
Bartók-est

Nagyváradon
A meghosszabbított Bartók- 

év keretében március 25-én 
ünnepelték világszerte Bartók 
90-ik születésnapját.

A Bartók halálának negyed- 
százados évfordulójára emlé
kező hangversenyek sűrűsödé
si pontot jelentettek a Bartók- 
év zenei eseményekben eddig 
és ezután is gazdag hangver
senysorozatában. A születési 
évfordulót tisztelő zenei meg
emlékezések pedig zárták ezt 
az ünnepi koncertévadot. De 
a Bartók-év lezárása koránt
sem jelenti a Bartók-zene 
iránti egyre fokozódó megbe
csülés akár csak pillanatnyi 
ellankadását, megtorpanását. 
Bartók népszerűsége a halála 
óta eltelt negyedszázad alatt 
hatalmassá növekedett, művé
szete iránt a világ minden 
pontján rendkívüli érdeklődés 
nyilvánul meg. A hangver
senystatisztikák szerint az e- 
gyik legtöbbet játszott modern 
klasszikus. Minden jel arra 
mutat, hogy az a világméretű 
tisztelet, megbecsülés és sze
retet, ami zenéjét övezi — to
vább fokozódik. A Bartók-év 
zenei eseményei sok emberhez 
hozták közelebb a bartóki ze
nei világot; sokan talán most 
értették meg igazán, hogy ze
néje századunkat fejezi ki, ne
künk szól, és művészetének 
megértése ko runk m egértését 
jelenti. A Bartók-zene ma már 
klasszikusnak hat nemcsak 
hangzásvilágának a kortárs 
zenéhez viszonyított leszűrt 
egyszerűségével, kifejezésbeli 
ökonómiájával, hanem a tar
talmi és formai elemek Bach- 
ra emlékeztető tökéletes egyen
súlya révén is. A Bartók-év 
ünnepi keretül szolgált a két 
évfordulóra emlékező hang
versenysorozatoknak, bepil
lantást engedve abba az im
már negyedszázados folyamat
ba, ahogyan a bartóki művé
szet lassan az egész emberiség 
közkincsévé válik.

Március 25-én, tehát éppen 
Bartók 90. születésnapján 
bensőséges kamarazene-hang
verseny hangzott el Nagyvá
radon. A műsor gerincét zon
goradarabok alkották, Búzás 
Pál előadásában; egy sorozat 
Kolinda, a Tizenöt magyar 
parasztdal, egy sor rövidebb 
zongoradarab, Medvetánc, Al
legro barbaro, Este a széke
lyeknél stb.' Búzás Pál ezúttal 
is kitűnően játszotta kedvelt 
és sokszor eljátszott Bartók- 
műsorát. Bartók-élményét meg
ragadó közvetlenséggel tudta 
ezúttal is érvényre juttatni.

Papp Magda Bartók népdal- 
feldolgozásaiból énekelt két 
sorozatot; az első három dara
bot a H úsz m agyar népdal-hói 
s a második sorozat öt szá
mát a N yolc m agyar népdal
ból válogatva. Az ízléssel, egy
szerűséggel megszólaltatott 
népdalfeldolgozásokat hallgat
va újra meggyőződhettünk 
Papp Magda dalénekesi kész
ségéről. Tudomásunk szerint 
önálló dalesttel még nem je
lentkezett, pedig Nagyvárad 
zenei életéből éppen ez a szín
folt hiányzik. Évenként lega
lább egy dalest műsorának el
készítését vállalhatná. Már 
meglévő dalrepertoárját Ko- 

dály-népdalfeldogozásokkal 
vagy a soha n em  énekelt Rei- 
nitz—Ady dalok egynémelyi- 
kével bóvíthetné, hogy csak 
két ötletszerűen kiragadott 
példát említsünk. Hangjához, 
kiváló előadói képességéhez 
könnyen válogathatna műsort 
a dalirodalom népszerű és „el
felejtett“ remekműveiből is.

Farkas Pál a Bartók-feldol- 
gozások igényes zongoraszóla
mát játszotta. Zongorázása jól 
illeszkedett a hangverseny at
moszférájához. Búzáshoz ha
sonló előadói alkat, nem vé
letlen, hogy nemrég kétzongo- 
rás műsorral szerepeltek Ko
lozsváron és Váradon.

A hangversenyt bevezető 
előadást Boros Zoltán tartotta. 
Bartók életművét méltatva si
kerrel kísérelte meg szavakkal 
is felidézni azt a bartóki vi
lágot, mely a zenében oly 
elementáris erővel nyilatkozik 
meg.

TERÉNYI EDE

Egyszer láttam az előadást, 
szövegkönyv nem fekszik előt
tem. Szubjektív leszek, nem 
tudományos. Véleményemet 
mégsem azért mondom el, 
mert vérmérsékletem szerint 
szívesen robbanok az első, he
ves benyomások hatása alatt, 
és színházi viszonylatban még 
mindig többre tartom a meg
rendülést, mint a matemati
kát, hanem mert valakinek el 
kell mondania, egyszerűen 
tartozunk vele a marosvásár
helyi Állami Színház magyar 
tagozatának.

Páll Árpád A z  Ö zönvíz előtt 
új d im enziói címmel vezércik
ket írt az Utunkban (1170. 
szám), méltatta a drámát és 
szerzőjét, szólt a darab múlt
járól és felújításáról, a rende
zői szándékról és stílusról, s 
végűi — egészen röviden — 
magáról az előadásról is. Cik
ke föltétlenül kiegészítésre 
szorul.

Színházi kritikánkban elha
rapózott egyfajta módszer, 
struktúra, vagy mondjuk 
konyhanyelven, recept: két
harmad Shakespeare, Katona 
vagy Csehov (akiket többé 
vagy kevésbé ismerünk, bár 
sohasem ismerhetünk eléggé), 
egyharmad dogmatikus és se
matikus emlékeket idéző erő
szak, jelen esetben a modern
ség javára, végül — struktú
rán kívül, csupán a „futottak 
még“ listán — néhány sor ma
gáról az együttesről. Színé
szekről és játékról, mely nél
kül a legabszurdabb színpadon 
sincs előadás.

Az Ö zönvíz előtt kellemes 
meglepetéssel kezdődik. Se ze
ne, se generálsötét. Hagyomá
nyos méltósággal gördül fel a 
függöny. Meztelen falak, szem- 
fájdító fehérség. Egy pillanat
ra Jancsó-filmek jutnak eszem
be. De ezeket a falakat más
képp vonták fel, más szán
dékkal, azonnal megcsap vala
miféle gyermeteg elképzelés a 
fényűzésről, szobába beépített 
oszlopok és árkádok, szeszé
lyes szögek és céltalan nyílá
sok — nem kétséges, Buka
restben vagyunk a harmincas 
években. A nagy gazdasági 
válság idején. A lényegre is
merek rá.

A polgári otthonnak szánt 
cella-rendszer — üres. Még a 
lélegzet is megfagy a levegő
jében. A szikár játéktérben az 
emberek — környezetük szim
bolikájához hasonlóan — ket
tős tartalmat hordoznak. Tár
gyak a föléjük tornyosuló ha
talom, a látszólag meg nem 
változtatható sors kezében, és 
élőlények, mert szenvednek. 
Vergődnek, mintha a tenger 
borzalmas súlya nyomná ő-

Ojra Bartókot ünnepeljük, 
születésének kilencvenedik év
fordulóján. Ünnepeink arra 
jók, hogy megkövessük ma
gunkat — számba vegyük tar
tozásainkat.

Sokkal tartozunk még Bar
tók Bélának. A nagyszentmik- 
lósi emlékszoba, Benkő And
rás és Szegő Júlia könyvei, a 
folyóiratokban megjelent ta
nulmányok a hazai magyar 
Bartók-kutatás első, szerény 
lépéseinek tekinthetőek.

A két világháború között

két, és néha hirtelen föl
ocsúdnak, hogy meddőn és te
hetetlenül megkíséreljék a 
szabadulást, önemésztő mt-ne- 
külésvágyuk azonban hamar 
ellankad. Szikráznak és kial
szanak, idegölő ritmusban, vé
gig az előadáson, és a tempó 
egyre gyorsabb, egyre kétség
beesettebb lesz. Szinte lekottáz- 
ható. A játékstílust ez a ket
tősség határozza meg. Egyfe
lől a jégfehér falak közé zárt 
magány, önkéntes száműzetés, 
szigetiét, az elidegenült tár- 
gyiasság; másfelől a felfoko- 
zottan élő ember érzékeny, 
rángó ideghálója, melyen a kín 
minden szilánkja fennakad.

A játékstílus expresszív ket
tősségét legtöretlenebbül Ta
nai Bella alakítása fejezte ki. 
A harmincas évek légkörében 
fogant Havadinéja, ez a téli

kabátban is didergő, szigorú 
asszony hol tárgyszerű, élette
len, hol pedig rángatózó ideg
csomó. Mozgása, hangja, egész 
lényének furcsán kongó üres
sége olyan, mintha kívülről, 
valahonnan a holdvidékről 
nézné saját tragédiáját. De 
csak egy bizonyos pontig, amíg 
a csapások felhalmozódása el
éri az emberi teherbírás ha
tárát, akkor hirtelen szakad
nak a kötelek, vad kiáltozás
ba csap át, hisztérikusan őr
jöng, mint aki láthatatlan 
erőkkel viaskodik, hogy a kö
vetkező pillanatban visszazu
hanjon az önemésztó dermedt
ségbe. Tanai Bella szerepe va
lójában monoton, az utolsó 
akkordig egy húron játszik, 
éppen ezért nehéz feladat elé 
állította a művésznőt. Havadi- 
né egyéniségének belső ereje, 
az érzelmi életében is — fino
man és burkoltan, de mindig 
jelenlévőn — megnyilatkozó 
kettősség ábrázolása gazdagí
totta fel Tanai alakítását, e- 
melte a fagyos közönytől a 
hideg dühön át a szenvedélyes 
izzásig.

Darkó többrétű, kitűnően 
megrajzolt figura, ijesztő és 
groteszk, visszataszító, és ki
váltja sajnálatunkat, önző, kö
zömbös, kegyetlen, az ártat
lan kisded elől is képes elinni 
a tejet, s ugyanakkor mégsem 
egymaga felelős a monstruo- 
zitásáért. Darkót eltorzította a 
nyomorúság, megrontotta a

Temesváron megjelent újságo
kat, folyóiratokat lapozgatva 
valósággal meglepett a Bartók 
Bélával foglalkozó cikkek, ta
nulmányok sűrűsége. Miután 
néhányat elolvastam közülük, 
bizonyos hitetlenkedéssel, de 
annál őszintébb megelégedés
sel állapítottam meg, hogy a 
C antata profana  szerzőjének 
valóságos kultusza volt a Be- 
ga-parti városban. Bartók mű
veinek, eszméinek méltatásá
ban és propagálásában éveken 
át Járosy Dezső járt elöl. Va-

társadalom, amelyben n?m is 
él, csak szívósan vegetál, ö  
már jellemében hordja a ski- 
zoid kettősséget, a szörnyű 
belső törést. Lohinszky Loránd 
érdemes művész alakításában 
Darkó a szétmállott és mégis 
mindenkinél erősebb ember, 
pióca, akinek elszívták a szí- 
vevérét: hóhér és áldozat,
embertelen szörnyeteg, aki 
emberségért könyörög. Alakí
tása rendkívül szuggesztív, 
tragikus és groteszk szálak fi
nom szövete, egy-egy mozdu
lata, különösen mikor elbi
zonytalanodik, amikor például 
a kredenc oldalán támaszt ke
resve tapogat, kúszik felfelé a 
keze, egyenesen hátborzonga
tó. Bizarr helyzetének abszolút 
természetességét sugalló be
szédmódja úgy hat, mintha 
rothadó almával teli ládából

törne fel, mintha bensejében 
fokozatosan uralkodnék el a 
romlás. Alakítása beleeszi ma
gát az ember idegeibe, s végső 
fokon egyáltalában nem un
dort, hanem felelősségérzetet 
vált ki.

Nagy István és a rendező 
Harag György közös érdeme, 
hogy a történelmi időponthoz 
kötött, egy síkon bonyolódó 
dráma általánosabb érvényt 
nyert, vetületekre és vonatko
zásokba bomlott, horizontáli
san és vertikálisan kitágult, s 
végül az összkép a fehér-feke
te számos árnyalatában rajzo
lódott ki. Plaszticitása olyan
formán hatott, mint egy Vasa- 
rely-grafikáé. Dráma és ren
dező szerencsés találkozását, 
az egységesen megfogalma
zott koncepciót nem csupán 
elfogadta és követte, de alko- 
tóan kiteljesítette az együttes. 
Művészi feladatát mindenik 
önmagában és a többiekhez 
való viszonylatában oldotta 
meg. Ami, persze, természetes 
volna, ha nem láttunk volna 
az utóbbi időben annyi egy
más feje fölött és könyöke 
mellett átbeszélgető színészt, 
ha nem lötyögnének néha hő
sök és intrikusok oly céltala
nul a színpadon, mintha vélet
lenül tévedtek volna oda. A- 
mikor az Ö zönvíz előtt nyakig 
merült, fuldokló szerencsét
lenjei nem tesznek egyebet, 
csak ülnek és ülnek, némán, 
begubózottan, közel egymás

lójában a temesvári Bartók- 
kultusznak ó volt a megalapo
zója s legkövetkezetesebb ige- 
hirdetője. A T em esvári H ír
lap  zenei kritikusaként lelkes 
hangú cikkeket írt Bartók Bé
lának a húszas években tar
tott temesvári hangversenyei
ről. Nemcsak az előadóművész 
mesterségbeli tudását, virtuo
zitását dicsérte, hanem a ze
neszerző zsenialitását is; „Sa
ját művei ezúttal is megértő 
diadalnak voltak részesei — 
írja az 1924 októberében tar

hoz s mégis oly távol, mint
csillagzatok az örök pályán, 
akkor is végzetesen összetar
toznak, hallgatásuk közős ere
detű és közös csendbe ömlik 
És amikor ebbe a feszült és 
szorongó csöndbe belerikolt a 
kiscseléd siratója, mely az 
egektől kéri számon s az ősö
ket idézi meg sorsa tanújául, 
ez az elveszett, magányos kán- 
tálás mintha mentőövet dobna 
a fuldoklóknak.

Illyés Kinga a Sárinak ne
vezett, Bukarestbe szakadt szé
ki kiscselédet nem játszotta, 
nem alakította, hanem élte, 
nem is másnak, csak önmagá
nak énekelt, vigasztalásul, 
mert az életet valahogy el kel
lett viselnie. Egyenes lelke 
viaskodott, hogy megértse azt, 
amit nem értett, ami csak van, 
de értelme nincs, s ami mel

lett mégis ki kell tartania. 
Nagyra becsülöm az olyan szí
nészt, ez esetben színésznőt, a- 
ki nemcsak beszélni és éne
kelni, de járni is tud a szín
padon, aki lényét a cipője sar
kával is képes kifejezeni. Va
lahol itt kezdődik az igazi mű
vészet.

Es volt még egy megkapó 
találkozásom. Az illegalistával, 
a régi harcossal, akit én még 
ismertem. Oly egyszerűen jött 
felém kopott kabátjában, gond
terhelten lógó fejével, amilyen 
egyszerű ember volt. Tévelygő, 
hibázó ember, aki mégis jó 
fejjel kiemelkedett a többi 
közül. Mert egyedül ő tudta, 
hogy mit akar, ó látta pers
pektívában az egész lápvidé
ket, és nemcsak érezte, hogy 
lehúzza őket a hínár, hanem 
értette is, hogy miért kell 
megfulladnak. Anatol Cons- 
tantin emberséget adott a bu
kott hősnek, vagy mondjuk, 
visszaadta az emberségét, a- 
mit sokáig nélkülözött. Ko
moly, majd komor alakja a ri
deg környezetbe melegséget 
vitt, s a nagy árat, amit gyön- 
geségéért fizetett, a követke
zetes ember méltóságával vál
lalta magára. Nem tudom, 
hogy a rendező mit és meny
nyit húzott a szerepéből, de 
helyenként űrt, vagy inkább 
ki nem töltött réseket éreztem 
nemcsak a szövegében, de a 
rá épülő cselekményszálban is.

Bács Ferenc Havadi-alakítá-

tott koncertről szóló beszámo
lójában — Szívesen idegez- 
zük be ezt az új zenét, érez
zük ugyan rendkívüliségét, de 
azért hódolunk a lángésznek, 
ki a titkos jövőnek birtokosa. 
A közönség a fenséges és egy
behangzó élménynek boldog 
birtokosa volt: szinte a ho
mogén megértés tudatában 
csüngött Bartók Bélán.“ Az 
1926-os temesvári Bartók- 
hangverseny krónikájában így 
ír: „Nem a jelen, a múlandó 
Bartók Béla géniusza szólott 
zenei lelkűnkhöz, hanem a 
magyar zenei kifejezésnek és 
formának profetikus beteljesü
lése, mely zenei világténnyé 
vált. Ily történelmi dicsőség 
és felmagasztosulás világfé
nyében és káprázatában csak 
Liszt Ferenc korában volt ré
szünk “

Járosy a modern zenei tö
rekvések elkötelezett híve 
volt. Nemcsak Bartók művé
szetéről cikkezett, értő tanul
mányt írt Debussyről, Ravel
ről, Kodályról, Enescuról, Sa- 
bin Drágoiról — az általa 
szerkesztett és kiadott szak
lap, a Zenei Szem le  a modern 
zenei törekvések valóságos 
katekizmusa. Járosy Dezső a 
kor legképzettebb, leghala
dóbb szakíróit nyerte meg 
munkatársként lapja számá
ra, amely az első világháború 
utolsó éveiben, sót jó ideig 
később is, az egyedüli komoly 
havi folyóirat volt „a zene- 
tudomány és hangversenyélet 
köréből“. Rendszeresen közölt 
cikkeket, tanulmányokat a Ze
nei Szem lé-hen  Molnár Antal, 
Fodor Gyula. Hevesi Sándor, 
Szabolcsi Bence, Bloch Jó
zsef és Oszvald János. Mun
katársa volt a lapnak Bartók 
Béla és Kodály Zoltán is. A 
temesvári folyóirat hasábjain 
jelent meg első ízben, két 
folytatásban, 1917 novemberé
ben és decemberében Bartók 
Béla P rim itív  népi hangszerek  
M agyarországon című tanul
mánya, valamint több számon 
át Kodály Zoltán A z ötfokú  
hangsor a m agyar népzenében  
című, gazdag kottapéldával 
alátámasztott közlése. A szer
kesztői üzenetek nemegyszer

sóban mintha bizonytalanul
intonált volna; szerepfelfogá 
sa. különösen az első felvol
násban, nem volt összhangban 
a dráma koncepciójával. Nem 
azt kifogásolom, hogy az ön. 
áltató, kibuvókat kereső, folyl 
tón menekülő kispolgár alak 
ját kezdetben a könnyelmű áü 
optimista hangján szólaltatta 
meg, inkább úgy érzem, hogy 
könnyedségének minősége 
dzsentris, úrimuris tartása, a- 
mi más helyt, más koordiná
ták között megfelelhetett voü 
na, itt a darab szellemével 
a rendezés felfogásával nem 
egyezett. Később azonban őt 
is körülfogta, bűvöletébe von
ta a „genius loci", s mire fe
lesége eléje tette az üveget 
mert megérezte, hogy kábu
lat nélkül elviselhetetlen az 
élet, Havadi már dosztojevsa- 
kiji mélységek felé tántor
gott. A fentebbiekhez hasonló 
hiányérzetem volt Bóján és 
Bojanné alakjával kapcsolat
ban, viszont Victor Strengaru 
mint Háziúr, puszta megjele
nésével, néhány perces szerepé
vel a környezetrajz és atmosz
féra fontos alkotóeleme lett.

Ha címkéket akarnék ra
gasztani az előadásra, ami u- 
gyancsak gyakori jelenség, 
utalhatnék olyan elődökre, 
mint a weimari Németország 
színházának expresszionista 
megújítói, felmerül emlékeze
temben Ernst Toller Hoppla, 
w ir leben  előadása Bécsben, el
ső nagy élményem modern 
színjátszásban, de tudom, hogy 
nem az efféle rokonságoktól 
lett izgalmas előadás az Özön
víz  előtt. Mindenkinek volt 
elődje, és reméljük, lesz köve
tője is, minden eszme, szándék, 
művészi tett kiterjedt rokon
ságot tart múlttal és jelennel. 
Ami igazán, mélyen megfogott, 
az előadás egy egészen más, 
sokkal nehezebben megfogal
mazható szellemi-érzelmi tar
talma volt. A színpadon ret
tenetes dolgokat tudtak az 
életről. Túl sikkasztáson, pénz
telenségen, nyomorúságon, 
meztelenül dobták elénk a 
megalázott, a megszégyenített 
embert. Aki szorong, nyüszít, 
és nem képes kitörni a fehér 
falak közül. Egy-egy kongó 
hang, tétova mozdulat, nevet
séges cselekvés (mint többek 
között az üres vállfák beakasz- 
tása is a szekrénybe), az ab
szurditásukban tragikus és ko
mikus mozzanatok, melyek a  
fizikai csődöt lelki csőddel te
tézték, ők avatták művészi él
ménnyé az előadást. író, ren
dező és színészek közös tudá
sa a szenvedésről. A megalá
zott emberről.

sürgetik Bartóktól az ígért 
kéziratokat. Az 1919. márciusi 
szám levelezési rovatában sze
rénykedik a következő üzenet: 
„Szabados Béla, dr. Kodály 
Zoltán, Bartók Béla; Buda
pest; A nagyérdekü kéziratok 
közlése küszöbön áll.“ Vajon 
melyik tanulmányát küldte el 
Bartók Járosynak közlés vé
gett? A lap Temesváron fel
lelhető példányaiban nem 
bukkantunk nyomára, de nem 
találtunk eligazítást Bartók 
Béla Ö sszegyűjtö tt írásai (Bp. 
1966) Szóllősy András által 
összeállított kitűnő jegyzet
anyagában sem. Elveszett vol
na? A lapnak ugyanis az 
1919—20-as esztendőben mind
össze három száma jelent meg. 
A Járosy-hagyaték alaposabb 
átkutatása minden bizonnyal 
magyarázattal szolgálna. Bar
tók a húszas évek végén — 
amikor Járosy Dezsőt tüntet
ve fel főszerkesztőjéül, a Ze
nei Szem le  Budapest—Timi
şoara felírással már Pesten 
jelent meg — újra közölt a 
lapban. A Zenei Szem le  ha
sábjain jelent meg a Magyar 
népzene és a  magyar zene cí
mű előadásának magyar nyel
vű változata Szabolcsi Bence 
fordításában, valamint orosz- 
országi útjáról szóló nyilatko
zata.

A Zenei Szem le  első számá
tól az utolsóig Bartók zene* 
forradalmára esküdött. Szinte 
minden Bartók-mű bemutató
jának cikkel áldozott, „hír- 
csarnokában“ fellépéseiről, 
külföldi sikereiről, müveinek 
kiadásáról tudósított rendsze
resen. A Fából faragott ki
rá lyfi bemutatójáról két be
számolót is közölt a Zene» 
Szemle. „Bartók újszerűsége, 
korszerűsége — állapította 
meg Molnár Antal 1917 júniu
sában közölt cikkében — nem 
külsőséges: nála a mondani
való lényege az új kifejezési 
módon szűrődik át. Amellett, 
hogy festő-technikája — mel
lesleg — mindig hihetetlen, 
virtuóz, az. amit mond, soha
sem a külső hatás jegyében 
keletkezik, mindig bensősé
ges, tehát igazi zene“. „Ez a 
zene — zárja cikkét FodorM acskóssy József: Tricinia
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