
JÚLIUS

9696

Szabó Éva
színm�vész (Székesfehérvár, 1943. július 4.)

Ez a 70 év felé közelít� létezés meg a szorosan 

hozzábújó gondolat kinyit bennem minden ajtót, 

átjárót, utat és képzeletet, amelyet szinte gye-

rekként olyan tündökletesen birtokoltam. Picas-

so szerint: minden gyerek m�vész. A gond csak 

az, hogyan maradjon feln�ttkorában is m�vész.

Pedagógus szüleimmel Fejér megyében több 

falucska volt a színtere apró életem kápráza-

tainak, tobzódtam az önkifejezésben, énekel-

tem, szavaltam, rajzoltam, verseket írtam, és 

meg sem álltam a Színm�vészeti F�iskoláig. 

Els�re felvettek, szerencsére. A  hályogkovács 

bátorságával vágtam bele a színészmesterség 

titkaiba-nehézségeibe-gyönyör�ségeibe. Azóta 

folyamatosan dolgozom, a  pályán vagyok. Vol-

tak repüléses szép munkák és id�szakok, voltak 

kötelezettséges hálátlanabbak. Hol fel, hol le, 

a szerencse kifürkészhetetlen kegyeiben. A sok munkához sok alázat jár, sok 

elviselés és sok er�. A sztárságot nem ismerem, kimaradtam valahogy a ké-

nyeztetésb�l. De akik bíztak-bíznak bennem, azoknak megsimogatom magam-

ban a lelkét és megköszönöm.

Hál’ Istennek, hogy megköszön-

hetem azoknak is, akik meg�riztek 

emlékezetükben, talán kedveltek és 

most is szeretnek.

Naponta reménykedem, csend-

ben várom, hogy még jöhet szá-

momra feladat, hiszen egy színész 

életében sosincs vége a szolgálatnak.

Ha visszanézek az úton, amelyet 

megtettem, csak a nagy bátorságot 

vesztettem el, meg a biztonságérze-

tet. De a Gyerek itt, belül, még min-

dig megvan. És m�ködik. Ezért tudok 

önfeledten, öregesen is belegyönyörödni fi atal kollégák tehetségébe, jó el�-

adásokba, versekbe, mondatokba, szép tekintetekbe, és mindenbe, ami a lel-

ket gazdagabbá teszi. Mostanában meg igazán nagy szükség van a képzeletre.

William Shakespeare: Hamlet 

Gertrud szerepében (József Attila Színház, 

2010–2011, rend.: Zsótér Sándor)
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Szakcsi Lakatos Béla
dzsesszzongoram�vész, zeneszerz� (Budapest, 1943. július 8.)

– Egy folyamatnak 

érezheti-e úgy ré-

szét láncszemként, 

hogy zeneileg va-

lamit örökölt, vala-

mit továbbadott – a 

szülei, gyermekei 

ebben a láncban 

mennyire vannak 

otthon? Mit adott 

tovább és mit örö-

költ?

– El�ször is azt, 

hogy zenész cigány 

családból származom, tehát a csalá-

dunkban legalább kétszáz évre visz-

szamen�leg mindenki zenész volt, 

cigányzenészek, akik híres muzsikus-

ként cigányzenekarokban játszottak. 

Már a nagyapám is zenész volt, Ma-

gyari Imrével játszott. Akkoriban a ci-

gányzene meg a cigányság a dzsentri-

világgal volt együtt. Nyilvánvaló, hogy 

ezt a zenei tehetséget örököltem. Ha a 

zenéhez van valakinek tehetsége, nem 

számít, hogy milyen zenész lesz, hogy 

milyen m�fajban fog közrem�ködni. 

Amit továbbadtam a gyermekeimnek, 

az a dzsesszzongorázás. A  kommu-

nizmus id�szakában a zongoristák kö-

zött az els�k egyikeként voltam cigány 

származású, aki komolyan elkezdett 

dzsesszt játszani. A  háború el�tt vol-

tunk azért egypáran, Cziffra György 

például, aki dzsesszt játszott régen, 

de hát � igazából klasszikus zenész 

volt. Már fi atalabb koromban, 15-16 

éves koromban elkezdtem improvi-

zálni, és mondhatni, hogy a fi atalok-

nak mintegy példaképe lettem, s egy 

csomó cigány származású fi atal elkez-

dett dzsesszzongorát tanulni, ennek 

pedig az lett az eredménye, hogy ma 

a cigány származá-

sú muzsikusok leg-

alább hatvan szá-

zaléka európai és 

világhír�.

– A  zenélést bi-

zonyára a gyerekei 

is folytatják.

– A  gyerme-

keimnek, csalá-

domnak ezt a ha-

gyományt ugyan-

úgy átadtam, igen. 

Rengetegen lettek 

dzsesszzongoristák, természetesen a 

két fi am, és a családban a feleségem 

unokaöccse, még hosszan sorolhat-

nám az összeset. Úgy érzem, nagy 

szerepem van ebben.

– Legalább olyan komolyan fog-

lalkozik komolyzenével, tanít is; egy-

formán vonzza Ligeti György meg a 

népzenegy�jtés.

– Igen, ma már úgy is neveznek 

meg egyszer� emberek, akik nem ze-

nészek, hogy ez az a zenész, aki átfogó 

munkássággal rendelkezik, mert a 21. 

századnak az irányvonala már nem a 

fókuszált zenész, hanem az, aki min-

den m�fajban otthonosan mozog. Az 

egész európai kulturális folyamat vé-

leményem szerint úgy fog rendez�dni, 

hogy kialakul egy másik fajta zene, 

amely a többib�l vegyül majd össze.

– Fúziós zene ez?

– Igen, fúziós zene volt a dzsessz-

ben, de valahol több is ez, mint fúziós 

zene, lehet, hogy egy új klasszikus ze-

ne is ki fog alakulni teljesen más ala-

pokra helyezve. Vukán Gyurival fellép-

tünk egyszer Indiában egy kormány-

közi találkozón, ahol a miniszterelnök, 

Gyurcsány Ferenc is jelen volt, meg az 
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indiai kultuszminiszter is. Két zongo-

rán adtunk koncertet egy indiai tab-

lással. Ott volt az összes indiai nagy 

sztárzenész, a koncert után odajöttek 

hozzánk gratulálni. Megpróbáltunk 

egy ragát csinálni egy indiai skálából, 

lassan kezdtük és szép lassan fokoz-

tuk, raktunk bele egy is gospelt, egy 

kis dzsesszt, egy kis klasszikus zenét, 

ett�l elájultak, és odajöttek a koncert 

után, hogy ez az, ezt keressük, mert 

a zenét folyamatosan meg kell újí-

tani. Nálunk is azt érzik az emberek, 

hogy valamit kell csinálni az európai 

hagyományos, kulturális m�vészettel, 

mert elmentünk az avantgárdba, meg 

elmentünk ide meg oda… Egyébként 

minden században mindig volt valami 

új, mindig kezd�dött valami. Példa 

rá a huszadik századi kortárs zene, 

amikor is 1910–12-ben írta Bartók és 

Sztravinszkij a nagy m�veit. Így alakult 

egészen a század végéig a modern 

klasszikus kortárs zene, a  modern 

 zene.

– Volt-e, van-e egy olyan életelve, 

amelyet meg tud fogalmazni, amire 

mindig törekedett, egy vezérfonal, 

amely mentén igyekezett emberként, 

zenészként dolgozni?

– El�ször is hív� ember vagyok. 

Már nem olyan értelemben, mert most 

nagyon divat az, hogy hív� vagyok, és 

sok ember mondja, hogy hív�, aztán a 

tetteib�l nem az látszik. Én komolyan 

foglalkozom Istennel, jó kapcsolatban 

vagyok vele. Olvasom a Bibliát, és 

nem kritizálok senkit. Azt gondolom, 

hogy mindenütt van, minden vallás-

ban, s  mindenhol vannak igaz, jó 

emberek, és engem az vezérelt, hogy 

a zene Istent�l van, és csak úgy tud jó 

zenét csinálni az ember, hogyha tisz-

ta és �szinte, és nem akar uralkodó 

lenni, nem akar egoista lenni, hanem 

amikor játszik, akkor egyre arra tö-

rekszik, hogy a zenét átadja a közön-

ségnek. Én csak egy közvetít� vagyok, 

amikor játszom a koncertteremben 

vagy bárhol. Mindig is ez volt a törek-

vésem, és azt hiszem, minden klasszi-

kus nagy m�vésznek is ez a törekvése, 

mert ebben különbözik – ahogy Liszt 

is mondta – az iparos és a m�vész. 

Mert a zene megmagyarázhatatlan. Én 

sem értem, mikor játszom, akkor már 

nem szabad érteni, és a közönség 

se kell hogy értse, hanem egy olyan 

kommunikáció jön létre, amelyben 

olyan magas érzelmi fokon van a mu-

zsikus és a közönség, ami csodálatos 

együttm�ködést eredményez, s akkor 

jön létre a csoda, és akkor van ennek 

az egésznek értelme.

– Nem teszek már föl kérdést, 

a kurta lehet�ségen belül eddigi szavai 

annyira pompás, teljes képet adnak…

– Nagyon érdekes, nem tudom, 

mit�l van, hogy akik a hetvenes évek 

elején lettek sztárok – amikor egyfaj-

ta kulturális forradalom zajlott min-

denhol, a  képz�m�vészetben is –, 

azoknak Európában és Amerikában is 

fönnmaradt a nevük. Jómagam pél-

dául pontosan a hetvenes évek elején 

robbantam be igazából Magyarorszá-

gon. Aki a hetvenes években a kultu-

rális forradalom elején lettek sztárok, 

fönnmaradtak, míg a kés�bbiek, a 

nyolcvanas, kilencvenes években, már 

nem tudnak megmaradni ezeken a 

területeken, ez pedig érdekes kérdés, 

hogy mit�l van… Vagy föl lehet tenni 

a kérdést az olvasóknak, hogy gondol-

kozzanak el rajta, miért alakult ez így.

Kérdez�: Szondi György



JÚLIUS

9999

Turbók Attila
költ�, m�fordító, újságíró (Budapest, 1943. július 27.)

Közel három évtizedig a Rökk Szilárd utcai bá-

baképz� intézet közvetlen közelében laktam-

éltem. Naponta elsétáltam az ütött-kopott épület 

el�tt, ahol hét évtizeddel ezel�tt megszülettem. 

Mitikus helynek gondoltam e házat és magát 

a helyzetet is: az ember élete kanyarjai-kacs-

karingói után visszatér oda, ahonnan elindult. 

Egyel�re, persze, csak a szül�otthon közelébe, 

az isa pur es homu el�szobájába. A  ház falán 

emléktábla �rzi az alapító professzor nevét, ab-

lakában viszont hatalmas tábla nagyzol: Eladó! 

Miként az egész világ, utalván a megroggyant 

magyar valóság jelenkori állapotára.

Innen, e józsefvárosi bölcs�b�l oáztam világ-

gá a háború derekán, hogy „b�gök, tehát vagyok”! 

Nem tudtam még, hogy harmadik születésnapomon (íme, egy másik mitikus 

egyezés!), a talpra állni igyekv� ország legreményteljesebb nyarán, július 27-én, 

elvesztem ifjú apámat, akir�l azután jó évtizedig egyetlen szót sem hallottam.

N�ttem, cseperedtem, mint a többi félárva a világban és Budapesten. Úgy 

gondoltam, apa nélkül élni az élet legtermészetesebb állapota. Csak tíz évvel 

kés�bb, 1956 �szén, amikor a városban már újra dörögtek a fegyverek, ültetett 

anyám maga mellé, hogy el-elakadó szavakkal elmondja ifjú apám tragikus 

halálának történetét. Költ� volt, lapszerkeszt�, a Június cím� 1942-es, 43-as 

könyvnapi antológiák szerz�je (Erdélyi József, Rolla Margit, Dobozy Imre, 

Puszta Sándor társaságában) és szerkeszt�je, egyben bújtató, életment� hu-

manista, aki a kés�bb kiteljesed� megtorlások egyik korai áldozata lett. Csak 

1992-ben tudtam meg a teljes igazságot, amikor a semmisségi törvény kínált 

esélyt az egykori b�nök feloldására. Kiderült, halála után két évvel (jogi ab-

szurdumként) még három évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Ha életben 

marad, 1953-ig meg sem mukkanhatott volna.

Csoda-e, ha 1956 egyfajta igazságosztó elégtételként égett az emlékeze-

tembe, olyan oszlopként, amely nemzedékem számára útjelz� és fénycsóva 

a kés�bbi elsötétülésben. Amikor els� verseskönyvem 1975-ben megjelent, 

a nemzedéki folytonosság helyreállításaként (a Június antológiák iránti tisztelet-

adással) a könyvnek a Július címet adtam. A naptárbeli egy hónapot képzeletem 

a történelmi id�ben két évtizeddel arányosította. Úgy éreztem, apám megbicsak-

lott sorsát nekem kell folytatnom �szinte szóval, tisztességgel, ragaszkodással 

végakaratához. A  halálos ágyán írt eposztöredékb�l idézett négy sor, amelyet 

nekem címzett, a mai napig válaszra váró viszonyítási pont, sorstisztázó kihívás:

„Csak magyar légy, nem több, de kevesebb se,

ha több vagy, talán árulóvá züllesz,

ha kevesebb, elhullasz térdre esve

és új bitangság lesz, ami körülvesz…”
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Az elszaladt évtizedekben e testamentumára igyekeztem megadni a ma-

gam sorsából fakadó válaszokat. Vagy újabb kérdéseket keresgéltem. Az 

életemet ödipuszi kertnek képzelem, ahol „padon ül apám átvetett térddel és 

beszélni óhajt velem”. Én pedig sorolom a velünk megtörténteket, amit csak én 

mondhatok el neki: „Germán lánccsörgésben írtad öntudatosan: csak magyar 

légy! Hol élek én, ha ezt örökségként (akár csak halkan) megismétlem? És 

a hevenyészett európai eszme? A különböz�ség csalfa tisztelete? A politikai 

korrektség maszlagja, lám? A mellébeszélés törvénybe csempészett joga? No 

és a kívánatos (merthogy gyakorolt) alázat a rosszhiszem� szomszédok iránt? 

Az önkorbácsolás bátor, »magyari« képmutatása? A hamis irányt� foszforfé-

nye, lássuk be, mit sem gyengül a tompító holdfogyatkozással. Esend� ha-

dakozás-e, ha (legalább) egyenjogúságra vágyom a napról napra silányabb, 

nyomuló törmelékkel? Nem másik kontinensen, tengermélyi sz�k búvárruhá-

ban, hanem itt, az árvizekt�l szabdalt szikes medencealjon, lehasított hegyi 

lejt�n… Kívánalmad valaha a mér�léc fels� jele volt, ma annak legalja. Így 

bizony, apám. Fáradt lábamban a zsibbadt hajszálerek érzik, igazad van, de 

a lépés bátorsága ernyedt, látva látom, mai magyarok poroszkálnak szemle-

sütve cápafogú kerítések mellett, éget� gondjuk, övék-e még a hajlék, ahová 

tartanak keser�en és hallgatagon.”

Immáron feln�tt gyermekeim szétszéledtek a világban boldogulásuk iránya 

szerint, ifjú apám viszont itt él bennem, sértetlenül, tündökl� fényességben. 

Magam teremtettem, magam �rzöm hát él� arcát. Titkos vágyaim (és ter-

veim) között szerepel, hogy halálának hetvenedik évfordulójára kiadjam azt a 

vékonyka válogatást, amely Turbók Gyula húsz és huszonhat éves kora között 

(tehát haláláig) írott verseit markolja egybe. Talán melléje tehetem neki szánt 

válaszaimat is.


