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P R E M I E R :  Z E N E

KORONGMUSTRA

Könnyûzenei abCD
KOVÁCS KRISTÓF

Willie Nelson amerikai countrykirály, ez
megkérdõjelezhetetlen ismeret. Egyik leg-
utóbbi albuma, a 2019-es Ride Me Back
Home borítóján hosszú, befont hajával, feke-
te cowboy-gúnyájával (és álmosan pillogó
lovával) tökéletesen rájátszik a mûfaji tró-
pusokra. Ennek bizonyára van is célközön-
sége, és ez a célközönség nyilván sosem fog-
ja megunni a klasszikus country dalokat
slide-gitárostul, egysíkú dalszövegestõl és
kiszámítható akkordmenetestül függetlenül.
Ez a csomag, na. Ezt pedig Willie Nelson
nyolcvanhat éves korában tökéletesen tudja
is szállítani.

Nem rossz ez az album, ha megmozgat
ennek a bácsinak a nosztalgikus éneklése
vagy a szájharmonika sírása. Igazán egyik
számba sem lehet belekötni zeneileg, tech-
nikailag vagy bárhogy. A blues körök isme-
rõsen mennek körbe, a vokálok megnyugta-
tóan harmonizálnak a szokott helyeken, a
cowboyok lovagolnak a naplementébe. A
kérdés az, hogy az Úr kétezer-huszadik esz-
tendejében mindez miért érdekes. Persze ott
motoszkál a fejekben a posztmodern alap-
vetés, hogy már mindent megírtak elõttünk,
újat alkotni lehetetlen, és így tovább. Azért
próbálkozni igazán lehetne. Így is szépen fel-
fér a másik ezer ugyanilyen album mellé a
Ride Me Back Home. Én csak követem a ló
példáját: pillogok itt álmosan.

Willie Nelson:
Ride Me Back Home

Lovasi András az utóbbi idõben nem zenéjé-
vel vetette észre magát, hanem szerencsét-
len politikai nyilatkozataival. Emellett a Kis-
csillag is kezdett egy Kispál tribute zenekar-
ra hasonlítani. Emiatt aztán nagy a tét a
Tompa késeknél: ha ez a lemez nem ül,
Lovasi feltartóztathatatlanul indul meg az
„eljelentéktelenedés” irányába. Ennek elle-
nére a Tompa kések mégsem esett a bizton-
sági játék hibájába. Meglepõ egy ennyi ideje
a pályán lévõ, sõt a pályát felrajzoló zenész-
tõl egy ilyen új anyagot hallani. A gitárok tor-
zabbak, a vokálok átgondoltabbak és erõ-
sebbek, a billentyû alárendeltebb, mint bár-
melyik korábbi Kiscsillag-lemezen. Ez nem
független az Esti Kornél-os Lázár Domokos
produceri munkájától, akinek jelenléte tet-
ten érhetõ a lemezen. Ez pedig a Kiscsillag-
nak igencsak elõnyére vált.

Bár Lovasi rendszeresen jelentkezik szó-
lólemezekkel, ez az album is nagyon szemé-
lyesnek hat. A költõi képekkel túlterhelt, szo-
rongó, de emiatt nagyon õszinte szövegek
mûködnek. A számok csak sokadik hallga-
tásra adják meg magukat az értelmezõnek,
ezzel pedig a legszebb alter hagyományokat
követik. Mint az egész lemez. Bár a Kiscsil-
lagtól szokatlan a hangzás, az alter recept
megmaradt, és ezzel nincs is baj. Nem ez a
lemez fogja eljuttatni a Kiscsillagot a TikTok
nemzedékhez, de az alter generáció megta-
lálja számítását.

Kiscsillag:
Tompa kések

Leonard Cohen legújabb albuma, a Thanks
for the Dance 2019 novemberében jelent
meg. Igen, három évvel az énekes halála után
is új anyagot hallgathatunk, ráadásul csupa
új mûvel. Nem dallal, mûvel. Bár az emberek
általában Cohent énekesnek ismerték, költõi
és regényírói vénája is legalább olyan jelen-
tõs, mint az elõadói. Ezen az albumon legin-
kább olyan költõként találkozhatunk vele, aki
saját mûveit szavalja. Röviddel halála elõtt
kezdte el a fiú, Adam és az apa, Leonard
Cohen a munkát, amirõl mindketten tudták,
hogy az utolsó lesz. Adam végül ezt a melan-
kolikus búcsúalbumot olyan elõadók segít-
ségével fejezte be, mint Beck vagy Bryce
Dessner a The Nationalbõl.

Ez az album tisztelgés egy zseniális apa
emléke elõtt. A visszafogott zenei kíséret fö-
lé gyengéd-szomorúan szavalt szövegek
ugyan zenei élményt nem jelentenek, de ez
az album nem is ilyen síkon értelmezendõ. A
számok súlyát Cohen halála adja és az al-
bum elkészültének körülményei. Ebbõl kifo-
lyólag csak olyanok tudják igazán értékelni,
akik Cohen munkásságát közelrõl ismerik.
Számukra keserédes lesz az ismerõs hang-
szerelések és a karcos hang összjátéka, a
vokálszólamok, az akusztikus gitár és a lágy
billentyûk hangszíne. Nekik ez az utolsó le-
hetõség rácsodálkozni Cohen hangjára, szö-
vegeinek mélységére. Egy szomorú, de tisz-
teletteljes viszlát ez. A többieknek pedig
megmarad a megannyi klasszikus.

Leonard Cohen:
Thanks for the Dance

P R E M I E R :  S Z E L L E M I D É Z É S

„Elmentek
a láthatatlan városba”

KÁRPÁTI TAMÁS

ettenetes idõket élünk. A hang-
súly ott van a végén. Mert mi
még egyelõre – élünk. De

ahogy múlnak az évek, magyarán,
ahogy öregszünk, egyre több barát, is-
kolatárs, példakép „költözik át a lát-
hatatlan városba”. A hasonlatot Kõ
Pál fiától, Boldizsártól kölcsönöztem,
aki korunk imakönyve, az internet ol-
dalain tudatta a minap, hogy édesany-
ja „elindult az Istent megölelni”.

Nem vagyok vallásos, de ilyenkor
mégis szeretnék hinni e szavakban s 
a folytatásukban: „Itt voltunk végig ve-
le, fogtuk a kezét, a gyerekekkel együtt
átélhettük, milyen természetes dolog
is a halál, nem kell tõle félni, hiszen
ugyanaz az ünnep, mint a születés,
ugyanaz az égi, fényes ajtó nyílik ki,
csak most a másik irányba.”

Kicsit túl nagy volt a huzat mostan-
ság e földi létben, szinte szakadatlan
nyílt az a bizonyos ajtó, még akkor is,
ha egy olyan közösségre gondolok,
amelyet csak laza szálak, voltaképp a
lap impresszuma kötött össze. A Pre-
mier egykori szerzõirõl és szereplõirõl
van szó. Az idézett bevezetõ sorok ta-
lán annyiban könnyítik az emlékezõ
helyzetét, hogy nem kell szólnia a vesz-
teség mindenki számára evidens sú-
lyáról, nem szükséges felemlegetnie a
sokszor hivatkozott égi társulatot, ta-
lán mindenkinek jobb, ha az eltávozot-
tak megidézése olykor nemcsak köny-
nyes, de egy kicsit mosolygós is lesz.

R
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Az utolsó premieren már nem volt ott.
A színlap még õt hirdette rendezõként,
de az élet – dehogy az élet! – közbe-
szólt. Már nem várt a végén az elõcsar-
nokban, hogy kasszírozza a gratulá-
ciókat azzal a sajátos, elnyújtott, csak
rá jellemzõ hangsúllyal: „...naaaa?”,
amelyre szinte kizárólag szuperlatí-
vuszokkal lehetett felelni. Ehelyett a
darab végén a színpadi díszletpolcon
megfordítottak egy fotót. Õ volt rajta.
Karinthy Márton. Azaz a Marci. Háta
mögött, szemtõl szemben mindenki
csak így említette. A becézés e szak-
mában könnyen kivívható, de csak ne-
hezen megtartható. Õ mindvégig meg-
maradt Marcinak. Nem az íródinasz-
tiának köszönhette elismertségét, ma-
ga szerezte meg azt hatalmas lexikális
tudásával, finom humorával, bölcs
meglátásaival.

Éveken át vezette a Premier gaszt-
ronómiai rovatát, Kornis Mihálytól
megörökölve azt. Mondta is, hogy
majd evés közben jön meg az étvágy,
ez nem igazán a szakterülete. Már az
elsõ alkalommal „bizonyított” is. A lu-
xushotel éttermében odajött aszta-
lunkhoz az igazgató és a séf is üdvö-
zölni a Premier újdonsült gasztronó-
miai szakíróját. És egy csöndes fiatal-
ember is, mondván, hogy õ a somme-

lier. – Igen? – kérdezte Marci kedélye-
sen: – És ön mivel foglalkozik?

Máig nem tudom, hogy a borszak-
értõt, vagy bennünket ugratott-e.

Névvel, szereppel, dátummal nem
lehetett kifogni rajta, bár õ színháztu-
lajdonos, író és rendezõ volt elsõsor-
ban, de ugyanúgy mindentudó a rival-
da világában, mint az erre „szakoso-
dott” kritikusok, a Premier egykori ro-
vatvezetõi, az azon a bizonyos ajtón
már korábban kilépett Molnár Gál Pé-
ter, Koltai Tamás vagy Tarján Tamás.
Sõt! Volt egy játékunk Marcival: ki tud
kevésbé ismert színészt mondani.

Olyanokat, akiknek évtizedek alatt
sem jutott két-három mondatosnál na-
gyobb szerep, de azért elvegetáltak,
megelégedtek annyival, hogy unter-
mannok lehettek Salamon Béla, Alfonzó
vagy a kis Kabos poénjainál. S persze
becsülte a nagyokat is. Olyannyira, hogy
sikerült elcsábítania a – színésznek, né-
zõnek egyaránt – mind otthonosabbá
váló budai teátrumába színjátszásunk
legjelentõsebbjeit is. Úgyhogy estén-
ként elégedetten járathatta körbe tekin-
tetét a mindig zsúfolt nézõtéren, vagy
ha õ épp egy másik színházban töltötte
az estét, „személyes megbízottjaként”
ott volt az erkélyre vezetõ lépcsõsor
melletti oszlopon az a Gyémánt-portré,
amelyet a mester annyiszor festett meg,
amíg a megrendelõ azt nem mondta: na,
pont ilyen szép szeretnék lenni.

Amikor elkezdtem gyûjteni hazánk
nagyjainak személyes relikviáit, épp
egy nehéz vacsorát vezettünk le egy
könnyû gellérthegyi sétával, õ pedig
kapujukban egy kis türelmet kért. Pár
pillanat múlva visszajött a családi író-
géppel. A kopottas billentyûzetet az-
tán Kentaur kicserélte, s most ez ol-
vasható a klaviatúrán: „Nem mondha-
tom el senkinek, elmondom hát min-
denkinek.” Az idézet családban, Marci
köztünk maradt.

Egy primadonnának a kora a legfonto-
sabb. Szerepek jönnek, mennek, de az
évek száma marad. Sõt, nõttön-nõ.
Hogy legyen mibõl lefaragni, lexikonok-
ban átírni, interjúkban kicsit kozmeti-
kázni az anyakönyvet. Most mondd,
számít az a néhány év? Számít!

Felföldinek nem számított. Nem is
foglalkoztatta. Pontosabban: nem volt
rá szüksége. Sugárzóan szépnek in-
dult, õ volt az, aki kiragyogott a karból.
Azt pedig Cocteau-tól tudjuk, hogy a
szépség elõjoga határtalan, még azok-
ra is hatással van, akik nem vesznek
róla tudomást. Bár „papírja is volt ró-
la” (szépségverseny, 3. helyezés), a
felvételiztetõket, rendezõket, direkto-
rokat mindez eleinte nem nagyon ha-
totta meg. De a közönség azonnal a szí-
vébe zárta. Errõl egyes szám elsõ sze-
mélyben is tudnék mesélni.

Tizenöt éves voltam, amikor csen-
gettek, és én nyitottam ajtót. Anikó állt
a küszöbön. Idétlen kamaszhoz illõen
hebegtem-habogtam, mire megkér-
dezte, hány éves vagyok? – Jó, akkor
tegezõdjünk, elvégre csak hét évvel si-

kerültem elõbbre nálad – ajánlotta le-
zseren, amit persze boldogan elfogad-
tam. (Idõközben kiderült, apám hívta
meg anyám sóletjére. Kollégák voltak
a Vidám Színpadon. Mi pedig a többi
„színészgyerekkel”, Benedek Micuval,
Markos Gyurival és a többiekkel fel-
váltva voltunk szerelmesek – 1961-et
írunk – Anikóba, illetve a Kis Színpad
tánckarának további tagjaiba.)

A késõbbiekben – operett-nemfüg-
gõ lévén – egyre kevesebbet láttam
színpadon, inkább jótékonysági este-
ken, de bármit csinált (jazz, musical,
chanson, próza), mindenben jó volt. És
változatlanul szép. Bombázónak,
femme fatale-nak, érett szépasszony-
nak, elbûvölõ, idõs hölgynek egyaránt.
Nem csoda aztán, hogy az a sokat em-
legetett kor õt egyáltalán nem zavarta.

Évtizedekig szinte csak párjával, a
kiváló zeneszerzõ-karmester-zongo-
rista Körmendi Vilivel lehetett együtt
látni õket. Aztán újra egyedül. Pedig jó
volt összefutni velük nyaranta, a Pécsi
Országos Színházi Találkozón, amely-
nek Anikó volt az egyik motorja. A Ki-
rály utca valamelyik teraszán kávézgat-
va a legelegánsabb tengeri medvével,
Vilivel azt a titkon vágyott békebeli mi-
liõt sugározták, amely jobbára már
csak emlékeinkben, ott is csak halová-
nyan él. A mûvészvilág – jó értelemben
vett – legszínesebb párosa voltak.
Elõbb Vili ment el, aztán múlt év decem-
berében Anikó. A kép tovább szürkült.

És egyre fakóbbá válik.

A legrosszabb értelemben vett cím-
lapsztori lett egy ember halálából. Már
mindent elmondott a járókelõ, a men-
tõs, a család, a sok kolléga és barát,
mire vettem a bátorságot, hogy gépet
ragadjak. Mi csak haverok voltunk.
Sok ez vagy kevés? Az egész város a
haverja volt.

Néhány pillanatkép, kimerevítve.
Mámor a Tháliában, 2001. Eredeti-

leg Malek Andreáé a fõszerep, de há-
rom nap után vált a rendezõ, Gárdos
Péter. Liptai Claudia a beugró. A biz-
tos pont: Gesztesi Károly. Lapunk ren-
dezte a szó szerinti Premier-banket-
tet a Gundelben. Vendéglátóként a fõ-
szereplõk mellett ültem, s jól láthat-
tam, hogy a Mámor a meghajlással
nem szállt el. Olyannyira, hogy még a
desszert elõtt angolosan távoztak. Az
interjúígérettel bíró tévéstábok talán
még mindig várják õket...

Legközelebbi találkozásunkkor már
Panka is velük van. A szokásos évi ker-
ti Premier-buli, délután koncertek, de
a nap fénypontja a délelõtti Kötény Ku-
pa. Kispályás focibajnokság, négyfõs
csapatok, Sándor Csikar a bíró, Sze-
pesi a zsûrielnök, afféle mini-SZÚR.
(Fia, Gesztesi Máté remek karikatúrá-
val meg is örökíti az autogram-falon.)
Karcsi nem bíz semmit a véletlenre,
négyfõs csapatában a másik három
cca 150-szeres magyar válogatott.
Más kérdés, hogy így sem õk nyernek,
ám a cséká hamar vigasztalódik. In-
tenzív vízi akrobatika a medencében
Pankával. Megvannak a másnapi cím-
lapok.

Egy év múlva már az az elsõ kérdé-
se a színes napilap fotósának: Gesztesi
jön? – Nem tudom, délelõtt Szegeden
próbál Bodrogival, Gyula biztosra
mondta, hogy felérnek. De itt van már
Dobó Kata, Oroszlán Szonja, Tordy,
Garas, Kulka, Máthé Erzsi, Létay Dó-
ri, Charlie, Somló, Bródy, Szulák, jön
Udvaros, Eszenyi, Psota, Geszti,
Gallusz Niki, Ónodi, Nemcsák, Straub
– próbálom színesíteni a palettát. A
kolléga felhívja az ügyeletes szerkesz-
tõt, sorolja a kínálatot, majd összecso-
magol és elköszön. Sajnálja, õk Kar-
csit tervezték másnapra, két oldalra.

Rímel a történet az elõzõre, de a leg-
kevésbé Gesztesi tehet róla. Hacsak
nem a tehetsége, a sármja, sugárzó
férfibája, a hihetetlen népszerûsége
miatt. (Egyben látlelet sajtónk mentá-
lis állapotáról.) Anikóval szinte gyer-
mekkorunk óta együtt járunk meccs-

re. Most filmrendezõ fia, Laci fuvaroz
bennünket a pályára, a kapuban eszé-
be jut, õ is bejön, bár leginkább csak a
hangulat érdekli. Javában folyik az
MTK-Újpest találkozó, amikor a szom-
széd páholyba betoppan Gesztesi.
Rögtön kerül két fotós, buzgón kattog-
tatnak. Tõlük négy méterre ül a friss
Oscar-díjas Nemes Jeles – egy kockát
nem ér meg...

Néhány héttel az emlékezetes be-
mutató után futunk össze az utcán.
(Karinthy Marci kitalált neki egy testre
szabott szerepet: leginkább zongoráz-
nia és énekelnie kellett volna, ez azon-
ban – fogalmazzunk így – némi alko-
holos befolyásoltság miatt nem jött
össze. A sajtó múló rosszullétrõl,
gyógyszer-mellékhatásról ír.) Karcsi
is ezt a teóriát erõsítené most, de fél-
beszakítom: – Ne haragudj, ott voltam
a premieren. Elneveti magát: – Oké,
akkor beszéljünk másról.

Talán ez fog a legjobban hiányozni.
A póz nélküli lazasága, az önmagát
adó színpadi figurái, a „mi féldecikbõl
is érjük egymást” összekacsintó va-
gánysága. S hogy az örökösen elkó-
borló bárányka immár soha nem tér
vissza.

Imre már kilencven, a kilométeróra
száznegyven felett járt, amikor este,
zuhogó esõben, fényesen csillogó
sztrádán jöttünk haza szûkebb pát-
riájából, Siófokról. Bal keze a kormá-
nyon, a jobbal széles gesztusokkal
magyarázott, szobrászhoz illõen raj-
zolt a levegõben, mondandóját meg-
erõsítendõ. Szerencsére sokszor
volt alkalmam élvezni a társaságát,
akár orbánhegyi otthonában, akár
tóparti házában, akár nálunk, akár
Laktanya utcai saját múzeumában.
Mondhatnám, jókat vitatkoztunk, de
errõl szó sem volt. Bármilyen társa-
ság is verõdött össze, mindig õ me-
sélt, õ anekdotázott, õ vitte a prímet.
Zengõ, érces hangon, ahogy egy
szobrásztól elvárható. Mi meg hall-
gattuk.

Jó volt hallgatni. Szobrain túl is
jócskán volt mondanivalója. Ugyanaz-
zal a szarkazmussal, elegáns iróniá-

val, bölcs derûvel, ami ott bujkált al-
kotásaiban. Krómacél remekei dacol-
tak az idõjárás viszontagságaival. Ám
a változó idõkkel nem mindig tudtak
megbirkózni. Épp az egyik, a Vérme-
zõrõl eltüntetett szoborcsoportjára
utalt, amikor szóvá tettem, hogy az út-
ról nem igazán látszott jól: „Ez nem
autós mozi, tessék kiszállni!”

Õ most kiszállt. Emlékét megõrzi
több mint háromszáz köztéri munkája
szerte a világban, bárhol is legyenek
azok.

KARINTHY MÁRTON

FELFÖLDI ANIKÓ

GESZTESI KÁROLY

VARGA IMRE
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lier. – Igen? – kérdezte Marci kedélye-
sen: – És ön mivel foglalkozik?

Máig nem tudom, hogy a borszak-
értõt, vagy bennünket ugratott-e.

Névvel, szereppel, dátummal nem
lehetett kifogni rajta, bár õ színháztu-
lajdonos, író és rendezõ volt elsõsor-
ban, de ugyanúgy mindentudó a rival-
da világában, mint az erre „szakoso-
dott” kritikusok, a Premier egykori ro-
vatvezetõi, az azon a bizonyos ajtón
már korábban kilépett Molnár Gál Pé-
ter, Koltai Tamás vagy Tarján Tamás.
Sõt! Volt egy játékunk Marcival: ki tud
kevésbé ismert színészt mondani.

Olyanokat, akiknek évtizedek alatt
sem jutott két-három mondatosnál na-
gyobb szerep, de azért elvegetáltak,
megelégedtek annyival, hogy unter-
mannok lehettek Salamon Béla, Alfonzó
vagy a kis Kabos poénjainál. S persze
becsülte a nagyokat is. Olyannyira, hogy
sikerült elcsábítania a – színésznek, né-
zõnek egyaránt – mind otthonosabbá
váló budai teátrumába színjátszásunk
legjelentõsebbjeit is. Úgyhogy estén-
ként elégedetten járathatta körbe tekin-
tetét a mindig zsúfolt nézõtéren, vagy
ha õ épp egy másik színházban töltötte
az estét, „személyes megbízottjaként”
ott volt az erkélyre vezetõ lépcsõsor
melletti oszlopon az a Gyémánt-portré,
amelyet a mester annyiszor festett meg,
amíg a megrendelõ azt nem mondta: na,
pont ilyen szép szeretnék lenni.

Amikor elkezdtem gyûjteni hazánk
nagyjainak személyes relikviáit, épp
egy nehéz vacsorát vezettünk le egy
könnyû gellérthegyi sétával, õ pedig
kapujukban egy kis türelmet kért. Pár
pillanat múlva visszajött a családi író-
géppel. A kopottas billentyûzetet az-
tán Kentaur kicserélte, s most ez ol-
vasható a klaviatúrán: „Nem mondha-
tom el senkinek, elmondom hát min-
denkinek.” Az idézet családban, Marci
köztünk maradt.

Egy primadonnának a kora a legfonto-
sabb. Szerepek jönnek, mennek, de az
évek száma marad. Sõt, nõttön-nõ.
Hogy legyen mibõl lefaragni, lexikonok-
ban átírni, interjúkban kicsit kozmeti-
kázni az anyakönyvet. Most mondd,
számít az a néhány év? Számít!

Felföldinek nem számított. Nem is
foglalkoztatta. Pontosabban: nem volt
rá szüksége. Sugárzóan szépnek in-
dult, õ volt az, aki kiragyogott a karból.
Azt pedig Cocteau-tól tudjuk, hogy a
szépség elõjoga határtalan, még azok-
ra is hatással van, akik nem vesznek
róla tudomást. Bár „papírja is volt ró-
la” (szépségverseny, 3. helyezés), a
felvételiztetõket, rendezõket, direkto-
rokat mindez eleinte nem nagyon ha-
totta meg. De a közönség azonnal a szí-
vébe zárta. Errõl egyes szám elsõ sze-
mélyben is tudnék mesélni.

Tizenöt éves voltam, amikor csen-
gettek, és én nyitottam ajtót. Anikó állt
a küszöbön. Idétlen kamaszhoz illõen
hebegtem-habogtam, mire megkér-
dezte, hány éves vagyok? – Jó, akkor
tegezõdjünk, elvégre csak hét évvel si-

kerültem elõbbre nálad – ajánlotta le-
zseren, amit persze boldogan elfogad-
tam. (Idõközben kiderült, apám hívta
meg anyám sóletjére. Kollégák voltak
a Vidám Színpadon. Mi pedig a többi
„színészgyerekkel”, Benedek Micuval,
Markos Gyurival és a többiekkel fel-
váltva voltunk szerelmesek – 1961-et
írunk – Anikóba, illetve a Kis Színpad
tánckarának további tagjaiba.)

A késõbbiekben – operett-nemfüg-
gõ lévén – egyre kevesebbet láttam
színpadon, inkább jótékonysági este-
ken, de bármit csinált (jazz, musical,
chanson, próza), mindenben jó volt. És
változatlanul szép. Bombázónak,
femme fatale-nak, érett szépasszony-
nak, elbûvölõ, idõs hölgynek egyaránt.
Nem csoda aztán, hogy az a sokat em-
legetett kor õt egyáltalán nem zavarta.

Évtizedekig szinte csak párjával, a
kiváló zeneszerzõ-karmester-zongo-
rista Körmendi Vilivel lehetett együtt
látni õket. Aztán újra egyedül. Pedig jó
volt összefutni velük nyaranta, a Pécsi
Országos Színházi Találkozón, amely-
nek Anikó volt az egyik motorja. A Ki-
rály utca valamelyik teraszán kávézgat-
va a legelegánsabb tengeri medvével,
Vilivel azt a titkon vágyott békebeli mi-
liõt sugározták, amely jobbára már
csak emlékeinkben, ott is csak halová-
nyan él. A mûvészvilág – jó értelemben
vett – legszínesebb párosa voltak.
Elõbb Vili ment el, aztán múlt év decem-
berében Anikó. A kép tovább szürkült.

És egyre fakóbbá válik.

A legrosszabb értelemben vett cím-
lapsztori lett egy ember halálából. Már
mindent elmondott a járókelõ, a men-
tõs, a család, a sok kolléga és barát,
mire vettem a bátorságot, hogy gépet
ragadjak. Mi csak haverok voltunk.
Sok ez vagy kevés? Az egész város a
haverja volt.

Néhány pillanatkép, kimerevítve.
Mámor a Tháliában, 2001. Eredeti-

leg Malek Andreáé a fõszerep, de há-
rom nap után vált a rendezõ, Gárdos
Péter. Liptai Claudia a beugró. A biz-
tos pont: Gesztesi Károly. Lapunk ren-
dezte a szó szerinti Premier-banket-
tet a Gundelben. Vendéglátóként a fõ-
szereplõk mellett ültem, s jól láthat-
tam, hogy a Mámor a meghajlással
nem szállt el. Olyannyira, hogy még a
desszert elõtt angolosan távoztak. Az
interjúígérettel bíró tévéstábok talán
még mindig várják õket...

Legközelebbi találkozásunkkor már
Panka is velük van. A szokásos évi ker-
ti Premier-buli, délután koncertek, de
a nap fénypontja a délelõtti Kötény Ku-
pa. Kispályás focibajnokság, négyfõs
csapatok, Sándor Csikar a bíró, Sze-
pesi a zsûrielnök, afféle mini-SZÚR.
(Fia, Gesztesi Máté remek karikatúrá-
val meg is örökíti az autogram-falon.)
Karcsi nem bíz semmit a véletlenre,
négyfõs csapatában a másik három
cca 150-szeres magyar válogatott.
Más kérdés, hogy így sem õk nyernek,
ám a cséká hamar vigasztalódik. In-
tenzív vízi akrobatika a medencében
Pankával. Megvannak a másnapi cím-
lapok.

Egy év múlva már az az elsõ kérdé-
se a színes napilap fotósának: Gesztesi
jön? – Nem tudom, délelõtt Szegeden
próbál Bodrogival, Gyula biztosra
mondta, hogy felérnek. De itt van már
Dobó Kata, Oroszlán Szonja, Tordy,
Garas, Kulka, Máthé Erzsi, Létay Dó-
ri, Charlie, Somló, Bródy, Szulák, jön
Udvaros, Eszenyi, Psota, Geszti,
Gallusz Niki, Ónodi, Nemcsák, Straub
– próbálom színesíteni a palettát. A
kolléga felhívja az ügyeletes szerkesz-
tõt, sorolja a kínálatot, majd összecso-
magol és elköszön. Sajnálja, õk Kar-
csit tervezték másnapra, két oldalra.

Rímel a történet az elõzõre, de a leg-
kevésbé Gesztesi tehet róla. Hacsak
nem a tehetsége, a sármja, sugárzó
férfibája, a hihetetlen népszerûsége
miatt. (Egyben látlelet sajtónk mentá-
lis állapotáról.) Anikóval szinte gyer-
mekkorunk óta együtt járunk meccs-

re. Most filmrendezõ fia, Laci fuvaroz
bennünket a pályára, a kapuban eszé-
be jut, õ is bejön, bár leginkább csak a
hangulat érdekli. Javában folyik az
MTK-Újpest találkozó, amikor a szom-
széd páholyba betoppan Gesztesi.
Rögtön kerül két fotós, buzgón kattog-
tatnak. Tõlük négy méterre ül a friss
Oscar-díjas Nemes Jeles – egy kockát
nem ér meg...

Néhány héttel az emlékezetes be-
mutató után futunk össze az utcán.
(Karinthy Marci kitalált neki egy testre
szabott szerepet: leginkább zongoráz-
nia és énekelnie kellett volna, ez azon-
ban – fogalmazzunk így – némi alko-
holos befolyásoltság miatt nem jött
össze. A sajtó múló rosszullétrõl,
gyógyszer-mellékhatásról ír.) Karcsi
is ezt a teóriát erõsítené most, de fél-
beszakítom: – Ne haragudj, ott voltam
a premieren. Elneveti magát: – Oké,
akkor beszéljünk másról.

Talán ez fog a legjobban hiányozni.
A póz nélküli lazasága, az önmagát
adó színpadi figurái, a „mi féldecikbõl
is érjük egymást” összekacsintó va-
gánysága. S hogy az örökösen elkó-
borló bárányka immár soha nem tér
vissza.

Imre már kilencven, a kilométeróra
száznegyven felett járt, amikor este,
zuhogó esõben, fényesen csillogó
sztrádán jöttünk haza szûkebb pát-
riájából, Siófokról. Bal keze a kormá-
nyon, a jobbal széles gesztusokkal
magyarázott, szobrászhoz illõen raj-
zolt a levegõben, mondandóját meg-
erõsítendõ. Szerencsére sokszor
volt alkalmam élvezni a társaságát,
akár orbánhegyi otthonában, akár
tóparti házában, akár nálunk, akár
Laktanya utcai saját múzeumában.
Mondhatnám, jókat vitatkoztunk, de
errõl szó sem volt. Bármilyen társa-
ság is verõdött össze, mindig õ me-
sélt, õ anekdotázott, õ vitte a prímet.
Zengõ, érces hangon, ahogy egy
szobrásztól elvárható. Mi meg hall-
gattuk.

Jó volt hallgatni. Szobrain túl is
jócskán volt mondanivalója. Ugyanaz-
zal a szarkazmussal, elegáns iróniá-

val, bölcs derûvel, ami ott bujkált al-
kotásaiban. Krómacél remekei dacol-
tak az idõjárás viszontagságaival. Ám
a változó idõkkel nem mindig tudtak
megbirkózni. Épp az egyik, a Vérme-
zõrõl eltüntetett szoborcsoportjára
utalt, amikor szóvá tettem, hogy az út-
ról nem igazán látszott jól: „Ez nem
autós mozi, tessék kiszállni!”

Õ most kiszállt. Emlékét megõrzi
több mint háromszáz köztéri munkája
szerte a világban, bárhol is legyenek
azok.

KARINTHY MÁRTON

FELFÖLDI ANIKÓ

GESZTESI KÁROLY

VARGA IMRE


