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Ahogy a sepsiszentgyörgyiek 
T am ásival, úgy próbálják a 
nagyváradiak a Csurka-soro- 
zattal megtartani, kinevelni, 
elbűvölni, megrázni, felnőtté 
válásában tudatosítani és é r 
zelm ileg érd ek eltté  tenni kö
zönségüket. S m eghozta ez a 
próbálkozás, számukra is, a 
színháznak is, az utóbbi é- 
vek legjobb előadásának a le
hetőségét. A Deficit talán a 
legfontosabb színpadi szöveg,
,melyet mai magyar szerzőtől 
az utóbbi időkben megpróbált a 
nagyváradi színtársulat életre 
kelteni. E négyszemélyes 
Drámának szerkezetileg döntő 
érdeme: egyrészt, hogy a köz
ponti alkotói elképzelés töké
letesen simul a dialógusokba, 
másrészt, hogy a külső való, a 
környezet mint alaptényező 
végig jelen van a négy fal kö
zé beszorult egyéni drámák
ban. E szm énym egőrzés és 
eszm ényvesztés  bonyolult bel
ső viszonylataiban, a kettő 
között dúló tragikus harcban, 
amikor a nagy csörtében egy
szerre drukkolsz az eszmény
tisztázásnak, a tisztánlátásnak 
a lelki integritás érdekében, 
de ugyanakkor érzed a kétely 
jogán és okán felbillenő ér
zelmi világ gyötrelmét, s még
is a megszenvedett harc iga
zát fogadod el — tulajdonkép
pen az Egyenlők harcának 
szépségében gyönyörködsz, s 
megrettensz, mikor bármelyik 
is erőfölénybe kerül: ilyenkor 
a vesztésre álló kerül köze
lebb hozzád. Ez a kibírhatat
lan belső feszültségeket fel
szabadító harc a főszereplő
ben, X-ben játszódik le, míg 
hárman, Y, a feleség, Z, a ba
rát és W, annak felesége, ki
ki hol résztvesz, hol csupán 
szemlélő-szenvedője vagy 
szenvedtetője, a szerzői ta- 

pasztalatnak-indítékoknak 
megfelelően, ennek a belső 
párbajnak. S ez önmagával 
folytatott vívást vetíti ki a há
rom szereplőre a főhős, úgy, 
hogy közben ki-ki érdeme sze
rint megkapja a találatokat, 
— hogy jogot formálhasson 
segíteni vagy bomlasztani, a- 
szerint, hogy mit ért meg e 
vívódásból. Bele kell menni
ük a játszmába, bár gyávák és 
tapasztalatlanabbak az ön- 
mentö-önpusztító, megőrző-el - 
veszejtő küzdelemben, mert e 
szenvedés (szenvedély) oly e- 
rővel tombol és annyira pro
vokatív, hogy nem lehet ki
vonniuk magukat belőle. Ez a 
legfontosabb írói érdeme a 
darabban a szerzőnek: a bel
ső tűzhányó oly szellemi-ér
zelmi kitöréseken keresztül 
fogalmazódik meg, a monda
tok olyan zárt fogalmi rend
szert és olyan bolydult ke
délyvilágot tudnak a felszín
re lökni, melytől félve el kell 
szaladni (Z), harcbaszállni ve
le (Y), vagy a mentés lehető
ségeit latolgatva segíteni (W). 
Valamikor Rimbaud ezt aján
lotta: ziláljuk szét érzékein
ket, hogy a megszokott észle
lési beidegződések helyett ú; -

ra, felfoghatóbban, átélhetöb- 
ben, élményszerűbben tudjuk 
érzékelni a világot. X ezen 
korszerűsít: ziláljuk szét kap
csolatainkat, hogy a bevált, a 
valódi viszonyt viszont már 
nem tükröző sémák helyett, új 
minőségben éljük át azokat, 
tisztábban, forróbban, embe
ribben. Ebből Y, a feleség e- 
gyet ért meg: X vagy új kap
csolatot akar kiépíteni — más
sal, vagy egyszerűen a vele 
való viszonyát akarja befe
jezni. E kiváló női logikára 
felépítve, megfelelő női talá
lékonysággal: viszonyt kezd 
Z-vel. Mi a fenét tehetne u- 
gyebár egy „megtébolyodott" 
volt forradalmárral, aki a 
megzápult világ tojáshéját fel 
akarja törni? Aki felülvizs
gálja volt eszményeit, s el
vetvén őket, új minőségükben 
mégis át akarja menteni azo
kat folytatásra ítélt jövő éle
tébe. Z, a barát nem tud el
lenállni Y fergeteges (lejtá
madásainak, mert erejét már 
jobbára elhasználta az X-el 
(hol a világgal, hol önmagá
val, hol vele szembeni) együtt 
vívott, de egy idő után fáradt- 
ságból-gyávaságból-elbutulás- 
ból kifolyólag feladott küzde
lemben. W — ő a megértő női 
lélek, ilyen is majd mindig 
adódik: titokban szereti Y-t, 
rámenősségét, önmarcongolá- 
sát, értelmességét, bátorságát 
és becsületességét — távolról; 
közben egy egyénietlen, ám a 
maga nemében elragadó, fér
fiként sem megvetendő férj 
mellett éli le fogcsikorgatva 
kiharcolt, de kiboldogított é- 
letét. S miközben folyik a né
gyük között dúló harc (X Y- 
nal, Z-vel és W-vel, Y Z-vel, 
X-el és W-vel stb.), tulajdon
képpen a világgal való nagy 
küzdelmüket élik. X majd 
minden mondatában ott kiált 
a világ kihívása és a világ ál
tali örök kihívás — mikor ve
le vitáznak, akkor a világhoz, 
a társadalomhoz való viszo
nyulásukat (mondhatnék: há
zastársi, baráti, szeretői kap
csolatukat) vele tárják fel, é- 
lik meg (ki), — a külviszony- 
latok zsinórpadlása alatt rán
g a tta la k  bábszerepükben. S 
míg ütnek, tépnek és marcan
golnak: Pinochióból valódi 
vér folyik.

A szerzői elképzelés szerint 
is, de még inkább Szabó Jó
zsef rendezői fogékonyságá
nak, ráérzésének köszönhető
en, e négyes játszma igazi 
színpadi főszereplője egy tu
lipános láda, mely az esemé
nyek során, jól időzített pil- 
lantokban, kiexponálva a szö
veg és a történés sugallta 
helyzeteket, szimbolikus sze
repében túlnő az összecsapá
sokon, s mint a megtartó erő 
jelképe egyrészt, mint az igazi 
viszonyítási pont másrészt, s 
harmadsorban mint az elvesz
tett eszmények mégis-megőr- 
zóje: kiút-lehetőséget biztosít 
e szinte a tébolyba hajló ön- és 
eszme-tisztázási belső harcnak, 
mely természetesen egyúttal a

külvilággal is folyik. Az elő
adás katartikus pillanataként 
kidolgozott jelenetben e láda 
kapcsán világosodik meg e 
küzdelem érteLrr e-értelm eilen- 
sége. A színpadi cselekvés-sor 
folytonossága, a ritm us figyel
met ösztönző hatása, a sokkoló 
ritm usváltások, a láda szimbo
likus erejének kihasználása 
kapcsán a főszereplő oly kori 
szimbolikus kifejezési módja, 
a jellem ek és kapcsolatrend
szerek felépítésére való törek
vés, a szépen megkomponált 
csendek és kitörések váltakozá
sa egyértelműen alátám asztot
ták: e fontos Csurka-n:ü egyik 
legelhivatottabb tolmácsoló
rendezőjeként, továbbra is a 
néző-központú színház hazai 
legjobbjai közt — igazi alkotó
rendező Szabó József.

A színpadi mű Csomolung- 
■rrája, Mont Blancja fonto
sabb-e, vagy a hegymászó in
dulata, kitartása, tehetsége, 
tapasztalata — hogy rendező
ként életre váltson egy új le
hetőséget? S ha az alkotó 
színpadi szerző a lehetetlen
nel harcol, akkor a rendező e 
harcot (melynek benne is ott 
kell munkálkodnia) győzelem
re, katartikus sikerélménnyé 
tudja-e változtatni a néző 
számára? E kihívásokat, m int 
színházi ember, hatásként, fel- 
oldozásként (a megoldás egyik 
lehetőségeként) képes, ha oly
kor törekvésként is, de m in
denkepp megilletödéssel szem
lélendő történésként, irányu
lásként a színházba beóvako
dó, helyet (helyét) kereső né
zőnek megoldható elképzelés
ként feltüntetnie. Es mégis a 
Mount Everest, a Tolvajos te
tő a fontos: annak, akinek 
kedve van a valóság kihívá
saival megbirkóznia.

Miske László a színészi k i
fejezőeszközök hatásir echani7- 
musával talán  legtöbbet fog
lalkozó színészünk. Nem lá t
hatni előadást, hogy ne ő len 
ne a legnagyobb kedvvel in 
gázó alkotó a színpadi játék 
két véglete között: a nézőt el
távolítani érzelmileg a figura 
szövegelésétől, s józan rá lá tá 
sát kicsikarni az adott karak
ter megítélésében — és a kö
zönséget a színpadi alkotás 
közvetlen érzelmi résztvevője
ként szinte „behozni“ a cse
lekménybe, a színre. Já ték 
kedve, alkotói hozzáállása a 
meggondolt, é r^ lm eze tt szín
padi jellem  elfogadtatására, a 
lélektani motivációk kibányá- 
szása és a megfelelő mozgás, 
gesztusnyelv, mimika, hang
hordozás, az érzelmek, indula
tok adagolásának ritm usa, a 
sokkoló pillanatok kidolgozá
sa, a sokrétű, gazdagon ár
nyalt kifejezésmód: számomra 
a szinészgárda legérdekesebb, 
a nézői szempontból legma
gasabbra értékelhető színpadi 
jelenségét nyújtja : akár hozzá
állásként, akár teljesítm ény
ként. E bem utatón nyújtott a- 
lakítása, túllicitálván az ös-  
vigasztalás-ban adott teljesít
ményét, színpadi működésé

nek csúcsa — gondolom, a 
következő bemutatóig. Legfon
tosabb színészi erénye X szín- 
revitelében az alak előzetesen, 
alaposan megfontolt lélektani 
megfogalmazása, m egalapozá
sa. Olyan alapfigurát hozha
tott életre, a szerző jóvoltából, 
de színpadi alkotásként lega
lább oly döntő módon saját 
elképzelései alapján, mely k i
kerülhetetlen kulcsalakja úgy 
a közszellemnek, m int ahogy 
azzá fog válni a színpad szá
m ára is. X a tétovázás, elodá
zás utolsó p illanatait éli át, és 
döntéshozatalra, változásra- 
változtatásra készül, eszmé
nyeit korrigálja, b ár nem 
veti el, s váltásra, változtatás
ra képes p illanat kidolgozását 
valósítja meg. A jellem  kohé
ziós erejét a kétely és bizo

nyosság kettősében, kongruen
ciájában ta lá lja  meg: ezt o- 
lyan előzmények sugallásári 
keresztül, mely m agában hor
dozza a válságpillanatok eddi
gi váltakozását.

Y Z és W, habár sosem fog
ják  átérezni X ta rth a ta tlan 
ság-érzetét, a tűrés h a tá rá t ké
pesek lévén a végtelen fe
lé bármeddig tágítani, el kell 
fogadják: X nem  azért dü
höng m ert megszállott, ha
nem azért, m ert sokkal érzé
kenyebb. V állalván kihívása
it, vállalják  személyiségét is: 
társadalm i lényként döntenek, 
mikor m agánem beri változa
taikat élik ki vele szemben — 
X-nek sikerült m egalkotnia 
annak az ellenpólusnak a sze
repét, am elyet m ár nem  lehet 
figyelmen kívül hagyni senki
nek. Sem Y-Z-W-nek, sem 
másnak. S m indezt egy kés
élen táncoló pozícióban: a ké
telyeit és bizonyosságait egy
aránt vállaló személyiségként, 
Miske László olyan színpadi, 
színészi megfogalmazást hoz, 
mely a hitet szimbolikus szí
nészi játékon át, míg kétsége
it vérbő realisztikus modor
ban képes elfogadtatni, mind 
partnereivel, mind a nézővel. 
Az előadás dinam ikájának 
legfontosabb tényezője Miske 
szimbolisztikus és realisztikus 
játékm odorának váltakozása: 
kénytelenek vagyunk hozzá 
igazítani lélegzetvételünket is. 
A váltások hirtelen vagy ível- 
ten, brutálisan vagy árnyaltan 
megalkotott módozatai döbbe
net és részvét (félelem és 
résztvállalás) pólusai közt le
begtetik a nézői hozzállást- 
azonosulást.

Csíky Ibolya, az eddig láto t
tak alapján. Miske László leg
fontosabb színpadi partnere: 
úgy tud ilyenkor alakítani, 
hogy ugyanakkor, saját szöve- 
gén-szerepén messze túlm enő
en, igazi színészi beleéléssel 
képes részt vállalni a másik 
m unkájából. E kettős szerep- 
vállalás, e született színész
női gesztus, úgy fel tud izzí
tani egy színpadi pillanatot, 
am inthogy le tud rombolni 
egy érzéketlenebb, csak a m a
gán-szám ára figyelő kolléga. 
Igazából dialógus-partner, a 
nagy jelenetek katalizátora: 
úgy tud  „csüggni“ a másik 
szavain, m intha az élete füg
gene ettől az átéléstől. Egy a 

nyaszerepben, mondjuk, töké
letesen bele tudná m agát él
ni rablógyilkos fia lelkivilágá
ba is. Tudja az ég, valam i 
belső felsugárzás tö r ki belő
le, melytől a p artn er arca ke
rül fénybe, nyer többletet a- 
lakítása. W szerepében nehéz 
m unka háru lt rá: a darab első 
részében átlag-feleség, m ajd 
kiderül róla (férfiakban) 
gazdag m últja, később a férjét 
gatyába (form ájába)rázó szá
mító fúria, végül titkolt sze
relm ét megvalló asszony. Elég 
széles skála ahhoz, hogy min- 
denik alak külön is éljen, s 
ne tud ja  az egyik a másik 
hárm at is m agában hordozni 
úgy, m int az egyszerre négy 
húron m egpendített szólam 
egy hangszerben. Legkiemel
kedőbb a darab második ré
szében volt, m ikor m ár fel
ism erhető összetett jelleme. 
Jó le tt volna, ha ez m ár a da
rab  elején is anticipálódik, 
fontosabbá, központhoz köze
libbé válhatott volna színpadi 
helyzete.

Kiss Törék Ildikó esetében, 
m int ez máshol is lenni szo
kott, nem  tudtunk  elfogulat
lanok lenni igazgatói minősé
gétől sem: a darabválasztás, 
hasonlóan az elsőző bem utató
hoz, te litalálat. Az ösvigaszta- 
lás, valam int a Deficit, egy
m ásutániságukban egy fontos, 
jelentős színházirányítási kon
cepcióra vallanak, m elyet csak 
m int hasznos és közönség-köz
pontú minőségként jellem ez
hetünk. A főhős feleségének, 
Y-nak -szerepében m int a leg
hatékonyabbnak tűnő, de m in
denképpen a véglet-ellenpó
lust jelentő egyéniséget hozza 
a színpadon. Annyira fogalma 
sincs X, a férj döbbenetes é- 
let-halál harcáról, m int á lta lá
ban m ajd minden hasonló 
helyzetben lévő nő-partner
nek. A nő-em ancipáció mai 
lázában sikerült bem utatnia: 
mit jelent egy tűz-vízen át 
értelmiségi feleség. Hogy er
re az a lternatívára  építette

volna fel alakítását, nincs tu 
domásunk, — de hogy sze
mélytelenül állandóan-értel- 
mes-logikus, érzelm eiben
„m egcsalatott“, kisemmizettsé- 
gét teljében kitomboló nő-fi
gurájában éppen X igazát 
kénytelen bizonyítani — e- 
légtételt adott. Csalatkozott 
a férjében: nem az a nagy
menő lett belőle, m int am inek 
ígérkezett a fényes szelek ide
jén, ámen. Különben gondo
lat-tirádáiban igazság is re j
tőzhetnék, ha nem  lógatná ki 
a lólábat: X belém fáradt, be
lefáradtam  én is — fárad jon  
belém hát más is.

Ács Tibor, alias Z: reszke
tett, m int bokor, ha anyatig
ris száll rá, fázós összehúzó
dáskodásai meleget sugároz
tak: egy, az önmaga kiszolgál
tatott-státuszát a családi élet
be is belerekkentő és abba 
szépen belerokkanó herm afro
dita melegét. Ö sem é rt sokat 
X tombolásaiból, de ezt lega
lább be is vallja. Ha Y és Z, 
színpadi jelenéseik során be 
tud ták  volna m utatni azt a 
társadalm i ellenálló közeget, 
mely felörli a főhőst — az e- 
lóadás gazdagodhatott volna. 
Hiszen tud juk: igazából tu d 
ják, mi fáj X-nek, de e fá jdal
m at vállaln i nem  m erik — 
nincs bátorságuk és agyuk 
hozzá. Ezeket a felhangokat 
ha kijátszák, X harcának  is 
kevésbé le tt volna árnyék- 
bokszolás jellege: nagyon is 
valóságos és kegyetlen ellen
felei vannak.

A néző-központú színház e- 
gyik jelensége a világszínját
szásnak, mely épp ily boldo
gan vállalja  a látó-központú 
színművészetet is. Miske Lász
ló jellem-építő, értelmező, a 
tea tralitást bátran  vállaló e- 
gyénisége ez utóbbihoz áll kö
zelebb. Csurka István Deficit
je  ehhez m éltó alkalm at n yú j
tott. Udv a látónak, legyen az 
színész, szerző, rendező vagy 
néző — egyaránt.
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K O D Á L Y I A N A  V.

Kodály és Kölcsey
H A L L G A S S U K  K O D Á L Y T !  (4.)

„Kicsit ázottan
„Ferenc tekintetes úr" — 

Szentimrei Jenő Kölcseyról 
szóló életregényének címével 
élve — életműve is tartogatott 
Kodály Zoltán számára né
hány említésre érdemes moz
zanatot. Természetes, hogy 
felfigyelt a költőnek a magyar 
népköltészetre vonatkozó meg
állapításaira: a paraszti-köz- 
népi réteg által megőrzött ér
tékekre („ . . .  a valódi nem ze
ti poézis szikráját a köznépi 
dalokban kell nyomozni, 1825). 
Kodály hozzáfűzi: „s még sok 
időnek kellett eltelni, hogy 
ezt a zenében is felismerjük". 
Ismét irodalmi példa serken
tő hatása a zenére! Mind- 
szenty Dániel dallamgyűjte
ményéről szólva — a beveze
tő alapján — idézi Kölcsey 
felosztását: „A magyar népda
lok — Kölcsey szerint — két 
osztályra szakadnak. Az el
sők történeti népdalok, me
lyek históriai esetekről szól
nak. Másik osztályban ly- 
rikai ömledezések foglaltat
nak. Igen régit egy osztálybul 
sem mutathatunk; a háborús 
idők zivatariban többnyire el
vesztek. Amikor sor került a 
Magyar Népzene Tára-sorozat 
beindítására, az első kötet elő
szavában — G yerm ekjátékok  
— Kodály Kölcseynek 1826- 
ban megjelent N em zeti hagyo
m ányok  című írásából meríti 
a mottót: „A több százados 
daltöredék, m ely a magyar 
gyermek ajkán mai napiglan 
zeng: Lengyel László jó kirá
lyunk [ ...]  bizonyítja, hogy 
valaha a köznépi költő mesz- 
szebb tek in te tt a haza törté
n e te ire ..." . (A Kölcsey em
lítette Lengyel László-játékoi

népi töredékek alapján Ko
dály, Borús Endrének és di
ák-kórusának ajánlva még 
1927-ben feldolgozta.) A Ma
gyar Népzene Tára első köte
tével valóra váltotta többek 
között a költőnek egy 1792-es 
figyelmeztetését is — szöveg, 
dallam és játékleírás gazdag 
gyűjteményét bocsátva neve
lők, 6zülők és zenetudomány 
használatára. Felfigyelt arra, 
hogy a századfordulón föld
művelő sorban élő kisnemesi 
nótafák még énekelték Köl
cseynek Szép Lenka  című ver
sét 6/8-as német dallammal.

A költő négy alkalommal 
ihlette a zeneszerzőt egy-egy 
dal s egy-egy férfikari mű e- 
rejéig. Az 1912 és 1916 között 
keletkezett Megkésett m elódi
ák-ciklus tartalmazza a két 
dalt, a Búsan csörög a lomb 
s az Elfojtódás címűeket. Az 
első lefelé hajló akkordtöré
seivel, lefelé törő alterálásai- 
val érzékelteti a bánatot, a 
lemondást, a hagyományos
harmóniákhoz fűzött szekun- 
dok pedig „a lomb <bús csör
gését >  festő akkordok“-ká
lépnek elő (Bárdos Lajos). A 
második dal ötös-hatos-hetes 
terc-akkordhalmazaival ezek
nek félhangos ereszkedésével a 
fájdalom mélységét sejteti („O, 
sírni, sírni sírni, /  M int nem  
sírt senki még f . ..] Legfel
ső pontján fájdalm ának (.. .] 
Vérözönnel keblemen"). E két 
dal s a következő kórus söté- 
ten-látását a világháborús
szenvedések magyarázzák, 
hogy e második dal egyike az 
ún. második hétfokúságot fel
villantó Kodály-műveknek.

A két férfikari mű közül

az első, a Bordal szintén a 
világháború idején keletke
zett (1917), s viszonylag gaz
dag ornamentikája ellenére, 
szűkszavúan keserű a hang
vétele. Tanítványi visszaem
lékezésből derül ki, hogy a 
Kodálynál ritkán jelentkező 
lemondás — a szólóban („Vgy- 
is csak búra, soha se fordul 
jóra az élet") — a zeneszerző 
betoldása. Más világba vezet 
az évtizednyi távolságban írt 
másik mű, a Huszt, a vers 
külső-belső ritmusfolyamatá
hoz alkalmazkodó zenei meg
oldással. A basszus hosszan 
kitartott hangjain bontakozik 
ki a romantikusan tompa éj
szakai hangulatból a hold 
megvilágította táj (Fisz-dúr 
akkord!). A költemény tanul
ságát messzezengően erősíti 
fel művészi eszközeivel a ze
neszerző — például imitációi
val („Szél kele most, m int sír 
szele kél"), üres kvintekkel 
(„oszlopok k ö z t . . . “), a „lebe
gő“ anapesztus, a hangsúly- 
és disszonanciával („réma
lak ..."). Nagyon halkan, szin
te teljes ütemnyi beszédes 
szünet után egyre fokozódva 
hangzik el (uniszónókkal fele
rősítve, szólammegosztásokkal 
tömörítve, egyre szélesebb re
giszterek birtokba vételével, a 
lezáró gondolat kihagysúlyozó 
megismétlésével és erőteljes 
dúr-akkord hosszú kicsengésé
vel) a tanulság — romantikus 
ábrándozásból való kilépés a 
cselekvő közösségi életbe:
Honfi, m it ér epedó kebel e

romok ormán? 
Régi kor árnya felé

visszamerengni m it ér? 
Messze jövendővel komolyan  

vess össze jelen kort, 
Hass, alkoss, gyarapíts, s a

haza fényre derül!
BENKO ANDRAS

Allegro serioso, non trop- 
po . . .  Ha nem  Kodály írja föl 
ez t az u ta s ítá s t kezdő tétele 
elejére, visszakérdezném,
hogy-hogy? Mire vonatkozik 
a non troppo, az allegrora 
vagy a seriosóra? „Nem na
gyon élénken“ vagy „nem na
gyon komolyan“ kell ezt a té
telt játszani?

Kodály-műről lévén szó, 
nem kérdéses, hogy a non 
troppo  csakis az allegróra ér
tendő. Mert komolyság dol
gában Kodálynál aligha lehet 
túlozni.

A komoly-gyors gordonkaté- 
iirával kezdődő remekmű, az 
op. 7 jelzetű, 1914-ben kompo
nált Duó úgy is folytatódik. 
Sem a hegedűst, sem a gor
donkást nem kíméli a szerző, 
ennek is, annak is bőven jut
tat csillogó futamokat, hang- 
zattöréseket, végtelen ívelésű 
dallamokat, ám virtuozitásuk 
pillanatig sem lépi át a ko
molyság határát. A lassú té
telben is ráismerünk Kodály
ra. A témát ismét a gordonka 
exponálja — egyből kihall
juk belőle Kodály szeretett 
„átölelő“ kvárt-mozdulatait, a 
szó-ré-mí-t, majd a dó’-szó- 
lá-t —, amikor pedig a job
bára pentaton fordulatokból 
építkező dallam a gordonka 
férfiregiszteréből a hegedű 
magasába emelkedik, hangkö
zei elszíneződnek: a közössé
gien pentatonos dallamból pa
naszos én-dallam lesz, amely 
kifejezetten fájdalmas kö
zéprészhez vezet. Egy magya
rázója szerint ez a középrész 
1914-ben a világháborút jelez
te előre prófétai ékesszólással.

Ha igaz ez az értelmezés, a 
finálé viszont azt fejezi ki, 
hogy Kodály bízott a világhá
ború kimenetelében, megtisztí
tó erejében. Mert lendületes 
— jön, hogy mondjam: bar- 
tókos — körtánctétel követi. 
Egyik témája akár népi tánc
dallam is lehetne. Olyan köz
ismert, régi stílusú népdalok
kal is rokon, mint a Sütött án
gyom rétest vagy a Gyergyó- 
újfalun gyűjtött Virágos ken
derem  elázott a tóban. Kodály 
alkotásának tetszik, de nem 
csodálkoznék, ha kéziratos ha
gyatékából arra valló doku
mentum kerülne elő, hogy 
például bukovinai hegedűs 
csinálmánya. 1914-ben ugyan
is, kevéssel a Duó komponá
lása előtt Kodály Bukoviná
ban gyűjtött, magyar népda
lok mellett románokat is, vo
kális darabok mellett hang
szereseket is; e gyűjtés zöme 
sajnos máig kiadatlan. Hogy 
mit rejt a hagyatéknak ez a 
része, Kodály is sejtette, a- 
,mikor M it já tszik  a nép hang
szerein  cím alatt olyan bu
kovinai zenészekről írt, akik 
négy-öt különböző népnek 
muzsikálnak . . .

Egyedülálló pillanat e nép
dalszerű dallam visszatérése a 
kóda előtt. Amennyire meg
rendítő volt a középtétel baljós 
középrésze, nem kevésbé föl
emelő ez a visszatérés — csak 
egészen másképpen. „Non se
rioso" — az első tétel utasítá
sát ellentmondólag parafraze- 
álva. A körtánc tombolása fél
beszakad. Hosszú csönd áll be, 
majd meglepetésszerűen — egy 
irdatlanul távoli hangnemben,

d alaphanghoz képest esz alap
hanggal! — föltűnik előbb egy 
egykedvű kíséret, mintha már 
szundítana a kisbőgős, s csak 
keze járna amúgy magától, 
majd a dallam is: délcegségét 
veszítettem, ide-oda dülöngél
ve, hol nekiiramodva, hol 
meg-megtorpanva, néha csak 
dúdolva, máskor fölrikkantva, 
majd ismét elerőtlenedve, ho
vatovább egyre ernyedteb
ben . . .  Nem kétséges: a „ha
zamennek a legények“ zenéje 
ez. Szinte izgulunk, hogy vé
géhez ér-e szerencsésen a dal
lam, vagy idő előtt „összecsuk- 
lik".

Bartók második Burleszkjé- 
vel, a Kicsit ázottannal állít
ható párhuzamba ez a közbe
ékelt mozzanat, nem is annyi
ra magával a kottaképpel, 
mint amennyire a mű — fi
nom tempómódosításokban, 
hangnyújtásokban és apró e- 
lőresietésekben oly gazdag — 
Bartók-fölvételével.

A pillanat attól különösen 
szép, hogy Kodály, aki jel
mondataként hirdette, hogy 
„nem rendülök meg sohasem; 
szilárdan állok mindörökre", 
mintha megértő, csaknem e- 
gyüttérző kedvességgel szem
lélné a bukdácsoló „hőst“. A- 
kárcsak Bartók a magáét. 
Erre az attitűdre nem isme
rek művében több példát.

Akit riaszt Kodály félelm e
tes komolysága, örök emelke
dettsége, tekintse ezt a mozza
natot örvendetes elszólásnak. 
Ezeridegen volt tőle minden
féle csetlés-botlás, de nem  
úgy a csetló-botló embertárs 
iránti megértés! Ha szóbeli 
megnyilatkozásaiból nem Is 
derül ki, zenéjéből — lega
lábbis e kivételes pillanatban 
— ezt is kihallani.
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