
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)
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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-



rodás, a düh visszatartottságának képe a
görcsösen szorító kéz.

Kezével máskor is érzékletesen jellemez.
Bartók fiatal éveinek szorongásait,
készülődését, kételyeit lényegében a ke-
zével jelzi; jellegzetes mozdulata, kéz-
tartása: jobb kezével ökölbe szorított balját
szorongatja. Későbbi időszakok
lelkiállapotának ábrázolására összekul-
csolja a kezeit, nem imára, csak ujjait
pihentetve.

Tökéletes a szövegmondása. Sehol egy
pontatlan értelmezés, egy hamis hang-súly.
Egy-egy szóba, hangsúlyba véleményt,
magatartást tud sűríteni. Az egyik
jelenetben Kálmán Imre kifejti, hogy
szimfóniát csak akkor fog írni, ha már az
operettekkel sok pénzt szerzett. Kozák-
Bartók megkérdezi: pénzt? Ebben a
kérdésben és hangsúlyban Bartók pénzről
vallott nézete és a kérdéskör képtelensége
sűrítetten jelenik meg.

Egy-egy rezdülése, mint megnősülését
anyjának tudomására hozó, odavetett
mondatát kísérő büszke, kópés, mégis
bocsánatot kérően kisfiús mosolya - többet
jelez, mint egy egész jelenet.

Bartók egyedülvalóságát, kiemelkedő
voltát nemcsak Kozák abszolút puritán-
sága jellemezte. A többiek szerepjátszása,
harsánysága, az ábrázolt személyek
jellegzetes mozdulatainak, esetleg hű
maszkjának, külsejének másolása, felidé-
zése - a rendezés ellenpontozó szándéka
szerint - éles kontrasztot jelentett az ő
eszköztelenségével. Ez alól talán az
egyetlen kivétel a népdalgyűjtés szimultán
jelenete, ahol Kodály-Harsányi a kegyes
hazugságot sem megvető, alispánnal
bratyizó módszerével szemben Bartók
becsületes, a feladatot pontosan is-
mertető, unszoló, de nem erőltető pró-
bálkozása sokkal nehezebben ér célt. Ez a
kettős jelenet a két barátot külön-külön is
jellemezte, és részben azt is megmutatta,
hogyan egészítették ki egymást.

Egyedülálló szellemi-művészi alkotó
folyamat Kozák Andrásé. Egy magatartást,
egy tiszta emberi sorsot tudott felmutatni
és elfogadtatni - sokszor a szín-padi
megvalósítás más mozzanatai el-lenében is
- azáltal, hogy képes volt Bartók szellemét
megérteni, önmagán átszűrni, képes volt
az olyan emberek humánumát, lobogását
szembesíteni a „mi mindig mindenről
lekésünk" állapotával akik másként
hagyják itt ezt a világot mint ahogyan
találták, s ezek szintézisét önnön lényével
sugározni.

HÁMOS GYÖRGY

Bátorítás
történelmi drámára

Csák végnapjai a Nemzeti Színházban

A színház belázasodott. Hosszú élete során
nem most először és nem is utoljára. A láz
a színháznál nem a betegség jele; bizonyos
hőemelkedés nélkül - melyet jó esetben a
nézőtér azonnal megkap a színpadtól - nem
is lenne érdemes felhúzni a függönyt. A
láz már más: jelezhet betegséget, de
ugyanúgy örvendetes változást is. Mint
amikor a kisgyereknek kibújnak a fogai. A
színház mostanában erősen lázas; aggódó
és örvendező professzorok fogják a
pulzusát. Az egyik azt mondja, új és éles
fogai nőnek - a másik vakbélgyulladásra
gyanakszik. Mivel nem kedvelem a
parabolát, nyomban megfejtem: a
kritikusokra gondolok. Számukra a láz
mindenképpen veszélyes: függetlenül attól,
hogy a szín-ház megerősödve vagy
elgyöngülve vészeli-e át. A láz
elhomályosítja a látást, s magasra csapva:
már víziókat is okoz-hat. A színház
vizionálhat, de a kritikus soha; tehát nem
láthat olyasmit a szín-padon, ami a
színpadon nincs jelen. Mindezt azért
bocsátom előre, hogy figyelmeztessem az
olvasót: a következőkben mit nem fogok
tenni. Sem a Madách-Keresztúry-drámát,
sem Marton Endre rendezését -- sem
bűnjelként, sem alibiként nem fogom
felhasználni sem-milyen színházi teória
mellett vagy ellen. Ahogy ez napjainkban -
szinte minden bemutató alkalmával - nem
helyeselhető szokássá vált. Csupán mint
drámát igyekszem vizsgálni, anélkül, hogy
erőfeszítést tennék annak a bizonyítására,
hogy szíves fogadtatása melyik szín-házi
elmélet malmára hajtja a vizet.

Korunk színpada nem kedvez a tör-
ténelmi drámának; a magyarázat egyszerű:
a történelem, mint téma, kiment a divatból.
Nyugalmasabb korokban tisztelték és
hittek benne. Azt mondták: a történelem az
élet tanítómestere. Ma már világosabban
látjuk, hogy az élet a történelem
tanítómestere. A történelem nevelhető -
különösen drámai, irodalmi alkotásokban -
megfogadja a jelen idő tanulságait,
kívánságunkra készségesen változtatja meg
magát. Madách is két-

Madách-Keresztury: Csák végnapjai (Nemzeti
Színház). Rendező: Marton Endre.
Moór Mariann (Zách Klára) és Őze Lajos (Zách)

szer írta meg a Csák végnapjait: öt évvel a
szabadságharc előtt, és tizenkét évvel a
szabadságharc bukása után. Más-más
történelmi korszakban másképp látta
Csákot és Róbert Károlyt, másképp az
Omodékat s tragédiájukat. Hogy mikor
látott helyesen: nehéz lenne eldönteni. De
hogy miért látta őket két-féleképpen: az
általa átélt „történelem" elég világossá
teszi. Nehéz megérteni, hogy a dialektikus
és történelmi materializmus megszületése
előtt, hogyan be-szélhetünk egyáltalán
történelemtudományról, hiszen a
gazdasági és társadalmi erők egy
nézőpontú, tudományos vizsgálata nélkül:
a történelem alig fel-fogható célú háborúk,
vereségek, győzelmek és békekötések
sorozata, s történelmi anekdoták füzére. A
korabeli és „hiteles" feljegyzések és
krónikák nem a történelmet továbbították
az utókornak, csupán a krónikás vagy
feljegyző véleményét a történelemről,
illetve tulajdon koráról. A véletlen is
játszott ezekkel a feljegyzésekkel;
eltüntetve vagy felszín-re hozva őket. A
forrásmunkák marxista kritikai analízise
előtt nem nagy túlzással elmondhattuk: az
egész történelem - véletlenül történt.

A történelemtudományban ma már
megnyugtatóbb a helyzet, bár az időn-ként
szenvedélyessé váló viták arra intenek,
hogy elbizakodottságra itt sincs okunk. A
történelmi dráma válsága azonban, a
történelem „lelepleződésével",
elkerülhetetlenné vált. Kiiktatódva
ízlésvilágunkból a romantika: a régi típusú
történelmi drámák szerkezetét nem volt ami
hajtsa, fűtőanyagukat sen-


