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Bartók jelenléte

Hiszen Bartók az év minden napján és a
nap minden órájában jelen van Ma-
gyarországon. Talán csak a kora hajnali
órákban nincsen olyan perc, amikor a rá-
dióban valamelyik műve fel ne csendül-ne -
vagy nem is ide illő, nem is hozzá méltó
ige ez: fel ne zendülne, zúdulna, horkanna,
sikoltana, üvöltene, szétzúzva még ma is,
fél évszázaddal első felhangzásuk,
negyeddel a mester halála után a
szokványokat és a megszokásokat, fel-
bolygatva azt, ami bennünk kényelmes és
belenyugvó, azt, ami hamis harmóniára,
kellemetes összecsendülésekre vágyik, és
teremtve helyette fájdalmas, mert igaz,
valóságos, mert nehezen elviselhető, békét
bontva békességet alkotó összhangot.

Hiszen nincsen este, hogy lemezját-
szónkra fel ne tennénk egy-egy új Bartók-
lemezt; hiszen káprázatosan sikerült, teljes
hanglemezkiadásának mostanában jelennek
meg újabb és újabb darabjai, vagy most van
pénzünk, hogy megvegyük őket. Az egész
ország most hatol be ezeken a lemezeken
keresztül a bar-tóki mű eddig rejtett
geológiai mélységeibe, most térképezi fel a
füle, a tudata, a lelke számára a bartóki
zene eddig bejáratlan tájait.

„Hiszen" - így kezdtem ezeket a
mondatokat. Lehet-e Bartók még jobban is
jelen? Vagy megfordítva: jelen van-e azok
tudatában, akik még mindig a „Zöld a
kukorica, Kati"-val. forralják fel a vérüket,
és a „Rózsabokorban jöttem a világra"-
szerű dallantyúktól érzelmesednek el, és
tartják ráadásul igazán magyarnak, mint -
Horváth Teri csalafinta alakításában - a
Bartókiána-beli parasztasszony hatvan
évvel ezelőtt. Mert közben természetesen
egész idő alatt a Kazimir rendezte
rendhagyó szín-műre gondolok, a
Tháliából. E darab óta és e kísérlettől
kezdve Bartók jobban jelen van
Magyarországon, mint előtte. Éppen ezért,
mert a mindennapi és minden órányi
jelenlétéről szóló mondatokat hiszennel
kell kezdeni.

Hála Kazimir Károly kereső szelle-
mének, művészi nyugtalanságának és
színházvezetői nyughatatlanságának, és

hála Kozák András Bartókká lényegült
alakításának, Bartók élete, személye,
drámája, tragédiája és katarzisa közelebb
került a közönséghez. És a zenéje? Egy kis
türelmet, hiszen éppen erre vonatkozik a
hiszen. Amit a Thália bemutat, azt
dokumentumdrámának nevezi: jelenetsor
Bartók Béla életének eseményeiből,
ellentmondásaiból, idézetek le-veleiből,
darabok és egészek emberi kapcsolataiból,
völgyek és hegyek sorsának hullámzásából,
egy villanat betegségéből, csak egy sírkő
fényképe halálából, és végül nem a
legügyesebben ki-nyitott kapu
halhatatlanságára. Már így leírva, tehát
csontig fogyasztva is, csupa izgalom,
fölkelti a várakozást, csigázza az
érdeklődést. De drámai mű-e?

Legkönnyebb egyszerűen úgy felelni,
hogy új a dramaturgia a világ minden
színpadán és a világszínpadon, a Bar-
tókiána is ebbe a tág műfajba tartozik.
Vagy így: Bartók küzdelme a zenei meg
nem értéssel, a művészi vetélytársakkal és
lesipuskásokkal, a politikai ellenfelekkel és
ellenségekkel, Bartók nagyon magyar
dilemmája a „menni vagy maradni", a nagy
európai sikerek és az amerikai
megpróbáltatások, mindez együtt nem
dráma a szónak hagyományos értelmében,
de színpadi művé teszi az újszerű, a
szokványokat merész képzelő-erővel
félrelökő rendezői megoldás.

Ez is sok, de nem elég, ám ettől is
jobban jelen van Bartók Budapesten, és
vele együtt kortársai és kora, minde-
nekelőtt csillagtársa a zenei égbolton és a
nemzet firmamentumán, Kodály Zoltán,
akit az ugyancsak fiatal Harsányi Gábor
megvesztegetően tökéletes maszkkal,
beszédmodorral, fejtartással elevenít meg,
külsőségeiben. Jelen van a szín-padon egy-
egy jelenetben vagy a háttér-be vetített
fényképen, amiről nem tudom, szükséges-
e, a század első évtizedeinek egész
Magyarországa: Mihalovich, a
Zeneakadémia értetlen igazgatója és
Thomán tanár úr, a fiatal láng-ész
útrabocsátója; itt vannak a nagy kar-
mesterek, akik útját egyengették: Tango
Egisto, Szenkár Dezső, Ferencsik János -
valamennyit Rátonyi Róbert játssza olyan
komolyan, ahogyan csak egy víg-játéki
színész képes. Felvonulnak a régi
Magyarország jellegzetes alakjai, egy is-
meretlen nevű, nótáztató alispántól, a
túlméretezett Bangha páteren át egészen
Horthy Miklósig, akit természetesen Ko-
vács Károly alakít, otthonos biztonsággal,
a figura egész strammságának és
bárgyúságának érzékeltetésével.

De főképpen jelen van a másik Ma-
gyarország: Ady Endréé és Balázs Béláé és
József Attiláé és Reinitz Béláé és Tóth
Aladáré és mindazoké, akik a nagy
nemzedéki és nemzeti drámában Bartók,
tehát az igazság, Bartók, tehát a haladás,
Bartók, tehát a művészet oldalán álltak.
„Dráma", csúszott ki az író-gépem
billentyűi alól a szó. Bartók éle-te drámai
volt, a hagyományos dramaturgia
értelmében, ám ettől a róla szóló színpadi
mű még nem lesz dráma, se a szónak
hagyományos, se újabb jelentésében.

A Bartókiána mégis tele van drámai-
sággal, a közönség részt vesz a cselek-
ményben, megtörténik az irodalom és a
színpad ritka és nagy hittitka: a néző
azonosul a hőssel. De mivel is azonosul?
Bartók jellemével, hajthatatlanságával,
hajlíthatatlanságával, megalkuvási
képtelenségével. Ez nem „csak", mégis így
kell mondanom: ha csak ennyi volna,
Kristóf Károly gondosan, nagy
anyagismerettel és tereptájékozottsággal
összegyűjtött életrajzi anyagából
szabályos, ódramaturgiai színművet is
lehetett volna írni. Ilyen már sok van, a
magyar drámairodalomban is, ennél a
Bartókiána, több, mert az azonosulás
jellege más. Itt kerül vissza, elgondol-
koztató mozzanatként a zene kérdése.
Bartók elválaszthatatlan a zenéjétől. Ha
Bartókot mondunk, zenét mondunk,
ugyanúgy, mint Bach, Mozart, Beethoven
nevére, ugyanúgy, mint Petőfiére, József
Attiláéra verset.

Ha a Bartókiána akár a legklasszikusabb
és ezért még mindig a legközvetlenebbül
ható drámai módszerrel ábrázolná
Bartóknak, az embernek drámáját és
mutatná fel emberi példáját, egy ütemnyi
muzsikának sem kellene cl-hangzania.
Nem hiányozna senkinek, mert nem erről
volna szó. Most kerüljük meg az asztalt, és
üljünk le a másik oldalára. Ha a Harmadik
zongoraversenyt hallgatom, megrendülök,
pokolra zuhanok és a mennybe szállok, de
nem sokat számít, tudom-e Bartók
életének összecsapásait, ismerem-e
jellemének kristályszerkezetét. A (nem
létező) prózai drámában az emberrel
azonosulnék, a (szerencsére létező)
zongoraverseny közben a zenével. A
Thália előadása közben a színpad és a
közönség között jön létre a dráma.

A néző azonosul a hőssel. A hős Bartók.
De Bartókkal nem lehet a zenéje nélkül
azonosulni. Az újfajta dramaturgia
lehetővé teszi, hogy a zene az operet-



té vagy musicallé válás nélkül szerves
része legyen a cselekménynek - de hiszen
nincs is igazi cselekmény, tehát szerves
része a folyamatnak, ami éppen a zene
révén lép elő cselekménnyé. A nézők
azonosulnának a zenével, de csak kevesen
tudnak. A többség kénytelen ráébredni,
hogy a mese róla is szól. 6 maga a
színpadon nem biztos, hogy Bartók
oldalán állna. Mármint nem akkor,
amikor jellemének szilárdságával, politi-
kai bátorságával, eszméinek tisztaságával
azonosulhat, hanem amikor a zenéjével. A
Bartókiánában a közönség a drámai
ellenlábas.

Mert igaz, hogy Bartók mindennap jelen
van a rádióban és a lemezjátszónkon,
jelen van mint elvont fogalom, mint a
hűség és a művészet eszménye, mint
„tiszta forrás". De zenéje még nem vilt
olyan otthonossá a fülben, mint neve a
köztudatban. A bartóki zene, amely
egyszerre mai, holnapi és ezeréves, amely
egyszerre hangzavar és összhang, zűr és
megnyugvás - gondoljunk Illyés nagy
versére! -, amely egyszerre népi és
felséges, még nem foglalta el illő és
méltó helyét a magyar társadalomban.
Vagy pianóban szólva: a közönségben.

Erre az ellentmondásra eszméltet rá a
Bartókiána. Ha Kazimir a jelenetsort el-
hozná a máig, szájba rágna. Így elindít
egy belső folyamatot. Az előadasok drá-
mai feszültsége a színpad és a nézőtér
között, az azonosulás magas foka feléb-
reszti-felébresztheti a vágyat a teljes
azonosulás iránt. Bartók személye és ze-
néje együtt a közönség olyan rétegeihez
jut el - a Thália nagy mester abban, hogy
bevigye a színházba az embereknek azt a
részét, amely túlnyomónak mondható, és
amelyet - ezt már nem Heltai, hanem az
Unesco - „non-public"-nek, „nem-
közönségnek" nevez. Ezeknek a lelkében
van Bartók jobban jelen a Bartókiána óta,
mint előtte.

Hogyan? Úgy, hogy színház. Mások a
törvényei, mint a logikának, és mások,
mint az irodalomnak. Például úgy, aho-
gyan Kozák Bartókot játszik a
Bartókiánában anélkül, hogy játszaná. A
Bartókot megszemélyesítő színész a
zongora mellé áll, a színfalak mögül kilép
egy fiatal zongoraművész, ő ül a zongora
mellé, ő játszik. Az ujjaival. Az arcával
Kozák András játssza Bartókot. A két
ember ott, a színpadon, még kettő, de már
a nézőtér első sorában eggyé válik. Mert
az előadás jó színház.

És mert jó színház, társadalmi szerepe
van.

HERMANN ISTVÁN

Egy színpadi emlékmű
a Tháliában

A Thália új otthonba költözött, az egy-
kori Radius mozi, majd többféle szín-ház
helyiségébe, és a Bartókiánát választotta
bemutató előadásként. Nem véletlen ez,
hanem összefügg a főrendező és a színház
útjával, tehát Kazimiréval és a Tháliáéval.
Kazimir Károly ugyanis rendkívül érdekes
pályát futott be. Elindult azzal a
meggyőződéssel, hogy a magvar színházak
műsorpolitikája igencsak szűkös. Így tehát
elkezdte kitapogatni: mi hiányzik. Az
ötvenes évek végén hiányzott a görög
dráma, és Kazimir színpadra hozott görög
drámákat már Miskolcon is (előtte a Vihar
társrendezője volt a Nemzetiben), majd
megteremtette a nyári körszínpadot és
oratóriumszerűen előadta az Oidipuszt. A
fiatal Kazimirnak teljesen igaza volt, és ha
felfogásmódjával itt-ott lehetett is
vitatkozni, kétségtelenül új színt és új
hangot jelentett a magyar színpadon.

A későbbiekben is folytatta a hiányok
kitapogatásának útját. Nem óhajtok teljes
felsorolást adni, csupán egy-két jel-
legzetes példát szeretnék megemlíteni.
Még a Vígszínházban az ő kezdeménye-
zése volt Sheridan A rágalom iskolája
című vígjátékának előadása. Ezért is sok
gáncs érte, pedig igaza volt, egyrészt
azért, mert ha magyar színpadon nem
szoktuk is meg a 18. századi angol víg
játékot ((nagyon sok érdekes van a 18.

századi angol vígjátékban, s nemcsak
Sheridan, hanem Goldsmith műveiben is),
végre valaki megpróbálkozott vele,
mégpedig szellemesen, ügyesen és ak-
tuálisan. Az aktualitásra sokan nem is
mertek gondolni, hiszen éppen egy „nyo-
mott" időszakban hozta színre Sheridant
Kazimir, és a közegellenállás is, valamint
a magyar színházi hagyományok
egyoldalúsága is akadályozta a sikert.

Ismét csak nem a teljesség igényévei
említeném meg, hogy Kazimir a Tháliában
Magyarországon hosszú idő után először
nem a Phaedrát hozta a Racine-darabok
közül színre - amelynek nagyobb
hagyománya volt -, hanem magyar
színpadon szokatlan módon a Bri-
tannicust. Ebben is igaza volt. Tehát a
klasszikus örökségből is valahogy úgy

igyekezett válogatni, hogy szokatlant, íjat
mondjon, új és nagy fákba vágta a
fejszéjét, mely bizony néha bele is tört
ezekbe a fákba. Azután érték kritikák egy-
egy évad sikertelenségei alapján,
megrendezték a Thália színházpolitiká-
jának temetését, de a Thália újra meg újra
feltámadt, megint hozott valami újat.

De nemcsak a klasszikus darabokkal
kapcsolatosan van meg Kazimirban ez az
újító kedv. Néha harmincas évekbeli
újdonságokat vesz elő, mint amilyen pl. a
piscatori színpadi látás. Emlékezzünk
csak Piscator Háború és békéjének
bemutatójára a Vígszínházban, majd a
sokkal halványabb piscatori Amerikai
tragédiára a Tháliában. Általában sze-
retem azokat az embereket, akik vállalják
azt is, hogy megbukjanak, mert valami
újat akarnak, és ez az új, mégpedig
koncepcionálisan új most Kazimirnál a
népművelő színház. Ennek a lehetőségét
kell elemezni ahhoz, hogy a Bartókiána
koncepcióját megérthessük. Elődje nyil-
ván a dokumentumszínház volt, mely
csaknem egy évtizede elsősorban német
színpadokon uralkodott, és amely olyan
különböző értékű műveket hozott létre,
mint Hochhuth A helytartója, Peter Weiss
Marat-ja és Az Oppenheimerügy. Közülük
főleg Peter Weiss darabja bizonyult
időállónak, mert az egyetlen olyan dráma
volt a dokumentumdrámák közül, amely
nemcsak jól volt el-gondolva, nemcsak
okos darab volt, hanem költészet is volt a
mélyén. Ennek a mintájára próbálta meg
Kazimir A magyar kérdést, amelyet
minden szempontból vérszegénynek
tartok, és amely messze alatta maradt a
legközepesebb dokumentumdrámák
színvonalának is. A dokumentumdráma
azonban nem elég, és Kazimirnak igaza
van, mi-kor a dokumentumdrámát
határozott, nem csupán történelmi, hanem
általános népművelő szándékkal igyekszik
fel-tölteni, tartalmasabbá tenni, és így
sok-oldalúságát biztosítani. Éppen a
dokumentumdráma művészi
fogyatékosságait akarja pótolni azzal,
hogy művészről, illetve művészekről
mutat be darabot; hogy a dráma
művészvilágban játszódik; hogy szerepel
benne nép és költő, zenész és gyűjtő,
kommunista politikus és kurzuspolitikus,
tehát Lukács és Bangha páter, Hubay Jenő
és Horthy Miklós, székely parasztasszony
(ravaszsággal és ál-szeméremmel),
valamint igen sok népi zenész (még a
szünetben is muzsikálnak), és Kodály
Zoltán, aki szintén valami-


