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Bartók-ciklus Zalaegerszegen

A mai néző számára természetes, hogy
Bartók Béla három egyfelvonásos szín-

padi .művét - A kékszakállú h e r c e g várát
( 1911 ) , A fá b ól f a r ago t t királyfit (1917)

és A csodálatos mandarint (19 2 1 : ) - egymás
után, egy este mutatják. be. Ez azonban
nem mindig volt így, s ma sem minden-
hol követik ezt a gyakorlatot, amelynek
bírálói és hívei egyaránt vannak. Molnár
Antal, a jeles zenetudós például nagyon
határozottan azok álláspontját képviseli,
akik szerint a három mű három teljesen
különálló opusz, s mint ilyenek csupán a
műsorszerkesztés azon meggondolásából
kerülhetnek egy műsorba, hogy mindegyik
szerzője Bartók Béla. Így ír:
„Kérdésünk...: találunk-e Bartóknál ilyen,
ciklusra irányuló motivikus egységet?
Ilyenfajta egység nincsen a három színpadi
műben. De nem is lehet, hiszen a
szereplőik gyökeresen különböznek. A
herceg még csak nem is rokona a
királyfinak, s mindkettő idegen a man-
darintól. Juditnak semmi köze a király-
lányhoz, s egyikük sem hasonlít az utca--
lányra. .Mivel más-Utas . természetűek a
személyek, sorsuk sem lehet azonos, s így a
cselekményt hajtó jellegzetes zene-anyag
sem lehet közös, eltekintve a (fönt
említett) önkéntelen hasonltságoktól.

Mások viszont nem a zenedarabok
különbözőségébő l indulnak ki, hanem
éppen azt keresik, ami rokoníthatja e
műveket. Kroó György mélyreható
komplex zenei és zenedramaturgiai
elemzé s e (Bartók színpadi művei,
Z e n e műkiadó, 1962) során a zeneszerző
három különböző alkotói korszakának

k i e m e l k e d ő é s r eprezent at ív alkotásának
tematikai, dramaturgiai , zenei és stiláris
közös vonásait mutatja ki, s nem csupán a
műveket át- meg átszövő zenei m o t í -
vumok, megoldások, sti láris jegyek ha-
sonlóságát regisztrálja, hanem -- s főleg
egy emberi, alkotói gondolkodásmód és
művészi változás egymást követő
fazisaiként értelmezi „az opera, a balett és
a pantomim, vagyis az Adagio, a szorosan
ehhez főzött Allegro és az utolsó
tételként hozzájuk csatlakozó Presto
Finale " egymásra épülését . Kroó e l e m -

zésében már kimondva-kimondatlanul
benne foglaltatik a műveket egységben
láttató ciklusgondolat is.

Alighanem Kroó György elemzése is
hozzájárult ahhoz, hogy a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház egyedülálló vál-
lalkuzásában, a három Bartók-mű szín-
padra állitásakor olyan drámaciklus szü-
letett, amelynek darabjai természetesen
megőrizték egyediségüket, ám együtt új
minőséget, egységes egészet
eredményeztek. Ruszt József
értelmezésében a /izzrtiiiz-r t a férfi
művészember tragikus magányát,
megválthatatlanságát sugall-ja, de úgy-,
hogy ar egyes ciartbctkban a főszerepek
a. főhős különböző térti, művész és
általános emberi - énjét eme-lik ki. A
drámák mindegyike a Perli-Nő
küzdelemben teljesedik ki, ám ahogy a
Pérti mindig más és más alakban herceg,
Tündér(!) és Mandarin jelenik meg, s
különböző tartalmak tapadnak a
figurájához, ügy a. Nő kíil inböz(iségé-
ben is egylényegű alakja szintén eltérő
szerepekben - Judit, Királykisasszony
és Mi mi., az utcalány testesül meg.
Rendkívül hangsúlyos a nőalakok kap-
csolata a mindennapi léthez, a külvilág-
hoz, tehát mindahhoz, ami a Férfi magára
maradását okozza, mégis e. nőalakok
azok, akik újra és újra kísérletet tesznek
arra, hogy a. férfi, a művész, az ember
egyenrangú társává váljanak -
sikertelenül. Lényük sajátosan.
ellentmondásos kettőssége a főhőst:
mindig megújuló harcra készteti, de
ebben a harcban mind két fél csak
vesztes lehet, A Férfi és Nő harca
azonban több, mint a nemek közti örök
küzdelem. kifejeződése; a Férfi-Nő
ellentétbe a fény és a sötétség, a nappal
és az éjszaka, az élet a halál szimboli-
kája is beletartozik, mindaz, amit a kínai
yang-yin - a természet és a művészet
férfi és női elvűségének az örökös pusz-
tulást és megújulást eredményező -
ellentétpárja jelent.

Zene, tér, stílus

Ruszt József képzeletében nyilván már az
első Bartók-mű színpadra állításakor élt
az egész krmipozíció terve, a két évvel
ezelőtt készült A csodálatos mandarin (a
SZÍNHÁZ 1983/2. számában (György
Péter írt bírálatot az elríatdásrl,l) stílusá-
ban, mozgáskompozíciójában,
értelmezésében megszabta a másik két mű
megvalósítását is. Bár a tavaly bemutatott
táncjáték, A fából faragott királyfi a Balázs
Béla-szüzsét követte, az idei.
operapremier s a két évvel ezelőtti
Mandarin-előadás szoros stiláris kapcso-

lata, a tarom mű ciklusba fűzése
megkövetelte a középső darab
újragondolását is, így a Bartók-est
tulajdonképpen hármas bemutató: a
darabok összefűzéséből született
misztériumot, ezen belül A kékszakállú
herceg várát s A fából faragott új változatát
először láthatta a zalaegerszegi
közönség.

A három kölönboző meséjű , zenei
anyagú mű egyetlen gondolati koncepció
szerinti egységes egésszé válását az.
azonos stílusú zenei megszólaltatás, az
egységes játékstílus, a darabok közös
játéktere segíti elő , valamint az, hogy a.
művek főszerepeit ugyanaz a színészpár
játssza s ez valóban egyedülálló
koncepció és teljesítmény : Szalma
Tamás és Fekete Gizi.

Az opera, a táncjáték és a pantomim
műfaji. meghatározással jelzett darabok
megjelenítése gyökeresen eltérő játékstí-
lust igényelne, ám a zalaegerszegi szín-
ház természetesén nem operát, nem tánc-
játékot és nem pantomimet játszik. A
Bartók-zene által rendkívül precízen
megszabott mozgáspartitúra alapján élő,
igazi színházi mozgásszínházi produkció
született, az opera, a ráncjáték és a
pantomim szereplőit s a köztük levő
konfliktusokat egy sajátos mozgásnyelv
segítségével ábrázolják. Ez a mozgás-
nyelv sem a klasszikus vagy modern ba-
lettel, sem a tánc egyéb formáival, sem a
hagyományos vagy újmódi pantomimmel
nem azonosítható,
bár természetesen mindegyiknek szántas
eleme fellelhető a zalaegerszegi színészek
mozgásában, Olyan komplex színházi
kifejezésmód jellemzi az előadást,
amelyből hiányzik ugyan a beszéd, de
minden beszédnél sokkalta árnyaltabban,
összetettebben s drámaibban fejezi ki a
szereplők, az összeütközések lényegét a
csodálatos Bartók--muzsika.

A választott játékstílus A fából faragott
és A mandarin esetében tulajdonképpen
nem jelent problémát, hiszen a
mozgásszínházi stílus rokon a tánc és a
pantomim 'formavilágával. Ám
kérdésesnek tűnt, vajon az opera lényege
kifejezhető-e a mozgás nyelvén. Nem
válik-e a produkció csupán az elénekelt
szöveg illusztrációjává? Az előadás
minden kétséget eloszlatott. Az ének és a
mozgás tökéletes összhangban van
egymással, egy pillanatra sem válik
zavaróvá az, hogy a hangszalagon
megszólaló énekesek és a színpadon
játszó színészek nem ugyanazok a.
személyek. Ennek az érzés-nek a
létrejöttéhez nagyban hozzájárul az,.
hogy az opera szerepeit nem ismert



Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Fekete Gizi (Judit) és
Szalma Tamás (Kékszakállú)

köti össze. Az emelvény-dobogórend-szer
mögött, a háttérben székek és foga-sok
sorakoznak, a játéktér mellett és előtt
szabad tér van. Hátul jelenésükre várnak a
szereplők, kétoldalt és elöl mozognak-
tevékenykednek a szertartás-színházi
előadás lebonyolítói. A játék-téren csak
néhány szék, s a ruszti szín-házból régóta
ismerős, egyik oldalán a fekete, a másikon
vörös bársony takaró található. Ez a puritán
tér és díszlet ki-zár minden aktualizálást és
részletezést, ugyanakkor az egymástól
eltérő karakterű darabok szcenikai
kívánalmait úgy szolgálja, hogy minden
erőszakoltság nélkül egységes
látványkeretet teremt a művek köré.

A kékszakállú herceg vára

Az előadás kezdetekor a játéktér mellett
kétoldalt három-három gyertya ég. A
háttérben megjelennek a szereplők. Egy
fiatal fiú - csupán egy kis fekete nadrágban
- fellép az emelvényre, a kapuhoz, kezében
a vörös bársony takaró. Lejön a hídon, és a
játéktér elején leteríti a vörös leplet, majd
oldalt távozik. A hát-térből előrejön egy
hosszú fehér köpenyes férfi, a „Regős"

(Nemcsák Károly), s egy ovális keretben
levő tükröt hoz. Négy férfi kíséri, rajtuk a
„Regőséhez" hasonló fehér, zárt köntös
van, amelynek alja azonban véres. A
„Regős" letérdel a játéktér elején, a tükröt a
nézők felé fordítja, s mint egy ősi imát
mondja el a prológust:

„Haj, regő rejtem,
Hová, hová rejtsem?
Hol volt, hol nem: kint-e vagy bent?
Régi rege, haj, mit jelent,
Urak, asszonyságok ? ..."
A négy férfi - mint misén a ministránsok

- a „Regős" után zsolozsmázzák a prológus
szövegét, megteremtve ezzel a
szertartásszínház közegét. A Prológ köz-
ben szólal meg a zene, s az elővers végén a
szereplők visszasietnek a székekhez.

A zenekari bevezető alatt fellép az
emelvényre a Kékszakállú (Szalma
Tamás). Földig érő, magas gallérú fekete
köpenyt hord, arca fehér, csak az álla
közepén húzódó halványkék csík utal a
nevére. Lassú, kicsit szögletes léptek-kel
jön le a lejtőn, miközben a „Regős" és a fiú
- aki ministránsinget vett fel - egy-egy
széket helyez a játéktér két oldalára.
Amikor a férfi megszólal: „Megérkeztünk",
megjelenik a kapuban Judit is (Fekete
Gizi), fehér, zárt köpenyben, alatta földig
érő, fehér, könnyű, lebbenő bő ruhában.
Haja, mint egyes néger törzsek
asszonyainak, egész apró, szoros
loknikban, egymással párhuzamos csí-
kokban van befonva. A Kékszakállú
kérdései közben Judit leér a dobogóra, s
odabújik a férfihoz. A herceg rezzenéstelen
arccal hallgatja Judit szerelmi vallomással
felérő válaszait, s óvó-védő mozdulattal
öleli magához a törékeny nőt. Amikor a
Kékszakállú kijelenti, hogy „Most
csukódjon be az ajtó", két - csupán kis
fekete nadrágot viselő - fiatalember jön
elő, s a dobogó két oldalánál elhelyezett
kézi reflektorokat kézbe véve
megvilágítják a főszereplőket. Mi-után
Judit felfogja, hogy bezárult mögötte -
jelképesen - a kapu, elhatározása tehát
véglegessé vált, ismerkedni kezd a várral.
A színtér elején sétálva észleli, hogy
„Vizes a fal! Kékszakállú! / Milyen víz
hull a kezemre? / Sír a várad! Sír a várad!"

A Kékszakállú áll, csak a kezét terjeszti ki
védőn s intőn a lány felé. Amikor Judit
konstatálja, hogy „Milyen sötét a te
várad!", ismét a férfihoz bújik, s e
közeledésből, enyelgésből fakad az el-
határozása : „Nedves falát felszárítom,
Hideg kövét melegítem." S elkezdődik a nő
céljának valóra váltása, a bezárt ajtók
kinyittatása. A herceg pentatonikus
dallamában és Judit „elszínezett dekla-
máló" szavaiban kifejeződő két akarat
egymásnak feszüléséből Judité kerül ki
győztesen, a férfi megadja magát a
szerelem hívó szavának. Összesimul Judit
és a herceg keze, s az a mozdulat, ahogy a
két kéz szétcsúszik egymástól,

magyar énekesek interpretálják, akik-nek
hangja hallatán a néző esetleg könnyebben
felidézi magában az előadók arcát, alakját,
külső megjelenését, hanem a zene a BBC
Szimfonikus Zenekarának felvételéről
szól, amelyen a szerepeket Siegmund
Nimsgern és Tatiana Troyanos énekli -
magyar nyelven.

Bár az énekesek kiejtése nem a leg-
tisztább - emiatt néha nem könnyű követni
a párbeszédet (ennek ellensúlyozására a
műsorfüzethez mellékelik a zenedráma
szövegét) -, mégis ez az operafelvétel
tökéletes választásnak bizonyult. Az
interpretáció önmagában is hallatlanul
szuggesztív és mindenek-előtt
lenyűgözően drámai erejű. De az előadás
egészének szempontjából különösen
lényeges az, hogy ezt A kék-szakállút
éppen úgy Pierre Boulez vezényli, mint a
másik két mű felvételét - a New York-i
Filharmonikus Zenekar élén. A három
darab egységes dirigensi megközelítése,
értelmezése, dinamikája, drámaisága
nagyban elősegítette az elő-adás egységes
képének kialakítását is.

A három művet Ruszt József azonos
térben játszatja. Ennek a térnek négy jól
elkülöníthető szektora van: a játék nagy
része a nézőkhöz közel levő nagy, lapos
dobogón zajlik, hátrább egy magas
emelvény áll, rajta vasbeton kapu - egyik
oszlopából már csak a vastartó maradt
meg, a másikat mintha háborús lövedékek
tépték-szaggatták volna meg. A két
térrészt egy lépcsős-lejtős „híd"



jelképezi a kulcs átadását. Judit termé-
szetesen nem nyit ki semmiféle létező
vagy jelzett ajtót, s a rendező eltér a
szövegkönyv fény- és színdramaturgiájától
is. Itt nincsenek tényleges ajtók, s nem
vetül be a kinyitott ajtókon különböző
színű fénysugár. Ez a vár valóban a Férfi
lelke, a Nőnek a bezárt, magá- nvossá váló
férfilélekhez kellene meg-találnia a
kulcsot. Az első ajtó kinyitásának zenei
motívumára a kapuban meg-jelenik egy
férfi, kezében kötél. Judit a Kékszakállú
előtt áll, annak a szemébe néz, a férfi a
kötéllel a herceg mögé áll. A szertartást
celebrálók közül a fiú és a „Regős" is
előreszalad, kétoldalt megáll, az egyik
kezében égő gyertya, a másikéban a tükör,
amelyet a férfi és nő felé fordít. A további
ajtónyitásokkor meg-ismétlődik ez a
ceremónia, ám minden ajtó mögül más-
más férfi lép elő. A fegy-
veres házból három kést tartó ember, a
kincsesházbál egy láncon függő, sugaras
aranyékszert felmutató, a rejtett kertből
egy fehér rózsát szorongató fiatalember.
Miközben Judit újabb és újabb kulcsokat
kér-követel, egyre közelebb kerül egy-
máshoz a férfi és a nő, s a reflektorokat
kezelő fiatalemberek is egyre közelebb-ről
világítják meg az intimebbé váló
együttlétek helyzeteit. A harmadik ajtó
felnyitásakor lép ki először Judit a Kék-
szakállú szeme vonzásából, s a kezébe
adott gyertya fényében jól megnézi az
ékszert. A negyedik ajtó feltárulásakor
szétválik a két ember, s nemcsak a gyertya
kerül a nőhöz, de a tükröt is egy-értelműen
a nőre irányítja a „Regős". Az ötödik ajtó
mögött a Kékszakállú birodalmának kell
feltűnnie. Ekkor két oldalról, a kapu
mellett lassan furcsa alakok tűnnek elő.
Ugyanúgy fehér, zárt, alul vörös ruhában
vannak, mint az egyes kamrákból eddig
kilépők, de a fejükön különös, virágokat,
bokrokat, madarakkal, apró ragadozókkal
teli fészkeket ábrázoló kalapszerű díszt
horda-nak, azaz a természetet testesítik
meg. A szereplők arca fehér, mozdulatlan.
A Kékszakállú fenn áll a hídon, előtte lenn
Judit, kétoldalt a különös alakok. Mindaz,
ami a szövegben elhangzik a szép és nagy

országról, ellentétbe kerül a látvánnyal, s a
kivilágosodó színpad újra és újra elsötétül,
amikor Judit rá-döbben, hogy „Véres
árnyat vet a fel-hő!". A zene diadalmasan
szárnyal, az ötödik ajtóig tartó hatalmas
fokozás a tetőpontra ért, a szerelem
beteljesülésének ígérete villan fel egy
pillanatra, de e beteljesülést újabb
akadályok ke-

resztezik, nemcsak a véres felhő vetíti
előre a tragédiát, de az is, hogy Judit még
nem járta végig a maga kierőszakolta
utat, két ajtó még zárva maradt, Hiába
vonja karjaiba most a férfi a nőt, nem
sikerül leszerelnie _Judit konok kí-
vánságát. A férfi tudja, hogy vára már
nem lesz fényesebb, de Judit csak azt
hajtogatja: „Nem akarom, hogy előttem /
Csukott ajtóid legyenek!" A Kék-szakállú
leül a bal oldali székre, eléje kuporodik
Judit, s kiköveteli a férfitól a hatodik
kulcsot is. Judit a „zokogó mély sóhajtás"

hangjaira a jobb oldali székre roskad, s
hol az eléje tartott tükörből, hol a
herceghez fordulva faggatja a férfit::
milyen vizet lát. A Kék-szakállú kétszer
ismétli: „Könnyek, Judit, könnyek,
könnyek." Amikor másodszor hangzik fel
a herceg válasza, Szalma Tamás arca
tehetetlen, fájdalmas vigyorba torzul.
(Óhatatlanul felidéződik e gesztusban
Gábor .Miklós több mint húsz évvel
ezelőtti Hamletjének el-torzult nevetéssel
leplezett sírása, amellyel a színész
Ophelia temetésekor a. királyfi fájdalmát
fejezte ki.) A két ember egymáshoz
közeledése során már lekerült a férfiról a
köpeny, a nőről a fehér ruha, s ott állnak
egymás előtt lemeztelenedve -- csupán
egy fekete kis nadrág, illetve trikó van
rajtuk -, s a könnyek tava utáni
megrendülés pillanatában ismét a
Kékszakállú hívja magához Juditot. „A
testi' egyesülés mámorában próbálná
feledni a lélek egyesülésének
beteljesületlenségét" -. írja kitűnő elem-

zésében erről a pillanatról Kroó György.
Az ölelésből kibontakozó Judit azonban
már mindenre, elszánt, már sejti, mit
rejthet a. hetedik ajtó, de neki a bizonyos-
ság kell. Hiába kérleli a herceg Juditot: „
Judit, szeress, sohse kérdezz!", Judit látni
akarja a legendák igazolását, a halott
asszonyokat. A Kékszakállú tehetetlen,
Felhangzik még a férfiszerelem dallama,
de elvágja a híres vérmotívum, amely
végig átszőtte az opera zenéjét, s a férfi
átadja az utolsó kulcsot is. Am a
kamrában nem. halott, hanem élő
asszonyok vannak. A kapuban három
lefátyolozott nő tűnik. fel, s lassan előre-
jön. A vörös palástos a hajnali, az arany-
palástos a déli s a melegbarna palástos az
estéli asszony. Judit tehetetlenül kering az
asszonyok körül, akik be-mutatásuk után
sorban távoznak. Ami-kor a Kékszakállú
kijelenti, hogy a „Negyediket éjjel
leltem", visszatérnek, fekete palástot és
fátylat hoznak. Miközben a Kékszakállú
elbúcsúztatja Juditot, az asszonyok
beöltöztetik a nőt, s lassú léptekkel
magukkal viszik fel a hídon. Végtelen
szomorúság tükröződik mind-két
emberarcán, a kapuban a három asszony
szoros gyűrűjébe fogott Juditén s a
játéktéren kuporgó Kék-szakállúén,
amikor elhangzanak az opera utolsó
szavai:

„És mindig is éjjel. lesz már .. .
Éj jel . . . é j je l . . ."
A ceremónia résztvevői eloltják a két-

oldalt levő gyertyákat, csak a hetedik ajtót
jelképező gyertya ég Judit kezében.

Nemcsák Károly (Királyfi) és Szalma Tamás (Tündér) A fából faragott királyfiban



A Férfi magánya feloldhatatlan, Judit a
maga asszonyi önzésével, a Férfi múlt-ját
is kisajátítani akaró szerelmével nem lehet
társa a maga törvényei szerint teljes életet
élő Férfinak. Tragikus ez a kapcsolat, mert
mindegyikük csak a maga természete
szerint képes cselekedni, képtelenek az
egymás megértésére, az egymásra
hangolódásra.

A fából faragott királyfi

Kodály Zoltán 1918-ban a Nyugatban A
kékszakállú herceg váráról írva ezt mondja:
„A zene konstruktív ereje még jobban
érvényesül, ha utána A fából faragott
királyfit halljuk. A táncjáték az opera
vigasztalan adagióját egy játékos,
mozgalmas allegro ellentétével egyensú-
lyozza." A táncjáték zenéje valóban sok
tekintetben más, mint az operáé, moz-
galmas és allegro jellegű. Am a játékosság
inkább csak a Balázs Béla írta szö-
vegkönyvvel együtt jellemző arra a zené-
ben megfogalmazott mesére, amely felvil-
lantja a szerelem beteljesülésének a lehe-
tőségét, ha nem is a valóságban, de leg-
alább az álmok birodalmában. A tánc-játék
koreográfusainak, elemzőinek visszatérő
problémája a Tündér figurájának
értelmezése, aki - hagyományosan - női
alak.

Ruszt József e figura gyökeres átér-
telmezésében talált rá a balett új felfogású
interpretációs lehetőségére. Ruszt ugyanis
a Tündért férfi színésszel játszatja el, mert
a zenedarab elemzése során arra a
meggyőződésre jutott, hogy a Tündér
lelkében zajlik az a „mese", aminek a
királyfi, a fabábu és a király-lány a
szereplői. Ez a kiindulópont természetesen
átértelmezte a Balázs Béla-történet
menetét és a figurákat. A legalapvetőbb
változások: a történet nem egy időtlen
népmesei közegben játszódik, ez egy
hétköznapi mese; a főkonfliktus nem a
Királyfi és a Királykisasszony között
feszül, hanem a Tündér és a
Királykisasszony által megtestesített Férfi
és Nő között; valamint nem a Királyfi
faragja maga helyett a bábot, hanem a
Tündér használja fel eszközül.

A játék kezdetekor az üres játéktéren, a
dobogó közepén látható egy szék, hátrább,
a híd mellett, de a dobogón kívül, jobbról-
balról egy-egy másik szék. Négy reflektor
áll készenlétben a dobogó mellett. Sötét.
Megszólal a zene, a természet ébredésének
csodálatos, hosszú crescendóban
megkomponált muzsikája. Lassan
világosodik ki a játéktér, a középső széken
ül ballonkabátban, szé-

les karimájú puhakalapban a Tündér
(Szalma Tamás), lábánál hever felemás
fehér-bohóc ruhában a fabáb (Vass Péter).
A bal oldali széken fekete ballonban,
magas sarkú cipőben, fehér svájci
sapkásan a Királykisasszony (Fekete Gizi),
a jobb oldalin a farmernadrágos, felgyűrt
gallérú ballonkabátos Királyfi (Nemcsák
Károly). A térben látható még A
kékszakállú herceg várának három
asszonya, az aranypalástos kezében a már
ismert tükör, valamint a ministránsfiú, aki
a játék közben a kellékeket beadja, a szé-
keket áthelyezi stb. A zene és a fény
erősödésével a magába roskadó Tündér
kezd kiegyenesedni, s amikor a zene-
karban megszólal a Királykisasszonyt
jellemző klarinétdallam, a nő feláll, és
többször elsétál a Tündér előtt. A férfi
zavartan próbál kapcsolatot találni a nő-
vel, de az ügyet sem vet rá. A Tündér pénz
után kotorászik a zsebében, de ott csak
apró csörög. Ezek után a férfi félrevonul,
most ő telepszik a bal oldali székre, s
onnan figyeli a nőt. Majd fel-megy a
kapuhoz, s megkezdi a varázs-latot, szövi
a mese fonalát. A nő tovább járkál, s belép
a térbe a Királyfi is. Bátortalanul
forgolódik, ő is kapcsolatot keres a nővel,
de az róla sem vesz tudomást, illetve a fiú
kezdeményezésére vár. A
Királykisasszony eltűnik, a fiú magára
marad. Leroskad a földre, a Tündér ki-
terjeszti kezét - ahogy A kékszakállúban
Juditot óvta-intette -, s kezdődik a pró-
batétel. A Királyfi a Királylány után ro-
hanna, de jobbról-balról -- akárcsak A
kékszakállú ötödik ajtajának felnyitásakor -
lassan emberek jönnek be, fellépnek a
dobogóra, körbeveszik a fiút. Sorra
odajárulnak hozzá - egy anyóka, egy úr,
egy vasutas, egy fiatalember, egy fiatal nő,
egy rabbi, egy vadász, egy öreg hölgy, egy
katona s végül egy diák - s ki-ki a maga
módján inti, lebeszéli arról, hogy a lány
után menjen. Ez a jelenet felgyorsítva
megismétlődik, majd a Királyfi ismét a
földre esik, az alakok pedig levetik
„jelmezüket", hátramennek egy-egy
székért, s a kétoldalt álló székek köré
elhelyezkedve, várakozva üldögél-nek. A
Királyfi útját ezután nem egy patak
felemelkedő hullámai zárják el, hanem a
körülötte lévő, szanaszét hagyott
ruhadarabok által felkeltett emlékek
tartják fogva a Királyfit. A magába
roskadt Királyfi elerőtlenedik, a lecsupa-
szított alakok kiszállingóznak a színről. A
Tündér utasítására megjelenik az idő-
közben eltüntetett báb, csak egy kis
nadrág van rajta, két kezét maga előtt

összefogva, fázva álldogál. Sárgán rikító,
hátrafésült haja le van nyalva. A Királyfi
melléje áll, mindketten zavarban vannak,
az egyik azért, mert fel van öltözve, a
másik azért, mert nincsen. A Királyfi a
bábra dobja a ballonját, majd egy kis
szünet után vetkőzni kezd, maga elé
hányja cipőjét-ruháját. Egyformák lettek a
fiatalemberek, ám ekkor a báb hirtelen
öltözni kezd, fel-veszi a Királyfi ruháit, s
most ő kerül fölénybe a másikkal szemben.
Megjelenik a Királykisasszony, szemügyre
veszi a két fiút, s a bábbal kezd ki, táncba
hívja, incselkedik vele. A Tündér
eltávozik, a Királyfi félrevonulva
tehetetlenül szemléli a táncoló párt. A
ministránsfiú a vörös leplet a középen álló
székre teríti. A nő ráül, két lába közé
fogva a szék támláját, a báb székestül
ledönti a Királykisasszonyt, s egy
groteszk-perverz szerelmi aktus zajlik le.
A báb ezután egyre vadabb lesz, a leplet
fétisként magához szorítja, majd csapkod
vele, fel-alá rohangál az emelvény és a
dobogó között, lerohan a lejtőn, egyik
lábával a szék ülésére, a másikkal a
támlájára lépve szinte a széken át gördülve
halad előre, nyújtott jobb karja a feje
mellett előrelendül - a tomboló s romboló
ösztönök teljes elszabadulásának kórképe
bontakozik ki viselkedésé-ben. Végül a
Királykisasszonnyal együtt elrohan. A
Királyfi felocsúdik, kétségbe-esetten
fekszik a dobogón lévő ruhák közé. Ismét
megjelenik a Tündér, de most haját egy
szorosan a fejére simuló fekete tomp
takarja, meztelen felsőtestét áttetsző
köpeny fedi. Kezdődik az álom-kép. A
három asszony a Tündéréhez hasonló
köpenyt és virágkoszorút hoz be,
felöltöztetik és megkoronázzák a Királyfit.
Visszatér a Királykisasszony és a fabáb,
most a nő űzi-hajtja a bábot, akin
megtépázva lóg a Királyfi ruhája. A nő
újra és újra megpróbálja a bábot
szerelemre gerjeszteni, hiába. Dühében
agyonrugdossa, és lelöki a dobogóról,
ahonnan a vörös és barna palástos
asszonyok védelme alatt menekül ki a báb.
A Királykiassszony most már észreveszi a
Királyfit, rájön, hogy mindeddig hamis
úton járt. A Tündér ismét eltűnik, a
Királyfitól pedig elzárják a Király-
kisasszonyt a most ismét megjelenő s A
kékszakállú herceg várának ötödik
kamrájából megismert különös alakok. „A
Királykisasszonynak ugyanazon a próbán,
ugyanazon a szenvedésen kell átesnie,
mint a Királyfinak" - írja elemzésében
Kroó György. Ennek meg-



felelően a fehér ruhás, furcsa kalapos
figurák kört formálnak a lány körül, az-
tán legyezőszerűen szétszélednek, és sor-
ra odamennek a Királykisasszonyhoz,
meg érintik, mintegy megtisztítják. Az
apoteózisjelenet is kétszer ismétlődik, a
második gyorsabb, mint az első, ha-
sonlatosan a Királyfi próbaté te léhez. Az
allegorikus figurák távozásakor megjelenik
a kapuban a Tündér, ismét ballonban,
puhakalapban. Ledobja magáról a virágos
köpenyt és a koszorút a fiú, s a
Királykisasszonyon i s csak trikó van. A
két fiatal egymásra találásának lírai
pillanatai után a Királyfi rádöbben, hogy
eddig minden a Tündér akaratából történt.
A fiú kézen fogja s a Tündérhez vezeti a
lányt. A Tündér gyengéden, szinte atyaian
öleli magához a Király-kisasszonyt, aztán
visszaadja a lányt a fiúnak. Lassan lemegy
a középső székhez s leül. A fiú és a lány
jobbról s balról mellé ülnek a földre, s
nem lehet nem asszociálni e képről A fából

faragott-tal egy időben
készült Az ember tragédiájának befejező
képére, mint ahogy az induló és záró kép
Tündér-figurájában felidéződik Gábor
Miklós Luciferje is. A Tündér elbocsátja a
fiatalokat, megjelenik a báb ismét
bohócruhában -, előrejön az aranypalástos
asszonnyal együtt, a báb visszakucorodik
a Tündér lábához, az asszony pedig le-
teszi a tükröt a szék lábához. Miközben
visszatér a darabot indító természet-zene,
a Királykisasszony és a Királyfi
szomorúan, lassan, a Tündérre vissza-
nézve megy fel a hídon, a fény lassan
kihuny, a zene elcsendesedik, a Tündér
visszaroskad abba a tartásba, amelyben az
előadás kezdetekor volt .

Ahogy a zenedarab a jellegzetesen
bartóki hidforma szerint épül fel, az
előadás is ennek megfelelően szerveződik.
A főszereplő ezúttal a művész lett, aki
képzeletének teremtményeivel játszatja el
az emberi kapcsolatkeresés újabb drá-
máját, s ezúttal is mélységesen magára
marad. Ahogy Szalma Tamás kezét ölébe
ejtve, kicsit félredöntött tartással, félre-
biccentett, felvetett fejjel , fehérre festett
arccal, széles karimájú puhakalapjában ül
a fiatalokat útjukra bocsátás gesztusa
után, az nemcsak külsőségek-ben idézi fel
Bartók Béla alakját, ha-nem szinte
megelevenedik az a kép, amit Balázs Béla
A kékszakállú herceg vára meg-születésének
időszakában Bartók mélységes magányáról
irt: „Soha még olyan mozdíthatatlan
halálsápadtságot, soha olyant
összeszorított szájat , mint amilyen-

nel Bartók Béla engem akkor hallgatott ...
"

Bartók egész életművén végighúzódik
az a zenei ellentét, amelyet a Két arckép
című zenekari művének alcímével Egy
ideális -- egy torz - szokás jellemezni.

A fából faragott királyfi zalaegerszegi
előadásában a Tündér művész képzeleté-
ben szintén összeütközik az ideális -
Királyfi és a torz - Fából faragott, s ha
neki, a művésznek nem sikerülhet társra
találni a Nőben - aki természete-sen
ezúttal is több és más, mint egyetlen
személy -, legalább ideális énje és a Nő, a
Királyfi és a Királykisasszony találjon
egymásra. Ez az egymásra találás csak a
mese közegében jöhet létre, ahol a való-
ság, a képzelet és az álom határai fel-
oldódnak, s ennek megfelelően ez az
egymásra találás nem boldog vég. Nem-
csak a művész marad végtelenül
magányos, az, ahogy a fiatal pár elhagyja
a játékteret, A kékszakállú reménytelen
befejezését. idézi fél : a Királykisasszonyra
sem vár boldogabb jövő , mint Jud i t ra .

A csodálatos m a n d ar i n

A drámaciklus harmadik darabja, a Len-
gyel Menyhért szövegére készült A
csodálatos mandarin általános emberi szintre
emeli az előző két dráma konfliktusát. A
kapuban ál l a szék, rajta a vörös bársony
lepel. Oldalt, a dobogó mellett három-
három párna fekszik a földön, s három

reflektor van odakészítve a három
csavargónak. Ez a tér természete-sen nem
a nagyvárosi gamiszálló, ez ugyanaz a
misztériumszínpad, amelyen az előző két
dráma is zajlott. A dráma néma
előjátékkal kezdődik. A férfi szereplők
félmeztelenül, a Gavallért s a Diákot,
játszó Rácz Tibor és Vass Péter,
a csavargók - Farkas Ignác, Nemcsák
Károly és Tamási József, a ministráns,
Latabár Árpád, valamint A kékszakállú
három asszonya Deák Éva, Maronka
Csilla, Császár Gyöngyi - kétoldalt, a
párnáknál állnak. A kapuban megjelenik a
L á n y (Fekete Gizi), felemeli a székről a
vörös takarót, s m a g á r a terítve lejön a
hídon a játéktérre (közben a ministráns
leviszi a széket a dobogóra). E lőrelép a
Gavallér és a Diák, majd feltűnik a
kapuban a Mandarin (Szalma Tamás) -
csaknem meztelenül. Ekkor kezdődik a
Bartók-zene. A három asszony flitteres
szmokingkabátot húz a Lányra, a csavar-
gók előkészítik szerszámaikat: egy cilin-
derbe gondosan beletekernek egy kötelet
( A kékszakálló első kamrájának jelképét),
előhozzák a három kést (az opera

második kamrájának szimbólumát), A
Mandarint játszó színész távozik, s a csa-
vargók felkészülnek az áldozatok foga-
dására, ráparancsolnak a Lányra, hogy
tegye a dolgát. A ministráns felviszi a
széket a kapuba. Megjelenik az öreg
Gavallér, lakkcipőben, vádliközépig érő
csíkos nadrágban. fekete kabátban, orrán
szemüveg, fején kopasz paróka. Leül a
székre s vár. A Lány a cilinderből
előkerülő kötéllel húzza magához az első
áldozatot. Az ö r e g mohón veti bele
magát a táncba, rutinosan öleli a Lányt,
de alig melegszik bele a játékba, a
csavargók, akik eddig a párnáknál ültek
vagy a reflektorokat kezelték,
nekirohannak és kihajt ják. Újabb
előkészület, s a széken a Diák ül, kezében
A kékszakállú negyedik ajtajának fel.-
tárásakor látott fehér rózsa. A fiú mezitláb
van, fehér kétrészes ruhája kinőtt, s ő is
szemüveget visel. Őt is kötéllel vonszolja
magához a Lány, a Diák nehezen oldódik
fel, térdét összezárva, araszolgatva táncol,
nem mer hozzányúlni a nőböz. Ot is
gyorsan kidobják a csavargok. A kapuban
ezután a Mandarin jelenik meg, fején A
fából faragott királyfi álombeli Tündérének
fejfedője
de most fehér anyagból , testén vörös,
nyitott köpeny, nyakában az az ékszer,
amelyet. A k é k s z a k á l l ú harmadik
kamrájából ismerünk. A férfi dermedten
áll a kapuban, a Lány is szinte
megbabonázva nézi vendégét, majd a
bevált csalogató manővereivel próbálja
magához édesgetni az. idegent, aki lassú,
nagy mozdulatokkal, magasra emelt
lábakkal lépked előre a hídon. Félúton
megáll, s a színész kinyújtja óriási ,
széttárt ujjú kezét. Vágyakozást és
félelmet egyként kifejez ez a darabokban
többször visszatérő gesztus. A nő most a
széket meg-lengetve-megmutatva
igyekszik becsalogatni a Mandarint,
közben a dobogóra két másik széket is
hoznak, erre a vörös és a barna palástos
asszony ül le, s a következőkben
szenvtelenül szemléli a Lány és a
Mandarin közti küzdelmet. Végre belép a
Mandarin, a csavargók berohannak,
körülveszik a férfit. aki lassú mozdulattal
leemeli nyakáról az ék-szert, s középre
dobja. A csavargók egymás után vetik
magukat a kincsre s távoznak, A nő
ledobja magáról a kabátját , az egyre
erősödő hajsza-zene osrínato ritmusára a
férfi szinte toporzékolva készül a Lánnyal
való egyesülésre. A Mandarin ölébe kapja
a Lányt, aki lábait a férfi derekára
kuksolva függ rajta. A Mandarin fel-alá
rohangál, pö-



rög-forog a hajsza-zene egyre zaklatot-
tabb ütemeire, míg végül lerogynak a
vörös bársonyra, s a Lány kétségbeesett
védekezése ellenére is a két test szét-
bogozhatatlanul eggyé válik. A csavar-
gók szét akarják választani a férfit és a
nőt, de ez csak többszöri próbálkozás
után sikerül. Felvonszolják a Mandarint a
hídra, ahova a dulakodás közben a
ministráns felterítette a vörös bársonyt.
Egy párnával megfojtják az idegent, a
Lány ezalatt a dobogó szélén lévő fehér;
földig érő, magas nyakú köpenybe
burkolózik (A kékszakállú Juditjának
köpenye!). A Mandarin feléled, a Lány
ledobja magáról a köpenyt, s újra egy-
másba kapaszkodnak. Am a csavargók
ismét nekirontanak a Mandarinnak,
egyikük derékon ragadja, a Mandarin
lábaival átkulcsolja a csavargó nyakát, s
fejjel lefelé lóg, rajta a vörös bársony. A
másik két csavargó megkéseli a férfit. A
Mandarin elterül, s amikor újra fel-éled, a
Lány megint leveti magáról a csavargók
támadásakor felöltött köpenyt, s a két
ember újabb ölelésben forr össze. Két
csavargó leszedi a Mandarint a Lányról,
fellendíti a levegőbe, megperdíti, s
felrohan vele a kapuhoz. A harmadik
lábbilincset rak a férfira, s fejjel lefelé
lógatva felkötik a kapu felső gerendájára.
A Mandarin nem hal meg. Újra és újra
megpróbál felemelkedni, segítséget vár a
Lánytól, aki egyre feldúltabban járkál
köpenyében. A férfi mozdulatai egyre
ernyedtebbek, amikor a Lány végre
levéteti a Mandarint a kampóról. A férfi
meggyötörten csúszik-kúszik lefelé a
hídon, a Lány utoljára dobja le magáról a
köpenyt, s ráomlik a Mandarinra. A
látogató keze azonban

lehanyatlik. Visszatérnek a kínzások köz-
ben eltávozott asszonyok, s magukkal
hozzák azt a fekete palástot, amelyet
Judit kapott az opera végén. A szerelmet
megtaláló s mégis kisemmizett Lányra
felhúzzák a palástot, s ahogy A
kékszakállú végén, ezúttal is a három
asszony szoros gyűrűbe fogja a nőt. A
Gavallér és a Diák a lépcsők mellé
állnak, a csavargók s a ministráns a do-
bogó két oldaláról egymás arcát világítják
meg. 1

Szabolcsi Bence szerint A csodálatos
mandarin „látomása egy egész elmúlt
életnek, mely így nem folytatható tovább,
látomása a viaskodó és halálosan össze-
fonódó jónak és rossznak, az erőszak-nak
és élni akarásnak, emberségnek és
embertelenségnek, nyugati és keleti világ-
nak, zilált nagyvárosnak és lázongó pa-
rasztsorsnak, civilizációnak és primitív
erőnek". Ebben a látomásban azonban „a
Kelet Bartók számára sohasem jelentette
az egzotikumot - írja elemzésében Kroó
György -, inkább a magyarság és talán az
emberiség őshazáját, keményebb,
szenvedélyesebb emberséget és egy
eljövendő megújulás lehetőségét. A
barbár, a primitív - mint ezt az Allegro
barbaro-típus végigvonulása mutatja
Bartók életművében - az ő számára az
ősit, az erőset, az egészségeset képviselte
a dekadenssel, az ernyedttel, a betegessel,
a hazuggal szem-ben". A Mandarin-
portré jellegzetes motivikája pentaton
jellegű (mint ahogy a Kékszakállúé, a
Tündéré s Királyfié is az), ami Bartók
művészetében „mindig a legsajátabb
mondanivalót hordozta, azt, amivel a
zeneszerző azonosította magát", s ez
szöges ellentétben van a

csavargók zenei világával, illetve a Lány
első részbeli, a Mandarinnal való talál-
kozásáig terjedő zenei jellemzésével. A
zalaegerszegi színház azzal, hogy a művet
nem balettként, hanem az eredeti műfaji
megjelöléshez, a pantomimhez közelebb
álló mozgásszínházi produkció-ként
jelenítette meg, Bartók zenei intencióit
maximális hűséggel valósította meg. A
Lány találkozása a Mandarinnal
mindkettejükre megtisztító erővel hat. A
három művet átható Férfi-Nő konfliktus
ettől a találkozástól mintha háttérbe
szorulna a mögött a konfliktus mögött,
amely az emberség és az embertelenség
között feszül. A Nő a Mandarin halálával
végződő megváltásakor szenvedésben a
Férfi társává válik, s ugyanúgy magányos
lesz, mint a Férfi - a Kékszakállú, a
Tündér és a Mandarin. A Mandarin az
Ember megtestesítője, „különállása
nemcsak szenvedésé-nek forrása: az
egyedüli lehetőség arra is, hogy nagyságát
megőrizze. A magányba menekült, a
magányba űzött nagyság olyan pozitív és
hatalmas erő, hogy győztesen szállhat
szembe az embertelenséggel. Jelképesen
marad győztes, magához emeli a lányt, és
rádöbbenti őt emberi mivoltára, az igazi
szerelemre. A győzelemért azonban a
mandarinnak meg kell halnia. A lány
pedig ott áll a mandarin holtteste mellett,
és döbbent, ájult csodálata úgy sejteti,
hogy tovább nincs útja . . ." (Kroó
György).

Motívumok, egyezések

A csodálatos mandarin összegzése a három
műnek, mintegy szintézise a ruszti köz-
vetítésű operának és táncjátéknak. A
nagyvárost, a reális életet megjelenítő
csavargók nemcsak brutális gyilkossá-
gaikkal közvetítik az embertelenséget,
hanem azzal is, ahogy reflektoraikkal
végigpásztázzák a játéktéren történteket.
Az ő darabbeli funkciójukból fejthető meg
a másik két műben szintén világító,
csupasz testű férfiak szerepe, hiszen ők
ugyanannak a világnak a kép-viselői, mint
a csavargók. A reflektorok kiemelik,
premier planba hozzák a Férfi és Nő
közötti intim pillanatokat,
kiszolgáltatottakká teszik őket, ugyan-
akkor állandóan éreztetik a külvilág jelen-
létét, az egyén életébe való beavatkozását.
Az előadás elején a „Regős" azt kérdi:

„Szemünk pillás függönye fent: Hol a
színpad: kint-e vagy bent, Urak,
asszonyságok?" Valóban nehéz
eldönteni, hol a színpad, hiszen a játék-

Fekete Gizi (Lány) és Szalma Tamás (Mandarin) Bartók táncjátékának zalaegerszegi előadásában (Kele t i Éva
fe lvéte lei )



tér konvencióit felrúgva szenvtelenül
lépnek be a retlektorosok a lélek szín-
padán zajló eseményekbe, azaz elmosódik
a határ a kint s a bent között.

Ahogy Bartók három színpadi művé-
ben a hasonló vagy azonos hangkarak-
terek, motívumok, hangzatok, zenei at-
moszférák kapcsolatot teremtenek az azo-
nos szituációk vagy figurák között, Ruszt
szertartásszínházában is átszővik a
darabokat az azonos motívumok,
térformák, ugyanazok a kellékek más-más
funkcióban bukkannak fel újra meg újra. A
vörös bársony lepelhez a jelképek egész
bokra - az igaz és bűnös szerelemtől a
vérig, a gyilkosságig - kötődik, s
hasonlóan gazdag jelentéstartalommal bír
a tükör, amely hol a néző, hol a szereplők
képét veri vissza, s késztet tisztább látásra.
De újólag utalhatok a kötél, a kések, az
ékszer, a rózsa, a palástok, a szék eltérő,
mégis egymásra rímelő funkciójú
használatára is.

kékszakállú három asszonya sajátos
feladatot tölt be: egyszerre áldozatai és
résztvevői a külvilágnak. Az operában
ugyanazt a nőtípust testesítik még meg,
amit Judit, de aztán. útjaik szétválnak, s a
későbbiekben a Királykisasszony és a
Lány figurájával szemben a Nő-szerep egy
másik oldalát képviselik, a manipulálókét.
Ezért logikusa nők szerepeltetése a két
táncjátékban. Finom, a didakszist kerülő
megoldással viszont Ruszt a hasonló zenei
karaktert képviselő szerepeket nem
ugyanazokkal a színészekkel játszatja,
mégis hangsúlyozza a motívumok
összetartozását. Például A fából faragott
Királyfijának és bábjának zenei jellemzése
közel áll A mandarin Gavallérjának és
Diákjának jellemfestéséhez. Kézenfekvő
lett volna a bábot remekül alakító Vass
Péterrel játszatni a Gavallért is, de Ruszt a
Diák szerepét osztotta rá, ettől lebegővé
tette a figurák közti viszonyt, s az egymás
után elhangzó zenére bízta az alakok közti
rokonság érzékeltetését.

Ruszt Józsefnek a három darabot egy-
ségbe fogó és láttató, a bartóki híd-
szerkezetet egyenként s összességében ér-
vényesítő koncepciója végül is abban
testesül meg legpontosabban, hogy a mű-
vek főszerepeit ugyanazokkal a színészek-
kel játszatja. Szalma Tamás és Fekete Gizi
teljesítménye fizikailag is lenyűgöző, ám
lényegesebb az, hogy tökéletesen
azonosulni tudnak a feladatukkal, és a
zene kötött közegében teljes értékű ala-
kítást nyújtanak, a három különálló szerep
egyediségét is érzékeltetve egységes

figurát alkotnak. Hibátlanul együtt élnek,
teljes szinkronban együtt lélegeznek a
zenével, ugyanakkor nem illusztrálják a
muzsikát, „csak" játszanak. A magas ter-
metű Szalma Tamás férfi figuráiban né-mi
lágyság, Fekete Gizi - szerepe szerint is
végig aktívabb - alakjában viszont valami
keménység érződik. Fekete Gizi a
szerepek nőisége mellett azok embe-
riességét is egyenrangúan fontossá tette
(ehhez talán az is hozzájárul, hogy a
színésznő frizurája a figurákat a leomló
haj női díszétől fosztja meg, ezáltal ke-
vésbé lesz hangsúlyos a női, s jobban az
általános emberi vonása a hármas alak-
nak).

Ruszt József Az ember tragédiájának
teljesen új szemléletű megközelítése után
most Bartók három színpadi művét
gondolta végig úgy, hogy új rendet te-
remtett a darabok figuráinak viszony-
rendszerében, s ezáltal konzekvensen egy-
másra vonatkoztathatóvá tette a drámákat.
Szigorúan ragaszkodott Bartók zenéjéhez,
s emberi-komponista gondol-
kodásmódjához, s a művek szelleméhez hű
interpretáció során olyan misztérium
született, amelynek szenvedő hőse a ma-
gányos művész, a tisztaságra és igazság-ra
vágyó huszadik századi ember. Egy kicsit
önmagunk, sokszor nagyon is rejtező,
legjobb, gyermeki énje, amely ezen az
előadáson rádöbbenhetett, hogy

„Az világ kint haddal tele,
De nem abba halunk bele,
Urak, asszonyságok."

Bartók-est (zalaegerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház

Rendező: Ruszt József. Díszlettervező
Menczel Róbert. Dramaturg: Böhm György.

A kékszakállú herceg vára
Szövegét írta: Balázs Béla. Jelmeztervező:

Vágvölgyi Ilona. Zenei munkatárs: Gellért
Zo l t án . A rendező munkatársa: F

raknó Zsolt
és Stefán Gábor.

A fából faragott királyfi

Balázs Béla mese/e nyomán. Jelmez: Men-
czel Róbert. A jelmeztervező munkatársa:
Laczó Henriette. A rendező munkatársa:
Kovács József. Mozgásmester: Orsovszky
István.

A csodálatos mandarin
Lengyel Menyhért novellája alapján. Jelmez :

Vágvölgyi Ilona. A rendező munkatársa: Kovács
József.

Szereplők: Szalma Tamás, Fekete Gizi,
Farkas lgnác, Nemcsák Károly, Tamási
József, Rácz Tibor . Vass Péter, Deák Eva,
Császár Gyöngyi, Maronka Csilla, Latabár
Árpád, Baracsi Ferenc, Barta Mária, Eger-
vári Klára, Fráter András, Nádházy Péter,
Pap Eva, Siménfalvy Lajos.

FÖLDES ANNA

Harcban a Tisztakezűvel

Fejes Endre:
Cserepes Margit házassága

„Író: Ha a színpadon elhangzik
egyetlen hazug szó , a szerző halott.
Nincs rendező, színész , nincs ha-
talom, amely megmenti."
„Horváth úr: Az életnek is megvan a
saját dramaturgiája. Keményebb,
kegyetlenebb, mint a színházé."

Két, egymással látszólag ellentétes, való-
jában egymást erősítő igazság. Ezen a két
pilléren nyugszik Fejes Endre leg-
súlyosabb drámája, a Játékszínben fel-
újított Cserepes Margit házassága.

Jelentős kortárs drámák felújításához
nem szükségeltetik külön alkalom, év-
forduló, fesztivál. Majd' egy évtizeddel a
kirobbant.> sikerű ősbemutató után, a fel-
növekvő új közönségnemzedék kedvéért
önmagában is érdemes lett volna felidéz-
ni a drámát. (Nem is szólva arról, hogy a
Huszonötödik Színház, ahol Cserepes
Margit bemutatkozott, Budapest legkisebb
színháza volt, itt a teltházas széria is
meglehetősen szűk körű sikert jelentett.)

Lélegző antológia

:A drámák utóélete, drámatörténeti be-
sorolása szempontjából talán a legkriti-
kusabb az első évtized. Csak a remekmű-
vek halhatatlanok; érdekes, értékes mű-
vekről is kiderülhet, hogy a megszüle-
tésükkor izgalmasnak vélt gyúanyag for-
rósága kihűl, a tegnapi újdonságot el-
koptatta a megszokás. Egy-egy regény,
verskötet újrakiadása szolgálhat közmű-
velődési célokat, lehet kegyeleti aktus.
Színházi felújításnak csak az adhat lét-
jogosultságot, ha a tükörben, amelyet a
darab a maga korának kínált, a közönség
tíz év múlva is felismeri önmagát. Tegnapi
arcát, mai gondját. Esetleg az arcon olyan
redőket, ráncokat is, amelyekre évtizeddel
korábban még senki sem ügyelt.

Ebből a szempontból tartom korszakos
jelentőségűnek azt a bemutatósorozatot,
amelynek. a Cserepes Margit házassága része,
azt is: mondhatom, betetőzése volt. A
Játékszín 8-11-es magyar drámai
szemléjét. A , ,Kortárs magyar írók a
Játékszínben" az újjáalakult intézmény
műsorpolitikái zászlóbontásának kissé
„megkésett", de hiszen az első évadban
nem is lett volna képes rá a társulat


