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Az öreg Verdi egyike volt Tímár József utolsó rádíószerepeínek, A szerepét
nem olvasta fel, mint az szokásos volt; csak időnként nézett bele, - megját
szotta. Míntha valóban tenyerébe fogta volna az öreg Ninától kedves Sant>
Agathájáról hozott őszi lombot. "A lugas melletti juharfáról hoztad, igaz-e, Nina?
És a diót is: legkedvesebb fámról, a tó partján. Adj egyet a kezembe... No
nézd, rnekkora diól Széles e világon nem terem olyan nagy, egészséges dió,
mint Sant' Agathán." És amikor az öreg Nina a hazatérést sürgeti, mert hiány
zik a gazda, - lehet-e elfelejteni a hangját: "Visszatérek én, Nina, hama
rosan. " De nézd csak ezt a diót, elfelejtetted kifejteni a burkából... Am
szétrepesztí önmagától is; megérett már arra, hogy kiszálljon belőle. Túlérett
dió ez már, Nina, szárad belőle az életnedv... Jövök én, Nina légy még egr
kis türelemmel. Tudod: a végszót várom, Csakhogy a jelenéshez nem én írom
már a zenét ..." Tímár mélyen átélte a szerepet, ezzel is az élettől búcsúzott,
akárcsak az "űgynökkel". A nehéz évek és az alattomos kór befejezéshez kö
zeledő roncsoló munkája pusztító nyomokat vésett már erre a mindent kife
jezni tudó érzékeny művészarcra. Szünetben mel1ém telepedett, Werfel Verdi
jéról beszélgettünk, hosszú terméketlen korszakáról. "Pedig őt hagyták, dolgoz
hatott volna a kedvére, - dehát ilyen az élet. S nehéz eldönteni, melyik a
fájdalmasabb: aki dolgozhat, de kiapadt, vagy aki hallgatásra kényszerült, köz
ben pedig majd szétfeszítík a beléje rekesztett szavak? .." Hosszan eltűnődött.

"Oszintén mondhatom, kedvemre való ez a hangulat: a szembenézés az elírarn
lott élettel és a közelgő halállal. Mennyi van még hátra Verdi életéből a tör
ténés idején?" "Életének utolsó előtti esztendejében játszódik a hangjáték" "Igyek
szem vállalni rámosztott sorsának minden terhét, bár igyekeznem sem kell, már
első olvasásra a sajátoménak éreztem. Gondolom, nemcsak a színésznek, az író
nak is élnie kell a rnúfaját, mert hu nem így volna, akkor nem lenne rnon
danivalója. csupán tecscgne róla. Örülök, hogy nem fecsegnem kell, hanem tel
jes egészében élhetem ennek a sok kudarcot és sok sikert megért nagy mű

vész visszanézésének fájó örömeit... Mert visszanézni a boldogságra is fájdal
mas - igaz? -, hát még a soha nem szűnő fájdalmakra ... Ugye, ez itt a fő

mondanivaló?"
Boldog vagyok, hogy magnószalagon őrizhetem "teljes lélekkel" átélt sze

repformálását, és talán még ennél is becsesebb önvallomását, Mert én annak
éreztem, amit mondott, hiszem, hogy az volt.

Uray Tivadar a megöregedett, kegyelmes Goethét személyesitette meg Tho
mas Mann Lotte Weimarban círnű regényéből írt rádiójátékomban. Egyénisége
egyik legkifejezőbb szerepenek nevezte Goethe alakját, s bizonyára ennek kö
szönhettem olyannyira sikeres alakítását. Adaptálásom tíz ismétlést ért el, ami
a rádiójátékok történetében eléggé szokatlan. Akkor már nagyon beteg volt,
még kevesebb ideje volt hátra, mínt Tímárnak Verdi felejthetet'en életrekel
tése után. A felvételt kétszer is abba kellett hagyni, mert szerepmondás köz
ben elszédült, mégis annyira felvillanyozta a feladat, hogy kívánságára meg
kellett ismételni azt a jelenetet, amelyet nem tartott eléggé tökéletesnek. Már
az olvasópróbán haragudott, hogyamegszabott időkeret következtében húzni
kellett Goethe monológjaiból. A lélekben - sőt a gerbermühleí Willemer idill
óta testben is - megújhodott. méltóságteljesen ironikus kegyelmes költőfeje

delem figurájával annyira azonosult, hogy többször is kifejezte "most már mín
denképpen reménytelen" vágyát: ,,0, ha színpadon alakíthatnám az öreg
Goethét; ez volna az igazán kedvemre való színészí feladat!" A regénynek 
és így természetesen a rádiójátéknak is - koronája a hol éles pengeként villa
nó, hol filozofikus lírába olvadó költői szépségű búcsú-párbeszéd, mely valóság
gal elbűvölte, mínt mindenkit, aki szerelmese az irodalomnak. Elmeséltem ne
ki, milyen bensőséges elragadtatást érzett a regény dialógusát olvasva Bruno
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Walter, aki e végső és befejező sejtelmes együttlétet "záróéneknek" nevezte, a
benne lappangó és lebegő nemes muzsika miatt, amiből talán keletkezett, ami
kor ezt az álmot - mint a leáldozó nap szép sugarát - szavakba öntötte
Thomas Mann. Láthatólag felizgatta a közlésem, mert szinte felindultan ismé
telte: "Igen, igen, így lehet igaz: sejtelmés záróének .. , a leáldozó nap szép
sugara", S ahogyan Sárközi György hangján mindíg azt hallom, "sárga ta
vasz, sárga tavasz", Uray Tivadar hangján: " .. , a leáldozó nap szép sugara .; ,"
Mert nagyon hamar leáldozott. A halála utáni napon modern szellemidézésként
szólalt meg a rádióban felejthetetlenül szuggesztív hangja, az olyannyira ked
vére való szerep öreg Goethéjének kölcsönözve lírai átélését, a szinte "zene
ként lebegő" végső és befejező, sejtelmes "záróénekben".

S most hadd beszéljek két végtelenűl ellentétes költóről. Az egyik kedves
dalköltőmmel, akivel személyesen sose találkozhattam, hiszen a múlt százan
első felében meghalt már, de a legjobb barátom életének mozzanatait sem is
merhettem volna az övénél jobban. A másik, kortársi költő életének sok epi
zódját megísmerhettem, vagy két évtizedes kapcsolatunk folyamán gyakran be
szélgettünk, komoly és kevésbé komoly dolgokról, de igazán - úgy, mint a
személyesen sose látott dalköltöt - mégsem ismerhettem meg. Pedig többször
is preztem. hogy a kitárulkezása őszinte, habár gyakran volt berzenkedőerr inger
kedő, ha bosszantának érezte "konokságnak" nevezett megváltozhatatlanságomat,
például töretlen hitemben. De csalhatatlanul éreztem, hogy talán épp azért
vonzódik hozzám, ami miatt olykor csúfondároskodik.

Már régen, a harmincas években - amikor még a Németvölgyi út egyik
mellékutcájában laktunk - kerestem egy olyan helyet, ahol teljesen egyedül
lehetek a gondolataírnmal. így szoktam 1"3 a Farkasréti temetőre, ahol akkoriban
még kevés szerétettem pihent, mert az enyémeket a Kerepesi úti kripta gyűj

tötte egybe. Vágyódtam a természetbe, s itt, ahol a nagy csöndű fák között a
látható horizont beláthatatlan míndenséggé tágult, nagy tere nyílt gondolataim
röptének. Sose féltem semmiféle temetőtől; apám halála után - még csitri
koromban kijártam hozzá, s a kriptánkhoz közeleső padon olvastam verseket;
asszonyfejjel pedig a Farkasréti temető csöndjében tanultam meg szembenézni
igazi önmagammal, itt fogalmazva meg azóta is vallott benső igazságomat, hogy
nem az a legfontosabb, mi történik velünk külsőleg - a kézzelfogható való
ságban -, mert az élőbb, igazabb valóság: a lelkünk valósága.

Említettem már, hogy Apám halála utáni magányomban sokszor találtam
menedéket a zenében. Elsősorban Chopinnél, mert a különös, leheletszerű bil
lentések, a feltörő lendületek e1fáradó és csüggeteg megtorpanásaí, az emléke
zet mélyéből markolt régi dallamok Iágysága, szétfoszló elhalkulásainak réveteg
szomorúsága, mínd, mind apámat jelentették. Nem lettem Chopinhez hűtlen, de az
ötvenes évek néha nehéz megpróbáltatásokat hozó meddő küzdelmei és gondok
tól súlyosbított szomorúságai szeros közelségbe hozták hozzám másik kedves
zeneköltőjének, Schubertnek a műveit, Nemcsak régóta halott apámat, szeren
csétlen anyámat is visszavarázsolta (a Schöne Müllerin és a Wínterrelse da
laival támasztva fel régen elhalt bársonyos mezzóját) , Egyre rnélyebbre ástam
le Schubert oly sok megalázást és nélkülözést látszólag derűs bohémsággal el
viselt tragikus életének .Jcídalolt" rejtelmeibe. Csaknem mindent elolvastam. amit
róla írtak, de főként minél több művét igyekeztem újra meghallgatni, és fel
fedezni a még nem ismerteket. (Itt meg kell említenem, hogy "Téli utazás"
című zenei hangjátékomban - ösztönzésemre - Sándor Judit fáradhatatlan
munkája keltette új életre az akkor nálunk már évtizedek óta nem játszott,
Grillparzer szövegére írt Stándchent.) Egy Schubert regény részletei ébredtek
életre bennem. Egyik könyvkíadónk igazgatójának biztatására felépítettem az
egész regényt, több mínt száz oldalt dolgoztam ki végleges formájában, s bár a
lcktori Jelentés igen elismerő volt, a zenei részeket pedig Bartha Dénes találta'
kifogástalanoknak - ő baráti szívességből nézte át, még a kézirat beadása
előtt -, a szerződés mindennek ellenére ezúttal is kútba esett. Elmélyülésem
az életébe mégsem volt hiábavaló, s itt nem arra gondolok, hogy legalább egy
zenei hangjáték formájában mondhattam el vele kapcsolatos gondolataimat. Lé
nyegesen gazdagabbá lettem azzal, hogy sikerült a magamévá tenni életének
minden kitapintható mozzanatát, habár főképpen - szinte kínzó átéléssel - a
halála előtti. a magányát és szenvedéseit a zenén kívül már senkivel megosz-
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tani, sőt közölni sem kívánó Schubertre éreztem rá: a Téli utazás mindent be
havazott korszakának a lét küzdelmeitől testi erejében is egyre gyengülő, sorsa
igazralanságaí ellenében lázadó, de lázadásainak reménytelenségétől egyre csüg
gedtebb magányába menekülő, egyedül csak az alkotás lázában felizzó Schubert
re. Hisz a hű baráti körben senki sem ismerte fel a Téli utazás jéggé fagyott
könnycseppjeiben búcsúzó életének remekbe csiszolt gyöngyszemeit. Jellemző,

hogy a dalirodalom e csúcsának remekművei közül egyedül csak a Hársfát
méltányolták ; még Grillparzer is eltemetett reményekről beszél a fiatalon de
rékba tört életet búcsúztatva, Sejtelrnűk sem volt sem zseni jének, sem lelke
mélyén szemérmes szerénységgel lejátszódott, csendes tragédiájának nagvságáról.
Ugyan melyikük vett kellő fáradságot, hogy baráti körben feloldódni képes vi
dámsága mögé mélyebbre nézve, megfejtse romantikus életérzése szövevényének
titkolt szálaít ? Megelégedtek aláthatóval: fogékonyságával a derűs és áldozat
kész baráti kapcsolatokra. A láthatatlant: az örök vándor társtalanságának saj
gó fájdalmát csupán zenei témái hálás hangulatának fogadtak el. Lényének
két ellentétes összetevője - közösségí érzésre való hajlandósága és csak időn

ként feloldható tragikus magánvossága - vet fényt életének oly sok rejtélyére;
ez magyarázhatja meg például, miként keletkezhetett a morbid hangulatú Téli
utazással úgyszólván egyidőben két élettől megpezsdülő - B-dúl' és Esz-dúr 
tríó]a. És ugyanekkor a zenei önarcképének nevezett - barútaitól unalmas
nak ítélt - egyhangúságában és sivárságúban félelmes Leiermann: a dermedt
ujjaival megunt dalait szüntelenül forgató, faluvégi kutyáktól mezuaatort, hó
ban-fagyban mindig üres tányérjúval vándorló öreg kintornás. Megrázó ön
vallomása a meg-nem-értésbe és üres tányérjába a megváltozhatattanba 
beletörődő zeneköltőnek, s ugyanekkor hitvallása is: értetlenül és magányosan
is, holtáig énekelni - ez a költő hivatása.

Enyhe, szép "vénasszonyok nyara" volt az évben. Amint szert tellettem egy
kis szabadidőre, kiszaladtam - jegyzetfüzetemmel és ceruzámmal a táskámban
- a már sárgult Iombok közé rejtezkedett ,.s'lellemidézö" padomra. Ji)1 em
lékezem: az időben a Befejezetlennél is szomorúbb kétcsellós ötös, az Opus 166
búcsúzenéje foglalkoztatott. Benső hallásommal akkor is ezt a gyászzenét hal
lottam, amíkor az út kavicsain váratlanul megcsikorduló lépések zélvartak fel
magányos "schubertiádámból". Arcomat részben eltakarták a még le nem hullott
Iombok, de azonnal ráismertem az előttem bizonytalan Iópósekkel és lehajtott
fővel elbotorkáló, meghajlott alakban - karján rozsdaarany őszirózsákkal 
Szabo Lőrincre. Egy pillanatra elfogott a kísértés, hogy megszól ítsam, s lehet,
hogy rosszul tettem: talán elmulasztottam az alkalmat esetleg bcf'elezhetni egy
régebben félbeszakadt beszélgetésünket.

(Folytatása következik)

Rövid riportok

Tündéri éjszaka. Újhold lángol az égen,
ezüstös sugara sepri a földet.
Ha most egy csoda lény leszállana a kéleen.
égő Marsból, nem vágyna vissza többet.

Az ég,. mint tenger, árad és dagad.
Ö bűvös, tündéri varázs:
aTany hálóval csillaghalakat
merít a hold, a vén halász.

As:ép

A kÖllyveid közt böngészgetve,
kitárult egyik könyved lellee
s bEmne egy lázzal s ihlettel tele
lángoló ember élete.

Nézd, hogy ragyog,
hogy csillog az arany hegyoldal.
Tele vagyok
ih leitel, tűzzel, fájdalommal.
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Míly szívig-nyilaló e kép:
ahogy a rózsa szirma ég,
érdek nélkiü a szép
küLdi kbzömbösen üzenetét.
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