
kumentumjellegből. Ha a dokumentum-hoz
hűek maradnánk, akkor Bartók sajátos
magányosságát - és érzelmeinek
határesetekben és akkor sem lángoló mó-
don, de nagyon is definitív érvényre jut-
tatását - hoznánk a színpadra. Kozák
azonban - mivel színész és nem Bartók - a
zártság mögül folytonos izgalmat, lelki
túlhevültséget hoz a színpadra, ami Bartók
zenéjében megvan, de Bartók alakjában
soha. Így egy nagyon érdekes színészi
alakítást láttunk, amely önmagában „vitte
az estét", de ellentmondott a játék
dokumentumépítkezésének, más szóval, a
művészet itt áttörte a dokumentumot. Csak
az a kár, hogy nem Bartóké, nem a
darabíróké, nem az együttesé, hanem
Kozáké. S ennek az alakításnak az értékei
egyre jobban megvilágították, hogy azok,
akik dokumentumot játszottak, mint a
Reinitzet alakító Inke László a maga
kedélyes kávéházi figurájával, vagy a
Balázs Bélát alakító Szabó Gyula a maga
kissé egzaltált lángolásával, és a többi
szereplő is, mint a kitűnő maszkot viselő,
Kodályt alakító Harsányi Gábor, végül is
statisztériává lettek a színpadon, noha
szerepmennyiségük jóval több.

Mindezeket azért érdemes megjegyezni,
mert úgy tűnik, Kazimirnak és a Tháliának
két útja van. Ha népművelő szerepet akar
betölteni úgy, hogy igaz költészetet fedez
fel és azt színpadilag sugározza, akkor
tovább lehet járni az úton. De a Bartókiána
mutatja, hogy az ellenkező lehetőség nem
létezik. Olyan lehetőség, ahol a művészet
idézethalmazzá válik, koratmoszféra-
érzékeltetéssé, ahol a művészet megmarad
a dokumentum keretei között és
színvonalán --művészi értelemben nem
létezik. Ezzel a tanulsággal és e tanulság jó
felhasználásával nagyon értékes színpadot
lehet teremteni. De ha ezt a tanulságot nem
vonják le, szerintem hosszú zsákutca elé
néznek, amelyből nehéz kitalálni.

BREUER JÁNOS

Népművelés - nem
középiskolás fokon

A Bartókiána a Tháliában

„Bartók Béla, Kodály Zoltán, Ady Endre,
József Attila, Balázs Béla és más kortársak
írásai alapján", vagyis csak tiszta forrásból
merítve eleveníti meg a Thália Színház
Bartók Béla drámai fordulatokban
éppenséggel nem szűkölködő életét. Mégis
elképzelhető, hogy a zene-történészből
ellenszenvet vált ki a szín-padi alkotás,
mivelhogy szereplői a szín-tiszta igazat
mondják ugyan - azaz, ami a szájukba
adatik, az valaha valóban el is hangzott -,
de nem a teljes igazat. A darab nagy számú
mellékfigurája árnyalatlanná, egysíkúvá
lesz. Joggal teszi szóvá tehát, a
produkcióért máskülönben lelkesedő Keszi
Imre, hogy Mihalovich Ödön, a
Zeneakadémia hajdani főigazgatója, nem
mindig volt agyalágyult (például akkor sem
volt az, amikor Bartókot és Kodályt
intézetébe tanárnak ki-nevezte); joggal
teszi szóvá a produkciót egészében elítélő
Kroó György, hogy Dohnányi Ernő
beállítása roppant egyoldalú (magam is
sokalltam a nyegleségét); s hadd
jegyezzem meg én is, hogy Radnai Miklós
kiemelkedően tehetséges igazgatója volt az
Operaház-nak, nem pedig valami
opportunista, sunyi zenediplomatája a
Horthy-korszak-nak.

A muzsikus szót emelhet az ellen, hogy
zeneművek töredékesen hangozzanak el,
megróhatja az előadást, hogy A csodálatos
mandarinból elhangzó idézet koreográfiája
légből kapott, s a zenei anyaggal nem
korrespondeál. (Ez is szóvá tétetett már.)
Háboroghat akár azon, hogy hamisak a
zongorák, vagy akár afelett, hogy Rátonyi
Róbert A csodálatos mandarin valódi
zongorakivonatából idézve, Bartók által
soha le nem írt fantáziahangokat játszik.
Megengedem, a dramaturgot bosszanthatja
az eredetileg groteszknek, humornak szánt
népi életképek göregáborosra átváltott
hang-ja: a színpad értője sokallhatja a
filozófiát, hosszúnak ítélheti Geyer Stefi
jeleneteit. (Bár ehhez tudnivaló, hogy olyan
terjedelmes, filozofikus levelezést - leg-
alábbis fennmaradottat - Bartók senki
mással nem folytatott, mint amilyen a
Geyer Stefihez fűződött kapcsolata nyo

mán ránk hagyományozódott.) A kifogá-
solható részletek számát távolról sem me-
rítettem ki. Csakhogy egy önálló életet élő
műalkotás nem azonosítható egyszerűen a
benne fellelhető részletekkel, ha-nem
végső soron mint egység, mint kompozíció,
ritmussal, formával s - mindenekelőtt -
gondolattal felruházott művészi
teljesítmény, sokkalta több valamennyi
sikeres vagy vitatott részleténél.

Ha mármost nézőként figyelem a Bar-
tókiána előadását, igyekszem nemcsak a
színpadon történteket észlelni, hanem azt
is, ami a nézőtéren megy végbe. S az első,
amit rögzítenem kell, hogy a közönség
rendkívüli koncentrációval és akti-vitással
vesz részt a játékban. Nincs köhögés,
torokköszörülés - influenzaidőben! -, nincs
zörgés cukorkás staniclival. Másrészt, nem
dermedt, nem halott ez a csend, a nézőtér a
színpaddal együtt lélegzik, együtt él.

Gondolom, a színpadon látottakkal-
hallottakkal való azonosulás más-más
szinten is végbemehet anélkül, hogy e
szintek a néző reakcióit - átélésének le-
hetőségeit - lényegesen befolyásolnák.
Akik ismerik a darab valamennyi forrását -
leveleket, dokumentumokat, személyeket,
zeneműveket, Bartók életének
konfliktusait, harcait -, azok, meglehet,
ínyenc módra értékelhetik a kéziratot
összeállító s a kritikák egy részében ért-
hetetlen anonimitásba szorított Kristóf
Károly munkáját, értékelhetik, teszem, azt
az eljárást, amint életrajzot, „formát"
bontva állít egymás mellé összetartozó, bár
más-más időpontban elhangzott gon-
dolatokat.

Károsodás azokat sem éri azonban, akik
nem tartoznak a beavatottak, a
szakmabeliek kicsiny köréhez, s nem
voltak az országos Bartók művelődési
verseny résztvevői sem. Élményszerűvé,
élmény forrásává a Bartókiána nem az
adatközlés és az adatok észlelése, felfo-
gása, rögzítése révén válik. Nevel, nem
pedig oktat. Nem kell tudni, ki volt Mi-
halovich, Dohnányi, Radnai vagy éppen
Bangha páter. A dolgok megértéséhez
beérhetjük annyi információval, amennyit
egy-egy mellékfiguráról a darab ad. A
frontok ugyanis világosak, egyértelműen
kitűnik, hogy ki áll a Bartók képviselte
haladás oldalán, s ki vele szemben, a
művészi általánosításhoz pedig ennyi is
éppen elegendő.

Az előadás szenvedélye, intenzitása,
Kazimir Károly vibrálón feszült rendezése
- gondolom - tudós és tudatlan nézőt
egyaránt megragad. A játék ritmusa,



megannyi szorongató és feloldó pillanata
szüntelen továbblendíti a fantáziánkat. A
Thália színpadán ismert és becses
dokumentumokból valami új minőség
született. Nem tudom, szerencsés-e ezt a
minőséget Kazimir megfogalmazása szerint
„népművelő színháznak" nevezni. A
„népművelő" szándék nagyon is tiszta
ugyan, de a Bartókiánára vonatkoztatva
valamiképp azt sugallja, hogy itt
diavetítéssel és zenei illusztrációkkal
színezett TIT-előadást kap a néző „Bartók
Béla élete és művei" címmel, pedig éppen
ez az, amit nem kap. Tudatlanságomat
tudatosan ismerve, a színház tudoraival
hogyan is merhetnék műfaji kérdésekben
vitába szállni? Arra hivatkozhatom csupán,
még ha a dramaturgia elméletében való
jártasságnál ez az alap kevésbé szilárd is,
hogy egy igazi drámát, egy ember s egy
magatartás tragédiáját és késő diadalát
éltem át sokad-magammal a Bartókiána
előadásán.

Másfelől persze elismerem, hogy ami a
Thália színpadán történt, az népműve-lés a
javából, s „nem középiskolás fokon".
Meglehet, hogy színházban ez abszurdum,
hogy ilyen vállalkozásra kudarc vár, de
szerintem ez az este mégis nagyszerű.
Bármilyen szinten, színvonalon szemléljük
is a zenei népművelést (máshoz nem tudok
hozzászólni), állati-dó, szorongató közös
gond: mi legyen az ismeretanyag és
„érzelemanyag" aránya.

Thália Színház: Bartókiána. Harsányi Gábor: Kodá
A világszerte nagyra becsült magyar is-
kolai ének-zene tanításban ez az arány
mindinkább eltolódik az ismeretanyag
javára, a gyermekek egy sor zeneelméleti
kérdésben járatosságra tesznek szert, még
ha fogcsikorgatva is, sajnos anélkül, hogy
a zeneművészet, a muzsika élménye
megérintené őket. De nem ismeretlen a
másik véglet sem. Ugyancsak nemzetközi
elismerésnek örvendő ifjú-sági
hangversenyeink egynémely orátora
tudatlanságát gőgösen vállalva úgy pró-
bálja a zene érzelmi hatását a fiatal
hallgatóságba szuggerálni, hogy közben
semmit nem mond, mert nem is tud az
emóciók létrejöttének módjáról. Ez sem

vált ki kisebb ellenérzést, mint a fenti,
technicista, elméletközpontú metódus.

A zenei népművelést a lehető legtá-
gabban értelmezve, ez a kérdés a magyar
zenekultúra kulcskérdése. Meglehet, hogy
színházi lapnak ehhez köze nincs. A téma
vitatása amúgy is jóformán minden
rendelkezésünkre álló fórumon szinte
egyidőben indult meg, ami már önmagában
is jelzi fontosságát és időszerűségét. Ha
azonban a zenekultúra tömegbázisáról
szóló, mind szélesebb körben gyűrűző
vitához színházi produkció szól hozzá,
felforrósítva a zenei nép-művelés
száraznak tetsző módszereit, élménnyé
hevítve ismereteket, adatokat és tényeket,
a magam részéről az ilyen vállalkozást
csakis köszönteni tudom, szívesen
otthagyom a ruhatárban mindazon
előítéleteket, amelyek a színházba járás
évtizedei során bennem kialakultak.
Örömmel elfogadom a Bartók-képnek azt
a, teljességre természetesen igényt nem
tartható, újrafogalmazását, amire éppen a
színház specifikus kifejezési köre képes.

Természetesnek veszem, hogy a leg-
teljesebb képet a színház Bartók Béláról,
az emberről adja, s a leghaloványabbat a
zeneszerzőről, hiszen az emberről,
harcairól, kudarcairól és győzelmeiről
rengeteg hiteles dokumentum között
válogathatott Kristóf és Kazimir. A
zeneszerző alkotó tevékenységéről szó-ló,
Bartóktól származó dokumentum viszont
nemcsak kevés, hanem egyben roppant
szűkszavú. Az alkotás folyamatának
felületes ábrázolását amúgy is túlságosan
sok muzsikusfilmben láthattuk már ahhoz,
hogy a kottapapír fölött ábrándozó zseni
látványát a színpadon élvezni ne kívánjuk.
Az emberről adott portré azonban tiszta,
igaz és megrendí-

Thália Színház: Bartókiána, Harsányi Gábor (Kodály), Hámori Ildikó (Kodályné)

ly, Kozák András: Bartók (MTI fotó - Keleti Éva)



tő. Annak is az, aki minden vonást is-mer -
mert nem ismerte a képet meg-mozdító
Kozák Andrást -, s még inkább megrendítő
lehet annak, akit most először érint meg
Bartók hazafisága és nemzetközisége,
eszméinek demokratizmusa, antifasiszta
magatartása - emberi nagyságának egész
mivolta.

Bartók alakja hatalmassá nő ezen a
színpadon. S ehhez rendkívüli ízléssel és
tapintattal teremtették meg a játék alkotói
Bartók környezetét is. Holmi intimpistás
jólértesültség szerencsésen nem került a
vállalkozásba. Erre nincs is semmi
szükség, hiszen a nézősereg érdeklődését a
nemes matéria mindvégig ébren tudja

tartani. Épp olyan távol áll a Bartókiánától
a száraz tudományosság vagy éppen a
tudálékosság is. Megint csak oda kell
visszakanyarodnom, hogy a produkció
élményt ad vitatható részleteivel, vitatható
alakításaival is, s aki az előadás után
elhagyja a színházat, nem érzi, hogy
iskolapadba ültették, oktatták, nem érzi,
hogy agitálták, pedig amit látott, nemcsak
„népművelés", politizálás is volt, mégpedig
a javából, átlelkesítve, élményszerű
formában.

Engedtessék meg, hogy hozzá nem ér-
tésem jogának teljes fenntartásával kö-
szöntsem ezt az izgalmas, lebilincselő
produkciót, akár szabályos, akár nem az,
még ha a lehetetlenre vállalkozik is.

Bartókiána (Thália Színház)

Összeállította: Kristóf Károly, tanácsadó: ifj.
Bartók Béla, rendezte: Kazimir Károly, zenéjét
összeállította: Blum Tamás, díszlet: Rajkai
György, jelmez: Márk Tivadar.

Szereplők: Keres Emil, Rátonyi Róbert,
Horváth Teri, Simon Zsuzsa, Sütő Irén, Kozák
András, Komlós Juci, Keleti László, Mécs Ká-
roly, Harsányi Gábor, Kollár Béla, Polónyi
Gyöngyi, Szabó Gyula, Esztergályos Cecília,
Kovács Károly, Szilágyi Tibor, Kautzky József,
Hámori Ildikó, Nagy Attila, Inke László, Peti
Sándor, György László, Tándor Lajos, Csíkos
Gábor, Boray Lajos, Karsai János, Fenyő Aladár,
Gálvölgyi János, Jani Ildikó, Markovits Bori,
Reviczky Gábor, Sáfár Anikó, Ambrus András,
Basilides Barna, Barcs Endre, Gyimesi Tivadar,
Hangai Márta, Jurik Ilona, Kalocsai Ferenc, Vidó
János, Zámori László, Vallai Péter, Kocsis
Mihály, Pethes Csaba, Romoda Attila.

NÁNAY ISTVÁN

Kozák András varázslata

Lehetetlen vállalkozás. Megidézni egy
kort, amely a szemtanúk, az át- és túl-élők
közvetlen szembesítése miatt túl közeli, de
ugyanakkor a megszépítő és hamisító
legendáktól, a történelemmé merevüléstől
túl messzi is; és felmutatni egy olyan
emberi sorsot, életutat, mint Bartóké.

Hogyan lehet Bartók Béla emberi tisz-
taságát, konok következetességét, művészi
alázatát, puritánságát, személyének
nagyságával tisztában levő szerénységét
színpadon megjeleníteni? Hogyan lehet a
pontos dokumentumok, levelek, fel-
jegyzések esszenciális alakjából élő em-
bert alkotni anélkül, hogy szerepet ját-
szanának? Hogyan lehet a pénzt kereső
zongoravirtuóz, a magánytól kínlódó
művész, a provincializmustól, a kissze-
rűségtől, a demagógiától, a nacionaliz-
mustól és fasizmustól szenvedő, az elől
menekülő, de sem Magyarországon, sem
azon kívül élni nem tudó humanista, a
népzenekutató tudós bartóki szintézisét
legalábbis sejtetni?

A sok hogyanra és lehetetlenre ad le-
nyűgöző választ Kozák András.

Az ő Bartók-megidézésére nem alkal-
mazható a máskor szokásos minősítések
egyike sem. Nem é l i a szerepét, nem
alakítja, nem szerepet játszik, de nem is
illusztrál.

Csak van. Ő, Kozák András. És vele
Bartók Béla.

Kozák nem a Híres Ember külsőleges
megnyilvánulásait kereste és mutatta meg.
Nem hasonlítani akart. Bartók elveivel,
magatartásának belső indítékaival,
művészi és emberi tartásával azonosult. És
létrejöhetett a kivételes találkozás, amikor
Kozák nem egy másik személy gondolatait
közli - azaz, szerepét játssza, egyszerre
élve és ugyanakkor természetszerűleg
magától is elidegenítve a figurát -, hanem
a sajátjait. Olyan gondolati, érzelmi,
magatartásbeli azonosság ez, amelyben a
két személy közötti distancia a színpadi
akciók többi szereplőjéhez való kapcsolat,
illetve viszonyítás, valamint az
ismeretanyaggal történő állandó
szembesítés révén csak a néző tudatában
jelenik meg.

Ennek az azonosságnak és kettősségnek
egyik legkifejezőbb pillanata, ami-kor
felhangzik a Cantata profana híres
felvétele. Bartók mondja - hanglemezről -
a kolinda szövegét, majd Kozák folytatja
a verset. A szövegmondás ritmusa
ugyanaz, a hangsúlyok ugyanazok, de
Bartók azonos hangmagasságú, monoton
interpretálását felváltja a színész
fiatalosabb, érzelemmel telibb hangvétele.
Már nem Bartóké, még nem Kozáké.

Bartók lényének átsugárzódását szinte
megfoghatatlan külső jelekkel érzékelteti,
erősíti Kozák. A tartásával, a
hangsúlyaival, a rezdüléseivel.

Az előadás kezdetekor belép a szín-
padra, a zongorista mögé. Áll, áll mind-
addig, míg a zongorista játszik. Egy perc,
öt, nem tudom. Igy exponálni egy hőst, szó
és mozdulat nélkül, elképesztően nehéz.
Csak a fiatalkori zene szól, s
tulajdonképpen ez mutatja be Bartókot.
Meg Kozák tartása. Az a jellegzetes
egyenes derekú, mégis kicsit hajlott hátú,
nyugtalanítóan nyugalmas, vibrálóan
mozdulatra kész testtartás. Fejét egy
csöppnyit felveti. S ez, ahogy felveti,
ahogy előreszegződik az álla, ez már
nemcsak Kozák Andrásé, ez Bartók Béláé.
A konokságáé, az elszántságáé, a
megtörhetetlenségéé.

Ez a tartás többször kap különleges súlyt
az előadás folyamán. A csodálatos
mandarin kölni bemutatójának jelenetében
- amely egyébként a produkció leg-
sikerületlenebb „idézete" - a bal proszcé-
nium előtt ül Kozák és éli-élvezi a zenét.
Tapsra szólítják, nem megy. A kölni
közönség egy része füttykoncertbe kezd, s
ekkor Kozák vonásai megkeményednek, és
dacos fejtartásával vállalja a füttyöt, a
számára sikerrel felérő bukást.

Amikor az amerikai vízumhoz fogal-
mazza az életrajzot, a zongora előtt ül. A
jobb vállát kissé megrogyasztja, ettől az
egész ember törődött lesz, de a feje, az álla
mégis a megtörhetetlené.

Ritkán ül az előadás alatt Kozák András.
Ha igen, mint például a Hubay Jenővel
folytatott vita jelenetében, a széken
teljesen hátraül: egyenes a háta, nem
ereszti el magát; ezáltal ülve is nagyobb,
mint az álló Hubay. A vita legforróbb
pillanataiban az indulatok ki-buggyanásait
sem látványos csapkodással, külsőségekkel
ábrázolja. Bal kezével a szék hátsó lábát
szorítja, válaszai visszafogottak, pontosak,
élesek, a felhábo-


