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ÜZENET
Ez a címe a világszerte ismert és nagyra értékelt zon-
goraművész-karmester Vásáry Tamás életrajza
első kötetének. Kicsit hosszú üzenet, hiszen 1200
lapnál is több, s talán az olvasók teherbírására is
gondolni lehetett volna valamivel szigorúbb szer-
kesztői beavatkozásokkal, rövidítésekkel, még ak-
kor is, ha a szerző látható kedvvel és élvezettel idé-
zi élettörténetét, melynek további kötete(i) is
várható(k). Egy nagy művész, mellesleg mé lyen
gondolkodó ember élete mindig érdekes, és Vásáry
Tamás azzal is segítené a vele szembesülőket,
hogy egyes szám harmadik személyben, Tamásként
vezet végig a történéseken, lehetőséget adva az el-
vonatkoztatásra, elfogulatlanabb bepillantást en-
gedve a lelki történésekbe. Amint írja, az Üzenet
eddigi részében három pont köré sűríti az esemé-
nyeket: szülőhelyéről, Debrecenből a fővárosba
ment képezni magát, osztályidegenként külföldre
távozott, végül feleségül vette élete nagy szerelmét,
Ildikót, ezt a tüneményes, angyali lényt.

Indulásakor nagy ajándékként elnyerte Ko-
dály Zoltán támogató szeretetét, amely keveseknek
adatott meg. Jóságos segítőre talált Fischer Annie
és Tóth Aladár személyében, a kornak egyik nagy
zongoraművésze és legkiválóbb zenekritikusa
mentorként álltak mellé, értékelték tehetségét és já-
tékát, melynek kezdőpontját a Fischer Annie elő-
adásmódjára hatást tett Dohnányi Ernő jelképez-
te. Érdekes, ahogy Vásáry Tamás a ze nei életben
szembenálló csoportokat (frontokat?) jellemzi:
egyik oldalon Fischer Anniék, a másikon az üstö-
kösként felvillanó Czifra Györgyöt támogatók.
Ez a később sok ígéretet-tehetséget támogató zon-
goraművész külföldön telepedett le, ott arat ta
igazi sikereit. „Bravúr”-játékos volt, amikor szám-
űzetésben a Kedves eszpresszóban zongorázott, cso-
dájára jártak. Messze esett a Dohnányi-iskola ne-
veltjeitől. Fischer Annie ezért is nehezményez te,
hogy Vásáry Tamás elismeréssel beszélt róla. A mű-
 vész nő a bensőséges, lélekkel átitatott előadásmódot
mondta ideálisnak, ezt valósította meg emlékeze-
tes hangversenyein, amiben a fiatalember készsé-
gesen követte, s részben ez magyarázza, hogy ver-
senyeken nem volt kirobbanó sikere. Ezeken a
szovjet zongoraiskola neveltjei taroltak acélos já-
tékukkal, félelmetes erejükkel.

Kiábrándító, amit e versenyekről olvashatunk.
A döntnökök elfogultsága talán nem meglepő, min-
denkinek honfitársához húz a szíve. Ám tevé keny-
ségük motivációit megismerve lehangoló tapasz-
talatokra tehetünk szert. Érdekek és ellenérdekek

csa tája, helyezkedés külföldi meghívás reményé-
ben, felpontozás, érdektelenség, közömbösség.
Vásáry Tamás még akadémistaként megszervez-
te, hogy a terem különböző részein el helyezett nö-
vendékek tün tessenek az „igazságtalanul preferált
szovjet zongoristák el len. Így is történt: Hernádi La-
jos pukkadozott a méregtől, az ilyen akció nem ma-
radhat következmények nélkül — mondta puly-
kavörösen. Milyen érdekes! A verseny ben állandóan
élmezőnybe sorolt fiatal szovjet zongoristák egy ré-
sze eltűnt. Olyan egyéniség, mint Richter, egyetlen
egy sem robbant be az európai nagy művészek
közé.” Vásáry Tamás számára olykor fájdalmas ön-
vizsgálatra késztető megpróbáltatásokat hoztak a
versenyek (néha egy-egy hangversenyre vagy le-
mezfelvételre szóló meghívással), s egy barátság-
gal gazdagítot ták. A díjakról lemaradó Frankl Pé-
terrel ekkortól került közelebbi kapcsolatba
(barátságuk külföldön sem szakadt meg, Frankl Pé-
 ter is nyugatra távozott), s tapasztalatszerzésen túl
igazi felfedezéseket jelentettek számára a nyuga-
ti utak (keveseknek adatott meg ez a lehetőség). Ra-
jongva számolt be első párizsi tartózkodásáról, a
„rothadó kapitalizmus” kellemes légköréről.

Édesapjával meglehetősen feszült volt a kap-
csolata, mint az „anyás gyerekek” esetében len-
ni szokott. Szerencséjére szigorú, nagyon igényes
és kritikus apahelyettes figyelte és támogatta: Ko-
dály Zoltán, aki annyira szerette, hogy megbízta
szolfézs-oktatással, így szerény keresethez juttatta.
Kodályról köztudott, hogy a nehéz emberek közé
tartozott, szűkszavúsága legendássá, szigora fé-
lelmetessé tette. Vásáry Tamás olykor „kerülő
úton”, Emma asszony révén járult a mes ter színe
elé, ám ezek a találkozások felmérhetetlenül so-
kat adtak számára, átsegítették a nehézségeken,
önbizalmat adtak, ernyedetlen munkára serken-
tették. Kodály akkoriban egyszerre lehetett hul-
lámtörő és biztonságos kikötő. Személye a ki-
kezdhetetlen erkölcsi magatartás, a hatalomnak
is ellenálló elvi következetesség jelképének mi-
nősült. Vásáry ezért is szerette és szívébe véste,
életkormányzó elveivé tette ritka, súlyos szavait.

A könyvhöz írt ajánlás szerint Vásáry Tamás mu-
latságos epizódok beiktatásával könnyíti meg az ol-
vasó dolgát. Inkább csak érdekesek, tanulságosak
ezek a közbeszúrt részek, bár nem lehetetlen,
hogy az én humor érzékem működik rosszul.
Tény, hogy sok epizód színesíti a leírásokat, de ezek
némelyike önálló életre kel, s elvisz a lényegtől, a
kivételesen tehetséges, naggyá érő mű vésznek a ze-
néről alkotott elképzeléseitől. Olvasóként nagy
örömmel olvastam volna bővebb részeket arról, ho-
gyan vélekedik Vásáry Tamás például Mozartról,
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akinek egyik legautentikusabb előadója, vagy mi-
ként értékeli a legnagyobbakat, például Vladimir
Horowitzot. Pedig kifejezetten bensőséges részle-
teket olvashatunk a korszak egyik nagy karmes-
teréről, Fricsay Ferencről, azok egyikéről, akik —
Fischer Annie és Tóth Aladár ajánlására — előse-
gítették Vásáry Tamás karrierjét. Hasonlóan szép
lapokon olvashatunk Kabos Ilonkáról, a kiváló zon-
goraművészről és pedagógusról, aki fájdalmasan
hiányzik néme lyik, állítólag mértékadó lexikon cím-
szavai közül. Bár Kun Imre Harminc év művészek kö-
zött című „naplójában” (1960) azt írta róla: „nevét
minden muzsikus ismeri”, a lexikonok szerzőire e
megállapítás nem érvényes, holott — ugyanitt ezt
olvashatjuk — „a londoni zongoristák között ma
is keresett művésznek számít”. Férjével, Zsig-
mondy Gáborral gyakran adott kétzongorás hang-
versenyt Budapesten. Lexikon ide vagy oda, Kabos
Ilonka már-már anyai szeretete sokat oldott Vásáry
Tamás magányán.

Nemcsak lelkes támogatói voltak, hanem leki-
csinylői is. Nem nyerte el Kentner Lajos, a híres
zongoraművész rokonszenvét. Ellenszenvét talán
azzal sikerült „kivívnia”, hogy Fischer Annie tá-
mogatta. Az emlékezetes, botrányos közjátéktól sem
mentes 1933-as Liszt-versenyen Fischer Annie lett
a győztes, Kentner pedig csak harmadik díjas.
Annyira megsértődött, hogy hamarosan London-
ba települt át. Előző évben, Varsóban a Chopin-ver-
senyen is csalódás érte, ott a világtalan zongora-
művész, Ungár Imre kapta a megosztott első díjat.
A Liszt-verseny zsűrijében a kor nagy művészei is
helyet kaptak: Alfred Cortot, Felix Weingartner,
Dohnányi Ernő, Thomán István, Székely Arnold és
má sok. Fischer Annie annyira nem hitt győzelmé -
ben, hogy az eredményhirdetés előtt hazament ki-
pihenni fáradalmait. Éjfél körül született meg a vég-
eredmény, kollégái rohantak érte és kirángatták az
ágyból a még mindig hitetlenkedő művésznőt.

Újra meg újra bebizonyosodott, milyen nehéz
a zenei pályán érvényesülni, még a tehetségeseb-
beknek is. Kivált azokban az években, amikor a
megbízhatatlanok minden lépését figyelték, elol-
vasták leveleiket, feljegy zéseket készítettek az ál-
taluk mondottakról. Ráadásul apja „igazi énje” is
rejtve maradt előtte. Ebben a helyzetben különö-
sen sokat jelentett számára a zene, bár nyomasz-
totta a tudat, hogy mindig kitűnően kell teljesíte-
nie. S ott a fenyegető kérdés: mikor, melyik éjszaka
viszik el apját, „mert hiszen bármennyire is a pasz-
szivitás mértéktelenségébe vonult vissza 1948 óta
mint mandátumától megfosztott képviselő, mégis
ellenzéki politikusként számon tartott osztályide-
gen volt, és ennél jóval kisebb bűnért is vetettek a
börtön fenekére, kínoztak halálra és tüntettek el
örökre sok-sok ezret”. A küzdelmes évek ráébresz -
tették, hogy „a nehézségek kétféle módon adják elő

magukat. Az egyik válfajuk erősített, a másik sor-
vasztott. Az apját elsorvasztotta a gyakorlati élettől,
az aktív munkától való visszavonulás, őt megacé-
lozta a nehézségekkel való kemény szembenézés.”

Hite is segítette a kitartásban. Életformája volt
az imádság. Ildikó materialistaként szemlélődött
még a templomokban is. „Tamást nem zavarta ez
a materializmus, és szerinte a Jóistent sem. Meny-
nyivel nem odavalóbbnak tartotta azokat a tompos-
kontyos asszonyokat, akik el nem maradnának egy-
egy vasárnapi istentiszteletről, és akiknek az orra
hegyéről is csak úgy sugárzik a hipokrízis. Tamás
nem egyszer elszórakozott avval, hogy elképzel-
te a magyar vagy svájci istentiszteletek alatt, hogy
a hangjukat olyan áhítatosan rezegtető, szemüket
olyan szorgosan pörgető, a pap beszédéhez olyan
jelentőségteljesen bólogató vénasszonyok vajon
hogyan figyelik a szomszédot, hogyan verik fo-
gukhoz a pénzt, s hogy vajon veszik-e a fáradságot,
hogy a hét többi órájában másra is gondoljanak, mint
magukra. Ildikó nem kulcsolta össze kezét, de még
sohasem hallotta, hogy valakiről rosszat mon dott
volna, még azokról sem, akik tudvalevően ellen-
ségesek voltak vele szemben.” Tamás szeretett vol-
na intim közelségbe kerülni a túlvilággal, de az „ő
erőlködése hiú öntetszelgéssé vált inkább, mint iga-
zi hitéletté. Az élet mindenféleségében jobban tár-
salgott az Istennel, talán mert nem figyelt rá annyi -
ra. Talán az Isten sem szereti, ha túlságosan nézik.”

Fontos fogódzót adott számára a filozófia is, el-
sősorban az a felismerése, hogy a bölcselők, bár-
mennyire is törekszenek, csak töredékesen mutatják
meg az igazság felé vezető utat, mert eltévednek
az ellentmondó fogalmak erdejében. A művészet
többet mond el a világ és az ember lényegéről, s eb-
ben rejlik legfontosabb ösztönzése. Vásáry Tamás
a peripatetikusok utóda lett: mozgásában, válto-
zásában gondolkodott az életről és az ember ren-
deltetéséről. Független, kritikus szellemként szem-
besült a filozófia történetével, de ennél többet
jelentett számára a szuverén gondolkodás.

Ildikóval való kapcsolata a kegyelem szárny-
 suhogása volt, s ekkor lett igazán felnőtt. A józan,
racionális „kislány” két lábbal állt a földön, s nem
menekült illúziós világba, mint ezt gyakran tette
Vásáry Tamás, aki a zene szárnyán szívesen lebe-
gett a valóság fölött. Ez a sok-soklapnyi szöveg a
mű legpoétikusabb része, ám érdemes lett volna
megrövidíteni, mert a szerelem, a kölcsönös vá-
gyakozás mindenkire jellemző, ha az igazival, a neki
rendelt párral találkozik, s nem csak Vásáry Tamás
és Ildikó privilégiuma. Az általánosból ebben a rész-
ben nem bontakozik ki az egyedi, pontosabban az
egyedi érzés nem gazdagítja a szereplőkről kiala-
kult képünket. A művész számára nyilván ez a rész-
let a legfontosabb, s az vessen rá követ, aki szem-
besült e csodálatos érzéssel és nem élt át hasonló
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eufóriát. Mégsem hiszem, hogy ne lehetett volna
rövidebbre fogni ezt a részt.

Vásáry Tamás valamiként bekeretezi az életemet.
Fiatalon hallottam a Károlyi-kertben a három dí-
jazott, Gabos Gábor, Frankl Péter és az ő hang-
versenyét, s a vájt fülűek már akkor rá szavaztak.
Évtizedek múltán visszatért, és felejthetetlen hang-
versenyeket adott a Rádió zenekar élén, amely
újabb fénykorát élte keze alatt. Kivételes élményt
szerzett azzal a sorozatával, amelyben életéről be-
szélt a rádióban, s a zenéről szóló magyarázataival,
amelyek alaphangját Leonard Bernstein adta meg
előadásaival. (Ferencsik János hasonló sorozata is
joggal volt népszerű.) Egyébként is nagy hagyo-
mány méltó örököse: a világjáró és világszerte el-
ismert magyar művészek sorát folytatja, s ezzel ha-
zánknak is dicsőséget szerez. Művészetének
jelentőségét azzal is érzékeltethetjük, hogy az Üze-
net első kötetét érdemes zenei lexikonok fedezetében
olvasni, hisz már a kezdet kezdetétől európai hí -
rű karmes terekkel dolgozhatott együtt. Példaként
említhetem azokat a részeket, amelyekben Doh-
nányi Ernőre emlékezik. Erről a nagyszerű zon-
gorista-karmesterről hosszabb ideig csak csúszta-
tásoktól hemzsegő írások jelentek meg, első
elfogulatlan méltatója Vázsonyi Bá lint volt, aki 1971-
ben monográfiát írt róla. Némiképp szégyenletes,
hogy akkoriban a külföldi lexikonokból többet le-
hetett megtudni működéséről, mint a magyar
közlésekből, holott mindegyik róla írt címszó
„Ungarischer Pianist, Dirigent und Komponist”-
ként tartotta számon. Ez a kivételesen nagy művész
figyelt föl Vásáry Tamásra, szívesen foglalkozott vol-
 na vele, de közbejött a világháború, s Dohnányinak
távoznia kellett Magyarországról: János fia részt vett
a Hitler ellen sikertelenül végrehajtott merénylet-
ben, ezért kivégezték. A fiatal zongoraművész
így csak „közvetetten” lehetett tanítványa, egy nagy
hagyomány letéteményese.

Dohnányi Ernő szárnyai alól került ki például
Faragó György, aki Luxemburgban úgy nyert ze-
nei versenyt, hogy a helyszínen kapta meg Fauré
balladájának kottáját, s olyan sikerrel játszotta, hogy
megelőzte mind a nyolcvan résztvevőt. Párizs
egyik kedvence lett, 1939. szeptember 2-án, a fran-
ciák hadüzene  té nek napján adott hangversenyt a
rádióban. Felajánlották: maradjon a francia fővá-
rosban, de hazajött. Tanulmányát hirdette meg az
Ezüstkor, a vele egykorú barátainak folyó irata. Ró  -
nay György Az alkony éve című regényének főhő-
se, verseinek megidézett árnyalakja.

Talán ez a néhány kitérő is bizonyítja, milyen
gazdag asszociációkat (is) kelt Vásáry Tamás kötete.
Ezért is érdemes volna folytatásait névmutatóval
kiegészíteni. (Libri, Budapest, 2013)

RÓNAY LÁSZLÓ

KELEMEN LAJOS: 
TENGER, NYÚJTOM KEZEM
Esszék Kalász Márton műveiről
Kalász Márton Kossuth-díjas költő és író nyolc-
vanadik születésnapjához közeledve jelentette
meg a Napkút Kiadó Kelemen Lajos esszéköte-
tét. A könyv Kalász Márton teljes életművét gór-
cső alá veszi, s teszi ezt szinte rajongással, kedvenc
sorokat, költeményeket, versciklusokat kiemelve,
miközben tárgyalt szerzője egész költői világáról,
látásmódjáról és nyelvezetéről is maradandó ér-
telmezéseket nyújt. Kelemen Lajos nem is annyira
kritikusa, mint inkább feltétlen elismerője az
örökké tökéletességre törekvő, szövegeit gyakran
újra- és átíró költő életművének. Hihetetlen el-
szántsággal és lendülettel vezeti be olvasóját eb -
be a különös, sokszor nem könnyen értelmez hető,
tömör költői világba.

Az esszék szerzőjének van egy központi hipo-
tézise, mely újra és újra felbukkan a különböző írá-
sok ban, szinte minden egyes vers vagy kötet értel -
mezésénél ez alkotja a legfőbb elemzési szempontot,
mintha minden ebből bomlana ki Kalász Márton
költészetében. Ez a tétel leegy szerűsítve arról szól-
na, hogy Kalász verseiben az érzékiség, az anyagi-
 ság, a tárgyi világ és a metafizikai, lelki, transz-
cendens szint összetalálkozik, s ezek együtt,
egymásból építkezve, egymást átitatva jelennek
meg a versekben. Kelemen ezt sokszor és sokféle-
képpen megfogalmaz za, nevezi például „osztott
elégtételadásnak”, és többször is diagnosztizálja azt
a fenomenológiai szemléletet, ahol a „lelki keret
a tárgyias közeggel egyenrangú” (10.), ahol ötvö-
ződik a közelnézet és az elvonatkoztatás szintje.

Az életutat, költői fejlődést kezdetektől nyomon
követő szerző sorra veszi az életmű eddigi főbb
pontjait, a legkiemelkedőbbnek tartott alkotásokat
(Az imádkozó sáska, A rózsafestő, Sötét seb, Kezdő ha-
láltánc) és feltár egyfajta „poétai evolúciót”, vagyis
keresi egy költő és általában a költészet fejlődési le-
hetőségeinek titkait. Kalász Márton esetében az örö-
kös megújulást tartja a fejlődés és tanulás útjának,
ahol a költő önmagát is mindig „átteremti”, hogy
újra és újra más látásmódot, nézőpontot vehessen
fel. Ezzel egy idő ben azonban — és ezt Kelemen La-
jos is kiemeli — mégis megőrzi önmagát, költésze -
té nek magvát, így összességében mégis csak egy
egy séges és koherens korpusz áll össze a versekből.

Nem elhanyagolható azonban, ahogy Kele-
men Lajos megküzd a Kalász-versekről szóló be-
széddel. Nem győzi hangsúlyozni, hogy nem kí-
vánja értelmezni ezeket a költeményeket, mert
nézete szerint ezt a „kalandot” meg kell hagyni
a mű vek olvasójának. Amit kapunk, az egyfajta
imp resszionista verskritika, benyomások, motívu -
mok rögzítése kacskaringós, néha nehezen érthető
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