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BARTÓK SZÍNPADÁNAK ESZMEVILÁGA
ÉS A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI

Ez ev május 12-én volt negyven esztendeje, hogy Bartók Béla
táncjátéka, A fából faragott királyfi elsőízben előadásra került. Egy
év multán megismerhette a budapesti Operaház közönsége a mű öt
évvel idősebb, 1911-ből való testvérét is, A kékszakállú herceg vára c.
egyfelvonásos operát. Bartók harmadik és egyben utolsó szinpadi
műve, A csodálatos mandarin c. pantomim a nagy háború végére,
1919-ben készűlt el, bemutatásra pedig csak 1926-ban külföldön,
Kölnben kerülhetett, - ott is egy magát találva érző társadalom
farizeusi felháborodása kíséretében. Idehaza (két meghiúsult kísér
let után) egy még szörnyűbb háború befejeztével, 1945-ben láthat
tuk és hallhattuk, sőt hiteles előadása csak legutóbb, Bartók halá
lának tizedik évfordulója alkalmából vált valóra.

A három mű egyáltalán nem valami előre kimódolt program
megvalósítása. mégis nagyszerű triptichon kerekedett ki belőlük.

Mindhárom alkotás a szerelemről beszél, bár természetesen más-más
problematikával. Bartók a magánéletben a szokásosnál is nagyobb
diszkréció falát építette e köré az érzés köré. Első házasságkötésé
ről édesanyja is csak mint megtörtént dologról értesült, noha egy
háztartásban élt fiával. Egy szokásszerűen szerencsét kívánó főis

kolai tanártársát Bartók tettetett cinizmussal utasította el. Házas
életének későbbi válságáról egy halvány utaláson kivül semmi több
nem árulkodik a mester három kötetnyi kiadott levelezésében, és az
az alapos sejtésünk, hogy az eddigelé kiadatlan anyagban sem talá
lunk majd többet. Ami mondanivalója volt, azt az elvi állásfoglalás
magaslatán adta elő a művészi szimbolika merészen sokatmondó
és ugyanakkor mégis tartózkodó eszközeivel. Szinpadán, a Mozarté
hoz hasonlóan, minden a szerelem gondolata körül forog, csakhogy
a német mester felfogásától eltérő mélységesen mély komolysággal.
A triptichon egyenesen a szerelem pszichológiáját és metafizikáját
adja.

A kékszakállú herceg vára: a női lélek sorsa a szerelemben: A
fából faragott királyfi a férfiléleké, A csodálatos mandarin pedig a
szerelem sorsa a modern világban. Mondhatnók úgy is, hogy tra
gikus sorsa, mert a három mű közül ezvedül a Királyfinak van ki
fejezetten optimista kifejlete, annak is csak a legvégső fordulatban.
A Kékszakállú történése visszahull abba a vigasztalan sötétségbe,
ahonnét kibontakozott; a Mandarin könyörtelen reflektorfényéből

pedig csupán a gondos eszmei szinképelemzés tudja kiemelni a mű

vész optimizmusának egyetlen, árva sugarát,
Az értékes férfilélek túlságosan is gazdag és sokrétű ahhoz,

hogy a szerelem egészen betölthesse és lefoglalhassa. Innét ered a
szerelmes asszony keserű csalódása. Erről szól A kékszakállú herceg
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vára. Bartók Kékszakállja korántsem a hirhedt középkori kéjgyil
kos. O sem ölte meg asszonyait inkább, mint akármelyik férfi a vi
lágon. A férfi lealacsonyodnék, ha nem tudna több lenni férfivol
tánál, és ha csak a szerelem jelentené számára a világot. A nő azon
ban felmagasztosul abban is, ha csak nő, ha mindenestül női hiva
tásának áldozza magát, és a szeretett férfiben találja meg egész vi
lágát. Meneláosz a legcsodálatosabb nőnek, Helénának a férje volt,
mégis szánalmasnak kell tartanunk, mert nem volt más nevezetessé
ge. Az asszonynak bele kell tehát törődnie, hogy a férfi lelkében
számtalan ajtócska nyílik, amelyek mögött nem ővele foglalkoznak.
Kinzókamrák, fegyvertárak és kincsesházak, erkélyek egy végtelen
be nyíló birodalom láthatárával, a művészet csodavirágait termő

titkos kertek, és egy egész tó az örök elégedetlenség és meg nem ér
tettség befelé sírt férfikönnyeiből. S mindehhez még a régi szerel
mek emlékével is mérköznie kell! A szerető - és viszontszeretett 
női lélek martlrluma, hogy kénytelen beérni azzal a darabka hellyel,
amely a másik lélekben neki jut, - még ha az a házioltár piedesz
tálja is.

A fából faragott királyfi a férfilélek tragikumát példázza. A
női átlag túlságosan gyermeki és játékos, akárhányszor túlságosan
felszínes és hiú is ahhoz, hogy megbecsülje a férfi értékeit. Innen
ered a szerelmes férfi csalódása. A nőnek szenvedésben kell elmé
lyillnie, és alázatban kell megtisztulnia, hogya szerelemre méltó
legyen. Erről szól A fából faragott királyfi. A táncjáték szinpadán
királyfi és királykisasszony szerepel, mint ahogy királyfit és király
leányt látnak egymásban a szerelmesek még akkor is, ha egyikük
görcsös vándorbottal járja a világot, a másik meg az orsót pörgeti.
Szerepel egy szigorú, de jóságos tündér is, maga a bölcs Termé
szet, amely elválasztja egymástól a szerelmeseket, akadályokat gör
dít közéjük, de csak azért, hogy méltóvá tegye őket egymáshoz. A
királyfi szörnyű harcot vív a felgerjedt elemekkel - saját valója
nyers erőivel -, egy megelevenedett erdő fa óriásaival és a patak
vizének tengerré dagadó hullámaival. Mindez hiába! A királylány
közömbös marad, és nem becsüli meg az érte hozott áldozatot. A
királyfi erre újat gondol. A természet mellé feltalálja á művésze

tet. Fából irdatlan bábut ró össze. Kifosztja miatta önmagát: a fa
bábra aggatja rá palástját, aranyhaját. koronáját és így akarja fel
hívni a királyleány figyelmét. Ez sikerül is, de a királyfin beteljese
dik a művésztragikum: a mű jobban érdekli a leányt, mint az al
kotója. A tündér most megeleveníti a fabábot. A királyfin erre be
teljesedik a férfitragikum is: az ő "királyleányának" az üresfejű,

de mutatós táncoló fajankó tetszik, nem pedig a tartalmas, érte
küzdő és gyötrődő férfilélek. Rászakad az éjszaka és a bánat. A
tündér megvigasztalja a királyfit, sőt felékesíti a természet kincsei
vel, amelyek többet érnek, mint a fabábra aggatott palást és korona.
A királylány persze hamarosan megunja a fabábot, el is dobja ma
gától. Megpillantja az új' szépségében tündöklő királyfit, és örülni
kezd, hogy ime, újabb játékszert talált. Megpróbálja meghódítani
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magának, de a királyfi szomorúan elfordul tőle. Megpróbál küzdeni
is szerelméért, de be kell látnia elégtelenségét, Ekkor megalázkodik,
és eldobja koronáját: addigi hiú, tetszelgő lelkületét. A királyfi most
már lehajlik hozzá, és magához emeli. A természet elérte célját. A
tündér visszavonul, és a dolgok felöltik eredeti alakjukat.

A Mandarin művészí mondanivalója borzongatóan félelmes
Mementó. Az alkonyba hanyatló "civilizáció" megfosztotta a sze
relmet természetszerű rendeltetésétől. az élet lángjának továbbadá
sától. Felelőtlen szórakozássá tette, vagy üzletté, sőt egyenesen rab
lókalanddá aljasította. Csakhogy ezzel halálra ítélte önmagát. De
"az Élet - Adyval szólva - szent okokból élni akar". Megjelenik
tehát a jelképes Sárga Ember, az el nem égetett életerejű Kelet.
Túléli egy embertelenül gyilkos küzdelem minden galadságát - és
folytatja azt, amire a fehér ember méltatlannak bizonyult.

Mondhatná valaki, hogy mindez nem is a Bartók filozófiája,
hanem a szövegíróké, Balázs Béláé, ill. a Mandarin esetében Lengyel
Menyhérté. Aki azonban tudja, hogy Bartók mennyire válogatott a
szövegekben, mennyit elolvasott, és mennyit feldolgozatlanul ha
gyott, az nem tarthatja esetlegesnek, hogy éppen csak ez a három
lett választása tárgyává. Éppen az elkészült mű a bizonyítéka,
mennyire magáénak érezte a mondanivalót. Hiszen a remekmű szü
letésének lényeges előfeltétele, hogy a rnűvész valóságosnak érzett
problémáról és őszintén beszélhessen. De Bartók tovább ís ment. A
zenés szinpad nagymestereinek, egy Lullynek, Verdinek vagy Puc
cininak módján nem átallott hozzányúlni a librettóhoz, és könyör
telenü1 elvégezte rajta a szükségesnek ítélt retust. A legszembetű

nőbben épp a Királyfi szövegénél látjuk ezt. Balázs Béla táncraper
dülő karácsonyfa-erdeje helyébe Bartók zenéje kísérteties faóriá
sokat növeszt a királyfi és a királylány közé. A tündér Balázsnál
vetélytársa a királykisasszonynak, és maga is keresi a királyfi sze
relmét. Bartók teljesen elhagyja ezt a merőben csak mesemotivumot,
minthogy az megzavarná a mondanivaló egységes szimbolikáját.

Van-e olyan ember, aki Mozart operáiban Da Ponte vagy
Schikaneder szavát véli hallani? Többé-kevésbé sikerült szövegeik
csakis annyira élnek még, amennyire Mozart mondanivalóját hor
dozzák. Pislogó lámpásuk minden fénye elvész a mozarti nap suga
raiban. Bartók mindkét szövegírója kitűnő és rendkívül nagyigényű

szöveget bocsátott a mester rendelkezésére. De hol lennének ma már
ezek az apró írások, ki beszélne még egyáltalán róluk, ha Bartók
Béla a maga hangját és a maga lelkét nem adja mindegyikhez?

A művész és a mondanivaló egybeválásának legmagasabbrendű

bizonysága a három Bartók-darab zenéje. Az azonosulás mértékének
megítélésére vessünk egy futó pillantást a "jubiláló" Fából faragott
királyfi kottasoraiba.

A mű zenéje szinpad nélkül is megáll a maga lábán. Világos
tagolású, groteszk részleteiben rendkívül érdekes, egyébként pedig
kifejezetten "szép" muzsika. Csak sajnálkoznunk lehet, hogy a Man-
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darintól eltérően oly régóta nem szerepel hangversenyeink műso

rán, noha idegenkedő szíveket is könnyűszerrel meg tudna nyitni
Bartók művészete számára. Oriási szonátatételre emlékeztető, Liszt
Ferenc-i értelemben vett szimfónikus költemény. Építkezésének ve
zérelve az ún. 'hídforma, amelyet Bartók egyébként is annyira ked
velt: egy központi szímmetriatengely túlsó oldalán ellentett sorrend
ben peregnek le az előző részből megismert zenei gondolatok, per
sze a költői program és a művészi ökonómia megkívánta módosulá
sokkai vagy rövidítésekkel. Bartók tehát ugyanazt az utat járja itt,
mint Wagner a formai szempontból is kitűnő Tannhauser-előjáték

ban. Mindkét mű középpontjában egy-egy lassú szólódallam áll;
Wagnernél a klarinét, Bartóknál az angolkürt énekli (a tündér vi
gasztalja a királyfit). A közvetlenül megelőző és rákövetkező ré
szekkel, a királyfi nagy bánatának, majd apoteózisának zenei képé
vel együtt ez emlékeztet a szonáták szokásos középrészére. A mű

zenei anyaga egyebekben a különböző szereplőket jellemzi. A zene
kar vonós részlege képviseli a királyfit. Tettvágya egyszerű, feszes
ritmusú dallamokban jut kifejezésre, töprengése pedig deklamáló
muzsika, a. hangszerek recitativója formájában. Ez az utóbbi ötlet
fejlik ki a kőzéprész említett nagy fáj dalomzenéjében. A királykis
asszony hangszere a szólóklarinét. Neki is két témája van. Ponto
zott, "lengyel ritmusú" %-es úri táncdallam az első. A leány öntelt
büszkesége ez, amely a szó szoros értelmében darabjaira törik szét
a mű végén, a megalázkodási jelenetben. A másik klarinétdallam
primitiv, népzenei hangvételű, és a királylány kiváncsiságát, majd
magakelletését jellemzi. Bartók huncutul arra utal, hogy ilyesféle
magatartások tekintetében éppen semmi különbség sincs a király
kisasszonyok és a parasztlányok között, Zseniális zenei ötlet, amely
nek megfelelőjét Mozart Figarójában tudnók megmutatni. A meg
elevenedő rengeteg erdő tizenkétfokú, "embertelen" zenében szólal
meg. Ennek éppen az ellentéte a víz énekének három (többé vissza
nem térő) igézetesen szép ötfokú, ill. dór dallama. A hatásosság csú
csait a fabáb két tánca jelenti. Groteszk ritmuszenéjükben primitiv
ség, komikum és gúny keveredik. Legutoljára hagytam a darab fe
ledhetetlenül megkapó kezdetét. Csodálatos akkordok őserdejéből

egyszer csak előbukkan a kürtön az első énekelhető zenei gondolat:
a természet motivuma. Ennek a titokteljes hangulatnak rövid visz
szaidézésével zárul a mű,

Az olvasónak az lehet az érzése, hogy a bartóki szinpad gondo
latvilága, amelyet a szövegből és a zenéből kiemelhetünk, Csokonai
kifejezését használva csak "philosophia, revelatio nélkül", vagyis a
keresztény hit szempontjait teljesen nélkülöző szemléleti mód. A
keresztény férfi és a keresztény nő lelkiségébe egy másik világ ja
vai is beleszolgálnak. A keresztény ember az isteni segítő kegyelem
gyógyító olaját tudja önteni az emberi természet sebeibe. Életének
súlypontját egészen sohasem helyezi emberi személyekbe, és Szent
Agostonnal egy sokkal hatalmasabb, Istenre éhező szerelem jelké
pét és szikráját tudja meglátni vagy átélni a földi szerelemben.
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Az emberi szerelem problémái tehát nem is oly fájdalmasak, tra
gikuma nem is oly végzetes a számára.

Ez igy van, vagy inkább így kellene lennie. A probléma azon
ban probléma marad, amint hogy az ember ember marad a termé
szetfölötti javak közelségében is. A kereszténységgel ájándékba kap
tuk minden kinzó emberi válság elvi megoldását. Életünk problé
máinak gyakorlati keresztény megoldása azonban nagy tisztánlátást
és elszántságot igénylő feladat, nem pedig készen talált eredmény.
Annál inkább ráébredünk a kegyelmi orvosság igénybevételének
szükségére, és annál hálásabbak tudunk lenni érte, minél tisztábban
áll előttünk a természeti ember díagnózísa. Köszönet annak, aki
.eszméltet, és látni segít! A dantei Vergilius Ő, megbízható kalauz
poklokon és purgatoriumon keresztül, ha nem is lépi át egy maga
sabbrendű, más világ határmezsgyéjét.* Addig azonban, amíg szilárd
természeti alapra kell építenünk a természetfölöttiség építményét,
nem utasíthatjuk vissza sem a baráti segítő kezet, sem a mély em
beri bölcsességet.

• Bartók vítágnézetéröt v. Ö. a "Zarathustrától az Adagio religiosóig" c. cikket
a Vigilia 1955 decemberi számában.

NYuGTALANSÁG

Ilyenkor érzem,
több vagyok niagamnál
hatvan kiló
és néhány dekagrammnál
csontnál meg bórnél,
színeknél, alaknál
s hogy ez a többlet
végleg megmarad már.

Erzem ilyenkor
amit a lét sejttet,
földobbanását
halk-verő szívemnek,
a forró vért
amit agyamba kerget
lelkemnek láza,
míg halálba dermed.
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Más vagyok most:
magammal mit sem érek,
átfutnak rajtam
idegen jelzések,
minden idegszál
tüzes vasként éget
s váram remegve
miként hat e méreg,

mert nem nyugalmat:
mindig vajúdást hoz,
kétséges békét
a megalkuváshoz 
sohasem épít,
mindíg mindent áldoz,
új sóhajt sző

a világ sóhajához ...

Tisza János


