
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-



féle góbés észjárással jelenik meg a szín-
pad közepén, és kényszeríti ki a zené-
szekből dallamaikat; díszletként ott van a
Zeneakadémia nagyterme és megannyi
vetített kép, továbbá rengeteg egyéb
szereplő, akik közül legtöbben már régen a
sírjukban nyugosznak.

Az egész előadás tehát népművelő
dokumentumjátéknak készül - Kazimir
Károly hittel vállalja ezt - Kristóf Karoly
szövegével, melyet időnként „színez"

néhány Ady-versidézet, néhány zongorán
előadott Bartók-mű (főiskolások játsszák),
néhány József Attila-vers, keverve
kordokumentumokkal, memoár-részletekkel
és az említett diákkal és élőképekkel.
Mindez azt is jelenti, hogy színpadilag
keveredik itt az új tényszerűség és Piscator
politikai színpada, az irodalmi színpad, a
laterna magica stb. Akármennyire gúnyosan
hangzik ez az óriási keveredés és kavargás,
mindennek lehet értelme. Illetve lehetne,
hiszen Kazimir népművelő színpadot akar
teremteni, és ez az első ilyen vállalkozás.
Csakhogy mi az eredmény?

A népművelés és a színpad viszonya
kétségtelenül egyike a legbonyolultabb
problémáknak. A film megjelenése előtt, de
még utána is, a színpad volt az egyik
legfontosabb népművelő fórum. Elsősorban
azáltal, hogy mint színpad, a
drámairodalmat közvetítette, illetve mint
előadószínpad, a költészetet. Abban a
pillanatban azonban, ahogy a szín-pad
másodlagos lett, és egy népművelő előadás
illusztrációjaként kezdett szerepelni, nem
volt igazi hatása. Legfeljebb
határszituációkban fordult olyasmi elő,
hogy a baloldali fiatalság a Vajda János-
társaságban meghallgatott egy lényegileg
antifasiszta tartalmú előadást, és utána
Ascher, Major, Gobbi, Bánki Zsuzsa
hasonló szellemben szavaltak verseket. Ez
azonban kivétel volt. A színpadnak mindig
főszereplőnek kel-lett lennie, akár
előadószínpad, akár pedig drámai színpad
volt.

Így az eddigi tapasztalatok a nép-művelő
színpaddal kapcsolatosan nagyon is
problematikusak voltak, és a Thália
mostani produkciója nem oszlatta el e sorok
írójának kételyeit. Elismerem, a
legmagasabb színvonalon és a legnagyobb
átgondoltsággal csinálta itt meg Kazimir
azt, amit a legutóbbi, legsikeresebb
rendezései alkalmával már nyilvánvalóan
átgondolt: nem színpadra termett szövegből
színpadot teremteni. Itt természetesen a

Kalevalára, a Ramajanára stb. gondolok.
De mi vezetett

ott a sikerhez? Az, hogy az anyag mélyén
valódi költészet volt. Akárhogyan
kivonatolt jellege volt is a színháznak, a
költészet mégis megmaradt és átütött. S
így a színpad igazán főszereplővé vált,
mégpedig nem egyszerűen népművelés,
tehát ismeretek közlése értelmében, ha-
nem mint költészeti értékek hordozója.

S mi történt a Bartókiánában? A köl-
tészet másodlagos lett, illusztráció, iro-
dalomtörténetileg esetleg végső fokon
helytálló illusztráció, de nem evidensen a
témához tartozó. És ugyanez történt a
zenével is. Bartók zenéje sem főszereplő,
hanem hatodrangú mellékszereplő a

Bartókiánában, még akkor is, hogyha a
zenéről van szó, az előadás legnagyobb
részében. Amint a zene néhány taktusa
illusztrációként belekerül a darabba,
hirtelen felmerül a probléma: miért nem
lehet ezt a zenedarabot tovább hallgatni?
Az idézetek soha nem jelentik a művet,
nincs olyan mű, amelynek jellegze-
tességeit idézetekkel kimeríthetjük, vagy
akár csak megközelíthetjük, mert a mű
mindig egész. Itt viszont a művekből
töredékeket kapunk, egy életút illusztrá-
ciójaként. Csakhogy ezt az életutat ezekért
az idézetekért nem érdemes megtenni.
Sajnos teljes verset sem nagyon hallunk,
hanem pusztán citátumokat. Az az
érzésünk támad, hogy itt a modern
kultúrcitatológia egy formáját űzik, noha a
szándék egészen más.

Lehet-e zenészről művészit írni? Lehet
természetesen, hiszen a Doktor Faustus
sem más, mint zenei elemzések sorozata.
Csak egy nagy különbséggel. A Faustus-
ban a közvetlen zenei idézetek nem ját-
szanak komoly szerepet, a zeneszellem
gondolati, szellemi arcra van átfordítva.
Az a kísérlet, amit a Thália produkált,
azért érdemel figyelmet, mert magának
Bartóknak a levelezéséből igyekszik ezt a
szellemi arcot rekonstruálni, és a szellemi
és zenei atmoszféra megidézésével
alátámasztani. Noha általában osztom
Bálint György véleményét, aki úgy tá-
masztja alá azt a nézetét (éppen Ady
Lédához írt leveleinek kiadása kapcsán),
mely szerint a levelek minden nagy ember
esetében csalódást okoznak, hogy

Napóleon Mária Lujzához írott eme sorait
citálja: „Tegnap megnyertem a borogyinói
csatát, kicsit náthás vagyok, nagyon
szeretlek" - Bartók levelezésére ez talán
legkevésbé vonatkozik. De ennek ellenére
a levelek jó része mögött ott van a dráma,
amelyet az igazi költészet kibogozna.
Például a Bartók-Kodály vita, a menni
vagy maradni vitája, való-

Kozák András mint Bartók

(Thália Színház: Bartókiána)

(MTI fotó - Keleti Éva felv. )

ban a huszadik század egyik legérdekesebb
és legelgondolkoztatóbb drámája lehetne,
és ebből kapunk egy villanást, majd egy
levélolvasást, s azután folyik tovább a
dokumentált élet. Pedig mi minden van
emögött is. Vajon meddig kell az őrzőknek
a strázsán maradniuk? Vagy mikor vannak
igazán a strázsán?

Tehát a Bartókiána, mely először hozta
létre igényes színvonalon a népmű-velő
színházat, egyben azt is megmutatja, hogy
mennyire nem lehet a színházat
megfosztani relatív önállóságától. A
népművelés feladata természetesen a
sokoldalú információ. A színpadé nem
elsősorban az információ. A népműve-lés
bemutathatja Bartók életét nagyon sok
szempontból, a színpad „minden
szempontból" akarja, holott feladata és
lehetősége csupán a drámai költészet
szempontjából gyümölcsöző mozzanatok
bemutatása. Így kerülnek a színpadra olyan
néma figurák, mint Pásztory Dittáé, holott
a néma és majdnem néma figurák,
melyekkel a színpad tele van, vagy
komikusak, vagy nagyon meghatározott
funkcióban érvényesülhetnek csak. Ezért
önti el azután a statisztéria a színpadot, sőt,
még a néhány szavas szereplők, mint a
Szilágyi Tibor alakította Bangha páter is,
statisztériává alacsonyulnak, noha Szilágyi
finoman talál el egy érdekes vonást: a
reakció jólelkű szolgáját.

Akinek alakításán az egész előadás
nyugszik, a Bartókot megszemélyesítő
Kozák András. Ez a nagyon tehetséges
színész itt egész különös figurát hoz, ami
nagyon sok mindent megértet Kazimir
felfogásából, de nagyon keveset a do-



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,


