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Vámos László

BLUM TAMÁSRÓL

A negyvenes évek elején egy frufrura vágott hajú, nagyon vékony, csupa ideg fiú zon
gorázott az Erzsébet körút 26. alatti kultúrteremben. A műsorra nem emlékszem -  
bár én is felléptem szavalattal - , de tisztán látom az emlékfilmtöredéket, ahogy a műsor 
után közreveszik a lányok, körülrajongják, anyáskodva dédelgetik a kisfiút, mint egy 
csodagyereket.

Azt hiszem, nem is beszéltünk akkor, talán be sem mutatkoztunk egymásnak. De 
tudtam, hogy ez a fiú a Blum Tomi.

Néhány évig nem láttam -  a történelem más műsorokat rendezett, sem zongorázó, 
sem szavaló művészjelöltekre nem volt szükség. Kiváltképp származásilag tisztátala
nokra nem.

1946—47 körül találkozhattunk, a felszabadulás után. Szándékosan használom ezt 
a divatjamúlt kifejezést, ugyanis számunkra a nácizmus feletti győzelem egyértelműen 
a felszabadulást, az életet jelentette.

Összefolynak az emlékképek, nem tudom, mikor és hol kerültünk újra össze. Bi
zonyára az Operában találkoztunk az 1946-47-es szezonban. Akkor ő már korrepeti
tor volt, én meg többször megfordultam ott szakmai gyakorlaton, mint elsőéves ren
dezőhallgató, Márkus László -  a volt operaigazgató -  növendéke.

Jó lenne most elővenni egy 1947-es naplót, megtalálni benne első háború utáni 
találkozásunk körülményeit.

Ezek az ifjúkori egymásra találások, generációs összeverődések olyanok, mint a sze
relmesekéi Shakespeare-nél. Zenészek, színháziak, táncosok, képzőművészek biztos 
érzékkel választják ki egymást, és zárják el magukat a nem egyívásúaktól. Ez ma is így 
van, de akkor kiváltképpen így volt, mert a háború és előzményei erősebben polari
zálták az ízlést és az emberi hovatartozást.

A negyvenes évek végére kialakult az a szakmai-baráti kompánia, amely az Opera 
és a Nemzeti Színház körül töltötte napjait, majd előadás után a Wagnernél (ma Opera 
étterem) találkozott. „Tízkor az elosztóban” -  ez volt a jelszavunk - , ami azt jelentette, 
hogy némi vacsora után innen indultunk a pesti éjszakába, a Pilvaxba két forint ötve- 
nért rumot inni, majd a Bristol bárba Beamter Bubit, Solymosy Lulut hallgatni -  ők 
szolgáltatták a háttérzenét hajnalig tartó dumapartijainkhoz, ahol mindenről szó 
esett, de elsősorban arról, mi történt délelőtt a próbákon, a főiskolákon, az esti elő
adásokon. Idéztük Nádasdy Kálmánt, Oláh Gusztávot, Tóth Aladárt, Klemperert, Fe- 
rencsiket, Somlayt, Majort, Várkonyit, Gellért Endrét. Művészi világunkat ők formál
ták, még akkor is, ha -  éppen konzervatívnak, óhitűnek tartva őket -  oppozícióban 
voltunk velük. És nagy, új „meglátásaink” sem voltak legtöbbször egyebek, mint a pél
daképektől begyűjtött tapasztalatok elorzásai.

Ez így van ma is -  és amióta világ a világ - , azzal a nem csekély különbséggel, hogy 
mi, miközben egymásnak akartunk megfelelni, az ő mércéjükkel mértük magunkat 
és egymást.

A Wagnertől elinduló csapat esténként és az évek folyamán változott. Sokszor ve



Vámos László: Blum Tamásról • 1779

lünk tartott az idősebb nemzedékekből Tímár József, Somló István, Olty Magda. Vagy 
leülhettünk a Pilvaxba Székely Mihályék, Maleczky Oszkárék asztalához.

Tamás különleges személyisége volt „brigádunknak”. (Némi iróniával ilyen „vona
lasán” neveztük el társaságunkat.) Rajta kívül valamennyien szakbarbárok voltunk, 
nemigen lépte át választott pályáját egyikünk érdeklődési köre sem. Míg őt minden 
érdekelte, és mindenhez értett valamelyest. Nemcsak a művészetek, hanem a tőlünk 
olyan távol álló technikai, tudományos dolgok is. Mindenről tudott, ami a világban 
történt és történik. Káprázatos agya volt. Egy nap újságoltuk neki, hogy előző este -  
amikor nem volt velünk -  valaki ötven tárgyat, nevet, fogalmat utánunk mondott sor
számozva, majd összevissza, a sorszámhoz a fogalmat-tárgyat, tárgyhoz-fogalomhoz a 
sorszámot. „Ja, azt én is tudom” -  mondta, és ugyanúgy megcsinálta a mutatványt.

O volt az első, aki a technika újdonságairól beszámolt, és később, ahogy anyagi hely
zete megengedte, meg is vette a legtöbbet. Rendkívüli lelkesedéssel tudta megmutat
ni, mi mindent tud egy-egy ilyen tárgy. Később svájci otthonában ezt a gasztronómia 
újdonságaira is kiterjesztette, mert nagyon szerette a saját főztjét feltálalni. Pillanatok 
alatt fantasztikus vacsorákat dobott össze, kifogyhatatlan műsorral.

Legnagyobb kincse egy zsebkomputer volt, amibe élete minden adatát betáplálta 
-  egy gombnyomás, és megmondta, hogy például mikor mutattuk be a FALSTAFF-ot 
Debrecenben... Ő, akit slamposnak, magára nem sokat adónak ismertünk (brigá
dunkban tisztségek is voltak, nem kis malíciával ő volt a „precíziós és nett” felelős), 
napokig precízen pepecselt diapezitívjainak rendszerezésével. Boldogan csinálta, bol
dogan mutogatta és magyarázta az aktuális tárgy erényeit.

Minden tekintetben pedagógusaikat volt, amit tudott, tapasztalt, továbbadta, úgy, 
hogy sohasem éreztük lekezelően oktatónak, nagyképűnek, száraznak, didaktikus
nak. Mintha én már úgyis tudnám, amit mond, csak most kiegészíti valami apróság
gal... Persze a lényeggel.

És ahogy tanított, úgy tanult is. Miközben Weiner Leó sakkpartijához kibicelt, vagy 
Ferenczy Gyuri bácsival kártyázott a Fészekben. Szellemiségének meghatározó mes
terei, azt hiszem, mégis Kadosa Pál -  aki a zenei pályán elindította majd később 
Klemperer és Nádasdy Kálmán voltak. Mindhárman nagyon sokra tartották. Erről 
majd később...

Ifjúságunkhoz persze hozzátartoztak a lányok, balett-táncosnők, színésznőjelöltek, 
zene-, színházrajongók. Ezen a téren a legjobb barátok között is óhatatlan a rivalizálás, 
ki főzi meg az éppen aktuális hölgyet. Mondhatom, sanszaim nem voltak rosszak, ha 
nem volt zongora a közelben. De nem rúghattam labdába, ha leült „megzongorázni” 
a hölgyeket... „Műsora” először a várható igényeknek próbált megfelelni, majd olyan 
vizekre vitte hallgatóságát, ahol az addig még nem evezett... Előadásmódja olyan szó
rakoztató, lebilincselő volt, hogy nem egy delikvensben felébresztette az érdeklődést 
a nemesebb zene iránt is. Mondanom sem kell, nem a népnevelés, az ízlésfejlesztés 
volt a cél, de mint melléktermék -  az is jött egyúttal...

Mint előbb említett mestereink, Klemperer, Nádasdy -  ő sem ismert nemes és nem
telen, csak jó és rossz zenét. Megvetette a sznobokat, akik büszkén vallják, hogy soha 
nem hallgattak tánczenét, operettet vagy egyéb hasonló haszontalanságokat. Amikor 
ilyennel találkozott, kegyetlenül leckéztetett, és bebizonyította, hogy az illetőnek sem
miféle zenéhez nincs köze, tudatlan és tehetségtelen.

így a megzongorázásokon hol az „Oroszlánszívű Katerina, az állatszelídítő” kezdetű 
kupié, Offenbach, Kálmán, Lehár, Puccini, hol Izolda halála volt műsoron. Mindig
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úgy adta elő ezeket, mint páratlanokat a maguk nemében. Áradt belőle a zenélés 
öröme.

Túl a pajtási kapcsolaton, barátságunk igazi tartalma zenés színházi együttműkö
désünk volt. Ezen elsősorban Debrecent értem, de voltak előzmények korábban is. 
Leültetett lakásán vagy az Operában a zongora mellé, és játszani, énekelni, kommen
tálni kezdett egy operát. Rendszerint azt, ami éppen valamiért foglalkoztatta. Legem
lékezetesebb a Cosi FAN tutte -  aminél akkor Klemperer asszisztense volt. Annyiszor 
játszotta, elemezte, hogy majdnem megtanultam, vele énekeltem.

Ezeket a szórakoztató operaelemzéseket az idők folyamán egyre tökéletesítette, de 
aki először hallotta, úgy érezhette, hogy spontán fogalmaz meg valamit, mert előadá
sának mindig improvizációs hatása volt. Ami igaz is volt, sohasem csinálta kétszer 
ugyanúgy.

1952-ben Debrecenbe mentem főrendezőnek. Szórványos próbálkozások után ek
kor alakult meg az operaegyüttes.

Tamás 1953 tavaszán eljött megnézni az ÁLARCOSBÁL bemutatóját. A látottak után 
határozta el, hogy Debrecenben szeretne dolgozni. Tudom, hogy ezt az elhatározást 
jelenlétem is motiválta, de ennél döntőbb volt az a megérzése, hogy meg kell próbálnia 
a saját lábán megállni.

Ma ezt önmegvalósításnak mondják. A különbség mindössze annyi, hogy ő nem a 
Főiskola előtt vagy alatt kezdte, hanem nyolc gyakorlóév után. így zeneigazgatói po
zíciója megalapozott volt.

Nem akkor kellett megtanulnia, milyen egy énekes, amikor „lelke van”, mikor van 
fogékony állapotban, mikor kell hamarabb hazaküldeni a szobapróbáról, hogy kell 
köszönni a zenekarnak...

A köszönéshez, pontosabban a kommunikációhoz különleges érzéke volt. Leeresz
kedés nélkül tudott a portástól, a kellékestől vagy az újságostól, a villamoskalauztól, 
a piacon a kofáktól úgy kérdezni, vagy azoknak „mellesleg” mondani valamit, hogy 
egyenrangú embernek érezzék magukat, és nem tudtak nem készségesek lenni.

Mindenféle úgynevezett művészallűr távol állt tőle, a lobogó hajú, sálba burkolt, 
affektáló nappali művészeket mélyen utálta.

De ha az ilyenben igazi tehetségre bukkant, megvolt az eszköze kihámozni őket a 
sálból, rátalálni a pótmagatartás nyitjára -  ami rendszerint valamilyen gátlás takarga- 
tása lehetett.

Ez a a jó  svádájú, biztos fellépésű férfi nagyon szemérmes — és bizonyos helyzetek
ben nagyon gátlásos -  volt maga is. Ilyenkor elkomorodott, megkeményedett, és za
varát nyerseséggel leplezte. Ez az első órák után rendszerint feloldódott, de akinek 
nem volt módja ezt kivárni, sajnálatosan félreismerhette.

Voltaképp nagyon érzelmes volt, de ezt sok energiával sikeresen palástolta.
Debrecenbe hivatalosan zeneigazgatónak, valójában színházat csinálni jött. Első

sorban színházi embernek, színházi zenésznek tartotta magát. Őt az egész ügy érde
kelte.

Téry Árpád vezetésével nagyon jó  együttese volt a Csokonai Színháznak. Mindent 
ki lehetett osztani, és ez a legtöbb, amit egy társulatról el lehet mondani.

Blum két év alatt az operaegyüttest is felhozta erre a szintre. Az operaénekesek 
operettekben is felléptek, muzikális prózai színészek epizódokat énekeltek az opera- 
előadásokon. Olyan szellemű színház volt, ahol mindenkit érdekelt, mit csinál a másik, 
ott ültünk egymás próbáin, előadásain, aztán hajnalig tartó viták, evés-ivás a klubban.
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Tamás művészi-emberi habitusának találták ki ezt az életformát, ahol nemcsak azt 
kérdezték meg tőle, ki legyen a ROMEO ÉS JÚLIA zeneszerzője, és hol üljön a zenekar 
(fent ült, a kakasülő mögötti folyosón), hanem „belepofázhatott” a szereposztásba, a 
díszlet-, jelmeztervekbe is.

Munkamódszerünk, országosan megismert és elismert előadásaink és nem utolsó
sorban Blum személye szinte vonzotta Debrecenbe azokat a művészeket, akik vala
hogy így képzelték el a színházcsinálást.

így élt lenn egy-két évig Kurtág György, aki operaírást tervezett -  sajnos máig sem 
lett belőle semmi - ,  de írt kísérőzenét a KÉT ÚR SZOLGÁjÁ-hoz, a HAMLET-hez. (Ezt a 
zenét vettem át az I962-es Madách színházi HAMLET-hez, és ennek ismeretében Blum 
baráti segítségével született meg Kurtág zseniális zenéje a Vihar 1960-as, ugyancsak 
Madách színházi előadásához.)

Képzeljünk el egy olyan rendpróbát a FALSTAFF-ból, ahol a beteg korrepetitort 
Kurtág György, máskor a kiválóan zongorázó Mensáros László helyettesíti, a próbát 
Soós Imre, Márkus László, Novák István, Solti Bertalan, Simor Erzsi, Békés Rita nézi, 
mialatt Blum a zenekarral próbál egy másik teremben.

A zenekari próba szünetében átjön a próbánkra, megáll a portálban, és dirigál egy- 
pár taktust. Többre nem nagyon volt türelme...

Az egyetlen dolog, amit nem szeretett csinálni, a rendpróbák dirigálása volt. Konf
liktusaink csak ebből származtak, mert én nagyon igényeltem volna jelenlétét, hogy 
amit csinálok, zeneileg is megoldható legyen. (Az énekesek testpozíciói, a karmesterrel 
való kontaktus, az operarendezés fontos problémái.)

Egyik ilyen „konfliktusunk” -  bár többször elmeséltem, megismétlem -  a PILLAN
GÓKISASSZONY egyik zenekari főpróbáján történt, az első felvonás utolsó hangjainál, 
ahol Puccini a tutti-fortissimo után még majd egy taktuson át tartatja a hangot a két 
énekessel. Én viszont a fortissimóra egy eksztatikus csókot rendeztem be, azzal az 
„ideológiával”, hogy úgysem hallatszik a többi a zenekartól. Tamás ezt csak egyszer, 
egy zongorás próbán látta, és kérte, hogy tartsák tovább a hangot. Én az ellenkezőjét 
mondtam.

Amikor minden tiltakozása ellenére azon a főpróbán az énekesek azt csinálták, amit 
én kértem, dühében hátrafordult a pulton, és hozzám vágta a partitúrát. Ma már tu
dom, hogy neki volt igaza.

A nézőtéren ülők botrányszagot éreztek, de pár perc múlva legnagyobb csodálko
zásukra -  mint mindig -  együtt mentünk ebédelni.

Egész életemben -  és tudom, ő is egész további életében -  ilyen viharos, kottado- 
bálós, együtt ebédelős színházat szeretett volna csinálni.

Ez sajnos -  a debreceni mércével mérve -  nem jött össze többé, azt hiszem, nem is 
jöhetett.

Debrecenben ismerte meg feleségét, Józsát, aki egyetemistaként szakmai gyakor
laton volt ott.

Esküvőjükön Tamás tanúja voltam, és csak erős önfegyelmünknek köszönhető, 
hogy amikor az anyakönyvvezető a vőlegényt Blum Tamás Gézának szólította, nem 
robbant ki belőlünk a kacagás. Gézaságát addig nem tudtuk -  szerintem kaján meg
lepetésnek, nászajándéknak szánta de abban a pillanatban lelki szemem előtt meg
jelent mint Géza, fehér lovon, darutollasan...

Mint minden igazi művésznek, intellektusnak, duplafenekű humorérzéke volt. 
Öniróniája a legdrámaibb helyzetekben is láttatta a dolgok fonákját. Kevesekkel le
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hetett olyan jól együtt nevetni. Egyszer Debrecenben majdnem megvertek minket a 
moziban, amikor a MILLIOMOS ÚR SZERELMES című remek cseh filmparódiát a közön
ség komolyan vette, s felháborodottan követelte, hogy menjünk inkább cirkuszba, ne 
zavarjuk őket röhögésünkkel.

Voltak kínosabb helyzetek is, például amikor egy helyi kultúrkorifeus elvtárs vala
melyik Muszorgszkij-operát szerette volna látni a Csokonai Színházban, és Tamás pró
bálta megértetni, hogy ezekhez duplán osztott kórus kell, míg nekünk éppen hogy 
szimplára van létszámunk. Tarhonyás elvtárs (Bánát Péter barátunk és egyik fő hu
morforrásunk nevezte így a tudatlan, bigott nacsalnyikokat) nem engedett: „Egy kis 
jóindulattal, elvtársak...” Ez az „egy kis jóindulattal” -  mint a dilettantizmus sűrítmé
nye -  attól kezdve szólásmondásunk lett.

A Tarhonyás elvtársak leszerelését, a lavírozás tudományát előbb-utóbb minden 
művésznek -  kivált vezető posztokon -  meg kell tanulnia. Erre is jó  iskola volt Deb
recen. Amikor néhány évtized múlva pár hetet töltöttem Tamásnál Svájcban, mesélte, 
hogy „ma a Migros élelmiszerkonszern meghallgatást tartott fiatal operaénekeseknek, 
és sikerült megdumálni őket nagyobb támogatásra, mint tavaly”—eszembe jutott Tar
honyás...

1958-ban visszajött a pesti Operához. Családja itt élt, fia, János, már egyéves volt, 
lehetetlenné vált az ingázás a két város között.

Második operai korszakának első felében Nádasdy Kálmán az igazgató. Különleges 
karmesteri feladatokat, bemutatókat is kap (C’EST LA GUERRE, ALBERT HERRING, PEL- 
léas, Pásztoróra, Poppea, Katyerina Izmajlova, Mahagonny stb.), mégsem ez 
legfontosabb működési területe. Nádasdy már Debrecen előtt felismerte, hogy sze
mélyében univerzális színházi emberre számíthat.

Mint korrepetitor úgy tanít, hogy nem a kottát bifláztatja be az énekesekkel, hanem 
végigjáratja velük a szólamuk megszületéséhez vezető zenedramaturgiai utat, elma
gyarázza, mi miért történik a zenében, a szövegben, mi történik ezalatt a zenekarban, 
hogyan lesz az összetevőkből színpadi, drámai szituáció, és hogy viselkedik ennek kö
vetkeztében az adott figura. Ebben felülmúlhatatlan volt, soha senkivel nem találkoz
tam, aki megközelítette. (Ezt a rendkívüli képességét gyümölcsöztette, tökéletesítette 
később mint a zürichi operastúdió vezetője.)

Nádasdy bízta meg először 1949-ben (huszonkét éves korában!) fordítással. Először 
a CARMEN régebbi fordítását dolgozta át, majd Az ELADOTT MENYASSZONY szövegét 
már önállóan csinálta. A fordítás másodfoglalkozása és első kereseti forrása lett. Mint
egy harminc művet fordított az Operaház számára -  köztük a teljes RlNG-et - , talán 
még többet a Rádiónak, Televíziónak, Operettszínháznak.

Drámai színházaknak is sokat dolgozott. A KOLDUSOPERA songjai (,,Ha a cápa szája 
látva, Bárki látja fogsorát...” stb.) olyan népszerűek, mint a slágerek. Sokszor jobbak az 
eredetinél. Például annál, hogy: „Soldaten wohnen auf die Kánonén" tömörebb és szel
lemesebb: „És volt egy ágyúnk, az volt az ágyunk”...

Fordítói ars poeticája szerint elsősorban magyarul kell tudni a prozódiát, a zenét, 
a hangsúlyok helyét.

Ő tudta a zenét, és tudott magyarul. Rajongója volt nyelvünknek, nagyon jól is
merte az irodalmat, kivált a magyar irodalmat.

Emlékszem, hogy lelkesedett Szép Ernő pesti tájnyelvéért, amikor elhívtam egy 'VŐ
LEGÉNY-előadáshoz, milyen értőn elemezte a számára addig ismeretlen mű szövegét.

Nemcsak a zenei, a drámai szöveg megszólaltatásának problémáihoz is értett. Ami
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kor hosszú idő után először jö tt haza Svájcból, meghívtam a Nemzeti Színházba Az 
ember TRAGÉDlÁjÁ-hoz. Nagyszerűnek találta a főszerepeket játszó fiatal színészeket, 
de „miért beszélnek olyan hátraesett hangon, mint egy Gugyerák?” -  kérdezte. Másfél 
évtized után telibe találta a mai magyar színház legkritikusabb pontját, az elszíntele- 
nedett, zeneietlenedett, rossz technikájú dikciót, amikor a színészből nem a költő, ha
nem egy házmester szól.

Négy nyelven beszélt (német, francia, angol, olasz), ezekből nyersfordítás nélkül 
fordított, tanított és előadásokat tartott. (Például 1991 nyarán angolul elemezte a KÉK
SZAKÁLLÚD Szombathelyen.) Gyorsan és könnyen dolgozott, de szerette ellenőrizni 
magát olyanokkal, akiknek véleményére adott.

Amikor felkértük a LA MANCHA LOVAGJA fordítására, Kurtágnak mutatta meg 
munka közben az anyagot. Kurtág lelkesedett a zenéért, a hangzásért. Pár hónappal 
a bemutató után megmutattam neki egy kritikát a jeles drámaíró tollából (éppen nem
régen lett vidéken színigazgató), aki azt írta: „slágerré válni képtelen zene”, „zenéjéből nem 
emelhető ki egynél több taktus” stb.

Blum jót nevetett e magabiztos botfülűségen, és megjósolta, hogy pár hónap múlva 
a számok többsége „örökzöld” lesz.

Azóta mindig eszembe ju t a baklövés, mert nem telik el év, hogy a főiskolai vizsgá
kon, felvételiken ne hozná valaki egy-egy dalát, vagy hogy egyik színházunk ne tűzné 
műsorára. (Lehet, rövidesen az új színigazgató-kritikus-drámaíró is megbarátkozik a 
művel?)

A magabiztosok, a csalhatatlanok nagyon ingerelték, mert tudta a dolgok viszony
lagosságát. Nem vállalta a VÍG ÖZVEGY újrafordítását, mert hiába poros és pontatlan, 
az, hogy: „ Vilja, oh, Vilja, te szép és csodás”, „Bamba, bamba gyászvitéz”, „Az Orfeum tanyám” 
újrafordíthatatlan... az operett ezzel a szöveggel ment át a köztudatba.

Igaz,-ellenpéldát is tudok. 1991-ben a Madách Színház felkérte a Cabaret versei
nek újrafordítására. Nem értettem, miért, a közismert -  és nem is régi -  előbbit mes
termunkának tartom. Amikor értesültem a tervről, azonnal üzentem neki, hogy meg
próbáljam lebeszélni, minthogy mást is lebeszélnék, ha Blum valamelyik fordításre
meklését próbálná újrafogalmazni.

Augusztus 8-án levelet kaptam, amelyben megindokolja, miért fordította le mégis 
a CABARET-t. Az egyoldalas levél Blum emberi, és érveivel művészi tartásának egyik 
legszebb és legtömörebb dokumentuma, ami teljesen meggyőzött az új fordítás létjo
gosultságáról.

(A szilveszteri bemutatón már nem lehetett jelen, nyolc nap múlva, 1992. január 
8-án meghalt.)

Húsz évvel korábbi -  fordítással kapcsolatos -  emlékem a La MANCHA verseinek 
átvétele. Az előadás karmestere egy frázisnál kifogásolta, hogy szövege ritmikailag 
nem követi pontosan a zenét.

Tamás ekkor fordítástechnikai kiselőadást rögtönzött, és bebizonyította, hogy min
den nyelv valami módon átritmizálja -  saját belső törvényei szerint — a zenét.

Példákkal illusztrálta állítását, többek között a klasszikusnak számító „Az asszony in
gatag” (a RlGOLETTO újrafordításakor meghagyta ezt a „szállóigét”) és az eredeti „La 
donna é mobile” ritmikai összevetésével. Még azt is hozzátette, hogy olasz tenoristák a 
„mobile” szót legtöbbször két b-vel éneklik, ami ugyancsak bocsánatos átritmizálás.

Sajnos ezeket a praktikus fordítói tapasztalatait -  tudtommal -  nem írta le soha, így 
az utókor számára elvesztek.

Néhány évvel ezelőtt, amikor az Opera a TRISZTÁN felújítására készült, meghívták,
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tartson előadás-sorozatot a műről, a szerzőről. Négy vagy öt délelőtt az Opera házi
színpadán -jobbára olyanoknak, akik csak hírből ismerték -  húsz év tapasztalataival 
gazdagabban megismételte azokat a varázslatos, zongorával illusztrált elemzéseket, 
amikről mint fiatalságunk élményeiről már írtam.

Szó esett ezen operatörténetről, dramaturgiáról, hangszerelésről, rendezésről, 
éneklésről, mindenről, ami az operával, egy opera előadásával kapcsolatos, miközben 
a TRISZTÁN-t szinte taktusról taktusra végigelemezte, ismert szórakoztató, lebilincselő 
előadásmódján.

1991 tavaszán a Zeneakadémia hívta meg egy ugyanilyen előadás-sorozatra a FI
GARO HÁZASSÁGA kapcsán. Nem tudtam elmenni, meghallgatni. Egyik kiváló opera
énekesünket kérdeztem: „Jók, érdekesek az előadások?” -  „Nem jók, zseniálisak” -  
válaszolta.

Nagy szerencsénkre erről a két előadás-sorozatról magnetofonfelvétel készült. A 
TRISZTÁN öt, a Figaro három kilencvenperces kazettán. A TRISZTÁN eredeti felvétel, 
a Figaro rossz minőségű, zajos felvétel volt, ezért zürichi lakásán az egész anyagot 
újra szalagra mondta, zongorázta.

Ezeket az elemzéseket közzé kellene tenni. Nem tudom, hogyan lenne megvalósít
ható. Leírni és kottapéldákkal illusztrálni vagy a magnótekercseket sokszorosítani?... 
Az utóbbi mellett voksolnék, mert ő olyan szuggesztív előadó-egyéniség volt, akinél 
az amit mond és az ahogy mondja együtt teljes.

Birtokomban van még egy közlésre alkalmas anyag. Debrecenben a PILLANGÓKIS
ASSZONY próbái előtt készített számomra egy -  hogy is nevezzem? -  „motívumszótárt”. 
Az opera harminchárom motívumát rendszerezte, úgy, hogy lekottázta a témát, és 
mellé írta a felvonás- és zifferszámokat, valahányszor a motívumok a műben megje
lennek. *

•

Utolsó személyes beszélgetésünkkor-1991 szeptemberében lehetett-elmesélte, hogy 
az Opera új vezetése felvetette egy esetleges együttműködés lehetőségét: vezető dra
maturgnak kérték fel.

Szokásához híven hűvös tárgyilagossággal kérdezte véleményemet, de ismertem 
annyira, hogy megérezzem, milyen boldoggá tette ennek a visszatérésnek gondolata, 
ami nem jelentette volna zürichi státusának feladását.

Rábeszéltem -  nem volt nehéz -: ha a felkérés komoly formában ismétlődik meg, 
fogadja el.

Tudom, mit jelentett neki a Magyar Állami Operaház.
És tudom, mit jelentett volna ő a Magyar Állami Operaháznak, ha idejében -  még 

a hatvanas években, legkésőbb a hetvenes évek elején, svájci emigrálása előtt -  úgy 
kezelik, úgy számolnak vele, mint az operaigazgatói poszt várományosával.

Nem mindennap adódik erre a nagyon nehéz helyre olyan alkalmas ember, mint 
ő -  volt.

Zenész, dramaturg, pedagógus, költő (mi más egy fordító?) és univerzális színházi 
mindentudó.

Akinek van annyi önbizalma, hogy kérdezni mer -  és tudja, mit kell kérdezni - ,  ha 
valamit nem tud, vagy nem biztos valamiben. (Csak a dilettánsok csinálnak mindent 
egyedül.)

Ahhoz, hogy komolyan számoljanak vele, ismerni kellett volna szakmai körökön 
túl is rendkívüli képességeit, de ő még bemutatkozásszinten sem ismerte a kultúrpo
litika legfőbb irányítóját, a „Legilletékesebb” elvtársat...
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Érdemes művész címe sem volt, pedig negyvenöt évesen emigrált. Akkor mondta 
egy -  azóta elhunyt -  vezető énekesnőnk: „Nagy baj van, elment a szürke eminenciás, 
az Operaház esze.”

Visszahívására még akkor is mód lett volna, amikor már hivatalosan is hazajöhetett. 
Svájci, nemzetközi tapasztalatokkal és ismeretségekkel gazdagabban. Akkor még ge
nerációnk számos képviselője aktív volt -  zenészek, énekesek, rendezők -, a fiatalok
hoz pedig kevés korunkbeli művésznek van olyan kulcsa, mint neki volt.

Félreértés ne essék, ez az én magánháborgásom, ő erről sohasem beszélt, azt hi
szem, nem is gondolt ilyen lehetőségre.

Boldoggá tette, hogy 1990-ben ismét próbálhatott, dirigálhatott az Operában. Bár 
az ORMlNDÓ-t intimebb megvalósításban képzelte el -  egy évvel előbb megmutattam 
neki a Várszínház Kamaratermét, amit ideálisnak tartott a mű és egyáltalán barokk 
kamaraoperák színhelyéül - , lelkesen beszélt a próbákról és a sok tehetséges fiatalról. 
Az se nagyon zavarta, hogy néhány (nem művész...) újdondász funkcionárius kelle
metlenkedett az előkészületek alatt.

A bemutató után az Opera étteremben -  a volt Wagnerben, az „elosztóban” -  va
csoráztunk. Véletlenül éppen Budapesten volt néhány külföldön élő egykori „brigád
tag” is. Nagyokat nevettünk, nem realizáltuk, hogy közben eltelt negyven év.

Volt egy negyvenöt perces rádióbeszélgetés vele, amikor az ORMINDÓ-t csinálta. A 
riporternő további terveiről faggatta. „Senki se mondhatja egy hatvankét éves ember
nek, hogy még sok év van előtte...” -  hárította el a kérdést. De mégis elmondta, hogy 
ha hazajönne, nem dirigálni, tanítani szeretne. Olyan operastúdiót szeretne létrehoz
ni, mint amilyet Zürichben csinált.

Karmester posztján álló színházi ember vagyok -  mondta, majd arra a kérdésre, 
tudna-e zene nélkül élni, azt felelte: „Zene nélkül talán igen, színház nélkül semmi
képpen sem...” *
Amikor 1990-ben a Csokonai Színház százhuszonöt éves jubileumára eljött Debre
cenbe, és a színház előtt találkoztunk, első mondata az volt: „Nem fantasztikus, délben 
indultam Zürichből, most öt óra van, és én Debrecenben vagyok.” Ültünk hárman az 
Aranybikában Mensáros Lacival, mint harmincöt évvel azelőtt...

Azt terveztük Tamással, hogy 1992-ben megcsináljuk a TITKOS HÁZASSÁG-ot Deb
recenben. Újra együtt, ott, ahol megszülettünk mint színházi emberek.

O, akitől minden nosztalgiázás távol állt, úgy érezte, hogy ezt a szálat még el kell 
kötni. De ez már nem sikerült.

Öt nappal halála előtt telefonon beszéltünk utoljára. Röviden, nyugodtan, csöndes 
tárgyilagossággal tudatta a visszavonhatatlant.

*
E sorok írása közben a ToscÁ-t közvetítette Rómából élő adásban a televízió. Míg 
néztem, ráébredtem, hogy vele nézem. Mint ahogy mindent, ami zenével, színházzal 
kapcsolatos, együtt hallgatunk, nézünk, egyetértve és vitatkozva -  amióta ismerjük 
egymást. Ez most már kizárólag belső dialógus, kérdéseimre csak sejthetem a feleletet.

Nádasdy Kálmánon kívül nem volt ilyen meghatározó személyiség a művészetről 
való elképzelésem, ízlésem kialakulásában.

Amíg élt, nem gondoltam -  gorombán visszautasította volna - ,  hogy ezt megkö
szönjem neki.

Most pótolom.


