
zecessziós, gusztusos kis pásztorjáték-
nak láttatja Román Sándor Bartók

Béla A fából faragott királyfi címû táncjáté-
kát, melyet a Kékszakállú várának „romjai”
közé helyezett. A mitológiai idôk után a napi
jelenbe lendít át Lôcsei Jenô A csodálatos
mandarin ürügyén készített koreográfiája,
amit sajnos csak az tesz érdekessé, hogy nem
tetszett Bartók magyarországi örökösének.
Felesleges aggályoskodásával remek hírverést
csapott, ami rá is fér Lôcsei Jenô munkájára,
mert e meglehetôsen középszerû Mandarin-
nak a híre – önértéke miatt – valószínûleg
nem terjedne el futótûzként a városban. Az est
konklúzióját A kékszakállú herceg várában
fogalmazta meg Szinetár Miklós, aki – leg-
alábbis a mûsorlap tördelésébôl, szerkeszté-
sébôl úgy tûnik – mindhárom darabot rende-
zôként jegyzi. A Bartók-év reprezentatív
operaházi eseménye, hogy a zeneszerzô há-
rom színpadi mûvét (új rendezésben és új ko-
reográfiákkal) egyetlen estén tekinthetjük
meg. Félô, hogy ezenkívül nincs is más indoka
a hármas premiernek.

Jelen esetben a kritikának egyetlen kér-
désre kell válaszolnia. Vajon e három (vagy
egy?) rendezés sikertelensége kizárólag a
darabok erôszakolt összekapcsolásából
származik-e, vagy az egyes darabok értel-
mezése önmagában is problematikus, pi-
piskedés nélkül fogalmazva: ügyetlen? A vá-
lasz természetesen is-is, engem azonban
jobban zavartak azok az elemek, melyek az
összekapcsolás-koncepcióból származtak.
A mûvek ilyen direkt összefésülése (nem
maga a felvetés, hanem a megvalósítás mi-
kéntje) persze azonnal nyilvánvalóvá tette,
hogy az egyes darabok értelmezését – fino-
man fogalmazva – zavaros gondolatok ural-
ták. A zavarosság pedig – óh, dialektika! –
elsôsorban abból a hitbôl fakadt, hogy a
dolgok könnyedén elrendezhetôk szimmet-
rikusan. S ha eddig nem tudtuk volna, hogy
a szimmetria olykor milyen buta és üresen
kongó rendet konstruál, akkor most megta-
pasztalhattuk. Próbáljuk meg tehát leírni az
élményt, abban a lineáris rendben, ahogy
április 5-én és 7-én értek.

Szépen ébredezik a Tündér (Végh Krisz-
tina), dekoratív, színes-csillogó ruhája
(mindhárom produkció jelmezeit Velich
Rita tervezte) könnyednek hat, nem za-
varja a táncban. A megelevenedô flórát

táncoló balettkar öltözete egy átlagos musical elvontságát nem haladja meg, külsô megje-
lenésükkel a sellôk sem lógnak ki e porcelános, tûzzománcos dekorativitásból. Eldöntet-
len, hogy az Apród Puck-e vagy Pumukli, gesztusai alapján udvari bolondnak, ténykedése
alapján inkább félkegyelmû Cherubinónak tûnik. Ekkor még nem tudjuk, lesz-e értelme
annak, hogy flörtölget vele a Királykisasszony. A Királyfi nem fehér lovon, ám elegáns
fehér ruhában érkezik. Már most tudhatjuk, hogy szívét tiszta szándékok hevítik, a játék
végén majd a Királykisasszony is jelentôségteljesen megválik ócska ízlésre valló Barbie-ru-
hájától, hogy tiszta fehérben ölelhesse át az oly sokáig elutasított kérôt, hiszen „A fából
faragott királyfi címû darab mondanivalója a megtisztulás folyamatáról szól” (Román Sán-
dor). Nos, az elkényeztetett csitrinek ábrázolt Királykisasszony (Pap Adrienn) rosszul
dönt, amikor a Fabábot választja, de büntetése pusztán annyi, hogy a tisztaszívû Királyfi
a várakoztatás alatt kicsit összemelegedik a Tündérrel – nyilván a szimmetria miatt. Sze-
gény Tündér szomorkodik is egy kicsit, hogy végül boldog véget ér a fiatalok szerelmi évô-
dése. Egy pillanatig sem érezzük a játék tétjét, miért is éreznénk, hiszen súlytalan pásztor-
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játékot látunk. (Szerintem ne feltételezzük, hogy ezzel a pasztorális hangütéssel az alko-
tók az opera ôstörténetére, a zenés színpad kezdeteire szerettek volna finoman utalni.)
A Fabáb (Bajári Levente) egy pillanatra majdnem Gólemmé változik, ám – hogy homlok-
ráncoló gondolkodnivaló nélkül ne maradjunk – az Apród késôbb burleszkszerûen átcipeli
a színpadon: veszély nem volt, nem is volt mit elhárítani. Az eredeti dramaturgia és vele
együtt a zene szimmetriája – „a harmadik rész tulajdonképpen megismétlése az elsônek,
de az elsô rész tagozódásainak fordított sorrendjével, amit a szöveg természetszerûleg
megkövetel” (Bartók Béla) – valahogy elsikkad ebben az elôadásban. S ami elsô nézésre
akár tetszhetne is – azok a bizonyos várromok –, hamarosan kínossá válik: bizony, ez
A dzsungel könyvének majomtanyája. Itt mindenki úgy táncol, ahogy éppen kedve szottyan
(a koreográfusnak). A táncelemek eklektikája (ezúttal az egységes és érvényes táncnyelv
teljes hiányára, a koreográfusi invenciótlanság tobzódására utal e nemes kifejezés) beszé-
des, bár semmirôl sem szól. A klasszikus balettelemek üres felsorakoztatása próbatermi
hangulatot teremt, melyet nem oldanak fel sem a populáris táncok figurái, sem a tánc-
színházi gesztikulálás, sem a Királyfi váratlan kanásztánca (vagy legényese, vagy bottán-
ca). Utóbbi a koreográfia mélypontja. Valószínûleg éppen a Királyfinak szánt harmatos
mozdulatsorok felelnek azért, hogy megszemélyesítôjét (Oláh Zoltán) súlytalan színpadi
jelenségnek éreztem. Amikor a darab végén a Tündér újra elszunnyad, már tudjuk, hogy
semmi értelme nem volt az Apród és a Királykisasszony flörtjének.  

A fából faragott királyfival szemben behozhatatlan az elônye A csodálatos mandarinnak.
A Lány szerepében Tsygankova Anna, a Mandarinéban ifj. Nagy Zoltán a magamfajta lai-
kus számára örömteli pillanatokat szerzett. „A zene dramaturgiája, hihetetlen tudatos-
sággal és szigorú következetességgel felépített formai és tonális konstrukciója megköve-
teli a cselekményhez való hûséget. Mindezt szem elôtt tartva tulajdonképpen két célom
van csupán. Az egyik, hogy a darab karakterét, vázát adó történetet úgy jelenítsem meg,
hogy az nyolcvan esztendôvel a születése után, a jelenkor valóságában is igaz és hiteles le-
gyen. A másik: a történet felszín alatti, elvontabb és mélyebb tartalmának képi megjelení-
tése a szereplôk megkettôzése, megsokszorozása a szcenika számos eszköze által.” (Lô-
csei Jenô) Tegyük fel, hogy ez a koncepció nem utólagos magyarázkodás, és nekünk,
nézôknek szól, nem pedig az örökösnek. S tegyük fel azt is, hogy ezek a mondatok értel-
mesek. Ezek után már joggal kereshetjük e koncepció jeleit a produkcióban. A cselek-
ményhez való hûséget – így önmagában – nem kérném számon a rendezéstôl, ám ha a
zene dramaturgiájára, „hihetetlen tudatossággal és szigorú következetességgel felépített
formai és tonális konstrukciójára” terelôdik a szó, akkor nem árt tudnunk, hogy Lôcsei
Jenô hol követi, hol meg nem követi ezt a zenedramaturgiát. Hogy éppen mikor mit csi-
nál, abban kevés logikát lehet felfedezni. Az még elnézhetô, hogy a függöny nem a 6-os
számú próbajelnél megy fel (mindkét estén a nagyszerû Kovács János vezényelt, a pulton
az Universal partitúrája volt, a továbbiakban erre utalok), mivel a darabot felhúzott füg-
gönnyel kezdik. Nehezen tolerálható viszont, hogy a 36-os próbajelnél (Maestoso) nem
lép be a Mandarin; ô valahol a színfalak mögött tétlenkedik. Miközben a zeneirodalom
egyik legdöbbenetesebb zenei portréját halljuk (aminek alapján egyértelmû képet alkot-

hatnánk a Mandarin emberi formátumá-
ról), a színpadkép olyasmit mesél el, amit
eddig is sokszor elmondott már: a törté-
netben sok a strici és sok a kurva. Ezek után
ügyesnek kellene tartanom, hogy a 40-es
próbajelnél leültetik a Mandarint (Der
Mandarin setzt sich). Hosszan lehetne még
sorolni a partitúrahûség vagy éppen -hût-
lenség tüneteit, hogy szembesítsük a ko-
reográfust önként vállalt mûvészi elveivel
– nem teszem, mert a bartóki „forgató-
könyvtôl” normális körülmények között el
is lehetett volna térni. Ehelyett inkább
gyorsan legyünk túl a „koncepció” további
pontjain. Természetesen butaság azt gon-
dolni, hogy A csodálatos mandarin történet-
vázában van olyan megjelenítésre váró
elem, ami az elmúlt nyolcvan évben sokat
változott. Lehet, hogy lemaradtam valami-
rôl, de azt hiszem, hogy a nagyvárossal, a
prostitúcióval, az erôszakkal és a szexuali-
tással kapcsolatos ideáinkban gyakorlati-
lag semmi sem változott nyolc évtized
alatt. Lôcsei Jenô fentebb idézett gondolat-
menetének utolsó mondata pedig azt su-
gallja, hogy egy történet „mélyebb tartal-
mainak képi megjelenítését” a szereplôk
megkettôzése, megsokszorozása hatéko-
nyan szolgálja, pedig tudjuk jól, hogy a sze-
replôk számának redukálása is szolgálhatja
ugyanezt a célt. És ezzel elérkeztünk a
Mandarin-elôadás legsúlyosabb problémá-
jához. Lôcsei Jenô ugyanis a teljes elôadást
a koncepció leglabilisabb és – a nyelvi
megformálás szintjén is – legzavarosabb
elemére építi fel. Máshogy látunk-e egy
prostituáltat, ha van még mellette másik
hat? Vajon az amszterdami kirakat-szajhá-
kat idézô látvány esszenciálisabb, mint a
Lengyel Menyhért-féle megoldás? Három
apacsnál több a sok? (Már a kérdés is ab-
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szurd.) Most kell megtudnunk, hogy a prostituált is csak árucikk? Ezt vonalkódokkal és a
nyitó jelenettel rágják a szánkba: a Lány egy csomagküldô szolgálat logisztikai központ-
jába egy félig feldolgozott sertés, bôröndök és egyéb tárgyak társaságában, fejjel lefele
lógatva, hófehér ruhában érkezik. Csak azért fehér, hogy gondoljunk közben a Királykis-
asszonyra is, és hogy a stricik vörös ruhába öltöztethessék, azaz: megrontsák. E rendkí-
vül poétikus megoldás után az Öreg gavallér egyszerre két nôre fizet be (sok pénze van),
valószínûleg nemcsak mozgássérült, de még perverz is. A kamasz fiú jelenete viszont an-
nak ellenére egész jó, hogy ezt is megkettôzte Lôcsei.

A koreográfus elodázza a Mandarin belépôjét, s amikor végre meglátjuk, csalódnunk
kell. Majdnem ugyanolyan, mint a többi férfi. Fekete, elegánsnak mondható öltözetével
alig üt el tôlük. Sárga, keleties tetoválásokkal teli testét csak jóval késôbb látjuk. A rende-
zés legotrombább szimmetriáját a Mandarin felakasztásakor szenvedjük el, miközben a
Szent Sebestyénre hajazó testtartás kifejezetten szép. A Mandarin alá belógatják (ismét
fejjel lefelé) a Lány fehér ruhás alteregóját. Ez mit jelent? Semmit. Az pedig egyenesen fel-
háborító, hogy a kettôs vonal után (az utolsó ütemre függönyt kér Bartók, de ez most nem
számít) folytatódik az elôadás: a Lány döbbenten hátrálva kitámolyog a színpadról. Kínos
hollywoodizmus.

A legkorábban komponált Kékszakállú zárja az estet, ez „a férfi szerelmi életének har-
madik felvonása” (Szinetár Miklós), a „befejezés, az összegzés”. Khell Zsolt impozáns,
Maurits Cornelius Escher rajzaira utaló díszlete a harmadik felvonásra teljesedik ki. Ne
menjünk el szótlanul e hatásos kép mellett. Escher „lehetetlen épületeket” ábrázoló raj-
zait – mint amilyen az Emelkedô és ereszkedô lépcsôk, a Monello, a Perspektíva, valamint a
Khell Zsolt díszletéhez különösen közel álló Relativitás – nem lehet következmények nél-
kül idézni. E képekhez olyan jelzôket kapcsolhatunk, mint képtelen, abszurd, rafinált,
virtuóz, illúziókeltô, szellemes, megtévesztô és bonyolult. Kapcsoljuk e jelzôket a kékszakállú
herceg sóhajtozó, könnyezô, vérzô várához vagy – elfogadva Balázs Béla szimbolizmusát
– magához a kékszakállú herceghez, s a felsoroltakból egyetlen jelzô, a bonyolult tûnik
adekvátnak. Ehhez viszont szükségtelen Eschert idézni. Úgy tûnik, hogy a szép látvány
önmagáért való, erre utal az is, hogy Szinetár meg sem próbálta a herceg figuráját a meg-
alkotott jelképhez igazítani. A nem létezô várban (ha elfogadjuk Eschert, akkor ez a vár fi-
zikai értelemben képtelenség) nagyon is valóságosan nyílnak a modern, távirányítós ga-
rázskapuk. Szinetár tévesen abban bízik, hogy az ajtó abban a pillanatban szimbolikussá
válik, mihelyt nem hasonlít egy hétköznapi nyílászáróra, pedig a dolog éppen fordítva áll.
Tetszett az ötödik ajtó kinyitása, amikor a vár, végre egy élô organizmushoz hasonlóan,
megmozdul, szétnyílik, és feltárulkozik egy újabb vár. Érthetô, hogy Judit nem mutat
iránta érdeklôdést. Nem érthetô viszont, hogy Kékszakállú milyen könyvet mutat Juditnak
a negyedik ajtó (virágos kert) kinyitása után: talán egy növényhatározót (a herceg amatôr
botanikus?) vagy saját verseit? Egyik sem képtelenség, mert a herceg olyan magának való
értelmiségi figurának tûnik, aki elôször a könyvtárszobába vezeti Juditot, szeret elücsö-
rögni könyvektôl roskadozó íróasztalánál, és egy kicsit olyan, mint Hannibal Lecter.

Judit az utolsó ajtó kinyitásakor önmagát pillantja meg három beeresztett tükörben.
Torzító tükrök. Hiszen akkor ez az elvarázsolt kastély! De ôrizzük meg komolyságunkat,
fogadjuk el, hogy egyszerû tükröket látunk, és értsük meg a szimbólumot: „mindig ugyan-

azt a nôt keresi a férfi” (Szinetár Miklós).
Ám ekkor Szinetár úgy dönt, hogy van még
egy ötlete, és a tükrök mögül máris elôlép a
Királykisasszony, a Lány és a Tündér. Ôk
hárman a régi asszonyok, fel is kapnak
mindannyian egy-egy (naná, hogy) fehér
köntöst, Judit is kap egyet. Hirtelen megvi-
lágosodunk: azért incselkedett a Királyfi a
Tündérrel, hogy itt a végén kilegyen a há-
rom. Szinetár Miklós szerint ez az ötlet
elég ahhoz, hogy a három darab közös
problematikájára irányítsa a nézô figyel-
mét, miszerint a „Férfi-Nô kapcsolat meg-
oldhatatlan”.

Április 5-én Rálik Szilviát és Kálmándi
Mihályt, 7-én Meláth Andreát és Rácz Ist-
vánt hallottam. Meláth Juditja összetettebb
személyiségnek tûnt, szövegmondása (né-
hány furcsa ritmizálás ellenére) példásan
tiszta volt, hangja a mélyebb fekvésben is
intakt maradt. Rálik nehezen érthetôen
énekelt, hisztérikusabb Juditot formált, a
szimplább személyiség összhangban állt
Rálik árnyalatokban szegényesebb, sipító
magas hangokban gazdagabb elôadásmód-
jával. Meláthhoz jobban illeszkedett volna
Kálmándi Mihály összetört hercege, így
Rácz István karcosabb hangja és karcosabb
reakciói kiegyensúlyozhatták volna Rálik
Juditjának egyirányú kilengéseit. Kovács
János jó szokásához híven magas színvona-
lon irányította az Operaház zenekarát,
mely 5-én a két táncjátékban álmosabban,
7-én viszont megfelelôen muzsikált.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy
a Magyar Állami Operaház jubileumi Bar-
tók-produkciójában a valóságos és a szel-
lemi örökösök kölcsönösen inspirálták
egymást. Bartók zenéje ennél durvább cin-
kosságot is túlélt már.

BARTÓK BÉLA: 
A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI
(Magyar Állami Operaház)
KOREOGRÁFUS: Román Sándor. DRAMATURG:
Novák Ferenc. BALETTMESTER: Rujsz Edit.
SZEREPLÔK: Oláh Zoltán, Pap Adrienn, Végh
Krisztina, Bajári Levente, Kerényi Miklós Dávid.
Sellôk: Bedô Dorisz, Bacskai Ildikó, Deák Dóra.

A CSODÁLATOS MANDARIN
KOREOGRÁFUS: Lôcsei Jenô. BALETTMESTEREK:
Nagy Zoltán, Venekei Mariann.
SZEREPLÔK: Tsygankova Anna, ifj. Nagy Zol-
tán, Solti Csaba, Barát Ákos.
A HÁROM CSAVARGÓ: Szakács Attila, Csonka
Roland, Merlo P. Andrea.

A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA
DÍSZLET: Khell Zsolt. JELMEZ: Velich Rita. KAR-
MESTER: Kovács János. RENDEZÔ: Szinetár
Miklós.
SZEREPLÔK: Kálmándi Mihály/Rácz István, Rá-
lik Szilvia/Meláth Andrea.
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Meláth Andrea (Judit) és Rácz István (Kékszakállú)
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