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A fennmaradás örök parancsa: dolgozz, al-
koss! Kikerülhetetlen törvény: az alkotás, a Mű
áldozatokat követel. Szükségszerű erkölcsi
dilemma: mekkora áldozat hozha
tó az embert szolgáló, megörökítő Műért,
megkérdőjelezheti-e az áldozat nagysága a Mű
célját, értékét.

Ezek a konkrét, időtől és helytől független kér-
dések fogalmazódnak meg - többek között -
abban a közép-európai műalkotáskörben,
amelynek reprezentatív alkotásai a Kőműves
Kelemen népballada variánsai, illetve az ezekből
született, ezeknek a témáját továbbépítő újabb-
kori verziók. Mint leglényegesebbek Ivo Andrić
Híd a Drinánja, Lucian Blaga Manole mestere és
természetesen Sarkadi Imre Kőműves
Kelemenje említendők, amelyek térségünk
archetipikussá lett konfliktushelyzetét
modellértékű parabolává szélesítették. A sorban
a legújabb: a Kő-műves Kelemen rockballada.

Az alaptéma hazai vándorlása sajátos műfaj-
váltással, illetve problémabővüléssel járt együtt.
A népballada-variánsok alapján Sarkadi Imre el-
beszélést, majd töredékben maradt drámát írt, s
ebből készítette Ivánka Csaba, Szörényi Levente
és Bródy János a rockballadát. A szűkszavú, ki-
hagyásos szerkezetű balladából a tizenkét kő-
műves tragédiáját lélektanilag árnyaló, folyama-
tos történetű, az áldozathozatalt több irányból is
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árnyaló próza, illetve dráma lett, hogy aztán is-
mét olyan balladává szikáruljon, amelyben a szó
és a zene együttesen hordozza a mondandót.
Ezzel párhuzamosan az elsősorban emóciókra
ható fogalmazásmód Sarkadinál racionálissá
változott, majd megint s szinte teljes egészében
emocionálissá lett.

Márkus Béla kimutatta, hogy a balladavarián-
sok mindegyikének középpontjában az anyagi
érdekek miatti áldozathozatal áll: Kelemen
asszonyának azért kell meghalnia, hogy a
kőművesek megkaphassák a Déva vár
felépítéséért be-ígért „fél véka ezüstöt, fél véka
aranyat" (Alföld, 1992/3.). De arra is rámutatott,
hogy Sarkadi miképpen tágította ki két másik
balladakörből vett motívummal darabjának
asszociációs körét, amikor „a bűnnek egy
korábbi bűnnel történő magyarázatával"
indokolja a dráma kiinduló helyzetét. Eszerint
az, hogy „amit raktak délig, leomlott estére", egy
pénzét mentő, s eközben gyerekeit a
rengetegben magukra hagyó anya akaratlanul is
gyilkos tettének a következménye, tehát a
befalazás átoktörő, engesztelő áldozat-ként
fogható fel. Ehhez az író a Budai Ilona és a
Gyönyörű Bán Kata típusú balladakörben találta
meg a forrásanyagot.

A Sarkadi-dráma középpontjában - akár-csak
a balladákéban - több motívum áll: a várépítés
ismétlődő kudarca, az alkotómunka meg-

szállottjának, Kelemennek önmagával és társai-
val való konfliktusa, s ezen belül szembenállás
Boldizsárral, az okos kívülállóval, azaz az egy
ügyért más és más módon küzdők között feszülő
ellentét, valamint az asszony feláldozása.
Másképpen: a hit és a megfélemlítés harca ez. A
manipulációról van szó. (Bővebbet a Színház
1974/ 5. számában lehet olvasni erről.)

Az expozícióhoz hasonlóan a dráma lezárása
is kibővül: Kelemen magára maradása, a társa-
dalomból való kirekesztettsége, bűnhődése -
amelyet az alkotás öröme, időben és térben
messze ható dicsősége ellensúlyozhatna - új
motívum a balladákhoz képest.

A drámán tehát több gondolatsor vonul végig.
Ez a komplexitás azonban - a darab töredékes
volta miatt - csak korlátozottan jelenik meg. A
rockballadában pedig a műfajváltás miatt ez a
komplexitás tovább egyszerűsödik és csak jel-
zésszinten érvényesül.

A műfajváltás legfőbb dramaturgiai következ-
ménye, hogy a rockballadában elvész az eredeti
dráma belső árnyaltsága, s bár a konfliktusok
egyértelműbbek lettek, a viszonyok leegyszerű-
södtek. A drámához képest - némileg visszatérve
az elbeszélésbeli képlethez - élesebb a két
főszereplő, Kelemen és Boldizsár szemben-
állása, hangsúlyosabb Kelemennek az Ügy és a
Mű melletti elkötelezettsége, illetve Boldizsár hi-
tetlensége, cinizmusa; felerősödik a félelem
szerepe, mindenekelőtt a kőművesek egynemű
csoportján belül. S változatlanul domináns a Mű
megszületése után az ellentét a Vándor által
közvetített külvilág, az anyagi hasznukat meglelő
kőművesek, valamint a magára maradó Kelemen
között.

A leegyszerűsítésnek van egy másik oka is,
amely a zenés műfajból következik: a szö-
vegkönyv jelentős részét a dalszövegek teszik ki, s
ezek sokszor a közhelyig lecsupaszított, a zenei
követelményhez igazodó (sorismétlések) ál-
talános gondolatokra redukálódnak.

Szörényi Levente zenéje is az általános fogal-
mazásmód felé billenti el a darabot, amikor el-
sősorban nem a zeneileg is jellemzett figurák kö-
zötti konfliktusok zenedramaturgiailag árnyalt
bemutatására, hanem állapotok kifejezésére tö-
rekszik. Így az előadás zenei szövetét az egyes
számok hatásos, egymást zeneileg ellenpontozó
füzére adja, amely viszont nyomatékosan
hangsúlyozza a téma egyetemességét; a muzsi-
kában a közép- és kelet-európai népzene meg-
annyi dallama és ritmusa fonódik össze s alkot
szerves egységet.

A drámák és interpretációik kulcskérdése a
Várnak mint az Alkotás, a Mű metaforájának ér-
telmezése. Sarkadi számára a Mű azaz új társa-
dalmi rendszer, ha úgy tetszik, a szocializmus - a
dráma megírásának ideje, körülményei, politikai,
társadalmi háttere egyaránt erre utalnak -,
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amelyben egyszerre tudott hinni s kellett kétel-
kednie. Ez a belső vívódás vetítődik ki az egy-
mást feltételező és ellenpontozó két hős,
Kelemen és Boldizsár vitájában. Ezt a felfogást
hang-súlyozta a darab 1974-es veszprémi
premierje (rendezte: Valló Péter), csakúgy, minta
Szegedi Egyetemi Színpad ugyanakkor
bemutatott elő-adása (rendezte: Paál István). És
ez a felfogás fedezhető fel a zenés
feldolgozásban is, és ezt sejtette az 1982-es
pesti színházi bemutató is (rendezte: Marton
László).

De mit fejez ki ma a Vár, a Mű, az Alkotás,
mindaz, amiért semmilyen áldozat sem hiába-
való? Mindenekelőtt erre kellett válaszolnia a tíz
évvel ezelőtti előadás koreográfusának, Novák
Ferencnek, aki most a Nemzeti Színházban a
rockballada rendezésére vállalkozott. S ő vála-
szolt is, meg nemis. Nyilvánvaló, hogy 1992-ben
nem szólhat ugyanarról a darab, mint 1982-ben.
Kézenfekvőnek tűnik, hogy ma az jelentheti a
Művet, ami az úgynevezett rendszerváltozásban
testesül meg. Ez így, általánosságban igen tet-
szetős, ám a részletek számos olyan kérdést
vetnek fel, amelyekre a produkcióból nem ka-
punk megnyugtató választ, s amely a parabola
érvényességét is ingataggá teszi.

Hogyan értelmezhető például Kelemen és
Boldizsár ellentéte, ha Kelemen egyfelől hang-

A Kőműves Kelemen a Nemzeti Színházban.
Rubold Ödön (Boldizsár) és Sörös Sándor (Ke-
lemen)

súlyozottan tiszta tekintetű parasztfiú, másfelől
tehetetlenkedő, határozatlan, sodródó, a hitről
csak szónokoló vezér, ellenlábasa viszont intri-
kus tekintetű, népi egyenruhájában is urbánus
jelenség, aki korántsem a közös ügy diadaláért,
sokkal inkább személyes presztízsérdekektől
vezérelve manipulálja Kelement és a többieket
az áldozathozatalra. Hogyan értelmezendő a
színpad magasában függő, hatalmas fémszer-
kezet, amely a Várat jelképezi, de a falak
leomlásakor csaknem maga alá gyűri a
cikkcakkban emelkedő állványzatot meg a
kőműveseket, majd a Mű felépülésekor,
Kelemen magára maradásakor leereszkedve
magába zárja a főszereplőt. És hogyan
értelmezhető a használt jelképek alapján az
előadás azon „üzenete", amelyet az ismertető
így fogalmaz meg: „Az építés, az alkotás
szépségébe és heroizmusába belevegyül a Bűn
sötétsége is, s ez a Bűn nincs következmények
nélkül, megrontja a jövőt, és a Művet örökre
megpecsétli."

A koncepcionális kételyeket azonban elfedi az
elementáris erejű zene és tánc. Sokkal inkább
Novák koreográfiája, csoportos és egyéni szí-
nészmozgatása hordozza és fejezi ki a drámát,

mintatáncok alapjául is szolgáló szöveg. Ugyan-
akkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy végső
soron épp a zene és a tánc az, ami érzelmileg
bármi mellett és ellen képes mozgósítani. A ze-
ne, a tánc, a mozgások, a színészi játék, a lát-
vány, a szöveg nagyon gondos és végiggondolt
arányítása és összehangolása révén jöhet csak
létre színpadi műalkotás. Ha ezek belső arányát
bármely összetevő túlsúlya vagy erőtlensége
megbontja, a gondolat torzul. Ez történik Novák
Ferenc előadásában is. A zene, a tánc s - min-
den ellentmondásosságával együtt - a látvány
magával ragadó, de a szövegértelmezés - mint
már utaltam rá - több ponton vitatható, a színé-
szi munka pedig zavaróan egyenetlen.

A koreográfiában a visszatérő alakzat az
összefonódás, a körtánc - egyértelműen a
közösségi lét kifejezője -, amely újra meg újra
felbomlik; kiszakadnak belőle az emberek, majd
más-más minőségben összerendeződnek ismét.
Ha csak pillanatokra is. A várépítést megjelenítő
gúla statikusságában is dinamikus kép, jól
ellen-pontozza a megtört lejtőn fel-le rohanó
emberek belső zaklatottságát kifejező
mozgásformákat. S végül - az osztozkodás után
- a kiürült térben szétszóródott egyedek már
képtelenek csoportot alkotni.

A Kormorán együttes által megszólaltatott,
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dallamvilágában, hangszerelésében, ritmikájá-
ban egyaránt sodró erejű, hatásos zene hol drá-
mai, hol illusztratív, de egyként azonosulást ki-
váltó, roppant dinamikus effektus, amely eggyé
olvasztja a közönséget. Olyannyira, hogy már-
már hajlamosak lennénk szemet hunyni az elő-
adás sikerének legfőbb gátja fölött; afölött tudni-
illik, hogy a színpadon kétféle színészi létezés-
és kifejezésmód perlekedik egymással.

Az előadása Honvéd Együttes Táncszínháza
és a Nemzeti összefogásával jött létre, ami azt
jelenti, hogy a főbb szerepeket színészek, a kő-
műveseket pedig táncosok alakítják, akik azon-
ban nemcsak mint táncosok jobbak Nemzeti-beli
társaiknál, hanem mint színészek is. Végh Péter
Máté szerepében hatalmas igyekezettel és
energiával próbál a táncosok egyenrangú part-
nere lenni - ezáltal válik ki közülük, megszólalá-
sai pedig harsányak, hiteltelenek. Sörös Sándor
oly jelentéktelen Kelemen, hogy alig tűnik ki a kő-
művesek közül, de ha a szituációból
következően középpontba kerül, akkor
teátrálisan és patetikusan fogalmaz. Rubold
Ödön romantikus színészi klisékkel ábrázolja
Boldizsárt. De nem az ő hibájuk elsősorban, ha
alakításuk hamis. Ez mindenekelőtt rendezői
probléma: Novák nem tudta összehangolni a
táncosok természetes, állandó intenzív jelenlétre
épülő játékstílusát a színészek másfajta, jobbára
illusztrálásra szorítkozó szín-játszásával, sőt a
különbözőséget erősítette fel. Emiatt a
rockballadában még megmaradt személyes
drámák sem jöttek létre, s az egész mű
drámaisága is vészesen legyöngült. Viszont
Raksányi Gellért bölcs Vándora és Götz Anna
tiszta Kelemennéje szépen illeszkedett az elő-
adásnak a zene és a tánc által vezérelt színpadi
világába.

Bár a Kőműves Kelemen így is a jelenlegi
Nemzeti Színház kétségkívül leghatásosabb
előadása, úgy vélem, a művet ebben a formájá-
ban Novák Ferenc táncszínháza tudná hitelesen
megszólaltatni.
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