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In memoriam Bartók

A gyulai vár ablaktalan, hajdan mind-
össze egyajtós, komor falai titkokat és
történelmi események emlékeit őrzik. Á
síkságból kiemelkedő zord épület belseje
is rideg, csupasz. Mindössze egy
asztalféleség a középen, s ez elég ahhoz,
hogy érzékeljük: meg fog elevenedni a
vár. Így fogadta a látogatót Gyulán A
kékszakállú herceg vára.

Mi mindenről tud mesélni egy magyar
végvár? Boldog idők és véres események
nyomai keverednek benne, egyes
emberek élete fonódik össze általa a
nemzet sorsával. Gyulán Corvin János és
családja töltött emlékezetesen szép
éveket, majd 15 66-ban a feladott vár né-
pét irtózatos tusában pusztította el a
török. Később császári őrség, sikertelen
kuruc ostrom következett, végül kü-
lönböző családok életének lett színtere az
1904 óta immár lakatlan vár.

Keveset mondunk, ha azt mondjuk:
Bartók operája tökéletes helyszínre talált
itt a gyulai várjátékok keretében. Mert
egyúttal egyszeri, másutt megismé-
telhetetlen légkört is talált, ami egészen
új értelmezésre sugallta a bemutató lét-
rehozóit, s ez elsősorban a látványi ele-
mekben követhető nyomon: a helyszín
adottságaiban, a nem létező díszletben, a
színpadi viseletekben s a koreográfiában.
(A rendező : Sík Ferenc, a díszletet
Banovich Tamás, a jelmezeket Schaffer
Judit tervezte, a koreográfus Novák
Ferenc.)

Bartók népzenei és műzenei foganta-
tású műve, Balázs Béla európai legenda-

kincsből merítő, de magyaros verselésű
szövege a mű születésekor, 1911-ben,
majd első bemutatásakor, 918-ban a népi
és európai ötvözetének példája volt, a
szimbolizmus jegyében. Gyulán először
tettek kísérletet arra, hogy az opera a
látvány tekintetében is vissza-adja ezt az
összetettséget, egy új szimbolizmus
értelmében. A vár maga a vidék, de
tulajdonképpen Európa történelmé-nek
egy darabját képviseli. Á viseletek egy
sokszínű nép kultúrájából erednek
lenyűgöző gazdagságban, de ugyanakkor
olyan egyszerű formákkal, melyek
egyetemesnek mondhatók. Á vár felsőbb
szintjein az opera ajtói mögött fel-táruló
látványt táncokkal megelevenítő
koreográfia egyszerre idéz történelmet és
népet. Miként?
Az „elsőajtó" a kínzókamrába vezet. Ju-
dit (Takács Tamara illetve Benei Katalin)
az ajtó nélküli falon tapogatózik, s egy-
szerre megvilágosodik a felső szín, a falak
titka: kinyújtott férfiakat emelnek a ma-
gasba a táncosok. A második ajtó a
fegyveres házba vezet. Gyulán
felfegyverzett parasztok sokasága tűnik
elénk. A kincseskamra csodája a
menyasszonyi pompában: fejdíszben,
fehér ruhában, fehér ruhás kísérettel
megjelenő mezőkövesdi leány. Á kertet
legénycímerrel bevonuló fiúk népesítik
be. A herceg birodalma az ötödik ajtó
mögött maga a herceg, illetve megnövelt,
kibomló, kitáruló óriási köpenye a felső
szinten, miközben ő eltűnik a színről. Ez
a hatalmas, szétterülő drapéria a kör
formájú alföldi suba textilbe ültetett,
stilizált, kékes-szürke, derengő mása, egy
kis ország maga. A könnyek tava
ormánsági fehér gyászban hajlongó
alakok káprázatos, de szomorú tömege. S
az utolsó terem lakói, a színpadra
levonuló „előző asszonyok" a vízkereszti
háromkirályok csillagos-csillogó
öltözetében jelennek meg. Á mesebeli
hármas naivan fejedel-

mi dísze a mesebeli herceghez méltó.
Ilyennel ékesítik fel Juditot is, ki közéjük
fog tartozni. Áttetsző, finoman fény-lő
kendőt adnak kezébe, legendává szőve
eltűnő alakját. Judit saját kendője,
szerelmének tanúja a magára maradt her-
ceg egyetlen társa.

A kékszakállú egykor egyértelműen
személyes, belső lelki világát megeleve-
nítő szimbolista képek (korábban álta-
lában díszletek) korunk érdeklődésének,
érzékenységének megfelelően tágabb vi-
lágot mutatnak. A személyes kincsek,
kínok és belső szépségek megelevenítői
ugyanis egy nép kincseit, viseletének
pompáját, lányainak, szokásainak, tán-
cainak szépségét mutatják, kínjai e nép
történelme és szenvedései. A népi kultúra
magától értetődő, kézenfekvő kifeje-
zőeszközei tehát, amikkel az elvont fo-
galmakat érzékeltetni lehet, s olyan egy-
értelműek, világos nyelven beszélők,
hogy bárki megérti őket. (Talán ezért is
tűnik feleslegesnek Bartók vérmotívu-
mának vörös kendővel való felidézése az
egyes színek végén, hiszen a mozgással és
fénnyel a zene legellentétesebb témáit
lehet illusztrálni.) A kékszakállú-nak
mindez személyes élménye, valódi
emlékeinek tárháza, de a szokásos elő-
adások eleve általánosító szimbolizmu-
sával szemben a múltnak konkrétabb, tör-
ténelemhez, helyhez, időhöz kötöttebb
megidézése is. Ettől a képek súlya meg-
növekszik, s a személyes világ egy kö-
zösségével fonódik össze. A férfi feltáruló
világa egy valódi, élő ország, amely a
záróképben teljességében mutatkozik
meg, ragyog fel a várfalakon, körbe-
vonva a mélyben mint sírboltban, kék
fényben lenyugvó kékszakállút, aki
ilyenformán maga válik múlttá, felfedve,
felszabadítva, életre keltve titkait, kin-
cseit. Férfi és nő párbeszéde a megismerés
reményétől a feloldhatatlan magányba
vezet az eredeti misztérium szerint.
Gyulán a megmutatkozás fokozatai olyan
beteljesülésbe torkollnak, amelyen - a
kékszakállút magába záró várfalak felett -
a szabadság erős szele leng át.

Á gyulai előadás a leghűbb volt Bar-
tókhoz, amikor a látvány nyelvén is
összekapcsolta a népit, a hazait az egye-
temessel, a múltat, az emlékeket a jelen-
nel; s hozzá is adott valamit korunkból:
hitet abban, hogy a nép, a „várfalak" életet
őriznek és adnak. A kihunyó fényekkel
együtt annál szorongatóbban merül fel a
kérdés: mit hoz a jövő ennek a népnek, az
általa megfogalmazott embernek.

A kékszakállú herceg vára a gyulai Várszínházban (MTI-fotó- Ilovszky Béla felv.)



A látványi elemekben végigkísérhető
„bartóki gondolat" a kékszakállú alak-
jában összpontosul (Gáti István illetve
Kováts Kolos). Elegáns, szürkéskék kö-
penyét, fekete kalapját a paraszti viselet
ihlette, de a bő köpeny, a fényes kalap
egyúttal titokzatos, varázslatos külsőt is
kölcsönöz lényének. Az öltözet hideg
fénye zárkózottságot, finom motívumai,
laza formája emberi szándékot hordoz.
Összetett, miként a jellem, s egyszerre
magyar és egyetemes, az opera egészéhez
hasonlóan. Eltemetkezése kettős jelentésű:
az ő segítségével megelevenedő világ
veszi körül, az élet; de ha ez a világ ő
maga, úgy a reménynek is vége.

Sötétség borul a lenyugvó herceggel a
gyulai várra, de megelevenedik az est
második részének színhelye, a vár melletti
tó és környéke, a Cantata profana
természetes színpada. Keresve sem le-
hetne jobb helyszínt találni. A díszletter-
vező itt is, mint minden munkájában, az
abszolút tisztaságra törekedett. A román
népballada környezetének meg-idézéséhez
elegendőnek találta a gyulai természetes
adottságokat. Csupán egy
hozzátennivalója volt: a puritán építmény
a tó közepén. Ez a kórus és zene-kar
helye, de a fa oszloperdő felett vonul át a
szarvassá váló kilenc fiú, imigyen
érzékeltetve a mesés elemet, az átválto-
zást, s a faszerkezetű falusi házat is idéző
támasztórendszer az apa környezete a
hídon túljutott, a tiszta forrást megtalált,
egy másik, súlytalan, minden mesterséges
elemet nélkülöző, képzeletbeli világban
otthonra lelt fiaival való párbeszédekor.
Az építményt a túlsó parttal összekötő
könnyed híd igazi szakadék felett ível,
amelyen csak a ruhájuktól megszabaduló,
a természetben feloldó-dó fiúk tudnak
átkelni. Az így szélesre kitágított színtér
egy gondolatsort is közvetít: a mítosszá
válás folyamatát a táncmozdulatokkal
jelzett egyszerű népi környezettől a
szavakban is megformált történeten
keresztül a vártorony tetején égő
fáklyákkal szarvasalakot fel-idéző kilenc
fiú, a szimbólum felragyogásáig. Ez a
jelkép a tiszta forrásé, az egész est
szokásostól eltérő megformálásának ars
poeticájáé.

Noha a színtér kissé szélesre húzott,
kicsit zsúfolt az egyidejűleg mozgó, tán-
coló csoportok kompozíciója, mégis úgy
hisszük, a szinte tökéletes Kékszakállúval
együtt évente feleleveníthető programja
lehetne a gyulai várjátékoknak.

VINKÓ JÓZSEF

Meg kell (ene) csinálni
a leckét

A Halleluja a Játékszínben

Három nemzedék tehetetlenkedik Kornis
színpadán. Miksa, a nagytata, a Boldog
Békeidők gyermeke, kilencven-éves
aggastyán, akinek a fejében a Kettős
Kereszt és a Szent István-korona
összemosódik a sarló és kalapáccsal, a
Kárpát- Duna Nagyhaza a Csonka-Ma-
gyarországgal, a Himnusz és a Gotter-
halte az Internacionáléval, s vaksi szemé-
vel hiába hunyorog, nem tudja megkü-
lönböztetni Ferenc Józsefet, Horthyt,
Kun Bélát és Rákosit. Nem szenilitás ez
vagy aggkori érelmeszesedés, csupán a
történelem körforgásának reménytelen
következménye: hosszú élete során
Miksa annyi ismétlődő történelmi szituá-
ciót élt át, hogy felfejtésükhöz (az ő
számára) bőségesen elegendő ifjúkorá-
nak néhány tömény jelszava, amelyekhez
ragaszkodik is. „Abcug Tisza!" -
harsogja tövig égett szivarral a szájában,
s elemében igazán akkor érzi ma-gát, ha a
Kunz és Társa kereskedősegéde-ként
originál TURUL-folttisztítót, IKKA-
kakaót, kanadai szaharint és dán vajat
árulhat a megrettent mai Nepper-nek.

Fia, a középkorú, gőzhenger-vitalitású
Pista tudatában a második világháború
szorongásaira ráépül az ötvenes évek
világa. Ágyában a személyi kultusz
puffatag politikai jelszavai a fogyasztói
társadalom reklámszövegeivel kavarog-
nak; hihetetlen zűrzavarban különböző
fogalmak élnek itt: bélista és differenciált
bér, micisapka és Braun-Sixtant
villanyborotva, keretlegények és ávéhá-
sok, élelmiszerjegy és hulahopkarika,
bakancs és farmernadrág. Ez az Apa (aki

az előadásban többféle alakban is megjele-
nik) nem tudja, mit mondjon, mit KELL
mondania, erkölcsi bizonyítvány után
szaladgál, öngyilkos lesz, szívrohamot
kap, kinevez, kineveztetik, lebukik és
lebuktat. Ámultan szemléli a hetvenes
évek megváltozott társadalmi struktúrá-
ját, zavartan kapkod: „ . . . kisfiam, iri-
gyellek - mondja -, most jön be a Ká-
naán, mikor a bőség, mikor a mindenki,
mikor a szellem - én meg mehetek a tus
alá! Pá!"

Á Fiú, Lebovics. Miksa unokája, Pista
fia. A harmadik nemzedék. Végig a
darabban meg kellene csinálnia a lec-
kéjét. Ez a feladata. De Lebovics nem
tudja megírni a leckét. Nem tud osztani.
Nem tudja, hová kell írni a maradékot.
Bizonytalan. Kétségbeesett. Támponto-
kat keres, begubózódik, a gyermekkor
pajzsa mögé rejtőzik. Harmincévesnek
látszik, de maslit köt és búgócsigázik,
körülötte kibelezett játékai: fakockák,
vízipisztoly, villanyvonat, gombfoci,
tolótetős tolltartó. Lebovics ezekkel ját-
szik, éppúgy, mint az aktákkal, pecsét-
nyomóval, az emberekkel. Hol pólyás,
hol lakásügyi főfütyi, hol úttörő, hol
határőr, padtárs és riporter, pattanásos
kamasz és nehézfiú. Nem tud, nem akar
felnőtté válni. Átalakulásai: menekülések;
ha döntenie kell, mindig vissza-szökik a
gyermekkor védett és tiszta területére.

A három generáció nem érti egymást,
kommunikálni nem tud, kapcsolatuk
felszínes és deformált. A családot mint
legkisebb egységet a történelem meg-
csonkította, szétzilálta; Lebovics hiába
várja egész idő alatt az anyját, a Mama
nem jön. A hagyományos értékek fiúk,
szülők és nagyszülők között felborultak,
Miksát, Pistát és Lebovicsot nem a
kölcsönös szeretet és tisztelet, ha-nem a
félelem tartja össze. Á Nagytata a múlttól
fél, az Apa a jelentől, a Fiú a jövőtől.

Miksa félelme a legtárgyiasabb. Ő vitéz

Kornis Mihály: Halleluja (Nemzeti Színház, Játékszín). Agárdi Gábor (Miksa), Bodnár Erika (Cica) és
Márton András (Lebovics)


