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A magyar operatörténet egyik 
jelentős alkotásának jobb meg-
értéséhez kínálnak fogódzókat 
csütörtökön a Kolozsvári Ma-
gyar Operában. Bartók Béla A 
kékszakállú herceg vára című 
egyfelvonásosát a Kossuth-dí-
jas Szinetár Miklós rendezi.

 » KRÓNIKA

S okszor hiányoljuk magunk-
ban vagy akár nyilvánosan is 
a mű befogadását megköny-

nyítő elmélyültségében hatékony 
értelmezéseket. Ezúttal ez a gyak-
ran igényelt értelmezés egyenesen 
,,házhoz jön”, ugyanis Jankó Zsolt, a 
Kolozsvári Magyar Opera karmeste-
re Bartók Béla A kékszakállú herceg 
vára című egyfelvonásos operájának 
elhangzása előtt vállalkozik erre a 
feladatra csütörtökön este – olvas-
ható az intézmény közleményében. 
Elemezésének, amely fogódzókat 
kínál nemcsak a magyar operatör-
ténet, hanem a 20. századi magyar 
kultúrtörténet egyik jelentős alko-
tásának jobb megértéséhez, sokat-
mondó a címe: Az ajtók mögött.

Mennyire engedjünk be valakit 
az elménkbe, lelkünkbe, múltunk-
ba? És mi történik, ha valaki annak 
ellenére hatol a tudatunkba, hogy 
mi beengedtük volna? Bartók Béla 
és Balázs Béla világhírű operája 

A KOLOZSVÁRI OPERA VENDÉGMŰVÉSZEI A BARTÓK-DARAB UTÁN AZ ALKOTÁS FOLYAMATÁNAK TANULSÁGAIT IS MEGOSZTJÁK A NÉZŐKKEL

A kékszakállú herceg vára karmesteri elemzéssel

Az előadásban Szabó Bálint játssza a címszerepet, míg Juditot a Liszt Ferenc-díjas Meláth Andrea alakítja 

 » Ez a mű attól 
vált a magyar 
modernitás törté-
netének jelentős 
eseményévé, 
hogy a zenés 
színpad segít-
ségével próbál-
kozott alapvető 
emberi viszonyok 
újraértelmezé-
sével.

férfi  és nő kapcsolatának különböző 
rétegeibe, állomásaiba enged bete-
kinteni. Ez a mű attól vált a magyar 
modernitás történetének jelentős ese-
ményévé, hogy a zenés színpad segít-
ségével próbálkozott alapvető emberi 
viszonyok újraértelmezésével.

A darab más műfaji meghatározás-
ban misztériumjáték vagy szcenírozott 
ballada. Az opera a „legendás idők-
ben” játszódik a Kékszakállú várában, 
de ez a vár valójában a férfi  lelkét je-
lenti. A 20. század elején az európai 
irodalomban, képzőművészetekben, 
zenében eluralkodott egy világfájdal-

masan elmagányosodó életérzés és 
ennek ábrázolása. Ebben a hangulat-
ban írta meg Balázs Béla az eredetileg 
francia monda felhasználásával és 
magyar népballadai eszközökkel tá-
mogatva misztériumjátékát. Szöveg-
könyvét először Kodálynak ajánlotta 
föl, de végül Bartók fantáziáját indítot-
ta be hamarabb, aki még nem heverte 
ki, hogy Geyer Stefi  hegedűművésznő 
kikosarazta. Bartók ebben a keserű, 
magányra berendezkedő hangulatban 
találkozott a librettóval, majd mire a 
zenemű elkészült, feleségül vette ta-
nítványát, Ziegler Mártát, s egyfelvo-

násosát neki ajánlotta. Benyújtotta a 
Lipótvárosi Kaszinó operapályázatára 
is, de előadhatatlanságra hivatkozva 
visszautasították, így a bemutatóra 
csak 7 évvel később került sor Zádor 
Dezső rendezésében. Az ősbemutató 
díszleteit Bánff y Miklós tervezte, a két 
főszerepet Kálmán Oszkár és Haselbe-
ck Olga énekelte, a karmester Egisto 
Tango volt, a regös szövegét pedig 
Palló Imre mondta el. Nyolc előadás 
után a darabot levették ugyan a mű-
sorról, de 1936-tól ismét nagy sikerrel 
játszották ekkor indult el a nemzetközi 
hírnév felé.

Bartók zenéje, csakúgy, mint Ba-
lázs Béla szövege, balladai-népzenei 
alapokra épül, a szövegek prózai 
zeneiségét követik, erősítik fel a dal-
lamok. A Kékszakállú megszólalásai 
lassabb, Juditéi mozgalmasabb, ide-
gesebb deklamációk.

A kincses városi előadásban a 
nemzetközileg elismert Szabó Bálint 
játssza a címszerepet, míg Juditot az 
érdemes művész és Liszt Ferenc-díjas 
Meláth Andrea alakítja. A két vendég-
művész nemcsak fellép az előadás 
során, hanem közvetlenül utána az 
alkotás folyamatának tanulságait is 
megosztja a nézőkkel. A közönségta-
lálkozót az opera emeleti előcsarno-
kában tartják.

A Kossuth-díjas Szinetár Miklós 
által színpadra vitt darabra jegyek 
vásárolhatók az opera jegypénztárá-
ban vagy online a www.eventbook.ro 
weboldalon.
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 » B. L. J.

A Csíki Játékszín a következő na-
pokban utoljára játssza bérlet-

ben a Rokonok című előadást. Ked-
den 17 órától a Csongor és Tünde 
bérletes nézők, szerdán 18 órától a 
Sganarelle bérletes nézők, míg csü-

törtökön 17 órától a Romeo és Júlia 
bérletes nézők tekinthetik meg az 
előadást.

Móricz Zsigmond regényében a 
Zs. V. rövidítésnek két jelentése van. 
Jelenti a történet helyszínét, Zsarát-
nok városát, a város rangját, a jog-
szerűség látszatával, emelkedett, 

hazafi as jelszavak hangoztatásával 
fenntartott hatalmát. És közönsége-
sen, közismerten azt, hogy „zsebre 
váglak”, mint egy olyan világ jel-
szavát, ahol általánossá vált a kor-
rupció, ahol a demokrácia csak egy 
cinikus módon fenntartott díszlet a 
kifejlődő kapzsi zsarnokság számá-
ra. Ahol „az urak a rokonság kérdé-
sét úgy fogják fel, mint bejelentett 
jogcímet arra, hogy részt vehesse-
nek a panamákban”.

Azonban nemcsak a világ, maga 
a főhős is kétarcú. Készségesen vá-
lik a hatalmasok „rokonává”, míg 
elveit követve egy méltányos és 
tisztességes világ megvalósításáról 
álmodik. Eközben pedig az ő keze 
után is kapkodnak az egzisztenciá-
lis örvényekben fuldokló rokonok. 
Érzelmi élete is két nő vonzásában 
feszül pattanásig. A regény mes-
terien megépített, sokágú epikai 
szerkezet, minden részlete bevilá-
gít a valóság egy-egy homályos zu-
gába, a lélek rejtelmeibe. Mindezt 
egy drámai gerinc tartja egyben: 
Kopjáss István (Puskás László) tör-
ténete, mely színpad után kiált. 
Erre figyelve készült Székely Csaba 
színpadi adaptációja, azzal a szán-
dékkal, hogy éberebben figyeljünk 
világunkra, s egyúttal kedvet kap-
junk a regény (újra)olvasásához. 
A csíkszeredai teátrumban megte-
kinthető előadást Parászka Miklós, 
a Csíki Játékszín volt igazgatója 
rendezte.

A rokonság kérdése, különböző világnézetek a színpadon

 » A regény 
minden részlete 
bevilágít a való-
ság egy-egy ho-
mályos zugába, a 
lélek rejtelmeibe.

Megalkuvás. A Rokonok Kopjáss István (előtérben, Puskás László alakításában) történetét mutatja be

Silviu Purcărete 
fotográfi ái Szegeden

S ilviu Purcărete világhírű rendező 
fotográfi áiból nyíló kiállítással, 

a művész Valahol Palilulában című 
fi lmjének vetítésével és az ahhoz 
kapcsolódó beszélgetéssel köszöntik 
a román kultúra napját január 15-én 
Szegeden – tájékoztat a Budapesti 
Román Kulturális Intézet szegedi 
fi ókszervezete az MTI-t. A Purcărete 
világa című kiállítás a művész, a 
Román Kulturális Intézet, a Buda-
pesti Nemzeti Színház és az UNITER 
(a Román Színházak Egyesülete) 
együttműködésének eredménye. 
A tárlatot 2015-ben a Bukaresti 
Nemzeti Színház előcsarnokában a 
romániai országos színházi feszti-
vál megnyitóján láthatta először a 
közönség. Marina Constantinescu, a 
fesztivál igazgatója úgy fogalmazott, 
Purcărete világa „drámai, feszült, 
kifi nomult, vonzó, költői, szenvedé-
lyes. Tele elképesztő történetek rész-
leteivel. Ő meglepetten és alázattal 
néz körül. Silviu Purcărete elbűvölő 
felvételei egy nagy művész történeté-
ről suttognak nekünk egyet s mást”. 
A rendező által a világ minden táján 
készített lenyűgöző képeket Ma-
gyarországon elsőként Budapesten 
mutatták be tavaly tavasszal. A ki-
állítás megnyitóját Silviu Purcărete 
Szegeden most először bemutatott, 
Valahol Palilulában című 2012-es 
fi lmjének vetítése követi, az összmű-
vészeti projekt pedig Király Hajnal 
fi lmesztéta által vezetett workshop-
pal zárul. (Hírösszefoglaló)




