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Valachi Anna
író, irodalomtörténész (Újpest, 1948. június 6.)

Plagizálnom kell ma-

gamtól, hogy hiteles 

lehessen mindaz, amit 

életem summájaként 

alább fölidézek. Ön-

szócikket már írtam 

magamról, nincs ér-

telme az ismétlésnek. 

Úgy érzem, csak akkor 

van helyem a hetve-

nesek kötetében, ha 

a számvetés jegyében 

vallok magamról.

Mindaz, ami tartós 

örömöt és értelmet 

adott az életemnek, 

egy csodálatos szere-

lemnek köszönhet�, amely 38 éven 

át tartó boldog házasságban foly-

tatódott, és – noha a férjem, akivel 

egy esztend�ben születtünk, tavaly év 

elején belehalt gyógyíthatatlan beteg-

ségei egyikébe – ma is a „fele”-sége-

ként tekintek magamra, mert minden 

fontos emlékem vele kapcsolatos.

Csak egyetlen bekezdést idézek 

A  „garabonciás f�nix” emlékezete cí-

m� írásomból, amely a Hét Hárs cím� 

evangélikus folyóiratban jelent meg: 

http://zope.lutheran.hu/honlapok/csil-

laghegy/370:

„Meglátni Dávidot és belészeretni 

– egy pillanat m�ve volt.

1978 nyarán éltem át ezt a sors-

dönt� élményt, amikor küls�s újság-

íróként megláttam �t az Ország-Vi-

lág szerkeszt�ségének fotórovatában, 

amint sürög-forog, tudomást sem 

vesz az ott lebzsel� idegenekr�l, s ki-

zárólag a munkájára koncentrál. Úgy 

bámultam rá, mint egy földönkívülire, 

hiszen a pártállami id�kben csupa 

jól fésült ifjú próbált karriert építeni 

a sajtóban – � viszont 

vállig ér� hajjal, sza-

kállasan, farmerban 

és tarisznyával járt-

kelt a szerkeszt�ség-

ben, ahol kedves, ba-

rátságos lénye miatt 

mindenki, még a lap 

vezérkara is kedvelte. 

Olyan tüneményes ter-

mészetességgel visel-

te a másságát, hogy 

csak csodálni lehetett. 

Nem véletlenül nevez-

tem magamban els� 

látásra »garabonciás-

nak«, akire nem vonat-

kozhatnak a küls� valóság törvényei.”

Most, hogy megidéztem egykori 

alakját, átveszem magamtól a szót 

– bár tisztában vagyok azzal, hogy 

lehetetlen ilyen rövid terjedelemben 

még csak vázlatosan is leírni, milyen 

meghatározó hatást gyakorolt rám, 

és mennyi mindent köszönhetünk 

egymásnak. Önállóságra és szakmai 

maximalizmusra sarkallt engem – én 

Fotó: Horváth Dávid

IN MEMORIAM

Horváth Dávid fotóm�vész 

(Kiskunlacháza, 1948. december 21. – 

Budapest, 2017. január 31.)
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pedig nem gy�ztem bámulni, milyen 

tudatosan egyezteti össze sajtóbeli 

feladatait a m�vészi munkával, mindig 

színvonalas teljesítményre törekedve.

Házasságunk elején szabad ide-

jében sokat járt vidékre, mert a szo-

ciofotózásra tette föl az életét. Mun-

kásokat, bányászokat, cigánytelepen 

él�ket, hajléktalanokat, vallásos kis-

közösségeket, táncházi összejövete-

leket, drogozó fi atalokat és rockzenei 

koncerteket fényképezett. Ezek a fel-

vételei annak idején nem jelenhettek 

meg a sajtóban – hiszen a hivatalos 

álláspont szerint szegénység, beteg-

ség, b�n nem létezett hazánkban  –, 

de kis galériákban, csoportos tárlato-

kon, majd albumokban annál inkább.

1983 mindkett�nk életében ki-

emelt jelent�ség� eseményeket ho-

zott. Dávid ekkor rendezte meg els� 

önálló kiállítását a Liget Galériában, én 

ekkor védtem meg a bölcsészdoktori 

disszertációmat, és ez év végén szü-

letett meg második fi unk, Vince, a há-

rom és fél évvel id�sebb Bence öccse.

Ahogy „puhult a diktatúra”, Dá-

vidot már elismert szociofotósként 

tartották számon – én pedig az új-

ságírás mellett József Attila-kutató 

irodalmár, majd f�iskolai tanár let-

tem. A  bölcsészdoktori 

diplomaosztón még ott 

volt az egész család, 

de 1999-ben, a  kandi-

dátusi védésemre Dávid 

már nem tudott eljön-

ni: el�z� héten jött ki 

a kórházból, ahol friss 

vesetranszplantáltként 

két ízben is csaknem 

végzetes fert�zést ka-

pott. (Ekkor neveztem 

el „f�nixnek”, mert gyó-

gyulását a f�orvos való-

ságos természeti cso-

dának tartotta.)

Felépülése után az országjáró szo-

ciofotósnak m�fajt kellett váltania, ne-

hogy újra megfert�z�djék. (A  szervát-

ültetetteknek legyengítik az immun-

rendszerét, nehogy az idegen testként 

érzékelt vendégvesét kilökje a szerve-

zetük.) Dávid ekkor tért rá a „szuperkö-

zeli” portréfotózásra, ahol a tekintetek 

dominálnak. Mágikus szemek címmel 

újabb kiállításra való képe gy�lt ösz-

sze, els�sorban írókról, m�vészekr�l, 

kés�bb a hajléktalanokat is ezzel a lé-

lektükröz� módszerrel örökítette meg.

A  2005-ös év megint közös sike-

reket hozott számunkra, a  magunk 

szakmájában. Dávid ekkor nyerte el a 

Magyar Sajtófotó Pályázat els� díját, 

emberábrázolás–portré kategóriában 

Eörsi Istvánról készített utolsó arcké-

pével. Én pedig a József Attila-cente-

nárium alkalmából öt könyvet publi-

káltam kedvenc költ�mr�l.

Ami a díjazásokat illeti, engem már 

el�bb „fölfedeztek” (1999-ben kaptam 

meg József Jolánról írt könyvemért és 

a költ�r�l írt életrajzi monográfi ámért 

a Déry Tibor-díjat), Dávidot azonban 

elhúzódó betegsége miatt meglehet�-

sen kés�n találták meg a szakmai el-

ismerések. A Balogh Rudolf-díjat csak 

2006-ban kapta meg, mert az ítészek 

Horváth Dávid egyik leghíresebb képe: Cigányheged�s, 1974
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el sem tudták képzelni, hogy ilyen gaz-

dag életm�vet még nem jutalmaztak. 

Addigra már önálló albuma is megje-

lent, s több életm�-kiállítást rendezett.

Még megérhette els� unokája, Do-

minik világra jöttét. De amikor meg-

támadta a „betegségek betegsége”, 

a „F�nix” már nem tudott több csodát 

m�velni.

Engem örök hiányként kínoz, hogy 

nélküle kell tovább élnem – de el-

határoztam, hogy tovább ápolom az 

emlékét, egy róla szóló, saját fotóival 

illusztrált portrékötettel.

Gál Márta
zongora- és csembalóm�vész (Budapest, 1948. június 11.)

Mindig mélységesen elgondolkodom és meg-

borzongok, amikor az evangélium talentumok-

ról szóló példabeszédét hallom vagy olvasom. 

Felrázza az embert és számadásra, az önma-

gával végzett elszámolásra készteti. Vajon én 

jól gazdálkodtam a Jóistent�l kapott képessé-

geim mel, úgy, ahogy a „Gazdám” elvárta t�lem? 

Nehéz evvel a kérdéssel szembesülni, különösen 

most, amikor lassan hetven év áll mögöttem.

Angyalföldön voltam gyerek, szüleim egyké-

je. Édesapám velejéig becsületes, józanul gon-

dolkodó, kim�velt szellem� nyomdász, anyu-

kám csupa szív, családjáért él� varrón� volt. 

Hatévesen kezdtem zongorázni, jól ment, és ha 

fel kellett lépni ünnepélyeken, engem küldtek az 

iskolából. Az igazgatóm egyszer nagyon megdicsért, és azt mondta, hogy fog-

ják még a nevemet egyszer nagy bet�kkel plakátokon is látni. Ez jóleshetett, ha 

még most is emlékszem rá. Aztán felvettek a Konziba (Bartók Szakiskola, Zenei 

Gimnázium). Az áldott emlék�, kit�n� ízlés� muzsikus, nagyszer� pedagógus, 

Vásárhelyi Magda lett a tanárn�m. T�le tanultam meg a zongorajáték techni-

káját, a zene lényegét, a tudatos gyakorlást, és mindent, amire egy intelligens 

muzsikusnak szüksége van. Olyan volt � számomra, mint egy második anya. 

Még most is fülemben cseng a hangja, ahogy dorgált, ha valami butaságot csi-

náltam: „Ne legyél már olyan mafl a!” És mindezt persze csupa-csupa szeretet-

tel. Látom magam el�tt az igyekv� és nagyravágyó, csetl�-botló konzist. Mindig 

magasra tettem a lécet, mert egyszer� szül�k gyerekeként nem engedhettem 

meg magamnak az igénytelenséget. Emellett nagyon tudtam lelkesedni: híres 

emberekért, m�vészekért, tanáraimért. Magda nénin kívül zeneirodalom-ta-

náromért, Legány Dezs�ért rajongtam végtelenül. Szerintem nagyon fontos, 

meghatározó az ember életében, hogy fi atal korában legyen kire felnéznie. 

Furcsa módon én nemcsak emberekért rajongtam, hanem intézményekért is. 
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Boldoggá tett, amikor bekerültem a Konziba, de igazán boldog akkor voltam, 

amikor a Zeneakadémiára vettek fel (második nekiugrásra).

A Zeneakadémia számomra mindig a zene szentélye volt, már maga a cso-

da szép épület is, melynek minden fala, köve, apró részlete átitatódott a régi 

nagyok: Liszt, Bartók, Kodály, Dohnányi szellemével. Szegedi Ern� növendéke 

lettem, aki Dohnányi tanítványaként egyedülálló, kifi nomult, differenciált billen-

téskultúrát adott át a növendékeinek. � egy igazi, régi vágású úriember volt, 

akire én, nagy tudása, rendezett elméje, nemes, fi gyelmes, udvarias viselke-

désmódja miatt felnéztem, de az akkori pártállam megítélésében nem volt egy 

„felkapott”, elismert tanár. Nem volt túl jó ajánlólevél Szegedi-növendékként 

végezni, ezért sokan átmentek t�le befolyásosabb tanárokhoz. De én h�séges 

típus vagyok, kitartottam mellette a diplomáig. Igyekeznem kellett, hogy ne 

hozzak szégyent tanáromra, hiszen olyan zseniális évfolyamtársaim voltak, 

mint Kocsis Zoltán, Ránki Dezs�, Jandó Jen�. Szerencsére szólistababérokra 

nem törekedtem, viszont kamarázni, kísérni mindig nagyon szerettem.

1973-ban jelesre diplomáztam, és utána kaptam egy ösztöndíjat a weimari 

Hochschuléra, hogy a szerény, de tapasztalt kamaramuzsikus, Helmut Pfeuffer 

vezetésével kamarazenével és dalkíséréssel foglalkozzak. Két csodálatos évet 

töltöttem Weimarban. A természet közelsége, régi nagy írók, költ�k, muzsiku-

sok: Goethe, Schiller, Liszt Ferenc övez� szellemisége és a közvetlen környe-

zetem befogadó szeretete adtak er�t az intenzív zenéléshez. Sokat sétáltam 

a f�iskola melletti Goethe-parkban, és még most is emlékszem egy egyszer� 

emlékm�re, melyen a „Genius Loci” felirat állt. A hely szelleme, ami körüllengte 

mindennapjaimat. Weimarban nagyon megszerettek, elismertek, rengeteget 

kamaráztam, kísértem, koncerteztem. Két év elteltével a f�iskola rektora fel-

kért, hogy maradjak ott tanítani. Csábító volt az ajánlat, de én nemet mondtam, 

mert közben a budapesti Zeneakadémián is várt egy tanári állás, és engem a 

szívem hazahúzott. Ezután még hosszú éveken keresztül visszahívtak Weimar-

ba a nyári zenei szemináriumokra zongorakísér�nek.

1975-t�l 2013-ig tanítottam a Zeneakadémia vonós tanszakán mint kor-

repetitor, olyan tanárok mellett, mint Banda Ede, Mez� László, Perényi Mik-

lós, Rásonyi Leila, Pallagi János. Kertész Ottó még növendékem volt pályám 

kezdetén, velem diplomázott, aztán amikor zeneakadémiai tanár lett, nála is 

kísértem, így kollégák lettünk. � volt az a tanárkollégám, aki körömszakadtáig 

kiállt mellettem, hogy nyugdíjas éveimben is kísérhessem a növendékeit, amíg 

csak lehetett. Sok tehetséges heged�s, de f�leg csellista növendék pallérozá-

sában vettem részt, akik közül sokan fényes hazai és külföldi karriert futottak 

be. Sokszor kísértem �ket itthoni és külföldi versenyeken.

Írnom kell még a másik nagy szerelmemr�l, a csembalóról. 1977-ben egy 

– azóta elfeledett – régizene-együttesbe, a Tinódi Zenekarba hívtak csembalóz-

ni. Ott szerettem meg a hangszert. Aztán többször részt vettem az antwerpeni 

régizenekurzuson, ahol Kennet Gilbert és Jos van Immerseel tanítottak csem-

balót és fortepianót. Itthon a rádió egyenes adásaiban voltak szólókoncertjeim, 

több együttes lemezfelvételén continuóztam (Magyar Virtuózok, Capella Sa-

varia, Budapest Saxophon Quartett, Grazioso Kamarazenekar). Nekem is volt 

együttesalapítási kísérletem (Telemann Együttes, Instrumenta Historica), de 

nem sikerült „befutnunk”, mivel én csapnivaló szervez� voltam világéletemben. 
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Aztán 2002 körül teljesült egy régi (régizenei) vágyam, amikor két különleges 

énekessel ismerkedtem meg: Felszeghy Judit koloratúrszopránnal és Blasko-

vics László férfi szopránnal. Velük el�ször így, hármasban, kés�bb a nagyszer� 

Kállay lányokkal (Ági – cselló, Kati – blockfl öte) kiegészítve, id�nként egy ce-

remóniamester közrem�ködésével, megalapítottuk a korabeli öltözékben, his-

torikus hangszereken játszó Marquise együttest. Sok sikeres koncert, turné áll 

már mögöttünk, az utóbbi években több külföldi fesztivál meghívottai vagyunk.

Visszatekintésem végére maradt a magánéletem, amit�l egy életpályát 

se lehet elvonatkoztatni. 35 évesen mentem férjhez volt évfolyamtársamhoz, 

Kraszna László klarinétm�vészhez. Benne az akkor nemrég elveszített édes-

apám gondoskodó, csupa szeretet, természetes, gyakorlatias, der�s lelkületét 

találtam meg. Saját gyerekünk nem született, így hát örökbe fogadtunk egy 

kisfi út egyéves korában. Boldogok voltunk, sajátunkként szerettük. Általános 

iskolás korában kezd�dtek a gondok: hiperaktivitás, fi gyelemzavar, tanulási 

problémák, rossz magatartás. Iskolaváltások következtek, és a kamaszkorban 

még inkább súlyosodott a helyzet. Nem volt könny� azt az egy év szeretetet 

pótolni, amiben nem részesült, miel�tt hozzánk került. De mi nem adtuk fel, és 

mára, 27 éves korára becsületes, rendes, szorgalmas feln�tté vált Gerg� fi unk. 

Nem lett diplomás m�vész vagy tudós, de mi így szeretjük.

Milyen igaz, hogy „ahol kiárad a b�n, kiárad a kegyelem”. Amikor Gerg�t, 

tanulási problémái miatt egyházi iskolába vittük, rendszeresen jártam vele 

templomba, hallgattam az evangéliumot, és a gyerekkorom óta elhanyagolt 

istenhitem feln�tti hitté vált. Ráadásul megismertem Reg�czi István atyát. Neki 

köszönhetem a megtérésemet, Istenhez való visszatérésemet, otthonra találá-

somat a hitben, és ennél nagyobb ajándékot nem kaphattam volna. Ha Gerg�-

vel semmi gond nincs, ez a nagy élmény bizonyára kimarad az életemb�l. Így 

hát fi amnak köszönhetem életem legnagyobb csodáját.

Egy er�s fonalat érzek végigvonulni eddigi életemen, és az a minden kö-

rülmények között összetartó harmónia, szeretet. Fiatal koromban a szüleim 

gondoskodó, óvó szeretete, házasságomban a férjemmel összeköt�, h�séges, 

minden nehézségen átível� szeretet, és ami a legfontosabb: fogantatásunktól 

örök elhívásunkig és még azon túl is tartó szeretet, Teremt� Istenünké.
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Blaskó Péter
színm�vész (Budapest, 1948. június 13.)

– Magyarföldi fatemp-

lom…

– Igen, a Rátóti Zoli 

által felépített magyar-

földi fatemplom! Volt 

egy jótékonysági el�-

adás a Nemzeti Szín-

házban (2009), amely-

nek célja az volt, hogy 

adományt gy�jtsünk. 

Nagy örömmel vállal-

tam ezt a szereplést a 

Nemzeti Színház szín-

padán, ezzel én is hoz-

zájárulhattam ennek 

a  szép fatemplomnak 

a felépüléséhez.

– Belép�nek egy furcsa kérdés: 

a Blaskó név honnan származik?

– Felvidéki, tót név. A Blaskó nagy-

apa a Felvidékr�l származott, Szlová-

kiából, a tótok hazájából. Különöseb-

ben nem néztem utána a családfának, 

de majdnem biztos. Nagyon sok Blas-

kó él ott, akik közül egyik-másik talán 

nem is csak névrokon.

– Az édesapja, a bátyja és az öcs-

cse is a m�vészetek terén alkotnak. 

Ez genetikus vonás, talán a nagy-

apa is…?

– Édesapám, Blaskó János fest�-

m�vész volt. A képz�m�vészeti vonu-

lat, amit a bátyám folytat – ifjabb Blas-

kó János, � szobrászm�vész –, nyilván 

édesapámtól származik. A  színházi 

vonal pedig édesanyám vágyait telje-

síti be, aki színészn� szeretett volna 

lenni, de az anyai nagyszüleim nem 

engedték, hogy jelentkezzék az ak-

kori színm�vészeti akadémiára, mert 

nagyon ledér és nagyon közönséges, 

feslett foglalkozásnak tartották a szí-

nészetet. Féltették édesanyámat ett�l.

– Az ön pályája 

eleve a színészet fe-

lé fordult? Elkötele-

zettséget érzett iránta 

rögtön az induláskor?

– Egy kamasz gye-

rek nem igazán tud-

ja még, hogy mi lesz, 

ha nagy lesz. Így az-

tán édesanyám színház 

iránti szeretete indított 

el efelé: színházba jár-

tunk együtt, és így ke-

rültem egyre közelebb 

a pályához. Akkoriban 

közel laktunk a József 

Attila Színházhoz, ahol 

esténként autogramot gy�jtöttem az 

akkori társulattól, a fi atal Bodrogi Gyu-

lától – akivel ma már a Nemzeti Szín-

házban két el�adásban is együtt ját-

szunk –, aztán Darvas Ivántól, Sinkovits 

Imrét�l, Ráday Imrét�l, Gobbi Hildától, 

az akkori társulat tagjaitól. Így kerültem 

egyre közelebb a színészethez, végül 

eldöntöttem, hogy felvételizni fogok az 

akkori Színház- és Filmm�vészeti F�-

iskolára. 1966-ban érettségiztem a Bo-

lyai-gimnáziumban, és már abban az 

évben jelentkeztem a f�iskolára. Mit ad 

a Jóisten, els�re felvettek! Várkonyi Zol-

tán és Vámos László osztályába kerül-

tem, ahol Kern András, Verebes István, 

Piros Ildikó, Bodnár Erika, Su nyovsz ky 

Szilvia, Detre Annamária, Papp János 

voltak az osztálytársaim, és még né-

hányan, akik vagy abbahagyták a szí-

nészetet, vagy nincsenek már köztünk.

– Túl a színm�vészeten: az 1948-

as generációnak, a  háború után há-

rom évvel születetteknek, a megpró-

báltatásokat túlélve mit jelentettek 

ezek az évek?

Fotó: Czimbal Gyula
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– Igazában a megélt id�t. Mert 

mi már a második világháború után 

születtünk, az egyre mélyül� Rákosi- 

rendszerben n�ttünk fel, aztán jött 

1956, amikor nyolcévesek voltunk, 

aztán a megtorlás évei, kés�bb a ki-

csit szelídebb Kádár-korszak és a las-

sú átmenet a rendszerváltoztatásba. 

Nem lehet egy-két konkrét mondat-

ban összefoglalni, csak elmondani, 

hogy személy szerint én mit éreztem. 

Egyetlen érzés volt: hogy ennek sose 

lesz vége, mindig két pólusa lesz a 

világnak, a keleti és a nyugati fele – ta-

nultuk is, hogy a két pólus tartja egy-

ben az egységet. Eszébe sem jutott az 

embernek, hogy a nagy Szovjetunió 

– történelmi id�vel mérve pillanatok 

alatt – szertefoszlik, elemeire esik 

szét. Az ember feln�ttként, családapa-

ként láthatta, amint ez bekövetkezett, 

és nagy csodálattal várta, hogy jön a 

Kánaán.

– Színészi pályája során voltak-e 

törések, megtorpanások, vagy egye-

nes vonalú volt az ív?

– A  szakmai része – mint min-

denkinek ezen a pályán – igen nagy 

amplitúdóval üzemel. Vannak magas-

latok és mélypontok, aztán megint 

magaslatok… Arra kell ügyelni, hogy 

a mélypontok mindig magasabban 

legyenek, mint az el�z�ek voltak, de 

egyenes vonalban, vargabet�k nélkül 

nem lehet végigjárni ezt az utat. Egy 

életet átölel�, hosszú távú pálya, ami-

r�l az elején az ember nem is nagyon 

tudja, hogy mibe kezdett bele. Aztán 

amikor belesodródott a f�vonalba, 

akkor érzékeli, hogy az életének elég 

nagy részét követeli, el is viszi, és ha 

nem hittel, szeretettel, hivatástudattal 

éli ezt a pályát, akkor nem ér semmit.

– Amikor kimegy a színpadra a 

közönség elé, akkor nem munkálko-

dik egy színészben – kérdem laiku-

san  –, hogy nekem az a szerepem, 

hogy a közönség velem kövesse és 

élje át a darabot? Van-e ilyen, ésszel 

felfogott része a színészi mester-

ségnek?

– Öntudatlanul is ott van az em-

berben, hogy magára fókuszálja a 

közönség fi gyelmét, mert amit át akar 

adni, ezáltal tudja átadni. De van egy 

szakmai része, amit élete során ta-

pasztalt, vagy mesterekt�l, kollégáktól 

látott, tanult az ember, ez az egyik 

része. A  másik része a Jóisten által 

adott tehetség faktora, a  tehetség, 

amit kapott és hozott magával, de 

azt gyomlálni, munkálni, gyarapítani 

kell, mint a bibliai talentumot, mivel 

nem azért kapta az ember a tehetsé-

get, hogy elfecsérelje, hanem hogy 

megsokszorozza, átadja szerepek for-

májában a közönségnek és a jöv� 

generációjának.

– A fi a, aki autista és gyönyör�en 

fest, a  nagyapai vonulatot folytatja. 

Vészi Endre: Üvegcsapda, Tör�csik Marival

(Katona József Színház, 1969,

fotó: Keleti Éva)
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Az, hogy autista, er�t ad-e, tanul-e 

bel�le, egyáltalán mennyiben befo-

lyásolja a magán- és a színészi életét?

– Egy ilyen helyzett�l nyilván el�-

ször megrémül az ember. Aztán rájön, 

hogy szeretettel, odafi gyeléssel úgy 

lehet ezt megoldani, hogy el�ször is 

vállalja ezt az esend� embert, a  mi 

Bencénket, és megkínálja lehet�sé-

gekkel. Ennek a genetikai sérülésnek 

a lényege a bezártság, a  magányos-

ság. Els�sorban, természetesen a fele-

ségem hatalmas és önfeláldozó mun-

kája, szeretete van a mögött, hogy 

Bence ma egy festészettel foglalkozó 

fi atalember, aki el tudja látni magát, 

és ki tud teljesedni, örömét lelni a 

festészetben. Id�nként el�áll egy-egy 

olyan képpel, ami egy professzionalis-

tának is becsületére válna. Ez a helyzet 

sokkal-sokkal empatikusabbá, belá-

tóbb emberré tesz, és természetesen 

nemcsak a szeretett fi am irányában, 

hanem az egész társadalom sérültjei, 

kiszolgáltatottjai és esend�i felé is. Ez 

egy olyan pozitívum, amit az ember 

egész életében visz magával, és be-

épül a sorsába, színészi pályájába is.

– Másik gyermeke?

– Van nekem egy gyönyör� lá-

nyom is, Blaskó Borbála táncm�vész, 

koreográfus, rendez�. A Balettintézet-

ben végzett, az Operaházban diplo-

mázott, aztán került Németországba, 

ott hét évig tanult a világhír� Pina 

Bauschnál kortárs táncot, akinél egye-

temi diplomát is szerzett. Most a saját 

koreográfi ái mellett, pedagógusként, 

oktatóként táncot, mozgást tanít a 

Kaposvári Színm�vészeti Egyetemen 

–  éppen vizsgáztatja a harmadévese-

ket a Carmina Burana koreográfi ájá-

val. � a színpadi létnek ezt a formáját 

választotta: a táncot, a mozgást. Nem 

a klasszikus balett, inkább a kortárs, 

modern tánc elkötelezettje. Lassan 

elköszön ugyan a táncos létt�l, de 

mint rendez� és koreográfus folytatja 

tovább, és tanít is.

– Most, a  hetvenedik életévében 

van-e kikristályosodott, megfogal-

mazott olyan mondat vagy értékkö-

vetés, amelyet kiemelend�nek, ve-

zérl�nek gondolt az évtizedek során?

– Én azokat az értékeket köve-

tem, melyeket a szüleimt�l kaptam, 

vettem át. A becsületet, a szorgalmat, 

a mások megbecsülését, a mások te-

hetségének elismerését, a szeretetet, 

a  gondoskodást (els�sorban a csa-

ládról, de másokról is), a kiszolgálta-

tottakkal kapcsolatos szerepvállalást, 

ezeket gondolom értéknek. Az örök 

érvény� és a keresztény erkölcs alap-

jait kitev� fogalmakat gondolom, f�-

ként manapság, karát érték�nek.

– Szakmai és állami elismerések 

sorát kapta már, sorolhatnánk a díja-

kat: Kossuth-díj, a Nemzet M�vésze… 

De mit takar a Dottore-díj?

– A Dottore-díj a nyíregyházi vígjá-

ték-fesztivál, a  VIDOR Fesztivál egyik 

díja, amit Goldoni-fi gurákról neveztek 

el (pl. Pantalone-díj, Pulcinella-, Colom-

bina- stb.). A  Buborékok cím� Csiky 

Gergely-el�adás kapcsán kaptam meg, 

amelynek férfi  f�szerepl�je voltam.

– Ezzel arra akartam kitérni, hogy 

mennyire szereti a humort? Mi a kap-

csolata a humorral, meg lehet-e ezt 

valamilyen formában fogalmazni?

– Sokan kérdezik t�lem, hogy Pé-

ter, te szeretsz vígjátékban játszani? 

Vagy egy vígjáték el�adása után meg-

lep�dve megjegyzik, nem is tudtam, 

hogy te vígjátékban is játszol! Sze-

rintem pedig ez természetes. Itt van 

például Sinkovits Imre: a  Tizedesben 

olyan frenetikus volt vígjátéki színész-

ként, mint drámai h�sként a Nemzeti 

Színház színpadán a Mózesben vagy a 

VII. Gergelyben. Meg kell hogy legyen 

egy színészben a két pólus, akár egy 

szerepen belül is. Egy drámai szerep-
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ben is vannak olyan vonulatok, ahol 

ezt ki lehet emelni, vagyis azt, hogy 

a szerepl�nek nemcsak drámai oldala 

van. Ez még jobban elfogadtatja a 

szerepet a közönséggel.

– Befejezésül azt szeretném kér-

dezni, van-e olyan, amit a kapott kér-

désekre adott válaszokon túl nemze-

dékének, olvasóinak, néz�inek üzen-

ve még hozzá szeretne tenni?

– Kicsit óvatos vagyok, és nem 

fogalmaznék meg arspoetica-szer� 

mondatokat, amelyekkel az utódok-

nak üzennék, hiszen a társadalmi élet 

és a színházi élet is folyamatosan ala-

kul, változik. Én csak kívánom a mai 

fi ataloknak, hogy olyan színházi lég-

körben nevelkedjenek és éljék meg a 

hivatásukat, mint amiben én kezdtem. 

Hogy adjon nekik kedvet és lendüle-

tet, oldódjanak fel benne, örömükre 

szolgáljon ez a hivatás, mely megfe-

szített munka és lemondás árán, de 

megnyugvást, örömöt, sikereket tud 

adni. Gyönyör�en mondatja el Cse-

hov a Sirályban Nyinával: „Most már 

tudom, értem, hogy a mi pályánkon 

nem a hírnév, nem a ragyogás a f�, 

hanem az, hogy tudjunk t�rni. Tudd 

viselni a keresztedet és higgy! Én hi-

szek… és ha a hivatásomra gondolok, 

már nem félek az élett�l.”

(Kérdez�: Szondi György)

Kende Levente
zongoram�vész (Budapest, 1948. június 13.)

Belgiumban élek 1974 óta, innen jártam a vilá-

got, ezért igazi meglepetés volt számomra, hogy 

Magyarországról számítanak az én közrem�kö-

désemre az 1948-ban születettek évkönyvénél. 

Hiszen a régi iskolatársakat és kedves barátokat 

kivéve ismeretlen vagyok ott. Életemben csak 

egyszer adtam egy zárt kör� hangversenyt Buda-

pesten, 1990-ben, a magyar köztársasági elnök 

Széchenyi-hegyi rezidenciáján. Az akkori belga 

király és királyné, Baldvin és Fabiola a felesé-

gemmel együtt meghívott az els� hivatalos ma-

gyarországi látogatásukra. El�ször tétováztam, 

hogy fontos-e, van-e értelme beszámolnom ma-

gamról, tevékenységeimr�l az „otthoni” nyilvá-

nosság el�tt. De sokat nem veszíthetek azzal, ha 

leírom nagyon kalandos, az állandó véletlenek 

és a gondviselés által befolyásolt életpályámat.

Budapesten születtem, de nem zenészcsaládban. Bár anyai ágon a nagy-

szüleim pestiek voltak, a  szüleim vidéken, Vácott éltek. Ott is kezdtünk mi 

négyen, gyerekek zongorázni, viszont csak én maradtam meg a zongoránál. 

Fontos volt, hogy olyan egyéniségek felkaroltak és ösztönöztek a zene szere-

tetére, tanulására, mint Bogányi Tibor és Maklári József. Rajtuk keresztül ke-
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rültem Pestre, a zeneiskolába, és 11 éves koromtól vonatozhattam a két város 

között. Eleinte hetente kétszer-háromszor, aztán naponta a Konzervatóriumba. 

Ott kötöttem közeli és hosszan tartó barátságot többek között Joó Árpival (egy 

osztályban), Presser Gabival és Kocsis Zolival (egy id�ben közös zongoratanár-

nak volt). Aztán jött a Zeneakadémia – aminek a bejárata el�tt mindig keresz-

tet vetettem, hiszen számomra az valami fens�bbséges templom volt „isteni” 

tanárokkal, mint Wehner Tibor, Nagy Olivér, Bartha Dénes, Kurtág György és 

Vásárhelyi Zoltán. �k nemcsak a gyakorlatot oktatták, hanem az egyéniségeket 

is nevelték. Emberileg talán Wehner Tibor és Kurtág György voltak számomra a 

legnagyobb hatással. Schiff Andrissal – ha itt jár – ma is éjszakákon át emleget-

jük a „régi akadémiai világot”. Soha nem voltam kiugró tehetség, ambiciózus 

növendék, más m�vészeti ágak – színház, irodalom, képz�m�vészet – engem 

ugyanúgy érdekeltek, mint a zene. De 1971-ben és 1972-ben a Maestro Carlo 

Zecchi salzburgi mesterkurzusain valami alapjaiban megváltozott azáltal is, 

hogy olyan elismer� szavakat írt a diplomámra a játékomat illet�en.

Aztán 1972-ben egyik pillanatról a másikra egyetlen lehet�ségként Moszk-

vában tanultam tovább, a  Csajkovszkij Konzervatóriumban, mivel nem volt 

anyagi lehet�ségem arra, hogy Carlo Zecchi meghívására Rómába költözzek. 

Nagyon neheztelt, amikor megtudta, hogy Moszkvát választottam. Ott jöttem rá 

véglegesen, hogy a zongorázást komolyabban kell venni, a fegyelmezés, a tu-

datosság, a mélyebb zenei és technikai elemzés nélkülözhetetlen a fejl�déshez. 

Ezeken „verg�dtem” át két évig, azonban nemcsak a leírhatatlanul türelmes 

Mezslumov tanárommal, hanem olyan váratlan segítséggel is, mint kés�bbi 

feleségemé: Heidi Hendrickxé. Véletlenül ismerkedtünk össze Moszkvában a 

hajnali „versenyfutások” közben, hogy gyakorlótermet foglaljunk aznapra. Egy 

évre rá Pesten volt az esküv�nk abban a reményben, hogy a „vegyes házas-

ság” alapján konzuli útlevelet kapok a belgiumi tanári állás betöltéséhez és a 

rendszeres spanyolországi hangversenykörutakra. Ám csak azt javasolták az 

akkori hatóságok, hogy Heidi költözzön Magyarországra, és adja le belga út-

levelét… Így aztán visszatértem Moszkvába, hogy 1974 nyarán turistaútlevéllel 

Spanyolországba utazzak, Heidi pedig haza, Belgiumba. Pestr�l Bázelig együtt 

mentünk repül�gépen, mert féltünk, hogy letartóztatnak disszidálás gyanújá-

val. Antwerpenben telepedtünk le. Rögtön beiratkoztam Eduardo del Pueyo 

professzor meghívására a Brüsszeli Konzervatóriumba, és pár évvel kés�bb 

a Diplome Superieurt is megszereztem. Aztán feleségemmel beiratkoztunk 

a Kölni Hochschuléba, hogy a két év folyamán a legendás Kontarsky fi véreknél 

a négykezes/kétzongorás alaprepertoárt is betanulhassuk.

Közben tanári állást kaptam Leuvenben az ottani zenem�vészeti f�iskolán, 

a Lemmensinstituutban, majd pár évre rá az antwerpeni Conservatoriumba is 

kineveztek. Elkényeztettek, mert választhattam Brüsszel, Antwerpen és Leuven 

között. Antwerpen maradt számomra a vonzóbb és vendégszeret�bb város az 

óriás kiköt�jével, a  leny�göz�en gazdag németalföldi kulturális múltjával, az 

életteli, pezsg� jelenével és a régizene historikus forradalmáraival.

Feleségemmel 1974-ben egy kétzongorás UNICEF-gálahangversennyel 

kezdtük a 2006-tal, egy texasi fl amand zenei fesztiválon végz�d� kétzongorás/

négykezes karriert. Feleségem az � csodagyerekként kezdett hangversenyezé-

sét váltotta át az együttes koncertezésre, a három gyerekünk születése miatt is. 
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Miután 1978-ban, az útlevelem lejárta után nem tértem vissza Magyarországra, 

bíróságon elítéltek két év három hónapra. Kérvényemre azonban 1981-ben 

amnesztiát kaptam – nem voltam politikai menedékes, csak „családalapítá-

sos” –, és hét év után el�ször hazalátogathattam.

Hangversenyeztem vagy hangversenyeztünk Belgiumon kívül Hollandiában, 

Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, Svédországban, Angliá-

ban, Törökországban, Cipruson, Kanadában, az Egyesült Államokban, és minden 

európai országban és fesztiválon is. Több mint 70 lemez/CD-felvétel készült velem 

mint szólistával, kamarazenésszel vagy zongorakísér�vel. Imádtam olyan nagy-

szer� énekesekkel zenélni, mint José van Dam, Hamari Júlia, Elzbieta Szmytka, 

Zeger Vandersteene, Krisztina Laki. M�soraimban az eleinte játszott standard 

programokat átváltottam különlegesebb témaprogramokra, felfedezett vagy rit-

kán játszott kulcsdarabokra, bemutatókra is: például kiváló belga zeneszerz� ba-

rátaim új m�vei, zongoraversenyei, kés�i Liszt- és korai Bartók-zongoram�vek, 

Liszt–Bartók–Kurtág-füzérprogram, Messiaen: Turangalîla és Vingt Regards sur 

l’Enfant-Jésus, Kodály-összes, vagy mint 2015-ben Bartók összes zongoram�vei 

három estén, háromórás m�sorral (az él� rádiófelvételekb�l CD-k is készültek).

A magyar kultúrát is mindig és mindenhol terjesztettem, nemcsak a magyar 

zongoram�vekkel, hanem egy Antwerpeni Filharmonikusokkal együtt szerve-

zett Bartók-portréval is: egy teljes napon át Bartók-hangversenyeket adtunk 

három hangversenyteremben, telt házzal. Vagy a Muzsikás együttessel adott 

közös Bartók-hangversenyeink rádiós és fesztiválhangversenyeken, vagy a 

brüsszeli Magyar Kulturális Központ (ma Balassi Intézet) valamikori megszer-

vezése felavató hangversenyemmel.

A  tanítást is mindig ugyanolyan odaadással, élvezettel csináltam, és kü-

lönleges szerencsének mondhatom és felejthetetlen élményem marad, hogy 

1977-t�l 1980-ig Carlo Zecchi asszisztense lehettem salzburgi és más, olasz-

országi mesterkurzusain. Az antwerpeni Conservatoriumban a feleségemmel 

húsz éven keresztül közösen tanítottunk egy osztályt több mint harminc nö-

vendékkel, Chilét�l Dél-Koreáig talán húsz országból. Emellett a billenty�s és 

üt�s hangszerek tanszékvezet�jeként, majd nyugdíjazásomig a Conservato-

rium m�vészeti igazgatójaként m�ködtem. Sikerrel bevezettem a zongoristák 

tantervébe a historikus hangszerek használatát. Éveken keresztül a brüsszeli 

Erzsébet Királyn� Zenekápolnában és a genti Orpheusinstituutban (zenetudo-

mányi intézet) is tanítottam. Nyugdíjazásom óta is tanítok kamarazenét, mert 

fi am, Nikolaas – kinevezéssel – átvehette a zongoratanári helyünket. A felsza-

badult id�met most zenetörténeti/zenetudományi kutatásokra fordítom. Kom-

paratív tanulmányt készítek a kés�i Liszt- és a korai Bartók-zongoradarabokról.

Amir�l eddig a legkevesebbet írtam, s végeredményben számomra a lehet� 

leglényegesebb az életutamon: kivételesen szerencsés, kivételesen harmo-

nikus családom van három nagyon tehetséges, feln�tt gyerekünkkel és hat 

gyönyör� unokával. Gyerekeink karrierje nagyon biztató: az egyik diplomata, 

a másik zongoram�vész, a lányunk pedig fotóm�vész-pedagógus.


