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Czigány György: Három futam

Tíz mondat Solti Györgyről 
Először Münchenben találkoztunk, a Hotel Vier Jahreszeiten halljában, ahol

én a budapesti Astoria hangulatát éreztem, itt is mikrofon, kamera volt jelen, talán 
játék és muzsika is a szívünkben: vártuk a világhírű karmester érkezését. Felesége,
két kislánya a recepció felé sietett, Solti szemben ült velem,  figyelmesen tekintett rám
s kérdéseim nyomán,  tört magyarsággal, de roppant intenzitással beszélt Bartókról, 
az általa vezényelt darab új felvételéről, A kékszakállú herceg vára operáról.  Bartók 
és az egész huszadik századi zene nem Wagnertől ered, dehogy – mondta –, ez mind
Liszt Ferenc inspirációja! Eszembe jutottak szavai később, első hazalátogatása nap-
jaiban, amikor a Faust-szimfóniát vezényelte az Operaházban.  Előző nap nagy sétát t
tettünk vele és ugribugri kislányaival gyermekkora színhelyén, a Városmajorban:
kerestük a lakást, ahol gyermekéveiben élt, meg is találtuk egykori otthonát, de nem
volt szerencsénk, nem jutottunk be, mostani lakói épp távol voltak. A parkba azért
kisétáltunk, itt vívta meg Solti György futballcsatáit tízévesen, roppant szenvedély-
lyel,  s mondtam is azután az élő tévéinterjúban neki, hogy talán meghívjuk vezető
edzőnek a magyar válogatotthoz, hátha aranycsapatot varázsol belőlük… „Azt én 
szívesen csinálnám – nevetett –, csak hát ez a rengeteg koncert, utazás!” Soha nem
felejtem el operaházi első próbáját, amikor Mozart nyitányának pezsgődurrogtató 
jókedvét harsogta a muzsikusok fülébe, mutatva is a Figaro házassága nyitánya ak-kk
kordjainak pezsgősüvegdugóként történt felröppenését: champagne, champagne! 
Azután fejhangon énekelve ezt kiáltozta: kollegák, ez a zene él, él, jobban, mint mi itt
valamennyien!  Az ő keze alatt minden zene életté vált, örök-életté!

Bartók sírja mellett van az övé a Farkasréti temetőben, egyetlen felirattal a 
neve alatt: Hazatért.

Tíz mondat Aelia Sabinához
Clausa iacet lapideconiunx pia cara Sabina: a sírkő latin szavainak ritmusa

zümmög most a vén síneken. Drága Sabina!  Utaznál-e velem HÉV-en, zöld vona-
tunkon Aquincumból ki a Dunához, el a Flórián térig? Kipróbálnád-e az óbudai
plébániatemplom hárommanuálos barokk orgonáját?  Ijedten rezzensz majd meg, 
amikor sarkad a bal szélső pedálhoz ér, mert földrengés moraját kelted, remegést:
a mély-basszus oszlopnyi sípja szólal meg mögötted, kezed pedig elvész, bolyong a
billentyűrengetegben. Kedvesen játszottál te kicsi orgonádon, öt ujjal talán, mégis
a dallam kétoktávnyi század csöndjén ível át, finom szárnycsapással – hallgatunk 
téged! Azt is kérdezem ám: lennél-e jó barátnője az én Erikámnak? Duna-parti cuk-kk
rászdában ízlelnétek-e a meggy és citrom hó-hidegét, fagylaltot kanalazván kristály 
fényű pohárban?  Vagy állnál-e vele a Dunába bokáig, valahol a Római-parton bá-
mulva hajót, vízisízőt?
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S föl se kacagnál hű kavicsok közt járva, de szólnál: 
Hű, de hideg víz, éppen olyan, mint kétezer éve!  

Tíz mondat Fodor Andrásról
Németh Lászlónak Fodor Bandi mutatta be Schönberg akkoriban nem is em-

legetett darabját, a Mózes és Áron operát. És jelen van, amikor az író előveszi tárcá-
jából Gabriel Marcel filozófus levelét, aki az Iszony regényt remekműként emlegeti.y
Az „elme és szív szomjas kitartása” őt éppúgy jellemzi, mint e fél mondata Németh
László életművét. A költő gyümölcsös kertjének földjén át vezet prózája is. Józanul
szakmai és épp ezáltal gyakran drámai kísérletként arra, hogy a dolgok igazi rendjük 
szerint legyenek megláthatók.   Jelen van Fodor Bandi a kortárs zene csendes estjein,
elhallgatott kiállításokon, filmbemutatókon, mindig türelmes olvasójaként kortár-
sainak. Liszt Ferenc pártfogó alkatát juttatja eszünkbe, a szakadatlan szolgálat szen-
vedélyét, a barátság nyugtalan tenni vágyását. Kitart makacsul az egymásnak ellent-
mondó értékek szimultán szeretetének hitében, nemcsak Kodályról ír, Stravinskyról
is egész könyvet: agysebészre jellemző pontossággal mutatja meg az egymástól igen
különböző dolgok szépségeit, morális erőit. Németh Lászlót, Illyést, József Attilát 
egyazon hiteles szívvel és elmével fogadja be, Kormos Istvánról pedig testvéri tanú-
ként szól: méltatván a ritmusainak szökkenő vidámságát, nyelvének kópésan eleven, 
vaskosat tündéribe oltó báját, s elemzi a Ház Normandiában költemény Trisztán és
Izolda párhuzamait.

Fodor András szó, zene, kép azonos jeleit olvassa, hallja, látja: esszéi, költe-
ményei nyomán hihetjük, hogy egy-egy remek verssor, festmény-töredék, dallamív 
– amennyire képességünk és figyelmünk engedi – a teljesség küszöbére vezethet
bennünket. 


