
BODNÁR DÁNIEL

Az Ön hivatalnok édes
apja makedvelő eUJadá
sok komikusa volt, édes
anyja pedig zongorata
mírnő. Az ő testvéreéne
kesnő. Egy ilyencsaládi
háttér szinte predeszti
mílja a gyermeket, hogy
műo észi, vagyahhozkö
zeli hivatást válasszon
magának...

Ilyenindíttatás után ze
neipályára kellett volna
lépnie...

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Jancsó Adrienne-nel
Jancsó Adrienne 1921-ben született Marosújváron. 1941-ben szerzett elő

adóművésznői engedélyt. 1944-től a Kolozsvári Színház tagja. 1947-ben
települt át Magyarországra. A katolikus Kis Színház, majd a Magyar
Néphadsereg Színház és a Madách Színház tagja. 1955 óta előadóm(lvész

nő, évtizedekig járta az országot, a magyar költészet, népballada legfObb
népszerűsítője volt. Sokszin ű, lágy, de ugyanakkor erőt sugárzá hangjával
a legkülönbözőbb st űusú verseket tudta hitelesen, megrázóan kifejezni .
Kos.suth-díjas, érdemes műo ész. Főbb előadóestjei: Földédesanyám, Ady
est, Bizakodva, Légy már legenda, Botozgató.

Bizonyos, hogy erősen meghatározó volt későbbi pályaválasztá
somra az állandó zongoraszó, amit gyermekkoromban hallottam.
Anyám reggel ötkor kezdett gyakorolni. Chopin, Liszt, Bach, Mo
zart, Beethoven, Schubert, Schumann, Debussy, néhány évvel ké
sőbb pedig Bartók muzsikája szűrődött be kora reggeli álmaimba.
Nyolc óra után pedig jöttek a tanítványok, skálázástól zengett a
ház. Estefelé újra anyám játszott. Akkor még nem volt rádió, gra
mofon. Kevés otthonban folyt ilyen állandó muzsikálás. Nekem ter
mészetes volt, ezt lélegeztem be. Néhány hónapos koromban állí
tólag már Beethovent énekeltem.

Valószínűleg, de a zongorázáshoz nem volt nagy kedvem. A szavak
muzsikája volt az, ami már egészen korán elragadott. Sajnos akkor
még nem születtek meg Weöres Sándor gyermekversei. Hiányuk
ban a képeskönyvek versikéinek ritmusára gyártottam számtalan
mondókát, s élénk mirnikával adtam elő, a család nagy deriiltségé
re. Azt mondhatom: már egészen korán belémásta magát a zene
szeretete, és a világa is: ami számomra szép, az a zenéhez kapcso
lódik. Később pedig a szavak zenéjére tudtam ezt átvinni. Édesa
nyám jóvoltából úgy buzgott bennem a zene forrása, hogy a sza
vakat is abban fürösztettem meg. Az pedig külön isteni áldás, hogy
szüleim már nagyon korán felismerték a tehetségemet: három-négy
éves koromban, anyám zongorakísérete mellett, gyermekdalocs
kákkal és divatos kuplékkal szórakoztattam a vendégeket. Az am
bíció, hogy megmutassam azt, mit szeretek és át is adjam mások
nak, már nagyon korán jellemző volt rám. Iskoláskoromban sok
verset tanultam, s nemcsak magyarórán mondtam el, hanem a szü-
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Ön drámai szerepekkel

kezdte a pályáját. Mi ha
tározta meg végül is,
hogy nem szinésznii,ha

nem előadóm{ívésznő

lett?

Mi a különbség a szi

nészn8 és az előadóm{í

vészn8 között?

Már nagyon fiatalon

rendkívüli olvasottság

gal rendelkezett...

netben körém gyűlt osztálytársaimnak is. Feszített a közlésvágy.
Mindig fogtam magamnak közönséget. Ha új cselédlány került
hozzánk, alig vártam, hogy ebéd után kettesben maradjunk, s
edénytörölgetés ürügyén szavalhassak neki, és megtanuljam tőle

mindazt, amit a falujából hozott. Így nyolc-tízéves koromban már
tekintélyes népdal-ballada- és ponyvatörténet-mennyiség raktáro
zódott el a fejemben. Harmadik elemista koromban volt az első

nyilvános sikerem: iskolai szavalóversenyt nyertem, Júlia, szép le
ány balladájával.

Mindig is előadóművésznek tartottam magam. Ez volt számomra
a meghatározó. A kényszer hozta úgy, hogy színésznőkéntis fellép
tem, sőt legtöbbször főszerepeket játszottam. Jól viszont csak akkor
éreztem magam, ha verset mondtam, s közvetlen kapcsolatba ke
rülhettem a közönséggel.

Óriási a különbség. Számomra a versmondás annyira színészi fel
adat, hogy lelkiállapotot tükröz, de a költő mondanivalóját nem
tekinthetem szerepnek. Nem a művet létrehozó egyént akarom
megszólaltatni, hanem az általa létrehozott rnűvet. Ezt termé
szetesen csak saját magamon átszűrve tehetem, óhatatlanul jelen
van a személyiségem is, de csak mint hangszer. Megítélésem szerint
az a lényeges különbség a nagy színészek és az elsősorban népmű

velő szándékú előadóestekközött, hogy az első esetben a közönség
a műveket közvetítő színészt várja, a másodikban pedig az előadó

művész-közvetítette műveket, Ha ebbe belejátszik, hogy az előadó

művész személyisége is érdekes, lebilincselő és kedvelt - az külön
szerencse. Az előadóművész a költő művébe és nem a személyisé
gébe bújik bele. Nem a költő személyét állítom tehát dobogóra,
hanem a művét. S az én egyéniségemen keresztül szűrve adom át
a közönségnek, akitől rögtön szemtől szemben kapom vissza a re
agálást, nem úgy, mint a színész, aki érzi, hogy mennyire figyel a
közönség. De az nem rá figyel, hanem a személyre, akit játszik. Én
pedig szemben állok a közönséggel, s kapom tőle vissza a szemek
ragyogását, meg a visszafojtott lélegzetnyi csendet. Ez a csodálatos
ebben a műfajban, hogy közvetlenül adom át a költő szavait, mint
a szószékről a pap Isten szavait.

A magyar költészetet már igen korán ismertem. Tizennégy éves
koromban megbetegedtem, két évre ki kellett maradnom az iskolá
ból. Talán ez a két év betegeskedés vált leginkább hasznomra. Ak
kor már volt Ady-, Babits-, Kosztolányi-, József Attila-kötetem az
erdélyi költők s a klasszikusok mellett, s én tanultam, tanultam.
Későbbi repertoárom alapját ekkor vetettem meg. Megtanultam az
akkoriban jelentkező fiatal költők, Weöres, Jékely, Kálnoky verseit.
Shakespeare-hősnők szerepeit játszottam végig, anyám végszavaza-
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Több mint 1500 verset

tudott. Mi határozta

meg, hogy mely költők

verseit választotta ki?

Ha jól tudom, 1947-ben

települtek át Magyaror

szágra. Mi volt ennek az

oka?

Budapesten először a

Roiienbiller utcai kato

likus Kis Szinhdzban ka

pott fellépési lehetősé

get. Ez a szinház szinie

titokban dolgozott akko

riban. Hogy került ide?

sával. Külön érdekesség volt ebben, hogy sosem láttam igazi szín
házat, csak néha hallgattam áhítattal egy-egy rádióközvetítést, ab
ból próbáltam elképzelni, hogyan is csinálhatják. A hangzás, a szó
volt számomra döntő a szerepekben is.

Pályám elején kizárólag egyéni hangulatom, örömeim. bánataim.
Nem helyeztem előtérbe semmiféle irányt, mindig a jó verseket ke
restem. Később az is előfordult, hogy megrendelték, melyik költőtől

állítsak össze önálló estet. Esetleg a témát is megadták. Sokáig
mondtam fordításokat is, főként megrendelésre, de soha nem volt
célom idegen költőket bemutatni, hogy rajtuk keresztül a műfordí

tókat mutassak be. Nagy műfordítókéltek mellettem, apósom Áp
rily Lajos, férjem Jékely Zoltán voltak.

Akkoriban Kolozsvárott voltam színésznő, két gyermek édesanyja.
1946 őszére családom tagjai, leányommal együtt, Budapestre kerül
tek. A fiammal Kolozsváron maradtam, de aztán csak beadtam a
derekamat, s 1947 nyarán én is áttelepültem. Kolozsvári búcsúeste
met a Zeneművészeti Főiskola dísztermében 1947. június l-jén tar
tottam, Benedek Marcell bevezetőjével és Szabó Gézának Ravel
Bartók-zongorajátékával. A terem ajtaját nyitva kellett hagyni, mert
a lépcsőház is tele volt emberrel. Két nap múlva, szintén zsúfolt
ház előtt, a búcsúestet megismételtem. Nehezen szakadtam el Er
délytől.

Amikor '47-ben átjöttem Magyarországra, semmiféle színpadi lehe
tőség, szerződés nem várt rám. Verseket mondani pedig akkoriban
már elítélendődolognak számított, a hatalom úgy vélte: a versmon
dás öncélú dolog, kivéve az ünnepségeket, amikor szép, politikai
verseket kell mondani. Nekem viszont mégiscsak el kellett tarta
nom két kisgyermeket. Férjem, Jékely Zoltán a Széchenyi Könyv
tárban dolgozott, de mint író sem ő, sem az édesapja nem jutott
kiadóhoz. Ezért fordítottak, meséket írtak, hogy egy kis pénzhez
jussanak. Feltétlenül szükség volt tehát arra, hogy én is hozzájárul
jak valamivel a családi háztartáshoz. Isteni szerencse volt, hogy
Galamb Sándor igazgató, akit régóta ismertem, felvett a katolikus
Kis Színházba. Itt a név szellemiségéhez méltóan vallásos témájú
darabokat játszottak. Azonnal főszerepet kaptam Hans Naderer
osztrák író Két otthon című darabjában, amely egy apácakolostor
meg egy részeges munkás kényszerű "társbérletéről" szólt. A ko
lostor perjelnőjét játszottam, aki franciásan beszélt magyarul. Mivel
Marosvásárhelyen egy időben francia iskolába jártam, nem volt ne
héz a franciás kiejtést beletömi a magyar nyelvbe. Kedves, szívhez
szóló figura volt ez az apáca, aki szabályokon felülemelkedőkrisz
tusi szeretetével vezette és oldotta meg a darab cselekményét. Hal
latlanul nagy sikerem volt, s így annak ellenére, hogy erről a szín
házról az akkoriban már erősen szocializálódó újságok nem nagyon
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S akkor 1955-ben be

ütött a mennykő, még

pedig a napjainkban jól

ismert indoklással: rací

onalizálni kell a szinhá

zak létszámát, hogy ke

vesebb pénzt kelljen ki
adni szinészekre, ezért

elküldtek közülük néhá
nyat...

Hogyan fogadta ezt a

megmagyarázhatatlan

döntést?

írtak, rólam mégis ejtettek néhány dicsérő szót. Ez a nagy siker arra
késztette a Madách Színház akkori igazgatóját, hogy szerződtessen,

kétszer akkora gázsiért. Az akkori anyagi helyzetemben nem
mondhattam nemet erre a rendkívül csábítónak ígérkező ajánlatra.
Azt hittem, befutottam, de csalódnom kellett. Arra ugyanis nem
számítottam, hogy Isten tudja, miféle pártvillongások zajlanak a
színházban, amelynek következtében azt az igazgatót, aki átvitt a
Madáchba, hamarosan leváltották, s mivel én az ő "kádere" voltam,
egész évben nem jutottam szerephez. Az új igazgató azt mondta,
nem ismerik a képességeimet, menjek le vidékre és bizonyítsak.
Akkoriban államosították a színházakat. Szendrő Ferenc elvitt Mis
kolera. Játszottam is, tűrhető albérletet kaptam, mégsem bírtam ott
maradni, mert a gyermekeim élete Pesten megoldatlan volt, túl sok
súly nehezedett a nagyszülőkre. Három hónap után felmondtam, s
a rádió társulatához kerültem. Ez akkoriban menedékhelynek szá
mított, valaki bizonyára mozgatta a háttérből, azzal a céllal, hogy
azokat a színészeket, akiket a hatalom nem szeretett, valamiképpen
szerephez juttassa. Itt sem dolgozhattam azonban valami sokat,
versmondással sem próbálkozhattam. Debrecenbe kerültem, egy
évet töltöttem itt, és gyönyörű szerepeket játszhattam. Csakhát
mindenképpen Pestre kellett jönnöm, mert itt volt a két gyerme
kem. Csodálatos szerenesém volt ismét: egy pesti színésznőmagán
életi okokból Debrecenbe szerződött, s így én visszamehettem Pest
re. Horváth Ferencnek mint versmondónak volt bennem annyi bi
zalma, hogy szerződtetett az akkor igazgatása alatt álló Magyar
Néphadsereg Színházába. Öt évig voltam a színház tagja, nagysze
rű szerepeket játszhattam el vidéki fellépéseink alkalmával. Karna
raszínházunkban, a József Attilában eljátszottam a Dandin György
Katiját, a Csalódások Lináját, nagy sikerrel. Kezdett a színésznői pá
lyám szépen alakulni.

Igen, s engem "kiracizott" az új igazgató, akinek nem mondom ki
a nevét. Mégpedig azzal a meglepő indoklással, hogy rossz a be
szédtechnikám. Hiába vagyok tehetséges színésznő, már a harma
dik sorban sem lehet érteni, amit mondok. Ez teljesen új "felfede
zés" volt számomra, hiszen ha valamivel rendelkeztem, akkor az a
teljesen fejlett beszédtechnika: anyám énekesnő testvére, aki a ke
resztanyám is volt, már egészen fiatalon megtanított arra, hogyan
kezeljem ezt a hangzó szekrényt. Így aztán 15-16 éves koromban
már nagyszerű beszédtechnikával rendelkeztem, amit mindmáig
meg tudtam őrizni. Pedig ilyen öregasszonyoknak már gyengül,
reszket a hangjuk, nekem viszont ugyanúgy zeng vagy muzsikál,
ha akarom, mint negyven- vagy ötvenéves koromban.

Természetesen sírva. Szerződés nélküli színésznő lettem. A teljes
reményvesztettség állapotába kerültem. Legfőbb gondom az volt,
hogyan tudok hozzájárulni a családi kiadáokhoz. Valamit minden-
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Az Ön életében nagyon
soka váratlan fordulat.
Mintha az isteni Gond
viselés számunkra elő

szörgyakran érthetetlen
jelei mutatkoztak volna
meg ezekben az esetek
ben...

képpen találnom kellett, de szinte semmi esélyem sem volt erre.
Be-benéztem a rádióba, de semmi. Az akkori főrendező jószándé
kúan figyelmeztetett: nem így kell ezt csinálni, kedves Adrienne,
hogy néha megjelenik itt, hanem be kell ülni a Pagodába, és ott
maradni egész nap. A rendezők jönnek-mennek, és néha talán
eszükbe jut, hogy jé, ez is itt van, adjunk neki valami munkát, és
még az is megtörténhet, hogy valaki nem jön be adásra, és akkor
gyorsan behívják az éppen kéznél lévő színészt, milyen nagyszeru
lehetőségekezek! Ezt követően tehát üldögéltem a Pagodában, hát
ha észrevesz valamelyik rendező, s közben borzasztóan el voltam
keseredve megaiázó helyzetem miatt, hogy én most árulom ma
gam. Akkor még nem sejtettem, hogy életem csodálatos fordulata
következik. Ezt már sokszor elmondtam, de Török Erzsi emlékének
tartozom azzal, hogy többször is megismételjem: neki köszönhe
tem, hogy lettem valaki, és a következő években tudtam a gyere
keim kezébe kenyeret adni. Nagyon régen ismertük már egymást,
még Kolozsvárról. fel is léptünk néhányszor. Erzsi ott lakott a rá
dióval szemben. Akkoriban már, ha mást nem is, de népdalt lehe
tett énekelni a magyar rádióban. Török Erzsi gyakran járt be éne
kelni. Egyszer csak megpillantott, odajött hozzám a mosolygós ar
cával. Azonnal észrevette, hogy nagyon el vagyok kenődve, EI
mondtam neki a helyzetemet. Erre ő: "Ne búsuljon, művészné 
mert így viccelődtünk egymással, hogy magázódtunk, múlt századi
alapon -, mennyit szerepeltünk mi együtt erdélyi irodalmi este
ken! Csináljunk egy népballada-estet a Kossuth Klubban, meglátja,
odafigyelnek! Megcsináltuk, 1955. szeptember 26-án. Odafigyeltek.
Olyan sikere volt, hogy egyszerre pezsegni kezdett körülöttem a
levegő. Mindezt Török Erzsi gesztusának köszönhetem. Megjegy
zem: ez olyan pillanatban történt, amikor már valóban lehetett csi
nálni népballada-estet. Csodálatos kritikák jelentek meg, s abban a
pillanatban elkezdtek engem hívni, vinni mindenhová az országba.
Ekkor kezdődött el az igazi hivatásom és pályám.

Szigorú református hívőként nevelkedtem. Később aztán, felnőtt

koromban ez elmaradt, de ezt a gyermeki indíttatást megőriztem a
szívemben. Hiszem az Istent, és igyekeztem a gyermekeimbe, uno
káimba is beleplántálni ezt a hitet. A kérdésére visszatérve, szeren
esés véletlen nincsen, mindig valamiféle irányított jótétemény érke
zik az Úristentől. Ez természetes, csak egyszerűbb azt a szót hasz
nálni, hogy véletlen. Ha végigtekintek a pályámon, valóban el
mondhatom: minden rossz jóra fordult. Az pedig természetes, hogy
az ember életében vannak nehézségek, amelyeket azonban meg kell
tudnunk oldani. Ebben pedig feltétlenül segítségünkre van, ha hi
szünk abban, hogy van egy felsőbb - bár meglehet megfoghatat
lan lény -, aki irányítja a sorsunkat, s akihez mindig bizalommal
fordulhatunk.
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Abban az évben, amikor

szuleteit, Gyümölcsoltó

Boldogasszony ünnepe,

március 25-e és nagy

péntek egy napra esett.

Reformátusként jelen

tett ez valamiféle több

letet az Ön számára?

Mennyire hatott termé
kenyítőleg az Ön műoé

szetére. hogy Erdélyi

Zsuzsanna néprajztu

dós a 60-as évek végén

megismertette a népi

imádságokkal?

Anyám katolikusnak született, s nagyon korán árva lett. Később, az
apámmal való jegyessége idején a nagyapám házában élt, és várta
a világháborúból hazatérő jegyesét. Akkor elhagyta a katolikus hi
tet, és áttért a református vallásra, a vőlegénye kedvéért. De engem
sok szép Szűz Mária-imádságra megtanított. Természetes, hogy
anyám számára nagyon sokat jelentett Gyümölcsoltó Boldogasz
szony ünnepe, a reformátusoknak pedig a legnagyobb egyházi ün
nep a nagypéntek. Ez a kettősség, hogy születésem napján egybe
esett egy borzasztó szomorú és egy gyönyörű ünnep, végigvonult
az életemen is, de azt hiszem, ez mindenki életére jellemző. Az
életet úgy kell elfogadni, hogy vannak benne keserű és szép, virá
gos pillanatok is.

Erdélyi Zsuzsannával már korábban is gyakran jártunk a Felvidé
ken. Különböző műsorokat is adtunk együtt, ahogyan erről Zsuzsa
a Vigiliának adott interjújában beszélt. (1998. december, 1999. janu
ár - a szerk.) Aztán a hatvanas évek végén összefutottunk egyszer
Szombathelyen, amikor az egyik szereplésem után egy presszóban
üldögéltem. Egyszer csak lehuppant mellém Zsuzsa, nagyon fáradt
volt, de lelkesen adta elő, hogy milyen csodát talált. Fantasztikus
öregasszonyok gyönyörű középkori csodákat, imádságokat őriz

nek, és ez hogyan öröklődött át anyáról leányra, majd unokákra. S
ez egészen az Ómagyar Mária-siralomig megy vissza. Zsuzsa idézett
is belőlük. Borzasztóan felkeltette az érdeklődésemet ez a csodála
tos világ, azonnal mondtam, hogy nagyon szeretnék ezek közül
elszavalni néhányat, meg kellene ismertetnie ezekkel az embereket.
Hamarosan rögtönöztünk is egy estet itt, a Frankel Leó utcai laká
sunkban. Itt voltak a kor legjobb költői, Zsuzsa hozta a magnóját,
amelyen felcsendültek ezek a népi imádságok, öregasszonyok el
mondásában. Akik itt voltak, ámulva hallgatták. Juhász Ferenc ha
marosan közölt is belőlük néhányat az Új Írásban. Ez akkor nagy
bátorság volt a részéről. Így született meg a Hegyet hágék, lőtőt lépék.
Ezután nagyon sokat és sokfelé jártunk az országban hármasban, a
gyűjtés szándékával is. Volt úgy, hogy Török Erzsi dalolta, amit
énekeltek az öregasszonyok. én pedig mondtam, hiszen nagyon sok
olyan imádság van, amit ők is csak mondtak, és nem énekeltek.
Erdélyi Zsuzsa hatalmas energiával és nagyon sok vidéki, falusi
katolikus pap segítségével összehívta a népeket olyan istentisztele
tekre, melyeken csak kevés szóval vezették be a szertartást. Erdélyi
Zsuzsa pedig mesélt arról, hogy mik is ezek. Erzsi énekelt, én a
szövegeket mondtam. Szertartás után az öregasszonyokat is behív
ta Zsuzsa egy-egy irodába, sekrestyébe, s megkérdezte őket, ki tud
hasonló imádságokat. Így gyűjtött is egyúttal. Csodálatos esték vol
tak, zsúfolt templomokkal. De az is gyönyörű volt, hogy munkás
szállókra jártunk Török Erzsivel. Óriási hivatásnak érzem azt, hogy
akkoriban, azzal az ürüggyel, hogy milyen jók a kommunisták a
munkásokhoz, irodalmi műsorokat adtunk nekik. Csodálatos dolog
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A népi imádságok nem
irritálták az akkori ha
talmat?

Ön pedig mondta...

Említette, hogyegyfajta
missziósfeladatot isvál
laltak...

Emel/ett az is tény,hogy
a költészet iránti érdek
IMés alaposan csök
kent...

volt elmenni munkásszállókra, bemenni abba a konyhába, ahol a
munkások kis gáztűzhelyeken főzték maguknak a paprikás krump
lit, bemenni a szálláshelyükre, ahol feküdtek az ágyon, mezítelen
lábbal, amiről épp az előbb rúgták le a zokni nélkül felhúzott ba
kancsot, és úgy mondani nekik verset és énekelni. S azok a szeren
csétlen nyírségiek meg zalaiak, akik feljöttek ide, átszellemült arccal
hallgatták a költészetet. Ez gyönyörű dolog volt, misszionárius fel
adat.

Én csak azt tapasztaltam, hogy mindig hatalmas volt az érdeklődés
ezek iránt. Számomra örökké emlékezetes marad egyik közös es
tünk az Egyetemi-templomban, 1971 karácsonyán. Sok száz ember
zokogásával kísért Boldogasszony anyánk-műsor. Az emberek a tárt
ajtók előtt az utcán is álltak, mert nem fértek már be a zsúfolt temp
lomba. Így hallgatták azt a csodát, ahogy Erzsi énekelte mindazt,
amit Zsuzsa gyűjtött.

Igen.

Igen, ez feltétlenül az volt, ezért is szerettem annyira csinálni. Ép
pen az volt ebben a leggyönyörűbb, hogy nemcsak városi, értelmi
ségi közönség előtt álltam a pódiumon, hanem rengeteg faluba,
tanyasi iskolába is eljutottam, gyakran olyan kalandokon át, hogy
a lovak hasáig ért a víz, mint mostanában, ebben a talajvizes idő

ben. A legelmaradottabb területeket kerestük fel Szabolcs vagy Bé
kés megyében. Soha ezeken a helyeken a komoly műfajt képviselő

művészeknem fordultak meg, legfeljebb magyamóta vagy táncdal
énekesek, esetleg kabarét előadó színészek. Ez még a televízió előtti

boldog időkbenvolt. Természetesen a tévé nagyon hasznos is lehet,
semmi okom rá, hogy szidjam, de ma már nehéz volna megmoz
gatni egy falusi közönséget: ahogy ülnek a kultúrházban a fejken
dős nénik és a kalapjukat a kezükben tartó bácsik, akik idegesen
bökdösték a feleségüket, hogy mi a fenének kell itt ülniük, és akkor,
a verseket hallva, egyszer csak felderül a tekintetük és nevetnek egy
Petőfi-versen, vagy izgulnak egy Arany-balladán. Ez semmi mással
nem összehasonlítható gyönyörű élmény. Ma már nincs erre lehe
tőség, és elsősorban azért, mert a technika által nyújtott kultúra
elkényelmesíti az embereket: ha a szobájuk sarkából, a kemencesut
ból vagy az ágyukból nézhetik a televíziót, akkor miért mennének
el a kultúrházba verset hallgatni? Ha elmennek, legfeljebb egy tánc
dalénekes kedvéért.

Ez kétségtelenül így van, még ha azt nem mondhatjuk is, hogy ma
már senki nem igényli a verseket. Igenis van érdeklődés. Rengeteg
szavalóversenyen zsűrizek, és örömmel látom, hogy vannak még
fiatalok, nem is kevesen, akik szívesen tanulnak verseket, el is me
rik mondani, sokszor nagyon jól mondják, és látszik rajtuk, hogy
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Vannak-e ma olyan köl

tők, akikneka verseit szí
vesen szaoalná?

Ezek szerint újabb fellé

pésekre már egyáltalán

nem készül?

Két gyermeke és hét

unokája van. Van-e kö

zöttük olyan, aki a híres

művészelődök pályájára

lépett?

ez belső szükségletből fakad náluk. Szívesen szavalnának műsoros

esteken is, nagyobb közönség előtt, de erre valóban nincs meg a
lehetőségük. Egyre kevesebben vállalkoznak irodalmi estek szerve
zésére, s ha nagyritkán mégis, akkor az előadóművész pici helye
ken, 20-30 ember előtt mutathatja meg tudását. Ahogy az imént
utaltam rá, ma már nem lehetséges, hogy egy irodalmi estre össze
gyűlik az egész falu. Ez az idő biztos, hogy elmúlt. Visszatérve a
kérdésére: világjelenség, hogy a költők műveit kevesebben olvas
sák. A költészet azonban nem halt meg, mindennap születnek po
éták, A rádióban, a folyóiratokban rendszeresen megjelennek újabb
és újabb fiatal költők. Esetleg elborzasztanak bennünket, hogy mi
lyen érthetetlen nyelven szólalnak, de mégiscsak ki akarnak vala
mit fejezni versben, és az biztos, hogy nem hal ki ez a műfaj.

Olyan költőket, akik nálam egy-két évtizeddel fiatalabbak, nem
szavaltam már akkor sem, amikor kezdtem a pályámat. Most pedig
végképp nem lenne szerencsés, hogy egy öregasszony egy mai fia
tal férfi gondolatait tolmácsolja. Az teljesen más volt, amikor József
Attilát vagy Petőfit megszólaltattam, hiszen ők örökké fiatalok ma
radnak. Biztosan van egyébként az idősebb költők közül olyan, aki
nek a verseit szívesen elmondanám, ha lenne rá alkalmam. Figye
lemmel kísérem a mai költészetet, de már nem tanulom meg a ver
seket, sőt, azt a több ezer verset is, amit tudtam, igyekszem elfelej
teni. Nem használom őket. Néha fel-feltör bennem egy-egy
versszöveg, de ha valahol megakadok, megrémülök, hogy 70 évig
tudtam, s ha ma már nem tudom teljes biztonsággal, akkor jobb,
ha inkább elfelejtem.

Nem. Ha néha szerepelek is, az abból áll, hogy elmegyek egy-egy
könyvbemutatóra, és részleteket olvasok fel a műből. Van aztán egy
nagyon kedves műsorom, amit néha elmondok itt-ott, így például
a közeljövőben Pécsett lesz fellépésem. A műsor címe: Enyed, a vílág
közepe. Berde Károly bőrgyógyász professzor, aki nagyenyedi szár
mazású, ott töltötte a gyermekkorát, ahol Áprily, meg Jékely is.
Öregkorában összeírta a gyermekkori emlékeit. Ez valójában egy
néprajzi gyűjtemény, mindenféle nyelvi fordulatokat idéz. Ebből

válogattam egy órás műsort. A rádió is felvette, valamikor majd
leadják. megrövidítve. Ezt néha felolvasom, de szavalóestre már
nem vállalkozom. Egy magamfajta öregasszony már üljön és me
séljen a dédunokájának, ne álljon közönség elé.

Igen, ketten is: Péterfy Gergely író, Péterfy Borbála pedig színésznő,
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Egyszer azt nyilatkozta,
nemvolt igazán jóanya,
mert keveset foglalko
zott a gyermekeivel. Mi
a helyzet az unokáinal.
illetve adédunokájával?

A versmondás a pillanat
műoészeie. Nem fél at
tól, hogy műoészete el
száll a pillanattal?

Ez valóban így van, mert a sok fellépés miatt csak kevés időm jutott
rájuk. Nagymamaként sem értem rá nagyon foglalkozni velük, sok
kal többet voltak a nagyapjukkal. Jékely Zoltánnal. Amikor az uno
káim kicsik voltak, 250-300 fellépésem volt évente. Állandóan vi
dékre jártam, nem sokat tudtam foglalkozni velük. Az ötéves déd
unokámmal igyekszem többet törődni, de itt meg, sajnos, ő az el
foglalt: óvodába jár, így sokszor nehéz időt egyeztetnünk.

Ez a kétség végigkísért egész pályámon. Nyugtalanság, feszültség,
bevallom: irigység tölt el sokszor, milyen jó volna olyasmit csinálni
- alkotni! -, ami nem száll el a pillanattal, amit majd tán felfe
dezhet az utókor. Milyen jó azoknak, akik filmen játszanak, akikről

sok hanglemez, rádiófelvétel készül, akik gyakran szerepelnek a
televízióban: megmarad belőlük valami, tudni fogják róluk később

is, hogy mivel hatottak az emberekre. Nem alkotóművészek,csak
interpretálók ők is, de rögzítették, alkotássá tették utánérzésük rez
düléseit a század vívmányai. Igen - a század... a 20. Krisztus
után... és előtte? Hány évezred telt már el azóta, hogy gondolkodó,
művészetet létrehozó ember él a Földön? Hány százezer, hány mil
lió olyan ember élt az évtizezredek alatt, aki nem alkotott, de gyö
nyörködtetett? Szolgált. Igen, szolgák voltak a muzsikusok, a vers
mondók, a színészek, az igricek, a táncosok, a mimesek. Szolgálták
kortársaikat, semmi reményük nem lehetett arra, hogy elhangzó
dalaiknak, szavaiknak, elröppenő mozdulataiknak egyetlen pilla
nata is tovább él. Mégis zengették, pengették. húzták. fújták, dalol
ták, mondták, forogták-pörögték, játszották a magukét. Megkapták
jutalmukat az örökkévaló pillanatban, mikor megérezték. hogy
hallgatóik lelke együtt rezdül velük, hogy mind azt érzik, azt akar
ják, ami a mű alkotójának szándéka volt. Jobbá, megvilágosodot
tabbá lettek a közvetítő elröppenő hangja, mozdulata által. Egy
ilyen pillanat bizonyára felér a maradandóság érzésének örömével.
Kevesen tudnak róla, csak az érzi, aki éppen részese, de abban
megnő és munkálkodik, valamit ő is átad belőle az utódainak, azok
már génjeikben fogják tovább hordozni és örökíteni. Így lesz az
elröppenő pillanat varázsából életerő, örökkévalóság. Erre töreked
tem mindvégig, hogy ezt a varázslatot, életerőt átadjam, remélem,
nem teljesen sikertelenül.
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