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C Z I G Á N Y   G Y Ö R G Y

Balaton-parti lélek

(Két epizód)

Nyári kirándulás…
Valóban ennek örömét, gyermeki izgalmát élhettük meg Lellén, a múlt szá-

zad hetvenes éveiben Farkas Ferenc Kossuth-díjas zeneszerzõ vízparti kertjé-
ben, otthonában. Éppen „Nyári kirándulások” címû zongoradarab-sorozatán
dolgozott.  Ilyen cím akkor korszerûtlenül meglepõ volt, hiszen a kortárs zene
szeriális-szigorúságú korszakának éveit éltük, magára adó zeneszerzõ csak szak-
mai néven adott ki darabot a kezébõl: „Organismi,  Mikrostrukturák,
Formazioni” – ezek voltak e megszokott elnevezések… Farkas Ferenc azonban
igazi mester volt, Respighi tanítványa: õt a latin szellem, a pannón táj derûje,
természetessége éltette. Ligetitõl Petrovicsig jelentõs zeneszerzõk sorát taní-
totta. Balatoni magányában látogattuk meg, hogy a zeneszerzõ életének, csön-
des, mindennapi epizódjait filmre vegyük s beszélgethessünk vele.

Ehhez persze tizenöt-húsz televiziós munkatárs nyüzsgése kellett, mert
„kisvasútat” építettünk a tó partjától otthona küszöbéig, hogy sétánkat a ka-
mera kísérhesse, egy Volga nyitott csomagtartójába fészkelõdött az egyik ope-
ratõr, hogy az autót követõ kerékpárost, a boltból kora reggel érkezõ mestert a
kormányra akasztott kis szatyrával  megörökíthessük.

Igazi majális hangulat: Farkas Ferenc felesége könnyedén terített asztalokat
a kertben, hogy ebédidõben a teljes stáb jóllakhasson gulyáslevessel. Persze
egy pohár bor is járt a déli pihenõhöz.

Sétáltunk a parton, s a latin szellemrõl beszélgettünk. Mi is ez? Õ Vivaldit
emlegette merészen még J.S.Bach csodájával szemben is. Mert Bach néha
hosszú, túl bonyolult…Szõnyi István festõmûvészre hivatkozott, aki elpana-
szolta neki a szakadatlan tanítás hátrányát: végül az ember már minden mûben
csak a hibákat, a javítani való dolgokat látja.

Kedves íróit, költõit, festõit sorolta..Latin szellem? A forma, az arányok
tisztelete,a nagyképûségtõl való mentesség. Ha valaki meglátja messzirõl Ró-
mában a Szent Péter templomot – mondta – talán azt kérdezi: ez ilyen kicsi?!
Ami bár óriás, nem hivalkodik a méreteivel. Törekvés az érthetõségre: világos-
ság, a sokrétû és bonyolult dolgok tiszta rajzú felmutatása! Mozartnál is jelen
van a latin szellem, nemcsak az olaszoknál, franciáknál. Webernnél is, akinek
hallatlanul cizellált, egészen rövid lélegzetû, de nagyon tömör formái  latin
szellmûek. Vagy Gounod, akinek  (nem operái)  egyéb mûvei közt nagyon sok
szép, arányos, kecses darab akad. És éppen egyházi zenéjében. Azután Fauré –
alig ismerik nálunk.  Különös módon a magyar népdalnak a szerkezete, ez a
szigorúan, mérnökien szekesztett négysoros szerkezet nagyon is egybevág a
latin arányokkal.  Ha körülnézel a szobámban – sétánk már ide vezetett – a
láda, a szuszék, a szökröny, ahogy Baranyában mondják, a népmûvészetnek
szigorúan szimmetrikus fajtájából való. Van azonban olyan hajlam is, amelyik
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ezt a merev szimmetriát megtöri. Példa rá József Attila népi ihletésû verse, a
Betlehemi királyok… „Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk  /  Három király mi va-
gyunk…”  A „mi vagyunk” feleletét másodszor nem ismétli meg: ez teremt  va-
lami finom, játékos szimmetria-ellenhatást.  Akár egy tálas, egy népmûvészeti
remek, amelyiknek az alsó részén a két oldal szimmetriát ad, mégis a bennük
ábrázolt virág-motívumok különböznek…

Tihany, délután, valamikor 1961-ben.
Húsz esztendõs feleségemmel vágtunk neki a meredeknek, föl Illyésék tera-

szához.  Mintha színpadi gépezet emelne a föld alól föl az asztal körül ülõkhöz.
Elõbb csak arcunk, vállunk látszik: szemérmesen bólogatunk, majd tétlen ácsor-
gunk Illyés Gyula társasága kellõs közepén. Alattunk a fél hegy, a fél Balaton.

Illyés rögtön segít zavarunkon. Egy kézmozdulattal megakadályozza, hogy
udvarias hátrálással belelépjek az uborkás üvegbe s bíztat: vendégségben azon-
nal enni kell, ez föloldja a feszültséget.

Máskor kettesben voltunk, a hangfelevevõrõl nem vett tudomást. Szabó
Lõrinc látogatásairól szólt, itt, nála születtek meg a Huszonhatodik év ciklusá-
nak szép szonettjei.

– Valahányszor elkészült egy darabbal – újságolta Illyés egy friss hír örömé-
vel az arcán – fölkopogott hozzám egy seprûnyéllel, hogy jöjjek le: hihetetlenül
boldog volt ebben a mély gyászban, valósággal repesett! Megrendítõ az emlék
is. Nekem volt egy nagyon rossz írógépem, a szalagjával soha nem boldogul-
tunk. Õ is iparos fiú, én is, minden ügyességünket bele tettük, hogy összevarr-
juk a szalagot, de az csak nem mûködött. Azért õ mégis legépelte a verseket,
mert mikor elkészült egy-egy darabbal, ragaszkodott hozzá, hogy rögtön gép-
ben, betû szerint lássa a verset, mert hiszen tudod, a vizualitás milyen hatással
van a költõre: mintha már ki volna nyomtatva… És az élmény hatása alatt
patakzottak szemébõl a könnyek, de ugyanakkor hallva az én gratulációmat,
mert mindnyájan tudjuk, hogy milyen remekeket csinált, akkor ebben a gyász-
ban is fölragyogott az arca és majdnem egy boldog állapotba került. Ilyen az
élmény megcsinálása akár egy mélyen tragikus anyagból is

Néztük a tájat, hevesen sütött a nap. Ittunk egy pohárka bort is.
– Mint minden mûvész – folytatta a történetet Illyés – nagyon takarékos

volt, saját ruháját nem koptatta Tihanyban, hanem volt nekem egy öreg mac-
kóm, azt vette magára. Sõt, kikerestünk valami rosszabb inget és egyebeket is
számára. Az embereknek általam sose méltányolt mániájuk van a nagy írók
kegyeleti tárgyai iránt. Jó egypárszor jöttek ide: hát ebben a szobában írta azo-
kat a megrendítõ verseket? A ceruza nincs meg, vagy a papír, amire írt?

– Az nincs meg – feleltem – de a gatya, amiben a legforróbb szerelmes verse-
ket írta, parancsoljanak, ott van, most mosta föl a sógornõm azzal a mackóval
a szobát…. Ezt senki nem méltányolta, itt a különös freudi kapcsolattal meg-
állt a fantázia. Egy szemüveget, egy kalapot, egy noteszt elvittek volna, – ez
humoros volt számomra mindig. Ha kimész, megtalálod a szérûben ezeket a
szent ereklyéket. Ez nem kell az embereknek.  A dárda kell, amivel Petõfit le-
szúrták, de úgy látszik Petõfi inge már kevésbé…

Mulattam Illyés iróniáján, õ is nevetett. Nem kérdeztem semmit, vártam,
hogy kis csönd után újra megszólal. Igen, ezt tudom mondani szegény Lõrinc-
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rõl.  Hát mit? Halat nem evett, bort nem ivott, a vajat, a zsírt és a mézet kanál-
lal ette. Evõkanállal ette a zsírt. Már ezt, mint esztétikai érdekességet mon-
dom, azt hiszem, ez közelebb vezet zsenijének megértéséhez…

– Nemcsak Szabó Lõrinc, hiszen megírtad Balaton könyvedben Gyula bá-
tyám – szeretett vendége volt itteni házatoknak Eluard is –, igyekeztem e be-
szélgetés lendületét támogatni még..

Illyés elkomolyodott, de kedvvel  folytatta.
– Szomorú események után jött ide. Meghalt a felesége. Ez mélyen lesújtot-

ta, abba is akarta hagyni az írást. És mivel amúgy is megint anyagi gondjai
voltak, pénzt kellett keresnie, rádióelõadás sorozatba vágott bele. A te szak-
mádba… a Partizán üdülõben kapott szobát, de írni mindig ide jött Eluard.  És
Ika kislányként vele játszott. Ott van a távoli árnyékszéknek az ajtaja, azt kinyi-
totta s mivel nekem volt egy légpuskám, hát napközben Ikával versenyt lõttek.
Fölrajzoltak egy kört az ajtó közepébe, s ezzel szórakoztak. Madarat, élõ állatot
persze nem akartak lelõni, ellenben, minthogy a felsõ kertben rengeteg gyü-
mölcs volt, Eluard azzal szórakozott – két komoly munka közt pihenésül –,
hogy légpuskával lelõtte a gyümölcsöket. Valahányszor lelõtt egy õszibarackot,
nagy diadallal hozta be, és azt megettük. De lassanként az õszibarackok elfogy-
tak. Abban az évben én tréfából dinnyetenyésztéssel kisérleteztem, sárgadinnyé-
vel. Itt a hegyen ez nem terem, illetõleg ököl nagyságú kis dinnyék termettek.
És Flóra, hogy mégis valami lelõni valót adjon neki, ezeket a dinnyéket fel-
akasztotta a fára. Másik fára, természetesen. Eluard lelõtte a dinnyét s ámulva
nézte. Köztudott: egymást ugrattuk, tréfáltunk folyton. Hát dinnye a fán?! –
kérdezte. Mondom: ugye Micsurin… az új, nagy vívmányok… Rögtön elhitte.
Nálunk Franciaországban a dinnye inkább a földön terem – mondta csöndes
tanácsként is. Flóra azt hitte mindez csak tréfa s csak valami gyümölcs kell a
fára s mikor a dinnyék is elfogytak, uborkákat akasztott fel neki valamelyik fára.
Hát ez mi?! – képedt el Eluard – Tihanyban az uborka is fán terem?! Akkor
ébredt rá a tréfára s rájött, hogy Franciaország és hazánk közt azért mégsincs
olyan óriási különbség s nem valamiféle elvarázsolt faluban él hetek óta. A
franciák nagyon jól érezték magukat nálunk általában. A magyaroknak a játé-
kos, a szomorúságban is könnyedségre hajló beszédmodora nincs meg a néme-
tekben, sem a csehekben, nincs meg a körölöttünk élõ népekben, de megvan
az olaszokban, a franciákban és azt hiszem a lengyelekben. A tréfás, könnyed
hang, az ostoba elõitéleteknek azonnali kifigurázása, minden tekintélynek a
fölfricskázása, ahogyan a Tamási Áron írásaiban mondjuk az erdélyi magyar
parasztok: csipkelõdve, finom, szellemi kardvívásra hajlamosan váltanak esz-
mét: ez a franciáknak és a magyar szellemi életnek is örökölt, majdnem azt
lehet mondani ilyen góbészerû sajátossága. Aminek az alapja szerintem igen
értékes dolog, mert akinek õszinte érzelem van a szívében, az nehezen tudja
azt közvetlenül kimondani, a szemérem tartja vissza.

Kiittuk a maradék bort. Illyés lekisért a lépcsõkig. Párás idõ volt, tengernek
kellett látnom a tavat.


