme elõtt, az egyszerûen hazudik. A néhány évvel késõbb bekövetkezett földindulás
ugyanis még a nyugati titkosszolgálatokat, kormányzati
okosokat is meglepte, hát még a hazaiakat, akik – felriadván – a világpolitika (fõként Gorbacsov) tetteibõl iparkodtak hasznot húzni, történelmet hazudni a maguk javára.
Rövidre zárva: felkértek, hogy vétessem fel magam az
1985. évi országgyûlési választások Népfrontlistájára.112
Visszautasítottam. Ez volt ugyanis az a pillanat, amikor
egy pozitív válasz ellehetetlenítette volna teljes életemet,
elsodort volna a nem kívánt politikai csatatérre, ahol semmi dolgom se volt, ahova nem kívánkoztam, s némi un112. A választásokon negyvenegy „ellenzéki képviselõ” jutott be a háromszázötvenkét tagot számláló parlamentbe. Ezek azonban nem a manapság
mellüket veregetõ ellenzékbõl, hanem (ha jól emlékszem) a virtusra kész,
önjelölt politikusok seregébõl kerültek a csatározásokba.
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dor környékezett; és azért is, mert apai, tanári, zeneszerzõi, emberi életem elsivárosodását – de akár pusztulását –
nem tudtam volna megakadályozni. Eljött az a pillanat,
amikor késlekedés nélkül hoztam meg a végiggondolt és
egyedül tisztességes döntést. Az egyre aktivizálódó politikai buzgólkodást – esetenként: ügyetlenkedést – némi bizakodással átszõtt malíciával figyeltem õszintén nagyra
becsült pályatársaimnál: Eörsinél, Mészöly Miklósnál, a
már említett Csoórinál, Csurkánál, a filmrendezõ Kósa
Ferencnél, az urbánusok, a népnemzetiek csoportjainál.
Sorsuk nem kíván általam fogalmazott kommentárokat.
A magyar írók évszázadok óta begyakorolt, váteszi, fáklyavivõi, a hatalom gyakorlásában cselekvõ feladatokat
követelõ, önsorsrontó politikai szerepvállalása ismét és
vadul életre kelt. Az évtizedek arra tanítottak, hogy a jó
mûvészek többsége tehetségével, ösztöneivel, szenvedélyes természetével vagy éppen kiegyensúlyozott gondolkodásmódjával tisztán, mélyrehatóan, szépségekkel,
fájdalmakkal elegyítve tudja átvilágítani az emberi sors, a
társadalmi berendezkedés, a teljes élet összes gondját-baját. És nemcsak a szellemóriások, hanem a szerényebb
képességekkel rendelkezõ utódok is. A politikusokat kellene naponta vizsgáztatni Shakespeare-bõl, Goethébõl,
Tolsztojból, Móricz Zsigmondból, Hamvas Bélából.
(A névsor tetszés szerint változtatható vagy bõvíthetõ.)
Az egyre kegyetlenebbül élesedõ ellentmondások, a gyarló emberiség élhetetlensége okozta gubancok megoldása,
a szakemberek, a politikusi tehetséggel megáldott hozzáértõk feladata (lenne). A mûvészek elenyészõ hányadát
sem tartom alkalmasnak arra, hogy operatív módon szálljon be a kormányzás – gondolataiktól és ábrándjaiktól
idegen – világába.
***
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A magánéleti becsapottság esztendeiben a menekülés kínjait nem enyhítette a lerövidített távok látszatengedménye, sem pedig a startpisztolyok durrogásának
ritkulása. Az út mentén sokan nyújtottak frissítõket, barátaim futottak mellettem szuszogva, és elmondták vigasztaló szavaikat. Elsõsorban Fehér György, a TV- és
filmrendezõ (éppúgy tanítványom, mint Maár Gyula),
aki csodálatos ösztöneitõl hajtva mindig akkor csöngetett be hozzám, amikor legnagyobb szükségét éreztem
valamilyen baráti szónak vagy egyszerû jelenlétnek.
Szinte sohasem telefonált, nem beszéltük meg, hogy
mikor jön, nem egyeztettük naptárainkat (hitem szerint
nem birtokolt ilyen fontoskodó segédeszközt), nem fordult elõ, hogy üzengessünk egymásnak. Csöngetett.
Állt az ajtó elõtt, örökös fehér dzsekijében, farmerjében és a legegyszerûbb fehér tornacipõben (egy márkásabb edzõcipõ mély undorral töltötte el). Félmosollyal,
kicsit összehúzott szemmel nézett rám. Nem kérdezett,
nem kérdeztem; bejött, leült. Halk szûkszavúsága olyan
titkokat sejtetett, amelyeknek részleteit ízléstelen és fölösleges lett volna firtatni, de amelyeknek varázsa szabad
utat engedett saját mondandóim gátlástalan feltálalásához. Félóra múlva: – „Gyere, elviszlek a Bagolyba, Zugligetbe, az a legjobb cukrászda Budapesten!” Vagy: – „Székesfehérváron az Ács Jani rendezte Munkásoperettet adják, van még egy óra a kezdésig, odaérünk!” Eszembe se
jutott ellenkezni, kigurultunk egy dobostortáért, máskor
kétszáz kilométeres sebességgel Fehérvárra (Péczely
Sarolta Lancia autójával), ugyanazt gondoltuk mindkettõrõl. Hogy mit, azt már akkor se tudtam, hát még ma; de
hogy ugyanazt, az bizonyos. Csodálatos tehetség volt.
Diplomamûve, a III. Richárd, Haumann Péterrel a címszerepben, lenyûgözõre sikerült. Legjobb barátja, évfo-

268

lyamtársa, Edelényi János volt az operatõr. Néhány év
múlva János elment Izraelbe, s ezzel gyógyíthatatlannak
tûnõ sebet ejtett Fehér Gyurin, aki viszont sok jó és nagyszerû TV-adaptációt rendezett – operákat is –, majd a
film felé fordult. Titokzatos barátságunk ekkor kissé
megromlott. Úgy éreztem, hogy a filmekben akarta megmutatni a kimondhatatlan dolgokat, s ezt a törekvését
nem tudta maradéktalanul megvalósítani. Sajnos megmondtam a véleményemet. Ez is olyanféle õszinteség
volt, ami nem használt: bántotta, eltávolodott tõlem. Szeretete megmaradt, de elvesztettem barátságát. Többet
nem csengetett. Néhány esztendeje váratlanul meghalt.
Konok Tamás azzal jeleskedett, hogy folyamatosan ellenezte válási szándékaimat. Hazabeszélt, mert az õ házassága sem mûködött jól, csikorogtak a társzekerek
óriáskerekei. Õ azonban félt: rettegett a jövõtõl, attól,
hogy éhen hal, hogy senki se veszi meg a képeit, szorongó életének további sorsát felesége, Hetey Kati (a kitûnõ fémszobrász) kezébe helyezte. Kéretlen tanácsadók sokasága zümmögött: kínoztak, mondtak okosat,
butát, leginkább hasznavehetetlen dolgokat. Közülük
emelkedett ki Tarnay Márta, akirõl több jót már nem sorolhatok. Lehetõvé tette a továbbélést.
Róma és az itthoni mindennapok szünetlen kattogása
legfeljebb zsibbasztott, de nem gyógyított. A magam zenéjéhez menekültem, ismét a szövegek közvetítésével.
Már elmúltam ötven, amikor pályám során elõször böngésztem végig komoly figyelemmel113 a fekete kötet, a bibliapapírra nyomott Összes Versek ezernyi oldalát. Az Ady
Endréét. Bartók megoldásait – azokat nevezetesen, amelyekben elfogadta a kor francia chanson modelljének ke113. Természetesen a megzenésítés lehetõségét latolgatva.
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reteit, majd ezekbe belesajtolta a saját zenei idiómáira
szabott verssorokat –, nem érzem igazán meggyõzõ vállalkozásoknak. Gyönyörû pillanatok után botladozó
mozzanatok, hol örömteli, hol zavarba ejtõ fordulatok.
Reinitz Béla chansonjai, a maguk – olykor együgyû – zenéjükkel, hívebben szolgálják az elõadót, a költõt, a hallgatót. A tökéletes közelítést a század másik óriása: Kodály
találta meg. Bámulatos érzékkel választotta ki a verseket,
tévedhetetlenül fordította figyelmét a közösséggel foglalkozó tematikára. A fájdalmasan gyönyörû Akik mindig elkésnek, a mélytüzû férfiriadó: a Felszállott a páva felemelõ,
átlelkesült szövésmódja a magyar zenetörténet arany oldalain került rögzítésre. Örök idõkre.
Jómagam elsõ kísérletébe, talán nem túlzás, belebuktam. Az agyoncsépelt Magyar jakobinus dala, amellyel Balatonföldváron, az Alap alkotóházának egyik önálló
melléképületében viaskodtam, rossz választás volt.
A várható kudarcnak azonban volt egy másik: sokkal
felemelõbb és erõs ösztönöktõl befolyásolt oka is. Harmadik feleségjelöltem Bogláron nyaralt két fiával, és a
két hét bizony arra kellett, hogy ide-oda száguldjak, belekábulva a gyönyörbe, mámorba. Az októberi (1984),
debreceni bemutató szerény sikert aratott; tudomásom
szerint azóta egyik kórusunk se tûzte mûsorára. Ezt az
esetet nagy nyugalommal zártam le: minden tévedésnek – legyen az örömmel vagy bánattal kibélelve – megvan a maga ára. Folytattam a keresgélést. A Nem jön senki finoman cizellált „mouvement”-je, nõi sarokkopogása
már megnyugtatott, aztán megírtam egyik korai versére
(Hervadáskor) egyik legtöbbet elõadott „slágeremet”114,
ha ugyan ebben a mûfajban használható és megenged114. Emennek sikerét csak a sokkal korábban, vegyes karra írt Játszik a szél
múlta felül.

270

hetõ ez a meghatározás. (Ez annyira korai verse nagy
költõnknek, hogy megelégedett az egyszavas címmel.
Késõbb, mint az ismert, radikálisan tért át a három szavas címadásra.) E nõi karra írt mûvemet rengetegen énekelték, vezényelték, de senki nem tudta megközelíteni
Szabó Dénes, a nyíregyházi varázsló, csodazenész kóruskarnagy örök idõkre érvényes megfogalmazását. (Még
az én kedves lányom se, aki ének–zene–karvezetõi diplomakoncertjének mûsorába iktatta apukája darabját.)
Gondolataim, érzelmeim naponként egyre hevesebb
ingadozása, libikókája odáig fokozódott, hogy már-már
a földbe verõdtem; magam kitalálta terápiáim csak órákra hoztak megkönnyebbülést, a társamul szegõdött
szép fiatalasszony látszólagos ártatlansága és üdesége
olykor váratlan karmolászássá változott. Megrögzött és
formálissá merevedett optimizmusom révkalauzát a fehér botban találtam meg. Nem akartam látni! Maradt
hát a szomorúság és a kétségbeesett élniakarás párviadala: a szemészetrõl átköltöztem a pszichiátriára.
Hozzáláttam VI. Kantátám megkomponálásához.
Ki érthet meg engem, ki mondhatja el helyettem
a lelkiállapotomat leképezõ diagnózist, hol találom meg
a szavakat? Felbukkant emlékeimben egyik legnagyobb
színházi élményem megrázkódatása, döbbenetes gyönyörûsége: Csehov Ványa bácsija115. Gellért Endre rendezése, Maklári Zoltán, Bessenyei Ferenc, Lukács Margit, Balázs Samu, de mindenekelõtt Mészáros Ági, Szonja
szerepében. Rajongtam érte, barnás hangjáért, könnyesen csillogó szeméért, valami földöntúli ártatlanságot,
külsõ és belsõ szépséget sugárzó lényéért. És az akkori
115. Az 1952-es bemutatót és az 1960-as felújítást nagyon sokszor néztem
meg.
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Katona József Színházban, a számomra elsõ elõadáson,
elérkeztünk a darab végéhez, Szonja monológjához:
„Mit tegyünk, élni kell! Élni fogunk, Ványa bácsi. Végigéljük a napok, a messze esték hosszú, hosszú sorát, türelmesen
fogjuk viselni a megpróbáltatást, amelyet ránk ró a sors; dolgozni fogunk másokért; öreg korunkban is, nem ismerve nyugalmat…
Szegény Ványa bácsi, te sírsz… Nem ismertél életedben
boldogságot, de várj csak, Ványa bácsi, várj… Megpihenünk.
Megpihenünk…”
A Bûn és bûnhõdés Szonjája után jó tizenöt évvel a
Csehové. Mindketten a vigasz, a megnyugvás, az élet
elfogadásának szomorú, de legyõzhetetlen, szláv aszszonyhõsei.
Az esték sokaságán vártam türelmetlenül, hogy
Mészáros Ági belekezdjen. Nekem beszélt, sírtam, mint
Ványa bácsi, s azt hittem: csak én értem, hogy mirõl, és
mit beszél.
Képtelen vállalkozásnak tûnt „kizenésíteni” egy monológot a drámából, s mindennek tetejébe Csehov lírai,
de filozofikus szövegére. Szerettem volna kétnyelvû darabot írni, amelynek formáját a görög dráma építkezési
alapelvei sugallták. Szoprán szóló és vegyeskar plusz
szimfonikus zenekar. Az I. Kantáta román–magyar megoldása után: orosz–magyar. Benedek Árpád, színházrendezõ jóismerõsömnek egy nagyon szép, bár kissé testes,
orosz felesége volt, aki tudomásom szerint a leningrádi
rádió bemondónõje volt, s tán színésznõ. A Magyar
Rádió orosz mûsorában is dolgozott. Megkértem, olvassa fel nekem oroszul ezt a monológot; szabadkozott, de
aztán elbûvölõen mondta a magnetofonszalagra. Sajnos,
csak szándék maradt a kétnyelvûség, nem volt türelmem bíbelõdni a meglehetõsen bonyolult prozódiai ne-
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hézségekkel. Siettem, már az elsõ ütemeknél a befejezés
járt a fejemben. Ez is debreceni bemutató lett, Csavlek
Etelka mélységesen átélt szólójával, a debreceni Kodály
Kórus és Szimfonikus Zenekar közremûködésével. Én
vezényeltem, mint már annyiszor, mert végül is én tudtam igazán, mit akarok. (Sok évvel késõbb a Zeneakadémián,
a bemutató idején még kezdõ, nagytehetségû debreceni operaénekesnõ, Iván Ildikó is elõadta Szonja mondandóját, ritka
beleérzõ képességgel, muzikalitással és gyönyörû énekléssel.
Ekkorra érett meg a darab és a siker.)
Intermezzo
Elérkeztem azokhoz az idõkhöz és eseményekhez,
amikor már többé-kevésbé rendszeres naplót vezettem.
Eddig sem óvatoskodtam, s ezért elengedhetetlennek
vélem, hogy elmeséljem a mindennapok alig követhetõ
kacskaringóit, szélsõséges kilengéseit is, amelyek ismerete nélkül beszámolóm számos mozzanata, döntéseim
hangulati befolyásoltsága rejtve maradna. Sok száz (tán
ezernyi) oldalból idézek majd kellõ mértéktartással; s
ha már – kissé színpadias gesztussal – elhajítottam az
álarcot, akkor nem fogom átsminkelni az akkoriban fogalmazott szöveget: változtatás nélkül hagyom életem
eddigieknél haragosabb vagy éppenséggel örömtelibb,
boldogabb pillanataiban leírt, friss, de olykor megfontolatlan, igazságtalan napi kommentárjait. Az álarcnélküliséget felválthatja a szájkosárnélküliség: ezért a „magamért” már elõre megkövetem az olvasót. De hát ez is én
vagyok (voltam?). A szó szerinti azonosságot az idõpontok szigorú jelölésével s az eddig is – inkább háttérinformációkra – használt kurzivált sorokkal szeretném
tovább hitelesíteni.
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Tehát:
1986. július 25.
…Még nincs egy hónapja, hogy Debrecenben bemutattam
a VI. (Csehov) Kantátámat. Bizonyára egyik legfontosabb,
legtragikusabb és legszebb darabom.116 A közönség s az azóta
hozzám jutott baráti és más vélemények is igazolják…
Úgy tûnik, hogy visszavonhatatlanul rákényszerülök Szigliget eladására; nem kevés gyötrõdés, kiútkeresés elõzte meg
ezt a döntést. Senki sem jött segítségemre. Itt marad a ház, a
fenyõk, a diófa, a kilátás, az emlékek…
Minden arra vall, életformám egyre rohamosabban újul,
változik. Tavaly nem vállaltam a képviselõséget, beköltöztünk
a Dutka Ákos úti házba, szörnyen eladósodtam, de már kezd
javulni a helyzet…
S mára, 2 órára hívatott Köpeczi miniszter. Szigligetrõl
mentem föl Pestre, Éva bekísért a Szalay utcába.
A miniszter lakonikus rövidséggel tette fel a kérdést: vállalom-e az Opera igazgatását. Igennel válaszoltam, hiszen már
többé-kevésbé Vajda György miniszterhelyettes is tájékoztatott
arról, hogy Mihály András visszavonulása után rám gondoltak. Ö is, meg mások is.
Köpeczi utalt arra, hogy rengeteg jelölt és önjelölt volt,
többnyire komolytalanok, de zavarokat okoztak. A megbízás
õsztõl kezdve, meghatározatlan idõre szól. Kérésemre Mihály
december végéig marad, s átadja a munkát. Feltételül jeleztem,
hogy személycseréket fogok végrehajtani, több pénzre van
szükség (!), más vezetési elveket akarok megvalósítani – tanácsadók, stúdió, mûsor- és énekespolitika, stb.
Bólogatott.
Éva pityergett, de örült, jómagam a hosszú töprengés után
adott igenlõ választ nyugodt szívvel viselem. Szükségem van
116. A szegény szerzõ mindig azt hiszi, hogy éppen leg-leg-leg… darabját
írja.
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erre a nagy felelõsségre, hiszem, hogy jól csinálom majd, s remélem, hogy zenét is írok – még jobbat.
A Filmfõiskolát feladom, a zeneszerzés tanszékvezetés Újfalussytól függ, az SZJH elnökségérõl lemondok (Boytha
miatt még jó is!). Ebben egyeztünk meg miniszteremmel. Délután véletlenül találkoztam Knopp Andrással a Kútvölgyi
elõtt. – Beszélnünk kell – mondta.
Este visszajöttem Szigligetre, Eszter úgy meglepõdött a híren, hogy csuda.
’86 július 26.
A szokásos szigligeti nap… Bementünk Keszthelyre, vásároltunk, ebédeltünk. Délután elolvastuk az „Odüsszeia” 17.
énekét; változatlanul élvezem a fennhangon való újraolvasást:
bûvöletes mû, nem lehet betelni izgalmaival, méltóságával,
ritmusaival, rafinált naivitásával…
A napba még egy CAGE-interjú elolvasása is beletartozott.
Ellenszenvem csak csupán növekedett e felfuvalkodott amerikai zenefilozófussal szemben, látványosnak szánt tételei, megállapításai a hangról, zajról, a be nem avatkozásról, az összefüggések és kölcsönhatások tagadásáról, az idõrõl – zavarosak,
sõt ostobák. A mûvek egyébként önmagukért beszélnek.
’86. július 27.
Strand, ebéd, Antigoné elolvasása… A darab mély benyomást gyakorolt lányomra, sok-sok megbeszélnivalót nyújtott.
Bátornak kell-e lenni, parancsra tenni, engedelmesség, a földi
vagy égi törvény fontosabb-e. Este a hévízi doktorékkal beszélgetek.
’86. július 30.
Reggel Vonyarcvashegyre az autófényezõhöz. Várnom kellett sokat. Utána Tapolcán felvágták meggyûlt jobb középsõ
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ujjamat, akkumulátort cseréltem, vásároltunk, ebédeltünk a
Bauxitban. Rövid strandolás után Huszár Tiborékhoz mentünk Szentantalfára. Jó beszélgetés volt. Örült igazgatóságomnak, káderjavaslatokat kértem. Fodor Géza, Koltai (?), fõtitkárnak az Interkoncertes nõt, Mikó nem, Kroó igen, Balázs
igen, és a fõ, a legérdekesebb: Szimonov Moszkvából – ez csodálatos ötlet. Szeretné a Ringet vezényelni. A Filharmonikusok élére? (Kórodi már nem). Szinetárra hívta fel figyelmemet
– én is azt hiszem, hogy foglalkoztatni kell. Kértem, hogy a továbbiakban is segítsen. Megígérte.
’86. augusztus 1–5.
Feljöttünk Eszterrel Pestre, az augusztust anyjával tölti.
Elhatároztam, hogy magamhoz váltom Szigligetet. Erzsi elfogadta ajánlatomat: évente százezret fizetek ki [akkor, 1987- és
1988-ban]. Futó Barna készíti elõ az írásos anyagokat.
Levittük a fiúkat Rajkára, Éva szülõfalujába, rokonaihoz,
nyaralni. Mi is ottmaradtunk 3 napig, közben átmentünk
Pozsonyba, sok mindent vásároltunk. Kellemes, szívélyes fogadtatás után továbbautóztunk, Zsennyén megebédeltünk
Soproni Jóskáékkal, majd Szigligeten felpakoltuk Gombkötõ
Erzsit fiával, s úgy jöttünk haza.
Czigány Gyurival megbeszéltem, hogy a Kodály Intézet
megbízására írandó gyerekkart – angol nyelvû kell legyen – õ
majd újrafordítja – zenére; a „Cymbeline”-ben ráakadtam egy
könnyed, sirató „Song”-ra.
*
Szeptemberben némi meglepetéssel, majd hirtelen
megdöbbenéssel vettem észre, hogy nem ugyanazon a
rajtvonalon izgek-mozgok, állítgatom a startgépet, amelyet megszoktam; a könnyed futás helyett a nehézatlétika ketreceiben kell pörögnöm. Önbizalmam még nem
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sérült, hiszen tudtam és készültem mindarra, ami várt
rám. Az operaigazgatást évek óta lebegtették a kinevezõk. Szakmai felkészültségemet megfelelõnek véltem:
több mint húsz évet töltöttem színházban; számtalan kísérõzeném, három operám117 sokszori színrehozatala, a
Petõfi Színház zenei vezetése annyi tapasztalattal gazdagított, hogy a lényeges gyakorlati kérdésekre választ
tudtam adni. A döntések kockázatát ismertem, tudtam,
hogy nem lehetek tévedhetetlen, vállalni kell az elkerülhetetlen hibákat, az önmaguktól gerjedõ bántásokat,
azt, hogy nem lehet mindenki számára kedvezõ helyzetet teremteni; minden erõmmel a színházért, a közönségért, a mûvek hiteles tolmácsolásáért, az elõadómûvészek, testületek tehetségének, igyekezetének okos kihasználásáért és sikeres megvalósításáért kell
dolgoznom. Szakmai tudásomat, irodalomismeretemet
megfelelõnek gondoltam, az énekesek, karmesterek képességeit, lehetõségeit, foglalkoztatottságuk mértékét,
területét, gyakoriságát, helyességét vagy éppen elhibázottságát évtizedek óta tanulmányoztam. A mûsorterveket többnyire elégedetten nyugtáztam, a Wagner-repertoár lyukassága és lassú elszegényedése aggasztott.
A beiktató társulati ülésig még hosszú tárgyalások
sorozatát ültem végig; feltételeket szabtam, igyekeztem
Mihály András borús homlokráncolása belsõ indítékainak keserûségét enyhíteni. Teljesítették kérésemet, hogy
december végéig maradjon hivatalában, hiszen egyedül
õ adhatta át hitelesen, objektív, szubjektív, tárgyilagos,
vagy olykor szélsõségesen elfogult elemzését a Ház
helyzetérõl. Az elkésett döntés magától értetõdõvé tette,
hogy az általa összeállított mûsorterv lényeges vonásait
117. A Lysistraté idehaza is megjelent a színpadon: a budapesti Operában és
Debrecenben.
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megtartom, a karmesterek feladatain, a szereposztások
már elkészült és kihirdetett döntésein nem változtatok.
A remekmûvek: drámák, színjátékok, operák, balettek, táncok közönség elõtti megmutatkozása olyan épületben történik, amelyet gyakran neveznek templomnak. Ezért veszem a bátorságot, hogy a szokottnál emelkedettebb, némileg eltúlzott pátosszal fogalmazzam
meg igazgatói hitvallásomat:
Én vagyok a színházért, és nem megfordítva. Ettõl
sohasem tágítottam.
Sok olyan vezetõvel találkoztam, akinek ez az egyszerû sinustétel kibogozhatatlan rejtély; ha egy érettségin, kollokviumon, szigorlaton ezt húzná: reménytelenül elbukna. Az élet – szerencséjükre, és a színházban
dolgozók szerencsétlenségére – nem ennyire szigorú
professzor, s az elégtelen osztályzat akár élethossziglanra is igazolhatja trón-, szerényebben fogalmazva: pozícióbitorlásukat.118 Ebben a képletzavarban az az ellentmondás a legkellemetlenebb, hogy mindannyian tudjuk: az alkalmatlanság hamar napfényre kerül,
ugyanakkor csak vérverítékkel bizonyítható. A kinevezõ, a hatalom fut a pénze után, a végsõkig ködösít, nehogy rajtakapják. Az alkalmas embert pedig olyan nehéz megtalálni, mint a gombostût a kazalok bármelyikéban. Visszatekintve: jómagam ebben a kérdésben
hibáztam a legtöbbet, eredendõ naivitásom bizalmat
szavazott olyanoknak is, akiket észre se kellett volna
venni, de inkább sebtiben felvonultatott vízágyúval kikergetni õket Nagy-Budapest területérõl.
*
118. Az ancien régime találó szólásmondása: „a káder nem vész el, csak átalakul!”
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’86 szeptember 8. hétfõ
Drámai fordulat. Eszter du. háromkor telefonál, hogy anyja levélben szólította fel arra: menj apádhoz végleg. Velem nem
beszélt meg semmit. Boldog vagyok és szomorú, hozom el lányomat az elsõ teli kofferral, egész este a kislakást rendezzük.
Több az öröm, mint a pityergés; szívem dúlt az évek óta sóvárgott eseménytõl. Istenek hála!
Délután még Fodor Gézával folytattam alapos megbeszélést
arról a szereprõl, amit neki szánok a jövõben. Remek ember.
*
Naplóbejegyzéseimet ezzel az utolsó pár sorral sok
évre abbahagytam. A törvények biztosította életszerûtlen jogtiprás (legalábbis a mi esetünkben) elbukott a túsz
ellenállásán. Örömöm egyszerû volt és tiszta, hiszen nem
elégtételre vágytam, hanem arra, hogy akadályfutásoktól, civakodásoktól mentesen, érzelmi és fizikai korlátozások nélkül tarthassam életben a szeretetet, a kölcsönös
gondoskodást (lányom életének már tizenötödik esztendejét taposta), gyarapíthassam titkainkat, segítsem a tanulásban, gyengéden figyelmeztessem a sokasodó kétségek, zavarok, a „mit hoz a jövõ”, „mi leszek, ha nagy leszek”, a fiúk (no meg a lányok) okozta gondok megoldási
lehetõségeire. És hogy szemrehányások nélkül, a hét
minden napján többször is megölelhessem, s puszit adhassak-kaphassak a kamaszodó, de számomra pufók csecsemõnek számító nádszálkarcsú, szép, fiatal lánytól. Pár
évvel korábban, kedves esti dalocskánk dúdolása elõtt, a
mesét azzal a közkeletû fordulattal zártam: „…És boldogan éltek, amíg meg nem haltak.” Lámpaoltás.
Most is ez történt, és rám szakadt a sötétség.
Az utolsó naplósorokból fondorlatosan kihagytam
egy félmondatot: „Éva csodálatosan fogadja,…” Azért,
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mert ez a megállapítás körülbelül tizennyolc-húsz órán
keresztül volt érvényes, ami pedig utána következett,
az négy évig.
***
A közélet buktatói közötti eligazodás elsajátítása, tapasztalata olyan belsõ biztonsággal vértezett fel, mint
amikor földrajztudós cserkészparancsnokom megtanított a természet rejtélyei, útjai, színei gyönyörûségére, a
növények, az idõjárás, a szélirányok változásaiból levont
következtetések gondos elemzésére, az iránytû, majd a
Bézárd-tájoló, a huszonötezres, a hetvenötezres térképek megbízható kezelésére, a turistajelzések és a magunk választotta barangolási irányok – tévedést alig engedélyezõ – biztonságos kijelölésére. Emlékezetem csak
egy – az igazat megvallván, hatalmas – eltévedést õrzött
meg. Részese voltam, de inkább okozója; a Börzsönyben, a Csóványos tájékán, pokoli esõben: hét-nyolc órát
bolyongtunk összevissza ötödmagammal, s már alkonyodott, amikor szinte belebotlottunk egy erdei lakba.
Nagy szerencsénkre, rendes emberek is voltak benne;
derültek ázottságunkon. Öltözékünket kifacsartuk,
megszárítottuk, meleg teát és (száraz) ennivalót is kaptunk. Sátorlapjankon, pokrócainkon megalhattunk.
Tudtam, hogy igazgatói beiktatásom elõtt nem szabad sokat bizonytalankodnom, eltévedni pedig végképp tilos. Az elõkészítõ tárgyalásokon sok feltételt kell
szabnom, kicsikarnom mindazokat az engedményeket,
jóváhagyásokat, amelyeket a Nádasdy-féle bársonyszék
elfoglalása után pusztán párnacihámba harapdálva ordíthatok a megsüketült fülekbe. Az ígérgetések, a széttárt karok, sajnálkozások, teljesítések zavaros, esõáztatta liánjaiba nem érdemes belebonyolódnom.
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Mulatságosnak és kínosnak tûnt, hogy egyik személyes kényelmemet szolgáló feltételem iszonyatos gondterheltséget idézett elõ a bürokraták belsõ köreiben.
Szolgálatiautó-használatot kértem. Ennek oka nem kívánt hosszabb magyarázatot: Budapest határától száz
méternyire lakom, ha csak kétszer megyek be az Operába, az Erkelbe, kedvezõ forgalmi körülmények között is
kétórás furikázás, de inkább sokkal több. Az Erkel és a
Népköztársaság útja között számtalan délelõtti, esti
oda-vissza, újabb órákat jelent; a többi kötelezettségrõl
már említést tenni is szégyen. Holtfáradt gépkocsivezetõként nem tudok két épületet, ezerkétszáz mûvészt,
mûszaki szakembert és az egész államot az államban irányítani. Vakarták a fejüket, bólogattak, alkudoztak: nem
tágítottam. Úgy tûnt, hogy ez a szamárság vaskosabb
gombóc, mint az, hogy ki legyen az igazgató. Lenyelték.
(Gyakran elõfordult, hogy befelé menet vagy ebédre hazajövet magammal vittem, hoztam gimnazista lányomat; a Fogasnál tettem ki vagy vettem fel. Rövidesen könyörgõre fogta:
„Apu, ne csináld! Hazajövök busszal.” Éva ugyanis nem
nyelte le. Kinézett a konyhaablakon ártatlan, szép szõkével melírozott fejecskéjével, meglátta, hogy együtt szállunk ki, s arca
eltorzult. Mindkettõnket megcsapott a gyûlölet feltartóztathatatlan és félreismerhetetlen össztüze; „Mondtam, Apu, de te
nem hiszel nekem!” Emberismeretem magabiztosságát cafatokra tépte egy tengeri sellõnek álcázott kamikaze-hölgy. Öten ültük körül a megterített asztalt. Rám nézett, és nyugodt hangon
szólalt meg: „Kérlek, mondd meg Eszternek, hogy hozza rendbe
a szobáját!” Úgy vélte tán, hogy lányom nem ért magyarul.
Húsz esztendõ múltán is megszédülök ettõl a szörnyûségtõl.)
Nem késlekedtem azzal, hogy meg- és kikérdezzem a
színház vezetõ személyiségeit arról: hogyan vélekednek
az elmúlt esztendõk eredményeirõl, hibáiról, mit kellene
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javítani, jobban csinálni, megtalálhatom-e a jó szakemberekkel való együttmûködés esélyét, adnak-e, illetve:
tudnak-e tanácsot adni vezetési, mûködési, személyi
kérdésekben. Nem kételkedtem, hogy homlokegyesen
eltérõ, elfogult, bosszúra szomjazó válaszokat fogok
kapni. Végzetes lehetett volna, ha ennek az ellenkezõjét
tapasztalom, ha a betyárbecsület nevében összezárnak
és kivédik az új seprõ izgága lengedezését. Néhány hét,
és belebukok. Ez a veszély, „sajnos”, nem fenyegetett,
nyugodtan bízhattam Bézárd-tájolóm mûködésében.
Csak a „keresztapák” belsõ körei mosolyogtak.
Az Andrások, Mihály és Mikó (külön-külön) a mûsorpolitikáról, az énekesekrõl, a zenekarról, a karmesterekrõl,
rendezõkrõl és a szcenikáról fogalmazott rendkívül tanulságos, és többnyire ellentétes véleményeket. (Kettõjükrõl
eszembe jut a Don Carlos-felújítás Mihály dirigálta, Mikó rendezte elsõ elõadása [Tokody, Kelen stb.]: a szünetben Mihály átizzadt frakkjában, az Erkel büféjében ült, és hevesen magyarázta
a szmokingban elõtte álló, verítékezõ Mikónak, hogy mirõl szól a
Don Carlos. Az igazgató neheztelt a fõrendezõre, hogy nem jól értelmezte a Schiller–Verdi–történelmi valóság összetett problematikáját. Ott álltam mellettük és nevetgéltem.119)
Vitorlázórepülés-oktatóm, a szcenika koronázatlan
királya, Forray Gábor, meditatívnak szánt szûkszavúsággal semmit se mondott. (Egy idõ után nyugdíjba vonult
– küldtem –, mert legnagyobb bánatomra, eltúlzott mértékben
raktározta otthonában az Opera szerszám- és egyéb technikai,
szerelési, anyagkészleteit.) A karigazgató, Szalay Miklós optimista beszámolóját – kurtára fogva – senki sem osztotta. (Rövidesen kineveztem az Erkel-kórus igazgatására Katona
Anikót.) A karmesterekrõl, korrepetítorokról és minde119. Csak az illem tiltja, hogy nem azt írtam: röhögtem.
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nekelõtt az énekesekrõl rövidesen szót ejtek. A pénzügy, ez a rettenetes hydra, két kompetenciazavarral
küszködõ ember kötélhúzását szenvedte meg: Szirtes
György ügyvezetõ és Vörös László gazdasági igazgató
személyes vetélkedését. A mûszak: állam volt az államban. Emellett sem mehetek el szó nélkül.
Sok-sok mûvészt, mûszaki és gazdasági embert ismertem a régebbi idõkbõl; volt, hogy meghallgattam
õket, de többnyire kitértem az ilyen (fel-)jelentések elõl.
A politikusok már csak ímmel-ámmal fontoskodtak;
egyik legmulatságosabb eszmecserét Pál Lénárttal, a tudós (atom?)fizikussal folytattam. A valódi hatalmat gyakorló Központi Bizottság kulturális titkára volt, magyarán: kultuszminiszter – döntéshozatallal felruházva.
Évtizedekkel korábban ismerkedtünk meg: a már említett moszkvai Békekongresszuson, 1962-ben; néhány
napig egy szobában laktunk az Ukrajna Hotelben (késõbb Sánta Ferenc lett szobatársam). Az akkoriban koromfekete, sötétbarna bõrû, kissé riadt férfi, fehérhajú,
elsárgult arcú, szorongó, ide-oda rebbenõ tekintetû,
ûzött és kimerült vad látszatát keltette. A hatalom csúcsain tanyázó funkcionáriusok megszokott, megtanult
metodikájával igyekezett könnyed csevegést színlelni.
(Bizonyára Aczélt utánozta, aki valóban remek társalgó
volt; kényes, emberek sorsát érintõ döntéseket megelõzõen szívesen merült el a római történetírók vagy költõk nagyszerûségének ecsetelésébe, megvitatásába.) Így
aztán beszélgetésünk javarészét moszkvai nosztalgiázással töltöttük el, dicsérvén a magyar delegáció kiválóságait: Tamási Áront, Nádasdy Kálmánt, Bulla Elmát, a
tudósokat, professzorokat és a többieket. Ezen a talajon
biztonságosabban mozgott; mert az Operaház s általában a kulturális kérdések ridegebb és valóságos birodal-
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mában riasztó tájékozatlanságot árult el. Informátorai
által készített jegyzetekbõl „puskázott”, komoly arccal
adott káderpolitikai tanácsokat olyan tisztségviselõkkel
kapcsolatban, akikrõl még én se tudtam túl sokat. A cselekvés mikéntjérõl, lehetõségeirõl, korlátairól: tíz-tizenöt perc alatt megállapodtunk.
Még néhány sor, amit a naplóból nem idéztem; fontosságát az elõbbi eszmefuttatás közben ismertem fel:
’86. augusztus 6. szerda
Pál Lénárt, KB titkár, megerõsíti a[z igazgatói] megbízást,
élesen bírálja Mihályt (hallgatok), ígéri, hogy emelni lehet bért
a mûszaknál, a fiatal énekeseknél, esetleg a „sztároknál” is.
A mûszaki berendezések végleges rendbehozatalát is ígéri. Meghallgatván terveimet… sûrûn és lelkesen bólogat. Kiáll Szirtes
és Szinetár mellett. Veszprémi120 (javaslatomra): recipe ferrum!
Támogatást és segítséget ígér. Egyórás beszélgetés volt.
*
A szakszervezettel már az elsõ napokban bajaim voltak. Az egypártrendszer anakronisztikus intézménye kezdett ébredezni a Rákosi-, de a Kádár-korszak Csipkerózsika-álmából is. Radikalizálódott, a színházban azok jutottak vezetõ pozícióhoz, akik nem kaptak színpadi
szerepeket: a kiöregedõ, hangjukat vesztett énekesek, a
nyugdíjhoz közeledõ zenekari és énekkari tagok, a mûszak proletáröntudattal megvert silányabb dolgozói lettek a „bizalmik”, a hangadók. Megtehették, mert védett
helyzetet jelentett ez a „rang”. Tilos volt felmondani nekik, ha munkájukban mégoly alkalmatlanok is voltak.
(Mindmáig ez a helyzet.) Megválasztották õket, mert dema120. Mûvészeti titkár volt, akinek eltávolítása elsõrangú kérdés volt.
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gógiájuk vonzó vonása az volt, hogy õk bizony a dolgozók érdekeit képviselik. Ennek logikus következménye az
lett, hogy gátlástalanul szónokoltak a színház érdekei ellen,
s a minél kevesebb munkát, a munkáltató lehetõségeit
messze meghaladó pénzszerzés jelszavát tûzték a zászlóra. A dalnokok, a hangszeresek, a karmesterek és a többiek féltek és hallgattak: csak a kezüket kellett feltenni, s a
betonbunker-töltelék ordítozott. Fundamentális érdekük
volt a tagadás. A velük lefolytatott megbeszélések elõrevetítették egy komor jövendõ árnyait. („Nem járulunk hozzá a premierek rádióközvetítéséhez, ha nem emelik meg – mondjuk tíz-tizenötszörösére – az ezért járó tiszteletdíj összegét. Nyugaton ez másként van!” A Magyar Rádió valóban jelképesnek
tekinthetõ alamizsnát fizetett a produkciókért121. Igen ám, de felvette és archiválta! Így maradt meg hangzó formában a Magyar
Állami Operaház harmincöt-negyven éves történelme, amelybe
például a Klemperer vezényelte „A NÜRNBERGI MESTERDALNOKOK” Losonczy–Simándy–Székely Mihály–Osváth
Júlia-féle felújítása is beletartozott. A ’80-as évek végétõl hosszúhosszú lyuk támadt az „életrajzon”, nem tudtunk semmit felidézni, mert a Rádiónak természetesen nem volt pénze ilyen hatalmas összegek kifizetésére. Ha a szólistákét megemelik, természetesen a zenekart, az énekkart és a mûszakot se lehetett volna
kihagyni. A mozgalom szellemi vezére a csúcsformájában levõ
Gulyás Dénes tenorista volt – manapság országgyûlési képviselõ, a nemzeti örökséget dacosan védelmezõ párt színeiben –, a
végrehajtást a szakszervezeti funkcionáriusokra bízta. A tõkés
rendszer pénzgazdálkodási módszereit követelõ hangadók
pyrrhusi gyõzelme messze felülmúlta a korai kapitalizmus
gépromboló tevékenysége okozta szörnyû károkat. Egy mozdulattal kiradíroztuk operai teljesítményeink másfél évtizedes tör121. A hangzás rossz minõsége kizárta a kereskedelmi forgalmazás lehetõségét (ha lett volna ilyen)!

285

ténetét. Úgy is kifejezhetném: se hang, se pénz. A nyomorban
tengõdõ, szibarita vázzá soványodott bajnokok felbújtói friss
vért szivattyúztak az õsi magyar virtust már-már feledõ hõsök
vénáiba.)122
Intermezzo
Ez a zárójeles kis eseménytörténet megköveteli,
hogy elõadómûvész kollégáinkról is meséljek néhány
szót; abban az összefüggésben, hogy mennyire, miért,
miféle meggondolásból vállalták vagy utasították el, a
kortárs – természetesen és elsõsorban a magyar – mûvek elõadásának, terjesztésének áldozatos, alázatos, fáradságos, sok erõbefektetést igénylõ, közvetlen haszonra kevés biztatást kínáló gyötrelmeit.
Saját tapasztalataimról már tettem említést; akinek
csepp esze is volt, már a fõiskolán kiszemelte magának az
ízlésének megfelelõ, bizalomra érdemes társakat, azokat a
hegedûsöket, zongoristákat, énekeseket, akik – érzelmeiktõl, ízlésüktõl vagy pusztán józan elõrelátásuktól indíttatva – vállalták az együttmûködést. Aki ezzel nem törõdött, sok hátrányt, nehézséget raktározott fel a késõbbi
idõkre, oxigénhiányos térbe került, megfosztotta magát
az együttindulás romantikájától, mindenekelõtt a szolidaritás nyújtotta fészekbiztonságtól. (Évtizedeken át figyeltem
a Színház- és Filmfõiskola hallgatói között kialakult érvényesülési áramkörök igen gyors kristályosodását is: a folt megtalálta a
zsákot, a lovasfenomén a paripát, a filmes az írót, a rendezõ az
operatõrt. A legvirtuózabbak már a gyártásvezetõket, késõbb a
producereket is. A példák sokaságából már kiemeltem a Fehér
György–Edelényi János operatõr–rendezõ párost.) Gyõzelmi
122. 2007-es kommentár

286

esélyekkel azok rendelkeztek, akik kisebb-nagyobb, jól
összeválogatott csapattal indultak az érvényesülés csatamezejére. Eck Imre egy végzõs évfolyamot vitt el a Pécsi
Nemzeti Színházba (1959), és ezzel gyökeresen, visszavonhatatlanul nyitott szabad utat, a magyar táncmûvészet akkori fullasztó kazamatáiból való kiszabadulására.
Vagy Kaposvár: 1971-ben Komor István lett az igazgató, az
1968-ban friss diplomával odaszerzõdött Zsámbéki Gábor
pedig a fõrendezõ, akinek Csehov Sirály-rendezése a színház életében új korszak kezdetét jelentette. Hasonló gondolkodású, közös mûvészi nyelvet beszélõ alkotótársakat
gyûjtöttek maguk köré. Az elsõ években Koltay Róbert,
Molnár Piroska, Timár Éva, Csikós Gábor, Kiss István, Andai
Kati, Vajda László, Pogány Judit, Olsavszky Éva, Kun Vilmos
képezte az újjáalakuló társulat magvát. Rendezõnek sikerült megnyerniük Babarczy Lászlót és Ascher Tamást.123
A zeneszerzés mûhelyei is formálódtak: az Új Zenei
Stúdió tagjai, a mindenkinél mindent jobban tudó karmester, nagy varázsló, Simon Albert holdudvarában ismerték fel egójukat, hol kollektív, hol személyes vallomásokat fogalmazván idoljaikhoz. A három említetten
kívül még Eötvös Péter, Dukay Barnabás és a zeneszerzõi
ambíciókat agresszíven dédelgetõ, zseniális pianista–zenemûvész, a számlálhatatlan rossz emberi tulajdonsággal rendelkezõ Kocsis Zoltán.
A magányos zongoristák, más hangszerszólisták,
dalnoknõk és dalnokok akkor fordultak a blamázs szinonímájának tartott modern zenéhez, ha nem mutathatták meg (oroszlán? rózsaszín csecsemõ?) körmeiket
a klasszikusok világában. Nem jutott számukra Mozart,
Beethoven, Csajkovszkij, Puccini, de még a Víg özvegy
123. Színházmûvészeti Lexikon
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sem. Akkor aztán ki lehet találni, mi a teendõ. Elfelejtett
mûvek, az új amerikai törekvések, az elaggott új bécsi
iskola, a népnemzeti árvalányhaj, a legfiatalabbak zsengéi, a kísérletezõk, a hagyományokhoz ragaszkodó maiak, a világzene (a legzagyvább blöff) vagy a modern
eszközhasználattal ügyesen leplezett limonádék.
Kissé megszeppenve és mélységes együttérzéssel kell
közreadnom egy – akár tragikusnak is ítélhetõ – esetet.
Sziklay Erika volt akkoron a legnagyobb reményekre jogosító, fiatal, csodálatos énekesnõ, aki mindent tudott;
úgy olvasta a kottát, mint az egyszerû emberek az újságot, elõadói intelligenciája verhetetlennek számított.
Hangszíne és hangereje még nem tette világossá, hogy
milyen jövõ vár rá. Mindenesetre – említett erényeinek
ismeretében – az új zene papnõjét tiszteltük benne.
S megtörtént a dráma. Elvállalta Kurtág György: Bornemisza
Péter mondásai címû, szoprán hangra és zongorára írott
Concertojának (op. 7.) bemutatását. A nyaktörõ, de inkább ideg- és hangszálszaggató énekelnivaló vészharangot kongatott pályája felett. A végét is jelenthette volna.
Mindannyiunk szerencséjére nem ez történt.
Bizonyára büszkesége, hiúsága, kíváncsisága és félelmet nem ismerõ ambíciója gyõzte meg arról, hogy meg
kell csinálni.
(A mûvészpálya, de inkább akadályfutás egyik legkényesebb, életen keresztül fenyegetõ körkörös csapdájáról van szó: ha
nemet mondok, lehet, hogy nem hívnak többet, ha igent, és nem
sikerül – még nagyobb a baj. Ha tudom, hogy nem nekem való,
le kell gyõzni hiúságomat, tisztességesen és bátran kell viselkedni – önmagammal, a mûvel, a közönséggel szemben. És hátha sikerül? – súgja Mefisztó. Ezek a legfényesebb diadalok, csak nagyon ritkák. És kezdõdik elölrõl az egész. Ezért figyelhetõ meg a
görcsös ragaszkodás az elmúlt sikerekhez, szerepekhez, szerzõk-
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höz, azokhoz, amelyek biztos, rekortán-futópályát ígérnek. Ezért
nehéz a tanácsadó, a tanár, az igazgató, a jó szándékú barát dolga: lehet, hogy jégre viszem a gyenge bokájú bajnokjelöltet. Ezért
váltott ki rajongó csodálatot Maria Callas: elképesztõ kockázatokat vállalt. Nem tudom, csak elképzelem, hogy micsoda rémületet keltett az a döntése, hogy Normát is énekel, meg Carment is.
Bokája jól volt kifaragva. Nem ritkán a szerzõ is túllõ a célon:
Verdi se kímélte szerelmét, késõbbi feleségét: G. Strepponit.)
Sziklay Erika elõadómûvészi elõvigyázatlansága
okozta, hogy egy tripla ugrása után nehezen gyógyuló
(láb)törést szenvedett; pedig figyelnie kellett volna Bornemisza reneszánsz barokk zsenijének néhány sorára.
Azokra, amelyek rejtett figyelmeztetését elénekelte:124
„Az ganéjt és az undok szart, míg nem mozgatod, nem annyira bü(hü)dös; mihelyt megmozdítod, ottan az bennevaló büdösség felindul. Így sok ember, míg nem kísírtgettetik, sokszor
csendes; de ha reárohan az ördög, izgatása felindul.
Jómagam egyszerû, kínosan pedáns, barátaimnak és
közönségemnek kedvezõ döntést hoztam. Elavult, konzervatív, konok, zenebarát hallásom rabja maradtam.
Szeretem – bár nem túl gyakran – meghallgatni, amit
leírtam. Az énekes énekeljen, ne köhögjön, ne nyekeregjen, a nagy hangközugrások Mozartnak fenntartva, nem
vagyok én jutasi õrmester, hogy csuklóztassam a muzsikusokat. A zongorista zongorázzon, ne könyököljön a
drága elefántcsonttal borított billentyûkre, ne dugdosson radírgumit, fa- és mûanyag törmeléket a gondosan
font húrok gyilkolászására, ne csapkodja a faborításokat.
A hegedûs ne doboljon, próbáljon tisztán intonált dallamokat, élvezetes hangzásokat létrehozni, ne akarjon
Bachnál, de akár Paganininél okosabb lenni, mert szart
124. (el… -sikoltotta, -suttogta, -lehelte, -süvöltötte,- ordította, -mondta, -rebegte,
-káromkodta, -cseszte stb.)
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sem ér az egész. (A termékeny, világhírû lengyel [katolikus] sztár, Krzysztof Penderecki – Karol Woytił a, a késõbbi
II. János Pál pápa krakkói földije – egyik korai vonósnégyesében egyetlen épkézláb hang sem csendül fel.
Az évtizedeken át szorgalmasan gyakorló, a szépség átadására készülõ hangszermûvészek zörögnek, mint
József Attilánál a kocsik. Hajnalban. Lengyel kollégám
megmosakodott, meghintette a kottapapírt aftershavevel, és szép zenét akart írni. Kiderült, hogy a minden
képzeletet felülmúló lelemények, a sznobok fejbeverését
megcélzó egyszerre ötletek fügefalevéllé silányultak. Az
izzadságos eszközkeresgélés, a szemérmes rejtõzködés a
csökött szervek és az impotencia takargatására szolgált.
Kedvencem: Caravaggio ecsetjére méltó metamorfózis.
Pedig szentimentális ömlengései és a hirosimai rettenet
hangnyalábjai azonos tõrõl fakadtak. Stabat matere szép
kórusmû. Errõl a varsói bemutatón gyõzõdhettem meg.)
***
Az operamûfajnál a következõ oldalakon alaposabban
elidõznék; az elõbbiekben felsorolt dilemmák fokozottan,
kiélezetten mutatkoznak meg, nyersen és kíméletlenül. Ez
a végtelenül érzékeny, találgatásokra, reményekre, rendezõkre, jelentõs személyiségekre, hangszépségre, színészi
képességekre, szép nõkre, komoly férfikülsõvel rendelkezõ, – Falstaff kivételével – nem kövér és elhízott énekesekre, biztos kezû karmesterekre, hibátlanul mûködõ színpadi apparátusra, rátermett szövegírókra és fordítókra, tapasztalt zenekari mûvészekre épülõ, igazi remekmûvekké
inkarnálódó, négyszáz éves plebejus játék, arisztokrata
mórikálás, a beszéd helyére lépõ éneklés döbbenetes erõt
sugárzó mûfaja csodálatos pályát futott be. Rajongás,
megvetés, csodálat és ajakbiggyesztés, örökös pénzügyi
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nehézségek, tomboló sikerek, gyászos bukások, csõd és
felemelkedés, a sztárok megdicsõülése, meredek bukása.
Vér és arany – mondhatnánk Ady Endrével.
„Meghal minden és elmúlik minden,
A dics, a dal, a rang, a bér.
De él az arany és a vér.
Nemzetek halnak s újra kikelnek
S szent a bátor, ki, mint magam,
Vallja mindig: vér és arany.”
Erkel Ferenc: Bánk bán címû operája volt az évadnyitó
elõadás. Két nappal késõbb, 1986. szeptember 16-án a
társulati ülés, amelyen Dr. Köpeczi Béla mûvelõdési miniszter beiktatott az intézmény igazgatói székébe, s
megköszönte a nyugalomba vonuló Mihály Andrásnak
eddigi tevékenységét. Az errõl készült képen – mi hárman – meglehetõsen savanyú képet vágunk. Mihály
búcsúszavaira, az én programbeszédemre nem emlékszem. Hiába kerestem a dossziékban – nem kár érte,
mert alig hiszem, hogy falrengetõ szavakat zúdítottam
volna a nézõteret zsúfolásig megtöltõ tagság nyakába.
Hozzákezdtem. Beléptem ünnepélyességet árasztó
hivatali szobámba, önpusztító becsvággyal és elszántsággal indultam el azon a négy évig tartó úton, amelyet
öröm, irtózatos tömegû munka, a zeneszerzésmentes
idõszakok lelkiismeret-furdalása, a politikai élet vitustánca, magánéletem lidérces lobogása, izzó vaskorlátja
szegélyezett. Sokak meglepetésére, dacolva a gonosz
mosollyal fintorgó Sátánnal – és Szabó Zoltán professzor
úr, az elsõ magyarországi szívátültetés nagymestere tudásának köszönhetõen – túléltem.
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9.

Vb[fbk Cthuttdbx Ujh]fx/d egy bõ esztendõvel fiatalabb, mint én (született: 1931. március 2-án). Igazgatói
beiktatásom elõtt jó egy évvel lett a SZKP KB elsõ titkára, majd 1990 márciusában a Szovjetunió elnöke. Én pár
hónappal elnökké választása után lemondtam fõigazgatói megbízatásomról, õ pedig az SZKP és a Szovjetunió szétverése után, 1991. december 25-én mondott le.
Közben Nobel-díjat kapott, én meg – a Magyar Állami
Operaház integritásának fenntartásáért vívott reménytelen küzdelmem vége felé – szívinfarktust.
Akkor hirdette meg a „peresztrojka” (átalakítás) és
a „glasznoszty” (nyíltság) reformprogramját, amikor – bizonyára satnya és kevéssé lelkesítõ beszédemmel – elindítottam az 1986–’87. évad sûrû teendõket ígérõ, tíz
hónapra, majd több évre terjedõ árnyékbokszolását.
Gorbacsov hihetetlenül bátor, megalkuvásmentes döntései megkérdõjelezték a fennálló világrend jogosultságát, új utakra terelték az emberiség, a világhatalmak, a
kis népek, családok gondolkodásmódját, felvillantották
a jobb, becsületesebb, élhetõbb mindennapok vágyva
vágyott és megvalósíthatónak vélt ábrándjait. A gondolkodó, elfogulatlan emberek levették kalapjukat,
mert megértették és megérezték, hogy világtörténelmi
idõk tanúivá válhattak. (Az ostobákról nem érdemes
szót ejteni.) A megváltozott idõk – megszokott módon –
sok mindenben rácáfoltak a várakozásokra; és mégis!

292

Olyasmi történt, amit senki sem láthatott elõre, amelyben emberfia nem reménykedhetett.
Ez a bohóctréfának szánt párhuzam mégse komolytalan. A dolgok megjavítására törekvõ elszántságom
nem lehetett erõtlenebb, a jobb és még jobb munkára
serkentõ akaratom energiatartaléka aligha maradt el a
világot megváltoztató fõtitkár és elnök szándékainak
megfontoltságától és gyõzniakarásától.
Mérhetetlen nagyképûségnek tûnõ, alázatos bolondozásom közepette, volt okom arra is, hogy – legalább
lélekben – megfenyítsem Mihail Szergejevicset. Az alkoholizmus ellen hozott, ortodox szellemiségû, meglehetõsen ostoba és az eredményesség látszatát sem ígérõ
rendeletei (amelyeket hazánk mérvadó politikusai –
még mindig! – rabszolgákra jellemzõ alázattal utánoztak) súlyos károkat okoztak az operaházi büfé mûködtetõinek, s ezzel az intézménynek is. Ez nem tréfa.
A külhoni és hazai – jómódú – nézõk nem kaptak whiskyt, röviditalokat, de még bort sem. A bevétel – és mindenekelõtt a haszon – a zéró közelébe zuhant. Szerencsére én is készültem: Vörös László125 gazdasági igazgató néhány hét alatt elintézte, hogy mentességet
kapjunk eme páratlan és sok pénzbe kerülõ bugyutaság alól. Ezt a szamárságot nem soroltam „Gorbi” egetföldet rázó tettei közé. Talán azt hitte, hogy az a méretes, sötétvörös tûzfolt a kopaszodó koponyán jóváhagyja Makarenko zseniális pedagógiai gondolatainak
félreértelmezését. Mint amikor Sztálin a Bajkál-tó lágy
hullámain próbálta leutánozni Jézus Krisztus vízenjárását. Az orosz, a szovjet birodalom dolgozói nem
125. Megalapozott tudása, szakmai felkészültsége elsõ számú munkatársammá avatta.
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fosztották meg magukat a „szto gram” (egy deciliter)
vodka egy hajtásra megivott, munkakedvcsináló
hatásától126. A béketábor leggyengébb láncszeme ismét
megtalálta a kibúvót: reggel kilenc óra elõtt tilos volt alkoholt árulni az üzletekben. Szent György ledöfte a magyar alkoholizmus sárkányát. Az eredmény közismert.
A büfé, s annak rendkívüli képességekkel rendelkezõ
vezetõnõje: Vera, megérdemel néhány szót. A ruhatárosok és a nézõtériek (jegyszedõk) sokat megélt és tapasztalt csapata nemkülönben. A fekete, elegáns aszszony figyelme mindenre kiterjedt. Az elsõ szünet után
tudta már, tetszik-e a közönségnek az elõadás, érdemese sokat játszani; a premiereken arról tájékoztatott: „Direktor úr, igazán sajnálom, de ez nagy bukás lesz!”
vagy: – „Már most olyan a bevétel, hogy akár tizenötször is ki lehetne tûzni”. Olykor szociológiai fejtegetésekbe kezdett; a balettelõadásokat szerényebb jövedelmû nézõk látogatják, Wagner a külföldiek kedvence, a
szendvics és ital eladása nincs egyenes arányban a jegypénztárak bevételével… Sokat tanultam tõle. De a ruhatárosok – és mindenekelõtt a nézõtériek is – felelõsen
és jó megfigyelésekkel tájékoztattak tapasztalataikról:
sokan mennek haza a szünetben, szidalmazzák a darabot, ezt vagy azt az énekest, baj van a mûsorfüzettel,
ugyanazokra a helyekre néha kétszer is eladják a jegyeket, a Carmennek késõn van vége, nem érik el a metrót,
autóbuszt. Gyakran beszélgettem velük, s megfigyelhettem azt az eleven, olykor szemérmesen titkolt szolidaritást, amit ünnepélyesen szeretett munkahelyük
iránt éreztek. Mindkét színházunkban. A csapatmunka
komoly terheit vállalták, soha nem tájékoztattak félre,
126. Kipróbáltam: rettenetes. Tettrekészségem aláhanyatlott – aludni, aludni!
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nem hízelegtek. Lehet, hogy szerettek. Ha valamelyik
elõadás érdektelenebb szakasza közben körüljártam
õket, több (és megbízhatóbb) információt kaptam tõlük,
mint némely igazgatósági értekezleten.
A színészbüfék viszont mindmáig viperafészkek.
A szóvivõk itt hirdetik meg sérelmeiket, elmondanak
mindent, ami nem igaz, kollégákról (akik éppen nincsenek ott), vezetõkrõl (félévenként egyszer, kényszer esetén ültem le). A pletyka magas mûvészettel csiszolt remekei szálldosnak a légtérben. A jobb érzésûek meghúzódnak egy kis asztalnál, és szinte behabzsolják az ételt,
elmenõben hajtják fel az italt, hogy ne lássanak, ne halljanak, és ne utálkozzanak.
Akik kiszolgálják õket: ártatlan, szorgalmas nõk és
férfiak, nehéz munkát végeznek. Kalaplengetéssel lehet
köszönteni õket.
***
Egy színházépület alaprajza akkor jó – magyarázta
évtizedekkel korábban gimnáziumi osztálytársam,
Hófer Miklós –, ha egy képzeletbeli kört, ellipszist a középpontot érintve két egyenlõ félre osztunk. Az egyik a
nézõtér, a másik a színpad és a kiszolgálóhelyiségek.
A modern építészet mûegyetemi professzora (dékán)
hiába tudta és ismerte a színháztervezés minden titkát,
hiába nyerte meg a hatvanas évek pályázatát, amelyet
az újonnan felépítendõ Nemzeti Színházra írtak ki, hiába dolgozta át tervét állami parancsra, mondhatni
számtalanszor – az épületet sohasem húzták fel.
A funkció- és helyszínzavarok, a hatalomban gyakorolt
„váltógazdaság” következtében szóhoz jutó új okosok
ismételt beleszólása (ne így, hanem úgy, nem itt, hanem
ott, sok funkciót ellátó létesítmény legyen, mellvéd is
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kell a május elsejei felvonulásokhoz; ahol a színházi elõadásokon kívül lehessen akár operákat is játszani – zenekari árok, próbatermek, öltözõk??? –, de mégse… Ne
legyen modern, hiszen a tradíció mást diktál, legyen
klasszicista, de reformkori fûszerezéssel. Egyre jobban
szoruló szívvel figyeltem barátom fokozatos összeomlását, élete fõmûvének szánt, hatalmas munkájának részvétlen szétzúzását. Az ostobaság és döntésképtelenség
õt is a pusztulás szélére sodorta.
Ybl Miklós remekét, a centenáriumra elvégzett felújítás és mûszaki korszerûsítés sokesztendõs kínszenvedést okozó nehézségei után vettem át. Az Erkel, a
huszadik század elején félig „elpanamázott” Városi
Színház, jól mûködött. A csalás, lopás, sikkasztás megszépítõ fedõneve metamorfózison ment át: kenõpénzzé, korrupcióvá, gazdasági bûnözéssé silányult. A „panamázás” tárgyiasulása azt eredményezte, hogy csak a
kör, jelen esetben az ellipszis egyik fele épült fel, a másik lemaradt. A színpadmélység kurtasága komikus, a
próbatermek és öltözõk tragikusak, az idõközben eszközölt foltozások, bõvítések, ragasztgatások gyõzelmi
jelentései tragikomikusak. Ugyanakkor láss csodát: a terem – nagy befogadóképességével összhangban127 igazi népszínház, a közönség szereti, a nagy büfében
(Aczél megrendelésére) két szép Bernáth Aurél-freskó…
De a legfontosabb: hatalmas auditóriuma az ország vitathatatlanul legjobb akusztikájú terme. Aki itt leül a terem színpadtól akár legtávolabbi vagy legközelebbi székébe, hibátlan hangzásegyensúlynak lesz részese. Hallja az énekeseket, érti a szöveget, a választékos ízlésûek
megfigyelhetik a zenekar fúvósainak, vonósainak diffe127. 2300, Domingo Radames vendéjátékán 2500 nézõ.
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renciált játékát, a taps, a brávó melegen zeng. Az énekesek többsége jobban szeret itt énekelni, mint a Versailles-ra vagy Schönbrunnra rálicitáló sugárúti
(Andrássy, Sztálin stb.) palotában. (A pragmatikus, technokrata, liberális szemlélet egyetlen vágya, hogy a Köztársaság téri épületet bulldózerekkel a földbe döngölje. Vajon miért,
miért, MIÉRT? Sok pénzt emésztene fel a rendbehozatal, és az
ellipszis másik felének felépítése, igaz. De ez csak elenyészõ
summa a Soroksári út nagyképû ostobaságtól vezérelt Mûvészetek Palotája, Nemzeti Színháza bóvli modernséggel és rikító ízléstelenséggel (na meg politikai hatásvadászattal) összecsapott, tébolyító környezettel körülvett, kifejezetten rossz
akusztikájú tömbje felmérhetetlen, áttekinthetetlen, eltékozolt
és még évtizedeken keresztül fizetendõ milliárdjainak tengerében. A tõke lecsapott; hiába figyelmeztetett József Attila.128)
Borsa Miklós, a még Pécsrõl ismert szakember, az
Opera fõmérnöke vezetett körül az ismert, de nem tudott színpadi titkok világában. A zsinórpadlás, a világítás, az emelõk (trégerek) elektronikus vezérlésének csodái elbûvöltek. Már akkor említették, hogy kötelezõ volt
az NDK-ból beszerezni a berendezéseket: mûködnek,
de… Bár még ma is mûködnek, de… Az Opera színpadának méretei lenyûgözõek. Szerencsére nem vert meg
a sors tériszonnyal, mert amikor lenéztem a zsinórpadlásról, az volt az érzésem, hogy a Vezúv krátere szélén
állok. Fenséges élmény!
Ez az irdatlan, a pokol – rémálmainkban otthonos –
bugyraihoz hasonló tér sokszor kísértette meg a vendégrendezõket. Az elõzõ vezetés Gazdag Gyulát, kedves
filmrendezõ tanítványomat bízta meg Mozart Szöktetés
128. Megjegyzésem idõpontja: 2007. február 12. 20h 37’. Vágyom rá, hogy
rám cáfoljon az idõ.
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a szerájból címû Singspieljének rendezésével. Õt is elkábították a méretek; 11 (azaz tizenegy) méteres díszletfalakat terveztetett a lányszöktetés látványgazdagságának érzékeltetésére. Legyártották, de a mûszak erõfeszítései csõdöt mondtak. Nem boldogultak a statikával, s
ilyenformán néhány métert le kellett fûrészelni Gyulám
álmaiból. Csalódottsága határtalan volt. Sajnos az
enyém is, mert a mû színpadra állítása nem hozta meg
a várt eredményt. Az évad második felében felújított remekmû elsõ elõadását az is nehezítette, hogy a
Constanze szerepére felkért mûvésznõ (már nem emlékszem, ki is volt) lemondta fellépését, és Berlinbõl kellett hazacsábítani az akkori nagy sztárt, Nádor Magdát,
hogy beugrásszerû gesztussal énekelje el a tudott, de
rendkívül nehéz szerepet. A Felsenstein-féle operajátszáshoz szoktatott, nagy teherbírással rendelkezõ mûvésznõ áldozatkészen és pompásan helytállt. Ugyanakkor szomorkásan állapítottuk meg, hogy a Komische
Oper csuklóztató, munkatáborhoz illõ edzésmódszere
nem vált hangképzése, énekhangja szépségének elõnyére. Idegeit is túlfeszítette a porosz akarnokság parancsuralmi szigora.
Szeptemberre visszatérve: átkozottul rossz, kétségbeejtõ esemény bizonytalanította el évadkezdésemet.
Szeretett és igencsak nagyra becsült kollégám, Kórodi
András, akinek fõzeneigazgatói kinevezését már fogalmaztam, Olaszországba utazott a Filharmóniai Társaság
Zenekarával, melynek elnökkarnagya volt. A társulati
ülés után két nappal (!), 18-án jött a dermesztõ hír:
Treviso egyik szállodájában a szobaasszony holtan találta ágyában. Arca nyugodt volt, 64 esztendõs korában
örökre elaludt. Sokadik – és úgy tûnt: elsõ igazán boldog – házasságában élt, amelybõl, a még csecsemõkor-
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ban levõ gyermeke született. Boldog volt vele és feleségével, arra készült, hogy velem, mellettem, barátságommal végre megvalósíthassa mindazt, amire szegõdött, s
amire a sors kiszemelte. Napokig nem tértem magamhoz; rutinmozdulatokat és -intézkedéseket tettem. Évekig nem tudtam túljutni ezen a rettenetes megpróbáltatáson, mindmáig siratom.
A csapatszervezés bárkája léket kapott, kormányosom szíve felmondta a szolgálatot.
Gida – ez volt a beceneve, máig sem tudom, ki ragasztotta rá – különös, rejtélyes életpályán egyensúlyozott. Szívélyes, de tartózkodó barát volt, elég sokat voltunk együtt. Több darabomat vezényelte, õ mutatta be
a Bûn és bûnhõdés-t; a karmesterszaknak is én voltam a
vezetõje, de ez csupán szervezeti és adminisztratív feladatot jelentett. Kötelességeim közé tartozott, hogy a
felvételi, évzáróvizsga, diplomakoncertek sokaságán elnököljek. Gyakran utaztunk vidékre. A Szombathelyen,
Miskolcon vagy másutt diplomázó fiatalok sûrûn kaptak meghívást: jöjjenek oda betanító vagy másodkarmesternek. Ezekért a lehetõségekért a vizsgabizottság
szívesen vállalta az utazást; örültünk, ha valamelyik tehetséges, ügyes, az életbe kilökött karmesterjelölt nem
került légüres térbe. A közös munka során fedeztem fel
mindenre kiterjedõ mûveltségét, bámulatos szakmai ismereteit, megkérdõjelezhetetlen emberségét, mély és
szomorú humorát. Ez utóbbi volt viselkedésének legfeltûnõbb jellemzõje. Ha valami nem tetszett neki, fájdalommal mosolyodott el. Sokáig töprengtem, amíg – érzésem szerint – megfejtettem a titkot. A felszabadulás
után õ is belépett a Pártba – nagy pével –, de nála még
megkockáztatni sem lehet azt a feltevést, hogy akárcsak
meglebbentette volna a karrierizmus szelleme. Múltak
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az évek, egyre kényelmetlenebbül érezte magát ebben a
kompromittált helyzetben. Ha koncertet, bemutatót,
pozíciót, kitüntetést, lemez, rádiófelvételt vagy egyebet
kapott, ajánlottak, keserû lett a szájíze. („Biztos azért,
mert párttag vagyok!”) Hiába bizonyosodott be százszor, ezerszer, hogy mûvészete, tudása, tehetsége révén
vált zeneéletünk egyik legfontosabb alakjává: a szomorkás mosoly nem tûnt el arcáról. Késõbb kicsit megfordult a dolog: olyan teljesítményeket nyújtott, hogy köznevetség tárgyát képezhette: vajon miért nem lett fõzeneigazgató, miért nem kapta meg idejében a
Kossuth-díjat? („Biztos azért, mert párttag vagyok! Nehogy azt higgyék...!”) Mélyen erkölcsös ember létére,
igen sok megaláztatást szenvedett el. A jellegzetes mosoly nem hervadt le arcáról. Vigaszt nem nyújthattam,
csak nagyrabecsülést és szeretetet; az ilyen konfliktusok
világában tájékozatlan voltam és fõként illetéktelen.
Mintha egy buddhistát akartam volna rábeszélni, hogy
keresse boldogulását a római katolikus egyház tanításaiban. Olaszországba indulása napján következett be tehát az a gyönyörû pillanat, amikor átölelt, és szomorkásan mosolyogva szólalt meg: „Végre!”
Elment. Örökre.
A tragikusan megüresedett elsõ karmesteri posztra
Kovács Jánost neveztem ki. Fiatal volt, õ is meglepõdött,
mások is, de hát a következõ években sem riadtam viszsza az ilyen döntésektõl. Az elsõ karmester tulajdonképpen a két színház, árokban munkálkodó, közel kétszázötven muzsikusa, egyszemélyi felelõsséggel rendelkezõ vezetõje, igazgatója.
A zenekarban játszó vonósok, fúvósok, ütõhangszeresek, egyénenként, külön-külön: remekül képzett, nagyszerû
mûvészek, tehetségesek, értelmesek. Együtt: elviselhe-
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tetlen, izgága, kezelhetetlen társaság. Néhány elõadás
után, amelyen a zenekar nem remekelt, összehívtam a
kétszázötven mûvészt, s az egyik nagyobb teremben
megjelent a kétszázötven tagú, dzsungelbõl szalajtott
horda. Nem lévén ijedõs alkat, megkérdeztem: „Kedves
kollégák! Miért játszottak ennyire rosszul olyan mûveket, amelyek évtizedek óta a repertoáron szerepelnek?”
Eljött a „köpni-nyelni nem tudás” síri csendje – majd elszabadult a pokol. Csendben vártam, lassan lecsillapult a
hõbörgés, amelybõl egyetlenegy komolynak tûnõ érv
tûnt megfontolandónak: „Ha rendesen megfizetnek
bennünket, akkor majd úgy játszunk, ahogy kell!” Egy
darabig megszorult bennem a levegõ, néztem õket, szeretettel és utálattal. Megtaláltam a mondatot: „Kedves
barátaim! Ha én most, ebben a pillanatban duplára emelem a fizetésüket, holnap is olyan vacakul játszanak
majd, mint tegnap.” Megzavarodtak, mint egy birkanyáj,
amikor egy magamfajta sötét nézésû puli megkergeti
õket. „Túl vagyunk terhelve, rosszak a beosztások, miféle
karmesterek hadonásznak, rosszul, idegesen, pimaszul?”
– kiáltoztak, méltatlankodtak, de már a mûvészi becsület
hadszíntere felé közeledtünk, s ez gyõzelmem elõjele
volt. Az ismét elcsendesedõ zûrzavarban felugrott egy fekete hajú harsonás, Farkasnak hívták, és elkiáltotta magát: „Kórodi is rossz karmester volt, szégyen, hogy a Filharmóniai Társaság elnökkarnagya lehetett!” Fogalmam
se volt, hogy mi ösztönözte erre a példátlanul aljas kirohanásra. Az újra beálló síri csendben igyekeztem megõrizni nyugalmamat, meredten néztem a gazfickót, de
nem bírtam tovább: „Takarodjon kifelé!” – ordítottam teljes erõmbõl. Nézett még egy-két pillanatig, gyûlölködve,
nyilván gyilkossággal szerette volna megtorolni a szégyent. Aztán büszke tartással kivonult a terembõl.
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Néhány másodperc telt el, s egy-két szögletbõl taps
csattant. A zenekar átvette, feldübörgött az annyiszor
kicsúfolt vastaps. Megrendülten köszöntem meg, és a
lelkes kiabálás és tapsolás közben otthagytam azt a kétszáznegyvenkilenc remek embert és csodálatraméltó
mûvészt, akikkel a késõbbiekben nehézségek nélkül
dolgoztunk együtt.
Az elsõ karmesterré kinevezett magas, világosszõke
albínó közszeretetnek örvendõ fiatalember volt. Nagyszerû zongorista, kitûnõ dirigens; vezénylése a megszokottnál szélesebb, lengedezõbb karmozdulatokkal rajzolta a zenekari játékosok tájékoztatására szolgáló íveket,
karaktereket, fokozásokat, lassításokat, gyorsításokat.
Ütemezése biztos topográfiai eligazodást nyújtott még a
figyelmetlenebb hangszerjátékosok számára is. (Hol tartunk éppen? Az ütem elején? Végén?) Testét láthatóan
járta át a zene gyönyöre, szõke szempillái közül a mû lelke, szelleme sugárzott azokra, akikre rápillantott, akiket
szebb és jobb produkcióra serkentett.
Volt azonban néhány sajnálatos tulajdonsága. Nem
találok elegánsabb, választékosabb kifejezést, rákényszerülök a bratyizás használatára. Túlszeretgette kollégáit, s ez viszonzásra talált. Leültek sörözni, fecsegni,
társas életre adták fejüket. A próbákon aztán meglepõdött, ha figyelmeztetéseire, utasításaira gátlástalanul
válaszoltak, közbeszóltak, szemtelenül visszabeszéltek;
akár nem is engedelmeskedtek. Megérezte, hogy nagy
a baj, elkezdett gorombáskodni, kiabálni. A szünetben
pedig megkövette a „sértett” mûvészt. A zenemû nagyszerû ismeretében és alázatos szolgálatában felmagasztosult, parancsnoki szerepében akárhányszor elbukott.
Megtaposták. Szeretetbõl. Rendkívüli képességei mindmáig megsínylik ezt a sajnálatosan rossz, veleszületett

302

tulajdonságát. A valóban gyümölcsözõ együttmûködés
egyedüli biztosítéka a biztos tudással, tehetséggel, határozottsággal párosult következetesség.
Másik, az elõbb leírtakhoz szorosan kapcsolódó, de
– mondhatni – „szerzett” esendõsége, még több baj forrásává vált. Nehéz errõl beszélni, ugyanakkor a hallgatás is
képtelenség. Mintha az Elektrából kihagynánk azt a mozzanatot, hogy Klytaimnestra, szeretõjével, Aigiszthosszal
együtt, meggyilkolta férjét, leánya atyját: Agamemnónt.
Miféle tragédia anyagát képezhette volna egy ilyen viszály, anya és lánya között? Legfeljebb egy függõfolyosón
felzengõ veszekedést arról: „Már elmúlt éjfél, megint kurválkodsz, te istenverése!” Vagy valami hasonlót.
Nem a szellemeskedést céloztam meg egy antik tragédia felemlegetésével. Több évtizede érzem azt a végzetszerûséget, amelynek konok gyönyörûsége és tragikuma körüllengi Sudlik Mária és Kovács János egymásra
találása, házassága és bizonyára halálig tartó összetartozása már-már transzcendens rejtélyét. A zenemûvészet
olimposzi magaslatain röpdösõ Héphaisztosz meglát
egy földi asszonyt, aki idõsebb nála, elhízásra hajlamos,
csodálatosan dalol, és könnyedén használja a nem éppen szép szavakat. Olyan bonyolultan keverednek tulajdonságaik, annyira egyek és annyira különbözõek,
hogy azt józan emberi ész meg nem értheti. Egyszerre
vannak egymás kárára és hasznára. Sudlik Mária
Monteverdi Poppeájával kezdi pályáját, hogy aztán éteri
tisztaságú szerepekben (Aida, Erzsébet, Desdemona,
Tábornagyné129) bûvölje el hallgatóságát. Lelép a színpadról, kikerül a gyönyörû dallamok megformálásának
emelkedettségébõl, elfelejti, honnan érkezett vissza a
129. …Don Carlos, Othello, Rózsalovag
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közönséges világba, és dühödt, túlérzékeny, vulgáris,
durva kirohanásokkal ront rá környezetére, kovácsára
(akit csak a tréfa kedvéért azonosítottam a mitológiai figurával, hiszen nem is sánta; bár nagyon elszánt mesterember, és – eléggé el nem ítélhetõ módon – csak felesége tehetségét véli kikalapálandónak). Miért? Senki
sem érti. Héphaisztosz pedig a kifulladásig kalapál,
cseng-bong körülötte minden, de végül is csak az jár az
eszében: kap-e szerepet „az Asszony” (ahogy a mester
nevezi), ott tudja-e tartani – a zenekari árokhoz képest
valóban – égi magasságokban; elveszti tárgyszerû ítélõképességét, a mérce: „az Asszony”. S ez súlyos hiba –
gondoljuk mi: Kórodi, Mihály, jómagam, az utánam következõk, Szinetár, a japán, szlovén és hazai hangversenyrendezõk, a kollégák, a hölgyekrõl nem is beszélve.
Mi az a remegõ idegesség, kétségbeesett pánik, ami a
szereposztási (valóban kényes) tárgyalásokon kiütközik
az arcán, viselkedésén? Fél netán? Mi lesz az õ földi világukban? Ezernyi alkalommal vetõdött fel a kérdés:
Lehetséges-e megítélni, befolyásolni ezt a helyzetet? Lehet-e megmenteni önmaguktól ez a két tehetséges
lényt? Évtizedek igyekezete és hol jó szándékú, hol dühös harcom kudarcai nyomán a leghatározottabb válaszom az volt: nem! (Az évtizedes küszködés mélyén egy kegyetlen kérdés is ott lapult: ki és mi a fontosabb? Egy nagyszerû karmester, akinek a tudása évtizedeken át garantálhatja a
mûvek hiteles, átszellemített, értõ megszólaltatását, vagy egy
nagytehetségû szopránénekesnõ. Egymás rongálásából valamelyikük gyõztesen kerül ki. Vagy nem?)
Csak egy apró adalék e pár földi életébõl. Kovács János
elsõ karmesteri kinevezése után néhány nappal, szokásának megfelelõen, Sudlik Mária bezúdult a Hajós utcai
mûvészbejáró portája elé, és a Wagner-szerepek energi-
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ájával kiáltott fel: „Hol van az a fasz férjem?” Nem telt
bele három perc, és a zaftos jelenetet tudomásomra
hozták. Nem volt más teendõm, azonnal behívattam:
– Kedves Mari! A férjét a napokban neveztem ki. Õ a
zene elsõ embere ebben a házban. Ezt magának is tiszteletben kell tartania.
Szemmel láthatóan keveredett benne a düh és kétségbeesés, szemében gyülekeztek a könnyek. Azt mérlegelhette, hogy megfojtson-e, vagy kiugorjon az ablakon. Szipogás elõtti utolsó másodperceit arra használta,
hogy ártatlanul rám nézzen:
– De hát én nem akartam semmi rosszat.
– Tudom. De ha ez még egyszer elõfordul, döntenem
kell. Magát fogom kidobni.
Felálltam, elkísértem az ajtóig, s amikor az becsukódott mögötte, már ordított:
– Ez egy állat! A kibaszott életbe! Hát mi baja van velem? – Az ennél durvábbakat nem említem. Természetesen nem hallottam meg.
Szonjában csodálatos volt lírája, gyengédsége, szívébõl sugárzott a vigasz, megbocsátás, hangjából az a bizonyos éteri tisztaság. A budapesti felújítás elõtt, már
koncertelõadásban is remekelt a Házmesterné szerepében. Amit aztán a színpadon mûvelt, az minden képzeletet felülmúlt. A gyûlölet, ravaszság, a bosszúállás, az
átokkal sújtott élet, a gyász, a siratás, a gyerekes derû
(„Elrepült a madárka”), a mindent meglátó rettenetes
tekintet, éneklésének szívszaggató tragédiája – ha az
emlékezet képes lenne rá: örökké megmaradna. Valóban felemelkedett Elektrához, Antigonéhoz.130
A mûvészeti titkár furfangos trükkök tömegével,
130. Bûn és bûnhõdés, C’est la guerre címû operáim szerepérõl beszéltem.
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szinte észrevétlenül avatkozhat bele a színház idegrendszerének legérzékenyebb gócába: a szereposztás szürkeállományába. Együttérzõ szomorúsággal: – „nagyszerû
ötlet, de… néhányszor meghallgattam mostanában, úgy
tûnik, nincs jó formában” vagy: „küszködik a magas
hangokkal, tán jobb lenne kicsit pihentetni”, aztán: „a
premier idõpontjához túl közel vannak a legnehezebb
kitûzései, kockázatos a dolog”, vagy „utálják egymást,
nem tudnak együtt dolgozni, s ezzel megnehezítik a
többiek: a rendezõ, karmester és a kollégák munkáját”.
Óvakodik még csak utalni is az érdemi, mûvészi szempontokra; hiszen az a dolga, hogy egyeztessen, ismerje
az irodalmat, tudja, hogy ki kivel helyettesíthetõ, biztosítsa az elõadások zavartalan lebonyolítását. Meg aztán
az is, hogy külföldi megkeresésekre adjon pontos választ. Telefonálnak valamelyik európai operaházból:
„X. Y. megbetegedett, péntekre kellene egy Tosca. Olaszul
játsszuk, szívesen látnánk, ha Z. jönne.” A titkár elmélázik, tudja, hogy Z. ráér, de õ másnak akar „szívességet”
tenni. – „Sajnos a mûvésznõ nem ér rá, de tudjuk küldeni ZZ.-t. Szép, fiatal, gyönyörû hang, nagy sikere lehet.
– „Köszönjük, várjuk!” Majd ugyanez megfordítva. Aztán itthon, a vidéki operák, a koncertrendezõk gondjainak megoldásakor, és temérdek más alkalommal. Hogy
ennek milyen velejárói adódhatnak, azt az olvasó képzelõerejére bízom. Harag nélkül búcsúztam el Veszprémi
Andrástól, s szereztem neki egy dramaturgrendezõi állást
az akkor még fogadóképes Magyar Televíziónál.
Patkó József volt a legnagyobb tudással, határozottsággal rendelkezõ korrepetítor. A darabok, a zene s mindenekelõtt a szerepek tökéletes ismerete mindenkibõl csodálatot váltott ki. Keményen zongorázott, kérlelhetetlen
pontossággal, vele még a vezetõ énekesek sem mertek
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vitatkozni. Szinte boldog volt, ha valamelyik együttes
próbáról hiányzott valaki: jó hangon, tisztán énekelte
helyette a szerepet. Azt mesélték, hogy egyszer-egyszer
elõadáson is megcsinálta ezt a mutatványt a kulisszák
takarásában. A színpadon tátogó dalnok P. J. hangján
szólalt meg. Nagy létszámú operák legrövidebb szerepeirõl is pontosan tudta, milyen hang kell hozzá, nehéz-e,
ki lehet alkalmas a megformálásra; mert nemcsak a mûveket, hanem a társulat összes tagját is csalhatatlanul ismerte. Elfogulatlanságát pedig még a szebbik nem iránti vonzódása sem tudta kikezdeni.
Õt szemeltem ki a mûvészeti titkári feladatok elvégzésére. Kicsit kérette magát, de végül igent mondott. Abban is megegyeztünk, hogy az éppen csak meghonosodó számítógépek segítségével dolgozunk ki egy nagyon
pontos adattárat. Ki, mikor, hol, milyen szerepben,
hányszor lép fel, mikor van külföldön, az adott énekesek
milyen szerepeket tudnak, hol találhatók, milyen telefonszámokon hívhatók.131 (Otthon, szülõk, barátok, barátnõk, szokott-e moziba, színházba, kocsmába járni, hova? Van-e vidéki nyaralója, hol?) Az olykor intim adatokat szigorú titoktartással kezeltük, s csak valamelyik
elõadás megmentése érdekében használtuk fel. Patkó
József tinédzser fia értett legjobban a programok elkészítéséhez, a gépek kezeléséhez. A két épületben ötszáznál
jóval több elõadást tartottunk minden évadban132. Énekeseink egyre többet vendégszerepeltek külföldön; ha
ezt nem találjuk ki: megbénultunk volna.
Dramaturgia nem mûködött; elõdeim bíztak saját tájékozottságuk és tudásuk hatékonyságában. Amikor ezzel
szembesültem, felvillant bennem az Erkel büfében fölös131. Még nem volt mobiltelefon.
132. Manapság ez a szám kétszáz-kétszázötven között tanyázik.
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legesen fellángoló Mikó–Mihály-vita a Don Carlos értelmezésérõl. Sejtettem, bár nem tudtam bizonyosan, hogy az
önbecsülés ilyen szamárságokra képes. Egyébként elhatároztam: ha van, ha nincs, én választok valakit, aki ezt a
rendkívül fontos és megújításra váró operajátszás esetén
nélkülözhetetlen munkát irányítsa, vezesse. A naprakész
tájékozottság a világon fellelhetõ komoly törekvésekrõl,
a mûsorpolitikáról, a zenei megvalósításról, a színpadra
állítások egyre sokrétûbb, szélsõséges és hagyományos
értelmezéseirõl, az eredeti nyelven való éneklés rohamos
térhódításáról, ennek következményeirõl, jó és rossz oldalairól, a fordítások fel- és megújításáról, az avult mûsorfüzetek megújítandó szerkesztésérõl és számtalan
egyéb gond megoldásáról: komoly és tudós embert kívánt, akivel ezekrõl eszmét is lehetett cserélni. Az operamûfaj egyetlen – megkérdõjelezhetetlen tudással, ismeretekkel, lényeglátó, filozofikus gondolkodással rendelkezõ – képviselõjével: Fodor Gézával. Szerencsére elhitte
azt az állításomat és mély meggyõzõdésemet, hogy nélküle reménytelen helyzetbe kerülnék, s odaszegõdött
mellém. Kellemes meglepetés volt, hogy a gyakorlati,
praktikus munkában is jártas, tud dönteni, intézkedni,
nem tûri a hanyagságot, a szakértelem hiányát, a késést,
a fecsegést, kotnyeleskedést. Hálával tartoztam a sorsnak
(és Huszár Tibornak), hogy vállalta a nem kis kockázattal
járó munkát. Lemondott pazar operakritikusi tevékenységérõl, megfosztotta olvasóit minden részletet körüljáró
elemzéseitõl, amelyekben a zenei megvalósítás, az énekes-színészi szerepformálás, a rendezõ irányította színpadra állítás megannyi problémáját tudta a mû s a megvalósítás egységes szemléletével megvilágítani. Egyedülálló tudása, biztos ítélete együttérzéssel, mérgelõdéssel,
szolidaritással, szurkolói szenvedéllyel, felháborodással
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párosult. Nem dõlt be a divatos ironizálás csábításának,
még a sikertelen próbálkozást is becsülte. És amit a legjobban tiszteltem benne (mindmáig), hogy dicsérõ, feddõ,
olykor goromba sorai mögött mindig ott rejtõzködik, ott
lapul a mostanság ritka tünemény: a mély és nem múló
szeretet. Szükségtelen a magyarázat, de ha valaki annyira
eltompult már, hogy nem találja ki: a mû, a mûvészet, a
mûfaj, a zenemûvész, a rendezõ, az énekes, a színpad,
az erõfeszítés, a szépség, a közönség, minden közremûködõ és mindenekfelett: a teremtõ ember szeretete. Ha lenne
„Fehér Holló”-rendjel, akkor az Fodor Gézát illetné.
A munkakörét ellátó fõrendezõn kívül Békés András
volt a színház elsõ számú, képzelõerõt, biztos mûismeretet, szcenikai és színpadi játéktudást, tévedhetetlen jó
ízlést birtokló rendezõje. Húsz év múltán se gyógyuló
sebeimet feledésre ítéltem – mi mást tehettem volna egy
olyan intézményben, ahol Amfortas133 semmivel sem
csillapítható fájdalmairól énekelnek sok-sok órán keresztül? A feloldást az intenzív együttmûködésben véltem megtalálni. Elsõ döntéseim egyike az volt, hogy felújítjuk a repertoárból hiányzó Traviátát. Felkértem
Békést, hogy rendezze meg; bõvelkedtünk rátermett és
ideális szereplõkben. Gyors és felfûtött munka után
megszületett az akkori fogalmak szerinti elsõ, igazán
korszerû elõadás, amelyet az együttmûködésre mindig
kész, zseniális Giuseppe Patané vezényelt, kettõs szereposztásban (Pitti–Szücs Márta, Kelen–Berkes, Melis–Bende
Zsolt). Mindmáig, húsz éven is túl, ez az elõadás kerül
színre. Az idõ alaposan megrágta, lekoptatta, de még
bírja magát. Nehezen.
***
133. Wagner: Parsifal
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Sokszor voltam Velencében, de télen csak egyetlen
egyszer. Több órán keresztül tocsogtunk a tizenöt-húsz
centiméteres, lucskos hóban. Az esõ mindennapos ebben
az álomvárosban, de a fehér takaró igazán összezavarja
mindazt, amit eddig tapasztalhattam a sikátorok, keskeny hidak kiismerhetetlen kacskaringóiban. A régi, dicsõ nagyhatalomra és páratlan gazdagságra emlékezetõ
fenséges tér, a Szent Márk úgy árválkodott, mint egy falusi futballpálya az olvadás kezdetén. Nem volt kedvem
keresztülgázolni rajta. Szinte minden zárva volt: templomok, múzeumok, éttermek.
Trieszti vendégjátékra kísértem a balettegyüttest ’87
januárjában. Szalay Karola segítségével találkozóra hívtam az Olaszországban élõ, akkor már meglehetõsen
idõs Miloss Aurélt134, aki nem kis meglepetésemre (Karolának köszönhetõen) felutazott a Monarchia hagyományait gondosan õrzõ, az európai nyitottság fellegvárának számító kikötõvárosba. Megnézte a Rosszul õrzött
lányt, a társulat ünnepelte, én meg rátértem utazásom
céljára. Az volt a tervem, hogy Bartók: Csodálatos Mandarinjára készült koreográfiáját – amelyet még 1942-ben
mutatott be a Milánói Scala együttese – állítsuk színre a
budapesti Operaházban. Napokat sétálgattam vele a városban. Örült a tervnek, aztán ellenkezett egy kicsit,
mert már elígérkezett a Szegedi Nemzeti Színház akkor
már mûködõ balettegyütteséhez. Bizonygatta, hogy már
nem emlékszik jól, és az asszisztensek közül az, aki „lábában” õrizte a mozdulatok ezreit, már nincs az élõk sorában. Szavát vettem, s boldogan adta, hogy majd valamit összehozhatunk. Gondosan titkolt tervem az volt,
134. A 20. század egyik nagyjelentõségû, magyar származású koreográfusa,
rendezõje, balettmûvésze.

310

hogy e remekmûvet egy héten keresztül minden nap eljátsszuk, más-más rendezésben: A Harangozóé, Seregié,
Eck Imréé (az övé TV-re készült, de reméltem, hogy színpadra állítható), a Fodor Antalé (a motorosokkal) és meglepetésnek a Miloss Aurélé. Meghatottan búcsúztunk,
visszautazott Rómába, de egészsége rohamosan romlott,
s a következõ esztendõben meghalt. A legendás mester
már nem rekonstruálhatta alkotását Budapesten, nem
tárhatta elénk, hogy õ mit hallott meg Bartók zenéjébõl,
és hogy képzelete milyenné formálta Lengyel Menyhért
szövegének bartóki apokalipszisét. Bántott, hogy elkéstem. Úgy véltem, hogy a sokszor és sok helyen betiltott
Mandarin régi-új megoldásai egyike, érdekes következtetésekre adhatott volna alkalmat. A mûvészet jelenével,
múltjával és jövõjével foglalkozó szakemberek, pallérozott elmék és a hazai közönség nagy örömére szolgálhatott volna ez a találkozás. A kor egyik jellemzõ vonása
volt egyébként ez a lelkiismeret-furdalásos, eltúlzott
mellveregetés, a budapesti, alkalmi siratófalak elõtti sûrû hajladozás: mirõl maradtunk le, mit csináltunk roszszul, bezzeg, akik a nyugat emlõin serdültek mûvésszé
(matematikussá, orvossá, atomfizikussá, zongoramûvésszé, karmesterré), azok máshová jutottak! Nem tagadhatom, hogy ebbe a tervbe is belefoglaltam azt a (késõbbiekben egyre sürgetõbb) törekvésemet: szembesítsük
már végre a messzirõl jött híreket, legendákat, pontatlanságokat a jelen valóságával. (A következõ évtizedek folyamatos meglepetéseket tartogattak az objektív, elfogulatlan megfigyelõk számára.) Nem vetettem el a Mandarinciklus tervét, késõbb magvalósítottuk – másként. Az érdeklõdés
meghaladta optimista elképzeléseimet is.
Vendégjátékunk utolsó napjaiban elkezdett szakadni
a hó. „De jó, hogy vonattal jöttünk, és nem autóbusz-

311

szal!” – sóhajtozott a folyamatosan eltáncolt tíz elõadás
után, a már holtfáradt balettsereg. Január 19-én hajnalban indultunk haza, és reggel nyolc körül, Velencében
szálltunk át a bécsi gyorsra. Azaz: szálltunk volna, ha
megérkezik a szerelvény. Az olasz vasutasok nyolc–tíz
órás késést prognosztizáltak. Az Alpokban, a hatalmas
hegyekben, méteres hó zúdult a sínekre, s csak kósza hírekbõl következtettek a várható eseményekre. A táncoslábú gyerekek középkori misztériumjátékokból kölcsönzött jeleneteket rögtönöztek. Nyugtatgatt(am)uk
õket; lecsillapodtak kissé. Minden létezõ ruhadarabjukat
magukra húzták, többségük az olaszos, minden hatékonyságtól mentes fûtéssel ellátott várótermekben duzzogtak-fáztak, a többiek – mi is – nekivágtunk a már felidézett, havas Velencének. Este kilenckor indult a vonat,
délelõtt érkeztünk a Westbahnhofra, villamossal az
Ostbahnhofra (kinek van schillingje? Lógjatok, hülyék! Már
nem bírom cipelni a csomagomat, mi a fenének megyünk ilyen
ócska vendégjátékokra…?). Budapesten is óriási a hó, a taxis
nem tud felmenni a Dutka Ákos útra, letesz az Ördögárok buszmegállójánál. Évával öveket, derékszíjakat kötünk a szétszakadás határain billegõ, tömött kofferekre,
úgy húzzuk magunk után a kétszáz méternyi, meglehetõsen meredek lejtõn felfelé, mint ahogyan a szánkót
szokás. Másnap a csúfos, téli visszavonulásról fogalmazott német hadijelentések modorában tesszük közzé a
magyar balett olaszországi diadalútját.
***
A „velencei tocsogás”-nak is nevezhetõ passzusban
felbukkant egy név, amely emlékezéseim elsõ kötetében
gyakran és különös nyomatékkal szerepelt: mint barátnõ
és élettárs, mint nagy mûvész, mint olyan valaki, aki gon-
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dolkodásomra, ambícióimra, zeneszerzõi terveimre igen
hagy hatással volt. Az sem lenne eltúlzott megállapítás,
hogy pályakezdésem stílusát, fegyelmezettségét, csak a
lényegesre figyelmet fordító szemérmes szenvedélyességét neki köszönhetem. Gyilkos vitáink, sõt veszekedéseink, összeveszéseink voltak pallérozódásomnak kemény mérföldkövei, a gõgös fiatalság gyõzniakarása a
prímabalerinai szerepkörön már túljutott, érett mûvész,
ember, páratlan pedagógus és sokat tapasztalt asszony
felett. Visszamenekülése Olaszországba nem csökkentette – akár ökölvívó mérkõzésnek is nevezhetõ – viadalaink megtermékenyítõ gyõzelmeit, csatavesztéseit. Feldagadt arccal, vérzõ szemöldökkel, fuldokolva, de mosolyogva öleltük át egymást, amikor a tucatnyi menetbõl
álló összecsapás végén, a pontozás eredményét fumigálva, együtt bújtunk ki a szorítóból. A bíró, az eredménytelen szétválasztási kísérletek és „boksz”! parancsok után,
csak hápogott volna a meglepetéstõl.
(Dr. Szalay Karoláról, a Fából faragott királyfi Cieplinskiféle koreográfiájában a Királykisasszony, a Csodálatos Mandarin [Harangozó Gyula rendezésében] és többször elhalasztott bemutatójának, a „Lány” szerepét megformáló
balettmûvészérõl van szó – természetesen135 [„...elõadómûvészetében a tánc és színészi játék tökéletes egységet alkotott.” Hans Koegler: Balettlexikon, 675. old.]).
A hûtlen elhagyás után (1955) vagy húsz évig nem
találkoztunk. Házasságkötéseim alkalmával írt, példátlanul goromba kioktatásaira, epés megjegyzéseire, átkozódásaira természetesen nem válaszoltam. Elszórakoztattak, kicsit szorongva mosolyogtam rajtuk, s az ökölvívó mérkõzések gongszava utáni handabandázásnak,
135. 1935, illetve 1946
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szabálytalan mélyütéseknek tekintettem õket. Válópereim közben eszembe jutottak megérzéseinek irracionálisból racionálissá felértékelõdõ közhelyei, és már nem
nevetgéltem.
A ’70-es évek elsõ felében – kórusversenyeken – többször zsûriztem Goriziában, ebben a furcsán kettészakított városban. Egyik fele Olaszország, a másik meg Jugoszlávia (Nova Gorica). A régi településen, a Monarchia
barokk templomai körül, sárgára festett lakó és középületei ormain, a fellegvárban, Itália zöld–fehér–piros lobogója lengett. A lakosság fele szlovén, míg odaát szinte
színtiszta a szláv populáció. Doberdo közelében van ez
a város; megnéztem az egymástól néhány méterre húzódó lövészárkokat a hegyeken, amelyekben esztendõnyi idõn keresztül „dekkoltak” a magyar és olasz katonák. Az elsõ világháborúban. Aztán csendben mentem
be a közös temetõbe, amelyben a gyõzõk és legyõzöttek
békésen alusszák örök álmukat. Egyik oldalon az olasz,
másikon a monarchia elesett katonái136, a hõsök, akiknek már teljesen mindegy, milyen mundérban hatolt beléjük a halált hozó golyó vagy gránátszilánk.
Felhívtam Karolát, tájékoztattam: egy jó hetet Olaszhon peremén töltök, egyedül. Sikoltozott a gyönyörûségtõl, felpattant egy ezüstszínû vonatra Milánóban, s
jajongva a megpróbáltatástól (jóval túl volt hatvanadik
életesztendején) leszállt Goriziában. Sokat nevettünk,
vitatkoztunk; ott folytattuk, ahol két évtizede abbahagytuk. Örült, de inkább boldog volt a magyar kórusok fenomenális gyõzelmei hallatán, tapsolt, kiabált
(olasz módra), evett-ivott, és közölte: eljött az idõ, hogy
beváltsam régi ígéretemet (?), és, hogy beteljesedjen ré136. Magyarok, szlovének, osztrákok, horvátok
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gen dédelgetett álma. Szeretne végre velem elmenni Velencébe. Kicsit meglepõdtem, de nyomban ráismertem
bámulatosan erõszakos, alig elviselhetõ alaptermészetére. Sebaj! Pénzem volt (a zsûrizés szerény tiszteletdíja
már a zsebemben lapult), autóm a szálloda garázsában,
s a verseny végeztével: hajrá! Lesz, ami lesz.
Sokat próbált Velence-látogató rutinomnak megfelelõen a Jesolo-félsziget csücskéig mentem. Tiltakozása ellenére két lakást béreltem, s a Punto San Marco kikötõjébõl tán óránként induló hajóval Velence közepébe érkeztünk, a Szent Márk székesegyház, a Campanile, a
harangtorony és a Sóhajok hídja közvetlen közelébe. Fáradhatatlanul rohangáltunk; Karola magyarázott, de én
már többet tudtam, mint õ, nem éltem vissza vele. Mégis kitalált valamit: – „Gyere, elviszlek Igor Sztravinszkij
sírjához.” – Megint gyõzött!
Kisilabizáltam (én!), melyik vaporetto megy a San
Michele temetõszigetre, és mikor.
Napsütésben, egy piciny tákolmánynál kötött ki a motoros hajó, mi ketten szálltunk ki. Az egész sziget: temetõ, felekezetek szerint tagolva; mi a görögkeleti, a sziget
végében elkerített, szerény méretû területet kerestük. Kinyitottuk a rozsdás, térdig érõ vaskaput, s cirill betûs sírkövek, a cári világból menekült hercegek, grófok, tábornokok alig gondozott sírjai között botladoztunk. S a legutolsó sorban egyszerre csak: Djagileff és két sírhellyel
arrébb, egy körülbelül kétszer egyméteres, hófehér, nem
túl vastag márványlap, vízszintesen lefektetve a földre,
rajta a vésett felirat, latin betûkkel: Igor Stravinszkij. Semmi több. Se évszám, se az, hogy mikor született, mi volt a
foglalkozása, mikor halt meg, semmi, semmi. Minden.
Elcsentem valamelyik sírról egy szál virágot (nem
volt virágárusítás, se égen, se földön), rátettem a már-
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ványra, és meghatottan kuncogtam. Ez a géniusz, ez a
vásott kópé, még ezt is kitalálta! (A késõbbi években többször áthajókáztam, de akkor már a városban vettem virágot, s
közben rákerült a lapra felesége neve is.)
Meghatott jókedvvel vártuk a vaporettót, majd a
Teatro la Fenice mellett leültünk egy bar-ba kávézni, és
ekkor kaptam egy olyan nyaklevest, ami évekre elzsibbasztotta lassan-lassan oldódó, megújuló szeretetemet.
– Voltam egy jósnõnél Milánóban! – szólalt meg váratlanul Karola.
– Úgy tûnik, elment a józan eszed… és miért meséled nekem ezt a hülyeséget?
– Nagyon érdekes dolgokat mondott. Rólad.
Eszembe jutott gyerekkorom kínos, életre szóló incidense, amikor anyámnak kávézaccból jósoltak a szerbiai
Arandjelovác fürdõvárosban. (Ne engedje fiát motorozni!)
– És elárulod, hogy mire ügyeljek?
– Persze. Azt mondta, hogy két éven belül meghalsz –
mondta ártatlan képpel.
– Induljunk.
– Hova?
– Vissza. A lakásunkba. Holnap még felültetlek a milánói vonatra.
Akadékoskodott, de fizettem; indultam, nem szóltam
egy szót sem. Jajongott, bocsánatot kért, én meg alig voltam magamnál. Várakozás a hajóra, harminc-negyven
perces ringatózás, kikötés, kínos keresgélés a hatalmas
parkolóhelyen, hol a fenébe van a kocsim, megtalálom,
beülök, cirkuszol, könyörög, megkukultam. Egyetlenegy
szót se szóltam. Elvittem a házhoz, megvártam, amíg kiszállt: – „Majd üzenek, mikor jövök érted.” Vissza az én
házamba, ismét kisilabizáltam, mikor indul a vonat valamelyik közeli állomásról, a háziasszonynak meghagy-
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tam, hogy telefonáljon: nyolc-harminckor ott állok a ház
elõtt. Beszállt, sírt, zokogott. Vagy húsz-huszonöt kilométert kellett vezetnem, kitettem az állomáson, nem szóltam, nem néztem rá és visszamentem. Becsomagoltam és
még aznap, éjfél felé visszaérkeztem Budapestre.
Tíz év múlva én hívtam fel. Elmondtam a Mandarin
tervét, kértem, hogy beszélje rá Rómában élõ régi barátját, Miloss Aurélt a trieszti találkozóra, s vállalja annak
felelõsségét, hogy komoly és fontos dologról lesz szó.137
Lelkesen kiabált a telefonba, néhány nap alatt elintézte.
***
A kemény tél és hatalmas hó nem hûtötte le az Opera felfûtött légkörét. Visszaérkezésem után néhány nappal mutattuk be Szokolay Sándor: ECCE HOMO címû háromfelvonásos, hatalmas apparátust mûködtetõ passióoperáját. A két szereposztásban negyven magánénekes,
az érett generáció és a fiatal tehetségek teljes csapata,
kettõs kórus, gyerekkar, statisztasereg mozgott a színpadon, Mikó András rendezésében; a temérdek énekest
és az óriászenekart a szerzõ vezényelte. Fölösleges megismételnem, hogy a Nikosz Kazantzakisz138 világhírû regénye nyomán írt mûvet az elõzõ évad során tûzték
mûsorra, s én minden mozgatható erõt biztosítottam a
bemutató sikere érdekében.
(Ez a megzenésítés [is] egy sereg szerzõi jogosultsággal
kapcsolatos kérdést vetett fel. Kollégáim jó része, tragikomédiába illõen, képtelen volt megérteni, hogy az élõ [vagy még jogvédett] írók mûveit nem lehet csak úgy leemelni a polcról,
137. A külföldön élõ, magyar származású, jelentõs mester bizalmatlansága
csak lassan oldódott. Tapintattal és kellõ tisztelettel próbáltam ezen a mindannyiunkat sújtó betegségen általában is enyhíteni.
138. A „Zorba, a görög” címû film is az õ regényébõl készült.
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majd két három esztendõnyi kemény munka után elcsodálkozni azon, hogy –„te jó isten, most aztán nem játsszák el életem
fõmûvét?” Ebbõl a regénybõl egy ugyancsak világhírû film készült, azonos címmel: „Akinek meg kell halnia”; a jogutódokkal [özvegy!!!] késhegyre menõ küszködést vállalt a magyar
szerzõi jogvédelem.)
Az otthon csendjében – ilyen persze nem volt – levetvén az igazgatói jelmezt, zeneszerzõként, ismét felmerült bennem, hogy most már aligha lehet továbbkapaszkodni az operamûfaj fennkölt tematikáinak csigalépcsõin. Sándor barátom megtette. A profán mezbe
öltöztetett szenvedéstörténet után, Szent Margitról is írt
egyet. Ez volt az ilyen típusú ideologikus törekvések
végpontja. Zátony. A kritika nem tisztem, de kötelességem, hogy elmondjam: egyik sem tetszett. A „passió”
hangözöne maga alá temetett, az ártatlan szigeti királylányka meg untatott.
Miért vállalkozott vajon Szokolay arra, hogy passióoperáját maga vezényelje? (Amikor e sorokat írom, ez a
kérdés – finoman szólva – elég ostobácskának hat. Az elmúlt
két évtized zenei szerepzavarai, jóindulattal: szerepcseréi, a
karmesteri pulpitus szuronyrohammal történõ elfoglalásai
ritkán jelentettek örömteli gyõzelmeket. Zongoristák sokasága, köztük fenomenálisak [Kocsis Zoltán], idegenben éppen
csak hogy jegyzett, majd hazaszakadt pianisták [Vásáry
Tamás], tanulván a más pályáról átigazolt jeles muzsikusok – Boulez, Nikolaus Harnoncourt139, Barenboim, Végh
Sándor, David Ojsztrah, itthon: Mihály András és a többiek –
megszámlálhatatlan sokaságától, s úgy döntöttek, hogy karja139. Akik az operaházak lerombolásától, az autentikus barokk hangzások
ideológiájától eljutottak Bayreuth, illetve a bécsi Musikverein, a Ring és a
spicces Johann Strauss-valcerek józan, doktrinér és unalmas dirigálásáig, és
az ezért járó hatalmas gázsikat kiutaló bankok pénztárablakaihoz.
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ik lengetésével és nádpálcával a kezükben lebbentik fel a fátylat a zene szépséges bájai, eddigelé félremagyarázott, meg nem
értett rejtélyeirõl, titkairól. Sokkal több pénzért.140 És még
gyakorolni se kell annyit; a hibáknál, gikszereknél, félreütéseknél lehet fejet csóválni, éppúgy, mint a mûvelt publikum köreiben szokásos, ha a karmesterszerepben tevékenykedõ hangszeres mûvész [más alkalommal] hamisat, csúnyát intonál,
félrever. A karmester „elütéseit” a zenei fejtörõk világbajnokai
sem veszik észre, mert a zenekar tudja, hogy mi a dolga: azt
játssza, amit kell, és kihúzza a csávából az el- és megtévedt
maestrót. A zenekar ugyanis elegáns, és nem csóválja a fejét,
nem érzékelteti, hogy a szemrehányás jogos lenne. Persze van
ebben a galantériában némi meghunyászkodás is.)
Ismervén Mihály kajánságát, nem tartom kizártnak:
azért teljesítette – nem tudom, de aligha tévedek – a szerzõ vágyálmát, hogy az interpretáció felelõsségét és a felkészülés irgalmatlan rabszolgamunkáját áthárítsa a
komponistára. Az én kajánságom inkább csekély részvéttel átszõtt iróniára hasonlított, hiszen tudtam, hogy
Sándor soha nem vezényelt színházi elõadásokat (én
négy évig legalább – a Petõfi Színházban, ami persze
nem ugyanaz – több százat), elõtte ez a hatalmas tér, zenekar (amely elõtt csodás maestrók diktálták a játszanivalót); vérmes indulatai, mértéket nem ismerõ lelkesedése, karmesteri amatõrizmusa, tapasztalatlansága sok
veszéllyel fenyegetett. Nem lett baj, hála az elõbb említett zenekari, de hozzátehetem: énekesi, énekkari szolidaritásnak és önbecsülésnek. (Az elõadás végén a meggyötört, de boldogan lihegõ és izzadó alkotó láttán az
jutott az eszembe, hogy a birkózók, bokszolók ringbe
140. Vásáry – a magyar állami pénzek ismert szûkösségei közepette – elképzelhetetlenül nagy összegekkel csapolta meg a Magyar Rádió költségvetését.
Gáláns és hülyére vehetõ nemzet lakik e hazában.
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szállást megelõzõ túlsúlyát így lehetne a megengedett
határra leszorítani.)
Egy kérdõjelet formázó árnyék kezdett növekedni
zeneéletünk és különösen az operamûvészet horizontján. Homlokráncaimat ez utóbbi mélyítette. A hazai karmesterek száma, felkészültsége, jelentõsége és tekintélye
csökkenõ pályára szorult. Hol vannak azok, akik a közel
ötödfélszáz elõadást remekül, jól, de legalább tisztességgel elvezénylik? Ferencsik János 1983. december végén vezényelt utoljára Parsifalt. Röviddel utána meghalt.
Kórodiról, a váratlan tragédiáról már beszámoltam. Két
generációs társam: Lukács Ervin és Erdélyi Miklós141 remek
formában garantálta az elvárt legmagasabb színvonalat;
Medveczky Ádám biztató, olykor kitûnõ elõadásokat vezényelt. Mihály a „Hovanscsina”-elõadásokat megtartotta,
külföldi vendégkarmesterek elõfordultak (Patané!), a balettkarmesterek szolidan és megbízhatóan látták el feladatukat. És mi lesz a többi, sok száz elõadással? A rutinos, kiöregedõ garnitúra már elfáradt, a fiatalabbak tehetséges tapasztalatlansága pedig megbízhatatlansággal
párosult. Eltúlzott kockázatvállalással láttam hozzá egy
új csapat megszervezéséhez. Félresöpörtem Mihály András
szigorú, belsõ ellenkezéstõl és féltékenységtõl sugallt, érthetetlenül magasra emelt mércéjét, és körülnéztem saját
házunk táján: kiket és miért nem engedett a karmesteri
pulthoz, mi baja volt, mondjuk, Török Gézával, aki Debrecenben már operák sorát vezényelte – kitûnõen. Még a
lányokat is szóhoz juttattam: Doman Katit és Csányi Valit.
Talán a többiekre is sort kerítek, ha lesz rá hely s idõ.
Az örökölt és megemésztendõ gombócok egyikétmásikát alig tudtam lenyelni, de mint egy jó, önkéntes
141. Egészségi állapota folyamatos aggodalomban tartott mindannyiunkat.
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katona, teljesítettem a parancsot. Súlyos hibának ítéltem Mihály András ama ötletét, hogy a János Vitéz felújítását valamiféle stiláris zagyvaságként tálaljuk az Erkel
közönsége elé. Igazi pesti sznobként lenézte a páratlanul népszerû, a maga mûfajában egyedülálló daljátékot; e szellemiség jegyében úgy döntött: egye meg a fene: játsszuk el színpadon az eredeti szöveget, énekeljük
el a dallamokat, tervezzünk hagyományos díszleteket,
hadd örüljenek a gyerekek, meg a magyar nótán elbutult nézõk! Na de Kacsóh Pongrác zenéjét modernizálni
kell! Dzsesszesíteni, áthangszerelni, az amerikai sweetjazz harmóniáival feldúsítani, wau-wau szordínókkal
csúszkáltatni a pisztonokat, dobszólókat beiktatni, és
egyéb badarságokat. Ezzel a munkával megbízta a fiatal
karmester-generáció ambiciózus tagját, Dénes Istvánt,
aki a zeneszerzés mesterségét is megtanulta a Zeneakadémián. Remek muzsikusról beszélek. Képzettsége,
bravúros zongorajátéka, kifinomult hallása, karmesteri
ügyessége, zsigereibõl is színházi szellemet sugárzó
egyénisége súlyos ízlés- és önérzetzavarokkal küszködött. Sajnos. (Mindmáig nem nõtte ki e káros tulajdonságait.) Magán kívül volt, amikor – ha jól emlékszem – arra kértem, hogy a vibrafont egy más hangszerrel helyettesítse. Hirtelen alkotónak érezte magát, és gondolatai
csorbításának vélte, hogy megbíráltam egy szánalmas,
bugyuta ötletét. Nem volt más megoldás: utasítottam.
A János Vitézzel három komoly találkozásom volt életem során. (Belgrádi gyerekkoromban nem ismerhettem meg,
budapesti kamasz koromban pedig szóba se jöhetett egy limonádénak tartott, híg hülyeség megtekintése.)
Végzõs zeneakadémista voltam a forradalom utáni
nyárban, s az elõcsarnokban odajött hozzám már végzett kollégám, Vári Ferenc, és felajánlotta, hogy július-
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ban, egy alkalmi társulattal, Pápán és a város körzetéhez tartozó településeken helyettesítsem:142 zongorával
kell szolgáltatni a zenét, és levezetni a dalmû, a János
Vitéz elõadását. Igent mondtam, majd kivettem a kottát
a könyvtárból, s elhûltem: nem kis merészségre vállalkoztam. Komolyan dolgoztam, megizzadtam, s közben
világossá vált számomra, hogy egyszeri remekmûrõl
van szó. Gyökerei a népszínmûben már megvoltak, de
Heltai Jenõ versei (amelyeket nem paródiának szánt!),
Bakonyi Károly gondosan fogalmazott, épkézláb szövegkönyve és mindenekelõtt a fizika–matematika tanár
Kacsóh Pongrác (tán kell hozzá bátorság, de kimondom:)
zseniális zeneszerzõi telitalálata olyan darabot tett le a
Király Színház direktori asztalára, amely már egy évszázada ússza a halhatatlanságot. A címszerepet – ha valaki nem tudná – Fedák Sári játszotta. (Emlékezéseim elsõ kötetében tévesen írtam, hogy a Király Színház a mai, Hevesi
Sándor téri épületben volt. Valójában a Nagymezõ utcában
volt található.)
Finnyás körökben azzal vélik felértékelni Kacsóh jelentõségét, hogy elsõként ismerte fel (zenekritikusként) Bartók Béla géniuszát a Kossuth Szimfónia bemutatójáról írt recenziójában. Szép és dicsõ dolog, de úgy vélem, nincs rá
szüksége. A nóta, a virágének, az ízig-vérig magyar, de
olykor bécsies, majd orfeumot, kabarét idézõ számok,
a biztonsággal megkomponált együttesek, balettzenék,
a felejthetetlen, vidám és szomorú „hallgatók” dallamai
nem szállnak vitába az autentikus népdal, az õsi magyar
dallamkincs és a cigányzene, a verbunkos és egyéb alfajok késhegyig menõ vitáiba. Mindent felhasznál, természetes egyszerûséggel, igazi leleménnyel, õszintén, meg142. Tisztességesen megfizették.
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ragadóan. Sok népdalnál szebbnek gondolom az „Egy
rózsaszál szebben beszél” vagy az „Én, a pásztorok királya” nemesen formált, a magyar zenei gondolkodásban
évszázada meggyökeresedett dallamvonalait. Harmóniái
(elnézést) egyszerûek, de ötletesek, ízesek és szemérmesek. A mû erénye és hibája: sehol máshol a világon nem
eljátszható, csak a Kárpát-medencében. Ez a kontraszelektív vonása is arra mutat, hogy semmi köze a magyar
(osztrák–magyar) operett szédületes világsikeréhez
(Lehár, Kálmán és többiek). Ezeket is nagyra becsülöm,
a szerzõk szakmai tudása felülmúlja a matematika–fizika
tanárét, de engedjék meg, hogy bevalljam: a János Vitéz
megdobogtatja a szívemet, a Mosoly országa vagy a Csárdáskirálynõ elszórakoztat. Ennyi az egész.
Ez a rövid magyarázata a Mihály-döntés fölötti elkeseredésemnek. (A harmadik: Amikor 2002-ben fõzeneigazgató
lettem, felújíttattam a darabot, és visszaállítottam a Kenessey
Jenõ-hangszerelés szöveg- és stílushû változatát. Hallani lehetett az énekeseket, a zene visszatalált önmagához. Erre az elõadásra még visszatérek.)
Örökségem szívesen vállalt kötelességteljesítése Donizetti: Boleyn Anna címû kétfelvonásos operája bemutatása
volt. Erdélyi Miklós dirigálta, és túlzás nélkül állíthatom,
hogy világszínvonalú szereposztás állt rendelkezésünkre. Szûcs Márta, Csavlek Etelka, Pitti Katalin, Komlósi Ildikó,
Kováts Kolos, Gulyás Dénes nagyszerû formában volt, Békés
András rendezése ismét az operajátszás legjobb lehetõségeit valósította meg. Jómagam nem tartoztam az úgynevezett belcanto operák elszánt hívei közé, s elkövettem
egy súlyos hibát: Erdélyi Miklóssal folytatott négyszemközti beszélgetésünkben, kissé frivol hangon, némi malíciával színezett arckifejezéssel, megkérdeztem:
– Miklós! Valóban remekmû ez a Donizetti-darab?
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Erdélyi elsápadt, majd elvörösödött. Átkoztam hülyeségemet, de már nem volt mit tenni.
– Megbolondultál? Mit beszélsz itt összevissza? Hát
elvállaltam volna a bemutatót, ha nem tartanám annak?
Hebegtem, mentegetõztem, szégyelltem magam a
Jónás könyve lemezfelvételének nagyszerû karmestere
elõtt. Azt hiszem, szíve mélyén sohasem bocsátotta meg
ezt az idétlen megjegyzést. Rosszkor mondtam, alkalmatlan pillanatban, olyan mûvésznek, aki meggyõzõdés nélkül soha nem nyúlt semmihez.
Az opera seria Bellini, Donizetti, (korai) Verdi komponálta mûvei hallgatása közben valami ellenállhatatlan
álmosság vesz erõt rajtam, már akkor, amikor meghallom a Casta diva143 bevezetõ hármashangzat-felbontásait. Csak akkor nem csukódnak le szemeim, ha Maria
Callas hangja szólal meg a lemezfelvételen. Kénytelen
vagyok elismerni, hogy csodálatos dallamról van szó.
Megadom magam.
A lefejezett királyné, a sokadik feleség története volt
elsõ évadom utolsó bemutatója.

143. Bellini: Norma
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10.

Minden hétfõn, reggel kilenc órakor ült össze az igazgatói tanács. Ezen vettek részt az úgynevezett „tárak” vezetõi: az ügyvezetõ, gazdasági, balettkari, zenekari,
énekkari, mûszaki igazgatók, fõzeneigazgató, fõrendezõ, szcenikai vezetõ, a dramaturgia vezetõje, aztán a
fõtitkár, a mûvészeti titkár és – a napirendek függvényében – a párttitkár, a szakszervezet titkára, a közönségszervezés vezetõje és más szakemberek. A jegyzõkönyvet az én személyi titkárnõm, a bámulatos nyelvtudással, minden kényes kérdésben tökéletesen jártas,
hibátlan memóriával rendelkezõ, mûvelt, megközelíthetetlen, a fecsegést fõellenségnek tartó Fejõs Irén vezette. Õt én találtam meg, velem kezdte operaházi munkáját, lemondásommal azonos idõpontban mondott fel.
Páratlan munkatársam volt; értékei, munkabírása, tökéletes szolidaritása, diszkréciója, remek megjelenése
arisztokratikus eleganciával és viselkedéssel párosult.
Nélküle bizony nagy bajban lettem volna.
A második évad kezdetéig elkerülhetetlen és régen
idõszerû személycseréket hajtottam végre. Ilyen döntésekhez hidegvérre van szükség – nekem abból kevés jutott. Az új jelöltrõl csak részletes, pontos, elfogulatlan és
mindenre kiterjedõ információk birtokában lehet gondolkodni. Mélységesen téved, aki azt hiszi, hogy színházon belül vagy az Operát körüllengõ zavaros légáramlatokból (minisztériumok, vidéki operatársulatok,
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Zeneakadémia stb.) megbízható értesüléseket, megalapozott véleményeket lehet kiszûrni. Jómagam – úgy
véltem – alaposan ismertem mindazokat, akiknek új
pozícióba helyezési lehetõségét komolyan mérlegeltem.
Az elkövetkezõ idõkben szilárdult meg az a – már régen
sejtett – meggyõzõdésem, hogy a többcsillagos elõrelépés, a hatalmi pozíció megszerzése hihetetlen sebességgel változtatja meg az emberek viselkedését; lehet ez
spontán torzulás, vagy olyan, amit a környezet szolgalelkûsége provokál. Néha jó irányt is vehet a metamorfózis. Az viszont kétségtelen, hogy történik valami.
A „döntéshozók” és a hatalomgyakorlást elszenvedõ
„alattvalók” a legritkább esetben érthetik meg egymást.
Tudtam, hogy ez így van, ezért nagy ambícióval törekedtem elkerülni a meghülyülést, a cezaromániát: minden ágyba bújás elõtt lelkiismeret-vizsgálatot tartottam144: éppen úgy, mint kamasz koromban, rövidre szabott, de rendkívül szenvedélyes vallásgyakorlataim
idõszakában. Ugyanakkor azt is tudtam, hogy nem babra megy a játék. Dönteni kell; lehet, hogy örömet szerzek, de gyakoribb, hogy fájdalmat vagy keserûséget.
Kineveztem fõzeneigazgatónak (Generalmusikdirektor) Lukács Ervint. Tudása, tapasztalatainak kimeríthetetlen tára s a közmegbecsülés, amely körülvette, csak erõsítette harmincöt éves barátságunk során megélt közös
élményeink összetartó erejét, a kölcsönös szeretet, a feltétel nélküli és gyanakvásmentes együttmunkálkodás
bizonyosságába vetett hitünket. Ismerte hibáimat, s ez
fordítva is igaz volt. Én indulatos voltam, de azonnal elfelejtettem haragom okait; õ sértõdékeny és felháborodó
természetû, sokáig dédelgette sebeit. A kígyóharapáso144. A nagyon kellemes ígéretekkel kecsegtetõk kivételével.
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kat, amelyeket mély fájdalommal szenvedett el, legtöbbször hiba nélkül diagnosztizáltam, és lekaptam a patikapolcról az ellenmérget. (Pedig õ az orvos.) A fõrendezõi
feladatok elvégzésére Békés Andrást kértem fel.
Két vészterhes akadályt kellett leküzdenem. Az egyik:
rákényszerültem, hogy barátomat, Mikó Andrást nyugdíjba küldjem. Már maga mögött hagyta 65. életesztendejét,
de ez még nem volt perdöntõ. Semmi jót nem ígért, hogy
túl régen volt szinte egyeduralkodó ebben az óriásintézményben, az énekesek élethalál-ura, a mûsorpolitika betonfedezékbõl vezénylõ parancsnoka. Mindennek tetejébe õ vezette a Zeneakadémia opera tanszakát, ahonnan
az utánpótlás érkezett. Olyan hatalom összpontosult kezében, amely – magyarán szólva – már nem volt kívánatos. Tudása, tapasztalatai ismeretében garantáltam, hogy
minden évadban legalább egy darabot rendezhet.
A második akadály: a jelöltemmel megélt közös
múlt, a tragikusan összekuszálódott, rendezhetetlen,
kölcsönös gyanakvással terhelt pamutgombolyag. Békés
csak néhány évvel volt fiatalabb elõdjénél, de elkötelezetten képviselte a korszerûségre törekvõ operajátszás
eszméit, képzelõereje frissebb, gazdagabb volt, mint
Mikóé. Sértõdékeny volt145, ritka, alkalomadtán megsemmisítõ fokozatra felcsavart hisztérikus jelenetei a
színpadközeli térben nem kecsegtettek a harmonikus
együttmûködés reményével. Csalódtam, istennek hála!
Jó ideig semmiféle konfliktus jelei sem mutatkoztak.
Pályáztattam a fõtitkári állást. Felvettem egy jó svádájú, zenéhez és sok mindenhez értõ, rokonszenves fiatalembert, akiben megéreztem a jövõ menedzser-lüktetését.
145. A közbeszéd úgy vélte: Békés, mielõtt belép egy ajtón, bár nincs
oka rá: megsértõdik. Belép, és kiderül, miért is… (Csak a derû kedvéért iktattam ide ezt a színházra jellemzõ gonoszkodást.)
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Diagnózisom katasztrofálisra sikerült. Nem lüktetett, de
gátlástalanul lógott: nem csinált semmit. Amikor elküldtem, egy hatalmas, elintézetlen iratokkal telezsúfolt, kulcsra zárt szekrényt hagyott irodájában. Az õt
követõ álnok, hatalom- és karrieréhes, segédrendezõi
tevékenységre is alig alkalmas szamarat már szinte elfelejtettem. Kinevezésemmel visszaélve, évekig tolakodott, somfordált az operamûfaj világában, vendégrendezett Kolozsváron és olyan helyeken, amelyeket az
autótérképen sem lehet megtalálni.
A balettigazgatás jó kezekben volt: Orosz Adél vezetõi
képességei meggyõzõ eredményességgel mûködtek,
olykor megközelítették néhány esztendõvel azelõtt lezárt nagyszerû, prímabalerinai teljesítményeit.
Nem voltam tehát egyedül. Nem akartam elõadásokat vezényelni, nem gondoltam saját mû bemutatására,
egyik legfõbb törekvésem és célom a hatalmas repertoár tisztességes és élvezetes, minimumként is: jó eljátszása volt. Ez se ment könnyen, hiszen a szerepek átosztása, a bérelt helyek felborulása vészjóslóan fenyegette a
szinte közönyös mindennapok békéjét; de az igazi újítás, fiatalítás, változtatás szenvedélyét csak a parázson
táncoláshoz tudom hasonlítani. Ezen a sistergõ úton
– szívbõl és meggyõzõdésbõl – csak a vezetõ dramaturg, Fodor társult mellém. Máskor meg én – mellé.
A karmestergondoknál is problematikusabbnak bizonyult az új, a mûfajtól nem idegenkedõ, hozzáértõ rendezõk megtalálása vagy éppen felfedezése. Ezen a terepen sem hátráltam meg, pedig szerencsés döntéseimet
néha váratlan kudarcok követték. A magas színvonalú
budapesti operajátszás sorsdöntõ tényezõjét vizionáltam ebben a kérdésben. Néhány rossz választás, átgondolatlan lépés, hibás megfontolás vagy tévedés végze-
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tes következményekkel járó helyzetet teremthet. A küzdés önmagában nem lelkesített. Szépségre, eredményességre, közös sikerekre vágytam. Fáradt, de boldog
arcokra a kör színpadi felében, kipirult, vadul tapsoló
nézõkre a másik félkörben: a nézõtéren.
***
A huszonkét éve tartó folyamatos tanítás a Színházés Filmmûvészeti Fõiskolán – mint már említettem –
1986 õszétõl kezdõdõen néhány esztendõre kiszorult
életembõl. Sok mindent adtam, még többet kaptam a
sok száz, de inkább több ezernyi óra során. A Szentkirályi utca legfelsõ emeletén tanítottam, a „Petrovics teremben” (erre büszke vagyok, mint ahogy arra is, hogy
az 1995. évi Filmszemlén megkaptam a filmes hallgatók
titkos szavazataival nekem ítélt „Nyakkendõ-díjat”; ezt
minden esztendõben a legjobbnak tartott „elmélettanár ” nyakára kötötték). Színház- és filmrendezõk, operatõrök és dramaturgok, vágók és TV-rendezõk, szerkesztõk évrõl évre megújuló generációival szívtam a viszonylag csendes utca magaslati levegõjét. Minden
tanévem azzal kezdõdött, hogy magoltam a hallgatók
névsorát – olykor indexképeik segítségével –: tudtam,
hogy a névtévesztés, bár bocsánatos bûn, nem esik jól a
gátlásokkal, nagyképûséggel, gõggel és szerénységgel
birkózó hallgatóknak. (Egyszer volt egy felhõtlen háromesztendõs idõszakom: akkor, amikor lányomat is tanítottam, aki ott ült az elsõ padban. Az õ nevét tudtam, a
többiét megkérdezhettem tõle.) Ha moziba mentem
vagy TV-t néztem (ez utóbbiról már leszoktam), a stáblistán egyre gyarapodtak a jól megjegyzett nevek, a
színházakban pedig a mûsorfüzetek teltek meg kedvelt
vagy nem túl magasra taksált tehetséggel megáldott
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hallgatóim elbizonytalanodó emlékezetemben már halványuló neveivel. Az ellenpéldák sokasága sem váratott
magára. Gazdag Gyula, Ascher Tamás, Szikora János,
Ács János, a pár esztendeje tragikomikussá vált operaházi fõigazgató: Hegyi Árpád Jutocsa, Gothár Péter,
Zsótér Sándor, Galgóczi Judit, Nagy Viktor, közeli barátom és munkatársam: Maár Gyula és a kölcsönös szeretetet gondosan ápoló Deák Krisztina – hogy csak szerény ízelítõt kínáljak a fantasztikus és dermesztõ névsorból. Három-négy esztendõn keresztül ültek elõttem,
hogy tanári szenvedélyem – örömmel vállalt (?) – áldozataivá váljanak.146
Elszánt és elkeseredett, felfedezésre és megtalálásra
irányuló fejtöréseim közepette nagy segítségemre voltak
ezek az igazi, néha már nem is annyira fiatal, volt tanítványok; meg az, hogy követtem pályájukat, rengeteget
jártam színházba, moziba, figyeltem: merre viszi õket az
élet. Tettem ezt pusztán kíváncsiságból; de hát aki nem
kíváncsi, az nem juthat túl messzire (vagy igen?).
A cinquecento és seicento tapadási határa táján Firenzében feltalált opera a Mediciek aranyból készült védõszárnyai alatt szökkent szárba. Fontos ezt hangsúlyozni, mert a politika és a gazdaság szakemberei mindmáig értetlenül bámulnak a hozzáértõkre, amikor a
szemükbe mondják: a színház – de különösen az operajátszás – drága dolog. Hozzá kell fûzni azonnal, hogy a
Néró kolosszusa mellett emelkedõ hatalmas stadion
építése, mûködtetése aligha lehetett nullszaldós vállalkozás. Világossá kell tenni, hogy mûvészet, cirkusz, kenyér nélkül nincs sok értelme az emberi életnek. A példák sorolása megtöltené a felgyújtott alexandriai
146. A nem említettek – több tucatnyi – csapatától elnézést kérek. Jól tudják, hogy nagyon szerettem õket, gondosan õrzöm emléküket.
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könyvtár papirusztekercseinek összes oldalát.
Az opera arisztokratikus, az operacirkusz plebejus jelenség. A firenzei kezdet után néhány évtizeddel, Velencében jött létre a nézõk ezreit megmozgató énekelt
játékok divatja. Az egyik nincs meg a másik nélkül.
Erkel Színház nélkül nincs Andrássy út. Ez utóbbi két
játszóhely sokszor felemlegetett ráfizetéses (?) pénzforgalmát jól ismerem. Így volt ez a Medicieknél és Velencében is. Folytathatnám Händel londoni anyagi összeomlásaival, a Milánói Scalával, a bécsi, berlini, New
York-i, szegedi és debreceni operaházakkal.
A köztéri szobrok netán hoznak valamit az állam
kasszájába? A parkok, játszóterek, utak, turistajelzések,
forgalomirányító táblák és lámpák mellett elhelyezett
kismalacokból naponta, hetente vagy évente szedik ki a
szédületes összegeket? És az összetört malacok pótlását
ki finanszírozza?
Elszabadult a pénz mindenhatósága, s ez már abban
az idõben éreztette bénító hatását, amikor én kerültem a
mûvészet szent templomának és nemesen szórakoztató
hodályának élére. (Az elkövetkezõ két évtized elképesztõ tájékozatlanságaiból eredõ mélyrepülésérõl, az ostoba és meggondolatlan döntések rettenetes következményeirõl, ha lesz rá erõm,
papírra vetek majd néhány szót.) Talán nem felesleges egy
anekdotába fogalmazható „hõstettemet” közzétennem.
A ’80-as évek második felében eluralkodó politikai
zavarodottság egyik fényes diadala volt Grósz Károly
miniszterelnöki székbe szárnyalása. Pocsékul éreztem
magamat, barátaim magukba roskadtak. ’87 egy szép
õszi napján hívott fel Malonyai Dezsõ, a Nemzeti Színház igazgatója és Vámos László, a fõrendezõ. Arra kértek,
hogy menjek el velük nevezett miniszterelnökhöz,
pénzt akarnak kérni (tán húszmilliót), mert nem tudják
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kifizetni a társulat esedékes bérét.
– Minek menjek ehhez az emberhez? – kérdeztem.
– Ha az Opera is jelen van, akkor könnyebben gyõzködünk! – volt a válasz.
Hosszas vita után beletörõdtem. Kállai Ferenc fizetése
fontosabbnak tûnt, mint az én õszinte utálatom.
Bementünk a Parlamentbe. Grósz a megbeszélt idõben fogadott bennünket, Malonyai adta elõ a kérést,
Vámos simogatta a szakállát és az adott pillanatokban
ingatta a fejét elõre-hátra, jobbra-balra. A miniszterelnök együttérzett, de nem adott elkötelezett választ.
Hozzám fordult:
– Mi újság az Operában?
– Semmi különös.
– Akkor miért látogatott meg? – kérdezte, és megpróbált mosolyogni.
– Elkísértem barátaimat, hátha tudok segíteni.
– Az Operának nincs szüksége plusz pénzre?
– Hogyne lenne. De felemlíteném a francia kultuszminiszter egyik megszívlelendõ mondását: „Ha egy
nemzet ad magára, akkor eltartja Operaházát” – csúsztattam egy kicsit az eredetin (Malraux).
– Ez jó! – kuncogott. – És mennyi kellene?
– Nem tudom. De Vörös László gazdasági igazgató
bármikor tájékoztatja miniszterelnök elvtárs illetékes
munkatársát.
Rám meredt, és ha jól emlékszem, zavarba jött.
– Utánanézünk! – És elbúcsúzott.
A Nemzeti a kért összeg felét, az Opera nyolcvanmilliót kapott. Életem azóta is egyetlen üzletelése volt.
A Magyar Állami Operaház 104. évadja (1987–1988)
már szeptember 20-án új rendezõt avatott: Galgóczy
Juditot. A mindent elsöprõ ambícióval, érzékeny ideg-
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rendszerrel, zenetanári, dramaturg- és rendezõdiplomával rendelkezõ pályakezdõ Donizetti A csengõ címû egyfelvonásos operáját vitte színre. A mûfaj felülmúlhatatlan mestere maga írta azt a hallatlanul mulatságos szövegkönyvet, amelyre aztán felfûzte zenei invenciójának
páratlan sziporkáit. Igen jó elõadás jött létre, amelynek
zenei irányítását az Operától már régebben megvált, kitûnõ fiatal karmesterre: Kovács Lászlóra és a budapesti vezénylés pályáján már elindított Török Gézára bíztam.
Ábrándozásom arról, hogy Mozart: Figaro házassága
szemet gyönyörködtetõ, szívszorongató produkció legyen, szertefoszlott. Ez a vígopera, amelynél szomorúbb, szebb, fájdalmasabb darabot alig írtak (talán csak
maga Mozart: a Cosí fan tutté-t), egész életemet végigkísérõ varázslat volt. Mindenkit becsapnak, a jó szándékú
hazudozás mindenkinek kínos pillanatai, az öregedés, a
házasság, a pénz, a lángoló szerelmek tragikomikus fordulatai, az állhatatlanság megannyi megszégyenülése,
a félreértések feloldhatatlan és torokszorongató, látszólag derûs, de akár tragédiába forduló csendjei a zene tökéletes szépségeivel párosulnak. Szinte érthetetlen,
ahogy Mozart letapogatja a szituációkat, ahogy együtt
érez a szereplõkkel, ahogy kiélezi a konfliktusokat, és
ahogy formálisan is elrendezi a régi, nemesi és az új,
a plebejus világ ellentéteit. S mindez úgy szólal meg,
hogy az ember belebolondul a gyönyörûségtõl.
Valójában abba bolondultam bele, hogy a premier
közeledtével egyre világosabban láttam: rossz sejtelmeim beigazolódnak. Forray Gábor otromba, monstruózus
épülete – amely hatalmas parafadugóként terpeszkedett a színpad terében – lehetetlenné tette, hogy a mozarti varázsital a közönség nyakába zúduljon. Mint egy
keskeny pallón szaladgáltak a jobbnál jobb mûvészek,
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játszóhely híján csetlettek-botlottak a darab kívánta hihetetlenül nehéz szcenikai problémák ügyes megoldása
helyett. Szinetár Miklós, a színpad csínját-bínját kisujjában hordozó mester is besétált a csapdába. Felületességbõl, figyelmetlenségbõl, ki tudja? Fokozta elkeseredésemet, hogy pompás énekesek álltak rendelkezésre (Csavlek Etelka: Grófné, Kincses Veronika: bizonyára minden idõk
egyik legjobb Susannája, Gáti István: Gróf, és a felülmúlhatatlan „spieler”147 Tóth János, mint Figaro. A többiek sem maradtak el.) Lukács Ervin vezénylése élményszerû muzsikálással kísérelte meg rendbe hozni a színpad helyrehozhatatlan zavarait. Szenteltvízzel hintettem meg az
álmaimhoz képest halva született produkció földkupacát. (’87. dec. 12.)
Operaigazgatásom két legizgalmasabb, feszültségekkel teli, érzékenységek sokaságát felborzoló, boldogító
sikerrel végzõdõ kalandját éltem meg a következõ hónapokban.
A hazai operakedvelõk nem nagyon lelkesednek az
egyfelvonásos, illetve az egy estén eljátszott két-három
különbözõ mûért (állítom éppen én!). Az egyetlen, vitathatatlan kivétel a Parasztbecsület – Bajazzók párosítás,
amely évszázadnál hosszabb ideje bírja az iramot, birtokolja a biztos sikert. Még a gyengébb színrevitelek sem
tudnak ártani Mascagni és Leoncavallo szívszaggató valóságtörténeteinek; dallamaik sodró ereje, a szenvelgés
határait súroló édessége, felbõdülõ intenzitása pedig a
nézõtér utolsó soraiban sem téveszti el a hatást, a nézõk
könnyezõ szemekkel tapsolnak a függöny összecsapó147. Színházi zsargonban (német): játékos. Az olyan színész, aki gyönyörûséget szerez olykor túlzó, de lebilincselõ és színes játékával.
148. A köpeny, Angelica nõvér, Gianni Schicchi
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dása után. Puccini „Triptichon”-ja148 is nehezen színrevihetõ (egyik oka a sok közül: rengeteg kiváló énekesre
van szükség), Bartók Béla három egyfelvonásosa149 se
adja könnyen magát (játékideje hosszú, a mûfaji keveredés: balett–pantomim–„statikus” opera, komoly színpadraállítási gondok forrása. Szükség van rendezõre is,
meg koreográfusra, a díszletek szerteágazó feladatait
szinte lehetetlen közös alapgondolatra felfûzni, stb.).
Vajda Jánost már többször említettem. Elsõ önállóan
irányított zeneszerzõosztályom szemérmes, csendes, sajátságos humorral rendelkezõ tagja volt; dolgozott szorgalmasan, de kezdetben nem õ lett a legszebb petárdarobbanás az augusztus 20-i tûzijátéknál. Természete a
fontolva haladás nem nagyon attraktív útjára terelte; s ha
felidézem a zeneszerzõ pályáról eltávozó Székely Iván, a
tragikusan korán elhunyt Szunyogh Balázs szemfényvesztõ, bravúros zenész-önmutogatási képességét, amellyel
egyik ámulatból a másikba döntötték környezetüket, akkor elcsodálkozom. Azon, hogy önmagunk megkeresése
nem lehet mentes a göröngyökön való bukdácsolás, hasra esés, a kis felismerések feletti szerény örömök biztatását szinte titkoló, az önbizalom csigalassúságú megszilárdulását türelemmel kiváró gyötrelmei nélkül. Rögtön
hozzáteszem, hogy vannak kivételek. Az egyik természetesen Mozart; de Beethoven már nem, de még Michelangelo
sem, aki „hanyattfestésének” éveit elátkozva odapingálta
magát a Sixtus-kápolna falára. Olyannak mutatta magát,
mintha egy kifacsarás elõtti mosogatórongy egészalakos
portréját ábrázolta volna. Vajda szürkés szorgalma kezdett színesedni, gyermekpszichológiai Két teszt-je nagyszerû lelemény volt (késõbbi tanítványaimnak elemez149. A kékszakállú herceg vára, A fából faragott királyfi, A csodálatos mandarin
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tem bravúros prozódiai megoldásait). A színházi zenélés
érdekességébe, izgalmába én avattam be. A Madách
Színháznak ajánlottam, nagyszerûen helytállt, majd önállósította magát; írt darabokat Markó Ivánnak, a Gyõri
Balettnek. Ennek nem nagyon örültem; szóvá is tettem,
de nem tudtam eltántorítani. Aztán írt egy operát
Karinthy Frigyes: Barrabás címû novellájából, amelyet
Fehér György, a többször említett rendezõ vitt képernyõre,
és néhány év elteltével egy másik egyfelvonásost, Thomas
Mann: Mario és a varázsló címû, világirodalmi rangú és jelentõségû írásából készült szövegkönyvére. Ekkor már
fõiskolai tanár volt, otthonomban gyûltünk össze néhányan, hogy meghallgassuk az új mûvet. Nem tudtam
megtagadni tanári énemet, sok kifogással éltem, amelyek
közül legfontosabbként azt említeném, amelyben a zene
másodlagos funkcióját nehezményeztem. János egyébként bejelentette, hogy „ellopta” a C’est la guerre lemezjátszóról felhangzó tánczenéjét. (Nem volt tréfa: valóban!) Ettõl büszkeségem hízott, nem pediglen sértettségem. Azt is bíráltam, hogy tulajdonképpen egyetlenegy
igazi énekes szerep van az operában, a többiek csak néhány hangot dalolásznak, pár szót beszélnek. A nagy kórus meg fõként csodálkozik, zúgolódik, kellemetlenkedik. Alig énekel. Mindent összevetve, az este nem tartozott a legkellemesebben eltöltött együttlétek közé.
A Magyar Televízió ismét nekiveselkedett: csinált egy
újabb operafilmet. Polgár László alakította a Varázslót,
kevéssé gyõzött meg. Akárcsak a film. Bírálat helyett ingattam a fejemet, nem volt kedvem bántani Vajdát.
Igazgatóként viszont nyomban elfelejtettem zeneszerzõ–tanár önmagamat, azonnal bekértem a darabot
és kitûztem. Felágaskodott a fenyegetõ kérdés: mivel
játsszuk együtt? Arra a következtetésre jutottam, hogy
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valami gyökeresen elkülönülõ, távoli korban írt és játszódó remekmûvet kell keresnünk, amely bevezetõül
szolgálhat egy másféle operajátszás – a Mozarttól Pucciniig ívelõ eszközök, technikák „elfelejtésébõl” származó
– kiürült és megújult térben való lubickolás gyönyörébe.
Csendes rajongásom Henry Purcell muzsikájáért
eszembe juttatta a Dido és Aeneast. Ugráltam örömömben: utóbbival kezdünk, szünet, Mario! Elhatározásom
tettekre váltása nem bizonyult egyszerûnek. Operaházi
tapasztalat nélküli rendezõre gondolni sem mertem. Felkértem Békés Andrást, a fõrendezõt, hogy lásson munkához. Örült a feladatnak. A címszerepben Komlósi Ildikó és
Pánczél Éva felülmúlta reményeinket. Verebics Ibolya
Belindaként ismét gyönyörû pillanatokat szerzett, ugyanúgy, mint a Figaro Grófnéjában, amelyet még teljes egészében nem tudott megoldani. Késõbb az akkoriban már
világhírû Hamari Júlia is elénekelte Dido szerepét a
hosszú ideje nem éneklõ Takács Klára helyett. Klárának
több hónapos tanulási idõt biztosítottam, majd a próbák
kezdetekor bejelentette, hogy nem tanulta meg. Ilyen
egyszerûen. Érthetetlen volt, hogy miért nem kapott az
utolsó szalmaszál után, a neki való szerepre, hiszen szinte rászabta az angol mester. Felmondtam neki.
Karmesternek a régi zene kimagasló, nemzetközi
hírnévvel rendelkezõ mesterét hívtam meg: Nicholas
McGegant. Mellette Török Géza, meg az örök tévedés: a
nagytehetségû, de semmirekellõ Selmeczi György.
Az igazi próbatétel azonban a Mario elõkészítése volt.
Véleményem a darab ínséges zenei eszköztárával, sovány érzelmi, drámai, gondolati fûtöttségével kapcsolatban nem változott. Ugyanakkor tisztán láttam és becsültem színpadra termett értékeit, hatásosságát – amit
nagy ügyességgel sikerült átmenteni a novella extrém

337

izgalmaiból –, akkori divatos kifejezéssel élve: a fasizmus, a diktatúra és mindenekelõtt a diktátor embereket
megbabonázó, majd letaposó paraboláját. Erre a „varázsló”-szerepre olyan jelöltünk volt, akivel bízvást pályázhattunk volna egy képzeletbeli Oscar-díjra; õ volt
az az akrobatamozgású, fantasztikus spieler, akirõl már
tettem említést, s aki A sevillai borbély Békés rendezte
elõadásán, a Erkel Színházban, a proszcénium páholy
külsõ, zenekar felé esõ részén fél kézzel függeszkedve a
többméteres mélység fölött dalolászott, majd úgy pattant vissza a páholyba, ahogy azt az artistaiskolában tanítják a légtornászoknak: Tóth János. Érces basszus hang
birtokosa, karcsú, magas, fekete férfi, élesen metszett
szemekkel; ha semmit se csinál a színpadon, akkor is félelmetes (vagy tragikomikus, aberrált, rémes titkokat
hordozó figura), csak rá lehet figyelni! Békéssel tökéletes
egyetértésben osztottuk rá a varázsló szerepét. Biztosak
voltunk benne, hogy Tóth János nélkül – némi túlzással
– a hatás túlnyomó hányada a semmibe vész. (Vannak
olyan színpadi mûvek, amelyek csak akkor elõadhatók, ha a
legfontosabb szerepre van olyan jelölt, aki tehetsége, hibátlan
szakmai felkészültsége mellett rendelkezik a szerephez szükséges fizikai, lelki sugárzás, viselkedés, veleszületett adományával. Hiába van valamelyik szép, fekete, muzikális nõnek erõs,
mezzoszoprán hangja: ha nem született Carmennek – nincs
darab. Ha Melis György kiöregszik, le kell venni a repertoárról a Falstaffot, állapítottuk meg Fodor Gézával megannyi alkalommal… Mások is eléneklik hibátlanul, elfogadható figurát
alakítván, de abból nem születik meg Carmen vagy Falstaff.
Természetesen csak kettõt említettem, a sor hosszan folytatható: Borisz Godunov, Don Giovanni…)
És mi történt? Vajda János, a harmincas évei végét taposó kedves tanítványom megmakacsolta magát. Nem
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egyezik bele, hogy Békés rendezzen, õ Fehér Györgyhöz
ragaszkodik (aki, mellékesen szólva, alig látta belülrõl az
Operát, az viszont bizonyos, hogy a színpadról semmiféle képzetei nem voltak), Polgár László legyen a „varázsló”,
de ha nem (akkoriban már folyamatosan ingázott Zürich
és Budapest között, s már elterjedt a híre, hogy igencsak
megbízhatatlan), akkor hozzájárul Melis Györgyhöz.
(„Nyuszi” – ez volt a csodás baritonista beceneve. Már akkor is
idõs volt a szerepre, intrikusi kisugárzása nem volt, már nem
volt hajlandó új szerepet megtanulni, emellett emberség áradt
belõle, és nem ördögi-diktátori gátlástalanság és kegyetlenség.)
A szerzõ megalapozatlan, dilettáns lázadásának
szürke eminenciását Györgyfalvai Katalin alakította. János közeli barátja volt a néptáncmozgalomból kinõtt,
újszerû és szép színpadi tánckompozíciók koreográfusa
és alkotója. Hihetetlen erõszakossággal gyakorolt nyomást Vajda véleményformálására, pedig hát az operamûfajban semmiféle tapasztalata nem volt.
A viszály napokon keresztül élezõdött, majd közöltem a szerzõvel:
– Szerzõdést kötöttünk, amelyben nincs szó a szerzõ
szereposztásba, színpadraállításba, a kitûzések számába
és egyebekbe való beleszólási jogáról. A Mariót az Operaház mûvészeti vezetésének meggyõzõdése szerint játszszuk el. Ha ezt a szerzõ visszautasítja, akkor megfontolás tárgyává teszem – pusztán udvariassági gesztusként –, hogy elálljak a bemutatótól.
Elbúcsúztam, több szó nem esett. A premieren a szó szoros értelmében vett falrengetõ sikert aratott Békés András
rendezése és Tóth János frenetikus, egyedülálló, lenyûgözõ
alakítása, Török Géza vezénylése. A hihetetlenül hosszú ünneplés végén egy sovány, magányos asszony, Györgyfalvai
Katalin tántorgott lefelé a mûvészbejáróhoz vezetõ lépcsõ-
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soron. Nyögdécselve, sírva, kiáltozva hirdette a vészt (szerencsére nem volt kard a kezében): „Megbuktatták, megbuktatták János remekmûvét! A gazemberek! Átkozottak!
Megbuktatták!” Saját fülemmel követtem az átokszót,
majd a Magyar Királyi, illetve Magyar Állami Operaház
történetében egyedülálló közönségsikernek lehettünk tanúi. Több mint 50 (azaz ötven) alkalommal került a közönség elé és elindult a nemzetközi porondon is.150
A sokadik elõadásba beállt vezényelni Vajda János egyik
legjobb barátja, Selmeczi György. Sok mindennel kiérdemelte a néhány sorral ezelõtti jelzõt, de most betelt a pohár. Teljesen felkészületlenül, szemeit vadul forgatva kutakodott tájékozódási pont után a vezérkönyvben (partitúra), lapozásra és bizonytalan ütemezésre korlátozván
elõadómûvészi feladatát. Semmirekellõ alak, morogtam
dühösen, s azon izgultam, hogy végre befejezõdjék ez az
áldatlan (hang)versenyfutás. A zenekar és a színpad mûvészei megmentették a helyzetet. Én meg õket, az engedékenységem nyomán odatévedt maestro pálcájától.
Intermezzo
Az énekesek
Tiszteletadás Alfred Edmund BREHM-nek és az emlõsök
I. alosztályához tartozó EGYHÜVELYÛEK (Monodelphia)
nagyszerû képviselõinek.
„Az emlõsök [énekesek]151 éppúgy a gerincesek állattörzsébe tartoznak, mint a madarak, csúszómászók, két150. Nem hallgathatom el: Vajda második operáját, a Leonce és Léna címût
Fehér György rendezte, s ebbe a munkába Györgyfalvay Katalin is „bedolgozott”. Megértõ gyengédséggel mondhatom: bukás lett. Már nem én voltam az igazgató.
151. Saját kiegészítés
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éltûek és halak. Éppen azért, mielõtt az emlõsök részletes tárgyalásába fognánk, néhány szóval meg kell emlékeznünk a gerinces [szoprán, alt, tenor, basszus]152 állatokról is.”153
Zeneszerzõi létezésem minden percét – az indulástól
mindmáig – az énekesnõk és az énekesek kezébe tettem
le. Legtöbbjük barátommá vált, nyugodtan szolgáltattam ki magam – kényükre-kedvükre. Könnyû dolgom
volt, mert én választottam ki õket: a tehetségeseket,
széphangúakat, biztos muzikalitással és képzettséggel
rendelkezõket. A nõk közül a szépeket, a vonzó külsejû,
hódításra kész lányokat és asszonyokat (madarakat), a
férfiak csapatából pedig a jó kiállású, harcra és gyõzelemre áhítozó példányokat. (A gerincességre nem sok
figyelmet fordítottam. Ellenkezõ esetben légüres térbe
kerültem volna.)
Pályakezdésem vezérlõ csillagai: Sándor Judit, Birkás
Lilian, László Margit, Réti József, Ilosfalvy Róbert,
Radnai György, Udvardy Tibor, Szabó Miklós, Szilvássy
Margit, Melis György – hogy csak a legeslegfontosabbakat említsem – megtanítottak mindarra, amit szinte rögeszmésen, az általuk font piros fonalhoz görcsösen ragaszkodva követtem a késõbbiekben. Nehéz felsorolni.
Hûséget a zenéhez, tiszteletet a létüket naponta vásárra
vivõ hangszálak iránt, tartózkodást az önkényes hókuszpókuszoktól, csak azt leírni, amit többé-kevésbé én
is el tudok énekelni, akár csúnyán is, de kottahûen (!); az
õszinteséget, a kölcsönös megbocsátást, a közös örömet
és boldogságot, a sikerben és bukásban vállalt szolidaritást, és mindenekfelett: az egymás és a zene, zene, ZENE
152. Saját kiegészítés
153. Fordította és részben átdolgozta: dr. ÉHIK GYULA egyetemi m. tanár.
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szeretetét. Szeretném, ha a tisztelt olvasó nem csodálkozna ezen a – látszólag – kézenfekvõ megállapításon.
A zenei pálya más területein tevékenykedõ kollégák jó
része már-már összetéveszti a tiszta intonálást – mondjuk – a bortermelés „lefejtés” technológiájával (hogy a
bor tiszta és szép színû legyen). Az énekes saját testével
hozza létre a hangot és saját lelkével formálja széppé a
dallamot, emberi létezése válna értelmetlenné, ha nem
szeretné szenvedélyesen a zenét. (A hamis éneklés
okairól erõsen megoszlanak a vélemények. Egy bizonyos: nem jellemtorzulás eredménye. Bár?) A nagy generáció fokozatosan halványult, nyomukban az új, a zeneileg képzettebb, más ideálokat követõ nemzedék mutatta meg, hogy mire képes. Ezek fiatalabbak voltak,
mint én, de mikor elkezdtem a munkát, többségük immár csúcsformájához közeledett, egyikük-másikuk a
szakadék szélén egyensúlyozott, vagy rálépett a lesiklópálya rajtvonalára.
Az épeszû vezetõ legfõbb gondja az, hogy éberen,
naprakészen, nagy figyelemmel kövesse énekeseinek
formáját, nehézségeit, változásait, jól készítse elõ kiléptetésüket a régi szerepekbõl, meggyõzõen terelje õket
más feladatok felé, ne terhelje meg õket, ne dõljön be
kollégáik fülbesúgott tanácsainak, visszaverje az énektanárok hiú ábrándjait, leleplezze azok pedagógiai (s az
ezzel együttjáró anyagi) sikerre törõ hamisságait. És
ami a legnehezebb: a pálya egyre kegyetlenebb sötétülésében csökkenteni az indokolatlannak vélt mellõzöttség („de hiszen a hangom még teljesen intakt!”) alig
elviselhetõ keserveit. (Ez vezérelt, amikor évadonként
cirka kétszázötven elõadást hallgattam meg.)
Kiszolgáltatottságuk riasztó. Fenyegetettségük csak a
szivárvány színeinek sokaságával jellemezhetõ. Reked-
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ten lehet hegedülni vagy hárfázni, énekelni nem.
A „bátrak” megkísértik az istent, majd kapnak egy
hangszálbevérzést, hangszálcsomót, operáltathatják
magukat, „az a legjobb orvos!” – kiáltozzák a jóakarók,
s elõfordulhat, hogy pályájukat véglegesen tönkreteszi
valamelyik remegõ kezû operatõr.
A legnagyobb veszélyforrás a szereposztók tudatlansága, felelõtlensége. Ez pedig a M. Á. O. utolsó félévszázadának egyik legpocsékabb rákfenéje. Rendezõk, karmesterek elképesztõ hülyeségek, tévedések sorozatát
erõszakolják keresztül – többnyire személyes elfogultságból, jóakarattal, a produkció sikerességére vágyakozván, gyakran nemi gerjedelembõl, a családi béke kedvéért, vagy csak a jó ég tudja, miért. (Fényes Szabolcs, szeretett barátom, a 20. századi magyar könnyûzene koronázatlan
királya, hosszú idõn keresztül igazgatta – elõször mint tulajdonos, majd mint miniszter által kinevezett állami hivatalnok154 – a Fõvárosi Operettszínházat. Sok találó mondása közül az egyik különösen az agyamba vésõdött: „Házinyúlra
nem lövünk!” Õ feleségül vette a rendkívül csinos szubrettet,
Csikós Rózsit, én meg G. E.-t. Õ nem kárhoztatta magát ezért.
Én sem.) Ez a cérnaszálon himbálózó pályafutás, az egyszemélyes felelõsség155 a színpadon, a memóriakihagyás réme, a taps, a kollégák irígysége, a kritikusok
ajakbiggyesztése, az éhhalál fenyegetése (ilyen is van)
igencsak kemény megpróbáltatás.
De: mindennek az ellenkezõje is megszületik, a szolgaságot csak zsarnoksággal lehet ellensúlyozni. A ve154. Színházának államosítása után.
155. Ha egy hegedûs, bõgõs, énekkari tag hibázik, csak a szomszédja vagy
a szakmai fül hallja. Olykor az se. Az énekes szólista egyetlen megingása
fejcsóválások sokaságát vonja maga után a nézõtéren. (Lásd még: kürt-, illetve trombitagikszer!)
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szélyeztetettség torz terápiákat és eszközöket sugall.
A vezetõségtõl elszenvedett, vélt vagy valóságos sérelem, mellõzés, ferde tekintet, be nem tartott ígérgetés
fellobbantja az önkényeskedés, a hazudozás, az önsajnálat, a gyûlölködés, a nagyképûség, irígység, a zsarolás, a fenyegetés („nem vagyok teljesen egészséges!”)
lángjait. Veszélybe kerülhet valamelyik elõadás megtartása, pánikhangulat keletkezik, morális és presztízsveszteség fenyeget, a bevételkiesésrõl már beszélni sem
érdemes.
Tézis. Elsõ történet.
Régen volt, de bizony igaz volt. Az egyik vasárnap délutánra
kitûzött Manon Lescaut-elõadást – betegségére hivatkozva –
lemondta a címszereplõ, Tokody Ilona. Okkal, mert valóban
beteg volt. Rendelkezésünkre állt egy másik mûvésznõ, aki
kész volt a beugrásra. Kelen Péter, kiváló tenorstánk, az örökös botrányhõs, a permanens zúgolódó, a békétlenek tekintéllyel rendelkezõ indiánfõnöke dél körül (!) betelefonált az
ügyeletes titkárnak, hogy õ is beteg, nem tudja elénekelni Des
Grieux lovag szerepét. Beugró tenorista se égen, se földön.
Teltház volt. Odamentem kezdés elõtt. A Népköztársaság útján tömött sorokban álltak a vidéki autóbuszok, oldalukon a
felirat: Sárvár, Zalaegerszeg, Szentes, Esztergom – és még fél
Magyaroszág... Igencsak feldühödtem, de nem volt mit tenni.
A közönség lógó orral, duzzogva, káromkodva kapaszkodott
fel a jármûvekre, mi visszafizettük a jegyek árát. Másnap reggel 9 órára berendeltem a „lovag” urat irodámba. Fürge léptekkel jött íróasztalomhoz, lobogtatta az orvosi igazolványt,
amelyet szombat este (!) keltezett az Opera gégésze, a Fül-,
Orr-, Gégeklinika docense, Dr. Mihók György.
– Miért csak vasárnap délben jelezted, hogy beteg vagy?
– Reméltem, hogy meggyógyulok – hangzott a jólfésült válasz.
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– Irén! Kapcsolja be a docens urat!
Kelen elsápadt.
– Doktor úr? Szeretném megtudni: mikor vizsgáltad meg
Kelen mûvész urat?
– Hmm, várjunk csak… szombaton.
– Biztos vagy benne, doktor úr?
– Nem – szólt megadóan –, ma reggel.
Letettük a kagylót.
Kelen Péter felállt, rám nézett:
– Akkor most ki vagyok rúgva?
– Természetesen. De ha úgy gondolod, fellebbezhetsz.
A „lovag” lovagiasan viselkedett, nem fellebbezett. Egy év
után újraszerzõdtettem.
Antitézis. Második történet.
Idõpont: u.a. Placido Domingo csodálatos Radames-vendégjátéka alkalmából sikerült a még jó formában lévõ Jelena Obrazcovát is megnyernem Amneris eléneklésére. Aida: Tokody Ilona.
Téboly az operarajongók világában, 2 nap–2 éjszakás sorbanállás, ülés, alvás hálózsákokban az Erkel Színház körül, váltogatván egymást, mint a fronton a katonák. Többször kimentem elbeszélgetni velük; elámultam türelmükön, örömükön, kitartásukon. Eltekintek a siker ecsetelésétõl. (’87. ápr. 20.) Egy
figyelemreméltó mozzanat mellett azonban nem lehet elmenni.
Tokody Ilona csúcsformája a Domingóéval egyenértékû produkcióra serkentette fiatal mûvésznõnket, az új generáció tán legtehetségesebb és rendkívül tudatos, megfontolt tagját. (Tragikus
pénzügyi zavaraink jellemzésére egy információ: ezért az elõadásért Domingo tízezer dollárra, Tokody – ha közalkalmazotti
fizetését elosztottuk fellépései számával – öt- és tízezer forint közötti összegre számíthatott.) Nagy népszerûségnek örvendett
egyébként, de e káprázatos elõadás után „húzónévvé” vált. Ez
azt jelenti, hogy a nézõk az õ kedvéért váltották meg a belépõje-
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gyeket. Ez már régen fordult elõ a Ház történetében.
Az év karácsony elõtti valamelyik napjára kitûztük az
Aidát, Tokody Ilonával a címszerepben. Plakátok. Az emelt
árú jegyek pillanatok alatt elkeltek. December elején bejelentette magát hozzám egy rövid beszélgetésre. Kölcsönös szeretet fûzött össze bennünket, sokszor énekelte mûveimet, a
Kodály Énekversenyen, a kecskeméti döntõn, ahol én voltam
az elnök (?), elsõ díjat kapott (akárcsak az akkor pályakezdõ
Sass Sylvia.) Ilona bekopogott és leült. Kicsit fészkelõdött.
– Csak nincs valami baj, drága barátném? Mesélj!
– Háát... Abbado meghívott Bécsbe, hogy énekeljem el a
szoprán szólót Verdi Requiemjében. A gázsim több, mint itthon az egyévi fizetés.
– Nagyszerû! Gratulálok!
– Egybeesik az Aidával – szólalt meg gyászos hangon,
szemlesütve.
Megrémültem, azt hittem, rosszul hallok. Csak ültem dermedten.
– Elengedsz? – kérdezte Mimi halkan. „La storia mia è
breve…”156
Kelen esete jóval egyszerûbb volt. Most kerültem igazán
zsarolt helyzetbe: a nemzetközi karrier kéznyújtásnyira, soksok pénz, Abbado, Requiem, mosoly és báj az egyik oldalon, a
másikon 2300 nézõ, eladott ház, az Opera presztízse, a tisztesség. A társulat vélekedése nem nagyon zavart: ha elengedem,
„Na, peeersze!”, ha nem: „A hülye diktátor!”
Rövid gondolkodás után:
– Menj! Majd kitalálok valamit.
Az Aida kezdése elõtt negyedórával bementem az Erkel
elõcsarnokába. Megszerveztem elõre, hogy a közönséget tereljék arrafelé, csináltattam egy nagy táblát, „Aida szerepében
156. „Történetem rövid…” (Puccini: Bohémélet – Mimi elsõ áriája)

346

Rohonyi Anikó157 lép fel. A jegyeket kívánságra visszaváltjuk!”, és kertelés nélkül elmondtam az igazságot. Rövid zúgolódás, méltatlankodás után elcsendesültek. Irány: nem a pénztár, hanem a ruhatár. Tucatnyi jegyet sem váltottak vissza.
A színházban létfontosságú rend fenntartása csak akkor elképzelhetõ, ha ezeket a devianciákat, derült égbõl lecsapódó
villámokat megfelelõen kezeli az ember. Hinni is kell, meg nem
is, gyengédnek lenni, meg keménynek, tudni, de lagalábbis
sejteni a mögöttes indítékokat, megvizsgálni az orvosi igazolásokat, ügyesen kiugrasztani a bokorban remegõ nyulat. Arra
viszont lõni, lehetõleg géppuskasorozatot. Vagy vigasztalni a
sértõ felet.
Mindezek mellett, mindenekfelett, mindezekkel együtt a
legfontosabb: szeretni kell õket! (Még az elszánt és javíthatalan gazokat is.) Nélkülük nincs opera! Operaház.
***
Svájcban élõ régi jóbarátomat, Blum Tamást hívtam
fel; fiatal énekeseket gyakorlatoztatott a zürichi Opera
stúdiójában, külföldieket s a havasi kürtösök leszármazottait. Elment Budapestrõl, abból a városból, amely
szegényebb lett nélküle, amely lételeme, oxigénje, éltetõje volt annak a felmérhetetlen életszeretetnek, tudásnak, amellyel – legyen szó operáról, zenérõl, bridzsrõl,
a nyelvekrõl s a magyar nyelv rejtelmeirõl, irodalomról,
a szavak és a zene illeszkedésérõl (a prozódiáról), színházról vagy akármirõl – örömet szerzett mindenkinek,
akinek megadatott a szerencse, hogy közelébe kerüljön.
Szükségem volt Mohamedre, jöjjön õ a hegyhez: a budapesti Operához. Azért hívtam haza a tiszta városok,
gyönyörû elõkertek, kátyúmentes úthálózat, a becsület
157. Csodálatosan szép hangú énekesnõ volt.
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és koránfekvés, a törvény és aprólékos szabálytisztelet
ultrademokratikus országából, hogy hasznosíthassa azt,
amit úgy ismert a pesti flaszter egy négyzetkilométeres
világa: Blum Tamás. Szerettem volna ismét örvendezni,
meg láttatni, hogy milyen is egy igazi operai szakember.
Nádasdy Kálmán már nem élt, számomra Tamás volt az
operaelemzés, a megértés és élõ továbbadás pazar hagyományainak utolsó mohikánja. Arra kértem, elemezze a szereplõk, rendezõk, zenészek, érdeklõdõk számára Richard Wagner Tristan und Isolde címû páratlan remekmûvét. Egy héten keresztül, minden délután,
hétfõtõl péntekig. Próbatáblára írattam ki, a közremûködõknek kötelezõ megjelenéssel. Morogtak („mit
agyalt ki már megint ez a fõcserkész?”), Blum kapott egy
rendes termet, zongorát, kottát, saját fordítását. Az elsõ
napon tettem néhány tiszteletkört: biztattam a hallgatóságot, hogy érdekes lesz és tanulságos. Tamás röhögött,
zavar nélkül félbeszakított:
– Emilkém, most már bízd rám a dolgot!
Elkezdett beszélni, zongorázni, énekelni, összehasonlítani, elemezni a zenét, a figurákat, a szituációkat. Közbeiktatott fennkölt és frivol analógiákat, abszurd és kacagtató részleteket a kelta és germán mondavilág – magyar fül számára elég távoli – meglehetõsen furcsa
világából. Mindenkit meglepett, engem is (pedig jelentem: rendesen készültem, tanár úr!). Azt hittem, lassacskán csökken majd az érdeklõdés, de fordítva sült el a dolog: az utolsó napon már zsúfolásig megtelt a terem, más
emeletekrõl kellett hozni a pótszékeket. A mór megtette
kötelességét. Valódi, mûvészi ambícióval és izgalommal
kezdtek hozzá az elõkészületekhez, a tanuláshoz. Megértették, hogy a tét és a cél nem bagatellizálható.
Ez a vállalkozás engem is vakmerõvé tett. Írtam egy
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levelet Carlos Kleibernek: vállalna-e egy budapesti vendégszereplést? Tudtam természetesen, hogy furcsa emberrel
akasztok bajszot. Egyidõs volt velem, világhírû, köztudottan zseniális karmester, bogaras a végtelenségig. Felsoroltam; amit tudtam, érveim nem voltak nyomósak:
Wagner hazánkban igencsak népszerû, a Trisztán egy évszázada szinte folyamatosan repertoáron van, magyar
nyelven szeretnénk elõadni (bummm!, az elsõ taposóakna!), reszketeg indokom: Gusztáv Mahler is vállalta ezt a
feltételt, nem tudunk sokat fizetni (bummmm!, a második akna – gondoltam én!), a feladat jó megoldására alkalmas énekeseket tudok rendelkezésére bocsátani, az
ország egyik legelmélyültebb, elismert rendezõjével dolgozhat együtt, apuka (Erich Kleiber) sokszor dirigált szép
fõvárosunkban. Elolvasván Fejõs Irén mesteri fordítását,
nem tudtam, sírjak-e vagy nevessek. Siránkozó koldusnak éreztem magam, dehát egye meg a fene! Valami
csak lesz. Postafordultával jött a válasz: elvállalom, ha
Mahlernek jó volt magyarul, nekem is jó, a tiszteletdíj
összege nem érdekel, jó énekesekhez ragaszkodom, a
zenekarban tizennyolc prímhegedûre van szükség! Várom válaszát: Carlos Kleiber.) Nevettem boldogan és sírtam. A tizennyolc elsõ hegedûnek olyan a zenekarilétszám-vonzata, hogy akkor se férnek el, ha kivesszük a
elsõ öt sort a nézõtérrõl. S ha ezt a képtelenséget vállalnánk, akkor a földszinti nézõk semmit se látnának a
színpadon történõ eseményekbõl, mert ott ülne elõttük
a zenekar; majdnem úgy, mint a szimfonikus zenekari
koncerteken. A színpadi világításnak vége. Hülyeség az
egész. – „Direktor úr, ne adja fel!” – szólalt meg váratlanul realista titkárnõm. Nevettem, megírtam, hogy maximálisan tizenkét, esetleg tizenhárom prím fér be a zenekari árokba. Jött a válasz: „Rendben van, majd többet
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dolgozunk!” Majd néhány hét múlva egy levél: „Tisztelt
Igazgató Úr! Többször kerestem telefonon, délután 4 és
5 között, de sohase találtam. Olyan színházba nem megyek dirigálni, ahol az igazgató délutánonként nem tartózkodik a Operaház épületében. Carlos Kleiber.” Nagy
kõ esett le a szívemrõl. Megtehette volna ugyanezt a
marhaságot egy héttel a premier elõtt is. Már nem sírtam, csak nevetgéltem. Felkértem Jurij Szimonovot. Akkoriban vált meg158 (?) a moszkvai Bolsoj Tyeátrtól, ahol
fõzeneigazgató volt. Jól jött neki is ez a meghívás. Hát
még nekünk, a – kitûnõ karmesteri formában lévõ –
nagytudású, szigorú, és mégis: varázsló típusú dirigens.
Lassan összeállítottam azt a szellemi csatársort, amely sikerre vihette ezt a nem mindennapi, lelkesítõ erõfeszítést. Hátra volt még a rendezõ. Hosszas mérlegelések,
tanakodások, szûkkörû beszélgetések után Ruszt József
mellett döntöttem. Az Egyetemi Színpad irányítása, a Grotowsky-elmélet és praxis mélyreható ismerete, a Nádasdy
Kálmánnál eltöltött fõiskolai tanulóévek, az ország sok
színházát megérintõ, hagyományokat újragondoló, és
eredeti szemléletû elõadásai után (amelyek többségét
láttam), bizakodtam. Abban, hogy a Trisztán rendezésekor is megtalálja ennek a „Sem utódja, sem boldog õse, /
sem rokona, sem ismerõse” titokzatos, egyedülálló alkotás színpadraállításának kulcsát. Húsz éve telt el azóta,
hogy együtt üldögéltünk. Várta, hogy megszólaljak: kíváncsi volt, miért hívtam. – „Szeretném, ha megrendeznéd Wagner Trisztán és Izoldáját.” Várt egy kicsit, fészkelõdött (s tragikus eltávozása után talán elmondhatom),
szeme könnybe lábadt. – „Alig hiszem, hogy ilyesmi elõ158. Kósza hírek szerint Nyeszterenko és Obrazcova sem tétlenkedett az
izgága karmester menesztése idején. Én örültem, mert más a vendég (jönmegy), és más a nyakunkon lógó rokon.
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fordulhat az emberrel. Nádasdy elemezte nekünk a darabot, hallgattuk, olvastuk, bennünket is elkábított a Tanár
Úr bájitala. Azóta ábrándozom, hogy egyszer eljön az a
pillanat, amelyet most megéltem.”
***
Az 1988. május 15-i bemutatkozáson Misura Zsuzsa
(Izolda), Molnár András (Trisztán), Kasza Katalin (Brangéne),
Polgár László (Marke király), Kovács Pál (Kurvenal), eljutott
mûvészi pályája szinte elérhetetlennek tûnõ legmagasabb csúcsára. A zenekar és az énekesek együttes teljesítménye Jurij Szimonov pálcáját követve Budapesten még
nemigen hallott, perfekt, összecsiszolt, áttetszõ, a dinamikai árnyalatok összes régióit bejáró hangzást, fûtöttségett eredményezett. Ruszt József rendezése viszont
nem érte el a zenei produkció színvonalát. Sok szépség
volt benne, megfelelõ játéktér állt rendelkezésre, világosan tagolt és értelmezett színpadi játékot, világítást,
mozgást, olykor költészettel fogalmazott szituációt tárt a
nézõ elé. A kulcsot nem találta meg; ennek okát az eltúlzott felelõsségérzetben, a számára szokatlan mûfajban, a
zenemû alig kitölthetõ idõdimenzióiban, a tér valószínûtlen nagyságában kerestem. Az operarendezés súlyos
problémája a valóságos idõ és a zeneszerzõ diktálta virtuális, ugyanakkor szigorúan megkötött idõ gyökeres
különbözõsége. Prózai darabban a rendezõ határozza
meg egy-egy jelenet, sõt: a teljes darab eljátszási sebességének mértékegységeit. Ezzel is nagy jelentõségû ütõkártya van a kezében. Mozart, Verdi, Wagner nem alkuszik. Annyi ideig kell szerelmeskedni, veszekedni,
rohangálni, várakozni, amennyit õk zenéjükkel meghatároznak, engedélyeznek. Bizton állíthatom, hogy Richard
Wagner: Tristan und Isolde-ja csupán a szereplõk belsõ él-
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ményeivel, eseményeivel foglalkozik, ezeknek pedig
semmiféle egyenes összefüggése sincs a valóságos események idõtartamával. Izolda 2. vagy Trisztán 3. felvonásbeli várakozásai az elviselhetõség határáig feszítik a
hallgató tûrõképességét, de éppen ebben rejlik a szerelmi téboly átélhetõ csodája. A színpad megköveteli, hogy
a szegény rendezõ kitalálja, megoldja ennek nézhetõ,
láttatandó változatát. Szó, mi szó: nem könnyû feladat.
Mindent összevetve, gyönyörû este volt. Boldog voltam,
meg fájt is.
Természetesen folytattam a színházcentrikus, újító
szellemiséggel rendelkezõ fiatalok közötti keresgélést.
Felfedezõ utamon fáradhatatlanul ostoroztam szánvontató kutyáimat a Déli-sark felé. Amundsen is elismerõen
csettintett, csuklyája fedezékébõl biztató mosollyal
üzente: lehet, hogy a jégvilágban eredményesebben kutat majd, tán több esélye is lesz egy rendezõ felfedezésére, mint a Blum Tamás nevével fémjelzett, budapesti
VI–VII–VIII. kerületi, mérsékeltövi négyzetkilométeren.
(Eddigelé nem jutottam el Norvégiába, de ha még odasodródom, viszek virágot a nagy felfedezõ sírjára.)
A Trisztán – kissé mániákus – elõkészítése közben lehetõséget adtam egy pécsi fiatalembernek, kürtös diplomát birtokló rendezõjelöltnek: mutassa meg oroszlánkörmeit. Nagy Viktor159 az Erkel Színházban diplomázhatott Puccini egyik legnépszerûbb operája, a Tosca
megrendezésével. (A bámulatos Maestro – Wagnerrel
ellentétben – rendezõpéldányt ad a színház kezébe.
Nála a történés, a cselekmény, a dialógus, a jelenetek
bonyolítása igen közeli viszonyban van a valóságos idõtartammal, nem bíz semmit a rendezõ önkényére. Így is
159. Õt is tanítottam a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola rendezõ szakán.
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lehet fogalmazni, mert ez is igaz.) Az okos Tokody Ilona
nõkre jellemzõ ravaszsággal harcolta ki, hogy megkapja a szerepet.160 Tudtam, hogy nem neki való; szépen
elénekelte, de – visszatérve korábbi mondataimra –
nem volt igazi Tosca. A rendezõnek sokat segített Békés
András, így aztán megfelelõ elõadás született. (A kezdõ
rendezõbõl néhány év múlva fõrendezõt [!] kreált egy hanyatló basszista, a szakszervezet és az uralomra jutott párt kedvence, Ütõ Endre fõigazgató.) A Tosca premierjén nagy
örömmel gratuláltam a rendezõnek, aki megkapta oklevelét, majd kevéssel ezután leszerzõdött: csatlakozott a
Madách Színház immár limonádévá híguló szellemiségéhez, s a sajtóban tette közzé ama álláspontját, miszerint azért jött el az Operától, mert én nem tudtam megmondani, mit is rendez majd a következõ évadban. Akkori s mai reakcióm is csak annyi: ahhh! Elkezdõdött.
A tisztelt olvasó bizonyára sejti, hogy mi kezdõdött el...

160. Megnéztem a nyugat-berlini Friedrich Götz-féle Turandotban gyönyörûen elénekelt Liu-alakítását. Az ezt követõ vacsorán kicsikartam tõle,
hogy a Figaroban fordítsunk szereposztást: énekelje el Susannát, a Grófnét
pedig Kincses. Szerettem volna kiszabadítani az elesett, kiszolgáltatott,
szentimentális szerepek ketrecébõl (Mimi, Aida, Erzsébet stb.) Feltételt
szabott: ha megkapja Toscát, elénekli Susannát. Mit tehettem? Hazajött, s
így szólt: Tosca igen, Susanna nem. Mit tehettem? Szenteltvíz.
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11.

Elkezdõdött a karriervadászat, a magukat mellõzöttnek, elnyomottnak érzõk tülekedése, a tehetségtelenek
lázadása. Érzékeny orrcimpáikkal megérezték, hogy lehet valamit kikapirgálni, ha aranyat nem is, de pozíciót
bizonyára. A hozzá tartozó frazeológia óvatos demagógiája egy-két év múlva rohamos burjánzásba fordult:
elindult agresszív diadalútján.
A nyarakat szûkebbre szabott szigligeti idõszakok
töltötték ki. Eszter „birtoklásáért” bibliai vetélkedéseket
kellett végigszenvednem. A legrosszabb és szinte megoldhatatlan helyzetbe maga az áldozat került; anyja
gyõzni akarása felettem az õ testét és lelkét szaggatta.
Iparkodtam, hogy legalább én ne feszítsem a húrt: az
anya minden, alaposan kimunkált, a jóindulat morzsáit
sem tartalmazó kívánságát teljesítettem, majd elkövetkezett a megállapodások folyamatos megváltoztatása:
mégse ekkor, hanem akkor, az a két nap kerüljön ide
vagy oda – a végtelenségig. Salamon király járt eszemben: rémálmaimban anyuka kettészelésére módosítottam a tanulságos történetet, s közben nyugtattam lányomat: sebaj, ne sírj, ne keseregj, megoldjuk a dolgokat. Csak hát. Volt még egy „anya” („csak egy van!”), aki
messze túltett a végtelen hiúsággal és a „majd én megmutatom” akarnokságával megvert G. Erzsin.
Ezekben az idõkben figyeltem fel arra, hogy kimaradt
valami neveltetésünk világából és – mindenekfelett –
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európai hiedelmeink túlvilági köreibõl. A mennyország
õslakói többé-kevésbé osztályozhatók nemi hovatartozásuk szerint. Az arkangyalok bizonyosan férfiak, az angyalok inkább nõk, de nem kizárt, hogy vannak köztük
hímnemû egyedek is. A pokol vitathatatlanul férfivilág.161 A Sátán, Lucifer, az Ördög, az ördögfiak, ördögfiókák, a Gonosz, le diable, der Teufel, ªfdj, mind-mind
hímnemûek (a francia, német, szerb példa is egyértelmû). A nõknek a boszorkány maradt, de ez a szó a rosszaságon kívül rendelkezik némi humoros, ironikus felhanggal is, meg aztán nem is igazán a Pokol lakói, inkább barlangokban (Macbeth) rejtõznek, tán erdõben, de
a „nagy tudatalattimban”162 okvetlenül a föld feletti lények sorába utalnám õket. Semmi helyük az Alvilágban.
Évtizedek távlatából olybá tûnik, hogy harmadik házasságom megkötése törvénybe ütközõ cselekedet volt.
Éva nem elégedett meg a boszorkány bájos bolondozásával és görbített mutatóujjas fenyegetõzésével. Õ maga volt a Sátán (der Teufel, le diable, ªfdj). Akkor pedig?! A múlt század ’80-as éveiben még nem került
megfontolásra az egynemûek házasságkötésérõl elmélkedõ liberális agyrém. Megszegtem a törvényt, és bizony leültem a sok éves szabadságvesztésrõl szóló ítéletet. Kegyelmi kérvénnyel fordultam magamhoz, megadtam, s öt év után szabadultam.
Nem tréfadolog, amit olvasóm szórakoztatására leírtam. Éva adott külsejére, ápolt volt és jólöltözött (ruháit
néha õ varrta meg, anyjától megtanulta a mesterséget.
Beszereztem a Burda „up to date” szabásmintáit, s így
magyarán szólva is „naprakész” nyugati eleganciával
161. A görög–római mitológia erre vonatkozó álláspontját példálózásomban mellõzöm.
162. Vas István
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forgolódott mellettem itthon és külföldön. Finom illatokkal permetezte magát. Gazdag mosolyraktára volt.
Hideg, kék szeme sem gátolta abban, hogy nagyvonalú
pazarlással szórja környezetére a derû látszatát. Pedig
minden pillanatát a szellemi és anyagi haszonszerzés
tébolyult szenvedélye s az önzés valami egészen különleges változata itatta át.
Még nem is ismertem, amikor megígértem lányomnak, hogy kettesben kiutazunk Párizsba. Kõmíves barátom tán harminc kilométernyi távolságban lakott az Îlede-France egy icipici, pár száz lakosú falujában, Hédouvilleben. Félórás, kellemes vonatozás után a Saint-Lazare
pályaudvaron szállhattunk ki.
Újdonsült feleségemnek két mondat között megemlítettem az utazás tervét. Kõvé dermedt, majd artikulálatlan hangon elkezdett rikoltozni. Nekem rontott, lökdösött, rázta a sírás, arca eltorzult, rugdalt, földhöz vágta magát, le kellett fognom. Leszorítottam a kanapéra,
de továbbra is karmolt, üvöltött. Tanácstalan voltam.
Már nem emlékszem, hogy miért nem vertem meg alaposan; bizonyára azért nem, mert ilyesmi nemigen jutott eszembe. És miközben fuldoklott, rázkódott, s nem
tudta magát kiszabadítani, hirtelen megéreztem valamit. A finom illatú asszony lehelete átható, kellemetlen
szagra, majd (bármennyire is kínos leírni) büdösre változott. Ez alkalommal még azt hittem, hogy megbolondultam és képzelgek. A következõ esztendõk sûrûsödõ,
cirkuszi mutatványnak is beillõ produkciói már nem
hagytak kétséget: átéltem ugyanezt a rémes torzulást,
megéreztem ezeket a förtelmes tüneteket, s megvilágosodtam: a Sátánt vettem el feleségül. (Lehet mosolyogni,
fejet csóválni, sajnálkozni vagy kicsúfolni víziómat. Szaglásom rendkívül érzékeny. Egyébként pedig, eddig kellett vár-
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nom életem morzsolgatása közben, hogy felismerjem: vannak
közöttünk ördögök, született rossz lelkek. Ezt a késõn felismert
igazságot sokszor igazolták az elkövetkezõ évek.) Bár elbizakodottságom már csak pislákolt, hittem, hogy egy boszorkányt még ráncba tudok szedni. Az Ördöggel Faustnak is meg a Katonának163 is meggyûlt a baja. Alulmaradtak. Ezek a rettenetes, máig arcpirító dramolettek
úgy végzõdtek, mintha nem történt volna semmi. Néhány napos, egy-két hetes idilli béke, majd beszálltunk
az autóba (nem kötötte be magát), mondtam valami általam teljesen ártatlannak vélt dolgot, mire ismét rikoltozásba kezdett, s az ötven-hatvan kilométeres sebességgel haladó gépkocsi ajtaját felrántva ki akart ugrani
az árokba. Fékezés, üvöltés, dramolett. A Pokol bûze.
Eszter jó viszonyban volt a két „ördögfiókával”, legalábbis megvoltak. Elmentünk a jugoszláv tengerpartra.
Éva követelte, hogy a fiúk lányommal egyenlõ bánásmódban részesüljenek. Aligha kell hangsúlyoznom,
hogy Ákos és Szabolcs – józan megítélés szerint – vitathatatlan kiváltságokat élveztek. Eszter, idõsebb és tapasztaltabb lévén, nem vette szívére ezeket a privilégiumokat. Megbeszéltük és kész.
A két fiú viselkedése nélkülözte a társadalmi beilleszkedés szándékának legkisebb jelét is. A 20. század második fele nem kedvezett a családi élet harmóniájának;
a már akkortájt divatos korszerû nevelés „mindent szabad” (nem megnevezett) liberális vonásai nem kedveztek a bizalom, a bensõséges együttlét, a közös programkészítés és az örömteli, izgalmas élmények megvalósításának. A szeretetnek. Ez az álnok, a személyiség
traumamentes formálódásának teret biztosító szabad163. Sztravinszkij: A katona története
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ság, a Freud tanításait önkényesen félreértelmezõ tudálékosság csupán a szülõk lustaságának, ostobaságának,
karrier utáni mohó rohanásának álcázására szolgáló fügefalevél szerepére korlátozódott. „Csak nem tiltani!”
– kiáltozzák a szüfrazsettek, a kékharisnyák és a gyereknevelésre alkalmatlan és folyamatos idõzavarban
szenvedõ férjek. (Férfiak?) Aztán csodálkoznak, hogy
egy ünnepi vacsorán vagy születésnapon a drága gyermek felugrik az asztalra, és röhögve lekakálja a fehér
damasztabroszt. (Milyen aranyos!) „Csak nem tiltani!”
„Az abroszt ki lehet mosni, a traumát viszont élete végéig magában hordja!” Rövidesen elkezd dohányozni,
narkózni, olykor túladagolja magát vagy öngyilkos lesz.
De nem tapostak bele személyiségi jogaiba, megvédték
az ifjúkori szexuális aberráltságtól, legfeljebb homoszexuális vagy leszbikus lesz, de belenyugszunk, mert tiszteljük „másságát”. Pedagógiánk nagy eredménye lesz
viszont, hogy talán sikerül elkerülnie az idõskori depressziót. Csak nem beleszólni!
Ez a két fiú nem a szabadság, hanem a szokásos „ne
csináld, kikapsz! Ne csavarogj! Tanultál? Megírtad a leckét? Mosakodj meg! Hova dobáltad a másik zoknidat?
Ne ordíts! Hogyan eszel? Mint egy disznó!” pörölycsapásai ellen csiszolta ki immunrendszerét. Parasztos egyszerûséggel szólván: meg se hallották a szappanbuborékok energiájával, tartósságával rendelkezõ szigorú
anyai parancsokat. Iskolai életükben egyesítették a két
ellentétes pedagógiai gondolkodásmód árnyoldalait.
Egyik tanintézetbõl ki, a másikba be; az igazgatók, tanárok kétségbeesett erõlködése összezsúfolódott az intõk,
figyelmeztetések, bukások, eltanácsolások, büntetések
szülõboldogító eseményeivel. Az a kérdés, hogy a tüneteken ki tud segíteni, nem maradt válasz nélkül. Termé-
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szetesen a nagy népszerûséggel, komoly társadalmi, közéleti megbecsültséggel rendelkezõ „mûvész úr ”, aki
– mellesleg – kimeríthetetlen tekintélytartalékokkal
rendelkezett, akit az igazgató nénik, bácsik örömmel ültettek le egy kávéra egy posztóborítású vagy díszesebb,
rojtokkal szegett terítõvel letakart asztalhoz. Szemforgató együttérzéssel szorítottak be a sarokba. Zavaromban fonogattam a rojtokat – hármat egy copfba –, ahogy
a kislányok (manapság meg a zsenitudattal parádézó férfiak)
szokták. „Tisztelt Mûvész úr – lehelték fejcsóválva –,
a maga érdeke is azt kívánná, hogy [valamelyik fiú] egy
más iskolában folytassa tanulmányait. A környezetváltozás gyakran segít a dolgokon. Mi mindenesetre mindent megteszünk, hogy komplikációmentesen bonyolódjék az akció, az összes formalitást elrendezzük” –
szóltak. Kölcsönösen hálálkodtunk. A még éppen uralkodó materialista világnézet nem akadályozta õket abban, hogy a magasságos ég felé fordított tekintettel rebegjenek hálát a teremtõ jóistennek.
Egyik késõi, meglehetõs rosszkedvvel vállalt akcióm
a nagyobbik fiú, Ákos jövõjét szolgálta. Kínomban találtam (vagy találtuk?) ki. Elvégezvén az általános nyolcadik osztályát, egyházi kollégiumba kellene bejuttatni,
ott – a szentek világával nem rokonszenvezõ Éva reményei szerint – leérettségizik, és belesulykolják az élet leéléséhez szükséges normákat. Felmenõimre gondoltam, egyházkarnagy nagyapámra és nagybátyáimra,
Páter Jácintra, kapucinus, atyai barátomra. Beültem autómba (tán Daciám volt éppen), s irány: Kecskemét.
A piarista kollégium vezetõi, kellõ elõkészítés után,
nyájasan fogadtak, körülvezettek az épületben. A gépkocsi-tulajdonos paptanárok „cellái” kitûnõen berendezett, a legkorszerûbb technikai berendezésekkel felsze-
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relt (TV, rádió, hatalmas hangfalak, magnetofonok, számítógépek) „stúdiók”164 voltak. A szerzetesi élet kitûnõ
ízléssel összeválogatott szép bútorokkal berendezett, a
férfiluxus összes kellékével rendelkezõ, összkomfortos,
Szent Ferenc tanításait kiáltóan fumigáló változatával
találkoztam. Ellenszenvem, az egyház szavai és tettei
közötti mély szakadék rég ismert, évezredek óta fennálló és nem változó drámájával kapcsolatos meggyõzõdésem ismét megszilárdult, s jóízût kacagván a szocializmus vallás- és egyházüldözõ gaztetteit hirdetõ kínos
panaszokon, munkához láttam. Ákost felvették.
Igazgatóként sokat utaztam. Évát szinte mindig magammal vittem, páváskodott – épp úgy, mint a premiereken, ahol tíz perccel kezdés elõtt szinte szemérmetlenül
ült be (de inkább ki) az igazgatói páholy mindenünnen
látható elsõ székei egyikébe, a fényesen kivilágított nézõtér elé, hadd bámészkodjanak és irigykedjenek a bérlõk,
õ a fõigazgató felesége, szõrmékben, ezüstben, aranyban, fejdísszel, csillogó-villogó ékszerekkel, nem hervadó
mosollyal. Kértem – olykor nyomatékosan –, hogy várja
meg az elsötétülõ nézõtér varázslatát, ne villogjon, nem
róla (és nem rólam) szól ez az este, mindhiába.
Az utazásokon, de a hazai mindennapokon „barátnõi” kapcsolatokat létesített egyik-másik énekesnõvel.
Kibeszéltek mindenkit, nem fukarkodott a tõlem felszedett információkat, megjegyzéseket továbbadni. Az õ
híradásait, amelyek a tagok kifogásait, panaszait, sérelmeit, elkeseredéseit, örömeit tolmácsolták, nem hallgattam meg. A barátnõk dicséreteit, elismeréseit szerette
volna besöpörni, s ékes bizonyítékát adni, hogy milyen
164. Párizsban nevezik így az elsõsorban munkára szolgáló, összkomfortos lakásokat, lakosztályokat.
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fontos személy is õ az Operaház életében. Komoly munkatársaim gyûlölték. Sejtettem, de néhány évvel késõbb
igazolódott ez az annak idején elfojtott érzés. Tudott élni vonzó külseje és látszatra befolyásos „hatalmi” helyzete összes lehetõségeivel. Tudott bánni a férfiakkal, bár
valószínûsíthetõ, hogy nem volt hûtlen asszony. Nem
hinném, hogy kockára tette volna váratlanul ölébe
pottyant „karrierjét”. A nõket, akik körülvettek, többségükben utálta, leszámítva azokat, akik – isten tudja, miért – bizalmát élvezték (például Pászthy Júlia). Miért?
Igazán nem tudtam megfejteni. Baráti érzés, rokonszenv vagy szeretet nem szerepelt abban a kínálatban,
amit mások kezébe adott. Legfeljebb bizalmaskodás,
amelybõl a másik fél elõnyöket remélt kicsiholni.
Egyik nap azzal az ötlettel lepett meg, hogy szeretne
beiratkozni egy „ingatlanbecslési” tanfolyamra, amelynek elvégzése után, hivatalos bizonyítvány (vagy valamiféle okmány) birtokában, szakértõként dolgozhat
majd az akkoriban elindított állami bérlakás-eladási
programban. A bérlõ ugyanis megvehette azt a lakást,
amelyben lakott. Olcsón, több évtizedes részletre. Az
állam megszabadult a lassan romhalmazzá vált bérházaktól, a lakó meg ingatlantulajdonos lett.165 Fiatalabb
olvasóimnak mesélném el, hogy ekkor teljesen valószínûtlen hatalom került az értékbecslõk kezébe. Kereshettek, amennyit akartak, amennyit nem szégyelltek.
A tanfolyamon is megkérték a leendõ és hivatásos gazemberképzés tandíját, amit szokásos naivitásommal
szurkoltam le. Örvendeztem, hogy Éva szinte szabadfoglalkozású munkába fektetheti bankban szerzett pénz165. Mai lakásomat a lakó 300 000.- Ft-ért vette meg a tanácstól, s néhány
hónap múlva 8 millióért adta el nekem.
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ügyi és tanfolyamon megszerzett ingatlanbecslési tudását. Na, ez a tudás annyit jelentett, hogy a vevõ X vagy
Y összegért veheti meg a lakást. A különbséget a becsüs
saját kénye-kedvére állapította meg.
A továbbiakat nem részletezem. Azon persze elcsodálkoztam, hogy a tanfolyamon Éva semmit se tanult.
Ez nem zavarta, mert az oklevél megszerzése után néhány nappal már teljesen magabiztosan állapította meg
egy sufni vagy egy palota árát. Ez a közvagyont elprédáló akció, amely csak kezdete volt mindannak, ami következett, együttélésünk legutolsó idõszakában adott
„munkát” a szép fiatalasszonynak – meg hivatalos támogatást ahhoz, hogy a rövidesen kitûzött válóperben
egy nápolyi zsebtolvaj eleganciájával raboljon ki. Eme
ügyeskedése sikeres végrehajtásához szükséges „tudását” is én finanszíroztam… Akkoriban dühös voltam,
ma már csak mosolygok saját ostobaságomon. Ettõl viszont a Sátán Sátán marad.
Kurtág György barátom éles szemmel és nagy figyelemmel olvasta Bornemisza sorait. Beretvaéles zenéje
helyett166 a prédikátor más szavait idézem:
„Bizony, nagy dolog ez az ördögbe, hogy megbolondíthat,
eszedet-elmédet elveheti, bálványozóvá és ezer tévelgésre vihet, szívedet-lelkedet felgerjeszti telhetetlenségre, parázna undok életre, torkosságra, gyolkosságra…
Az õ szájából füst és láng jû, és ugyan buzog az orra, és gõzölög, mint az forró víz az fazékba és üstbe. Az õ lehelletivel és
fúvásával az holt szenet felgyújtja és ugyan láng jõ ki az õ szájából… az benne való büdösség fel indul.
Az õ szíve oly igen erõs és kemény, mint egy kû, és mint az

166. Amelyet meghallgatásra ajánlok, bár nem könnyû mulatság.
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alsó malomkû, olyan igen forrásos és erõs.” (Az ördög hatalmáról)167.
***
A színházi gépterem szünet nélkül forgó lendkerekei
és a családi fészek malomkövei között õrlõdtem: tizenkét órát az egyik helyen, tizenkettõt a másikon.
A harmadik (illetve 105.) évad (1988–1989) már tovább botorkált azon a hozzávetõlegesen felrajzolt úton,
amelyen munkatársaimmal szerettünk volna rohamtempóban haladni. Minden téren új harcmodort alkalmaztunk: a mûsor összeállításában, a rendezõ és karmester kiválasztásában, a tapasztalt énekesek és a fiatalok lehetõleg békés „egymás mellett élésének” gondos
kimunkálásával. Ez a „jelszó” páratlan népszerûségnek
örvendett a világpolitikában, a falvakban, a kis és nagy
országokban, Dél-Afrikában, Írországban és a konfliktusgócok százainak, egymástól merõben különbözõ
okokkal indokolható (?) feszültséggócaiban. Így az operában is. A pénz, a fellépti díj, a fizetés, a túlóra, a túlszolgálat, a kollektív szerzõdés, a devizatartalékok szûkössége, a gúzsba kötött piruettsorozat a követelõzõ
mûvészekkel meg a közalkalmazottakkal lidércnyomásként nehezedett a vezetõség és a tagság társadalmi képviselete, a szívem mélyébõl megvetett „szakszervezet”
tárgyalásaira. Az említett Tokody-ügyben a mûvésznõ
kezében tartott royal flushsel szemben leterített bubipókerem nevetséges vereséget szenvedett. Az osztrák
falusi haknik „két párja” még mindig verte az én két
nyolcasból összeizzadt „egy páromat”. Szopráncsilla167. Ezeket saját magam fedeztem fel és tapasztaltam; csak utóbb kerestem hozzá a hiteles szavakat. (Magyar remekírók, Heltai Gáspár és Bornemisza Péter mûvei, 999. old. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980.)
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gunk egy este megkereste évi fizetését (jogosan), kappanhangú tenoristáink, kopott hangú szopránjaink egy
fellépésükért havi fizetésüket zsebelték be. (Hol sírtam,
hol nevettem.) Mit adhattam cserébe? Jó szerepeket
(mûvészi önmegvalósítást), jó rendezõket (posztgraduális
képzést), olykor kitüntetéseket, komolyakat – de inkább
gyûrûket, virágokat, címeket, örökös tagságot (visszaállítottam a megszüntetett intézményt), kevés pénzt és
lelkesítõ szózatokat, elkötelezett prédikációkat. Közönségsikert. Sok is, de inkább kevés.
Az operaegyüttes bemutatói, felújításai
Britten: Albert Herring

V: Kovács János,
Déri András

R: Fehér András

Verdi: Otello

V: Cser Miklós

R: Mikó András

Kodály: Háry János

V: Oberfrank Géza,

Wagner: Bolyó hollandi

V: Medveczky Ádám,

Jármay Gy.
Cser Miklós
Gounod: Rómeó és Júlia

R: Sík Ferenc
R: Ács János

V: Lukács Ervin,
Nagy Ferenc

R: Gulyás Dénes

V: Nagy Ferenc

R: Mikó András

V: Kovács János

R: Békés András

V: Kovács János

R–K: Seregi László

R. Strauss: Salome

V. Kovács János

R: Szikora János

Respighi: A láng

V: Lamberto Gardelli,

Verdi: A lombardok
Bartók:
A kékszakállú herceg vára
Bartók:
A csodálatos mandarin

Medveczky Á.

R: Mikó András

A balettegyüttes bemutatói
Bach: Hold (hangfelvétel)

Rendezõ–Koreográfus: Maurice Béjart

Vukán György: Derby (hangfelvétel)
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R–K: László Péter

Kamarabalettek: 1. Rahmanyinov: Hat prelûd

R–K: Pierre és
Ljuba Dobrievitch

2. Schönberg:
Kéz a kézben (Megdicsõült éj)

R–K: Pierre és
Ljuba Dobrievitch

3. Chopin: g-moll ballada

R–K: Hegyesi Aranka

Márta István: Forradalom a babaházban

R–K: László Péter

Flamenco: Fuente y Candal

R–K: Raza Hammadi

Schumann: Hangulatok

R–K: László Péter

Scarlatti: Karikatánc

R–K: Lev Christiansen

Bátorságot vettem és idemásoltam az évad újdonságait. Nem untatni akarom az olvasót, nem is dicsekvésképpen; csupán azért, hogy legalább egy alkalommal
érzékeltessem azt a – külsõ szemlélõ vagy nézõ számára – alig felfogható munkát, amivel esténkét, két épületben, közel háromezerötszáz nézõnek igyekeztünk örömet, élményt, gyönyörûséget, ünnepi órákat szerezni.
(Közben pedig folyamatosan zajlott a több, mint félszáz
repertoárdarab karbantartása.)
A hozzáértõbb, érdeklõdõbb közönség, a csekély számú szakember számára ez a lista mást is jelenthet.
Hosszú elemzés helyett csak néhány önkényes esetlegesség. A rendezõk sorában hárman elõször vittek színre
operát: Ács János, Szikora János, Gulyás Dénes (ha jól emlékszem, ez volt élete elsõ rendezése). Fehér András elsõ
sikeres, feltûnést keltõ munkája volt az Albert Herring,
a külsõs, nagy tapasztalatokkal rendelkezõ Sík Ferenc pedig majdnem megbirkózott a mindig problematikus Háry
Jánossal. Az új fõrendezõ, Békés András A kékszakállú herceg vára – számomra legalábbis – valaha volt legjobb
színpadra állítását valósította meg. A karmester-fiatalítás
egyik legfontosabb mozzanata Kovács János kulcsszerep-
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lõvé történõ elõrelépése volt. Cser Miklós, Jármay Gyula,
Déri András komoly feladatokat kapott. Az énekesekrõl
röviden csak annyit: elindítottam a pályán (akkor még
nem volt bizonyos, hogy a világhírig) Rost Andreát Gounod Rómeó és Júliájában, és lehetõséget adtam egy feltámadásra, amelybõl – sajnos – totális összeomlás lett: Sass
Sylvia a Salome címszerepében. (Több, mint vigasz volt
viszont Zempléni Mária bravúros és lenyûgözõ alakítása
ebben a szerepben. Meggyõzõdésem, hogy mûvészete
csúcspontjára érkezett – akkor, amikor már többen dörzsölték kezüket örömükben: készültek, hogy „leírják” a
pályáról.) És egy fájó, felejthetetlen tragédia: Csurja
Tamás öngyilkossága. Nem a kegyelet diktálja: õ volt a
jövõ nagy baritonistája, operaénekese. Minden adottsága megvolt: hang, muzikalitás, külsõ megjelenés, színészi tehetség, emberi kedvesség, szorgalom, szeretet.
A társulat hetekre búskomorságba esett.
A mûvekrõl is csak néhány szót: Britten az új generációt avatta, a Háry folytonos próbatétel. A Láng újfajta olasz
zenét kínált (bár már a 30-as években játszottuk) és mindenekfelett Lamberto Gardelli vezénylését. A Rómeó és Júlia
a szegényes francia repertoárt bõvítette és nagy énekesnõt avatott. A Salome grandiózus és látványos díszletei
egyszeri csodálkozást és rengeteg bosszankodást, megoldatlanságot váltottak ki (Csikós Attila); az utolsó szög volt
egy díva világhírének koporsóján és egy nagy ívû pálya
váratlan koronája, a sors kiszámíthatatlan szeszélyének
köszönhetõen. A balett több új koreográfust avatott, köztük egy igen tehetséges fiatalembert: László Pétert.
Eszembe sem jut túlbecsülni vagy emlékeimben
összetéveszteni a fogcsikorgató erõfeszítéseket, a
mennyiségi mutatókat, a mûsortervezési fejtöréseket,
a frissítés és fiatalítás hol sikeres, hol mélységes kudar-
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cokkal teli forgandóságát a valódi eredményekkel.
Megcéloztuk a fellendülést, megújulást, a folyamatos
elõremasírozás közös élményét és az elmocsarasodó állam és gazdaság hínárából való kimenekülést. Ez utóbbi erõsen hasonlított Münchausen báró lélekemelõ hõstettéhez: saját copfunknál fogva kihúzni magukat – lovastul – a híg iszaptengerbõl.
A négy esztendõ, a négy évad sokféleképpen elemezhetõ; komolyan, ironikusan, kárörömmel, elismeréssel, fenntartással. Vágyva vágyom arra a politológusi disszertációra, amelyben elolvashatom ugyanezen
évek tárgyszerû, fontosságának megfelelõ, elfogulatlan
elemzését. Annak értékelését, hogy mit jelentett a magyar történelem ezer esztendejében ez a fél évtized. Ki
és mi volt jó vagy rossz, ostoba, aljas, számító, naiv, önzõ vagy éppen a közösségért lángoló? Hatalom- és pénzéhes, rettegõ és gyáva? Tiszta és becsületes?
Megállok. Korai még a mérlegkészítés, hátra volt
még egy évad. Élettapasztalataim megóvtak a zabolátlan ábrándozásoktól. Eszméim voltak és nem rögeszméim, szívesen (olykor megfontolatlanul) hallgattam tanácsadóimra, s ezzel magamra vállaltam egynéhány igazán rossz döntést. Bíztam tudásomban, pedagógiai és
pszichológiai érzékemben, környezetem igazmondásában (nem bánom! Pedig…), becsapottságomon túlléptem
vagy keményen megtoroltam. Az egyenleg megvan,
csak éppen imagináriusnak tûnik.
Intermezzo (Három utazás)
Bízvást állíthatom, hogy a három külföldi út (sorrendben nyugat: London, kelet: Leningrád, dél: Szicília) 1989 elsõ hat hónapjában felért egy Verne Gyula-

367

regény három valószínûtlen epizódjával. Rövidre fogom; nem kísértett meg soha a francia író hömpölygõ,
olykor szószátyár bõbeszédûsége.
No.1. Február végén vezettem a társulatot a (megrokkant) Brit Birodalom fõvárosába (nem tudom a szélesség és hosszúság fokszámait), a zene és a színház, alig
vitathatóan legfontosabb metropolisába. A Covent Gardenbe, ahol Bartók Béla három egyfelvonásosát játszottuk. A két táncjátékot Seregi László új koreográfiáival.
Az operát angol feliratokkal. Több elõadáson tapsolta
pirosra tenyerét a közönség, igazi sikert könyvelhettünk el. A sajtó (már edzett voltam) egyik szélsõségbõl
a másikba zuhant. Legkedvesebb emlékem a Financial
Times kritikusának tollforgatása nyomán vésõdött belém. A lényeglátás ihletett pillanatai voltak. „Két dolgot
utálok legjobban a világon. Az egyik az áttetszõ mûanyag fóliába elõrecsomagolt, felszeletelt kenyér. A másik: az idegen nyelvû szöveg angol fordításának vetítése az operában.” Ez különösen jólesett, mert az
Erkelben már felszereltettem a szövegfeliratozást,
az Operaházban még dolgoztak rajta. A nyilván rágógumit gyurmáló, csámcsogó hülye sznob inkább burkolózott a szent és tiszta zene megfejthetetlen keresztrejtvényei közé, mint a megértés tisztább atmoszférájába.
A magas rangú államférfiaknak járó kényelmet biztosítottak, fényes szállodai lakosztályt, állandó gépkocsit
sofõrrel, tolmáccsal, fogadások, ebédek, vacsorák, sajtóértekezletek és szabadidõ, kívánságom szerint. A magyar nagykövetnél is ebédeltünk, Sir Georg Solti társaságában, hatosban. Megdicsérte a Kékszakállút, térdem
megroggyant a megtiszteltetéstõl.
De hogy kerül ide Verne Gyula? A tolmács helyettesítette. Egyik szabadabb napomon Évát kocsikáztattam
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az ismert turistacélpontok kihagyhatatlan nevezetességei között. Megszólítottam az elöl ülõ tolmácsot:
– Kovács úr, menjünk a Towerbe!
– Igenis, Sir! – (Na ez mán döfi!) – De ha engedélyezi, én inkább odakinn várnám meg múzeumi sétájukat.
A belépõjegy túl drága számomra.
– Természetesen, Mr. Kovács!
A limuzin ment tovább, egyszerre csak megszólal
Mr. Kovács:
– Felhívnám figyelmét, Sir – (már kezdtem megszokni) – arra a sarokházra. Ott rendel London legjobb fogorvosa.
– Óh! Valóban? – (Lassan belejöttem.)
Megvolt a Tower, a kincskamra, a láncok, a kivégzõhelyek. A kocsi, a sofõr, a tolmács békésen várakozott.
Beültünk, s imígyen szóltam:
– Akkor hajtsunk a szállásunkra.
– Igenis, Sir!
Araszoltunk a hatalmas forgalomban (a baloldalon),
Kovács úr bizonyára úgy vélte, hogy újabb társalgási
fordulatra lenne szükség.
– Nem szeretném zaklatni, asszonyom, de ez valóban érdekes. Tetszik látni azt a hatalmas oszlopot?
Az 1666. évi hatalmas londoni tûzvész emlékére emelték a derék angolok. Ott állt az a pékség, ahonnan a tûz
a város legnagyobb részét hamuvá változtatta.
Éva nézett, nézett, csodálkozott, én is néztem, néztem, csodálkoztam. Aztán elkezdtem nevetgélni – magamban –, és megjegyeztem:
– Nem zavarja, Mr. Kovács, hogy azt az oszlopot a
trafalgari tengeri ütközet gyõztesének, Nelson admirálisnak emelte a hálás angol nép? Úgy vélem, hogy a Trafalgar Square táján járunk.
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– Óh, óh, valóban! Bocsánat, Sir, szórakozottságomban követtem el ezt az alig elnézhetõ hibát.
Utolsó találkozásunk alkalmából arra kért, hogy szeretne a Magyar Vöröskereszt meghívására látogatást
tenni rég nem látott szülõhazájában. Õ tudniillik vöröskeresztes aktivista, és sokszor segített a menekülteken,
az éhezõkön, a kiszolgáltatottakon. Szeretné megismerni magyar kollégái munkamódszerét.
No. 2. Május elején – eredeti foglalkozásom emlékeit
élesztgetvén – kimentem Leningrádba (Évát magammal
vittem), egy kortárs zenei fesztiválra. Örvendeztem, hogy
újra találkozom ezzel a csodaszép várossal. A szovjet kultúrpolitika is rohamos „fellazulásban” virgonckodott:
igen érdekes, a föld alól elõkerült és nyugatról behurcolt
mûveket adtak elõ; maga John Cage is fellépett (hiába: a
nagyhatalom, az nagyhatalom!), a fiatalok boldogságtól
repesõ üdvrivalgással ünnepelték a mindeddig tiltott,
amerikai világhírességet. Jártunk mindenfelé, Ungvár környéki magyar filosz volt a tolmácsunk, kísérõnk.
Messze laktunk a belvárostól, a tengeröböl partján
emelkedõ iszonyatos méretû beton kolosszusban, a
Gasztinnyica Pribaltiszkajában. (Balti-tengerparti Szálloda). A hazai belpolitikai életrõl semmiféle információ
sem szivárgott el hozzánk, és – bár sok minden jót hallottunk, sok szépet láttunk – ez a hazai hírínség nagyon zavart. Sohasem utaztam táskarádió nélkül. Rómában középhullámon is tudtam hallgatni a budapesti rádió híradását; éjfél után, amikor Szaúd-Arábia iszonyatos erejû
sugárzása abbamaradt. Még volt rövidhullám, Szabad
Európa, Amerika Hangja, azok szinte bárhol „bejöttek”.
A balti betonerõd viszont mindent leárnyékolt. Kínomban felálltam egy székre, és elég kockázatos módon kiha-
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jolva a tizen-valahanyadik emelet ablakából, olyan
messze, amennyire csak tudtam, kinyújtottam rádiómat
a szabadba. Este tizenegykor volt a BBC magyar híradása, az Leningrádban éjjel egy órának felelt meg. És akkor,
május 8-án azt hallom: „Az MSZMP Központi Bizottsága
zárt ülésen, egészségi állapotára való tekintettel felmentette Kádár Jánost pártelnöki tisztsége és KB-tagsága alól.
Az MSZMP élére négytagú elnökséget állítottak Grósz
Károly, Németh Miklós, Nyers Rezsõ, Pozsgay Imre személyében. Megtudtam pedig mindezt Nagy Péter fõvárosában, a náci haderõnek éveken keresztül ellenálló hõsök
világában, Sosztakovics „Leningrádi szimfóniájának”
szülõhelyén, Raszkolnyikov baltás gyilkossága színhelyén; ott, ahol végigjártam Dosztojevszkij hõsének szörnyû keresztútját az uzsorásasszony házához, lakásához,
ahol a helyi GUM168 áruház sok száz kesztyûje közül
egyik sem passzolt a kezemre, mert mindegyik ugyanakkora volt, s ez az alapméret nagy volt, meg szûk is az én
meglehetõsen tömzsi kézfejemre. Ahol a recepción elcsodálkoztak, hogy egy délutánért kifizetek egy huszonnégy óráig érvényes, meglehetõsen nagy summát.
Rikoltoztam az örömtõl, feleségemet hidegen hagyta a
dolog („Tényleg?”), én meg majd belezavarodtam, hogy
nem tudom megosztani furcsa, szorongató, reménytelennek tûnõ gondterheltségem hirtelen oldódását.
Másnap a szomorú tolmács elvitt a mûvészek klubjába.
Voltak ismerõseim, ittunk, kiabáltunk, fogyott a vodka és
az uborka, mindenre koccintottunk. Az oroszok és magyarok õsi barátságára, a mûvészetek szépségére, Bartókra, Cage-re, a szerelemre, a költészetre. Éjjel két óra körül
kászálódtunk. Igencsak messze voltunk a Balti-tengertõl.
168. Más a neve, de nem emlékszem rá.
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A taxis nem is akart indulni, mert, mint mondta, ilyenkor
húzzák fel a csatornák felett átívelõ hidak sokaságát: a kikötõben veszteglõ szállítóhajók csak így érhetik el a kirakodásra alkalmas városi rakpartokat. Tévelyegtünk egy jó
órát, amíg hol itt, hol ott talált ez a derék ember egy-egy
hidat, amelyen közeledhettünk szállodánkhoz. Beléptünk a hallba (hajnali 3 és 4 között). Furcsa, a régi szovjet
filmekbõl elénk lépõ nyomozók vettek körül bennünket.
Kissé pityókás állapotomból azonnal kijózanodva megértettem, hogy a hozzám képest igen fiatal, számukra érthetetlenül elegáns Évával volt valami bajuk. Prostituáltnak
nézték, ki akarták rúgni, inzultálták. Eljött az én pillanatom. Magam is alig hiszem, mit tettem. A legpimaszabb
kellemetlenkedõt visszakézbõl, teljes erõbõl szájon vágtam. Majdnem elesett, de visszanyerte egyensúlyát, és
nekem akart rontani. Kollégái rávetették magukat, elrángatták. Megérezték, hogy valami irtózatos baromságot
csináltak. A recepcióhoz mentem, és belül reszketve, kívül
megmerevedett gõggel, elkértem a szobakulcsot. Az éjszakai portás mosolygott. Beszálltunk a liftbe. Reggel kiszálltunk, és akkor a hatalmas elõcsarnok személyzete
nagy nevetéssel és tapssal üdvözölte a hõst, aki megleckéztette a gyûlölt hatalmaskodókat.
Ez már nem Verne Gyula, hanem P. Howard. Pedig szóról
szóra így történt! Jottányit sem cifráztam ezt a kamaszálmodozásba illõ történetet.
No. 3. „Kérjük a Cataniába induló különgép kedves
utasait, fáradjanak a 7-es és 8-as ablakokhoz jegyvizsgálatra!” A M. Á. O. balettegyüttese, a mûszak, a karmesterek, zongoristák, néhány igazgató, Seregi László, a gyakorlatvezetõ mesterek, jómagam és kísérõm: Eszter lányom, nem titkolt izgalommal sorakoztunk az ablakok,
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az útlevélvizsgálat kiskatonái elõtt; a biztonsági berendezések és szakemberek vizslató szeme és átvilágító készülékeik sugárpászmái közötti, a szellemet és testet lemeztelenítõ térségben. Mindig marad egy óra, zsebkés,
pénzdarab, lakáskulcs, lúdtalpbetét vagy még intimebb
fémtárgy az embernél. Ezek aztán lázba hozzák a masinákat, amelyek csipognak, dudálnak, megszégyenítenek, terroristát, banditát sejtetnek. Már-már bûnösnek
érzem magam; elveszik a kisollót és bicskát, a többire legyintenek; olykor megmotoznak, majd továbbot intenek, és menekülünk, mint valami szétzilált karácsonyfa;
ingünk rosszul betûrve, cipzárak nyitva, minden kezünkben holmik, elejtjük, összeszedjük, a közeg emberei fejüket csóválják vagy röhögnek, az igazgatónak segít
a kísérõ meg valamelyik kedves balerina vagy táncosfiú.
A tranzit már a Kánaán; az ifjú táncmûvészek és lányok
viháncolnak, lehet kávézni, vámmentesen vásárolni a
napi ár kétszereséért. Megiszom (megittam annak idején) egy whiskyt, s lassan lecsillapodunk. Megnyugodnánk, ha a naptár nem mutatná: 1989. június 16-a van.
Nagy Imre, a kivégzett miniszterelnök és társai újratemetése.
Várhatóan hatalmas tömeg a Hõsök terén, bánt, hogy
nem lehetek ott, örülök, hogy nem tolongok a gyászolók
karéjában, a keserûségek, az elmúlt évtizedek szorongatják a torkomat. Boldog vagyok, hogy a mediterrán világ
legnagyobb és legérdekesebb történéseivel zsúfolt szigetére megyünk, s körülöttem a társulat vitathatatlanul legtöbbet munkálkodó, gyakorló, drámaian egymásra utalt,
de a szakma szeretetétõl kábult, fanatikus hittel megáldott fiataljai. Jó negyven éve ismerek minden generációt,
zongoráztam naponkénti szorgalmas gyakorlataikhoz,
sok zenét írtam csiszolt, páratlanul elegáns, az emberi
test átszellemített és valószínûtlen mozgásvilágához. Ta-
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nulni lehetett tõlük, nemcsak a kimagasló mûveltségû,
legnagyobb mûvésztõl, Szalay Karolától, hanem mindannyiuktól: a vezetõ táncosoktól, a szólistáktól, a tánckar
legifjabb tagjától is. Közülük sok barátot ajándékozott
nekem az élet; vonzódtak hozzám, kölcsönös, cinkos szeretet kapcsolt össze bennünket; elõfordult, hogy mindmáig. Talán megbocsátják nekem, ha csak egyikük nevét
említem (a sok-sok közül), Rujsz Editet, akinek a példátlan szorgalomban, a színpadon s tán az életben is megszenvedett vidámsága, csillogó-villogó szemei, mosolyra
kész ajkai, virtuóz és boldog tánca, szeretete, gyakran öntött belém mindent feloldó vigaszt. Akkor is, amikor csak
õ vette észre, hogy valami baja van a „direktor úrnak”. Ez
az összevisszaság kavargott bennem. Megfogtam lányom kezét, hiszen ott ült mellettem Eszter boldogan,
bár kicsit megijedve. Félt a repüléstõl, a rosszulléttõl, de
mosolygott. Rengeteget repültünk együtt, külön-külön
is: sose szokta meg.
A gépparancsnok üdvözölte a társulatot, elmondta a
tudnivalókat. Elszakadtunk a betonkifutótól, sebesen
emelkedtünk. Sütött a nap, s egyszerre csak megpillantottuk a Hõsök terén összezsúfolódott embertömeget; mint
késõbb megtudtam: a háromszázezer embert! Megrendítõ látvány volt, elcsitultak a csintalankodó lányok is. Én,
mint Tamási Áron Ábele, magamban énekeltem a Himnuszt. Mire a végére értem, a hatalmas gép délnek fordult, s eltûnt az emberáradat. Szétszóródott a harag és
bánat; az élet, a szakma szeretete, az utazás izgalmai.
A Cataniai Bellini Színházba meghirdetett Hattyúk tava-elõadások elõzetes feszültsége kerítette hatalmába az együttes vegetatív idegrendszerét. Az élet nem ismeri a tréfát:
csak a cselekvés, a teljesítmény, a holnap, az elhivatottság,
a siker íze és ígérete képes megmozgatni az ember képze-
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lõerejét. Ezek a gyerekek még nem éltek ’56-ban, elhallgattak elõlük mindent, hazudoztak nekik össze-vissza,
meg nem is érdekelte õket ez a zavaros történet. Megtalálták életük értelemét, nosztalgiázásra nem voltak kaphatóak; a politika, a politikusok, az ellenzék, Gorbacsov,
Kádár meglehetõsen hidegen hagyta õket. Jól akarták csinálni, amit megtanultak. Szerettek volna nagy sikereket
„aratni”, és rengeteg pénzt „kaszálni”. Az vesse rájuk az
elsõ követ, aki nem ebben az utasszállítóban röpköd!
A valóság ennél jóval ridegebb volt: még az is túlzás lenne, eufemizmus, ha azt állítanám, hogy pénzszûkében
voltunk. A napidíj szinte nevetséges összegre rúgott.
Hoztak otthonról téliszalámit, konzerveket, kávéfõzõt
(Olaszországba! Egek!), mindent, ami a napi élet fenntartásához szükséges. Nem volt pénzük, azt a szégyenletes
napidíjat õrizgették, gyûjtögették, amit Vörös László gazdasági igazgató, szemlesütve utalt ki nekik, azért, hogy
valamit ehessenek és vásárolhassanak az Etna tövében.
A bemutatkozás nagy sikere után már nem voltak
szigorú próbák. Rohantak a tengerparti, kilométerekben számolható homokpartra, vitték az elemózsiát,
napoztak, hülyítették az olasz fiúkat, ügyetlenkedtek a
cataniai lányok körül, éltek, mint az olajsejkek leszármazottai. Vitték magukkal Esztert, tanították mindarra,
amire még szüksége lehet.
Én késõbb mentem utánuk; már akkor is utáltam napozni. Kényelmes tunyaságomnak azonban volt még egy
oka. Szinte minden reggeli után, amikor a táncosok már
elrohantak, odajött hozzám egy nagyon rokonszenves,
csendes (!) olasz ember, a szálloda igazgatója. Nagyon
szerényen, inkább könyörögve, mint kérve, magyarázta:
– Igazgató úr! A maga csodálatos társulata – (látta az
elõadást!) – lassanként a tönk szélére juttatja szállodá-
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mat. Örülök neki, hogy jól érzik magukat nálam, és
hogy jó étvággyal fogyasztják el a reggelit. Sajnos azonban szatyraikban még legalább három-négy adagot
elvisznek magukkal. Kérem, hasson oda, hogy legfeljebb két-három zsemlét és csak néhány szelet felvágottat, sajtot, dzsemet pakoljanak el. S hozzátenném: minél
kevesebbet fõzzenek a szobákban!
Odahatottam. Az eredmény szerény volt, de az igazgató hálájáról biztosított, a mûvészek nem sértõdtek meg.
Bellini szülõvárosa, a hatalmas tûzhányó, a Csontváry
megfestette taorminai színház azonosítása után Palermóba buszoztunk. Ott Seregi–Hacsaturján169 Spartacusát ünnepelték egy hatalmas szabadtéri színpadon.
Másnap: indulás haza!
Az antik világ szellemét õrzõ világban megkaptam
azokat az égi és földi jeleket, a számomra megfejthetetlen madárjóslatokat, amelyekre gondosabban figyelhettem volna.
A szárazföldi utazás méltó volt Verne tollára (hõség,
por, olykor keményen rázó utak), én meg méltányoltam
a regényíró etikai normáit. A repülõtérre érkezõ buszok
egyikébõl legutolsóként szálltam ki (ahogy a hajóskapitányok szokták), gyakran rám rontott az óvónõk rémülete:
megvagyunk-e mindannyian? Kirángattam kofferemet a
busz külsõ oldalán nyíló csomagtartóból, s ebben a pillanatban egy személyautó motorházfedelén találtam magamat. Térdem magasságában, oldalról ütött el egy derék szicíliai férfiú. Lassan jött, de késõn fékezett. Rémülten kiugrott kocsijából, leemeltek a jármûrõl (mert már
ott termett Sárközi Gyula, említett barátaim közül az
169. Azért írtam elõre a koreográfus-rendezõ nevét, mert a zeneszerzõ nem
volt elégedett muzsikája átszabásával, a sokféle átalakítással, húzással.
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egyik), próbáltak lábra állítani. Éles fájdalmat éreztem.
A kétségbeesett gépkocsivezetõ hihetetlen sebességgel
magyarázta, hogy szembesütött a nap, késõn látott meg,
de van nála egy csodakenõcs, már hozta, letérdelt, és
gyengéden kenegette erõsen duzzadt térdemet. Jöttek a
fiúk, fogták a csomagomat, engem – táncosnõ partnereik
emelgetésével begyakorolt páratlan virtuozitásukkal –,
bevittek az útlevélvizsgáltra, majd a tranzitba. A „maffiózó” már egy másik kenõcsöt is beszerzett; kenegetett, átkozódott, imádkozott. Biztosított, hogy elmúlik, mire hazaérünk; ég felé emelte kezét, majd verte a mellét. Szórakoztató és igazán kedves mûsor lett volna, ha nem fáj
olyan irgalmatlanul a térdem. (Alsó végtagjaink eme
kulcsfontosságú szerkezetérõl csak a további napok, hónapok,
évtizedek során tudtam meg azt a lehangoló ismeretet, mely
szerint ez a természet egyik legbonyolultabb mozgásszervi kombinációja.) Útközben lányom õrzött, a társulat folyamatosan körülzarándokolt, jajgattak, sajnáltak, biztattak (õk
tudták igazán, hogy beláthatatlan következményekkel
számolhatok), a stewardessek a frizsiderbõl kikapirgált
jégkockákkal töltött mûanyagzacskókkal folyamatosan
borogatták egyre riasztóbb méretû térdkalácsomat. Hazaértünk; gipszelték, majd megállapították (?), hogy szalagszakadásról van szó. Meg kell operálni.
Kétszer is jaj a protekciós betegnek! A Sportkórház
sztársebésze turkált a térdemben, egy volt futballista.
Lassan két évtizede tudom, hogy súlyos hibákat követett
el, hogy sose múlik el a gyötrõ, olykor-olykor enyhébb
fájdalom. Megszoktam, de szívem mélyén nagyon haragszom a tudomány hentes ágazatának eme felkent bajnokára. Még ma is sztár, nevét dicsfénnyel övezik a hálás
gyógyultak. Az áldozatok mélyen hallgatnak. Én is.
***
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A nyár, a július–augusztus a színházi csend ideje. Javítások, állagmegóvás, a csillárok, lámpák tisztogatása
és sok egyéb, gondos kezeket igénylõ munka; amire
van pénz, rendesen, amire nincs: barkácsolás. Az adminisztráció is félgõzzel dolgozik, a portások unatkoznak.
Társalgó, büfé nem mûködik, este bezárják az épületet.
Az én biológiai „állagmegóvásom” a teljes nyarat
igénybe vette. A Bécsbõl hozott modern, „nyugati” csodafáslik bedöglöttek (Éva autókázott ki értük a Mariahilfe
Straße valamelyik – orvosi eszközöket árusító – üzletébe; mellékesen pedig a pesti nõk éppen aktuális divatálmait vásárolta). Magyar gipsz, csodafásli, két mankó,
egy mankó, olykor tolókocsi, fél lábon ugrabugrálás,
csillaglátó fájdalmak, pokoli éjszakák, kórházba be, ki,
vissza, az orvosok aggodalmaskodó feddése.
Elsõ változat: „Miért nem panaszkodik? Csak abból
tudhatjuk meg, hogy mi baja.”
Második változat: „Miért panaszkodik, ez egyszerûen nem fájhat! Minden rendben van!”
A többi kombinációt kár sorolni.
Ezek a rendkívül bölcs és dialektikus kérdések zúdultak az augusztus végén kezdõdõ 1989–1990-es, 106.
évad operaszínpadára.
Ugyanezektõl volt hangos a hazai, a világpolitikai
játszóterek és térségek világa. A kiélezett, drámai, tragikus, felemelõ és lesújtó események reményt nyújtottak,
félelmet gerjesztettek.
Beszéljük meg, hogy mi a baj! „…rendezni végre közös
dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés.” (J. A.)
Nincs mit megbeszélnünk! Majd mi rendet csinálunk
ebben az országban!
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12.

„Meghalt a cselszövõ,
Nem dúl a rút viszály,
Országunk élni fog,
Mert László nagy király!
Hûségnek gyõzedelmét
Halljad, nagy világ!
Meghalt a cselszövõ,
Éljen László király!”
Utolsó igazgatási évadom elsõ újdonsága, Erkel nemzeti nagyoperája, a Hunyadi László Erkel Színházi felújítása volt. Döntésemet sokféle megfontolás elõzte meg.
Az elsõ elõadás óta170, ez a páratlanul népszerû mû
számtalan változtatást ért meg. A zene, a szöveg és a
dramaturgia jó szándékú, de olykor kínos korrekciói,
hótakaróval lepték be Egressy Béni és Erkel eredeti elképzeléseit. Eljött egy kor, amikor a kíváncsi zenészek
és zenetudósok rávetették magukat az agyonragasztgatott, telefirkált, meghúzott, szerepcserékkel feldúsított,
elszegényített, elsárgult és töredezõ partitúrára. Azzal
az elhatározással, hogy most aztán visszaállítják, kipucolják, rendbe hozzák; feledésre ítélik a gyalázatot.
A munka hatalmasra duzzadt és temérdek évet emésztett fel. (Ma, 2007. március 9-én kaptam egy meghívót az
170. Bemutatója 1844-ben volt, a Nemzeti Színházban.
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MTA Zenetudományi Intézetétõl. „Erkel Ferenc: Hunyadi
László” A partitúra elsõ kiadása az Erkel Ferenc Operái sorozatban, kritikai kiadásban.) Ebbõl világosan következik,
hogy akkor még nem az igazán eredeti mûvet játszottuk. Igyekeztünk; ismerkedtünk – bár némi távolságtartással – a régi mesterek autentikus elõadásának alapelveivel, lehetõségeivel.171
A nagyszerû énekszámok, áriák, együttesek, kórusok,
táncok, a hazafias tematika szinte biztos sikert ígért. Maár
Gyulát hívtam meg rendezõnek. Azért vállaltam ezt
a képtelennek tûnõ döntést, mert már nagyon untam a
magyar királyi udvar festékszagú pompáját, a fõnemesek hatalmas bajszait, szakállát, a lecövekelt éneklést, a
partnerek és a (remek) szituációk teljes figyelmen kívül
hagyását, a mozgások tekintélyparancsolónak vélt túlzásait, a jelmezek: a csizma, dolmány, a kalpagok, tollak,
ékszerek és bóvli fegyverek zsibvásárát. Megbeszéltük,
hogy a politikai, hatalmi viaskodások mellett komoly figyelmet fordítunk a magánéleti drámára, az intim jelenetekre, s arra, hogy a nyaktörõ áriák szcenikailag is azt fejezzék ki, amire Erkel szánta azokat. Maár gyönyörûen
állította színpadra ezt a sokat próbált mûvet, új értelmet
kapott az összekuszált tragédia. (Lemondásom után – alig
van ilyesmire példa a színházak életében – utódom, Ütõ Endre
arra utasította fegyverhordozóját, ifj. Palcsó Sándort, hogy rakja „hagyományos” rendbe az elõadást. A színpadot elárasztotta
az ízléstelenség, az ostobaság, a tudatlanság, az istállószagú
bunkóság. Énekeltek, mint Déryné és társzekeres csapata, szaladgáltak ide-oda, mint a rossz statiszták, akiket elfelejtettek beidomítani. Ekkor már az uralmat megszerzõ politikai párt biztosított garanciákat a regnáló alkalmatlanoknak.)
171. Harnoncourt
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Három hónappal Nagy Iméréék újratemetése, hetven
nappal Kádár János halála után, tíz nappal az 56-os szabadságharc és forradalom 33. évfordulója elõtt ment fel
a függöny az Erkel Színházban, hogy aztán az elsõ felvonás végén megdördüljön a férfikar hangján a fejezet
elején idézett mámoros riadó: „Meghalt a cselszövõ”.
Ebben a szorongatott és felemelõ pillanatban az járt az
eszemben: kinek mi lehet a fejében? Mire gondol a 13.
sor 8. székén ülõ jámbor vagy netán gyûlölködõ nézõ,
azonosítja-e a történelmi analógiákat, érti-e, hogy mi fáj
neki, vagy fáj-e egyáltalában valami?
És akkor elkövetkezett megvilágosodásom pillanata.
A zene az elsõdleges, az indítja meg és emeli fel az ember lelkét, fölösleges kulcsregényt kifundálni. Elég, ha
fáj a szívem, ha elszorul a torkom. Nem Cilleit gyûlölöm
vagy Kádár Jánost, nem Nagy Imrét siratom és Maléter
Pált, nem Petõfit és az aradi vértanúkat, a Don-kanyar
és a munkatáborok véráldozatait. Nem. Attól félek, hogy
nem tudjuk jobbá tenni a világot.
És minderre az a német származású mester világított
rá ellenállhatatlan sodrású dallamával, akit mellõztek,
aki magyarabb volt, mint Liszt Ferenc, akihez a költõóriás Vörösmarty nem írt ódát, akinél nem rendelték
meg a koronázási misét (E. F. küzdött azért, hogy Liszt
írhassa meg!), aki olyan egyedül volt a magyar szellemi
életben, hogy az már botrány. Kis költõcskék, szende
novellisták, újságírócskák komoly tekintéllyel és befolyással rendelkeztek. Erkel mindjobban elmagányosodva, elbizonytalanodva, sértetten eredt Wagner nyomába, pedig hatalmas alkotóereje az olasz típusú operákban érvényesülhetett volna a legjobban. Ki mondhatta
volna meg neki, hogy megtalálta az utat, azon menjen
tovább? Õ találta meg Katona Józsefet, de ki találta meg
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Erkelt? Franz Liszt: Historische ungarische Bildnisse. „Magyar történelmi arcképek” címû kurta farkú darabjainak
sorozatában (Széchenyi–Deák–Teleki László–Eötvös József–Vörösmarty–Petõfi–Mosonyi) Erkel Ferencnek nem
jutott hely! Mosonyinak igen. (Istenem!) Nem tudok ellenállni ama látomásom közzétételének, amelynek tárgya: Liszt Ferenc elmélyülten olvassa Eötvös A falu jegyzõje címû regényét (vajh milyen nyelven?).
A mûvészet, s köztük jelesül: a zene, kibogozhatatlan
összefonódások végtelen sora, a kígyózó indák dzsungellé szövõdõ matériája, amelyben nehéz felfedezni,
hogy hol található az egészséges vagy éppen elsorvadó
fonadékok gyökere. A kölcsönhatások kimutatása inkább a tudósok feladata. A zenében ez nagyon egyszerû: szeretem–nem szeretem, elveszem–odaadom, megjegyzem–elfelejtem, becsülöm–lebecsülöm.
A múlt és jelen idejû pályatársak eredményeit azonban csak belülrõl lehet követni, ösztönös ráérzéssel,
azonosulva és továbbgondolva azt a néhány titokzatos
mozzanatot, ami megkapja és elvarázsolja a képzeletet.
Továbbmenni, fölfelé, lefelé, oldalirányba, elszakadni,
szembefordulni, meggyûlölni a kamaszszerelmet, megtagadni, hogy szeretem a „Reszket a bokor, mert madárka szállott rá” népdalküszöböt – lehet; de csak akkor, ha
valami még nemesebb, szebb, sajátosabb közlendõ kerekedik ki belõle. Az viszont nevetséges és tragikus, ha
saját mondanivaló híján más – jövedelmezõbb szellemi
és anyagi haszonnal kecsegtetõ – mesterekhez vagy divatbálványokhoz (megbízhatóan vastag indákhoz) kötõdik a bajba jutott alkotó. Bízik persze, hogy nem veszik észre a csalást. Azt ugyanis, hogy húsleves helyett
mosogatólében feloldott Maggi-kockát tálalt a „mûvészet” asztalára.
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Verdi is szerette, utánozta Donizettit. Aztán eljutott
az Otellóig és a Falstaffig. Több példát nem érdemes sorolnom, ennyi éppen elég.
Erkel is utánozta Bellinit, Donizettit, szerette Verdit, de
már a Hunyadiban is továbblépett, hát még a Bánk Bánban! Aztán megijedt, hogy nem halad a korral, nem elég
modern, felzárkózott; és ez a megriadt zseni írt néhány
játszhatatlan darabot. A vidéki országok tragédiája.
(A maiak legalább megkapják jutalmukat a majomkodásért,
a korszerûség vonata utáni lélekszakadó rohanásért. A sznobok és szektatagok ott ülnek kényelmesen a padokon, és lelkesen tapsolnak a mutatványhoz. Sovány vigasz, de Erkelnek
még ennyi sem jutott.)
A Hunyadi második szereposztásán is sodró erõvel
zengett a dal. A „cselszövõ” elbukott, de a hõs hadvezér,
Szibinyáni Jankó nagyobbik fia a vérpadon, a kisebbik
pedig fogoly. „Miért zúg a tömeg? / Kívánja eskümet?” /
„A nép, uram, király, / Csendes, mint a halál. / Csupán a
menny dörög.” (V. László)
Némi színházi túlzással, a függöny összecsapódása
után ezeken rágódva indultunk a Parlament elé, hogy
teli torokkal örvendezzünk, emlékezzünk, szomorkodjunk népünk szüntelenül ismétlõdõ tragédiáin, sorsfordulóin. Hátha igazak Arany János szavai:
„Állj meg, boszú, megállj:
Cseh földön ül a rab;
Cseh földben a király,
Mindég is ott marad,
De visszajõ a rab…!”
Harminchárom esztendõnyi halálos csendesség
után, ismét ott álltam a téren, körülöttem rengeteg ember, napsütés, nem úgy, mint azon a estén, sötétségben,
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elszántan: hol az a pallos? A fegyverek már dörögtek.
Most pedig: nem haraggal, hanem reménységgel, bizakodással a szívemben. Hatvanévesen lassan megérhettem és ünnepelhetem a szabadságot: hazámat nem
uralják többé idegenek.
Az Országház déli szárnyának egyik magaslati pontján megjelenik valaki. Tán Cillei, Rozgonyi, Mátyás,
Dózsa vagy Werbõczy, Bethlen Gábor, Rákóczi, Kossuth
vagy Batthyány, Károlyi, Kun Béla, Horthy Miklós,
Rákosi, Nagy Imre vagy Kádár János? De most, ebben a
pillanatban ez nem volt fontos. Egy jelentéktelen alak,
valami Szûrös Mátyás, kikiáltja a 3. Magyar Köztársaságot. Tombolva ünnepelünk. Én harminchárom éve elõször ünnepelhetem fiatalságom legcsodálatosabb megrázkódtatását, élményét; magyarságomat: azt, hogy abba a közösségbe tartozom, amelyet szabad akaratomból
választottam, és amely – bármily hihetetlen – immár valóban szabad.
Most elõször, de azóta tudom már, hogy utoljára ünnepeltem füldugó nélkül, nyitott szemmel, nagyokat szippantva a tiszta és friss levegõbõl. A harmincvalahány
évfordulót megbecstelenítették, a lassan két évtizednyi
szabadságot válogatott hazudozásba ködösítették, érdem, hatalom, pénzszerzõ és gyújtogatási akciók martalékává tették.
De legalább egyszer ünnepeltem.
***
Térdem, ez az érzékeny és bonyolult mûszer, a természet ravasz kompozíciója, változatlanul fájt; elkezdõdtek
a sok éven át tartó kezelések összeszámlálhatatlan változatai. Torna, masszázs, gyógytorna, gyógymasszázs, fürdõk, kenõcsök, galván, röntgen, ultramittudomén – su-
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gárzások, artroszkópos korrekciós mûtétek, fáslik – szorosak vagy könnyedek –, fájdalomcsillapítók, injekciók,
blokkok, Hévíz, Debrecen, Hajdúszoboszló, úszás, csak
háton, semmi esetre sem mellen (a láb békamozgása káros), séta, csak fáslival, csak fásli nélkül, elõre bekenni,
csak utána. Mûtét, protézist kell behelyezni, az mindent
megold, futkározhatok, mint egy õzike. Szobakerékpár!
Ez tetszett, volt rajta kilométer- és sebességmérõ, a javallat kettõs célt szolgált: kondíciójavítás és a térd erõsítése (?). Ültem a biciklin, néztem az ablakon keresztül a
Hármashatár-hegyet, és tekertem. Utána reggel nyolckor jött értem János, egy magas, széles vállú, kedves
gépkocsivezetõ, elmentünk a Dagály strand fóliasátorral
fedett úszócsarnokába – olykor õ is pancsolt egy kicsit,
de meglehetõsen utálta –, s be az Operába.
Egyik szép, késõ õszi napon makacsul pedáloztam,
fokoztam a sebességet, növeltem a távolságot, majd egy
rettenetes fájdalom a mellemben, s leestem a helyben
ácsorgó, haszontalan járgányról. Nem kaptam levegõt,
lassan enyhült a szorítás. Megjött János.
– Direktor úr, beviszem a Kútvölgyibe!
– Ugyan már, menjünk a Dagályba, majd ott kilazulok!
Úsztam, de János óvatos volt, ott állt a medence szélén, figyelt. Újabb roham, evickéltem, kihúztak, félig õ is
vízben úszott, masszírozták a szívem táját, lassan magamhoz tértem. Nem tagadom: megijedtem. Fogalmam
se volt, hogy ez mi lehet. Rövidesen megtudtam.
Elkezdõdött a trigonometria felelevenítése. Már régen elfelejtettem a sinustételt, de lassan hozzátorzítottam életem mindennapi vitustáncához: a² + b²= c²
Az operaházi munka kétségbeesett erõfeszítéseit neveztem el a-nak.
Az otthoni légkör elviselhetetlenségét b-nek.
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A Kútvölgyi Kórház különbözõ emeletei, osztályai,
kórtermei közötti szédült rohangálásokat, vizsgálatokat
c-nek. A négyzetre emelést sem vehettem komolyan,
mert sokkal magasabb hatványokkal kellett ellátnom a
befogókat, átfogókat.
a²
Seregi László, a magyar balettmûvészet, koreográfia
királya, önmaga kívánta fejére tenni a koronát. Arról tájékoztatott, hogy élete fõmûvének tervezett Shakespeare-trilógiájának második darabját, a Szentivánéji
álom címût szeretné színpadra vinni. Ehhez azonban az
én kellõ megértésemre van szüksége. Nagyon drága
produkció lenne. Több évtizedes barátságunk és bizodalmam kiállta az idõk próbáját, beleegyeztem.
(A Rómeó és Júlia megvolt, a Makrancos hölgyet pár évvel
késõbb állította színpadra.) Kineveztem Keveházi Gábort
és Pongor Ildikót balettigazgatóknak. Pongor rövidesen
lemondott. Megcsináltuk a Miloss-emlékestet, a Mandarin
hozzávetõleges rekonstrukciójával.
Szinetár Wagner Tannhäuserét rendezte, Szimonov vezényelte. Azóta ez az elõadás van a repertoáron. Új rendezõt indítottam el a pályán: Tóth Jánost, a már többször
említett basszbaritonistát (Sevillai, Mario és a varázsló),
akit az operaszínpad mindenre képes, nagy mûvészének láttam. Rábíztam Flotow: Márta címû vígoperájának
rendezését. A nagy siker igazolta, hogy nem tévedtem.
Hazahívtam Svájcból Blum Tamást. Arra szövetkeztünk, hogy mûsorra tûzünk egy barokk (1644-ben írt)
Cavalli-operát, az Ormindo, avagy A keserédes szerelem címût. Folytatása volt ez a sokkal régebben játszott Monteverdi L’incoronazione di Poppea és az Il ritorno d’Ulisse in
patria, valamint az én kedvelt Dido és Aeneasomnak
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(Purcell). Tamás fordította, tanította be, vezényelte,
szidta zürichi fõnökét. Dülöngéltünk a nevetéstõl, amikor azt javasolta: változtassuk a címet ilyeténképpen:
Ormindo, avagy vesszen Harnoncourt!-ra.
Felszerzõdtettem Szegedrõl Kerényi Miklós Gábort, a
legrosszabb modorú emberek egyikét, akit ismertem. Õt
szemeltem ki rendezõnek. Nem tartozott a kellemes
munkatársak kategóriájába, de tehetségét nem vontam
kétségbe, és fáradhatatlanul tudott dolgozni. Ez utóbbi
erénye akkor került napfényre, amikor Soproni József172
benyújtotta a francia drámaíró, Jean Anouilh Antigone címû mûvére írott operáját. Sok szépség volt a zenében.
Baráti egyetértésben elemezgettük Jóskával a dramaturgiai buktatókat, megoldatlanságokat; kiegészítéseket, kisebb változtatásokat javasoltam, ezeket szívesen fogadta, megcsinálta. Kerényi M. Gábor is sok megszívlelendõ
javaslattal állt elõ, hasznos és intelligens megfigyelései
voltak. Már készültek a díszlet és jelmeztervek, sõt részben a gyártást is elkezdték. És ekkor robbant a, már említett, botránybomba. A nemrég elhalálozott Anouilh jogutódai megtagadták a zenésítés (!) jogát Sopronitól. Kedves kollégám elfelejtette, hogy a munka megkezdésekor
a még egészséges drámaírótól megszerezze hozzájárulását! Súlyos csapás volt ez mindannyiunknak. Mire elrendeztem a fikarcnyi reménnyel sem kecsegtetõ konfliktust, az évad végére értünk. A kopott hangú és tompaagyú utód levette az Antigonét a mûsortervrõl. Két
tizenegyest rúgott mellé, a késõbbieket nem számoltam.
Egy maga gyártotta aranyigazsághoz tartotta magát: olcsóbb nem játszani, mint megtartani az elõadásokat. Ennek számszaki valóságáról nem elmélkednék.
172. Ekkoriban éppen nem haragudott rám.
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A szakszervezet, negyvenévi talpnyaló és rabszolgaöntudattal büszkélkedõ viselkedés után, hirtelen akarta
jóvátenni mindazt, amit elmulasztott. Követeléseik
nagy részét hallomásból állították össze, többségük az
ostobaságok szeméttelepére volt utalható. Kevesebb
munkát, magasabb bért, demokratikus színházvezetést,
beleszólást a mûsortervbe, a szereposztásba, az igazgatói diktatúra megszüntetését, a többire nem emlékszem.
Csak egy-két apróság. A sok szerepet – a magánékesek
létszámához képest – túl kevesen teljesítették; jó egyharmaduk hang nélkül és tétlenül kószált be idõnként a büfébe. A fizetésüket az OTP-n keresztül utaltuk át, azt a fáradságot sem vették, hogy odasétáljanak a pénztárhoz.
A nyugdíjkorhatár elõtt 10 (tíz) évvel már senkinek sem
lehetett felmondani, akkor sem, ha tíz évet folyamatosan
otthon csücsült. Állandóan arra törekedtem, hogy a teljesítményt jutalmazzam, de erre a célra alig találtam valamit a kasszában, mert azoknak fizettünk, akik nem csináltak semmit. A magasabb bér nem a színház elhatározásától függött, hanem a tervszámoktól és hasonlóktól.
A demokratikus színházvezetés követelése hátterében a
semmittevõk diktatúrája lappangott: a Turpinszky Bélák
és hasonszõrû, hangjukment funkcionáriusok menthették irhájukat, magas fizetésüket. Az õ „védettségük”
eredményezte, hogy a Tokody Ilonák, Melis Györgyök ne
kaphassanak tisztességesebb javadalmazást. Az aztán
igazán érdekes lett volna, ha beleszólnak a mûsortervbe
meg a szereposztásokba. Ekkora ostobaságra akkoriban
nem vesztegettem a szavakat. Ma meg nem kívánok olcsó szellemeskedésbe bonyolódni. Pedig csiklandozna a
lehetõségek és bölcs javaslatok felvázolása.
A Magyar Állami Operaház megszámlálhatatlan
résztevékenységbõl hozza létre az esti elõadásokat, a
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mûvészet és a közönség szolgálatát, az élményt, a szépséget. Létezése, mûködésének ténye megkérdõjelezhetetlen, nem lehet a politikai rendszerek, a kormányok
döntéseinek, szakszervezeti ábrándozások függvénye.
Akárcsak a Duna, a Tisza, a Lánchíd, a Gellérthegy,
a Balaton vagy a Hõsök tere: az opera – mindenestül –
a magyar nép és nemzet elidegeníthetetlen tulajdona.
Fenntartása kötelesség, értékeinek megõrzése parancs.
Államháztartási gondokról nyafogni, drágaságáról siránkozni egyet jelent értékeink vétkes herdálásával,
önbecsülésünk cinikus félresöprésével. Egy ilyen intézményt csupán egyetlen akarat mûködtethet; a felelõsség oszthatatlan, a bizalmat csak az államfõ vagy kormányfõ nyújthatja, vonhatja vissza. Az akarat célravezetõ, okos, határozott, hasznos döntéseit természetesen
nehéz elképzelni a tapasztalt tanácsadók, a gyakorlatban megkopaszodott, megõszült mesterek gondolatai
nélkül; de az egyszemélyes vezetés nem kérdõjelezhetõ
meg. Ha igen, akkor nagy a baj. (2002-tõl 2005-ig tartó fõzeneigazgatói munkaköröm betöltése során tapasztaltam,
hogy mekkora baj származik a rosszul értelmezett egyszemélyi felelõsség, magyarán: a felelõtlenség gyakorlatából. Ennek
következményeit lehet és kell megakadályozni a bizalommegvonással.)
Visszatérve utolsó évadomhoz, a „felsõbb vezetés”
– ekkoriban elsõsorban Berecz János (akit értelmes, tárgyalóképes, jószándékú partnernek találtam) – gyakran
jelentkezett telefonon, megjelent az elõadásokon (nemcsak a premiereken), segítõkésznek mutatkozott a váratlan nehézségek megoldására irányuló igyekezetemben.
Csak annyit ígért, amennyit teljesíteni tudott. (Kaptam
tõle – pontosabban barátjától, Madaras Jóskától, a különleges, furcsa természetû színészzsenitõl – egy csodaszép
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német juhászkutyát. Olyan szelíd volt, mint egy bárány;
igazán idegesített, hogy nem találok egy igazi házõrzõt.)
Ekkortájt ért az a második, súlyos csapás, amely elõtt
teljesen értetlenül álltam. Ennek elõtörténete, hogy
Békés András hatvanadik születésnapját ünnepelték és
Békés Italáét, a színésznõét, aki ikertestvére Andrásnak.
Meghívtak valahová a Gellérthegy egyik lejtõjére. Gondoltam, elmegyek, végleg lezárom magamban a három
évtizedes, már régen megzápult és megkopott sérelmet.
Megérkeztem valami ajándékkal, és igencsak meglepõdtem. Az egyik, a vitathatatlan fõvendég Berecz János volt.
Kicsit furcsálltam, de sebaj, itt vagyok, nincs mit csinálni, majd társalgunk, nevetgélünk, iszunk. Álmomban se
jutott volna eszembe, hogy meghívjam az MSZMP Központi Bizottsága titkárát a születésnapomra. Nem tettem
volna megfontolás tárgyává, mert hát minek? Nagyon
tiszteltem Willy Brandtot, de õt se hívtam volna meg.
Minek?
Múltak a hónapok, ülök az irodámban. Irén bejön:
– Direktor úr, Berecz János keresi. Mit mondjak?
– Kapcsolja, Irénkém!
Szívélyes, tegezõ modorban (egyidõsek vagyunk)
kérdezi, mi újság, tud-e valamit segíteni.
– Hát?! Lenne egy-két dolog.
Beszélgetünk, majd egyszerre rám kérdez:
– Mondd, miért állítja Békés, hogy te alkalmatlan
vagy az Operaház igazgatására?
Csak a ponyvaregények fordulatai jutnak eszembe:
meghûlt bennem a vér, megdermedtem, összekoccantak a fogaim, vagy: azt hittem, rosszul hallok, égnek állt
a hajam, és hasonlók. Összeszedtem magam:
– Tõle kellett volna megkérdezned.
– Megtettem. – Nem akarta részletezni.

390

– Az más. Akkor te jössz.
– Örülök, hogy ilyen igazgató van az Opera élén.
– Jólesik hallanom. Köszönöm.
– Felejtsük el az egészet. Pénteken jövök az Erkelbe.
Madaras is elkísér.
– Várlak.
Nem felejtettem el, nem felejthettem el. Nem érthettem, és máig sem értem.
b²
Dutka Ákos út. Villa. Tiszafák. Temérdek császárkörte, hullanak a földre, annyi van, hogy öten se tudjuk
megenni. Cézár – (mert hát így hívták gyerekkorom pompás
farkaskutyáját, akit besoroztak a nácik, és arra idomították,
hogy a páncélosokat robbantsa fel a hátára erõsített szerkezettel, aztán „hõsi halált halt”) – szelíden és békésen futkos a
kertben, még csak nem is ugat. Nem a harckészség, hanem a játék tüzeli az ugrálásra, hempergésre, boldog
vakkantásokra: rám ugrik, lábaim közé tolakszik, gyengéden harapdálja kezemet, lábamat, robog az elhajított
teniszlabda után. Õ az egyetlen boldog lény ebben a
csodálatos környezetben. Nem tudja ellensúlyozni
ötünk közös életének totális csõdjét.
Eszter érettségire készül, de hogy milyen pályára, az
még rejtély. Ákost a csuhások aprítják Kecskeméten,
Szabolcsot egy remek, plebejusmodorban oktató trombitatanár tartja a kezében (kedve és képessége van hozzá, jó
ötletnek bizonyult, késõbb ezzel találta meg helyét az életben).
Éva elõtt egyre világosabban bontakoznak ki egy jómódú, de inkább sok-sok pénzzel kialakított, gazdag
élet körvonalai. Nem ábrándozik, keményen és egy középkori páncélos lovag súlyával vágtat célja felé. Mindent eltipor, ami az útjába kerül, nincs kegyelem.
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Az eszközök terén nem válogat, gátlástalanságán tán
még Lucifer is elcsodálkozik.
Önbizalommal kibélelt naivitásom már régen elillant, tudom, hogy nem lehet megoldani, senki sem
akarja (talán csak Cézár). A menekülés gondolata tûnik
a legnagyobb bátorságnak, csak ezzel tudom megakadályozni feleségem legmerészebb álmai teljesülését:
a teljes vagyon megöröklését. A fele már úgyis a zsebében van, és – hogy valami népnemzeti bölcsességet is
közbeszúrjak – „addig üsd a vasat, amíg meleg”. A status quo fenntartására irányuló törekvés bukáshoz vezethet. A szó legszorosabb értelmében.
Józanul, szárazon és hidegen tudtam végiggondolni
mindent. Féltenivalóm: a lányom. Õt mindenekfelett
szeretem, szüksége van rám. Legfõbb vágyam, hogy
elegyengessem életét mindaddig, amíg megtalálja, mi a
teendõje a világon. Az se lenne rossz, hogy még „férjhez
adjam”, és neki is szülessen egy olyan csodás gyermeke,
mint amilyen õ volt nekem. Élni is szeretek, rengeteg
dolgom van, sokkal fontosabbak, mint az, hogy egy csinos, fiatal vidéki lányt (kétgyermekes asszonyt) kistafírozzak. A pénz azonban sohasem hozott izgalomba,
a várható komoly veszteségek nemigen zavartak, „félpénzen” is tudok tyúkot, csirkét, bárányt vásárolni (lásd
Kodály: Székelyfonó). Mellékesen szólva pedig, mindig is
az volt a hitvallásom, hogy a nõkre annyi pénzt kell költeni, amennyit csak lehetséges. Megrokkanni persze
nem szabad, mert akkor hogyan tovább?
Elszomorodó, ironikus, hol vidám, hol fájdalmasan
realista gondolatfüzéreim továbbszövögetésének volt
egy akadálya. Egészségem romlása komolyan fenyegette, sõt ellehetetlenítette csiszolódó terveim nyugodt és
fegyelmezett megvalósítását.
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c²
Egyre hosszabb idõszakokra lettem a kórházi ágyak
foglya, a vizsgálatok, kezelések sûrûsödtek. A látogatók
özöne érkezett, az igazgatósági értekezleteket a kórteremben tartottuk. Éva várakozásteljes mosolyokkal elemezte a helyzet alakulását. Január volt, 1990. A folyosón
még válthattam néhány barátságos szót Borsos Miklóssal; két oldalról támogatták, szép fejét nem tudta elrútítani a körülötte forgolódó halál. Szívmûtétem után,
még a hónap vége elõtt, eltávozott.
(Az Operaház sorsáért aggódó, krokodilkönnyeket hullató
tisztségviselõk készülõdtek a hatalmi létra megmászására,
igyekeztek észrevétlenül felkúszni a húsosfazék közelébe, hogy
idejekorán pattanhassanak. Szegények. Oberfrank Géza, Venczell Sándor, Medveczky Ádám, Kürthy András és még néhányan aggódó szívvel ültek össze, hogy megmentsék a színházat. A maguk számára.
Komoly munkatársaim, barátaim [Lukács Ervin fõzeneigazgató, Fodor Géza, Békés András fõrendezõ, Vörös László
ügyvezetõ igazgató, titkárnõm: Fejõs Irén] természetesen nem
tanyáztak a zavaros vizekben horgászók társaságában.)
Egyik reggel bejött a kórterembe Dr. Sármán Pál, a
Kútvölgyi kiváló kardiológusa, leült betegágyam szélére, és bejelentette:
– Az eddigi vizsgálatok nem hoztak végleges és
megnyugtató eredményeket. Átviszünk a Városmajor
utcai érsebészetre. Ott lehet csak eldönteni, szükség
van-e mûtétre, vagy sem.
– Tudok járni, pár száz lépés az egész. Jól érzem magam. A térdem se bánná.
– Biztonságosabb, ha visznek, hoznak. Készülj fel,
egy óra múlva itt a mentõ.
Elkezdõdött hát az a néhány hét, amelyet nem lehet el-
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felejteni, de amelyet nem érdemes részletezni. Láttam képernyõn feketén kanyargó artériámat, hallgattam a megnyugtató szavakat, amelyek tele voltak feszültséggel, a
következõ nap találkoztam Dr. Szabó Zoltán professzorral, az elsõ magyarországi szívátültetés hírességével. Remek embernek találtam, bár az ember hajlik az elfogultságra, ha tudja, hogy élete az éppen vele társalgó orvos
kezében van. Õ azonban valóban rászolgált erre a jelzõre.
Hétórás mûtét volt az úgynevezett „bypass”. (Az idõben volt egy reklám a TV-ben: „Bontott csirke, bontott
csirke!” Kétszer, gyors egymásutánban.) Bal alsó lábszáramból elõbb kivettek egy elég hosszú eret, majd behelyezték az elmeszesedett (?) helyére. Közben szívem pihent, nem végezte a dolgát, nem vert, várt a sorára.
Majd összevarrtak, mint a vadász a farkast a Piroskamesében. Néhány nap múlva vissza a Kútvölgyibe.
Nemsokára haza, a dzsungel egy kis tisztása mocsárlázzal fertõzött csendjébe, majd az Operába, a felbolydult
darázsfészekbe.
Mielõtt szabadlábra helyeztek volna, Szabó profeszszor úr meghívott egy beszélgetésre. Hosszasan elmélkedtünk errõl-arról. Fáradt volt és kiábrándult:
– Elmegyek nyugdíjba, nem várom meg, hogy küldjenek. Meghívott egy nyugati cég vezérképviselete: legyek szakmai tanácsadójuk, jelenlegi fizetésem többszöröséért.
– Csak nem hagyod abba?
– De igen. Három dolgot szeretek az életben: a munkámat, a drága cigarettákat és a jó autókat. Ez utóbbiak
sokba kerülnek. Ha az elsõvel nem tudom megkeresni a
másik kettõre szükséges pénzt, akkor bizonyára tudnak
nélkülözni. Jobb, ha elmegyek segíteni a kupeceknek.
Megzavarodtam, még nem értettem az új idõk új igéit.
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– Én meg mit csináljak?
Elmosolyodott, és feledve személyes indulatait, nagy
nyugalommal válaszolt:
– Döntened kell. Abban, hogy mit szeretsz jobban:
az Operát vagy az életedet.
– Tehát nincs választási lehetõségem.
– Nincs – válaszolta és megölelt. – Vigasztaljon, hogy
nekem sincs. Te is szereted az életet, én is. Kvittek vagyunk!
És nevetett, szívbõl. Kezemben nyomott egy Nitromint sprayt.
– Ez mindig legyen nálad!
Soha nem felejtem el zsebre vágni.
***
Furcsa emlékem, hogy amikor János lefékezett a Hajós utcai mûvészbejáró elõtti feljárón, alig akartam kiszállni. Mit keresek itt? Mi dolgom ebben a gyönyörû,
de kihûlt épületben, amelyre majdnem ráment az életem, amely megakadályozott abban, hogy zenét írjak,
de ahová naponta menekültem, szánalmas és tragikus
otthonteremtésem kudarcokkal zsúfolt színhelyérõl?
Boldogok azok, akik e falak között élnek, dolgoznak,
lélegeznek, kisebb-nagyobb sikereket aratnak, reménykednek vagy hitevesztettek? Tudják-e, hogy mennyi
szépséget adnak a világnak? Sejtik-e, hogy milyen sokszor csapják be magukat, pályatársaikat, hallgatóikat,
nézõiket? Képesek-e a megtanult és elfogadott erkölcsi
normákat: a becsületet, tisztességet, a szolidaritást napi
életük elmaradhatatlan részévé tenni? Lehet, hogy ez a
patetikus kérdés merõ ostobaság, kínos takargatása az
élet egyéb területein is zajló – talán kevésbé látványos –
élethalálharcnak? Szóvá lehet-e tenni az igazságot ott,
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ahol a siker és a szépség a megfellebbezhetetlen úr?
Ahol a szolidaritás végzetes következményekkel járhat?
Ahol a szerénység a hülyeség szinonimája? Mi jogosíthatja fel a mûvészt arra, hogy személyes érvényesülése
érdekében akár kétes eszközöket is igénybe vegyen, felhasználjon? Ha például a tisztesség megakadályozza a
szépség megszületését? Meddig terjedhet a gátlások
elvetésének határa, a hízelgés fokozatainak fülledt hazudozása, az önérzetes gorombáskodás, a hisztérikus
hajtépés, a besúgás hasznossága, a mûfelháborodások
fülrepesztõ ostobasága?
„A Villa Negra nem apácazárda, a Villa Negra nem
híres lokál!” – cseng a fülembe Ránki György és Garai
Gábor nótája, Páger Antal rekedtes hangján.
Hát ez a gõgös Villa micsoda? Rossz úton jártam,
amikor visszautasítottam az Operabál megrendezésére
szóló ajánlatot, amely sok pénzt hozott volna a Háznak,
meg azt, hogy az úri közönség leszaggassa a tapétákat,
összetörje a székeket, lehányja a szõnyegeket? Vagy tévedtem, amikor – bár nem zárdának, de legalábbis titkon – templomnak véltem az Ybl-palotát? Eltúloztam a
mûvészet jelentõségét, a jó szándékú együttmûködés
fontosságát? Ragaszkodásomat a remekmûvek méltó
tolmácsolásához? A közönség tiszteletét és õszinte szolgálatát? A munka, a szorgalom, a teljesítmény elismerését, kitüntetett kezelését, a kötelezõ viszontszolgálatokat? A hazudozás, rágalmazás megvetését és mértékének megfelelõ szankcionálását?
Kemény voltam sokszor, legfõképpen olyankor, amikor rajtam keresztül, általam akartak csapást mérni a
konkurenciára, a fiatalokra, az ügyetlenkedõ vagy
rossztermészetû, de tehetséges kezdõkre, haladókra
vagy éppen a nagy mesterekre. Akkor, amikor hülyé-
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nek, megvesztegethetõnek néztek, és morogtak, hogy
megszokott és teljesen érdemtelenül kivívott napi elõnyeik és gyõzelmeik ritkulnak, megszûnnek. Tudtam,
hogy mi a dolgom, és tettem, amit kellett.
Érdemes volt-e szóba állnom, vitába ereszkednem,
vert helyzetben viaskodnom a hatalommal? Gyakran
színeztem lovagi tornának ezeket a véres Molière-komédiákat. Csak részsikerekrõl vagy részkudarcokról lehetett szó. Mindkét fél számára. Nem volt igazi gyõztes,
a hercegkisasszony nem helyezte egyikünk fejére sem a
diadalmi koszorút.
Szerény mentségem, hogy a mûfaj és létrehozói iránti
rajongásomban találtam meg örömömet és igazolásomat.
Érdemes volt-e felfüggesztenem a zeneszerzést? Ma,
késõbb írt mûveimet hallgatván, kezemben tartván a
partitúrákat, kottákat, a válasz egyértelmû: igen, érdemes volt!
Hát a tanítás? A Zeneakadémián zavartalannak bizonyult, a repertoár pedig bõvült azzal, hogy részletes operaelemzéseket is tarthattam, s ezeket a mûveket tanítványaim akármikor megnézhették; véleményük és megértésük a darab igazi funkcionálása közben formálódott
– többé-kevésbé – véglegessé. A Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola? Megvárt; mintha el se váltunk volna.
Szokatlan révedezésembõl az riasztott fel, hogy a
visszapillantó tükörben megláttam János tökéletesen
nyugodt arcát. Csak a Dagály uszodai „életmentés”
hozta ki kissé a sodrából; higgadtságát, türelmét, felém
áramló szeretete csendes, szemérmes melegségét életem kitüntetett emlékei között tartom számon.
Kiszálltam hát végre a kocsiból. Igazi rivalgással fogadtak. Nem gyanakodtam, örültem. Irodámban közvetlen munkatársaim köszöntõvel és az azt megerõsítõ
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itallal vártak. Jó volt köztük lenni, beszélgettünk, meséltek, meséltem, hallgattam, hallgattak: a szervezkedõkrõl, az „önagyonülésezõkrõl”, a felgyógyulásom okozta
csalódottságukról, a máris kínos rivalizálásukról. Szóba
került a társulat nyugtalansága, az ország helyzete, fantáziáltunk az el sem képzelhetõ változások következményeirõl, az évad hátralevõ szakaszának tennivalóiról
s a már régen kidolgozott jövõ évi mûsortervvel kapcsolatos gondokról. Vettem egy nagy levegõt:
– Drága barátaim, betöltöttem hatvanadik életévemet, az évad végén nyugdíjba vonulok. A napokban
felkeresem a minisztert, dr. Glatz Ferencet, és beadom a
lemondásomat. Elhatározásom végleges.
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13.

Intermezzo
(A ’90-es évek)
Életem elsõ sorsfordító eseményét a világháború hozta
számomra: idevetõdtem Magyarországra.
1956 jelentette a másodikat: gyökereim megszilárdultak, és megtaláltam hazámat.
A harmadikat, a francia forradalom bicentenáriuma
évében kezdõdõ európai fordulatot lelkesedéssel párosult tartózkodással fogadtam. Ennek okát abban látom,
hogy a világpolitikai és hazai változások, a kétségtelenül történelmi események, elsõsorban társadalomszemléleti, filozófiai, pszichológiai vonatkozásaikkal hatottak
rám. Személyes sorsomat nemigen befolyásolták ezek a
gyökeresnek tûnõ fordulatok.
Érdemesnek tartom összefoglalni az idõszak számomra érdekes és tanulságos kalandjait. Fényes cipõjû gimnáziumi magyartanárom jut eszembe: egy, pont, vesszõ…
1. Elütött egy szicíliai úrvezetõ, s életre szóló fájdalmat ojtott mindennapjaimba. Én voltam a hülye, a szinte vétlen sofõr a hibás, a balettegyüttes a mentõangyalgyülekezet. A mûtõben pedig – egy valószínûsíthetõen
elhibázott diagnózis után – valami divatfi balfaszkodott.
Maradandó eredménnyel.
2. A rendszerváltozás elõszele felkavarta az Operaház végzetesen megmerevedett, jól, de magas energia-
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veszteséggel mûködõ társulata idegeit. A demokrácia, a
szabadság bajnokai nem vették észre, hogy elhivatottan
ássák az operajátszás sírját, hogy progresszió helyett a
legócskább nihil felé terelik az intézmény és a mûfaj hajóját. Ütõ Endre igazgatói kinevezése koronázta meg
azt a tragikomikus zátonyra futást, amelyrõl azóta sem
lehet levontatni a megfeneklett zászlóshajót.
3. Professzor dr. Szabó Zoltán – megmentette az életemet. Lezárta a múltat, és felkínálta a teljesen bizonytalan
jövõt. Megírhattam életmûvem azon darabjait, amelyekre tétovázás nélkül vagyok büszke, s hiszek maradandó értékeikben. Azonnal teszem hozzá: hogy mindez valósággá válhatott, abban egy másik, nagyszerû
orvos, remek ember és barát is odatette a magáét. Professzor dr. Préda István, a Szabolcs utcai kórház fenomenális kardiológusa. Õ véglegesítette egészségem helyreállítását, s ezzel a bizonytalan jövõ kiigazítását termékeny és gazdag termést hozó idõszakra. (Beleértve egy
újabb operaházi munkálkodás és ezen emlékiratok megírásának lehetõségét.)
4. Az immár kikiáltott – koronás címerrel szimbolizált – Harmadik Magyar Köztársaság polgára lettem.
5. Beléptem az öregség birodalmába. („Tanár úr, nyugodtan letagadhat tíz-tizenöt évet!” – Természetesen elhittem.) (Felködlött egy régi, kellemes baráti együttlét, amikor egyikünk így szólt: – „Azért az öregségnek is megvannak
a maga elõnyei!” Örkény István lassan felemelte a fejét, ránézett eme blaszfémia kiagyalójára, elmosolyodott, és megszólalt: – „Na, akkor mondjál egyet!”)
6. A politikai változások legkevésbé sem hatottak arra a boszorkánytáncra, amelyre egy „hölgyválasz” felkérése következtében vállalkoztam. (Kamaszkoromban a
kövér Cseh György Kapás utcai tánciskolájában ismerkedtem
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meg ezzel a kedvesnek tûnõ, a férfiak számára csupán Odüszszeusz kalandjaihoz mérhetõ fenyegetéssel: „Szabad?” – és egy
csábos mosoly, mely biztos halált jelentett, ha az adott hím
nem rendelkezett a görög hõs legfõbb erényével: a leleményességgel.) Hozzáláttam harmadik házasságom romeltakarítási munkálataihoz.
***
Eszter leérettségizett a Móricz Zsigmond (azelõtt
Lórántffy Zsuzsanna, azelõtt és megújrázva: Baár–Madas)
Gimnáziumban. Ez az intézmény sok mindenrõl híresült el, tanára (és igazgatója is) volt a költõ: Áprily Lajos,
késõbb Nemes Nagy Ágnes; jó néhány esztendeig a
Kodály-módszer fellegvárának számított. Mutogatták az
idetévedõ külföldieknek, mint identitásunk egyéb kellékeit: a tschikoscht, goulascht, Piroschkát és a kilenclyukú hidat a Hortobágyon.
Lányom pályaválasztási bizonytalankodását egy sikeres felvételi vizsga függesztette fel, haladékot kapott a
döntésre. Az ELTE karvezetõ-, énekzenetanár-képzõ intézetébe került. Tudtuk, hogy nem ez a végcél, de azt is,
hogy hasznos lesz, bármilyen területre sodorja is az élet.
Vettem egy lakást a Krisztinavárosban, az Attila utcában, a hatodik emeleten. Hitelbõl, mert még nem tudtam eladni a tiszafás, körtés, remetekertvárosi villát. Úgy
döntöttem, hogy ha Szigligetrõl visszajövünk, egyenesen a Haydn-emlékmû közelébe költözünk. Lesz, ami
lesz. Vakmerõ ötletnek bizonyult, de mindent összevetve megérte a kockázatot. Ismét felbukkant egy régi típusú asszony, kedves és csinos banktisztviselõ. Mindent elmagyarázott, rábíztam magam; olyan bátorságot öntött
belém, hogy végül kiegyensúlyozott lélekkel kapálóztam ki a – tõlem teljesen idegen – adósságok tengerébõl.

401

Az agyafúrt hazudozással, rágalmakkal, nyílt rablással és titkolt tolvajlással fûszerezett bírósági jelenetsorról természetesen nincs mit írni.
Volt azonban egy úgynevezett slusszpoén, amelynek
szédítõ becstelensége agyamba hajtotta a vért; máig
sem értem, hogy miért nem ütöttem. Abban állapodtunk meg, hogy a ház eladását kézben tartó, becsületes
és jó szándékú ingatlanügynökségnek járó részesedést
(százalékot) fele-fele arányban fizetjük ki. Mindent aláírtunk már, percek voltak hátra a tragikusra sikerült öt
esztendõbõl. Az OTP igazgatója, az ügynökség vezetõje, Ducsai Éva meg én felálltunk, barátságos arcot vágtunk, mintha a vurstli festett repülõgépében ültünk volna. Megszólaltam:
– Akkor talán fizessük ki az ügynökség járandóságát.
Többszázezer forintról volt szó. X. Y.-né mosolyogva
készült, hogy megszámolja az átnyújtásra kerülõ pénzkötegeket. Éva széles, de torz mosollyal jelentette ki:
– Tudod, mit? Én nem fizetek semmit, egyenlítsd ki te
a tartozást!
Megfordult és kisétált a Margit körúti OTP igazgatói
irodájából.
Az igazgatónõ:
– Ez lehetetlen, ilyet nem tudtam volna elképzelni sem.
Az ügynök:
– És most velem mi lesz? – riadozott.
Lassan kezdtem magamhoz térni; megúsztam az ördög utolsó gyilkossági kísérletét.
– Természetesen kifizetem azonnal!
Gyengéden leültettek. Megkínáltak valamivel; szinte
némán sopánkodtak és csodálkoztak, csodálkoztak. Én
meg szégyelltem magam. Ez a dögletes asszony olyat
ütött, hogy ismét rám számolták a nyolcat. Olyan dicste-
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lenül fejeztem be három házasságom utolsó menetét,
mint Kokó173 , amikor világbajnoki címét óhajtotta megvédeni.
Dagadt orral, vérzõ szemöldökkel, gézzel fáslizott fülekkel, de jókedvûen másztunk fel lányommal a hatodik
emeletre, abba a lakásba, amelybe az ostrom alatt belefúródott egy hatalmas szállító-vitorlázógép. Kiálltunk az
erkélyre. Balra a Gellérthegy a Szabadságszoborral
(a fegyverrel õrködõ szovjet kiskatona szobrát már ledöntötték a hõs vitézek), középen a Tabán gyönyörû
parkja, a Távirati Iroda rakétakilövõ tornya, jobbra a
Krisztina templom, ahol Ferencsik orgonált, és ahol
Széchenyi István feleségül vette Seilern Crescentia grófnõt (sok örömük nem volt benne. De lehet, hogy rosszak
az értesüléseim). A Horváth-kertben egy Joseph Haydnfigura szilárd talapzaton, a távolban a Hárs-hegy és a mögötte magasodó János-hegy, a kivilágított kilátóval. A tabáni park alatt Vuk Karađ ić, belgrádi elemi iskolám névadója, a nagy szerb irodalmár mellszobra és a Rácfürdõ.
Erzsébet királyné (Sissy) szobra kívül esik látóterünkön, s
ez rendben van, mert érzelmeim nem differenciáltak a
Habsburg uralkodóház egyetlen tagjával kapcsolatban
sem. Így hát Sissy sem sorolhat rajongói közé. Jobbra a
második épület: a Petõfi Gimnázium. Hazaérkeztünk.
Kivergõdtünk a magam készítette csapdából, tanulság nem rejtezett az események hátterében. A szabadság olyan, mint a szerelem. „Én nem tudom, mi ez, de
jó nagyon!”174
Könyveim, kottáim, kézirataim, hang- és videofelvételeim, lemezeim, zongorám, nevezetes örökségem:
173. Az egyik legsikeresebb magyar ökölvívó. Olimpiai, amatõr, profi, világés Európa-bajnok.
174. Juhász Gyula
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Thonet forgó zongoraszékem, tárgyaim zsákokba söpört sokasága és néhány bútordarab terpeszkedett a
szép lakás parkettáján, egymás hegyén-hátán. Irgalmatlanul untam már a költözködés, a berendezkedés (fiatalkorban oly izgalmas) fészekrakó szorgoskodását.
Az egyetlen, kényszerbõl megszületõ szellemi izgalom
abból ered, ha észreveszem: na, ez a könyv, lemez, emléktárgy is hiányzik, vagy ellenkezõleg: felfedezek egy
régen elfeledett, sokszor keresett kötetet, kottát, stoppert. Megnézem, beleolvasok, nyomogatom a gombokat, elem kellene bele, a lemez repedt, ki kellene dobni,
de ahhoz nincs lelkierõm, se kukám.
Turkálván a cementes zsákokban, kezembe akadt már
régen semmittevésre ítélt fényképezõgépem. Az NDKban gyártott kis masina – EXA – volt, filmes barátaim ezzel tanítottak a látás, fotózás ismereteire; a távolság, élesség, mélységélesség, zársebesség, fényerõ, a blende
alapfogalmaira, amelyeket becsületesen, jó amatõrként
tudtam alkalmazni a gyakorlatban. A világban kószáló
turisták csak nyomják a gombot (a japánok minden
gondjukat megoldották), s már látni is a kompozíciót;
nem kell óvatosan kivenni a negatívot, beadni a szaküzletbe, várni egy-két hetet, öröm és csalódás között ingadozni: elhibáztam a beállítást, bemozdultam, rosszul
mértem a fényt, hanyagul állítottam be a távolságot, az
élességet? Vagy: vacakul hívták elõ, nagyították, többet
ide nem jövök… Nem voltam szenvedélyes, titkos zsenitudattal megvert amatõr, de volt életszaga, lélegzése,
személyes átéltsége ennek a tevékenykedésnek.
Mindaz, ami ebbõl a szellemi izgalomból megmaradt
a ma emberének, nem több egy neurotikus, virtuális kalandnál, olyan agresszivitást levezetõ dirrdurrnál, mint
amikor a gyerekek (és felnõttek) a játéktermekben mo-
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torozást, repülést, gyilkosságokat, ûrrepüléseket, szörnyû baleseteket élnek át az ezeket szimuláló elektronikus gépezeteken. Van egy mobiltelefonom, azzal gyönyörû, hibátlan fotókat csinálok pillanatok alatt; éjjel és
nappal, szárazon és vízen, nyugalomban és száguldás
közben, magasban és mélyben. Legutóbbi „bravúrom”
az isztanbuli ciszternák sötét csillogású tereiben álldogáló, titokzatos, faragott kõoszlopok megörökítése volt.
A színhelyen jutott eszembe, hogy nálam van a telefon:
nosza! EXÁ-mmal órákon át kínlódhattam volna, hogy
valami épkézláb felvételt készítsek. De micsoda jóízû
szenvedésektõl estem el így! Elmaradtak a káromkodások, a sóhajok: na, végre, talán ez jó lesz! Felemelõ és
dicsekvõ gesztus lett volna otthon megveregetni saját
vállamat: jól van, öreg, még nem felejtetted el a
tanultakat… A telefonváltozat azt jelentette, hogy azonnal megnézhettem, hiszen világít. Forgattam, nagyítottam, kicsinyítettem, lányom is megnézte: áhá! Kikapcsoltam a mobilt, zsebre vágtam, s azóta nem láttam, hol
is voltunk.
Szerettem volna egy mókás metaforával rávilágítani
elkövetkezõ döntéseim metodikájára. Pedig nem metaforára, hanem igazi, realista analógiára bukkantam,
olyanra, amely fényesen igazolja, hogy a technikai fejlõdés nem okvetlenül idegenít el az élet természetes
rendjétõl, illeszkedni képes az ember mûködéséhez.
(Nem vétettem szórendhibát!) Ott lehet a szakadás,
ahol már mindent automatizáltan, szellemi, fizikai és
erkölcsi erõfeszítéseinket kiközösítve mûködtetnek.
(Atombomba, lopakodó, pilóta nélküli repülõgépek, rakétaelhárító rakéták elhárítására szolgáló rakétaelhárító-berendezések, öngyilkos merénylõk, a légkör megmérgezése, korrupt államberendezés stb.)
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(Gyakran kérdezték tõlem elektronikus berendezések csodálói, ellenségei, szakemberek, tudósok és civil barátok: lehet-e
számítógéppel zenét írni? A legpontosabb és legmegfelelõbb
válasz: lehet, de minek. Ez azonban bántja ama aranycsinálók
emlékét, akik évszázadokon át hitték, hogy felfedezik a titkot,
megtalálják a bölcsek kövét. Zenei hangzást lehet készíteni
[aranyosan csillogó ócskaságot is], de nemesfémet – mi több:
mûvészetet – nem. Ez olyan különbség, amely fölöslegessé teszi a további szócséplést. Egyébként ezért nem lehet tankhadosztályokat és atombombázókat szimuláló automatákkal magunk alá igázni a világ népeit. Számítógépen összeeszkábált
zene kíséretében. Hála égnek.)
A magam kitalálta, a lakásberendezés nyomasztó pillanataiban felfedezett konfliktus nem repített a kozmikus térbe. Inkább arra figyelmeztetett, hogy a szép új világ küszöbén saját szememet, érzékszerveimet kell mûködtetnem; csökkentenem kell a jó szándék életlen
optikai csalódásait, a mélységélesség elhanyagolásából
származó hibákat, mert hiszen ott állnak a háttérben az
árulók, a karrieristák, a konjunktúralovagok, a tõlem
idegen és hazug önmegvalósítók, a köpönyegforgatók
rohamcsapatai. Én meg álltam, mint szamár a hegyen:
az a veszély fenyegetett, hogy mindent késõn veszek
észre. Fokoznom kellett a zársebességet, így aztán idõben, nem késlekedve reagáltam, naivitásomat visszafogtam (sohasem sikerült a kívánatos mértékben), pontosan mértem a távolságot: azt ugyanis, hogy ki hol áll,
mennyire távolodott el; önkényes és haszonlesõ torzulásaikat újabb és még korszerûbb objektívekkel rögzítettem. Elégedett, magabiztos, de keserves idõk álltak elõttem. Szokásom szerint kissé megkésve, de nem elkésve
váltottam.
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Blow Up No. 1.
(Michelangelo Antonioni „Nagyítás”175 címû filmremekének angol címe.)
Eredeti, szöveg- és betûhû naplóbejegyzések
1990. január 23. kedd
A mûtét. Most reggel 6 óra van, már megfürödtem, és várok. Nyugodt vagyok. 24 órán keresztül semmit sem… Az intenzív osztályon ébredtem fel, szerdán… Igazán alig észlelem
a külvilágot, kábán alszom, citromos vizet hörpölök.
1990. február 7. kedd
A Durkó–Bozay–Balassa féle M. Z. Társaság naiv, sértõdött, kissé tompa csoport…
1990. február 16. péntek
Haza a kórházból. Ez a várva várt és félve félt nap. Hogyan
indul? Folytatódik mindaz, ami öt évig nem ment? Mi a dolgom az Operával, a zeneszerzéssel, a tanítással, a Fõiskolával, a
családdal… Egészségrõl még szó sincs, elrámoltam a hazacipelt
holmikat, belenéztem a félévi operavizsga videójába. Semmi.
1990. február 20. kedd
Ninon látogatása, majd Marta Jaquart érkezése. (32, rue
Caulincourt, Paris 18e T: 42 64 53 15). Ez az az asszony, aki
évtizede eltávozott Gergelyem szerelme volt a 70-es években.
Nagyon értelmes, humoros, tragikus személyiség, sok olyat
tudtam neki elmesélni, amint nem tudott, nem értett, amit elhallgattak elõtte, megvilágosodtak dolgok és események mindkettõnk számára. Döbbenetes volt ez a fantomidézés, ami nekem fizikai fájdalmat tud okozni, még most se bírom ezt a ha175. Felrobban, felrobbant nagyítás (angol)
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lált elfogadni, de mást nem tehetek. És most megismerni ezt a
„Mártát”, aki boldogságot lopott végzetesen boldogtalan barátom életébe! Elképesztõ és teljesen valószínûtlen.
1990. február 23. péntek
…kimentem Anyukám sírjához, 81 éves lenne, s már 15 éve
halott. Gyönyörû az idõ…
Egy hete, hogy hazajöttem, s lelki egyensúlyom sehogy se
akar helyrejönni. A „család” szörnyû terhemre van, semmi
sem változik.
Ninon azt javasolja, hogy írjam meg gyerekkoromat. De
hát minek, kinek?
***
Kora nyártól õszig még átdugaszoltam az elárvult kábeleket: az új kormány kulturális helyettes államtitkára,
Fekete György (belsõberendezõ) meghív, hogy tanácsokkal lássam el operai ügyekben. Tájékozatlansága imponáló, erõszakossága nevetséges. Én sem vagyok a helyzet magaslatán, mert még nem értem a piacgazdaság,
a visszaállítandó kapitalizmus farkastörvényeit. Informáltságom a marxista-leninista közgazdasági brosúrák
negyven évvel korábbi biflázásából táplálkozik. „Egy bizonyos – kiáltja lelkesen –: a minimumra kell csökkenteni a kultúra állami támogatását. Tartsák el magukat!”
Megalakul a Magyar Zeneszerzõk Egyesülete. Ott
ülök az elnökségben, éppúgy, mint korábban a M. Zenemûvészek Szövetségében. Se pénz, se posztó, éljen a
civil szervezõdés. A Kecskeméti utca valamelyik irodaházának egyik spájzszerû, használaton kívüli, háromszor három méteres termében ülésezünk. Megvitatjuk a
Hungaroton, a Zenemûkiadó „magánosításának” problémáit, egyikünk elõtt sem világos, mirõl is van szó; na-
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gyobb baj, hogy Durkó Zsolt, az Editio Musica privatizálásának miniszteri biztosa (?) sem egészen érti, s mire
felocsúdik, már az olasz Ricordié az egész; ezek rögtön
továbbadják valamelyik amerikai vagy német cégnek.
Zsolt, a (protestáns) zenei pápa felháborodik, hadakozik, árnyékbokszolást folytat. Úgy elcseszte, ahogy a
nagykönyvben található. A magyar mûvek kiadása
megszûnt. Hollós Máté bájmosollyal és igazi, levantei
ügyességgel szerzi meg a Hungarotont. Szemérmesen.
Megmentendõ, ami megmenthetõ. (Lásd az elmúlt másfél
évtized diszkográfiáját.)
Még énekelnek a Debreceni Bartók Béla Nemzetközi
Kórusversenyen, még zsûrizek a Kodály–Bartók énekversenyen, Gyulán és Kecskeméten és a TV „Szó-zene-kép”
vetélkedõjén, Czigány Gyurival, a régi harcostárssal.
Eszterrel együtt kezdjük az iskolát: felvették az ELTE
tanárképzõjére, én meg folytatom a Zeneakadémiát, és
visszaveszem a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolát
(Sugár Miki látja a kárát). Csikorgó térdemen egy másik
B betûs sebész próbál segíteni. Ez volt az elsõ artroszkópos beavatkozás. Béres doktor mindent megtett a
Péterffyben, sokra nem mentünk.
Operaigazgatói lemondásommal egy idõben visszavettem a Szerzõi Jogvédõ Hivatal elnöki teendõit
– Lendvai Kamilló legnagyobb szomorúságára, mert hiszen négy évig õ helyettesített. Ez a szomorúsága és
csalódottsága késõbb rossz utakra vitte.
Hozzáláttam második vonósnégyesem (No. 2.) megkomponálásához. Komlós Péter, a Bartók Vonósnégyes
primáriusa hosszú ideig az Állami Operaház zenekarának elsõ koncertmestere volt. Igazgatásom idején bejelentkezett hozzám, leült az ünnepélyes környezetben, és
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kérte, járuljak hozzá az Operaház kötelékébõl való távozásához. A kvartett, a tanítás annyira igénybe veszi, hogy
nem tud a maga által felállított mércének megfelelõen
teljesíteni. Még formális ellenvetést sem tettem. Õ pedig
arra kért, hogy írjak nekik egy vonósnégyest. Udvariassági gesztusként, vagy nem – mindegy. Megígértem. Eljött az idõ; hozzákezdtem Szigligeten, nagy kedvvel és
lelkesedéssel. Tudtam, hogy mit akarok, nem ijedtem
meg attól, hogy négy évig alig vettem ceruzát a kezembe
(mert hát azzal írok, hol Versatillal, hol Hardtmudttal).
A Komlós–Hargitai–Németh–Mezõ-csapat nekilátott.
Párizsban mutatták be, eljátszották három kontinensen;
nem pincékben, hanem a világ nagyon komoly koncerttermeiben, sokszor, alig lehet összeszámolni. Felvették
rádióban, lemezre, bemutatták a Televízióban. És megtörtént a csoda: más kvartettek is mûsorra tûzték.
Az Auer, az Accord, a svájci Musica Nova, meg mások.
A „nyugati” nagy zenei folyóiratok lemezrecenzióiban feltették a kérdést: miért játsszák olyan keveset ezt a remek
zeneszerzõt a koncerteken? Szerény válaszom az lenne:
mert nem állanak mögötte a zenemûvészet nemzetközi
maffiózói. Ilyen egyszerû. Gyenge vigasz, hogy a szekták
szóvivõi elõbb zuhannak a semmibe, mint azok a mûvek,
amelyektõl borzadtak. Náluk nem a mûvekrõl van szó,
hanem a szerzõkrõl. A mûvek viszont türelmesek.
Blow Up No. 2.
1993. február 24. szerda
Tegnap Durkó hívott fel telefonon, a rádiós lehallgatáson ismerte meg második vonósnégyesemet. Váratlan dolgokat mondott. Többek között azt, hogy a mû az utolsó tíz-húsz év legjelentõsebb magyar kompozíciója; gyönyörû, szomorú, remekül
formált, nagyszerûen megmunkált darab. Meglepõdtem…
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1993. február 28. vasárnap
Eszter fõzött ebédet, ami a tegnapi maradékból és a ma vásárolt grillcsirkébõl állt össze. Utána belenéztünk egy hihetetlenül bugyuta Barbra Streisand-filmbe, s rögtön indultunk
húgomhoz, Marihoz, hogy megünnepeljük 50. születésnapját.
Õ meg felköszöntött (63.). Ritka találkozásaink, mint mindig,
rövidre és tartalmatlanra sikerülnek. De hát ez így megy már
sok évtizede…
Lányomat hazavittem, majd én – most már nagy sokára –
elmentem Czigány Gyuriékhoz. Ildikó is otthon volt, s én is
megpróbáltam feszegetni a pilótasággal kapcsolatos csomagot.
Ez az okos lány teljesen irracionális, s arra jöttem rá, hogy
nem is szabad másra rábeszélni, mert hát így boldog…
Gyuriék mindenesetre nagyon aggódnak, s kimondták a szörnyû szót. „Van ebben valami végzetes.”
1993. március 1. hétfõ
A harmadéves rendezõket oktattam a Wozzeck szépségeire, dramaturgiai, zenedramaturgiai bravúrjaira… A metrón
egy román koldusasszony – egy gyerekkel a karján – gyönyörûen énekelt valami csodálatosan díszített népdalt – persze
szomorút. Szerettem volna hallgatni, de az emberek sziklakemény közönye zavarba hozott… leszállás elõtt adtam neki
ötven forintot, lehetõleg úgy, hogy senki se lássa.
***
A Zeneakadémián (pardon: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen) a múló évek során sok tehetséges fiatalember, lány került abba a szellemi közösségbe, amelyet a magam lelkiismerete, tudása, pedagógusi stílusom
formált olyanná, amilyen volt. Rámenõs, de ellenvéleményt is jól tûrõ, ironizálásra hajlamos, de a humort sem
megvetõ, másokat és magamat, klasszikusokat és kortár-
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sakat, zenemûvészeket, írókat, festõket, politikusokat,
történelmet és demagógiát kíméletlen élességgel bíráló
hajlandóságom a gyengébb idegzetû mûvészpalánták
egy részét bizony megviselte. Sokan ültünk együtt:
okos, intelligens, egyszerûbb, ájtatos, cinikus, mûvelt,
sok mindenben szinte analfabéták, szakbarbárok, titokzatosságot mímelõ sámánok, mindenen sírva fakadó lányok keresték az utat önmagukhoz – és természetesen
hozzám. Aki bírta, bizonyosan jól járt, aki szemmel láthatóan nem, annak én javasoltam a tanárcserét. Jeleztem, hogy én nem tudok megváltozni, nem is akarok; aki
viszont nem kedveli, ha szidom Berlioz gyötrelmes harmóniáit, erõlködõ dallamait, a fortepiánó kínos hangszínét, hamisságát, és rosszul tûri, hogy nem vagyok elragadtatva Xenakis vagy Dukay Barnabás zenéjétõl, az azóta
sajnálatosan elhunyt Halász Péter színházszemléletétõl –
jobb, ha nyugodtabb világba kér vízumot. Megértem, és
tétovázás nélkül kiadom az útlevelet.
Álnokság lenne, ha azt mondanám: a legnagyobb meglepetésemre nem ez történt. Valójában természetesnek
tartottam, hogy más tanárok óráiról sokan jöttek hozzánk! Élvezték a légkört. Megmutatták darabjaikat; nem
ijedtek meg, hogy olykor pontosan az ellenkezõjét mondom, mint amit saját tanáruktól és társaiktól hallottak.
(Boldogult Viski Jánosnál befelé pukkadoztunk, még mosolynak sem volt helye, Szabó Ferenc körül fagyott és zord volt a levegõ. Elõdökrõl, kollégákról szó sem esett, kritikai megjegyzés
pedig elképzelhetetlen volt. Szervánszky mondatát: „Hát, ha a
kollega így gondolja?!” – Nem kommentálom. Farkasnál elegáns szellemesség lebegett, nálam mindennapos vendég volt a
harsány nevetés, a megdermedés, az öröm, a deklaratív és a belsõ sírás.) Fekete Gyula (ha éppen nem volt Amerikában)
vagy Tallér Zsófi – Bozay növendékei –, a két szlovák,
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Soproni176 dédelgetett kedvencei177 rendszeresen bejártak óráimra. Amikor lehetõség adódott, Zsófit magam
mellé vettem demonstrátornak. Az egyetemmé válás láza hatalmába kerítette a Zeneakadémia vezetõit, kitalálták, hogy kell (!) demonstrátor; sejtelmük sem volt róla,
hogy mit takar ez az elnevezés. Mellém szegõdött hát tanársegédnek (én így értelmeztem, és senki sem emelt kifogást), persze fizetést nem kapott. Zeneakadémiai pályafutásom teljes idõtartamát áttekintve, õ volt a legtehetségesebb zeneszerzõnõ – egyfelõl, másfelõl a legszebb
nõ, aki megfordult a Liszt Ferenc téri épületben. Teljesítette a demonstrátori feladatkört is. Éppen a variációs
forma rejtelmeit elemeztük, s feltettem a kérdést:
– Néhány alkalommal Bach Goldberg-variációiban búvárkodunk majd. Sajnos meghaladja zongoratudásomat e fantasztikus mû eljátszása. Milyen CD-t hallgassunk meg?
Fõleg Glenn Gould nevétõl zengett a terem, s ekkor a
koromfekete hajú démonstrátor178, fejét jellegzetesen
megbillentve, megszólalt:
– Én is szívesen eljátszanám. Tudom talán kívülrõl is.
Mindannyian Zsófira meredtünk, hiszen ez a mû a
nagy és tapasztalt zongoramûvészeket is gyakran megtréfálja. Õ is érezte, hogy kissé túllõtt a célon:
– De ha lehet, csak a következõ órán; addig még átveszem néhányszor.
Eljött a következõ óra. Mikor leütötte a bõ ötvenperces hatalmas mû utolsó hangját, az én torkomat is szorongatta valami. Az amerikai filmek érzelmes happy

176. Aki féltékenységében kapta azt a mímelt idegrohamot.
177. Miroslav és Olga Kroupa
178. Pardon a suta csacskaságért!
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endje láttán éreztem ilyesmit kamasz koromban, amikor rózsaszínbe fordult a világ.
Jó csapat volt hát körülöttem: Hamar Zsolt, aki a karmesterpályára emigrált a késõbbiek során, Kovács Zoltán,
az ízig-vérig muzsikus, aki jól zongorázik, az Operaház
elsõ fagottosa, vezényel, és akinek páratlan komponálási tehetsége, formaérzéke mindmáig a legreményteljesebb pályaívet ígéri. Vele kapcsolatban érdemes megemlítenem azt a furcsa tapasztalatomat, amelyet elég nehéz
röviden közzétennem.
Van olyan ember – a mi esetünkben: mûvész –, akire
az isten a szükségesnél több tehetséget pazarolt. (Emlékeztetõül: Székely Iván, Csík Erzsébet, Szunyogh Balázs és
saját korosztályomból: Kistétényi Melinda…) Különös,
enigmatikus ellentmondás rejlik ebben az állításban.
Olyan mohó és féktelen a befogadó- és integrálóképessége az ilyenféle adottságnak, a legnemesebb értelemben vett szivacs-alkatnak, hogy nehezen engedi
napvilágra jutni az alany saját, többnyire nagy mélységekben rejtõzõ, csak kemény munkával kibányászható
közlendõjét. (Érdemes megemlítenem egy Ki mit tud?példát. Gálvölgyi János, a jeles színmûvész, azzal lett
gyõztes, hogy utánozhatatlan tökéllyel utánozta a közismert színészek viselkedését és beszédhangját, -modorát. Talán nem túlzás az az állításom, hogy évtizedes,
csodálatos küzdelemmel jutott el önmagához, és ahhoz,
hogy az alakított figura szólaljon meg és létezzen a filmen és
színpadon, ne pediglen Gálvölgyi János.) A zeneszerzésben (költészetben, képzõmûvészetben) ez azt jelenti, hogy ne a kedvelt stílus vagy a Mester beszéljen, hanem Székely, Csík, Szunyogh, Kistétényi; a mi esetünkben pedig Kovács Zoltán. Fokozza a tanár helyzetének
kényességét, hogy racionális érveléssel szinte lehetetlen
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rendet teremteni az érzelmek, a túláradó tehetség okozta zûrzavarban. A tragikusan korán eltávozott, párját
ritkító tehetség, Szunyogh Balázs ötödéves korában írt
remek Variációihoz179 fûzött korrekciós javaslatom után
– amelynek egyszerû mondanivalója az volt, hogy az
egyik variáció eltúlzottan éli bele magát a ragtime zene
modelljébe – a szerzõ felugrott, odarohant az ajtóhoz,
kinyitotta, visszafordult, és „engem igazolni fog az utókor!” felkiáltás után bevágta maga mögött az ajtót. Szomorkásan nevettem el magamat. Balázs e jelenet elõtt és
után szinte túlzott tisztelettel és szeretettel vett körül,
tanársegédem is lett, eszébe se jutott valamiféle renitens
viselkedés. Nem tudtam megszabadulni a gondolattól,
hogy ez a konfliktus, amelyet megpróbáltam felvázolni
a sors meggondolatlan és túlzó bõkezûségével kapcsolatban, ez vezetett fokozatos megzavarodásához és
halálához.
Blow Up No. 3.
1994. február 23. szerda
Nemhiába mentem be a minisztériumba. Taxner Ernõ
megbízott helyettes államtitkár hívott össze egy megbeszélést
az EMB180 privatizációja kapcsán. Kezd már nagyon elegem
lenni az egészbõl. Jelen volt Taxner, Erkel és egy hölgy a minisztérium részérõl, Iványi és még egy úr az ÁV Rt-tõl,
Balassa Sándor, Durkó Zsolt és jómagam.
A beszélgetés elején leszögeztem, hogy nem értek egyet a
meghívottak személyével, mert egy alkalommal, már a múltkor, öt testület vezetõi egyetértettek abban, hogy ebben az ügyben a bürokratáknak nem „súgókkal” kell dolgozniuk, hanem
179. Mihály András felkérésére írta a Budapesti Kamaraegyüttes számára.
180. Editio Musica Budapest
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a magyar zeneélet testületeinek képviselõivel. Közös levelünkkel is dokumentáltuk, hogy elég volt az elmúlt évek pökhendiségébõl, abból, hogy a kormányzat úgymond: nem tud szóba
állni a mûvészekkel, a mûvészettel. Itt most nem volt jelen
sem a Zenei Tanács, sem a Zeneszerzõk Egyesülete, sem a
Zenei Kamara, s én megint úgy érzem, hogy a tanácsadásnak,
a kapcsolatfelvételnek ez igen rossz metódusa.
A privatizációs szakemberek azt bizonygatták, hogy õk a
törvényeknek megfelelõen jártak el, körültekintõen, figyelembe véve a magyar kultúra, a magyar zenemûvészet legsajátabb
érdekeit. Durkó ismét handabandázott, locsogott feldúltan,
elmondta ötezredszer ugyanazt a néhány történetét, példázatát, adta a mártírt. Balassa a hazai kézben maradást szorgalmazta, mert hiszen szerinte csak nemzethû tulajdonviszonyok
és igazgatás képes helyesen vezetni a céget… Kifejtettem,
hogy tõlem akár a polinézek is megvehetik, ha biztosítják a magyar zene érdekeit, s azt, hogy nekünk megfelelõen mûködjék
az egész, s minderre érvényesíthetõ garanciákat szerzünk.
Taxner korrekt tárgyalópartnernek bizonyult, Erkel
ostoba…, Gyertyánfy tárgyszerû volt, az ÁV Rt-sek tisztviselõi szenvedéllyel és elfogultsággal érveltek. Végül is elfogadták a már elnökük (Csepi Lajos) által megfontolt új mozzanatot, a 66,66%-os állami tulajdon megtartását, s új tárgyalások
kezdeményezését a Ricordival, azzal a kiadóval, amely ellen
egységesen foglaltunk állást.181 Két óra meglehetõsen izgatott
és nem túl gyümölcsözõ idõtöltésén estem túl.
1994. március 1. kedd
A Magyar Nemzet kérdést akar feltenni: „Mit vár a választásoktól?” Nem kívántam megvilágítani, útálom és unom õket.
181. Nem lett semmi az egészbõl, a Ricordi fényes diadalával végzõdött ez
az aljas cirkusz.
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Pándi Oszkár újvidéki barátom azt szeretné, hogy befogadási nyilatkozatot írjak alá közjegyzõnél. Nem ugrándozom az
örömtõl, de nem lehet visszautasítani. S még ennek tetejébe:
az egész négytagú család részére.
***
„Balkán! Balkán!” Ez volt a címe Maár Gyula barátom
1993-ban forgatott nagy erejû fimjének, amelyet Panait
Istrati román–francia író kisregényébõl készített. Ez a
film és ez a világhírû író (idehaza kevesen ismerik, pedig Füst Milán már a 20-as évek egyik Nyugat-számában méltatta) csupán ürügy, hogy visszatérjek szülõföldem tájékára.
„Háború! Háború!” Ez volt a címe a 90-es évtized
mérhetetlen szenvedésekkel teli, felfoghatatlan realitásának, a Balkán õsi, elsõsorban vallási ellentétei, látványos kirobbanásának. A civilizált, nyugati világ elképesztõ érzéketlensége, sandasága, alantas és rejtett indítékainak pocséksága szította fel az évezredes parazsat,
lökte le könnyed mozdulattal a tûzhányó kúpfedelét.
Amikor 1982-ben, Kodály Zoltán születésének centenáriumán, szerencsém volt bevezetõt mondani az ünnepi hangverseny közönségének a belgrádi Kolarac koncerttermében, semmi sem utalt a régen eltemetettnek
vélt gyûlölködés felújulására. Akkor már hivatalos vendég voltam, s a Hotel Moszkvában, gyerekkorom álompalotájában laktam, Fedor bácsi nem is értette, hogy
miért nem nála, az ulica Maršala Tita bérházának egyik
felsõ emeletén. Már özvegy volt, elvittem a hangversenyre, majd a magyar nagykövetség fogadására.
Ámult-bámult, életében nem látott ilyet. Azt hitte, hogy
én bizonyára nagyon nagy ember vagyok; viselkedett,
kezében lassan melegedõ pezsgõjével zavartan ácsor-

417

gott a teremben, de boldog volt. Másnap délelõtt mentem fel hozzá. Forró, friss, túrós burek volt az asztalon;
tudta, hogy szeretem. Beszélgettünk, nõsülési terveirõl
mesélt (közeledett a nyolcvanhoz). Csöngettek, belépett
egy asszonyság:
– Emilke! Te vagy az? (Az elsõ könyv 340. oldalán abbahagyott dialógus folytatása.) Biztos nem emlékszel rám,
pedig találkoztunk 1956-ban, Becskereken. A Vojvodina
étteremben dolgoztam, szemben a fõtemplommal.
– Igen, igen – mondtam meglehetõsen bizonytalanul.
– Jóvót kerested, apukádat, ha jól emlékszem.
– Igen, igen – válaszoltam. – Aztán megtaláltam. Hazamentem Magyarországra, és két-három év múlva újra
kezdtem a keresgélést. Eltûnt. Tetszik róla tudni valamit?
– Hát nem tudtad? A következõ évben meghalt.
1941–1956 tizenöt esztendõ, 1957–1982 huszonöt esztendõ: negyven éven keresztül nem tudtam, él-e, hol
van, gondol-e rám, hova temették. Három hónapig biztos voltam abban, hogy megvan, beteg, összeomlott, de
él; boldogtalan és szegény, mint a templom egere. Még
csak ötvenegy esztendõs, alkoholista, de megígérte,
hogy soha többé… Újra semmi, keresés, immár rendõrségi mozgósítással, eredmény nélkül. S most megjelenik egy kedves, jóravaló, idõsödõ asszony, akitõl megtudom, olyan egyszerû szavakkal, amelyek már-már
felháborítóak, hogy huszonöt éve elhagyta kényszerbarangolásai színterét, ezt az igazi siralomvölgyet, ahol
se örömet, se boldogságot, se reményt, se szeretetet
nem talált. Én meg kóvályogtam szelleme körül; egyszer megfogtam, mint ahogy annak idején megmutatta
nekem a rézágyon gördülõ gömbvillámot, de aztán õ is
kiment az ablakon. Remélem, hogy az ég felé.
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A második évezred utolsó, véráztatta évtizedében
felerõsödött ragaszkodásom a szülõföldhöz. Barátaimhoz: szlovénekhez, bosnyákokhoz, szerbekhez, makedónokhoz, horvátokhoz és koszovóiakhoz sok szálon
kapcsolódtam. Ha nehezen is, de elfogadták, hogy zeneszerzõként is van közöm hozzájuk; egyre több darabomat tûzték mûsorra, közben pedig a népek egymás ellen fordultak. Hiába kérdeztem: de hát miért? Az istenért! Nem tudtak választ adni, õk csodálkoztak a
legjobban. Borzasztóan fájt, hogy egy gyönyörû ország,
színes világ, tehetséggel zsúfolt vidék pusztul a 20. század legvégén; akkor, amikor éppen arról van szó, hogy
egyesíteni kell a vén kontinens népeit, nemzeteit, országait. Ráébredtem, hogy gyerekkorom óta dédelgetett álmaim teljesülése újabb évszázadokkal késhet, hogy a
Duna menti népek – legalábbis az én életemben – már
nem képesek megbékélni. Mi, magyarok, alig tudjuk,
hogy ki az a Panait Istrati, Emil Cioran, Eminescu vagy Ivo
Andrić, Milorad Pavić, Petar Petrović Njegoš, Danilo Kiš
vagy Miroslav Krlež a, Ivan Meštrović. Õk sem tudnak rólunk sokat. A legnagyobb rejtély: a kölcsönös és jó szándékú kíváncsiság teljes hiánya. A kis népek igazodási defektusa – amelynek fõ mozgatórugója a kisebbrendûségi érzés, a védelemkeresés, a gõgös elzárkózás a
hasonló sorban élõk szenvedése, tehetsége elõl –, megrontja az élet ízét, örömét.
Keressük a nagyok kegyeit, utáljuk, ha az angolok, a
franciák vagy a németek lenéznek bennünket. Ezért aztán nekünk is le kell néznünk valakit. A szlovákokat, a
románokat, a szerbeket… nem nagy „kunszt” folytatni.
Szinte elölrõl kezdõdött mindaz, amit 1956 végén lezártnak éreztem. „Mi a magyar?” – tette fel a kérdést
Szekfû Gyula 1939-ben, és sokadmagával igyekezett
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választ fogalmazni. A vizsgálódást azonban újra és újra
el kell végezni; mindenkinek külön-külön, és bármenynyire nehéznek tûnik: együtt is. Ezen vergõdik, tipródik minden magyar ember, meg a nép; idehaza is, más
tájakon nem kevésbé.
***
A szétesett Jugoszlávia még mutatott valamiféle „felvevõképességet” darabjaimmal kapcsolatban. Szorongató öröm volt ez számomra, nemcsak azért, hogy szeretett szülõföldemen is felhangzik, amit írtam, hanem
azért is, mert pislákolva bár, de világított egy kis remény, hogy csak elmúlik ez a rettenet. Abban a belgrádi
koncertteremben, amelyrõl már többször írtam, szólalt
meg a második vonósnégyesemmel egy idõben írt Concertinóm trombitára és zenekarra, a IV. kantáta (Mind
elmegyünk).182 Ez utóbbi igazán különös körülmények
között. Hatalmas diáktüntetések voltak Beográdban a
Milošević-féle diktatúra ellen, nap, mint nap, a kora esti
órákban. A Kolarac az egyetemi városrészben van, elõtte
óriási térség, itt gyülekeztek a fiatalok, többnyire százezres tömegben. Fél hétkor. A koncert pedig fél nyolckor kezdõdött. Hitetlenkedtem: nem lesz ebbõl hangverseny… Lett. Az egyetemisták hétkor elindultak; negyed nyolckor már teljes csend volt, s a nézõk nagy
nyugalommal megtöltötték a termet.
Második vonósnégyesemet egy svájci társaság játszotta el a Savacentar modern, nagyméretû auditóriu182. Tasić Katalin drága barátom, a požarevaci Barilli leánykar karnagya
mutatta be. Szerbia kellõs közepén sok-sok magyar mûvet tanított be magyarul, a szép és jól éneklõ szerb lányoknak. Rólam írta disszertációját,
most a Belgrádi Mûvészeti Egyetem kragujevaci zenei tagozatának tanszékvezetõ tanára.
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mában. Késõbb, a háború után, Kovács Dénes az
Amadinda ütõegyüttessel játszotta el Passamezzo &
Saltarello címû, neki írt darabomat, túlzás nélkül: falrengetõ sikerrel. Ez volt Dénes utolsó fellépése (és tán öröme is), röviddel ezután bekövetkezõ halála elõtt.
Ljubljanában a trombita-concertino ment többször,
Geiger György játszotta, fafúvókra írt kvintettem sokszor,
II. szimfóniámat a szlovén filharmonikusok Hamar Zsolt
vezényletével játszották nemrégiben, kétszer egymás
után.183 Zágrábban az I. kantátát, majd 2005-ben a C’est
la guerre-t adták elõ. Ezek a legfontosabb alkalmak vigasztalóak voltak, ellenkezõjét bizonyították a régi római mondásnak: a fegyverek közt hallgatnak a
Múzsák.184
Blow Up No. 4.
1994. május–szeptember (Szó szerint idézett naplóbejegyzések)
E. O. pszichiáter, mániákus, zavaros vagy inkább ostobácska doktornõ, aki – miközben a Pygmaliont írom (!) –, állandóan a jó útra akar terelni. Mit lehet és szabad enni, mit nem,
tornászni kell (ideggyulladást kapok, s a jobb kisujjam azóta
is zsibbadt185), mindenhez jobban ért (a mûvészethez is persze), tökéletesen kudarcos életét kellene példaként tisztelnem.
Kutyája csodálatos, az hiányzik.

183. Külön érdekessége a dolognak, hogy a második koncertet egyenes
adásban közvetítette a Ljubljanai Rádió 3. mûsora. Nem voltam ott, de
internettapasztalataim lehetõvé tették, hogy itthon hallgathassam meg a kitûnõ elõadást. Furcsán hangzott szobámban a nagy taps; felálltam a fotelbõl,
és csináltam egy pukedlit.
184. Inter arma silent musae.
185. Ma is: 2007 márciusában.
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1994. december – 1995. március
U. A. nagyon tehetséges mezzo (30), szép, buta, fájón szerettem bele, rohangálás Grazba, tökéletesnek mondható, szenvedélyes, kölcsönös szerelem; s egyik napról a másikra elment.
Valójában nincs magyarázat.
***
Sohase szerettem a magányt. Mindig szerettem a nõket. Nagyon. Róluk sok mindent elmondtam; rengeteget kaptam tõlük, talán csak én adtam többet nekik.
Körülvettek: kezdetben Mami, majd a nálam idõsebb
asszonyok, aztán a fiatalabbak, a karcsú szõkék, a hajzuhatagos feketék, az okosabbak, a buták, a számítók,
az önzetlenek, a jók és a rosszak. Három felbomlott házasság.
Lányom felnõtt, önállóvá vált. Riadtan néztem a tükörbe: és velem meg mi lesz? Hányódtam ide-oda, mint
Jónás a hajófenéken, hetekben vagy hónapokban is alig
számolható idõtartam kötött egyikhez, másikhoz. Voltak érzelmi érintettségeim, de a legnagyobb baj abból
származott, ha a nõk választottak engem.
Blow up No. 5.
Három utazás
Washington–New York (emlék)
Az elsõ (1994) az USA fõvárosába vezetett, Washington D. C.-be. Életemben elõször: Amerika! (Kuba nagyszerû volt, de az más.) Kongresszus a szerzõi jogok védelmérõl (Cisac). Olyan, mint a híradóban: bejárhatatlan nagy terek (a térdem, a térdem!), a legelõkelõbb
szálloda, egy icike-picike bohémnegyed; a Szlovén Társaság elnökét és munkatársait hívjuk meg egy étterembe; ölelgetjük egymást Dane Škerl barátommal, drágán
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és rosszul eszünk. A már említett Fehér Házbeli vacsora
zuhogó esõben; Clinton kezet ráz velünk, majd szaxofonozik. A jazz legnagyobbjai énekelnek, játszanak, szmokingunk térdig sáros. Felejthetetlen este.
Egyedül repülök tovább New Yorkba egy pici géppel.
Vagy háromnegyed órát körözünk a Kennedy repülõtér
felett (nem kapunk leszállási engedélyt). Kinga vár;
mindketten örülünk, hogy megtaláltuk egymást ebben
a városnyi térségben. Elhoztam magammal a már befejezett VII. kantáta – Pygmalion – kórusszólamait, hogy
tanulhassák Phoenixben. A városi szimfonikus zenekar
rendelte meg a darabot; Ovidius Metamorphoses címû
remekébõl választottam ezt az epizódot. A kórus latinul
énekli el a nõkben csalódott király történetét, aki elefántcsontból farag magának egy ízlése szerinti szobrot, beleszeret, Vénusz életre kelti a gyönyörû faragványt, s
boldogan élnek… A narrátor pedig angolul (vagy a világ bármely nyelvén), zenébe iktatva mesél.
Bemutató: 1995 tavaszán. Természetbarát eledeleket
fogyasztó unokahúgom (Vaj avagy margarin? Ez itt a
kérdés!) már közel negyven éve él Amerikában (Arizonában), és még nem volt ebben a fantasztikus városban. Aggódtam, hogy a fõvároshoz hasonló csalódás ér. Az élmény azonban minden képzeletemet felülmúlta. Egy hétig rohangáltunk, mindent láttunk, amit kell. Leütöttem
néhány hangot Rahmanyinov Steinway zongoráján.
A New York-i Szimfonikus Zenekar Bartók Concertóját
játssza: sajátjuk a mû, a közönség õrjöngve ünnepel.
Megnézzük a Macskák címû musicalt. Szünetben, a
színház elõtti úttesten szenzációsan produkálják magukat nyilvánvalóan állástalan táncosok. Alig akarok viszszamenni a hatvan-hetven dolláros ülõhelyeinkre. Rengeteget gyalogolunk, s a felhõkarcolók és a szinte föld-
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szintes házak váltakozásában rádöbbenek: a bevándorlók azért építettek ilyen rettenetesen magas házakat,
mert Európában nem lehetett. Fityiszt mutattak a vén
kontinens vaskalapos elõírásainak, a megszabott párkánymagasságoknak, a bürokrata városi tisztviselõknek. Szabadok voltak. Ma is azok. Nem locsognak, filozofálnak, elmélkednek, szónokolnak a szabadságról.
Szabadon élnek; nem hivalkodva. Természetesen.
Izland (szöveghû naplóbejegyzések)
1995. szeptember 25.
Levittem Fehérvárra Déri Emit. Remek asszony. Istenem!
1995. szeptember 26–27–28–29.
Reykjavik–Izland. Falu, kikövezett falu ez a fõváros… kristálytiszta levegõ… bazalt, láva, csenevész fák a családi házak
elõudvarában… egy nagy meleg pocsolyában (gejzírvíz) fürödtek a hedonisták a Blue Lagune-i fogadáson… volt tanítványom,
Gunnstein Olafsson keres meg… jönne vissza (Pestre)… egy
nap Koppenhágában, jó város… Ferihegy 2. Emília vár (…)
Suzukimat feltörték, rádió ki, ablak szilánkokra zúzva…
Ausztrália (szöveghû naplóbejegyzések)
1996. április 27.
Gyertyánfy Péter fõigazgató, Zsuzsi – a felesége, meg én.
CISAC186 adminisztratív tanácsülés; Roma–Bangkok–Sidney,
20.000 km, Alitalia, görnyedt szundikálások, ûrhajóskoszt,
gyûrõdés, géphiba, 10 órás késés, római séta, bangkoki borzongató emlékezés Meznerits Ivánra187 (sok évvel ezelõtt, itt gá186. A szerzõi jogvédelemmel foglalkozó társaságok nemzetközi társasága,
az UNESCO felügyeli.
187. Mari rendkívül sikeres ügyvéd férje. A tragikus halál után húgom három fiút nevelt fel egyedül.
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zolta halálra egy busz!), melbourne-i szálloda, végül közel 44
órás út után: SIDNEY…
1996. április 29.
Nyitófogadás, ahol évtizedek óta elõször – felöntöttem a garatra. Berúgtam! Te jó Isten! Másnaposság, rosszullét, majd
megfázás ebben a rémes klímában.188 Esõ, esõ, fülledt meleg,
depresszió, autogén tréning, tanácstalanság, gyógyszerek,
gyûlölködõ ülések (orkán erejû kondicionálás az ülésteremben), Zieglert, a francia fõtitkárt meg akarják buktatni az angol–amerikaiakkal összefogó hollandok.
1996. május 1.
Zsuzsiék ideszármazott barátai (félnek otthon, mert
zsidók… jó, mi?). Két izgatott lény, egy csuromvizes házban (ez
a vagyonuk, a büszkeségük), egy fiúval, több „magyar club”-bal,
ahol töltött káposztát falatozik az összegyûlt embercsoport, táncolnak a Nagy-Magyarország térkép alatt (valcert), elbõgik a
„felállott a Jancsi bácsi nyakkendõje” címû nemes dalt egy tangóharmonika és gitár kíséretével, fáj nekik a haza sorsa, és így tovább. („Mondtam a Torgyánnak: Jóóózsikám…!”)
1996. május 2.
(…) meghallgattam a szimfonikus zenekart (Respighi: Madarak, Csajkovszkij: IV. szimfónia) a híres Sidney Opera hatalmas (háromezer nézõ?) hangversenytermében. Jó együttes, egy
túltengõ, X-lábú, lúdtalpas karmesterrel. Az épület páratlan,
vitorlákra emlékeztetõ héjszerkezetét nem érdemes leírnom.
(Közismert.) Akvárium („a világon a legnagyobb…”), alulról
nézhetõ a fókák fickándozása, a cápák méltósága; a ráják, mint
a napernyõk.
188. És megszakítás nélküli légkondicionálásban!
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1996. május 5.
Utolsó nap ebben a víztõl alul-felül csorgó metropolisban.
Gyertyánfyék eltávoztak barátaikhoz (két hétre maradnak
– azt hiszem, belebolondulnék!). Esztert utcáról felhívtam: továbbjutott a második felvételi fordulón. Ez az egyetlen, igazi
örömöm. Holnap vissza Rómába; Emília odajön.
1996. május 9. RÓMA
Drága, szerelmetes Város! Via Giulia 1. Ismét itt, a ’80-as
évek boldogtalan boldogságának emlékével. Este elgyaloglok a
Trastevere állomásra, ki a repülõtérre, Emília elé. A Malév is
pontos, vicinális, busz, talicskázás a kofferral. A lakosztály felújított, fényes és barátságtalan. De jó, hogy itt lehetek!!
***
A nyugatról importált normák, tudományos társadalomszervezési elvek betörtek a felsõoktatásba. Vezetõ
pozíciót csak 65 éves korig lehet betölteni, mondták a
fennkölt liberális szakértõk, s miután a Zeneakadémián
tanszékvezetõ voltam, a szolgalelkû és meglehetõsen
ostoba zongoramûvész, akit Soproni után neveztek ki
rektornak, valamelyik nap megállított a büfénél.
– Megnéztem, kérlek, az adataidat. Sajnos 1995. február kilencedikén véget ér a megbízásod – szólt Lantos
István, a két-három évtizede még reményteljes pályát
kezdõ „billentyûs”. (Mert hát orgonamûvész is volt,
meg magába szédült rögtönzõ.)
– Talán szerencsésebb lenne, ha a tanév végéig elvégezném, amit kell.
– A szabály az szabály, kérlek.
– A hülyeség az hülyeség, kérlek – válaszoltam.
Mit tesz a pártos bürokrácia? Három hónapra megbízza Balassa Sándort a tanszékvezetéssel. Elkezdõdött a
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jó pontok gyûjtögetése, megindult az egyetemmé alakulás összes, hátrányos intézkedéseinek koncentrált támadása a mûvészet fellegvára ellen. A tudatlanság, korlátoltság, a hatalomnak megfelelni alázatos hajbókolása
több, mint tíz éve rombolja az érdemi munkát. Az ezredforduló után már csak a doktorképzés (DLA = doctor of
liberal arts) írásbeli vonatkozásai fontosak. Az, hogy ki
miként zongorázik, hegedül, trombitál – másodlagos.
Írjon tartalmas dolgozatokat komoly dolgokról, akkor
majd taníthat is. A szavak, a szövegek, a posztmodern
egyetem verbalizáló, locsogó tudálékossága elárasztotta, fuldoklásra kényszerítette a tehetséget, a szépséget,
az elhivatottságot. A tudatlan tudósképzés, az elméleti
zenélés, az ízlés nevében elkövetett borzalmas ízlésficamok orátorai foglalták el a pozíciókat, nincs kegyelem.
(A képzõmûvészeti egyetemen például nem kötelezõ
„tantárgy” a rajz! Fakultatív lehetõség csupán azok számára, akik kíváncsiak egy tárgy, élõlény, akt és más dolgok lerajzolásának titkaira.) Végigvittem osztályaimat,
részt vettem a doctorandusképzésben. (Egy szemeszter –
egy opera; mindenre kiterjedõ zene-, szöveg- és drámaelemzés. Ez sok örömmel és rengeteg munkával járt.)
Lassan kihátráltam ebbõl az aktakukacok, áltudósok
uralta nihilbõl. Fél évszázada kezdtem tanulmányaimat
az akkoriban sokat bírált és megvetett lila gömbök, színes kutak, cirkalmasan díszített falak eklektikus rengetegében. Ötven év telt el, s én befejeztem a tanítást az
égig magasztalt, könnyfakasztó meghatottsággal, reszketeg hangon dicsért lila gömbök, színes kutak, cirkalmasan díszített falak szecessziós rengetegében.
Fáradtabban, de fájóbb szívvel szakadtam el a Szentkirályi utca „Petrovics”-termétõl. Azt a tényt, hogy sohasem veszítettem el naprakész kapcsolataimat a világ-
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gal, a politika, a filozófia, a film, a színház, a mûvészet,
de akár az irodalom legújabb fordulataival, hallgatóimnak köszönhettem. Homlokukat saját kezûleg díszítettem fel a babérkoszorúval, úgy, ahogy õk is az én
nyakamra kötötték a „nyakkendõ-díjat”.
Hosszú idõn át töprengtem saját utódlásomról. Szerettem volna, ha megmarad az a bizalommal telített légkör, amelyben a zene jól érzi magát, és amely lehetõvé
teszi e titkokkal teli mûvészet értelmes befogadását,
megértését, szépsége gyönyöreinek felismerését. Jelöltjeimet kipróbáltam, magam mellé vettem. Sokan voltak,
közülük Sugár Miklós, de különösen Tóth Péter volt az,
aki nagyon jól csinálta. Végül aztán – mert ilyen az élet
– rátaláltam az „igazira”: Tallér Zsófiára. Nyugodt szívvel
vettem át Székely Gábor rektortól azt az arany pecsétgyûrût, amely közel negyvenévnyi tanári mûködésemet ismerte el és konfirmálta.
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14.

Kóda
A második évezred vége, a harmadik eleje: ennek pontos meghatározása fontoskodó és meddõ vitát váltott ki
a világ szórakoztatóiparában. Az a kérdés, hogy 2000.
január elseje már a 21. század hajnala, vagy várnunk
kell erre még egy évet 2001. január elsejéig, nem borzolta fel a világ lakosságának idegeit. Örültem, hogy megértem, Karola, aki változatlan intenzitással kergette el a
nagy kaszást, nem kevésbé. Rohangált Milánó és Budapest között, evett-ivott, kiabált, hogy végül a Casa
Verdi189 legyen utolsó elõtti otthona, ahonnan egyenesen a Fiumei úti sírkertbe költözött.
A tanítás szorítása enyhült, a közügyek fojtogatása
fokozódott, hol gorombáskodással, hol tisztségekrõl való lemondással próbáltam menteni, ami menthetõ.
A Nemzeti Kulturális Alap lassan milliárdokra rúgó
bevételeinek visszaforgatása a kultúra programfinanszírozásába szerencsés és sikeres konstrukciónak bizonyult.
Annál szerencsétlenebb volt a hatalom farkasétvágya és
pénzéhsége, amivel folyamatosan megcsapolta a kasszát,
és a nekik tett szolgálatok mértékének megfelelõen osztogatta el a seggnyalók körében. Akkor mondtam le a bizottsági tagságról (felelõsek voltunk a pénzek elfogulat189. Milánó színészotthona, amelyet Verdi alapított.
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lan és tisztességes elosztásáért), amikor az egyik rámenõs
kormány a bevételek ötven (!) százalékára jelentette be
igényét. Jogtalanul, törvényellenesen, gátlástalanul.
Rajzfilmes kitûnõségünk volt az elnökünk: csak sápítozott, hallgatott, pironkodott. Meg hallgatott.
Az Artisjus elnöki posztján idegõrlõ erõfeszítéseket
tettem az egyre jobban aktivizálódó könnyûzenészek kordában tartására. „Mi tartjuk el a „szomorúzenészeket”190! – ordítozták úton-útfélen, a Kisstadionba illõ
hangerõvel. Kis igazság volt benne, de nélkülünk (és a
régi „szomorúzenészek”: Schubert, Mozart, Schumann,
Csajkovszkij, Bach, Chopin nélkül) ugyan mire mentek
volna?!? A nagy igazság pedig az volt, hogy õket viszont
a Beatles, a Rolling Stones, az Abba, a musicalszerzõk és a
többiek tartották el. Nem dicsekvésre méltó dolog, de
talán én voltam az egyetlen, akinek volt valamelyes tekintélye a magukra talált ragadozók elõtt. Sokukat ismertem, és tudtam különbséget tenni a szakemberek és
a dilettáns hordák között.
A probléma megvilágítása túl hosszadalmas lenne.
A hatalomra éhes szomorúzenészek viszont az én feláldozásomtól sem riadtak vissza. Errõl – Lendvai
Kamilló és mindenekelõtt Hollós Máté gyászos üzelmeirõl – már írtam. Az egészben az vált tragikomikussá,
hogy a komolyzene általam kiépített védõvonalait kínos
ostobasággal, beszarisággal feladták, lerombolták, és
behódoltak a mai, többnyire tehetségtelen és – különös
módon – sikertelen nagypofájúaknak191. Vale.
***
190. Talán Szörényi Levente ötlete volt ez a találó elnevezés. Úgy vélem,
folklórértékû meghatározás.
191. Megértést kérek a harsányabb szóhasználatért, de ebben a világban
finomkodásnak nincs helye.
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„Nem akartam én semmi rosszat,
mégis hallom mindenfelõl,
hogy szidnak az igazi rosszak,
hogy szidnak az ostoba jók.
(…)
Megútáltam hitet és csókot
s nincs árulás, mely nekem ujság
és a szánalmas kis tanulság,
amit szereztem, annyi csak,
hogy: ember, rejtsd el magadat!
Én mást tettem, õszinte voltam,
a tolvajnyelvet még nem tudtam,
gyermeki szám kimondta nyomban,
ami csak az eszembe ötlött,
(…)
Szerettem barátaimat
és lettek ellenségeim,
s akik egykor elcsábitottak,
gyaláznak mindenféle nõk.”192
Sokat dolgoztam, de az arány lassan a hangszeres zene javára billent. Szenvedélyes szövegszeretetem azonban nem hagyta magát, s így írtam még két kantátát.
A nyolcadikat Panasz és vigasz címmel (No. 8.), tenorhangra és zongorára, Szabó Lõrinc verseire, három tételben: 1. Fegyvertelen 2. Ima a gyermekekért 3. Napfény
és vihar. Harminc esztendõ hitelesítette azt a választ,
amelyet az élet adott Babits Jónás könyve rendületlenül
követett parancsára: „Te csak prédikálj, Jónás”!
Szabó Lõrinc keserû soraira írt zeném nem parancsmegtagadás; inkább igazolása annak, hogy tisztességes
192. Részletek Szabó Lõrinc Fegyvertelen címû versébõl.
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cselekvés nélkül nem lehet élnem, de a következmények kiszámíthatatlanok. Megsértõdni nem lehet. A fájdalom azonban kegyetlenül meggyötri az embert.
Gulyás Dénesnek szántam; tudtam, hogy mire képes.
Nem bíztam semmit a véletlenre, úgy írtam meg, hogy
örömmel énekelje. Nagyszerûen adta elõ, mûvészete
csillogott, könnyeket csalt a szemekbe. Rádiófelvételre
nem került sor, mert olyan összeget kért, ami teljesíthetetlen volt. Írtam neki egy dühös levelet, mérgemben
könnybe lábadt a szemem: „miért akarsz az amúgy is
kiszolgáltatott magyar szerzõk elõadásával meggazdagodni?” A kérdés kissé teátrális volt, de volt magva.
Fekete Attilára bíztam a darabot, elénekelte a rádióban,
diplomakoncertje mûsorába is beillesztette, kívülrõl
tudta. Szenzációs produkció volt.
A kilencedik kantáta – A Dunánál (No. 9.) Pest, Buda,
Óbuda és a Margitsziget egyesítésének százhuszonötödik évfordulójára készült. A Fõváros rendelte meg,
akárcsak az ötvenediken, 1923-ban. Akkor Bartók, Kodály és Dohnányi írta a mûveket.193 Felidézni se igen
tudom azt a gyomorremegést, amikor megtudtam: kik
azok, akikkel meg kell mérkõznöm. József Attilához fordultam; õ kísérte végig életemet, mindig más volt és
mindig ugyanaz. A legnagyobb. A város, a szegények,
az utcák, jármûvek, a boldogtalanság, a boldogság, a
Duna, a szerelem, a „de szeretnék gazdag lenni, egyszer
libasültet enni”, az „Aludj el szépen, kis Balázs”, az
„Anyám kún volt, az apám félig székely, félig román,
vagy tán egészen az”, és ami tán a legfontosabb: „rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem
is kevés” – a magyar, a közös emberi sorsot hordozó
193. Táncszvit, Psalmus Hungaricus, Ünnepi Nyitány
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gondok költõje. Az Operában volt a díszelõadás. Tapsoltak fenemód: Massányi Viktornak, Kertesi Ingridnek, egy
kisfiúnak, az énekkarnak, zenekarnak és Kovács Jánosnak.
***
A nevezetes ezredforduló adott alkalmat, a millecentenárium eufóriájában lubickoló hatalom embereinek, hogy nagyvonalú pénzosztogatással szilárdítsák a
nemzettudat mindenkfelettiségét. Még egy operapályázatra is tellett. Osztogattam a kiírással kapcsolatos tanácsaimat (ingyen), a meghívottak már a komponálásért is
kaptak egy tisztességes summát. Egyébként nyílt versengés volt; az elõszervezést egy bizottság irányította,
felügyelte, majd megalakult egy tizenegy tagból álló
zsûri. Az elnöki teendõket én láttam el (tiszteletdíjért).
Meglepõen sok mûvet nyújtottak be, a nem meghívottak darabjaiból egy elõzsûri válogatta ki azokat, amelyek
kiállták a legszigorúbban vett szakmai mérlegelés próbáját. (Az ilyen pályázatok felfrissítik az elveszett, feltámasztják
az eltemetett illúziókat; a szekrények mélyérõl elõkerülnek az
utóbbi húsz-harminc évben telerótt kottapapírok, a kudarcok
sokasága ismét a meg nem értettség legendájává nemesedik, a
mellõzöttek a protekciósok gonosz machinációit vizionálják.
Beküldik a töredezõ partitúrákat, „most aztán kiderül!” – és bírósághoz fordulnak, ha nem derül ki semmi. Mondják, hogy
Magyarországon temérdek költõ van, még több festõ; zeneszerzõ sokkal kevesebb, mert e mesterség gyakorlásához pontosan
ellenõrizhetõ szakmai ismeretanyagra van szükség. Kevesebben vannak tehát, de ahhoz éppen elegendõen, hogy méteres
tornyok épüljenek mûveik papírhalmazából.)
Bozay Attila már nagyon beteg volt, amikor a meghívást kézhez kapta. Boldog volt. Hajtogatta, hogy életben marad, ez lesz a legfontosabb mûve. Nekifohászko-
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dott Madách Imre remekmûvének. Volt benne annyi józanság, hogy nem a teljes Tragédiát vette célba, csak az
Öt utolsó szín-t. (Ez lett a címe.) A határidõt, ha jól emlékszem, 2000. február végében határozták meg; Attila
még nem készült el: haladékot kért, amit természetesen
megkapott. A szervezés, a pénzszerzés „magyar módi”
elügyetlenkedése úgy lerövidítette a megírásra szükséges idõt, hogy az már a botrányok birodalmába utalta
ezt a nemzeti jótékonykodást. A zsûri mindent eldöntõ
ülése szeptember elejére volt kitûzve.
Szigligeten dolgoztam, írtam egyik saját darabomat,
olvastam a beküldött és megrostált operák tucatjait. Augusztus vége felé csöngött a telefon. „Befejeztem!”– kiáltott Bozay boldogságtól repesõ hangon a kagylóba. Nagy
kõ esett le szívemrõl; majdnem úgy örültem, mintha én
fejeztem volna be éppen valamelyik mûvemet.
– Szeretném neked eljátszani; még a zsûri ülése elõtt!
– mondta ellentmondást nemigen tûrõ izgatottsággal.
– Rendben van, néhány nap múlva felmegyek Pestre.
Sok minden fordult meg az agyamban. Reménykedtem, hogy nagyon jót, titkon abban, hogy remekmûvet
hallok majd. Az az irtózatos erõfeszítés, amely életben
tartotta, nem vezethetett kudarchoz. Még világos volt,
amikor becsöngettem. Felesége, Erzsi nyitott ajtót, arca
gyûrött; szerettük és becsültük egymást, nem kérdeztem semmit.
Drámai este volt, úgy 7 órától éjfél után 1-ig.
Megittunk egy-két pohár bort, Attila leült a zongorához, minden erejét összeszedve játszott, énekelt, kiüvöltötte a magas hangokat. Gyönyörû piánókat formált; tízhúsz perc múltán már rekedt volt, de hajtott, beleizzadt.
Olykor rémület fogott el, hogy valami történik vele, próbáltam nyugtatni. Felvonás végén mondtam neki:
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– Attila, markírozzál nyugodtan, hiszen látom a kottát, hallom, hogy a berekedés szélén vagy.
– Úgy nem ér semmit az egész, bírom én, ne izgulj!
Tizenegy óra lehetett, amikor befejezte. Úgy tûnt, magánkívül van. Erzsi hozott vizet, bort, megtörülte csuromvizes arcát, õ meg csak ült, és várta, hogy mit mondok.
Félelmetes teljesítmény volt, hogy megírta, elképesztõ maratoni futás, ahogy elõadta; én is bénultan ültem.
„Most aztán mit mondjak? Isten segíts!” Tetszett a mû,
de sok mindennel nem értettem egyet. Odamentem
hozzá, megöleltem, mindketten sírtunk, próbáltam kijózanodni. Hogyan kezdjek hozzá? Az õszinte elragadtatottságból indítottam, lassan szûkítettem a vizsgálódást, majd megtaláltam azt az Achilles-sarkot, amelynek
kitapintása bántó lehetett, de sértõ semmi esetre sem.
– Túl sok magas hangot írtál Ádámnak, ma nincs tenorista, aki ezt végig bírja.
Felélénkült azonnal:
– Nem érdekel! – vágta rá gondolkodás nélkül. – Itt
van ez az erdélyi Kis B., õ képes rá!
– Gondold meg: Madách bölcselkedõ mondatait meg
kell értenie a nagyérdemûnek. Az énekesek ilyen magasságokban már nem tudnak szöveget mondani.
– Nem érdekel!
Tovább boncolgattam:
– A második és harmadik szín között nincs zenei átkötés, a színpad nem tud átállni.
– Oldja meg a rendezõ! – mondta magabiztosan.
És ez így ment órákon keresztül. Közben nyugtattam, dicsértem, humorizáltam, mindent elkövettem lecsillapítása érdekében. Még megittuk a magunkét. Arra
kért, hogy a zsûrinek is eljátszhassa az operát. Próbáltam lebeszélni, hiszen õ is tudta, hogy nem írhatott sen-
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ki jobbat nála. Ragaszkodott hozzá; már erõsen ittas
volt, megígértem.
Erzsi vitt haza:
– Látod, ilyen konok! Nem lehet meggyõzni semmirõl.
– Tudod, mit? – válaszoltam. – Ha meggyõzhetõ lenne, sohasem lett volna képes befejezni ezt a hatalmas
munkát.
– Biztos igazad van – búcsúzott mély szomorúsággal.
Két nap múlva az Operaház egyik termében megismétlõdött az egész jelenet. Felkészítettem társaimat, de
nem eléggé. A terem felforrt, mindenki azon izgult: csak
kibírja valahogy Attila ezt a rettenetes megpróbáltatást.
Befejezte, felállt, rátámaszkodott Erzsire, és kitámolygott. Keddi napon történt. Neki ítéltük az elsõ díjat (a
hangszerelés még hátra volt, ezért a díj 50%-ának kifizetésére tettem javaslatot). Hétfõig, az eredményhirdetés napjáig a legszigorúbb hírzárlatot rendeltem el.
(Gyöngyösi Levente kapta a második, Huszár Lajos a harmadik díjat. Fekete Gyula az egyetlen második díjat az
egyfelvonásosok kategóriájában.)
Pénteken csöngött a telefon. Erzsi hangját hallottam.
Sírt.
– Elvittem Attilát pihenni az aggteleki cseppkõbarlanghoz; de egy órával ezelõtt elvesztette eszméletét.
Berohantam a falusi rendelõbe, kijött az orvos, megvizsgálta a vezetõülés mellett magába roskadt embert.
– Fogadja részvétemet asszonyom, a férje meghalt.
Nem tudta meg, hogy õ kapta az elsõ díjat, hétfõn
Erzsinek adtam át az Operaház színpadán. A nézõtéren
és a színpadon csak könnyes szemek örültek-sírtak.
(Három és fél évvel élte túl Durkó Zsoltot, aki hatalmas
küzdelmet folytatott az életben maradásért. Õ viszont egy komoly infarktus után tovább dohányzott, megitta szokásos
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boradagját. Idõsebb lévén, többször megkockáztattam: – „Ne
bagózzál Attila, az isten szerelmére!” Kedvesen emelte meg a
hangját: – „Enélkül nem tudok élni!”)
***
A Lajos utcai óvóhely alig kétéves, dudorászó kisangyala, a sötétségbe, a rémületbe fényt és reményt sugárzó kishúgom: Mari, akit a Duna-parton kocsikáztattam,
boldogan – és szégyenkezve kamaszpajtásaim elõtt,
akik vadul röhögtek babasétáltató kötelességeimen –,
már évtizedet meghaladó idõn keresztül nevelte, özvegyi magányban, három nagy fiát. Az édes, jókedvû
kislányból szorongó megpróbáltatásokat rejtegetõ felnõtt, aggályos, családfenntartó anya lett, aki rosszul
bánt a pénzzel, nehezen tett különbséget fontos és nem
fontos dolgok között. A Weninger család elfogadott játékszabályait hosszabbította meg azzal, hogy nem akart
szembenézni a hibákkal, a rosszul kezelt dolgokkal, önmaga és mások elõtt letagadta a bajokat. Ennek végzetes következményei lettek. A harmadik fiú veleszületett
fejõdési rendellenességeivel kapcsolatos struccpolitikája, az elkésett beavatkozás (amit aztán hihetetlen igyekezettel próbált helyrehozni), férje tragikus halála
(amelyért természetesen semmifajta közvetlen felelõsség nem terhelte), a rászakadt – viszonylagos – gazdagság konok s olykor irracionális kezelése napról napra
súlyosbította a helyzetet. Pszichológust keresett Marcinak, a legkisebb fiúnak (és magának). Ajánlottam egy
nagytekintélyû pszichiáternõt, kongresszusok jeles személyiségét, akinek egy kedden azt telefonáltam:
– Erika, kedves doktornõ, borús elõérzeteim vannak
húgommal kapcsolatban.
– Azt hiszem, eltúlozza a dolgokat. Én úgy látom,
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hogy minden rendben van. Bízza rám annak megítélését, hogy mi a teendõ!
Húgom csütörtökön este annyi gyógyszert vett be,
hogy csak a véletlen és a villámgyors beavatkozás mentette meg életét. Jó barátom, egy kitûnõ ideggyógyász volt a
tudós asszony férje. Veszteséglistám tovább gyarapodott.
Elkövetkezett a titkolózás és tagadás, a porhintés; és a
tükörbenézés elmulasztásának utolsó fázisa. Az orvosok
kétségbeesetten, nagyon megkésve mûtötték meg. Mindent elkövettek; vittem sugárkezelésre, kemoterápiára.
Küzdött ismét, most már önmagáért. Elrendezte a vagyoni kérdéseket, vett harmadik fiának egy lakást (az elsõ kettõ már „beérkezett”), bensõségesen imádta egyik
leány(!)unokáját. A János Kórház egyik betegszobájában
fogtam a kezét; nem volt magánál, aztán mégis kinyitotta egy pillanatra a szemét. „Nagyon szeretlek!” – mondtam, hogy mondjak valamit. Lehet, hogy valami mosolyféle jelent meg arcán, lehet, hogy csak képzelõdtem.
Tekintete már nem volt, szemhéjai összezárultak, Emíliával és Eszterrel elindultunk lefelé, a Fogas felé.
Még nem volt hatvanéves.
Intermezzo
Elõfordult, hogy a Zeneakadémia „teljes délutánjain” rövid szünetet tartottam, vagy hívtak telefonon
(csak sürgõs esetekben mentem ki, az emeleti ügyeletes
nénik halk kopogása és még halkabb mondata után:
„A tanár urat keresik! Tetszik jönni?”). Éppen indultam
vissza a terembe. A lift közel volt, felérkezett a harmadik emeletre; megnéztem, ki lép elõ a vasajtó mögül.
Prunyi Ilona volt, a rendhagyó karriert futó, furcsa sorsú, remek zongoramûvésznõ; játékában azt élveztem,
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hogy férfias erélyét, határozott billentését, makulátlan
és virtuóz technikai felkészültségét szemérmes lírával,
páratlan gyengédséggel kombinálta.
A sors különös fintorát véltem felfedezni abban a véletlenben, hogy Szabó Sándor, a nagyszerû színész, aki
’56-ban Amerikába „disszidált”, majd a ’60-as évek második felében hazamenekült, egy napon azzal a bejelentéssel lepett meg: „Feleségül vettem egy csodálatos zongoramûvésznõt, nagyon boldog vagyok!” (Galambos
Erzsivel játszott együtt valami nyári produkcióban, s
közben – számomra megtisztelõ – barátság formálódott
közöttünk.)194 Jólneveltségem tiltotta, hogy megkérdezzem, ki az. Õ nem mondta, s ebbõl arra következtettem, hogy valami amatõrrel hozta össze a sors. Válásuk
után tudtam meg, hogy valóban csodálatos mûvésznõt
vett el: Prunyi Ilonát.
Kilépett a vasajtó mögül, odamentem hozzá:
– Szeretnék írni magának egy zongoraversenyt.
Csak nézett.
– Nekem?
– Igen, magának.
Kiderült, hogy ismeretlen világból érkezett sugallat
volt rögtönzésem indítéka. Életem legszebb zeneszerzõi
idõszakát köszönhetem ennek a furcsa pillanatnak.
Szigligeten írtam, Ilona Kenesén pihent, gyakorolt
egy pianínón. Ha gondom volt, felhívtam telefonon.
Amikor elkészültem egy tétellel, elmentem hozzá, megmutattam. Örült, de nem volt mértéktartó. Olykor szememre hányta, hogy játszhatatlan, aztán bebizonyítottam, hogy nem az. Ujjrendeket talált ki, elátkozta a na194. Talán érdemes felidéznem, hogy Szabó Sándor volt a címszereplõje
Kárpáthy Zrínyi címû mûvének. Ehhez a darabhoz írtam elõször színházi
kísérõzenét, 1953-ban, a Néphadsereg Színháza (Vígszínház) számára.
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pot, amikor az Óbudai társaskörben észrevettem, hogy
egy Szkrjabin-darabban, hihetetlen biztonsággal, csinált
egy tercfutamot, bal kézzel. Nosza, én is írtam egyet.
– Igen, de az felfelé van, a magáé pedig lefelé, s az
nem ugyanaz!
Élcelõdtünk, civódtunk, de azt hiszem, õ is boldog
volt, amikor befejeztem. Sokszor játszotta el, Budapesten, vidéken, koncerten, rádióban. Hallatlan sikere volt
vele, persze én se panaszkodtam.
Egy váratlan esemény emlékezetes mondatra ragadtatta. Bogányi Gergely, az ifjú titán, elhatározta, hogy eljátssza a Zeneakadémián. Azt hiszem, nincs olyan szerzõ, aki ne örülne annak, hogy „másként” is hallhatja
mûvét. Hátha van benne valami, amit még õ sem fedezett fel. Bogányi tehetsége elementáris ujjongást váltott
ki a közönségbõl. Ilona ott ült a baloldali tanári páholyban, majd lejött a mûvészszobába, néhány felnõtt szót
szólt Gergelyhez, kijött, és hozzám fordult:
– Ezt így nem szabad eljátszani! Elõbb meg kell tanulni, kigyakorolni a nehéz helyeket, megérteni, és utána elõadni.
Meg se mukkantam. Igaza volt természetesen.
Második szimfóniámat Hamar Zsolt és a Pécsi (késõbb:
Pannon) Filharmonikusok felkérésére írtam. Hitem szerint
ebben a mûvemben fogalmaztam meg legpontosabban,
hogy miért lettem zeneszerzõ. Errõl most nincs más
mondanivalóm.
***
Londonban élõ barátném, Ninon (a BBC munkatársa
sok évtizeden át), elolvasván álarc nélküli önarcképleírásom elsõ könyvét, lelkesen gratulált, majd hozzátette:
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– Légy szíves, ne politizálj annyit a második könyvben!
Nem tudtam – mint annyiszor –, hogy dühöngjek
vagy nevessek. Mindenesetre belekiabáltam a telefonba:
– Ezt a tanácsot éppen tõled kapom?
– Igen. Te érdekesebb vagy, mint az a pitiáner politika, amit otthon mûvelnek.
Ez a ravasz, hízelgésbe csomagolt keserû pirula megzavart, azóta is késlekedem a megfelelõ válasszal. Egy
bizonyos: az elzárkózást nem kedvelem, de még ez a
– minõsítésre is érdemtelen – rágalomvilág, a blöffölés,
a gyújtogatás, a hozzá nem értés sem eléggé vacak ahhoz, hogy ne törõdjek „közös dolgainkkal”. Ninonnak
könnyû: párszáz méterre lakik a Hyde Parktól; úgy megszokta ötven év alatt az okos, ostoba, megszállott, fanatikus gyûlölet- és szeretetbeszédet, hogy már nem is
hallja. Turistaérdeklõdésre sem érdemes az ordítozó,
„demagóg” szerepre áhítozó figurák szereplése.
Az új évezred elsõ és második esztendejében, a felbecsülhetetlen állami pénzekkel támogatott nemzetszétszaggató munka az életünkre tört, a magyarságunkra,
munkánkra, hitünkre és reményeinkre. Hazánk jövõjére.
– Sajnálom, drága barátném, én nem tudok hova menekülni, eddig se akartam, s a jövõben végképp nem.
Ez az én, ez a mi hazánk. Menjenek azok, akik nem bírják el, hogy van rajtuk kívül is magyar ember.
Meguntam a kokárdás piszkálódást, a Himnusz kisajátítását, a lumpenmagyarok vészjósló, majd a szó szoros értelmében vett lángoló ítélkezését abban a tragikomikus perben, amelynek tárgya: ki a jó hazafi, a becsületes magyar ember – és mirõl ismerhetõ fel a bitang
hazátlanok nemzetet szétromboló csapata.
Emberi számítás szerint utolsó közéleti munkálkodásomra szántam el magamat.
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Az Operaház léte, jelentõsége, kezelhetõségének
többismeretlenes egyenlete, az évtizedek óta összetorlódott, elemezhetetlennek tûnõ zavara a káosz felé sodorta az intézményt. Egy furcsa, önjelölt csapat kezébe
került a vezetés. A tehetséget az erõszakkal helyettesítették, nem létezõ és a hazai szokásokkal összeegyeztethetetlen „modellálást” helyeztek kilátásba; formálódott
a rettegés birodalma. A választások (2002) második fordulója elõtt, a Vörösmarty téri patinás cukrászdában és
a térre kihangosított hangszórók segítségével, sokaknak
mondhattam el, hogy rendbe kell hozni a dalszínház
dolgait. Belül mélységes haraggal, de nyugodtan, ugyanakkor nem titkolva, hogy a következõ kormányé a felelõsség, a cselekvés nem odázható tovább.
A többség választotta kormány kultuszminisztere,
Görgey Gábor, a költõ, színmû- és regényíró, publicista,
negyven esztendõn keresztül, jóban-rosszban, egyetértésben és konfliktusokban váltakozó szilárd barátságunk Artúrja felkért, hogy vállaljam el az igazgatást.
Monetáris tájékozottságomat hiányosnak érezvén, elutasítottam, de egy szakmai irányítást, amelyben megalapozott ismeretekkel rendelkezem, elvállaltam. Régi
barátunkat, a sokat tapasztalt Szinetár Miklóst véltem a
legalkalmasabbnak erre a posztra. (Nem elõször!) Õ lett
a fõigazgató, én meg a fõzeneigazgató. Javaslatom tévedésnek bizonyult. Akkor kellett volna felállnom, amikor
az elsõ igazgatósági ülésen bejelentette:
– Mûvészeti, zenei kérdésekben a fõzeneigazgató
dönt. Az utolsó szó azonban az enyém.
Hirtelen jutott eszembe az akkor már eltávozott barátom, Blum Tamás, pesties szellemeskedése: „Egy operaigazgatónak semmit se kell tudnia. Két dolgot azonban
nagy biztonsággal: kinek mennyi a fizetése, és azt, hogy
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ki kivel…?” Bízom az olvasó fantáziájában. A helyzet
azonban nem engedte, hogy éljek az elegancia megkívánta formalitással. Szabad utat engedtem szakmai
kompetenciám megkérdõjelezéséhez. Óriási hibát követtem el.
Waterloo195 lett számomra az Andrássy út, Hajós,
Lázár és Dalszínház utca egyeneseivel körülhatárolt,
mondjuk, hatvanszor ötven méteres terület. Három
éven keresztül vívtam kétségbeesett, minden idegszálamat igénybevevõ, fáradságot nem ismerõ harcomat egy
megújuló, megfiatalodó, mûsorában, szemléletében korszerû, nem horribilis összegeket felemésztõ operajátszás
megvalósításáért. 2002-tõl 2005-ig. Nem eredménytelenül. Ez olyan történet, amelyet csak én írhatnék meg; de
se idõm, se kedvem nincs hozzá. Összeomlott egy negyvenéves barátság, jóhiszemûségem megcsalt, moralizálásom, hitem, tudásom, szorgalmam ebek harmincadjára került, árulás és hazudozás vett körül, bármerre fordultam. A hiúságtól és tudatlanságtól motivált, érzelmi,
haszonlesõ, önzõ komfortigényeket kielégítõ, pénzügyi,
rangkórságtól fertõzött, szubtilis korrupció (ha van
ilyen), a mindenkinek megfelelni kívánó, személyes elfogultságoktól súlyosan befolyásolt „utolsó szavak”, a
példátlanul gáláns pénzkidobás, ellehetetlenítette, a már
megtalált megújulás folytatásának esélyeit. A fõigazgató
„lemondása”: menekülés volt. Elõre.
Mindent egybevetve, fájdalmas és boldog éveket éltem: Janaček Jenufája, Sosztakovics Kisvárosi Lady Macbeth-je, a tragédiával feketébe borított operapályázat
második helyezettjeinek színpadra vitele, a fiatal éneke195. Ismeretes, hogy Napóleon inkább a gyõzelemhez állt közel, mint a
vereséghez.
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sek, az operastúdió biztató eredményei, az énekkar sorainak rendezése, a zenekari produkciók rohamos csiszolódása, de még a János vitéz szerény megújítása
(a mostanság tragikusan elhunyt Kaszás Attilával a címszerepben) rengeteg örömet szerzett. Folytathatnám
több oldalon keresztül. Ennél csak a bosszúságok, a csalódások, az árulások listája lenne hosszabb.
Egy teljességgel alkalmatlan (harmadik), dilettáns miniszter (Bozóki András) a kínos és nevetséges pályázatkiírásra jelentkezõk elbírálását rábízta egy notórius hazudozókból, illetéktelenekbõl, hozzá nem értõ tagokból
összeállított, nevesincs bizottságra. Mi sem természetesebb, hogy ezek egy sokszorosan bukott, narkomán, zenéhez nem konyító fõigazgató-jelölt (Hegyi Árpád
Jutocsa) nevével fémjelzett csapatot ajánlottak. Az egyetlen, zenei végzettséggel rendelkezõ figura köztük, a még
igencsak szerény szakmai tapasztalatokkal rendelkezõ,
botrányokban gazdag életet habzsoló törtetõ, Kesselyák
Gergely volt. Mellettem dolgozott három évig, mindenbe
beavattam, tanítottam, tudta – mert elmondtam –, hogy
látok benne olyanfajta képességet, tehetséget, amely idõvel és sok-sok munkával fõzeneigazgatót érlelhet belõle.
Megfordultam – és a hátamba szúrta kést, gondolkodás nélkül. Szép, új fõzeneigazgatói szobát rendeztetett
be magának. (Zongorát fölösleges volt bevinni, mert nehezen tájékozódik a billentyûk között.) Csak egy fél
évig élvezte, de hát az is valami. Egy évad alatt tönkretettek mindent, amit három alatt felépítettem.
***
Az idõ múlása nemcsak barátaitól fosztja meg az embert, hanem ellenségeitõl is. Gyakran összetévesztettem
a két csoportot, jóakaróim számát túl-, rosszakaróimét
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alábecsültem. Ez a tévedés sok szépet hozott életembe,
hiszen azt a tulajdonságomat mûködtette, amelyet kiirthatatlanul vésett idegeimbe196 a sors: a segíteni akarás
korlátozás nélküli, folyamatos készségét. Ma már szinte
mindegy, hogy barátnak tettem-e szívességet, vagy rosszakaróimnak; mindkét csoportnak szüksége volt rá. Ha
sikerült: örültem, ha nem: bosszankodtam, folytattam a
próbálkozást; a végsõ kudarc igen ritkán koppintott az
orromra. Erre meg büszke voltam.
A halál, a teljes elvesztés azonban már sokkal keservesebb veszteség. Amikor hírét vesszük, mindannyian
tudjuk, megérezzük, tévedhetetlenül: szerettük-e igazán az eltávozottat, vagy csupán az elmúlás ténye hozza ránk a borzongást, önmagunk féltését. Azt a gyerekkori sírást, amelyet elsõ karórám másodpercmutatója
könyörtelen és megállíthatatlan forgása fakasztott fel
bennem. Úgy rövidül az életem, ahogy ez a pici, alig
látható, cérnavékony fémdarabka diktálja. Máig belerázkódom.
Ugyanúgy, ahogy a két éve történteken sem tudom
túltenni magamat.
Zeneakadémiai évfolyamtársamról, jó barátomról, Kõmíves Jánosról sokat írtam. Párizsban élt, kiváló szakember, zeneszerzõ, karmester volt, de a siker nem szegõdött
a nyomába. Ennek egyik oka személyiségében rejtõzött.
Önbizalma, önbecsülése nem adta meg neki azt a biztos
talajt, ahonnan tisztességes magasságba ívelhetett volna
a pályája. Öniróniája a legmagasabb fokú tudással, szigorral párosult, tájékozottsága – amit többször említettem – már-már mulatságosan széleskörû volt. Ritkán járt
196. Divatosabb lenne így: genetikailag kódolt problémáról van szó.
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haza; kérdésemre, hogy miért, ez volt válasza: – „Ha valami dolgom lesz, természetesen jövök!”
2003-ban volt Hector Berlioz születésének kétszázadik
évfordulója. Nem tartozik kedvenceim közé, de tisztában vagyok a furcsa géniusz korszakalkotó jelentõségével. Úgy véltem, hogy a Magyar Állami Operaház elemi
kötelessége, hogy lerója tiszteletét a Rákóczi-induló pazar
és zseniális szimfonikus hangzásba formálója elõtt. Átnéztem mûveit, s rátaláltam Shakespeare Sok hûhó semmiért címû vígjátéka nyomán írt Beatrix és Benedek címû,
kicsit vázlatos, prózai szövegekkel zsúfolt operájára.
Meghívtam Jánost, hogy tanítsa be, fordítsa le a prózát, s adjuk elõ decemberben, koncert formában – némi
szcenírozással, az õ vezényletével, az Operaház színpadán. Örült a munkának, remekül dolgozott, kitûnõen
vezényelt.
Janine, szabadelvû felesége, elveit meghazudtolva,
sohasem bocsátotta meg János magyar származását197.
Elkísérte, ragyogott, miközben János remekül szabott
frakkjában hajlongott, majd összevásárolt temérdek
holmit, és hazautaztak.
És most három levél. Úgy vélem, érdemes elolvasni.
*
10, Rue du Chateau Moll, 95690 Hédouville [tovább kézírással] 2003. dec. Emilkém! Újból itthonról akarom megköszönni mindazt, amit az elmúlt hónap folyamán nyújtottál, és
fõleg azt, hogy alkalmat adtál arra, hogy újból dirigálhassak,
47 év után elõször, magyar zenészeket, Magyarországon,
mégpedig az Operaházban!
197. Ha Duna Televíziót nézett, nem mulasztotta el szokásos kérdését: „Csak
nem valami afrikai nyelven karattyolnak?”
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Remélem, hogy emlékezetedben az esemény pozitív elemei
többségben lesznek és enyhítik a negatívumokat, egy szóval:
hogy „Nem bántad meg”…
Ami engem illet: a „kaland érdekes és fõleg tanulságos volt.
Visszatükrözte néhány megrögzött illúzióm dõre voltát, s egyben pontot tett, egy eddig befejezetlennek tûnõ történet végére. Vagy ahogy a franciák mondják: „la boucle est bouclèe”.
A közelgõ ünnepekhez, Mindhármatoknak, minden jót és
szépet kívánva, – mindenekelõtt: nyugalmat és békességet (és
nemcsak a Mátrában!…) – ölel a régi, változatlanul nagy (és
cinkos) barátsággal János198
*
Budapest, 2004. 01. 11.
Kedves János!
Már visszajöttünk szokásos szilveszteri mátraházi „vídámkodásainkból”, amikor január 8-án este kivettem a postaládámból december 17-én írt leveledet. A Magyar, a Francia
Posta, a világ züllött idáig, vagy pedig te felejtetted el bedobni Hédouville valamelyik postaládájába?
Jelenléted, dirigálásod, anyagismereted, hozzáértésed, viselkedésed, tûrõképességed mély benyomást gyakorolt mindazokra, akikkel az Operaházban közvetlen kapcsolatba kerültél.
A zenekar, az énekkar tagjai közül – azok, akik rögtön „véleményt nyilvánítanak” a folyosón – mindenki nagy elismeréssel beszélt karmesteri, zenei, betanítói hozzáértésedrõl, emberi
kvalitásaidról, humorodról… Hát még a szólisták! – és a mûszak, az adminisztratív (empátiával legtöbbször nem rendelkezõ) munkatársak!
A legörömtelibb, amit mondhatok: sikerem volt Veled!!!
Ami természetesen azt jelenti, hogy Neked volt sikered!!! Bol198. A teljes levél, szó szerint.
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dog voltam és vagyok, hogy mindez így „összejött”. (Csákot
alaposan összeszidtam. Az az ember hagyott cserben, akinek a
legjobban kellett volna iparkodnia.) A kritika – változatos és
szokásos – helyenkénti nyavalygása remélem, nem zavar.
Köszönöm.
A Mátrában eleinte nem volt hó, majd némi havazás után
vakító napsütés köszöntött ránk, meg az a fanyar öröm, hogy
ismét továbbléptünk egy évvel; hangulat és nézõpont kérdése,
hogy a végsõ kiteljesedés, vagy valamelyik temetõ felé. Az
utóbbi bizonyosságát senki sem titkolta elõttünk soha. Panaszra nem lehet okunk.
Pesti tartózkodásotok igencsak megörvendeztetett. Neked
és nekem sok dolgunk adatott az Ybl-palotában (hála Istennek), így tettünk valamit; nem locsogtunk annyit, amennyit
kellett volna. Remélem, hogy azért sok-sok napot fogunk eltölteni teljesen felesleges, de élvezetes eszmecserével. Elragadó
volt Janine pompás szellemi és fizikai formája! Igaz baráti
szeretettel ölellek Benneteket a nem távoli viszontlátás reményében Emil199
*
Eltelt egy esztendõ, ismét eljött Budapestre, sõt Kolozsvárra (2004 decemberében), elvezényelte saját operáját, amelynek szövegét Boccaccio novellájából merítette és írta.
(Január végén felhívott egy úr – az operabarátok társaságának egy tagja –, és arról tájékoztatott, hogy Kõmíves János elhunyt. Hitetlenkedtem, hiszen decemberben kitûnõ fizikai és
lelkiállapotban láttam. Kérdésemre az úr azt válaszolta, hogy
New York-i rokona telefonált, aki János feleségének, Janine-nak
barátnõje. Azonnal telefonáltam Hédouville-be, bizonyára kia199. A teljes levél, szó szerint.
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báltam, Janine meglehetõs nyugalommal kérdezte, hogy honnan tudom, másfelõl arról tájékoztatott, ami alant következik.)
Az olvasó elnézését kérem: a feleség öt nappal késõbb elküldött levelébõl néhány sort franciául idézek. Thomas
Mann biztatott erre, hiszen a Varázshegyben jó negyvenötven oldalt írt ezen a nyelven.
Hédouville, le 2 Février 2005
Cher Emile,
Imaginez que je reçois ce matin, la bande et le CD envoyés
le 15 par Ester.200 Ce n’est vraiment pas de chance. Janos aurait été si heureux de la regarder. Les Postes sont impossibles
dans tout les pays et nous avons encore bénéficié d’une grève
sur cette période. Remerciez Ester pour moi, je vous en prie.
Notre dernière liaison téléphonique était vraiment mauvaise… Il faut ajoutér à cela que j’étais encore sous le choc.
Janos était malade depuis 5 ans. Il considérait la maladie
comme une faiblesse et a soigneusement caché son état à tout
le monde… [itt részletesen leírja daganatos betegségének
történetét] … Son dernier voyage a Budapest s’est déroulé
sous haut dose de cortisone sans laquelle il n’aurait pas résisté…
A son retour, la maladie a explosé métastasant sur tout il
ne pouvait plus se mouvoir, souffrait, ne pouvait plus manger.
Il a choisi d’en finir pour échapper à ses douleur intolérables.
Voila ce qui est arrivé à votre ami.
Il n’a pas été professionellement trés heureux. Sa carrière
malgré une certaine réussite financière ne correspondait pas à
ses aspirations. Par contre, je crois pouvoir dire que nous
avons formé un couple harmonieux, complices jusqu’au der200. Eszter készített Jánossal egy hosszabb interjút a Duna TV-ben, és CDre vették operáját. Ezt küldte el.
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nier verre que nous avons bu ensemble (lui du thé, moi du
Champagne) avant de nous dire adieux.201

Epilógus
Ebben a fejezetben sok bajt, csapást, tragédiát és derûs,
de még örömteli pillanatot is felsorakoztattam egymás
mellé; azt hiszem, nem többet, mint amennyit egy hoszszabbra sikerült élet vége felé természetesen, megadóan
és egyszerû fejbólintással kell elfogadni.
Farkas tanár úr, jóval kilencven fölött, elsõ emeleti ablakából egy kis gombolyag cukorspárga végére erõsített
mûanyag zacskóban engedte le a kapukulcsot. Nem
mert kihajolni; a gombolyag kicsi volt, nyújtóztam, hogy
elérjem. Nem hallotta, hogy kiabálok: „Még egy kicsit lejjebb!” Végül bejutottam, várt az ajtóban: – „Azt hiszem,
engem itt felejtett a halál.” Hangjában se fájdalom, se
cinizmus, de még irónia sem rezgett. Megállapította.
Utolsó operaházi bajvívásom az öreg Toldi párviadalához hasonlított. Távoli, magányos kúriáján készült az
elmúlásra, de hírnök érkezett: egy gõgös olasz vitéz pimaszkodik Budán, mindenkit legyõzött, el akarja vinni
az országcímert, Lajos király bajban van. Lóra pattant, s
fegyverhordozójával, a vénülõ Bencével elindult, hogy
201. Bõséges részletek a levél elsõ felébõl. A sorokban és a telefonban elmondottak jelentése: Megkapta Eszter küldeményét, a posta rosszul mûködik, sztrájk is nehezíti a helyzetet. Megbeszélték Jánossal, hogy betegsége olyan súlyos és fájdalmas, hogy az önkéntes halál jobb, mint az élet.
Õ (Janine) elintézte az adminisztratív ügyeket, s a kórházban õ (Janine)
adta be az injekciót. Eutanázia. Megittak egy italt, s János néhány óra múltán végleg elaludt. 2005. január 28-án.
A levél második részében arra kér, hogy János egyik növendékét, akit
nagyon szeretett, helyezzem el valahogy a pályán. (Nem válaszoltam, nincs
mondanivalóm.)
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móresre tanítsa az idegen bajnokot. Megtörtént. Haragudott a királyra, mert az rosszul tûrte uralkodási módszereire tett megjegyzéseit, s már három éve elküldte
maga mellõl. A várbéli ifjúság is bosszantotta, kicsúfolták öregségét, fehér haját; ezért aztán köztük is rendet
vágott, s ebbe többen belehaltak. Régi budai házába
ment vissza, Bence várta:
„Buzgányát az asztal közepére csapta,
Hogy a vaskos deszka béhorpadt alatta…
Jaj e volt – jaj e volt utolsó ereje!
Tántorog a lába, szédeleg a feje.
(…)
Kínosan vergõdik egy lócához vele.
Nincs a nagy vitéznek jártányi ereje,
Karjának inai mind letágultanak,
Dereka megrokkant… megölé a harag.202
Én úrrá lettem haragomon – elõször az orvosok segítségével, másodszor azzal, hogy megírtam ezt a kétkötetnyi szózuhatagot. Az is segített, hogy többnyire
magammal harcoltam, nem vágtam le a rosszakarók, az
ellenséggé vált barátok fejét; békésebb eszközökkel: zeneszerzéssel, tanítással, viselkedéssel, szavakkal, tettekkel küszködtem hazám és a világ megjavításáért. Beletévedtem a teatralitásba, tudom jól; de volt néhány tanítómesterem, akik elég nagyok voltak ahhoz, hogy ne
szégyelljék hirdetni a reményt:
„A piros rózsa s a fehér kibékül:
A szép kötéshez nevessen az ég,
202. Arany János: Toldi estéje, Hatodik ének, 10. és 12. versszak
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Mely harcainkra zord szemmel tekintett!
Aki nemet mond erre, áruló!
Anglia õrült volt elég sokáig:
A testvér testvérvért ontott vakon,
Az apa leölte saját fiát
S a fiú apjának lett hentese.
Mindezt a szörnyûmód kétfele osztott
York- és Lancaster-ház osztotta ketté.
De most Richmond és Erzsébet, a két
Királyi ház igaz örököse,
Isten szép parancsára egybekelnek,
S utódjaik – ha Isten úgy akarja –
Mosolygó békét hoznak a jövõnek,
Gazdag napokat, víg bõvelkedést.
Törd el az árulók kardját, Uristen,
Mely e véres napokat visszahozná,
Hogy vért zokogjon szegény Anglia!”203
A szigligeti dombtetõn emelkedõ hatalmas cseresznyefa, tujasor és négy égig érõ ezüst- és jegenyefenyõ
karéjában szemérmesen rejtõzõ házam, valamint a
Krisztinaváros, a Tabán, a Naphegy és Gellérthegy ölelte hatodik emeleti lakásom között osztom el munkára,
pihenésre szánt idõmet. Minden nap gyakorolok; a városban a rövid Steinwayn, a Balaton felett egy igen jó
pianínón. A faház nedvességtartalma (relative Feuchte)
olyan egyenletes, hogy hangolni szinte sohasem kell.
A városi távfûtés szárazságát párologtató berendezéssel
próbálom ellensúlyozni. Lassan egy éve csak Haydnzongoraszonátákat játszom. A négy kötetet egymásra
203. Shakespeare: III. Richárd, részlet Richmond darabzáró monológjából
(Vas István fordítása).
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helyezem, végigjátszom az elsõt, a köteg aljára teszem,
s jön a második, majd a harmadik, a negyedik. S aztán
kezdõdik elölrõl. A kezem nagyon fáj, olykor nyüszítek,
de nem tágítok. Megtanultam: a gyönyörûségért fizetni
kell! Bach francia és angol szvitjei (jó nehezek!), a Wohltemperiertes Klavier negyvennyolc prelúdiuma és fúgája a keményebb erõpróbák színterére visz. A nyüszítés itt is a gyönyör legfelsõbb fokozatait demonstrálja.
Aztán olvasok. Sokat, összevissza, mindenekelõtt
olyasmit, amit már kamaszkorom óta számon tartok. Görögök minden mennyiségben, Homérosz, a filozófusok,
a drámaírók, Vergilius, Ovidius, a római történetírók
(olykor Spiróval meg Sienkiewiczcsel elegyítve). Voltaire
a kedvenc. Pascallal nem tudok zöldágra vergõdni;
igyekszem egyébként a felvilágosodást eredetiben ismételgetni. Régi antológiáim már töredeznek, franciatudásom romjainak felfedezése örömöt jelent. Oroszok állandóan. Újraolvastam Thomas Mannt, a Buddenbrook házat
untam, a Varázshegy – ha nehezen is – kiállta az ismétlés
próbáját, a József-tetralógiát legszívesebben térden állva
olvasnám. A Doctor Faustus kínosan idegesít. Goethe már
sohasem lehet az enyém. Rajongtam a dél-amerikaiakért,
különösen Márquez, Borges írásaiért. A Nobel-díj hívta
fel figyelmemet a portugál Saramagóra. Ezek elsõ olvasatok voltak, remélem, hogy még újraolvashatom õket.
A magyar irodalmat ismerem. Nem úgy, mint Hubay
Miklós, Lator László vagy Devecseri Gábor, de nincs
szégyenkeznivalóm. A korábban említett Pavić, Danilo
Kiš vagy a Nobel-díjas Ivo Andrić nagy gyönyörûség,
különösen, ha módom van beszerezni cirill betûs kiadást. (Szerbül csak úgy szeretek olvasni.) Könyvtáram
itthon tisztességes, a tapolcai Városi Könyvtárban szeretnek, s ez kölcsönös. Azt is beszerzik, ami nincs.
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Régebben rengeteget hallgattam rádiót, ma már egyre kevesebbet. Gyászos szakadék, amibe a hazai rádiózás belezuhant. Lemezek forognak; jobban szeretem a
bakelit zörgését, mint a CD-ket. Haydn-vonósnégyesek
Tátraiékkal, Mozartot Bartókékkal és a régi nagyokkal.
Beethoven szónoklatait elég nehezen tûröm, Chopint
nagy gyönyörûséggel élvezem. Csajkovszkij bámulatos,
Muszorgszkij mélységei megfejthetetlenek. Brahms komolysága és pedantériája elõtt kalaplengetés. Wagner
felfoghatatlan géniusz. A huszadik századdal – mondjuk, Bartók és Sztravinszkij kivételével – leszámoltam.
Televíziót nem nézek, még sportot sem. Kivéve az atlétikát, amelyet a mûvészet közeli rokonának érzek.
Mélységesen untatnak az ismeretterjesztõ anyagok; néhány perc után menekülök.
Színházba még elmegyek, moziban legszívesebben a
Tabán Art Kinó Bergman-, Fellini-, Pasolini- s a Nouvelle
Vague sorozatait nézem. Tapolcán, a harmad- vagy negyedmagammal zsúfolt nézõtéren, az elviselhetõ újabb
termést.
Eszter férjhez ment, gyermeket vár, sikeres TV-rendezõ-szerkesztõ lett. Emília hû társam, nélküle aligha
vészeltem volna át az elmúlt jó egy évtizedet.
Az utazás önmagában sohasem érdekelt, csak úgy
szerzett örömet, ha valami dolgom volt. Így is többet
láttam, mint a mániákus turisták, akik bármit odaadnának egy nagy tál „tenger gyümölcseiért”, szusiért vagy
szakéért (japán pálinka) vagy egy török bõrkabátért.
A fotókon háttérben az epidauroszi színház…
Szeretek autózni, de utálok parkolóhelyet keresni, és
elviselni a férfiasságukat (és immár tigrisnõiességüket)
fitogtató agresszív, bûnözésre hajló és szellemiségû
vezetõket.

454

Színházi és filmes tanítványaim nagyot rikkantanak,
ha találkozunk, olykor nyakamba borul egy-egy hófehér
hajú, bozontos, szakállas vénember, Kaliforniából vagy
Ausztráliából hazaruccantában: „Tanár úr, még mindig tudom a kvintkört!”, majd egy magát még jól tartó, fiatalos,
csinos nagymama: „Drága tanár úr, én olyan szerelmes
voltam magába, mint egy ágyú! Még a hármashangzatok
sem tudtak kiábrándítani!” Jókat nevetünk, olykor feldereng bennem is a legszigorúbban megfékezett és titkolt
bizsergés; egy tíz-tizenötös létszámú osztályban mindig
valakinek, esetleg néhányuknak beszéltem. Ösztönöztek a
felcsillanó szemek, a gátlásos csendesek, a viadalra kész
fiúk. Minden helyzetre megtaláltam a kellõ muníciót.
A Zeneakadémia „athéni iskolájában” lappangó ellenfelek eszmecseréje egy kígyó titokzatos és félelmetes
tekerõzésére hasonlított. A tanítványok mindenképpen
arra törekedtek, hogy bebizonyítsák: õk nem követik az
öregek tanítását, õk önálló gondolatokkal rendelkeznek,
õk, õk, õk… Nem fogták fel – vagy nem akarták megérteni –, hogy én annak örülök, ha tényleg mások. Ezt sértésnek tekintették volna; hogy jön ahhoz a tanár úr,
hogy egyetértsen a nehezen kiküzdött egyet nem értésemmel? Ha különbözni akartak, de nem volt mivel, az volt az
igazi baj. Elszakadtunk. Akinek volt mivel, az hosszabbrövidebb idõ után visszatalált hozzám, barátok lettünk.
Telefonálnak, meglátogatnak itthon és Szigligeten, szidjuk az éppen regnáló rendszert, igazán jókat nevetünk.
Éjfél felé szomorkodunk. (23:54 van, amikor ezt leírom.)
„Az a jó zeneszerzõ, akinek rossz a memóriája!” Ez a
kinyilatkoztatás egy nálam jóval idõsebb kollégám malíciózus mormogásából maradt az utókorra.204 Az emlé204. Ránki György
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kezet kiszámíthatatlan; mintha a posztojnai cseppkõbarlang rejtélyes termeiben, szûk átjáróiban, zöldjeiben, rózsaszínjeiben botorkálna az ember. Elõbukkan
valami, aztán eltûnik; ezt már láttam valahol, megijedek, elcsodálkozom.205 A felszínen a zajok, illatok, szagok, megsajdul a szív, éjjel pedig a múlt árnyai riogatnak. Összekeveredhet a múlt, a jelen, a hallott, látott,
megsejtett világ, s bizonyára a jövõ is.
Amikor hozzákezdtem e kötetek megírásához, sejtelmem se volt, mirõl is fogok írni, mire emlékszem, hol
kell utánanéznem, hogy tudom felidézni, igazat mondok vagy torzítok, van-e „jogom” úgy elmesélni, ahogy
én láttam, ahogy én gondoltam. Rájöttem, hogy csak erre van felhatalmazásom. Megnyugodtam. Hozzáláttam,
dolgoztam, ahogy szoktam, végül rostálnom kellett: kiválogatnom, ami fontos, fájó szívvel lemondani arról,
ami csak jóízû fecsegés. Közel öt évre terjedõ munkám
végére értem.
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel.
Budapest, 2007. április 2. 0:19

205. Elfelejtettem megemlíteni például, hogy 2006 március idusán másodszor kaptam meg a Kossuth-díjat.
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