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→ A 89-es zűrzavar évé-
ben a kolozsvári színház 
a Buszmegálló című 
előadást tűzte műsorára. 
Bátor tett volt a teátrum 
részéről, és Attila nem-
csak zeneszerzője volt a 
darabnak, hanem „néma 
zongoristaként” fel is tűnt 
benne. Lenyűgöző volt.

Demény Attila zeneszerző, 
karmester, operarendező, 
zongoraművész (1955. március 
2.–2021. május 11.) emlékére 

→ NÁNÓ CSABA

K ereken húsz évvel ezelőtt egy 
sepsiszentgyörgyi füstös kis 
bárban – utólag mintha az 

egész jelenet nem is lett volna va-
lóság – egy ütött-kopott zongora 
árválkodott az egyik sarokban. Ki 
tudja, milyen megfontolásból ke-
rült oda, kissé le volt már hango-
lódva. Látszott, hallatszott, hogy 
rendeltetése inkább a szemnek 
szól, mintsem a zenekedvelő fül-
nek, pusztán dísznek csöppent a 
kocsmába. Csakhogy egy vérbeli 
zongoraművésznek a hangszer 
akkor is hangszer, ha azt belepte 
a por, lekopott róla a festék, és in-
kább nyekereg, mint zenél. Szinte 
nem is rendeltünk még az étlapról, 
de Attila azonnal leült, s halkan 
megszólalt a Nagy utazás, a Sose 
halunk meg című fi lm betétdala. 
A kocsma elcsendesült, mindenki 
tátott szájjal hallgatta a rögtönzött 
koncertet. A jelenlévő vendégek 
egy kis lelki terápiát kaptak Atti-
lától.

Sose halunk meg – lüktet néha 
az ember fülében a lehetetlen kije-
lentés…

Ó, dehogynem. És a legfáj-
dalmasabb, hogy éppen akkor, 
amikor talán nem is a halál foglal-
koztat igazán. Hiszen bármilyen 
beteg is volt az utóbbi években 
Attila, amikor utoljára beszéltünk, 
tervekről, álmokról mesélt. Alig 

egy éve még lelkesen előszót írt 
közös operaigazgató barátunkról 
szóló kötetembe. Szerettem volna 
személyesen felkeresni – mai na-
pig közel laktunk egymáshoz –, 
ám a járványügyi helyzet ezt nem 
engedte meg. Nem tudtam, hogy 
soha többet nem látom…

Ismeretségünk nem a füstös 
szentgyörgyi éjszakából szárma-
zott. Sőt, oda is úgy kerültünk, 
hogy Budapesten egy közös isme-
rősünknél futottak össze útjaink, 
és Attila akkor vetette fel hirtelen 
ötlettől vezérelve, hogy jó lenne, 
ha vele mennék a székelyföldi vá-
rosba, ahol egy általa szervezett 
rendezvényen felolvashatnám 
egyik erre a célra készült írásomat. 
Örömmel tettem eleget a felkérés-
nek, mert amúgy is ritkán jártam 
akkoriban haza. Sepsiszentgyör-
gyöt pedig egyáltalán nem ismer-
tem. Attilát viszont igen…

Évtizedekig laktunk ugyana-
zon a környéken, akár iskolába 
mentem, akár később a munka-
helyemre, naponta elmentem há-
zuk előtt. Nagyobb volt nálam pár 
évvel, ezért inkább én ismertem 
őt, mintsem ő engem. Igaz, sokáig 
csak annyit tudtam, hogy ő Piros-

ka néninek, édesanyám egykori 
zenetanárának a fi a. Talán még 
fociztunk is közös csapatban a 
grundon, vagy szánkóztunk együtt 
a hosszú és meredek Cserei ut-
cában. Ám az a hét-nyolc év, ami 
elválasztott minket, bizonyos kor-
ban sokat számít. Egy 18–19 éves 
kamasznak már más a társasága 
és az érdeklődési köre, mint egy 12 
éves kölyöknek. De a nagy számok 
szabálya szerint – a sok nyár és tél, 
ami elkísérte ugyanazon a környé-
ken töltött gyerek-és kamaszévein-
ket – biztos, hogy legalább egyszer 
együtt rúgtuk a labdát a parkban, 
vagy alkalomadtán egyszerre sik-
lottunk le a szánnal.    

Jóval később, a 89-es zűrza-
var évében a kolozsvári színház a 
Buszmegálló című előadást tűzte 
műsorára. Bátor tett volt a teátrum 

részéről, és Attila nemcsak zene-
szerzője volt a darabnak, hanem 
„néma zongoristaként” fel is tűnt 
benne. Lenyűgöző volt. Fiatal volt 
még és erős, puszta jelenléte betöl-
tötte a színpadot.

Aztán később kezdődtek a 
bajok. De betegségében (és tán 
magányában) is alkotóember ma-
radt. „Ahogy az ember minden nap 
kinyit egy könyvet, és elolvas két 
mondatot, néha többet is, én is így 
vagyok: megszoktam, hogy előttem 
a kottalap, és ha ez nem történik 
meg, hiányérzetem van. Lelkiisme-
ret-furdalásom van, hogy aznap 
nem dolgoztam. Pedig sokszor az 
ember elgondolkodik, érdemes-e 
végezni ezt az egészet. De a szoká-
sok azért nagyban befolyásolják 
az embert” – mondta alig egy éve, 
amikor interjút készítettem vele. 

Attila tényleg az a személy volt, 
akinek a zene volt az élete…

Halálhírére előttem azonnal 
az a szentgyörgyi este és a füstös 
kocsma jelent meg lelki szeme-
im előtt. Mint egy fi lm. Akár egy 
néma mementó. A rozoga zon-
gorát biztos kidobták már abból 
a bárból. De annak a napnak az 
emléke, Attila huncut mosolya, a 
hangszerből magasba szálló dal-
lam, a halkan dúdolt szöveg min-
dig bennem fog élni.

Az 1955. március 2-án Kolozs-
váron született Demény Attila 
tartalmas zenei pályát futott be. 
A kolozsvári Gheorghe Dima Ze-
neművészeti Főiskolán 1979-ben 
végzett zongora- és zeneszerzés 
szakon, majd 1987-ben a bukares-
ti Színház- és Filmművészeti Főis-
kolán operarendezői képesítést 
szerzett. Sepsiszentgyörgyön kar-
mester, a nagyszebeni fi lharmóni-
ánál zongoraszólista volt. 1988-tól 
a kolozsvári Állami Magyar Opera 
rendezője, majd főrendezője. 1993 
óta a Romániai Magyar Zenetársa-
ság elnöke, a Magyar Zeneszerzők 
Egyesületének tagja. Zongorista-
ként több mint 300 egyéni szóló-, 
kamara- és zenekari estje volt. 
Számos színházi kísérőzenét szer-
zett, és több színházi produkció 
zenei vezetője volt. Szimfonikus 
hangversenyeket és operaelőadá-
sokat vezényelt. Több mint húsz 
opera rendezője. 2001-ben Nádas-
dy Kálmán-díjat vehetett át a Ma-
gyar Kulturális Örökség Minisz-
tériumától. 2010-ben a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztike-
resztjével, 2020-ban Erkel-díjjal 
tüntették ki.

Ötvenöt esztendeje hunyt el 
Tamási Áron, „akit Erdély 
adott a magyar irodalomnak”.
N. CS.

H a valakit nem is igazán ér-
dekel a magyar irodalom, 
annyira legalább iskolás 

korából emlékszik, hogy Tamási 
tollából született az Ábel-trilógia. 
Pedig a farkaslaki születésű szerző 
(és nem mellesleg politikus) ennél 
jóval többet tett le kultúránk kép-
zeletbeli asztalára.

Tamási Áron kisbirtokos, sze-
gény  székely  földművescsalád 
gyermekeként született 1897. szep-
tember 20-án. „Tamási Áron szülő-
faluja, Farkaslaka, a szőke Nyikó- 
mentén húzódik, vasútállomása 
nincsen, Székelyudvarhelyről még 
kilométereken keresztül zörgött 
a szekér, mire elértük. Nem bús-
lakodik éppen az Isten háta mö-
gött, csak tisztes távolban az élet 
országútjától, így eléggé zárt élet 
jutott néki, ez pedig a hagyomány 
megmaradását és a belső légkör 
sűrűsödését jelentette, tehát fölöt-
te alkalmas volt író teremtésére” – 
írja Féja Géza a Tamási Áron alko-
tásai és vallomásai tükrében című 
monográfi ájában. „Van nekem egy 

falum. Némelykor, ha lelkemmel 
burkolom magam körül, úgy tet-
szik, mintha én építettem volna 
őt, mikor még Isten szándékában 
laktam. Máskor meg szülőmnek 
érzem, aki egy csillagos estén, 
szomorú-mókás mese után fogant 
engem” – vallja Tamási Áron egyik 
művében. 

Távol, és mégis közel
Idézett monográfi ájában Féja 
pontos leírást ad a későbbi író 
gyerekkori érzelmeiről. „Édesany-
ját szerette legjobban ezen a vilá-
gon, mégis apjának az alakja és a 
sorsa izgatta mindvégig. Anyjától 
örökölte humorát, játszi kedélyét 
és bölcsességét, apjától merőben 
mást kapott, drámai elemet, a 
szenvedélyeit. Gyermekkorában 
természetesen nem értette apjának 
befelé néző komorságát, riasztot-
ták időnként föllávázó kitörései, a 
szombat esték, midőn nemegyszer 
borosan, sőt véresen tért haza. Fájt 
néki a keménység, mellyel korán 
nehéz munkához szoktatta és az 
elkeseredett ember olykori igaz-
ságtalanságai. Csak később értette 
meg, hogy ő is ki akart törni a fa-
luból, különb sorsra érdemesnek 
tudta magát, ezért maradt örökké 
füstölgő vulkán. Azt is megérezte, 

hogy amennyiben otthon marad, 
ugyanolyan meghasonlott ember 
válik belőle, mint édesapja. Az apai 
és az anyai elem szüntelenül vi-
askodott Tamási Áronban. Midőn 
elmélázott, vagy humora csordult, 
mintha édesanyja emelte volna fel 
bévül az arcát. Ám, ha egyensúlyát 
vesztette, az apai örökség lepte el, 
akár az árvíz.”

Az első világháború után csa-
ládjával együtt a Romániához 
csatolt Erdélyben maradt, majd 
1923 júliusában, 26 éves korában 
kivándorolt az Amerikai Egyesült 
Államokba, ahol volt alkalmi mun-
kás, majd banktisztviselő is, noha 
írói karrierje épp ekkoriban kezdett 
beindulni. Szász Tamás, a pogány 
című novellájával ekkor nyerte 
meg a Keleti Újság novellapályá-
zatát. 

A székely népballadák, népda-
lok és népi mókák ihlették azokat a 
novellákat, amelyekből első köte-
te, a Lélekindulás összeállt. Ame-
rikából küldte haza a kéziratot a 
kolozsvári kiadóhoz, ahol 1925-ben 
megjelent. A műre a romániai ma-
gyar és a magyarországi irodalom 
is azonnal felfi gyelt. Áprily Lajos 
így méltatta az induló író kötetét: 
„megható könyv a Tamási Áron 
novellás kötete. Az Amerikába ki-

vándorolt székely fi ú küld benne 
szépséges, nosztalgiás üzenetet 
a pátriának, mely nem volt elég 
erős ahhoz, hogy karjaival vissza-
tartsa a tőle elszakadni készülő 
„föld-emberét”. Gary, Welch, New 
York váltakoznak a gyulafehérvári 
és kolozsvári keltezésű elbeszélé-
sek dátumnevei között, jelezve az 
utat, amelyet a farkaslaki székely 
megtett a világháború lélekmélyítő 
tapasztalatai után.”

Siker és mellőzés
Miután visszatért Amerikából, 
mintegy két évtizedig (1926 és 1944 
között) Kolozsváron élt, négyszer 
tüntették ki Baumgarten-díjjal, 
1940-ben pedig átvehette a Cor-
vin-koszorút is. Az Erdélyi Helikon 
alapítója volt, ahol a már befutott 
írók mellett (Kós Károly, Áprily La-
jos, Kuncz Aladár) fi atal tehetségek 
is (Dsida Jenő, Karácsony Benő) 
közöltek. Életművének egyik 
csúcspontjára 1933–34-ben jutott, 
amikor megjelent Ábel-trilógiája, 
máig legnépszerűbb regénye. Drá-
maírói pályája is ez idő tájt bonta-
kozott ki. Görög klasszikusoktól 
tanulva, a 20. század avantgárd 
áramlatait is átszűrve magán, 
1932-ben írta meg „székely népi 
játékát”, az Énekes madár című 

színművet, amelyet a kolozsvári 
bemutató után a budapesti Nem-
zeti Színház is műsorára tűzött. 

A második bécsi döntéssel 
1940-ben Kolozsvár, illetve Tamási 
Áron szűkebb otthona is visszake-
rült Magyarországhoz. Ettől kezdve 
az erdélyi mellett a magyarországi 
irodalmi életben is aktívan részt 
vett, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagjává választotta. 
1944 augusztusában az Erdélyi Ma-
gyar Tanács tagjaként a háborúból 
való kilépést szorgalmazta. Buda-
pest ostromát feleségével Bajor Gi-
zinek, a kor kiváló színésznőjének 
házában vészelte át.

A második világháború után 
Tamásit kiszorították az irodalmi 
életből, egyúttal akadémiai levele-
ző tagságától is megfosztották; ek-
koriban leginkább jeleneteket, báb-
játékokat, verses önéletrajzot írt. A 
Sztálin halála utáni enyhülés éve-
iben jelenhettek meg ismét cikkei, 
elbeszélései, és a Kossuth-díjat is 
megkapta. 1966. május 26-án hunyt 
el, kívánságára szülőfalujában, Far-
kaslakán temették el. Itt látható a 
sírja a templomkertben, sírkövén ez 
a felirat olvasható:

Törzsében székely volt, fi a Hun-
niának / Hűséges szolgája bomlott 
századának.

A kopott zongora – In memoriam Demény Attila

Tamási Áron, egy bomlott század hűséges szolgája




