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¢s nincs aki kiereszten¢ v¢redet
az iszamos k´vezetre nincs senki
magad vagy elcsapott pr¢dikÀtor
lesajnÀlt-csakaz¢rtis didergû ¢jek
vacogÂ nappalok vÀltjÀk egymÀst
s az Àllat szem¢ben tarka-r¢tes-homÀllyÀ foszlik a f¢lelem nem
¢rti nem ¢rtheti hogy eg¢sz l¢nye
olyan mint egy ¢letrekelt hÀlap¢nz amit elfelejtettek ott hagyni
senki asztalÀnÀl

HatÀr Gyûzû

MíG °LT, CIMBALMOZOTT;
MíG CIMBALMOZOTT ä °LT
Sz¢ljegyzetek RÀcz AladÀr ¢let¢hez ä müv¢szet¢hez

K¢t ellens¢ge volt. Az egyikrûl csak hallott, a mÀsikat naponta sÁnylette.
Az egyik. Violet Gordon Woodhouse (1872ä1959). A szÀzadelû angol zenei vilÀgÀnak
Lilitje: noha nem û a nûi fûszereplû, vÀltig ker¡lgeti az °denkertet, ¢s minden szem
rÀtapad. F¢larisztokrata, dÃsgazdag; testûrtiszten/milliomoson/müv¢szen/irodalmÀron alul nem Àll szÂba senkivel. ParÀnyi termetü, de olyannyira tudatÀban van mÀgneses hatÀsÀnak, hogy egyszerre n¢gy müv¢sszel/tudÂssal ¢l egy fed¢l alatt, bÀr udvarÀba ¢jszakai vend¢gnek azt hÁvja be, akit akar. Szeretûinek felvonultatÀsa kÀprÀzatos:
Wilfred Owen, Bertrand Russell, Stravinsky, Kipling, Shaw ä talÀn m¢g Gyagilev meg
Picasso is. Selyembe-bÀrsonyba ´lt´zik, egzotikus ruhak´ltem¢nyeit ä orientÀlis bugyogÂit-turbÀnjait-toll¢keit ä maga tervezi. Annyi az ¢kszere, hogy barÀtnûinek nem
gyûzi elajÀnd¢kozni; csak attÂl az egytûl nem vÀlik meg: van egy akvÀrium-f¡l´nf¡ggûje, melynek parÀnyi medenc¢j¢ben gombostüfejnyi igazi aranyhalacska ÃszkÀl. Noha müv¢szet¢vel bejÀrja a vilÀgot, jobban szereti, ha csupÀn a kivÀlasztottaknak jÀtszhat palotaszalonokban ä amilyen az ´v¢ is londoni palotÀjÀban. A Bloomsbury-k´rrel
imÀdtatja magÀt, barÀtkozik Lady Diana Coopertûl Virginia Woolfig mindenkivel, a
k¢t Sitwell fiv¢r is odavan ¢rte, Osbert Ãgy Ár rÂla, ahogyan a megbüv´lt kÁgyÂ Árhatna
a kÁgyÂbüv´lûrûl: Violet keze alatt ànem az a kisszerü, Âdon hangszer volt a klavicsembalÂ,
aminek a XIX. szÀzad elhÁresztelte: felduzzadt, megnûtt, ¢s ami kicsend¡lt belûle, maga volt az
ifjÃsÀg zenei nagyegy¡tteseÊ. Violet Gordon Woodhouse volt az elsû, akinek jÀt¢kÀt fonogrÀfhengerre vett¢k, ¢s aki csembalÂrepertoÀrjÀt a barokk ¢s a preklasszikusok remekeibûl, Bach, Couperin ¢s a k¢t Scarlatti müveibûl merÁtette.
S ez volt a l¢nyeg ä nem bizarr ´lt´zk´d¢se, pazarlÀsa, Ãti kalandjai, szerelmi szesz¢lyei, amirûl a vilÀg alig-alig tudhatott valamit; hanem ez, amirûl nagyon is tudott:
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hogy Violet a klavicsembalÂ àutol¢rhetetlen virtuÂzaÊ, ¢s hogy û az, aki e r¢gi mestereket elûÀsta, leporolta, ¢s r¢gi f¢ny¢ben megragyogtatja a rokokÂ Couperint, a szilaj
¢s szenved¢lyes Domenico Scarlattit. AladÀr fanyalogva mutogatta barna-sÀrga f¢nyk¢p¢t ennek a paradicsommadÀrra eml¢keztetû idegen nûnek, aki a r¢gmÃlt hÀtsÂ
kiskapujÀn az û vilÀgÀba behatolni nem Àtallott ä de lemez¢t hallani sohasem hallotta.
ý volt az egyik.
A mÀsik: a varsÂi sz¡let¢sü, elfranciÀsodott Wanda Landowska (1877ä1959). Hallhatta, nem is egyszer ¢s nem is lemezrûl: a Salle Pleyelben, ahol Ãgy kellett lefogni
sz¢k¢n, hogy fel ne rohanjon a pÂdiumra, ¢s rÀ ne borÁtsa a clavecint a hangszer koronÀzatlan kirÀlynûj¢re. Ha megvette is lemezeit, csupÀn az¢rt, hogy sorra elemezze
¢s àmegcÀfoljaÊ a felfogÀs hiteless¢g¢t, de mÀr a cimbalom m´g¡l ¢s baguette-tel a k¢zben (neki a cimbalomverût magyarul halÀlÀig baguette-nek hÁvtÀk). MÁg û, AladÀr, m¢g
ÀrvalÀnyhajas p´rgekalapban ¢s sujtÀsos Àlmagyar zek¢ben mulatÂkban, orfeumokban jÀtszott, Landowska mÀr vilÀgjÀrÂ virtuÂz volt, ¢s azt merte ÀllÁtani, hogy a preklasszikusok àspin¢treÊ Árott mestermüveinek tolmÀcsolÀsÀra csak ¢s egyed¡l maga a
àspin¢tÊ hivatott. Honnan tudhatta volna, amit Stravinsky is belÀtott mÀr, hogy a àspin¢tÊ soha nem ¢rheti utol amaz ûseredeti hangszert, amelyet mÀr a Biblia is Ãgy emleget, mint JubÀl hangszer¢t ä hiszen a tollpengetûs billentyüsor k´zvetÁt¢se helyett a
baguette-en, a cimbalomverûn kereszt¡l k´zvetlen¡l ´mlik Àt a hangszerbe jÀtszÂjÀnak
minden rezd¡l¢se, v¢re l¡ktet¢se, ¢s ezt a k´zvetlens¢get, legyen bÀr k¢t- vagy hÀromemeletes a billentyüsor, ¢s mÂdosÁtsa hÃrjÀnak rezg¢s¢t akÀrhÀny pedÀl, semmif¢le
clavecin nem ¢rheti utol ä ä ä
Wanda Landowska. ý volt a szeretve gyül´lt, a nagy fenntartÀsokkal csodÀlt ûsellens¢g, az igazi. àKi-ki ellenfel¢vel m¢ri ¢s becs¡li magÀtÊ ä AladÀr nem id¢zte a nietzschei mondÀst, ¢s halÀlig tagadta, hogy volt ilyen vet¢lked¢s, vagy hogy ez a szembenÀllÀs valaha is megfordult volna a fej¢ben. BÀr annyi szent ä ha baguette-je alatt tÀrsalogni kezdtek Couperin madarai, ¢s Yvonne belesimulva-bÃgÂ zongoraakkordjai nyomÀn rÀszÀllt a teremre a szent ÀhÁtat, AladÀr t´k¢letesen megfeledkezett kettej¡krûl;
Àtl¢pett az û vilÀgÀba, az igaziba, amelyben nyomokban sem volt se Wanda Landowska, se Violet Gordon Woodhouse. Mint a tridenti zsinatra a szentl¢lek csendje ä Ãgy
szÀllt rÀ a pamlagokon, heverûk´n v¢gig¡lû hÀborÃ elûtti pesti tÀrsasÀgra Polihimnia
megilletûd´tt, szorongÂ, viharra vÀrÂ csendje.
AladÀr¢kkal elûsz´r 1935-ben talÀlkoztam: m¢g csak àk´r¡ln¢zûbenÊ jÀrtak Pesten,
hogy kiszimatoljÀk lehetûs¢geiket, huszon´t ¢v francia ¢let utÀn SvÀjcban, FranciaorszÀgban csak nagyon t¢tovÀn gondoltak a hazateleped¢sre. SzondÀzÂ szÀnd¢kkal pÀr
hÂnapra hazalÀtogattak ä maguk se gondoltÀk volna, hogy itt ragadnak.
F´l´tt¢bb k¡l´n´s talÀlkozÀs volt. A V II. ker¡letben, az AkÀcfa utca 45. alatt ´temeletes szecessziÂs b¢rhÀzban laktak alb¢rletben, ¢ppen szemk´zt sz¡leim szatÂcsboltjÀval, amely a 38. sz. alatt volt. A mi¢nk a XIX. szÀzad hatvanas ¢veiben ¢p¡lt, s mÀsodik
emeleti legszebb n¢gyszobÀsÀban KomlÂs Ãr lakott, az aggleg¢ny hÀziÃr. A kaputÂl
jobbra-balra egy-egy ¡zlethelyis¢g; balrÂl Gartner kÀrpitos¢k, a mühely m´g´tt udvari lakÀs (kis srÀc koromban tizennyolc ¢ves, gy´ny´rü, ¢gimeszelû Ilus lÀnyukba,
mint mindenki, ¢n is szerelmes voltam); ebbûl a kÀrpitosmühelybûl lett a mai Kispipa
vend¢glû. A kapu jobb oldalÀn volt a mi ¡zlet¡nk ä ma kigy´ny´rÁtett iroda, belsû
emelettel, hivalkodÂ portÀllal. A f´ldszint el¢g magas volt ahhoz, hogy emeletet suszteroljanak bele; ezt tette °desapÀm is, amikor, szatÂcsboltjÀval a t´nk sz¢l¢n, feladta
lakÀsunkat, ¢s mi bek´lt´zt¡nk az ¡zleti raktÀrba.
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BetonpadlÂs, s´t¢t helyis¢g volt, neh¢z vasrÀcsos k¢t ablaka a l¢pcsûhÀzra nyÁlt, k´zvetlen szellûz¢se nem volt ä ´r´kk¢ barkÀcsolÂ apÀm ezt az 5 x 5 m¢teres helyis¢get
cukroslÀdÀk fedel¢vel felpadlÂzta ä ez lett a àszobaÊ. Mellette a keskeny àkonyhÀnakÊ
sarokkil¢pûje volt az udvarra; primitÁv ki´ntûvel, az is volt benne ä vÁzv¢teli hely, meg
egy hÀtsÂ s´t¢t empÂraf¢le, csigal¢pcsûvel, a mindenes szolgÀlÂnak (aligha sejtette hadirokkant apÀm, hogy ezen a maga barkÀcsolta kisl¢pcsûn fog a fia ¢jszakÀnk¢nt felfellopakodni az Àgyzugolyba, hogy teherbe ejtse a visszafojtott l¢legzettel el¢lvezû hajadonokat).
Cudar ¢let volt, reggel-este Àtrendez¢s/ÀgyazkodÀs, csak hogy elf¢rj¡nk hÀrman.
K¢sû este ÃjsÀgpapÁr ernyûvel Àrny¢koltam el az Àgyukat, hogy szeg¢ny holtfÀradt sz¡leimet a f¢ny ne zavarja; ¢n meg az eb¢dlûasztalra helyezett rajztÀblÀn hol a chartres-i
sz¢kesegyhÀz, hol a k´lni dÂm nagy l¢pt¢kü metszeteit-portÀljait rajzolgattam ´nfeledt gy´ny´rüs¢ggel, l¢v¢n, hogy ¢letre-halÀlra belehabarodtam a gÂtikÀba. A fellÀngolÀs csak addig tartott, amÁg fel nem fedeztem, hogy rajzk¢szs¢gem rosszfel¢ mutat
Hekat¢ hÀrmas ÃtjÀn ä hiszen a fiatalsÀg csupa fellÀngolÀs, mÀsik ´r´k szerelmem a
zene volt, s a muzsikÀt csak akkor àhalasztottam mÀskorraÊ, amikor kider¡lt, hogy
egyszerre a Müegyetemre meg a Zeneakad¢miÀra jÀrni fizikai lehetetlens¢g. így azutÀn egy darabig azzal hitegettem magam, hogy ä az igazgatÂsÀg kiv¢teles enged¢ly¢vel ä Kem¢ny Rezsû tanÀr Ãr fasori palotÀjÀba ha eljÀrogathatok, akkor majdcsak felvergûd´m a müv¢szk¢pzûig, ¢s csak Ãgy, mell¢kesen, a hangszer virtuÂza is lehet belûlem; hiszen ki ne tudnÀ, hogy Leone Battista Alberti nemcsak jeles ¢pÁtûmüv¢sz volt,
muzsikus, polihisztor, hanem ä futÂbajnok is...
°let¡nk rendje volt tehÀt, hogy d¢lelûtt, amikor sz¡leim a tele ¡zletben ide-oda
rohangÀltak, ¢s a müegyetemi tanrenden ¢pp akadt n¢gy-´t ÂrÀnyi àlyukÊ, a szoba az
eny¢m volt; nyÃzhattam a nyirettyüt kedvemre. Annak viszont, aki a boltban n¢zelûd´tt, ajtajÀrÂl Át¢lve a hÀtsÂ helyis¢g mÀs, mint raktÀr nem lehetett.
T´rt¢netesen egy d¢lelûtt ¢pp a Bach-partitÀkat gyakoroltam, a Chaconne-t ä melynek arpeggiÂival sehogyan sem siker¡lt el¢rnem azt a àzenekari hatÀstÊ, amire minden
hegedüs t´rekedni szokott: f¢lbeszakÁtottam, Ãjra prÂbÀltam ä s ugyanakkor t¢vedt
be, hogy napi bevÀsÀrlÀsÀt int¢zze, a RÀcz hÀzaspÀr. NyÀjas arckifejez¢ssel, f´ldbe gy´keredzve, hosszan hallgattÀk a àraktÀrbÂlÊ szürûdû hangfoszlÀnyokat, elûreengedt¢k
a t¡lekedûket, hallgatÂztak-vÀrtak.
V¢g¡l AladÀr odafurakodott, oldalrÂl elkapta a magas sarokf¡lk¢ben trÂnolÂ, ¢des
mosolyÃ p¢nztÀrosnû ä AsszonyanyÀm ä tekintet¢t, ¢s megtudakolta:
ä Ki heged¡l a raktÀrszobÀban?
ä Odabent? Nem raktÀr, hanem szoba. A fiam.
ä Bemehet¡nk?
ä MÀr hogyne mehetn¢nek! Tess¢k, a pult m´g´tt...
Elsûnek AladÀr ¢s m´g´tte Yvonne ä ketten, a rohangÀlÂ seg¢det ker¡lgetve ä a
pult m´g´tt beÂvakodtak az ¡zletk´z¢pre, a nyitott szÀjÃ zsÀkrakaszok meg az ormÂtlan mÀk- ¢s kÀv¢darÀlÂ ¡tegei k´zt rÀker¡ltek a raktÀrajtÂra, ¢s rÀm nyitottak. RÀm
csodÀlkoztak.
ä Maga az, aki heged¡l?
ä HÀt... csak prÂbÀlom, de nem megy.
ä °s mi az, ami nem megy, ¢s mi¢rt nem...?
ä Nem Ãgy, ahogy ¢n szeretn¢m.
ä °s hogyan szeretn¢?
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ä Mint a zenekar. Hogy Ãgy szÂljon ä
ä °s akkor mit keres ez a m¢nkü rajztÀbla a szoba k´zep¢n...?
ä Szigorlatra csinÀlom, valakinek: alb¢rleti munka. JÂl fizetik; ¢lni kell.
ä °s àalb¢rletbeÊ, mÀsnak: nem heged¡l?
ä Kitettem a c¢dulÀt az Akad¢miÀn. VizsgÀzom helyett¡k ä csek¢ly dÁjazÀs¢rt. °lni
kell.
Yvonne ¢s AladÀr egymÀsra n¢zett, aztÀn rÀm, megint ´ssze, megint rÀm. Ahogy
arkangyalok bazsalyognak ä Ãgy tudott az a hajkoronÀs cigÀnyk¢p bazsalyogni. Sz¢pek voltak, pÀrizsias-elegÀnsak. Sz¢p emberpÀr, gondoltam. Nagyot kacagtak.
ä Mi olyan mulatsÀgos?
Nem feleltek. A cigÀnyk¢p hosszan n¢zett, rÀm bazsalygott; ¢s ezzel a cinkos
muzsikuskacagÀssal mintha egyÃttal megpecs¢telt¡k volna ezt az ¢letreszÂlÂnak szÀnt
barÀtsÀgot.
HozzÀ kell tennem: Yvonne kukkot sem ¢rtett ebbûl a pÀrbesz¢dbûl; a maga introvertÀlt mÂdjÀn fel-fellÀzadt ellene, ¢s ¢vek beleteltek, amÁg az orszÀg belesulykolta a
magyart. Az¢rt ´r¡ltek meg nekem, ¢s ez a kiv¢teles, k¡l´nleges kapocs vÀltig megmaradt: ahogy felfedezt¢k, hogy ä
ä Mais dis-donc, que veux tu, mais zoui: IL PARLE FRAN AIS!
Alighogy felfedezt¢k nehezen titkolt titkomat ä hogy bele¢rzelegtem magam a francia nyelv, az irodalom, a gall vilÀg interpenetrÀlÀsÀba, ¢s gyÂgyÁthatatlan frankomÀn
vagyok, ´r´m¡k hatÀrtalan volt: a àszigetÊ voltam, akire nyelvileg kil¢phetnek, akivel
Yvonne meg¢rtetheti magÀt, aki kÁs¢rget¢sre-tolmÀcsolÀsra, aprÂ fullajtÀrfeladatokra
vÀllalkozik, hivatalba eljÀr, helyett¡k int¢zkedik, szaladgÀl, telefonÀl stb. Ez persze
nem akadÀlyozta meg ûket abban, hogy ´nfeledt t¨te-¥-t¨te-jeikbe belemelegedve,
idûrûl idûre ne figyelmeztess¢k egymÀst: àvigyÀzz, csacsi: ¢rt franciÀulÊ ä aminek komikumÀn ûk mulattak a legjobban. így hÀt eleinte ¢n voltam a àtudod-az-a-fiatalember-aki-a-raktÀrban-Bachot-heged¡lÊ: a mindenes jÂ barÀt, ki, ha kell, nyomban
odarohan, ¢s kiismeri magÀt a bennsz¡l´ttek dolgaiban.
Nem sok idûbe telt, ¢s AladÀrt kinevezt¢k a Nemzeti Zenede tanÀrÀnak. Sorsa eldûlt, feladta alb¢rlet¢t, ¢s ¢n nyakamba vettem a vÀrost, hogy AladÀr¢knak alkalmas
f¢szket talÀljak. TalÀltam is, Ãgy, ahogy ezerszer a lelkemre k´t´tt¢k, olyat, ami a vilÀg
elûl bÃjhatn¢kjuknak megfelel. A V I. ker¡letben, valahol a SzÁv utcai jezsuita kolostortemplom tÀjÀn lehetett, a zsÃfolt-keskeny utcÀra jÂl eml¢kszem, a nev¢re nem.
Egyike volt azoknak az Âdon, mÀsf¢l ¢vszÀzados uzsorab¢rhÀzaknak, amelyek m¢g az
°pÁt¢s¡gyi SzabÀlyzat elûtt ¢p¡ltek; t¡dûv¢szes-keskeny homlokzatuk m´g´tt k¢t-hÀrom hasÁt¢kudvar k´vetkezett, a f¡ggûfolyosÂk (àgangokÊ) t´mkeleg¢ben min¢l hÀtr¢bb volt a lakÀs, annÀl nyomorultabb lehetett a lakÂja. Minden udvar v¢g¢n porolÂÀllvÀny Àllt, reggelente ¢ktelen szûnyegporolÀs d´rd¡ld´z¢s¢re ¢bredhettek az otthon
maradÂk, lift sehol, ¢s a negyedikre vakoskodva kell felkecmeregni a leghÀtsÂ csel¢dl¢pcsûk set¢tj¢n, ha t´rt¢netesen az a szÀl tizen´t´s k´rte is ki¢gett. Itt leltem rÀ leghÀtul-legfel¡l arra az àideÀlisÊ bÃjj-bÃjj-rekluzÂriumra, ami alkalmasint a hÀtsÂ szÀrnyon keresztbe ä titkos rÀ¢pÁt¢s lehetett (mosÂkonyha?), erre vallott a hihetetlen alacsony, 2,20 m-es belmagassÀg, hogy a hÂrihorgas vend¢g felpipiskedve meg¢rinthette
a mennyezetet, ami mindjÀrt bizalmas, lakÀlyos jelleget k´lcs´nz´tt a hodÀlyocskÀnak
ä ¢s persze ha hÀrman-n¢gyen rÀgyÃjtottak, nyomban telement cigarettaf¡sttel. 5 x 8
m¢teres, n¢gyablakos ànagyszobaÊ volt a szÁve k´zepe a magasra dugott lakÀsnak, hÀ-
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lÂszobÀval, sz¡ks¢gf¡rdûvel ¢s sÁrni valÂ mell¢khelyis¢gekkel. Itt voltam a tanÃja RÀcz
AladÀr¢k ¢lete elsû virÀgba borulÀsÀnak, kivÀlt amikor a Nemzeti Zened¢t ä KodÀly
jÂvoltÀbÂl ä felcser¢lte a Zeneakad¢miÀra, s annak tanÀrak¢nt mÀr viszonylagos Ãriszeg¢ny jÂmÂdban ¢lhetett. Ez a mindig f¡st´s, alacsony àteremÊ lett a gyüld¢je soksok, jÂszer¢vel baloldali ¢rtelmis¢ginek, aki akkor a la crªme de la crªme-hez tartozÂnak
szÀmÁtott. SzÀjrÂl szÀjra szÀllt a hÁre e muzsikÀlÂ csudaszalonnak, az Akad¢miÀn a tanÁtvÀnyok is sz¢tvitt¢k, aki meg a nem muzsikÀlÂ zenerajongÂk csapatÀhoz tartozott,
¢s a betü embere volt ä az is idetÂdult, hiszen AladÀr¢k ànyÁlt hÀzat vittekÊ, nem volt
szokÀsban a bejelentkez¢s.
Mondom, a dzsungeltÀvÁrÂ megtette a magÀ¢t, egyre-mÀsra ¢rkeztek àbe¢rkezettekÊ, ÁrÂk-ÃjsÀgÁrÂk, tanÀrtÀrsak, zeneeszt¢tÀk, k´ltûk, korifeusok, lapszerkesztûk,
melomÀnok, ismert nevek. BÀlint Gy´rgytûl Szabolcsi Benc¢ig, MolnÀr AntaltÂl Weiner LeÂig mindenki felvonult. A tÀrsalgÀs, lett l¢gyen akÀr alacsony-, akÀr magasr´ptü, mindig szÁnvonalas volt, a k´zbekottyanÂk Ãgy sziporkÀztak, hogy leesett az Àllam:
ehhez k¢pest lassabban forgott az eszem kereke, ilyen àd´rzs´ltÊ, ilyen rutinos, ilyen
szalonokban jÀrtas a magam 21ä22 ¢v¢vel nem voltam. Hamar hÀtt¢rbe szorultam,
¢s rÀm borult az az Àrny¢k, ami a hÀtsÂ hencsereken a nagyokat hallgatÂkra rÀter¡l:
àk´z´ns¢gg¢Ê nyomorodtam, tÀtott szÀjjal hallgattam a naprak¢sz ¢lceket, a titkos jÂl
¢rtes¡lteket, a felk¢sz¡lt fejteget¢seket, r¢mhÁrt-rem¢nysugarat, miegymÀst. S mÀrmost hogy ettûl megkeseredtem-e, ´sszegyült-e bennem valamennyi rancune, a mÀsodrendüs¢g, a mellûz´tts¢g ¢rz¢se? Azt hiszem, nem. Nem pedig az¢rt, mert mint
kÁs¢rûbolygÂ, Ãgy tartoztam a hÀztartÀsukhoz, AladÀr¢k szÀmÁtottak rÀm, akire megÃjra, vÀltig sz¡ks¢g¡k lehet; ¢s de meg az¢rt sem, mert rendesen e hosszÃ palÀverekkel
egybek´t´tt, k¢sû ¢jszakÀba nyÃlÂ hÀzihangversenyek v¢g¢n vagy egyike voltam az
àott maradÂknakÊ ä vagy ¢ppens¢ggel hÀrmasban maradtunk; s ilyenkor Yvonne boldogan visszaz´kkenhetett anyanyelv¢re, ¢s franciÀul felk¢rûdzt¡k-megem¢sztett¡k a
hallottakat-t´rt¢nteket. S utÀna hajnalban, zenemÀmorban hazabaktattam.
Nem amilyennek a f¢nyk¢pek/biogrÀfiÀk mutatjÀk, hanem amilyennek ¢n lÀttam. Milyen volt AladÀr kÁv¡l-bel¡l? Elûsz´r is: m¢ltÂ a szem¡gyre v¢telre, a rajta valÂ elidûz¢sre. Olyan kaliberü embern¢l, mint û volt, a k¡lsû szorosan egybevÀg ¢s ´sszef¡gg
a belsûvel.
AmÁg a vend¢gsereg ´sszeverûd´tt, lÀbÀt maga alÀ hÃzva ott ¡lt t´r´k¡l¢sben a nagy
dÁvÀny k´zep¢n ä vagy inkÀbb lÂtusz¡l¢sben, mintha borobudori faragvÀny volna a
templomfalon; de jÂllehet az a hullÀm, amely a XIIäXIII. szÀzadban ¢rkezett a szubkontinensrûl EurÂpÀba, ¢s a romasÀg etnikus alapanyagÀt szolgÀltatta, napnÀl vilÀgosabb, hogy indiai volt, AladÀr arckoponyÀja, fiziognÂmiÀja egyÀltalÀn nem volt àcigÀnyosÊ, kiÀllÂ pofacsontja inkÀbb t´r´kre-tatÀrra vallott. Kis-k´z¢ptermetü volt, de
nyurga ¢s hallatlan hajl¢kony, ugyanakkor taglejt¢seiben volt valami tÀncszerü: formÀs ¢s harmonikus k¡lsû megjelen¢se teljes ´sszhangban Àllt belsû harmÂniÀjÀval:
csak a vak nem lÀtta (a s¡ket nem hallotta), hogy mindenrûl k¢sz ¢s kiformÀlt v¢lem¢nye van, ¢s a tr¢fÀtÂl a szentenciÀkig minden megnyilatkozÀsa m´g¡l kivillan ki¢rlelt
vilÀglÀtÀsa. Mert gyakorta volt szentenciÂzus, de szer¢ny derüvel, mintegy ´nmagÀt
megmosolyogva (vagy mÂkÀs mÂrikÀlÀssal ´nmagÀt alakÁtva). Humor¢rz¢k¢t a politikÀnak/politikusoknak tartogatta: szarkazmusa nem ismert tr¢fÀt, s ebben Ãgy volt
baloldali, mint sokan, akik nem a n¢met szociÀldemokrÀcia mÀsodfel´nt¢sü k¢zik´nyveibûl, nem Mehringbûl ¢s Lasalle-bÂl tÀplÀlkoznak (tÀn hÁr¡ket sem hallotta) ä ha-

HatÀr Gyûzû: MÁg ¢lt, cimbalmozott; mÁg cimbalmozott ä ¢lt ã 703

nem az enciklop¢distÀk pabulumÀval szÁvta magÀba a francia forradalom ¢let¢rz¢s¢t,
t´rt¢nelemlÀtÀsÀt Montesquieu-tûl ¢s Voltaire-tûl szerezte be.
Aki nem hitte volna, l¢pten-nyomon bizonysÀgot szerezhetett rÂla, hogy Ágy is lehet:
autodidakta mÂdon egyetemi fokra felvergûdni, sût tovÀbb ä mert SvÀjcban, m¢g a
hÃszas ¢vekben AladÀr vasszorgalommal olvasott, ¢s ha rendezetlen¡l is, fej¢ben ÂriÀsi
ismeretanyagot halmozott fel. Igaz, modernekbe is bele-belen¢zett, ¢s barÀtsÀga,
´sszejÀrÀsa a Margueritte fiv¢rekkel1 k´zismert volt (ne felejts¡k el: AladÀr 1910-ben
¢rkezett PÀrizsba, Paul Margueritte pedig az 1914ä18-as vilÀghÀborÃ utolsÂ ¢v¢ben esett el); de vonzÂdni igazÀban csak a XV III. szÀzadi francia felvilÀgosodÀs ÁrÂihoz
vonzÂdott, azokbÂl id¢zett, azokat bÃjta, ¢s azokhoz t¢rt vissza, pihen¢s¡l, üz´ttes
ÂrÀiban.
Merthogy a l¢nyegrûl se feledkezzem meg: bÀrmi ostoba, utÀlatos ¢s provinciÀlis a
szÂ, mai szÂval àperformanszÊ volt AladÀr, a monolÂg mestere, ¢s amÁg a vend¢gsereg
´sszeverûd´tt, mÀsf¢l-k¢t Âra hosszat bÁrta szusszal, ¢s elm¢j¢nek bûs¢gszaruja nem
mer¡lt ki. MÁg e zsarnoki monolÂg tartott, feles¢ge ¢s nemtûje, Yvonne, megig¢zû-lapossarkÃan ¢s azon saruszÀrnyas-nesztelen¡l ide-oda siklott, ¢s feketekÀv¢val kÁnÀlta,
akinek m¢g nem volt, eligazÁtotta az Ãjonnan ¢rkezût, kabÀtot akasztott, illemhellyel
kÁnÀlt, illû hely¢re kalauzolta a vend¢get.
Zsarnokinak mondtam? JÂl tettem; mert az volt, az egyeduralkodÂk joviÀlis-felvilÀgosult fajtÀjÀbÂl, akik a k´zbekottyantott ¢lcet/aranymondÀst/kieg¢szÁt¢st hÀlÀsan
veszik, Ãj nekilend¡l¢sre serkenti ûket, az ´sszekacsintÀstÂl pedig egyenesen megtÀltosodnak. (Az¢rt is volt, hogy nem sok j´vût jÂsoltam az ´tletnek, ¢s f´l´tt¢bb elcsodÀlkoztam, amikor a tÀrsasÀg t´bb szenior tagja abban a rosszban t´rte a fej¢t, hogy
à´ssze k¢ne ereszteni AladÀrt MilÀn bÀcsivalÊ. Hogyan? F¡st MilÀn ¢s RÀcz AladÀr:
k¢t dudÀs egy csÀrdÀban? K¢t ellentmondÀst nem türû Zsarnoki MonolÂg egy fed¢l
alatt? Tudom, mÀsoktÂl hallottam, hogy az à´sszeereszt¢sÊ f¢nyesen siker¡lt, a àstikliÊ
remek¡l s¡lt el; de mindez a hÀborÃ utÀn t´rt¢nt, s az mÀr egy mÀs t´rt¢net.) S ha
valaki rÀm k¢rdezne, mi volt AladÀr tematikÀja, ha belekezdett: mi volt a àtudomÀnyaÊ? Cs´ppet sem j´nn¢k zavarba: nagyon is elûttem van mindenest¡l. Elûsz´r
is: akÀrhol kezdett bele, ha gÃnyolt, ha magasztalt, mondandÂit valami gunyoros gracilitÀssal, olyan gesztusokkal kÁs¢rte, mintha minden egyes szÂ tÀncmozdulat volna. A
h¢tk´znapok sarÀt hamar lerÀzta, az aktualitÀsrÂl mindjÀrt a sub specie aeternitatis nyerg¢be lend¡lt: ha (nagy ritkÀn) odamutatott a falon Violet Gordon Woodhouse paradicsommadÀr-daguerrotipj¢re ä hÀt olyan k´nt´rfalas-k´rm´nfont àmagasztalÀsbaÊ
fogott, hogy az¢rt Violet bÀtran beperelhette volna hitelrontÀs¢rt. MÀs ugyan nem
merte volna bedobni, de ha fel-felmer¡lt Wanda Landowska neve, a H´lgy tÁz ujjÀt
megnyalhatta volna, AladÀr olyan ditirambusba fogott; Àm ha valami kifogÀsa volt, az
nem a landowskai utol¢rhetetlen müv¢szetet ¢rte, hanem a hÀza tÀjÀt: a harpsichord
soha nem is volt ¢s nem is lehet az a hangszer, ami Couperint ¢s Scarlattit a maga
igazisÀgÀban ¢letre kelthetn¢. Amit û, AladÀr csinÀl: a megszÂlaltatÀs; amit (a hangsÃ1

Paul (1860ä1918) ¢s Victor (1866ä1942). TÀbornok apjuk a franciaäporosz hÀborÃ elej¢n, 1870-ben ¢let¢t
vesztette. A k¢t katonatiszt fiv¢r csakhamar megvÀlt a hadseregtûl, ¢s az irodalomnak ¢lt. Egy¡tt ÁrtÀk reg¢nysorozatukat az 1870ä71-es esem¢nyekrûl (UNE °POQUE, LES DEUX VIES , LE P RISME etc.). Paul halÀla
utÀn eml¢k¢t kegyelettel Àpolta fiv¢re, Victor, ¢s m¢g sokÀig szellemi àtÀrsszerzûjek¢ntÊ emlegette. Victor
Margueritte 1922-ben a LES COUPABLES ¢s 1925-ben a LA GAR ONNE cÁmü reg¢ny¢vel k´zfelhÀborodÀst
keltett, ¢s bizonyos notorietÀsra tett szert.
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lyozottan utol¢rhetetlen) Landowska csinÀl: a tolmÀcsolÀs. L¢v¢n a cimbalom: a zene
szabad tÀnca; a klavicsembalÂ: a mankÂn valÂ sÀntikÀlÀs.
Olyankor, amikor a belpolitika botrÀnyai ker¡ltek szûnyegre (¢s mind e panamÀkon elutÀlkozott a baloldal a maga elûlegezett eszm¢nyi tisztasÀgÀban), vagy ha magasr´ptüs¢geinkbe az ablakokon belecs´r´mp´ltek a vilÀghÁrek, fenyegetû felvonulÀsok, hatÀrvillongÀsok, hÀzihÀborÃk, a Mussolini kiagyalta prebelligerenza ä akkor a MonolÂg szentenciÂzussÀ vÀlt, a francia felvilÀgosodÀs klasszikusaihoz menek¡lt, s jÂllehet emlegetni soha nem is emlegette n¢v szerint a SzovjetuniÂt, hitt egy katartikusutÂpisztikus àkibontakozÀsbanÊ ä melyet hogy meg¢r¡nk-e, s meglÀtni vajon megadatik-e kinek-kinek szem¢ly szerint: ef´l´tt sÂhajos generÀlpauzÀval siklottunk el. M¢g
jÀrta az angolszÀsz eredetü k´zmondÀs, hogy omlettet se lehet tojÀst´r¢s n¢lk¡l
rittyenteni; a l¢nyeg, hogy mi tojÀsfejüek ne legy¡nk a k´zelben ott, ahol ¢ppen t´rik.
Ha viszont a vilÀgpolitika elk´tetlen szÀlaival megfeneklett¡nk, ¢s a MonolÂg (lÀtszÂlag) zÀtonyra futott, akkor az UnszolÀs szertartÀsa k´vetkezett. Minden müv¢sz ismeri, nincs mit pironkodni rajta. A n¢pes vend¢gseregbûl valaki r´pfohÀszk¢nt elrebegte AladÀr fel¢:
ä Nem jÀtszanÀl valamit?
(Mire Yvonne azonnal megmerev¡lt, letette a cs¢sz¢t-kÀv¢t-kanalat; ¢s lelkileg zenek¢sz¡lts¢gbe helyezte magÀt.)
AladÀr:
ä °n? Hogy jÀtsszak valamit? Nem is tudom.
ä De! De! AladÀr! Ne mondja, hogy nem: Mester!
ä ...Mert ezt az Allemande-ot m¢g csak prÂbÀlgatjuk: nyers ¢s kidolgozatlan.
ä Csak azon nyersen! Az Allemande-ot!
ä Ma nem vagyok se formÀban, se hangulatban: tegnap este g´rcs Àllt az ujjamba,
ebbe, la, m¢g most se Àllt ki belûle!
ä AladÀr! Ne tedd ezt vel¡nk!
ä A SvÀbhegyrûl idÀig kutyagoltunk, csak hogy halljunk!
ä BudafokrÂl!
ä Nem bÀnom, ha lek¢sem az utolsÂ villamost!
ä ...Meg az Ãj baguette-em is: tegnap k´t´zgettem, szarvasbûr verû, m¢g nincs k¢sz.
A r¢givel nem lesz jÂ, nem az igazi...
ä öjjal-r¢givel: mindegy! Csak jÀtsszÀl!
AladÀr elveszett tekintettel ¢lete pÀrjÀra pillant:
ä JÀtsszunk nekik...?
Yvonne mÀr indul a zongorÀhoz; mire oda¢r, AladÀr mÀr mustrÀlja-vÀlogatja a
verûket.
Elr¢m¡l´k a gondolatÀtÂl is. Felid¢zi a mÃltat a nekromancia erej¢vel, a jelenvalÂsÀg
monumentalitÀsÀval, az ¢rz¢kl¢s evidenciÀjÀval? BÀtorsÀgot merÁteni idûelm¢letekbûl
a skÂt McTaggarttÂl, a magyar Posch Jenûtûl ä abbÂl, hogy az idûnek objektÁv realitÀsa
nincs?
Mert m¢g ha a semmiig leszÀzal¢kolva igaz is az a benn¡nk perszeverÀlÂ, ¢vezredes
gondolat, hogy a hanghullÀmok m¢g mindig àott vannakÊ, zengnek-vibrÀlnak, jÂllehet
a terem, amelyben felcsend¡ltek, mÀr nincs is ott; olyan ez, mint az asztrofizika kvazÀrjai milliom f¢ny¢vnyire ä tudva tudjuk, hogy csupÀn a mÃltjÀt lÀtjuk valaminek,
ami r¢g nincs ott... Merjem-e? MegkÁs¢reljem-e?
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Soha nem hÀzikoncert k´vetkezett; hanem beavatÀs; mesteriskola; mintha valamennyien alig vÀrnÀnk, hogy neki¡lj¡nk a hangszernek, ¢s verût vÀlogassunk.
A verûvÀlogatÀs sokÀig eltartott, magyarÀzattal kÁs¢rve: mi a kivattÀzott elûnye a fa
kem¢ny csupaszsÀgÀval szemben; ez a szarvasbûr bevonatÃ mikor k¢sz¡lt (tÀn m¢g
Lausanne-ban), az a bÀrsonyverû, a pesti, m¢g kÁs¢rlet csupÀn. Ha meglelte az igazit,
amely ¢ppen illett, ¢s elÀrulta titkos virtusÀt, AladÀr v¢gigszaladt a hÃrokon, ¢s bemelegÁtett. Aki addig nem csitult el, most maga is a leejtett gombostü hangjÀt figyelte:
figyelemfelcsigÀzÂ, vÀrakozÀsteljes csend. A muzsikus hÀzaspÀr pillantÀst vÀlt, ´sszebÂlint (n¢majÀt¢k):
(ä K¢sz vagy? Minden rendben?)
(ä Rendben. Kezem a billentyük´n. K¢sz vagyok.)
MÀr mindnyÀjan vadul nekiadnÀnk magunkat a felcsend¡lû muzsikÀnak, amikor
AladÀr hirtelen ellazul, k´r¡lvillantja tatÀr mosolyÀt, ¢s anekdotÀzni kezd.
ä Ez a Domenico Scarlatti, a àNagyÊ (bÀr a papÀja is el¢g nagy volt, a àSÀndorÊ,
mert az magyarul, Alessandro), mondom, a àNagyÊ, akit NÀpoly-szerte il MimmÂnak
bec¢ztek, a jÂpÀlfen¢je se tudja, mi¢rt, nincs itt olasz szakos? Mindegy. SzÂval. Hogy
ez a Domenico, a mienk, vagy hatszÀz szonÀtÀt Árt ´ssze hangszer¢re, a klavicsembalÂra, ¢s ki is adta, E SERCIZI PER GRAVICEMBALO cÁmmel. HÀt nem csodÀlatos? ý m¢g
gravicembalÂnak mondja a klavicsembalÂt, ami tulajdonk¢pp az ûsi pszalterionnak,
vagyis hÀt a mi dulcimer¡nknek az elrontÀsa ä ha ismerte volna a cimbalmot, nem arra,
hanem erre Árta volna azt a hatszÀz szonÀtÀt, ¢s akkor nekem se kellene veszûdn´m az
ÀtÁrÀssal... No de passons outre. Most Couperinbe vagyunk belehabarodva, akinek t´bb
esze volt, mert azon nincs mit ÀtÁrni, szinte alig. Ezt a Sarabande-ot? VilÀg¢rt se: nem
jÀtszom, csak megmutatom ä
(belekap, jÀtssza; f¡l¢vel rÀhajol a hangszerre. Valami ànem tetszikÊ neki, Ãjrakezdi. MegjÀtssza, hogy àbelezavarodikÊ, ¢s mÂkÀsan abbahagyja)
ä ezen most dolgozunk, m¢g nincs eg¢szen k¢sz ä
(szemjÀt¢k, suttogÀs f¢lhangon franciÀul: konzultÀl Yvonne-nal. Yvonne indÁtvÀnyoz, mint
aki tudja, hogy Ãgyse hallgatnak rÀ. AladÀr ´nfeledten bele-belekap a hÃrokba: konzultÀl ´nmagÀval, de mondja is:)
ä Legyen a Courante? Vagy inkÀbb a Sarabande? A Gavotte-ot ismerik, szavaztassuk
meg ûket. AkarjÀtok? Nem? Akkor a Musette? JÂ, legyen a Musette ä ä ä
(Yvonne kottÀt cser¢l, hamar elûkapja, odalapoz a Musette-re. Nekiadjuk magunkat, de csakhamar kider¡l, hogy nem hÀzihangversenyen, hanem mesteriskolÀban vagyunk; ¢s a muzsika
szÁnes szalagjÀt hüs¢gesen k´veti a kommentÀr mÀsik szÁnes szalagja, amely amazzal ´sszefonÂdik
ä sz¢tvÀlik, ´ssze¢r)
ä De halljÀtok ezt, halljÀtok is? Ez a basszus alatta, ami brum-brum-brum-brum,
v¢gigbrummogja: mi ez? HÀt mi mÀs volna? A bûrduda! Mert ez ilyen dudÀl¢kos:
(fokozza a hatÀst: megillusztrÀlja, hogy a bûrduda alatta milyen. A mennyezetre, majd af´l´tt
az ¢gre n¢z, homlokÀt rÀncolja. Hirtelen abbahagyja ä Yvonne tanÀcstalanul k´veti. AladÀr:)
ä Nem erre valÂ. Ez a verû. Kivonni a forgalombÂl. Nem addig, amÁg Ãjra nem
bûr´z´m. HÀt verû ez? Egy az elsûk k´z¡l, m¢g SvÀjcban amit akkor ahogy lehetett:
a fÀja se, neh¢z is, meg ahelyett, hogy dudamÂd brummogna, azt mondja, pluttyplutty-plutty. MÀsikat nekem.
(Egy t¢tova hang megk¢rdi, hÀny verûje van. Csak az kell, lovat adni alÀja: AladÀr mÀris
lelkendezve magyarÀzza, mikor-mibûl-hogyan; mi¢rt nem veszi a boltban. Maga csinÀlja; cipût,
villanyfûzût, bÃtorhuzatot maga javÁt, hÃrt maga sodor, verût is, maga, mind, mÀr az ´tvenedik-
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n¢l tart, mert semmit el nem dob, eldobni v¢tek. Mutogatja kajmÂs verûit, hirtelen kikap kettût,
¢s àbemutatÂtÊ tart, v¢gigveri glissandÂit a hÃrokon: eszm¢nyi Couperin-verûk. öjabb szemhunyorÁtÀs, meghitt tanÀcskozÀs suttogvÀst, franciÀul, Yvonne-nal a zongorÀnÀl:)
ä Akkor melyiket? Legyen a L'ARLEQUINE? A LES T RICOTEUSES? Legyen, amit te
szeretsz, a LES SATIRES CHéVRE-PIEDS?
(ögy k¢rdi, hogy egyÃttal bele is kap, de k¢t taktus utÀn abbahagyja.)
ä LE COUCOU? LES OISEAUX? Az egyik ahogy mondja a magas Àgon: trram para
plim plim plim! Mire a mÀsik alul, az ÀgrÂl felszÂl: trrim buru bram bram bram ä (a
t¢mÀbÂl id¢z, ¢s jÀtssza is, de Yvonne zongorÀja n¢ma marad. Elbizonytalanodik:) ä Akkor m¢gis? Maradjunk a LES T RICOTEUSES-n¢l?
(Yvonne odalapoz, ¢s a K ¹T¹GETýK-n¢l a kottÀt sz¢ttÀrva ä a billentyükre helyezi ujjait. A
cimbalom felindÁtja a koncertÀlÂ szÂlamot, mÀr-mÀr hÀzikoncert k´z´ns¢ge lesz¡nk, de az¢rt m¢rget vehet¡nk rÀ ä a àmutatvÀnyÊ tovÀbb tart. BÀr jÀtssza folyamatosan, nyolc taktus utÀn AladÀr
meg nem Àllhatja, hogy ne kommentÀlja:)
ä HalljÀtok ezt? De halljÀtok is?... Les commªres! Les bonnes femmes! A jÂasszonyok,
ahogy ezek szomsz¢dolnak! ¹ssze¡lnek, k´t´getnek, ¢s k´zben triruli rulluri trituli
tititi! Az egyik jÂasszony azt mondja: triruli rulluri! A mÀsik rÀmondja: triluri tititi!
àEzt itt vettem hatjÀval!Ê à°n meg ezt, belefûznivalÂnak, f¢l piculÀ¢rt!Ê àGy´ngy´mtyÃkom!Ê àAz eny¢m kendermagos!Ê KofÀk ezek, vÀsÀri kofÀk! A rondÀja! Egyem! HÀt
nem zabÀlnivalÂ! Tr¢cselnek! De m¢g ha csak tr¢cseln¢nek: be nem Àll a szÀja, a pofÀja
a rondÀjÀnak! Triluri rulluri triluri tititi! tututu! tatata! ä ä ä
(AladÀr belelend¡l, ¢s innen kezdve nem tudni, meddig tart Couperin, ¢s hol kezdûdik az
invenciÂ: se v¢ge, se hossza a cifrÀzatoknak ä fioriturÀnak-acciaccaturÀnak, mordentnek, trillÀnak. Elragadtatottan improvizÀl: àVÀltozatok CouperinreÊ ä spontÀn ÀtÁrja. çtadja magÀt a
hangok ÀrjÀnak, ¢s egyszeribe, ¢g fel¢ fordÁtott arccal, Àtszellem¡lt ÀbrÀzata Nagy Szent Ter¢z
Bernini faragta EKSZTçZIS -Ànak ¢s egy cigÀnyra fajzÂ tatÀrnak a keresztez¢se lesz; innen kezdve
nem kommentÀl, csak jÀtszik. A barÀti vend¢gsereg a pamlagokon megbüv´lve k´veti a k¢pet a
tr¢cselve k´t´getû jÂasszonyokrÂl, ahogy Couperin keze nyomÀn kottafejekk¢ k´v¡lt, ¢s RÀcz AladÀr ahogy lÀtomÀssÀ kibontotta.)
ä ä ä Felid¢zni a mÃltat a nekromancia erej¢vel, a prezencia lenyüg´zû hatalmÀval,
az ¢rz¢kletess¢g legyûzhetetlen meggyûz¢s¢vel ä ahogy szemtûl szembe vele, minden
¢rz¢k¡nk tanÃsÀgt¢tel¢vel vitÀba szÀllni esz¡nkbe se jut: hogy Ãgy legy¡nk ott, mint
mikor ott vagyunk? Elr¢m¡l´k a gondolatÀtÂl is.
Nem siker¡lt bÀtorsÀgot merÁtenem sem a skÂt McTaggart, sem a magyar Posch
Jenû idûelm¢let¢bûl ä abbÂl, hogy az idûnek objektÁv realitÀsa nincs. Nem inkÀbb Ãgy
van-e s Ãgy igaz, ahogyan NagardzsunÀtÂl AksapadÀig, a àSzemlÀbÃigÊ, SankharÀtÂl
Husserlig annyi sok b´lcselû v¢lten-v¢li ¢s fennen hirdeti, hogy semminek sincs objektÁv realitÀsa ä s akkor tÀn annak a vend¢gseregnek sem lehetett objektÁv realitÀsa:
valamennyien az ¢n fantazmÀm, az ¢n k¢pzelg¢sem, AladÀr¢k vend¢gszeretû fedele
alatt...?!
Hadd eg¢szÁtsem ki AladÀr vÀzlatos portr¢jÀt ä limitÀciÂival.
Az egyik. A zene univerzuma oly terjedelmes ¢s teljess¢ge oly zsarnoki, hogy megeszi
minden idej¢t annak, akit rabul ejt, s a hangszer virtuÂza akar lenni (àLisztjeÊ ä aminek Saint-Sa©ns ä àPaganinijeÊ ä aminek Stravinsky AladÀrt nevezte). Nincs ¢s nem
is lehet ideje arra, hogy elolvasson mindent ä hiszen magÀban v¢ve mÀr az is csodÀlatos,
hogy AladÀr annyit olvasott, amennyit a muzikolÂgusok igen, a mesters¢g¡kkel jÀr,
de muzsikusok ÃgyszÂlvÀn soha. çm akÀrmilyen tenger sokat olvasott ¢s tenger sokat
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tanult a francia felvilÀgosodÀs àfilozÂfusaitÂlÊ ä ¢rdeklûd¢se ¢s tudÀsa erre az ÁrÂi k´rre szorÁtkozott. EgybelÀtta ûket valami soha volt, csudÀlatos, n¢pes àSzent CsalÀdbanÊ,
s ha tudott is Rousseau ¢s az enciklop¢distÀk hÀzihÀborÃjÀrÂl, csalÀdi àkocÂdÀsnakÊ
tekintette, amely a mÃltnak megsz¢pÁtû messzes¢g¢ben mÀr r¢g elsimult.2 Pedig PÀrizsban, Victor Margueritte r¢v¢n beleker¡lt az irodalmi ¢let egyik, balra ki-kilengû
pl¢iade-jÀba, müveikrûl gyakorta f¡llenthette, hogy àolvastaÊ, oly meggyûzûd¢ssel,
hogy maga is elhitte; de ÁrÀsaikba csak bele-belekapott. A lÁra? K´ltûk ¢s k´lt¢szet
egyÀltalÀn nem ¢rdekelte, ¢s ha volna a f¡lnek àvakfoltjaÊ, hÀt az û ä irodalomra odahallgatÂ ä f¡l¢nek ez volt a àvakfoltjaÊ. A k´lt¢szetet ignorÀlta, lett l¢gyen a magyar
vagy a francia.
A mÀsik ä mely ebbûl n¢mileg k´vetkezik.
Schopenhauer-imÀdata. ögy imÀdta, hogy sort sem olvasott tûle; de àelmes¢lt¢kÊ
neki udvarlÂ csodÀlÂi. S nem is az volt a d´ntû ¢rv, hogy akÀrcsak û, Schopenhauer
is csupa r¢szv¢t volt a szenvedû vilÀg irÀnt, s akÀrcsak û, irtÂzattal fordult el az àAnyaterm¢szetÊ kannibÀl k´rforgÀsÀnak, kÁm¢letlen ´nfelzabÀlÀsÀnak poklos lÀtvÀnyÀtÂl.
Hanem egy k¢p.
20 x 30 cm-es kis olajk¢p lehetett, ismeretlen festûtûl: Ãgy vehette tÀn PÀrizsban, a
bolhapiacon, mert csak rÀn¢zett, ¢s beleesett. Nyomban rÀismert, a portr¢ senki mÀs
nem lehet, mint maga Schopenhauer, a hasonlatossÀg ä a àrÀismer¢sÊ hitelesÁtette.
Mükedvelû mÀzolmÀnynak n¢ztem; XIX. szÀzadi ´lt´z¢kben, redingot-ban, ingmelles-nyakfodros, kopasz koponyatetûs, ûsz¡lû nagy barkÂs ´regurat ÀbrÀzolt: megt´rt
tekintet¢vel ¢pp elgyÀszolja a vilÀgot, s vagy ¢ppen abbahagyta, vagy rÀkezd a sÁrÀsra.
AladÀr ä valahÀnyszor leakasztotta a falrÂl, ¢s d¢delgetve mustrÀlta (mert nemcsak a
k¢pet, megindultsÀgÀt is k´zszeml¢re tette, amilyen extrovertÀlt volt) ä maga is k´zel
jÀrt hozzÀ, hogy kibuggyanjanak a k´nnyei:
ä Schopenhauer ä mutatta oda imÀdata tÀrgyÀt ä a kevesek egyike. ý tudta, hogy
a vilÀggal mi a baj! ä sÂhajtotta, ¢s visszatette kegytÀrgyai k´z¢.
Igaz, volt mÀsik ilyen kegytÀrgya is, egy Rousseau-r¢zkarc, amely az àisteni JeanJacques-otÊ a magÀnyos sziget k´zep¢n ÀbrÀzolta, ahova utÂbb temett¢k.3 Ezt is
k´nnyekig megindÁtÂnak talÀlta, ¢s Ãgy azonosult a r¢zkarc felÁrÀsÀban szereplû Promeneur Solitaire-rel, mintha a mÀsik MagÀnyos S¢tÀlÂ lenne abban a pergolÀs-filagÂriÀs
müpagonyban; valamennyit minden bizonnyal olvasott tûle, de sem az °MILE-re, sem
az H°LOïSE-ra k´tve hiszem, hogy lett volna ideje. AlpÀri blaszf¢mia, ha valaki azt hiszi,
hogy ez nÀla a csel¢dromantika sÁr¢konysÀga volt. MÀs volt ez AladÀrnÀl, eg¢szen mÀs;
egyfelûl a sz¡n´s-sz¡ntelen felzaklatottsÀg, amelyet jÂl ismernek a zene univerzumÀban ¢lûk, ¢s kevesen ker¡lik el, hiszen az idegeiken jÀrnak; ¢s mÀsfelûl az a hallatlan
vele¢rzû-bele¢rzû-egy¡tt¢rzû k¢pess¢g, a hipereszt¢ziÀs szenzorokon beszürûdû vilÀg
megvÀlthatatlan tragikuma ¢s annak majdnem roncsolÂ tÃlsÀgai: AladÀr az empÀtia
kolosszusa volt, ahogy az abszolÃt morÀlis l¢nyek ¢s ¢letszents¢g ÀllapotÀban ¢lû, madarak tÀplÀlta anakorÀt¢k lenni szoktak.
2
Rousseau 1757-ben D'Alembert-hez int¢zett level¢vel (LETTRE SUR LES SPECTACLES) megv¢dte a jÂ genfieket
attÂl a tervtûl, hogy a vÀrosnak szÁnhÀza legyen, amely, Ãgymond, àmegm¢telyezi a lelkek term¢szet adta vallÀsossÀgÀt ¢s romlatlan egyszerüs¢g¢tÊ ä mint tette PÀrizs n¢p¢vel. ElûszavÀban az Ecclesiastest id¢zi, melynek fullÀnkjÀval Diderot-t halÀlosan megsebezte. AzontÃl k´lcs´n´sen csak tÀmadtÀk egymÀst, s ezzel àaz Ermenonville-i RemeteÊ ¢s az enciklop¢distÀk k´zt a kapcsolat megszakadt.
3
Rousseau-t az ermenonville-i tÂ parÀnyi sziget¢n, az île des Peupliers-n temett¢k el, de hamvait a forradalom alatt PÀrizsba vitt¢k, ¢s a Panth¢onban helyezt¢k el.
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Kiket emlegetett? Ernest Ansermet-t, a karmestert ¢s Jacques Dalcroze-t, akik buzdÁtÀsÀra kiszabadult az orfeumok-kabar¢k cirkuszi l¢gk´r¢bûl, ¢s elkezdte Bach/Scarlatti/Couperin-stÃdiumait; Stravinskyt, akit beavatott hangszer¢nek furcsasÀgos anomÀliÀiba ä hogy rajta csak ugrabugrÀlva lehet jÀtszani az egyszerü hangsort. Hogy
mint konzultÀlta a zeneszerzû, amikor a RAGTIME ¢s a RENARD cimbalomszÂlamait
Árta; sût m¢g azzal is megtisztelte, hogy a V ALSE ¢s a POLKA cÁmü zongoradarabjait
ÀtÁrja ä zongorakÁs¢rettel ä cimbalomra. Megvallom, ez a kettû volt a gyeng¢m; ¢s ha
tÀrsasÀgunknak szabad volt szavaznia, lÀrmÀs-szenved¢lyesen vÀltig e mellett a k¢t
Stravinsky-remekl¢s mellett t´rtem lÀndzsÀt.
ä Alors, soit ä adta be a derekÀt AladÀr, ha ´sszevillant a tekintete az eny¢mmel: ä il
aime §a, le gredin. Pourquois pas. C'est pour Victor qui nous jette des oeillades amoureuses et
puisqu'il en est si engou¢... LA V ALSE ä ä ä
(Megvallom, bÀrmi hihetetlen ä alighogy a cÁm¢t leÁrtam, beugrik a t¢ma, ¢s itt,
k´nyveim k´zt ¡lve, Londonban: a TorbÀgyi ÃtrÂl mÀr idecsend¡l a hangja, ¢s ¢n k´vetem is, az utolsÂ hangig, Ãgy, ahogy RÀcz AladÀr valaha a Farkasr¢ten cimbalmozta.)
Hogyan lÀttam a feles¢g¢t? Yvonne Barblan (vagy Barblain?) jÂ k¢t ¢vtizeddel volt
fiatalabb a f¢rj¢n¢l. TÀn gondolattal magasabb is nÀla ä ez¢rt is hordott ´r´kk¢ sarkatlan sarut, amivel az akkori tüsarkÃ divatbÂl kilÂgott ä, ruganyos, nesztelen, siklÂ
l¢ptekkel osonÂ macskaf¢le, nagyon dekoratÁv, megig¢zû sz¢p, kivÀlt franciasÀgÀval,
ahogy t´rte a magyart.
çm igazi l¢nye meghazudtolta ezt az attraktÁv k¡lsût. F¡ty¡lt a divatra, ruhatÀra
f¢l szekr¢nyben elf¢rt, ¢s alig vÀltozott; bÀr sohasem volt szeg¢nyes, ¢s mindig ´szt´n´s
Ázl¢ssel vÀlogatta ´ssze sz¡rk¢sbarnÀs, t´rt szÁnü g´nceit, amiket magÀra dobott. ýr¡letes kizÀrÂlagossÀggal csak a zene ¢rdekelte ¢s AladÀr szolgÀlata ä ami ugyanaz volt.
Ha hozzÀvessz¡k, hogy mint v¢gzett hegedümüv¢sznû akadt ´ssze AladÀrjÀval, ¢s a
kedv¢¢rt feladta karrierj¢t, szakÁtott hangszer¢vel, csalÀdjÀval, SvÀjccal, csak hogy
zongorakÁs¢rûj¢¡l szegûdj¢k, ¢s megossza k¡zdelmes ¢let¢t jÂban-rosszban, Àtvegye
szempontjait, szeml¢let¢t, ¢s aprÂdja/kengyeltartÂja/fegyvern´ke legyen, akkor mÀr
tudjuk, mi volt. Szent nû volt Yvonne, ¢letszents¢ge vonta k´r¢ a vonzÂ megk´zelÁthetetlens¢g gloriÂlÀjÀt; csak tisztelûi lehettek, barÀtai csupÀn AladÀron kereszt¡l, tudtÀval ¢s jelenl¢t¢ben. BarÀtnûi nem voltak, nem is lehettek: s hiszen ha csak àidejeÊ
nem lett volna rÀjuk...
A munkamegosztÀs hamar kialakult. AladÀr fÃrt-faragott, kajmÂs cimbalomverûket, a cimbalmon Ãj hÃrtÀmasztÂkat eszelt ki, intenzÁven gyakorolt vagy intenzÁven
pihent. Yvonne int¢zte az int¢zendûket, a gÀz- ¢s villanyszÀmlÀt, a hatÂsÀgokat, a levelez¢st, a hangversenyirodÀt, a telefont, a bevÀsÀrlÀst, a fûz¢st/varrÀst/mosÀst/vasalÀst, a zsÀkolÂ szenesembert, a sovÀnyka havi fizet¢s beosztÀsÀt, ¢s mindezt an¢lk¡l,
hogy zongorajÀt¢ka rovÀsÀra menjen.
Mint t´k¢letes harmÂniÀban ¢lû hÀzaspÀroknÀl lenni szokott, vÀltig egyet gondoltak, s ha elûbb mondta ki az egyik a mÀsik gondolatÀt ä ´sszenevettek; a àperformanszÊ
alatt Yvonne nem szÂlt, ¢s rÀbÁzta f¢rj¢re:
ä Yvonne se gondolja mÀsk¢nt ä s azzal oldalt sandÁtva odaszÂl: ä D'accord? N'est-ce pas?
A bizalmas barÀttal persze a feles¢g is k´zbe-k´zbeszÂlt, hogy szÁnesebb legyen a
francia tÀrsalgÀs; s mit is mondjak, egymÀs szÀjÀbÂl kaptÀk ki a szÂt, ha v¢g n¢lk¡l
SvÀjcot mes¢lt¢k. KispolgÀri mentalitÀsÀt, csoroszlyaerk´lcseit, a pr¡d¢riÀt, a templomba jÀrÂ szemforgatÀst, elûÁt¢let¡ket a nem svÀjciakkal ä mint idegen fajÃ betolakodÂkkal ä szemben; papjaikat; a gyalogsÀtÀnok tead¢lutÀnjait. így tudtam meg,
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mennyit kellett harcolnia Yvonne-nak, hogy às¡lt svÀjciÊ csalÀdja AladÀrt beeresszeelfogadja; mindez f¢lig siker¡lt vagy f¢lig se, mert elhideg¡l¢s ¢s hÀtat fordÁtÂ hallgatÀs
lett a v¢ge. KitagadÀs nem lett ugyan, mert lev¢l SvÀjcbÂl ha gy¢ren is, de j´tt, aztÀn
v¢g¡l elmaradozott, egyszer m¢gis j´tt, hivatalos ¢s ¡gyv¢di ä s tÀn itt az ideje, hogy
barÀtsÀgunk àhiÀnyszakaszÀnakÊ t´rt¢net¢re is rÀkerÁtsem a szÂt.
Valamikor a harmincas ¢vek elej¢n a pesti OperahÀz ÀllÂk¢pben megrendezte Szinyei-Merse MAJçLIS-Àt, ¢s a szÁnpadi mügyepen r¢zsÃt elhenteredû k¢t fiatalember
az elût¢rben Viktor ¢s AladÀr ä az Olgyay ikrek voltak. Ez az operahÀzi tableau az eg¢sz
magyar sajtÂt bejÀrta. Amikor ûk a Müegyetemen lediplomÀztak, ¢n m¢g gÂlya voltam; de mindenki tudott rÂluk, ¢s t¡nem¢nyes pÀlyafutÀst jÂsoltak nekik.
Tudott rÂluk a JÂtÀrsasÀg cÁmü k¢peslap ¢s maga a àjÂ tÀrsasÀgÊ; apjuk Olgyay Viktor, jeles k¢pzûmüv¢sz-illusztrÀtor volt, maguk az ikrek oly jÂvÀgÀsÃ-jÂk¢püek ¢s oly
lÀtvÀnyos-egyformÀk, hogy az emericÀnÀs diÀkegyleti bÀlokon minden lÀnyos anya
sÂvÀran n¢zte ¢s j´vendûbeli vej¢t lÀtta benn¡k.4 Nem volt ¢pÁt¢szhallgatÂ, aki ne hallgatta volna irigy elismer¢ssel az Olgyay ikrek szerencs¢j¢t: nem kellett elmenni¡k irodÀba, b¢rrabszolgÀnak ä alighogy megkaptÀk ¢s bekereteztett¢k a lÂgÂ pecs¢tes ¢pÁt¢szoklevelet a Nos Rector Magnificus cirkalmas alÀÁrÀsÀval, r´gvest akadt sz¢p megbÁzÀsuk, egy gazdag ember palotavillÀjÀhoz kellett dupla garÀzst ¢pÁteni¡k, ¢s ennek a
hegyoldali garÀzsnak a pompÀzatos megtervez¢s¢be a lelk¡ket beleadtÀk.
Hogyne adtam volna bele ¢n is a lelkemet, amikor nekem meg 1939 elej¢n, alig
hat hÂnappal a lediplomÀzÀs utÀn k¢tszobÀs villa megtervez¢se, ¢pÁt¢s¢nek levezet¢se
akadt a horgomra! Az elsû ¢s utolsÂ ¢pÁt¢szeti s¡lt galamb volt, ami valaha a szÀmba
rep¡lt; s ez Ágy t´rt¢nt.
1939 egy kora nyÀri napjÀn vÀratlanul beÀllÁtottak hozzÀm AladÀr¢k. Yvonne sugÀrzÂ arccal ÃjsÀgolta, hogy svÀjci ´r´ks¢ghez jutottak, a csalÀd is megenyh¡lt, hÁvjÀk
ûket, hogy n¢hÀny hÂnapot t´ltsenek vel¡k, maradhatnak akÀr az ¢v v¢g¢ig. MÀs ¢pÁt¢szt nem ismernek, aki muzsikus is, ¢s k´nnyen meg¢rtethetn¢k vele franciÀul, hogy
mire vÀgynak, ¢s akiben Ãgy megbÁznÀnak, mint bennem. A p¢nz ä hÀromezer pengû
ä àmeg¢lni kev¢s, ¢hen halni sokÊ, minden ¢pÁt¢sz ismeri ezt a kutyaszorÁtÂt: a szertelen Àlmokhoz/elk¢pzel¢sekhez, hogy àzeneteremÊ is legyen, ¢s hÀlÂszoba-´sszkomfort is legyen, ennyi p¢nz ¢deskev¢s.
Addigra pompÀs, vadreg¢nyes telk¡k is ker¡lt a TorbÀgyi Ãton (ma RÀcz AladÀr
Ãt), ¢s a kutyafuttÀban vÀsÀrolt telekre mÀr mÀsnap kilÀtogattunk.
¹r´mrepesve ide-oda szaladgÀltunk a meredek hegyoldalon, ¢s tervelgett¡k AladÀr¢k kacsalÀbon forgÂ àzeneterm¢tÊ. Kider¡lt, hogy igazÀban elk¢pzel¢s¡k nincs, fogalmuk arrÂl, hogy akkoriban k¢tszobÀs csalÀdi hÀz ¢pÁt¢s¢hez ´t-hatezer pengû kellett, meg hogy a hÀborÃs hÁrek fenyegetû l¢gk´r¢ben naponta mennek fel a t¢glaÀrak,
a munkab¢rek. Mindent teljess¢ggel rÀm bÁztak, a terveket is, a p¢nzt is ä egy darabig
barÀti veszeked¢st kom¢diÀztunk azon, hogy tûl¡k nem fogadok el egy fill¢rt sem, ûk
meg rÀm akartÀk tukmÀlni a honorÀriumot àÃgy, ahogy dukÀlÊ; de valÂjÀban mÀr alig
vÀrtÀk, hogy itt hagyhassanak csapot-papot, ¢s valamikor a v¢nasszonyok nyara tÀjÀn
4

1947-ben mindketten az Egyes¡lt çllamokba emigrÀltak. ValÂban sz¢p karriert futottak be, mindketten
¢pÁt¢szetet tanÁtottak a princetoni egyetemen, ¢s Amerika-szerte szÀmos k´z¢p¡letet terveztek. O. AladÀr
1964-ben meghalt, O. Viktor szÀmos kivÀlÂ ¢pÁt¢szeti szakmunkÀt Árt, melyek a princetoni egyetem kiadÀsÀban jelentek meg.
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hazat¢rve SvÀjcbÂl, egy¢b dolguk se legyen, mint hogy Àlm¢lkodjanak rezidenciÀjukon ¢s bek´lt´zhessenek.
ä Qu'il soit une bo¬te ¥ surprise! Legyen csupa meglepet¢s!
ä Megk¡ld´m a vÀzlatokat! A beadvÀnyi tervet! AlÀÁrÀsra! MuszÀj!
ä S¡sd meg a beadvÀnyi tervet: eszedbe ne jusson! Semmit! Pas de chichis! Csak csinÀld!
ä De levelet csak Árhatok...?
ä Csak amikor mÀr ¢p¡l¡nk! De pas de photos! F¢nyk¢p hozzÀ ne legyen!
KikÁs¢rtem ûket a vonathoz, felraktam a csomagjaikat. °s nyargaltam haza, hogy
nekid¡lleszkedjem a rajztÀblÀnak.
Ha az Olgyay ikrek gell¢rthegyi dupla garÀzsÀhoz, müegyetemistÀk, el-elzarÀndokoltak, majd gondom lesz rÀ: ez olyan lesz, hogy ennek a csodÀjÀra jÀrnak... MegtÀltosodtam.
Ahogy akkoriban az ugrÀsra k¢sz àpre-posztÊ modern, fiatal ¢pÁt¢szek Corbusier-t bec¢zt¢k: Corbu hÁve, tanÁtvÀnya, megszÀllottja voltam. FogpiszkÀlÂ oszlopokra ugyan
nem ÀllÁthattam a hÀzat, mert ahhoz tÁzszer annyi p¢nz kellett volna: teljes sz¢less¢g¢ben a m¢lys¢g mered¢lye f´l¢ kiugrÂ erk¢lyt terveztem, melyre a àzeneterembûlÊ
ki lehetett l¢pni. A teremhez harmonikaajtÂval ´sszenyithatÂ hÀlÂt csatlakoztattam,
hogy a zeneterem annyival is nagyobb legyen. Ablaksor helyett ä (ez volt a piªce de
r¢sidence) ä nyolcm¢teres, f¡ggesztett ¡vegfalat terveztem, amelyet (titokzatos, rejtett
fali szerkentyüvel) az ¢p¡let teljes hosszÀban el lehet mozgatni, s ezzel koncertterem
¢s hÀlÂ, az eg¢sz lakt¢r a nyÀri hÂnapokra aff¢le ànyitott-fedett terasszÀÊ alakul Àt, ¢s
a hÀz belsû ter¢be beengedi a k¢k eget ä a szabad term¢szetet.
¹nel¢g¡lten legeltettem szemem a hÀzacska tÀvlati k¢pein alulrÂl, fel¡lrûl, bel¡lrûl,
¢s nekiÀlltam a pall¢rterveknek. Abban is Corbu tanÁtvÀnya voltam, hogy a csudÀlatos
tengeri herkentyü tovÀbbi sorsÀval nemigen t´rûdtem. Hogy a Farkasr¢t hÂfÃvÀsa,
havas esûje, sz¢lviharai, fagy ¢s hûs¢g mit müvelnek majd a hÀzzal, hogyan kornyÁtjÀk-koptatjÀk-saraboljÀk ¢s szedik darabokra ä az mÀr a tulajdonos baja. Ezer szerencse, hogy Ãgy, amint terveztem, soha nem ¢p¡lt meg: a g´rgûk´n lÂgÂ ¡vegfal elsû
dolga lett volna, hogy befagy, a sodronykÀbeles mozgatÂszerkezet kiugrik/bes¡l/lerobban, mert csupa hibaforrÀs volt a szentem; Àm ¢n mit se t´rûdtem sem az ilyen lappÀliÀkkal, sem azzal, hogy a der¢k pall¢rok fejcsÂvÀlva teregetik-forgatgatjÀk r¢szletrajzaimat: ilyesmivel m¢g nem talÀlkoztak. BÁztam szerencsecsillagomban, ¢s rettenthetetlen bÀtorsÀggal sz¢tk¡ld´zgettem ä vagyis ahogy akkoriban mondtÀk ä àÀrlejt¢sre bocsÀtottamÊ a k´lts¢gvet¢st.
MegbÁzhatÂ kismestereknek k¡ldtem ki ä tudtam, hogy nagy c¢gekkel alkudni nem
lehet. 1939. jÃnius v¢g¢n jÀrtunk. Augusztusban ´t ÀrajÀnlat k´z¡l vÀlogathattam.
Nem a legolcsÂbbat hÁvtam el, hanem az okoska, idûs svÀb pall¢rt, akiben megbÁztam,
¢s a hÀromezer pengûs k´lts¢gkereten m¢g ¢pp csak hogy bel¡l maradt. Lev¢lben
¢rtesÁtettem ä ´v¢ a munka; augusztus v¢g¢n megÀllapodtunk, hogy felugrunk a TorbÀgyi Ãtra, ¢s megkezdj¡k az alapÀrkok kitüz¢s¢t. TÀviratoztam AladÀr¢knak SvÀjcba:
¢p¡l a hÀz.
S akkor t´rt¢nt valami ä Rabelais szavÀval: S.P. Q.R., Si Peu Que Rien ä szeptember
3-Àn Anglia ¢s FranciaorszÀg hadat ¡zent a nÀci N¢metorszÀgnak, Amerika bejelentette semlegess¢g¢t: kit´rt a mÀsodik vilÀghÀborÃ.
Szeptember 4-i keltez¢ssel 5-¢n levelet kaptam az ¢n svÀb pall¢romtÂl: vis maior esete
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forog fenn, Àrait nem tarthatja, s csupÀn a k´lts¢gkeret harminszÀzal¢kos megemel¢se
eset¢n kezd hozzÀ. Felcs´ngettem ellenlÀbasÀt, aki a legolcsÂbb volt: ajÀnlatÀtÂl elÀll.
A harmadik: a bizonytalan idûkre valÂ tekintettel egyelûre semmit nem vÀllal.
Hamusz¡rke arccal ¡ltem rajzasztalom elûtt, tanÀcstalanul bÀmultam az ºvegfal
ElvonÂ DarÀlÂszerkezet¢nek r¢szletrajzait. JÂ hÀrom hÂnap beletelt, amÁg az ¢pÁtûipar
elsû r¢m¡let¢bûl magÀhoz t¢rt, ¢s rÀj´tt, hogy a hÀborÃ K´ztes-EurÂpÀt nem ¢rinti,
¢s MagyarorszÀgnak csak konjunktÃrÀt jelent; de addigra mÀr itthon teremtek AladÀr¢k. öjra az Âdon b¢rkaszÀrnya negyedik emelet¢re kellett hazat¢rni¡k, amit addigra meggyül´ltek: azt hitt¢k, Àll a hÀz a TorbÀgyi Ãton, mÀr csak a bÃtorokat kell
Àthurcolniuk.
Meg¢rz¢sem szerint a legrosszabbra gyanakodtak: sz¢lhÀmos sikkasztÂval van dolguk, kÁgyÂt melengettek kebl¡k´n. PatÀliÀt csapni, d¡h´ngeni, ¡gyv¢ddel fenyegetûzni, àjelenetetÊ rendezni ä ez nem az û formÀjuk volt; de m¢g akkor sem enyh¡ltek
meg, amikor meggyûzûdtek rÂla, hogy p¢nz¡k hiÀnytalanul ott van a bankban, a meghatalmazÀs hasznÀlatlanul visszaszolgÀltatva a kez¡kben. Mi¢rt is bÁztak egy tapasztalatlan tanoncban, akit csak tegnap szalajtottak a Müegyetemrûl...?! Yvonne ä mintha
minden szavÀt û mondta volna ä buzgÂn bÂlogatott, AladÀr szemrehÀnyt:
ä Mif¢le hÀborÃ? SvÀjcban nincs hÀborÃ, MagyarorszÀgon nincs hÀborÃ. JÂ, tudom,
valahol a fen¢ben, messze, van; de itt nyoma sincs, az emberek mennek a dolgukra;
ahova n¢zek, ¢pÁtkeznek. Mi¢rt nem Àll a hÀz?
ä DrÀga AladÀr, ezerszer elmondtam t´virûl hegyire. A hÀborÃ kit´r¢se hÁr¢re a
pall¢r azt mondta, hogy vis maior ä
Yvonne ´sszecsapta a kez¢t, AladÀr felcsattant:
ä PrÂbÀlta volna valaki nekem mondani, hogy vis maior! Nem hagytam volna magammal gorombÀskodni. ögy kiszidom, hogy amÁg ¢l, megemlegeti; megyek a mÀsikhoz, a harmadikhoz ä
ä °rtsd meg, a hÀborÃ hÁr¢re leÀllt a munka, megb¢nult minden ¢pÁtkez¢s ä
ä àMegb¢nultÊ? Ugyan?!... HÀt az, amit a szomsz¢d ¡res telken kezdtek, amikor
elutaztunk? LÀtom, mÀr Àll, pedig ´temeletes, bontjÀk az ÀllvÀnyokat. Quelle saloperie.
Dis-donc, toi, m¢rt nem mondod meg az igazat?! Elfelejtkezt¢l ´reg barÀtodrÂl, aki le
vieux con qu'il est, gebedjen meg: elutaztÀl a babÀddal a Balatonra, barÀtom, nagyot
nyaraltÀl, ¢s megfeledkezt¢l arrÂl az ´reg h¡ly¢rûl, aki vagyok, SvÀjcban; aki azzal hitegetem magam: ¢p¡l mÀr, bek´lt´zhet¡nk ä
ä A Holdban ¢ltek. HÀborÃ van ä
ä àVan, van!Ê Volt, van, mindig is lesz. De az¢rt az emberek ¢lnek, esznek, alszanak ä
ä LÀtom, nem akarod meg¢rteni. Nem tehetek mÀst, itt hagyom a terveket, t¢gy
vel¡k, amit akarsz ä
ä Ne szamÀrkodj, senki nem haragszik rÀd: magamra haragszom. Majd ¢n megmutatom, hogy hÀborÃ ide, hÀborÃ oda, talÀlok mesterembert, aki meg¢pÁti. Mert ha
nem, sÀtort ver¡nk az ¡res telken, ¢s kik´lt´z¡nk a TorbÀgyi Ãtra, cigÀnyszokÀs szerint! ä
ä Tais-toi, çlÀdÀr, tais-toi! (Yvonne: Ugyan hagyd el.)
AladÀr¢knak igazuk volt: a politika àmikroklÁmÀjaÊ ä a àb¢keÊ t¡nd¢ri k´z¢rzete
tartÂsnak bizonyult, ¢s az olyan aprÂ epizÂdtÂl eltekintve, amilyen àa kassai bombÀzÀsÊ, k´zel n¢gy ¢vig is eltartott, amÁg hatÀrainkat a hÀborÃ lÀvÀja k´r¡lfolyta. BorbÁrÂ
Virgil, egykori fûn´k´m jÂvoltÀbÂl a K´zmunkatanÀcstÂl hirtelen minden elk¢pzel¢st
meghaladÂ nagy munkÀt kaptam, egy vÀrostervez¢si felm¢r¢st, amelyhez stÀbot kellett toboroznom, elk¢szÁt¢se ¢vekre elhÃzÂdott; nem volt sem idûm, sem ¢rkez¢sem,
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s Ágy sem a cimbalmot nem hallottam, sem a cimbalmost, sem zongorakÁs¢rû vetett
Àrny¢kÀt jÂ darabig nem lÀttam.
MÀsoktÂl, k´z´s barÀtoktÂl hallottam, hogy AladÀr meglelte pall¢rjÀt; tervemrûl jÂzanul lefaragtÀk, ami àkivihetetlenÊ, a sok àostoba modernesked¢stÊ, a m¢reteket szer¢nyebbre szabtÀk, lapos tetû helyett kontyos tetût kapott, ¢s meg¢p¡lt a hÀz a TorbÀgyi Ãti telek szakad¢kos perem¢n. Mire Ãjra ´sszeverûd´tt benne a barÀti k´r, addigra ¢n mÀr Àllamk´lts¢gen ¡d¡ltem a katonai b¡ntetûint¢zetek egyik¢ben ä RÀcz
AladÀr¢k nemigen gondoltak velem ä, kis hÁja, hogy elker¡ltem a kiv¢gzûosztagot,
fels¢gÀrulÀst, mik´zben a korszakrÂl szÂlÂ gyilkos szatÁrÀm elkobozott k¢ziratÀt valahol a Palota boltÁves k´nyvtÀrÀban olvasta a FûmagassÀgÃ ör; pedig mindez m¢g a
b¢ke àmikroklÁmÀjÀbanÊ t´rt¢nt, teltek a p¢nzzel a tulipÀntos lÀdÀk, s szerte az orszÀgban Àldott b¢kess¢g honolt ä ä ä
Las Cases SZENT I LONA-SZIGETI EML°KEZ°SEI -ben NapÂleon hosszan fejtegeti az
utÀnpÂtlÀs fontossÀgÀt, s alkalmasint e hosszÃ fejezetbûl szürt¢k le azt a NapÂleonnak
tulajdonÁtott mot-t, hogy àminden hadsereg a gyomrÀn jÀrÊ. Hadd tenn¢nk hozzÀ azt
a helyesbÁtû kieg¢szÁt¢st, hogy àa gyomrÀn ¢s a hÁmvesszûj¢nÊ. Marquis de Sade tizenhat ¢ves fejjel kezdte, tizenkilenc volt, amikor a h¢t¢ves hÀborÃ v¢g¢n leszerelt, de a
n¢met fejedelems¢geket dÃlÂ franciÀkkal Ãgy beleszokott az asszonyok megerûszakolÀsÀba, hogy a v¢g¢n a hÀborÃzÀsban egyebet sem lÀtott, mint isten k¡ldte alkalmat a
nûgyalÀzÀsra. Ebbe a katonaszokÀsba annyira belej´tt, hogy t´bb¢ sohasem tudta levetni, mÀsodik term¢szet¢v¢ vÀlt; ez lett ÁrÀsainak igazi forrÀsa, filozÂfiÀjÀnak eredete.
El¢v¡lhetetlen t´rt¢nelmi int¢zm¢ny ez, a hÀborÃ jus primae noctisa.
Sokunkon elÃrhodott az a t¢ves elk¢pzel¢s, hogy csupÀn a szovjet hadsereg üzte
vel¡k ezt a jÀt¢kot olyan elûszeretettel, mintha az asszonyok megerûszakolÀsa elsû szÀmÃ hadi c¢l lett volna; pedig adott alkalommal minden hadsereg ezt müvelte/müveli,
a n¢mettûl a franciÀig, a japÀntÂl az amerikaiig; a vez¢rkar vagy megszervezi a katonabord¢lyokat, vagy szerelmi szolgÀlatra fogja a megszÀllott orszÀg asszonyait (mint
a japÀnok tett¢k KoreÀban) ä vagy belenyugszik a fegyelem idûleges felbomlÀsÀba:
hadd ¡nnepelj¢k a fiÃk a gyûzelmet Ãgy, ahogy gyûzelmet fiÃk ¡nnepelni szoktak.
S noha m¢g a f¡lembe cseng, ahogy RÀkosi MÀtyÀs az 1945-´s àelsû szabadÊ vÀlasztÀsokon a csepelieknek a mikrofonba mennyd´r´gte: àNyolcvanszÀzal¢kos kommunista t´bbs¢gre szÀmÁtunkÊ, a hatalom igazi birtokosai a lÀtszat kedv¢¢rt hÀtrÀltak az
agarakkal, ¢s megengedt¢k, hogy a kompÀrt veres¢get szenvedjen: ism¢t àmikroklÁmÀbanÊ talÀltuk magunkat, ´t´df¢l ¢vre ¢lvezhett¡k az à¡veghÀzi demokrÀciaÊ szürtes naps¡t¢s¢t. Alighanem minden irodalmÀr, festû, zeneszerzû Ãgy eml¢kszik vissza
ezekre az idûkre, hogy ez volt legterm¢kenyebb korszaka: pedig mÀr elk´zelgett a
visszarendezhetetlen (àvisszarendezhetetlenÊ?!) Fordulat °ve.
A TorbÀgyi Ãti hÀzban helyreÀllt minden, a hÀzihangversenyek, a seregl¢s, s mintha
a hÀborÃ sose ritkÁtotta volna ki a barÀti k´rt, a tanÁtvÀnyok zarÀndokjÀrÀsa... Azazhogy m¢gse minden, m¢gsem eg¢szen.
Pedig eml¢kezetes nap volt, egy ¢let diadala, amikor '45 utÀn Yehudi Menuhin autÂkaravÀnjÀval felk´vetkezett a Farkasr¢tre, hogy szem¢lyesen keresse fel a Cimbalom
Paganinij¢t.5 Se v¢ge, se hossza nem volt a megk¡l´nb´ztetett tiszteletnek, a hangszert
5

BeszÀmolÂmat rÂla lÀsd ´n¢letÁrÀsom mÀsodik k´tet¢ben (H. GY. °LETöTJA II. MINDEN
fejezet, 161. o.).
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demonstrÀlÂ muzsikÀlÀsnak, a neg¢desked¢snek a tolmÀcson kereszt¡l, aki voltam.
°s m¢gis...6
Senki AladÀrnÀl Àrtatlanabb l¢lekkel, gyermekibb hittel nem vÀrta a megszÀllÂkat
ä mert igazÀban SzabadÁtÂ SzÂt¢rt lÀtott benn¡k; Yvonne is alig vÀrta az elsû szovjet
katonÀt. De megelûzte ûket a hÁr¡k, ¢s AladÀr jÂnak lÀtta, hogy k´rnyezet¢nek legkedvesebb fiatal nûit a f¡rdûszobÀban elrejtse, ¢s annak ajtajÀt elÀllÁtsa festett-cirÀdÀs
nagy almÀriomÀval. Mi vezethetett a nyomukra?
Hasztalan bizonykodott AladÀr, hogy a hÀzban egyed¡l ¢l, ¢s nincs senkije; az ukrÀn
leg¢nyek elrÃgtÀk a szekr¢nyt, elûcibÀltÀk az asszonyokat, ¢s rÀjuk engedt¢k a szakaszt. MÀr a harmadik, a negyedik szakaszig is eljutott a hÁre az àerdei hÀznakÊ, amikor
feleszm¢ltek, ¢s elmenekÁtett¢k a nûket, le, Pestre, a lerobbant hidakon tÃlra. De m¢g
azutÀn is jÀrtak a nyakÀra kalasnyikovval fenyegetûzû ukrÀn kiskatonÀk, hogy kik´vetelj¢k asszonyait, ¢s hovÀ tette, adja elû, aki volt, mert m¢g ott a felk´tûj¡k szaga, a
szoknyÀjuk nyoma ä ä ä
A hÀborÃ elûtti utÂpisztikus-balos elk¢pzel¢sek tornyos t¡nd¢rvÀrai azon a v¢gzetes
napon vet¡let¡kre omlottak; ami a àfelszabadÁtÂkÊ idealizÀlt idolÀibÂl maradt, az l´v´ld´zve cs´rtetû kannibÀl ÀrmÀdia k¢p¢v¢ torzult. MegutÀltatta ¢leten Àt tÀplÀlt eszm¢nyeit, elundorÁtotta az ¢letkezd¢stûl. MÀig sem j´ttem a nyomÀra, AladÀr idegrendszere hogy tudta kidobni, szervezete kiizzadni ezt a traumÀt, s nem j´tt-e vissza az a
nap, valahÀnyszor a tekintete elgyalÀzott asszonyainak a k´t¢ny¢vel talÀlkozott. AladÀr
nem tudta, mit gondoljon, mire v¢lje: v¢gk¢pp kiÀbrÀndult a politikÀbÂl, begubÂzott,
visszahÃzÂdott abba, amit ä Duhamel-t oly gyakorta id¢zve ä Ãgy hÁvott, hogy la Musique Consolatrice ä a muzsikÀba.
A felvonulÀs f¢nyesebb volt, mint valaha: Solymos P¢ter, TÂth D¢nes, Major Ervin,
SzervÀnszky¢k, Szûllûsy AndrÀs, MihÀly AndrÀs, SzentjÂby MiklÂs ä zeneszerzûk, muzikolÂgusok, fûiskolai tanÀrok, majd zenebolond irodalmÀrok; felcsÀbÁtottÀk F¡st MilÀnt is, vagyis hÀt megrendezt¢k a k¢t fejedelem talÀlkozÀsÀt ä àmagam ¢nÊ ennek az
egymÀsra talÀlÀsnak tanÃja nem voltam.
HÀborÃ elûtti à´sszez´rd¡l¢s¡nknekÊ, amely barÀtsÀgunkat elfelhûzte, nyoma sem
maradt. ValahÀnyszor a TorbÀgyi Ãton megjelentem, kit¡ntetû kedvess¢ggel fogadtak. Yvonne nesztelen siklÀssal szaladt a konyhÀba, ¢s mÀr a feketekÀv¢ is ott pÀrolgott
sz¢kemn¢l; de kevesebbszer, ritkÀn bukkantam fel, lefoglalt az ÁrÀs, a müfordÁtÀs ä a
keny¢rkereset ¢s a pÀsztorÂrÀk hajszÀja. Nem ahogy szerett¡nk volna, hanem ahogy
tudtunk, Ãgy ¢lt¡nk: megÁrta Vas Pista, eln¢z¢st a prÂzÀsÁtÀs¢rt: a Fordulat °ve utÀni
d´gsz¡rkes¢g mÀr elûrevetette Àrny¢kÀt, arrafele mutattak a kirakatperek ¢s arra az
irodalom kÁm¢letlen gleichschaltolÀsa; az öjhold, a VÀlasz megszünt, a Magyarokat ÀtloptÀk a kommunistÀk tÀborÀba.
CsodamÂd, àkapuzÀrÀsÊ elûtt m¢g megjelent HELIçNE cÁmü reg¢nyem ä hogy kisvÀrtatva egyenesen a zÃzdÀba k¡ldj¢k; ¢s m¢g hÀlÀsnak is kellett lennem a tÀrsutas
k´ltûnûnek, aki a hÁrhedt K´nyvhivatalban titkon elirÀnyÁtott belûle ¢s megmentett mÀsf¢l tucatot. AladÀr¢knak is eldicsekedtem vele: pamlagk´z¢pi luggom-¡l¢sben AladÀr a neki dedikÀlt p¢ldÀnyt k¢zbe vette, v¢gigpergette, k´r¡lsimogatta ä ¢s
mÀris Ãgy kommentÀlta, mintha olvasta volna. Amit soha nem rem¢ltem, s hogy mÀs-

6

R. A. ¢let¢nek ezt az ä eufemisztikusan szÂlva ä kÁnos z´kkenûj¢t r¢szletesen megÁrtam mÀr (uo.), ¢s nincs
hozzÀ lelkierûm, hogy m¢g egyszer v¢gigmenjek rajta.
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nak rÀkerÁtette volna a szÂt ä nem tudok rÂla; de pÀr nap mÃlva levelet kaptam tûle:
maga Árta.
àKedves Maria,7 Viktor! ä Mindent meg¢rtek, de nem helyeslek! Viktor, te m¢g egy nagy gyerek
vagy, azt gondolod, hogy r´gt´n kirÀly leszel, ha a k´nyved a kirakatban lesz!!!! MiutÀn az ¢n
Ïk´nyvemÎ, azaz Ïk´nyveimÎ mÀr nagyon-nagyon sokszor nem jelentek meg idûre... ¢s amikor
mÀr megjelentem, ¢s... Liszt ¢s Paganini lettem Ïegyszem¢lybenÎ, akkor m¢g mindig ÀrvalÀnyhajjal ¢s bûgatyÀban kellett lef¢nyk¢peztetni magamat. Nagyon sokat tudn¢k papolni, de nincs
rÀ t¡relmem. Majd ti is egyszer b´lcsek lesztek az ¢let sok-sok mis¢riÀja Àltal, de addig is nem
¢rdemes lefogyni ¢s k¡l´n´sen elrontani a k´rnyezet ¢let¢t!!!! ä sok szeretettel ´reg AladÀrtok.Ê
Hogy meg¢rdemeltem-e a szeretû megrovÀst? S hogy elegendû volt-e az azÂta eltelt
f¢l ¢vszÀzad àmis¢riÀjaÊ, s immÀron idûnap mÃltÀval ¢s egy ¢letmüvel k¢sûbb àb´lcsebbÊ lettem-e? Milyen b´lcs volt û maga, s el¢rtem-e az û beavatottsÀgÀt? àAz egyetlen eszm¢nek ¢lû aszk¢tÀk Àtszellem¡lts¢ge ¢s magÀnossÀga jutott osztÀlyr¢sze¡lÊ ä
Árta rÂla F¡st MilÀn elsû nekrolÂgjÀban (1958 ÀprilisÀban).
Nos, ha valaki nevet¢s, k¢ts¢gbees¢s, harag, indulatok n¢lk¡l megÀllja, hogy ¢lethossziglani szeml¢lûje legyen az emberis¢g hihetetlen intellektuÀlis ig¢nytelens¢g¢nek,
megûrizve rendÁthetetlen derüj¢t ä ¢s ez a b´lcsess¢g jele, akkor bizonyÀra b´lcs ember
volt. A maga mÂdjÀn. Vajon hogy mit szÂlna ma, most, ha k´r¡ln¢zne, ¢s lÀtnÀ, amit
¢n lÀtok? Hogy mint hasznÀljÀk fel az ¢rtelmesed¢s, a àfelvilÀgosodÀsÊ eredm¢nyeinek
eszk´zhÀlÂzatÀt, g¢pparkjÀt az obskurantizmusok t¢rÁtû hadjÀratÀra? Az ¢rtelem ´r´k
parazitÀja, az irracionalizmus hogyan s¡t´geti pecseny¢j¢t az atommÀglyÀk t¡z¢n¢l?
Hogy a felcseperedni k¢ptelen k´zemberis¢g hogyan vedeli a vallÀspÂtl¢kok, vajÀkosok, szubkultÃrÀk, tÀltosok, sÀtÀntisztelûk kancatej¢t, s hanyatt-homlok hogyan k´vet
´njel´lt messiÀsokat, akikrûl Cioran oly talÀlÂan mondja: àSauveur = forcen¢s qui croient
en eux-m¨mes sans vergogneÊ8 ...?!
AladÀrnak a b´lcselet ûsforrÀsa a francia felvilÀgosodÀs volt: eredetiben ¢s nem kompendiumokbÂl, hallomÀsbÂl, tanÀri Àtszür¢sben; ¢s mentalitÀsom megformÀlÀsÀban
nekem is ûk adtÀk az elsû l´k¢st, az enciklop¢distÀk ä s ez volt k´z´tt¡nk a mindig
mük´dû titkos kapocs. A mÀsik: a zene szabadkûmüvess¢ge. Tudok gorombÀn ûszinte
lenni, meg is vÀdoltak ¢rte, kÁm¢letlens¢ggel, de Ágy igaz. Ha AladÀr elhallgattatta feles¢g¢t a zongorÀnÀl, ¢s invenciÂjÀnak lobogÀsa tetûz´tt, tudtuk mindnyÀjan, hogy
most, innentova improvizÀl. Otthagytuk a preklasszikus zene r¢giÂit, ¢s visszacsÃsztunk valahova, ami a cigÀnyzenekarok cimbalmosÀnak r´gt´nz¢seire eml¢keztetett:
àcigÀnyosÊ volt, pÀntlikÀs-p´rgekalapos, akkordjaiban lapidÀris ¢s repetitÁv, melodikÀja t¢mÀtlan ´mleng¢s ¢s fel-le viharzÀsa a semmitmondÂ kromatikus skÀlÀknak. A
zeneszerz¢s demiurgosza tÀvoll¢t¢vel t¡ntetett. Beharapott szÀjsz¢llel, udvariasan türtem, ¢s vÀrtam a v¢g¢t. Tapsoltam ä de csak hangtalan f¢lk¢ztaps volt ez az eny¢m.
Tudom, magÀnak Lisztnek is volt ilyen elt¢velyed¢se, franciÀul Árta, ma k´nyvritkasÀg ¢s kuriÂzum: f¢lrefogÀsa, amelyben a magyar zen¢t a cigÀnyok muzsikÀlÀsÀban
v¢lte megtalÀlni ä AladÀrnak is megvolt, v´r´s bûr szecessziÂs k´t¢sben, s maga is tudta, mit tartson rÂla. Eln¢ztem zenei àatavizmusÀtÊ, ¢s tÃltettem magam rajta: hiszen
ezerszeresen kÀrpÂtolt ¢rte ä feledtette a t´bbivel.
Hogy müv¢szet¢nek zsarnok idûzsugorgatÀsa miÀn tÀn soha egy soromat sem olvasta, ¢s MilÀn bÀcsitÂl is ä ha tÀn vitt is neki dedikÀlt k´nyvet ä alig-alig; hacsak in7
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tuÁciÂja àHarmadik Szem¢velÊ nem. Irigyen gondolok vissza rÀ, ifjonti szeretetem k¢sei elÀradÀsÀval; mert ami benne v¢gk¢pp megragadott, hogy testi valÂsÀgÀban csakÃgy, mint eml¢k¢ben, ¢let ¢s müv¢szet ´ntv¢nye volt; s hogy ¢let¢bûl ¢s müv¢szet¢bûl
egys¢ges remekmüvet alkotott ä ez az û apoteÂzisa. MÁg ¢lt, cimbalmozott; mÁg cimbalmozott ä ¢lt.
A napokban rÀbukkantam erre az adatra: ugyanabban az ¢vben halt meg, mint
°desapÀm.
1958 kora nyarÀn Londonban, kartondobozban hozta a posta, ormÂtlan Ânkupakot halÀsztam elû a gyaluforgÀcsbÂl, s rajta a n¢v ¢s az ¢vszÀm. °desanyÀm kÁvÀnsÀgÀra
az ´v¢t ´ssze´nt´ttem apÀm hamvaival, s most onnan n¢znek le rÀm, egy faragott,
tabernÀkulumforma mahagÂni kegyszekr¢nybûl, a k´nyvespolc tetej¢rûl. De hol van
AladÀr...? S ez k¢sztette F¡st MilÀnt mÀsodik nekrolÂgja megÁrÀsÀra: àM¢rt telik meg
k´nnyel a szemem, valahÀnyszor rÀgondolok? TalÀn az¢rt is, mert nemcsak hogy meghalt,
hanem m¢g el is ¢gett¢k, s Ágy semmi, de semmi nem maradt belûle...Ê Innen tudom, hogy
a Farkasr¢ti temetûben hiÀba keresn¢m.
Azzal ¢rdemelte ki tisztelet¡nket, mert àvesztett ¡gyÊ bajnoka lett volna? S Ãgy hÀt
m¢gis Wanda Landowska spin¢tje lett volna az àigazibbÊ? Vagy Polihimnia neki Át¢lte
a pÀlmÀt: a cimbalom ¢s zengettetûje tolmÀcsolta hÁvebben Scarlattit, Couperint, Bachot?
A zenebesz¢d oly istenÀldotta mesterei ûk, akik ebben a holtversenyben ¡dv´z¡lnek.
Csak valaki szÃrnÀ le utcahosszat az û maga faragta cimbalomverûit, mind az ´tvenet, a farkasr¢ti RÀcz AladÀr Ãton ä tudom istenem, hamar idû mÃltÀval fÀvÀ tereb¢lyesedn¢nek, fasorrÀ sokasodnÀnak.

KÀntor P¢ter

GYERMEKDAL
A halÀl, az valahol messze jÀr,
sok teendûje van, sokat kaszÀl,
¢s egyszer majd lekaszÀl engemet.
Ha elmÃlik a tavasz, el a nyÀr,
¡zen nekem a halÀl, megtalÀl,
rÀm hullajt egy elsÀrgult levelet.
Ne f¢lj! ne f¢lj! ne f¢lj! ä sÃg a halÀl,
valaki sz¢ke m´g¢ l¢p, megÀll,
s megreccsen akkor az a sz¢k, lehet.
Ki ¡l azon a sz¢ken? Senki mÀr!
s a halÀl, az valahol messze jÀr,
de egyszer majd lekaszÀl engemet.

