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NÉMETH ESZTER

Generálpauza
A halállal való szembenézés Balázs Béla és Bartók Béla 
A kékszakállú herceg vára című művében1

Balázs Béla esztétikájában különös jelentőséggel bír a halál: nemcsak a dialógusokat, 
de magát a formát is szervezi. A haláltudat első megjelenésének kiemelt pozícióját, 
jelentésrétegeit és funkcióját vizsgálom A kékszakállú herceg vára című drámai szö-
vegben és zenében. Mindezt egyetlen szöveghelyre és zenei szakaszra vezetem vissza, 
mely az ötödik ajtó kinyitásakor hangzik fel. Ez a zenei szakasz a Kékszakállú lelkét 
megtestesítő úgynevezett „fény-akkordok” és Judit a cappella (kíséret nélküli) zenei 
válasza közti egy teljes ütemet betöltő nagy generálpauza2 idejében sűrűsödik össze. 
Tanulmányomban a szerzők szerkesztésmódját, esztétikai koncepcióit összegzem, 
mindezek előtt pedig az eredetileg is librettónak szánt balázsi szövegről, és a róla 
szinte le nem választható zenei anyag kölcsönhatásairól igyekszem képet alkotni.

A halál mint szervező erő

„Ha a halál az, ami a formát adja, akkor megölök mindent, amit formálok. Minden 
saját arckép, ha költöm, ha festem, ha zenélem, parciális öngyilkosság. Befejeződik és 
leválik a formában, mindenki tudja, hogy a művész megszabadul attól, aminek formát 
adott.”3 Balázs Béla esztétikájának egyik alapvetését fogalmazza meg ez az idézet. 
Halálnak tekinti a befejezettséget, az elszakadást, az alkotás lezárását, a mű megszü-
letését, a hallgatás hanggal való megtörését és a fogalom számos metaforikus értelme-
zését, legkevésbé a testi halált, mely számára teljesen közömbös. A mű a regös proló-
gusával kezdődik: „Az világ kint haddal tele, / De nem abba halunk bele”.4 Ugyanezt 
a sort evokálja Balázs egyik levelében is: „[…] »Nem abba halunk bele«. Egy nagy 
tapasztalatot tettem, hogy a halál lényegtelensége, jelentéstelensége nem csak tragi-
kus theoria nálam. A fi zikai halálnak sem érzem jelentőségét, a látottnak sem. […]”5 

1 A dolgozat a Fiatal Írók Szövetsége által szervezett, Halál az irodalomban című egri konferencia 
(2018. március 22–23.) előadási anyagából készült. A tanulmány létrejöttét szakmailag Bartal Mária 
és Bodnár Gábor segítette.

2 „Általános szünet”, olyan „hangzó” szünet, amely egy időben az összes szólamra és hangszerre vonatko-
zik, többnyire egy teljes ütem. Böhm László, Zenei műszótár, Editio Musica, Budapest, 2000, 98. A cím 
A kékszakállú herceg vára című opera nagy generálpauzáját idézi, mely az ötödik ajtó kinyitása utáni 
fény-akkordokat követi. (75. jelzés, utolsó előtti ütem, 76. jelzés, utolsó előtti ütem)

3 Balázs Béla, Halálesztétika, Papirusz, Budapest, 1908, 35.
4 Balázs Béla, A kékszakállú herceg vára, Magyar Helikon, Budapest, 1960, 6.
5 Balázs Béla – Lukács Györgynek, Szabadka, 1915. június 21. = Balázs Béla levelei Lukács Györgyhöz. 

Egy szövetség dokumentumai, szerk. Lenkei Júlia, MTA Filozófi ai Intézet, Budapest, 1982, 138–139. 

A kékszakállú herceg vára a szerzői intenció szerint tragédia, mely műfajnak nem a testi 
meghalás a lényege,6 ezért a műben sem jelenik meg a fi zikai halál, annál nagyobb ha-
tást kelt annak szimbolikája: Kékszakállútól tudjuk, hogy „mindig is éjjel lesz már” 
életében, Judit pedig „bemegy a többi asszony után a hetedik ajtón.”7 Balázs Maeter-
linck műveinek halálábrázolását tartja ideálisnak, mert „[n]incs bennük gyilkosság 
és vér, de némább, feketébb, nagyobb bennük a halál”.8 Balázs Béla 1907-ben írt Halál-
esztétika című műve az alcímben is, és a későbbi részekben is Hérakleitoszt idézi: 
Halandók halála élete a halhatatlanoknak, halandók élete halála a halhatatlanoknak.9 
Balázs ebből a gondolatból bontja ki esztétikai alapvetését: a halál miatt lehet az élők-
nek élettudata,10 és a halállal válik az élet befejezetté:11 „Ha halhatatlanok volnánk, 
nem tudnók, hogy élünk és az öntudat szomjúsága, forrása a művészet ösztönének.”12 
A haláltudata miatt emelkedhet az ember a halhatatlanok közé, a halál ad értéket 
az életnek.13 Hérakleitosz gondolatait Balázs viszonylag szabadon értelmezte. Az 
eredeti töredék:

άά
έέ14

Ezt az idézetet Hippolütosz Refutatio omnium haeresium (Minden eretnekség cáfolata) 
című munkájából ismerjük.15 Fennmaradt a következő is: „Az érdemdús lelkek nem 
válnak vízzé a test halálakor, hanem fennmaradnak, hogy csatlakozzanak a kozmikus 
tűzhöz”16 Hérakleitosz szerint a test a halál után a trágyánál is értéktelenebb, 17 de 
nem minden lélek van kitéve annak a halálnak, hogy vízzé válik és nem lesz többé lélek 
(ami lényegénél fogva tüzes), bizonyos lelkek túlélik a test halálát és daimónokká válnak.18 

6 Balázs, Halálesztétika, 39.
7 Balázs, A kékszakállú herceg vára, 53.
8 Balázs Béla, Maeterlinck, Nyugat 1908/8., 448.
9 Balázs, Halálesztétika, 23.
10 Uo., 19.
11 Uo., 20.
12 Uo., 29.
13 Gyri Orsolya, A vég és határoltság szerepe Balázs Béla halálesztétikájában és A kékszakállú herceg 

várában, Ex Symposion 2010/2., 1–5.
14 „Halhatatlan halandók, halandó halhatatlanok (vagy Halandó halhatatlanok, halhatatlan halandók; 

vagy A halandók halhatatlanok, a halhatatlanok halandók; vagy A halhatatlanok a halandók, a halan-
dók a halhatatlanok stb.), élik ezek halálát, halják ezek életét.” Geoff rey Stephen Kirk – John Earle 
Raven – Malcolm Schofield, A preszókratikus fi lozófusok, ford. Cziszter Kálmán – Steiger Kornél, 
Atlantisz, Budapest, 1998, 310. Másik fordításban: „A halhatatlanok halandók, a halandók halhatat-
lanok, minthogy élik azoknak halálát, azoknak életét pedig halják” Görög gondolkodók. I., Th alésztól 
Anaxagoraszig, ford. Bodor András – Kerényi Károly – Marticskó József – Ritoók Zsigmond 
– Sebestyén Károly – Steiger Kornél – Szabó György, Kossuth, Budapest, 1992, 36.

15 Kirk–Raven–Schofield, I. m., 648.
16 Uo., 308.
17 „[V]égül embergyűlölővé lett, a világtól visszavonult a hegyekbe, füvekkel és növényekkel táplálkozott. 

[…] vízkórban megbetegedett […], a tehénistállóban beásta magát a trágyába, abban a reményben, 
hogy annak melege kipárologtatja belőle a vizet.” Uo., 271. 

18 Uo., 308.
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„A csatában megült lelkek tisztábbak, mint a betegségben [elhaltak]”:19 ez egy későbbi 
korból származó verses összegzés Hérakleitosz nyomán, de a szakirodalom szerint 
nem valószínű, hogy ilyet kitaláltak volna maguktól a későbbi idézők.20 A beteg em-
bereknek a lelke a betegségtől meggyengül, elvizesedik, ezáltal megszűnik lélekként 
létezni, azonban a csatában meghaltak lelke tüzesen marad a bátor cselekedettől, el-
hagyják a testet, és egyesülnek a kozmikus tűzzel.21 Hérakleitosz Hippolütosztól 
fennmaradt mondása, melyet Balázs Béla felidéz, ehhez képest eléggé homályos, és az 
istenné válást sugallja – tehát azok a halandók, akik heroikus tettükkel lelküket egye-
sítik a kozmikus tűzzel, halhatatlanná válnak:22 „Nagyszerűbb halálok nagyszerűbb 
osztályrészeket nyernek”23 A daimónok ily módon a már halhatatlan halandók, akik 
meghalták azt a halált, ami átlényegítette őket.

A Halálesztétika legfőbb üzenete ennek az idézetnek a tág értelmezése. Balázs 
szerint az embernek a halál miatt lehet élettudata, a végtől nyer öntudatot.24 Meglátá-
som szerint, bár Balázs az öntudat szót elég gyakran használja, nem minden esetben 
érthető, mit gondol pontosan ez alatt, valamint e fogalmat egészen széles perspektí-
vában használja. Néhány példa: „Az öröm öntudatlanság, a fájdalom öntudat.”;25 „Az 
élet intenzív öntudatát, erős érzését, mint minden öntudatét, csak az ellentéte teszi 
lehetővé; érzése a halálnak magam körül.”26 „A mese öntudatlanság” – írja, mert nem 
ismeri a műfaj a transzcendencia érzését, egy „nincstovább érzést”27, s állítása szerint 
– éppen Ibsent és Maeterlincket idézve – némely dráma is hamis időérzést és fi ktív 
öntudatot kelt, mert az „öntudatnak feltétele az emlékezet”, az emlékezet pedig fel-
tétele az időérzésnek, ami szintén kell az öntudathoz.28 „Ha halhatatlanok volnánk, 
időérzésünk sem volna.”29 Naplójában pedig a következőket írja „A természet öntu-
data az ember, és az ember öntudata a művészet.”30 Az öntudat fogalmának ilyen 
módon való kiterjesztése a természetre és a művészetre egészen zavaró összekapcso-
lás, és ezáltal defi niálódik Balázs Bélánál a műalkotás ontológiai helye,31 számára az 
emberi élet önmagában nem érték, „csak a mű, a Werk létrehozása által válik értékes-
sé.”32 Angyalosi Gergely szerint megmosolyogtató és egyben bosszantó az, ahogyan 
Balázs legszemélyesebb kapcsolatait, a barátságot és a szerelmet is a nagy „mű” esz-
méjének rendeli alá, csak így nyernek létjogosultságot.33 A fi atal Balázs Béla szinte 
19 Uo.
20 Uo., 309.
21 Uo. 
22 Uo. 
23 A töredék egy szójátékra épül: ό ’halálok’, ί ’osztályrészek’. Uo., 308.
24 Mihály Emőke, „Mint nyugtalanító, titkos gondolatok élnek…” Balázs Béla elméleti írásainak egy mai 

megszólítása, Koinónia, Kolozsvár, 2008, 69.
25 Balázs, Halálesztétika, 47.
26 Uo., 22.
27 Uo., 41.
28 Uo., 44.
29 Uo.
30 Balázs Béla, Napló 1903–1914, I., szerk. Fábri Anna, Magvető, Budapest, 1982, 149.
31 Mihály, „Mint nyugtalanító…”,127.
32 Uo., 126.
33 Angyalosi Gergely, A költő hét bordája, Latin Betűk, Debrecen, 1996, 262.

az összes műfajban kipróbálja magát, keresi a forma „lényegiség”-ét, s ehhez szívesen 
merít – meglehetősen eklektikusan – Schopenhauer, Nietzsche, Simmel, Mach, 
Dilthey írásaiból.34 Kulcsár Szabó Ernő az ember és a kultúra viszonyának kutatása 
kapcsán megállapítja, hogy az az individualizáció, mely Simmel és Cassirer írásain 
keresztül megjelent a századforduló kultúraértelmezései között, Magyarországra 
éppen Balázs Béla és Lukács György munkásságán keresztül érkezik, s paradox mó-
don éppen eltávolítja őket a Nyugattól.35 A kultúra embere ezekben az idézett alko-
tói értelmezésekben azzal képes kiemelkedni a biológiai világból, hogy „önmagát a 
szimbolikus formákon keresztül transzcendálva lesz többre képes az organikus ter-
mészetnél”.36 Lukács és Balázs elhivatottan küzdöttek azért, hogy a „mély és férfi as” 
„lényegirodalom” megteremjen hazánkban.37 Nem meglepő az sem, hogy a fi atal Ba-
lázs Béla szubsztancialista beállítottságú, a lényegiséget transzcendentálisnak gondol-
ja, amely ha a művek alapját képezi, akkor képes őket valamilyen általános, rajtuk 
túlmutató létezőhöz kapcsolni.38 Ennek eszköze a halál, amely a formát adja, de a for-
mának is csak mint lelki lényegiségnek van létjogosultsága.39 A drámát tartotta a leg-
fontosabb műnemnek, mert az a lényegiségét a párbeszédességben, dialógusban találta 
meg, mely formaként része az „életlényegnek”,40 s ezért tartotta művét tragédiának, 
„[a]hol mindenkinek igaza van, ahol a hős két világ kereke közé kerül, ott egyik vége 
van a mi létünknek.”41 

A hallgatás retorikája

Balázs Béla műveiben különös hangsúlyt kapnak a szünetek. A legtöbb esetben a hall-
gatást jelentik, melynek megtörése vagy éppen összeegyeztethetetlen feloldása épp 
a szereplők egyesülésének lehetetlenségét, a kapcsolat lehetőségének halálát jelenti, és 
nemcsak a drámai műnemben alkalmazza. Az én orosz barátnőim novellaciklus Késő42 
című novellája témáját olyan mindennapi, közös vonatutak adják, melyeket az elbe-
szélő egymás nézésével tölt el egy idegen tatár nővel, némán. „Marfa Kuzmics volt éle-
tem legjobb és legérzőbb barátnője. De vele nem beszéltem soha.”43 Miután egyszer 
a beszélő lekéste a vonatot, s látta, hogy az utazótársa bevárja, alkalom kínálkozott 
volna a beszédre: „Egy muzsikát hallunk, egy muzsika van most szívünk legfenekén. 
Mit kellene, mit lehetne most mondani? […] Nem lehetett beszélni. És mit is monda-
nék? Hiszen úgyis tudja. Hiszen minden azért van, mert ő tudja.”44 Ez az alkalom 
34 Kenyeres Zoltán, Balázs Béla Dialógusa = U., Korok, pályák, művek. Válogatott tanulmányok, 

Aka démiai, Budapest, 2004, 266.
35 Kulcsár Szabó Ernő, A Nyugat kultúrafogalma és kulturális orientációja, Alföld 2009/2., 46.
36 Uo.
37 Fehér Ferenc, Balázs Béla és Lukács György szövetsége a forradalomig, It 1969/3., 344.
38 Kenyeres, Balázs Béla Dialógusa, 266–267.
39 Uo., 267.
40 Uo., 267–268.
41 Balázs, Halálesztétika, 38.
42 Balázs Béla, Késő = U., Kalandok és fi gurák. Vázlatok, Kner Izidor, Gyoma, 1918, 35–40.
43 Uo., 35.
44 Uo., 37. 
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nyújtja a novella fordulópontját, innentől fogva „már”45 nem beszélnek, de a hallgatás 
szövetségessé teszi őket. A hallgatás paradox módon épp összeköti a szereplőket, akik 
egy ideig egymás felé tartanak, majd egy fel nem oldható fordulatot követően távolod-
nak egymástól. Az operában ez a fordulópont, úgy vélem, az általam vizsgált részlet.

Kroó György az opera zenei elemzése mellett két olyan Balázs-művet említ, melyet 
A kékszakállú herceg várával kapcsolatba hozhatónak érez.46 Az egyik a Marianne 
országa című elbeszélés, mely a szereplőket tekintve egy fordított Kékszakállú-tör-
ténet, az elbeszélő, Józsa Dénes kerül be szerelme, Marianne otthonába, és próbál 
viszonyt keresni annak környezetével, családtagjaival. A számos párhuzam mellett 
(tárgyak gazdagsága, fotók, emlékek, a padlásszoba erkélye) a két szereplő viszonyá-
ban ezúttal egy másik műfajban ismerjük fel az ismert Balázs-fi gurákat. A beszélő 
egyre idegenebbnek érzi magát szerelme otthonában, hiába keresi a kapcsolódási 
pontokat, mígnem a szöveg fordulópontján kiülnek az erkélyre (mely a Kékszakállú 
birodalmával cseng össze), és megidéződik „szép Meluzina” meséje: „A tündér eljön 
hozzám az idegen emberföldre és szeret. De mikor meglesem, hogy kicsoda, eltű-
nik és visszatér a birodalmába.”47 Ebben Kroó a „sohse kérdezz” szimbólumot isme-
ri fel.48 A mű vége is hasonló eltávolodásként értelmezhető, mely visszafelé hitelesíti 
az addig elhangzottakat: a fordulópont a kapcsolat halálát jelenti. „– Mikor jössz? 
– Kérdezte Marianne bizonytalanul. / – Nem tudom…. Majd írd meg. […] Nem írt. 
És én nem mentem többé vissza.”49

A másik Kroó által felkínált szövegkapcsolat a Tündér című misztériumra vo-
natkozik. Balázs egy szerelmi háromszög történetét állítja elénk Fridolin és Fanny, 
valamint az őt elhagyó kalandor, Olivér szerepében.50 A paradoxon, hogy a két férfi  
felismeri a másikban élő Fanny idegenségét: „Mondd Fridolin, ugy-e az nem lehet, / 
Hogy ő lett volna az én megváltásom / Ha elhagytam és ő most a tiéd? / Hogy tiéd 
legyen az én megváltásom?! / Az nem lehet, ugy-e az nem lehet?”51 A fordulópontot 
a közös vacsora – mint egy hármas keresztút – jelenti, mely során az elbeszélhetet-
lenség, a kimondhatatlanság mögött végleg elszakadnak egymástól a szereplők.

Balázs számos művében él ezzel a szerkesztésmóddal, mely a hallgatás köré szer-
veződik. A kékszakállút megelőzően a Dialógus a dialógusról című művében amellett, 
hogy a formával kísérletezik, a szubjektumnak az individuáció során való magára 
maradtságát igyekszik egy szerelmi viszony keretein belül fölfejteni, határait meg-
rajzolni.52 Márta és Mihály dialógusában nyelvivé teszi a problémát: 

45 Uo., 39.
46 Kroó György, Bartók Béla színpadi művei, Zeneműkiadó, Budapest, 1962, 78–80.
47 Balázs Béla, Marianne országa. Egy neurasthéniás nap története = U., Kalandok és fi gurák, 31.
48 Kroó, I. m., 78.
49 Balázs, Marianne országa, 31.
50 Balázs Béla, Tündér = U., Misztériumok. Három egyfelvonásos, Kner Izidor, Gyoma, 1918, 33–72.
51 Uo., 58. 
52 Kricsfalusi Beatrix, Formakánon versus színházkoncepció. Lukács György és Balázs Béla korai írásainak 

dráma- és színházelméleti összefüggéseiről = Az olvasás rejtekútjai. Műfajiság, kulturális emlékezet és me-
dialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban, szerk. Bónus Tibor – Kulcsár-Szabó Zoltán 
– Simon Attila, Ráció, Budapest, 2007, 86.

Csak beszélve lehet hallgatni. – Ez a dialógus misztériuma. Nem egymástól 
független mozaikkövek a szók. Titkos szerves kapcsolat van mindnyája közt. 
Egy hangos szó megrezzenti mind a többi alvót a lélek rejtett alagútjaiban. És ha 
legbelül kezdődik a vibráció, közömbös értelmű szavak szólalnak meg az ajka-
mon, nem is tudom, miért, talán csak, hogy elkerüljem, amit nem akarok ki-
mondani. – De a vibráció folytatódik benned és lelkedben felcsendül, mint egy 
hangtalan dal, szűzen, amit elhallgattam.53

Maeterlinck és Debussy Pelléas és Mélisande című megzenésített műve mellett maga az 
Ariane et Barbe-Bleue ou la délivrance inutile (Ariane és a Kékszakáll, avagy A hiába való 
megszabadítás, 1901) című Maeterlinck-színmű például szolgált a kékszakállú-törté-
net újrateremtőinek is.54 Balázs ezt a Maeterlinck-darabot tartotta a „legmélyebb”-nek, 
mert „a beszéd nélkül való megmondás technikája is itt éri el a tetőpontot”,55 ezt kö-
zölte 1908-as elemzésében. A két darab számtalan hasonlósága ellenére,56 és annak 
ellenére, hogy mennyire méltatta Maeterlincket, Balázs támadásnak vette Babits 
Dráma című kritikáját, holott a szerző elég nagyvonalúan bánt a hiányosságok fel-
mutatásával, és méltatta is őt: „El kell azonban ismernünk, hogy amit mond Balázs, 
az igazán nagyon értékes és nagyon szép és mély mondanivaló. Finom és mégis na-
gyon erős és nagyon életbevágóan igaz dolgokat halász fel a lélek mélységeiből, és rájuk 
mutat, mondván: Íme, ezek a titkos, alig sejtett, szinte kimondhatatlan érzések veze-
tik sorsotokat!”.57 1913. február 2-án Lukács Györgyöt, a közeli barátot kérte meg, 
hogy vegyen érte revansot: 

Ma kaptam a Nyugatot. Úgy tudom neked is jár, hát olvastad benne Babits 
kritikáját, melybe mint jól sejtettem nagyon sok perfi dia van elrejtve. Nem vol-
na kedved egy disputában felelni rá? Melyben megmondanád: 1., Milyen kevés 
közöm van Maeterlinckhez. 2., Az sem olyan magától értetődő, hogy: mert 
„Maeterlinck a festőbb, tehát a költőbb”. Ami magában véve is naiv ellend mon-
dás. [sic!] 3., Hogy az én drámáim azért, hogy „mélyek” nem absztraktak (tehát 
szemnek és fülnek igenis valók) – nem pedig azért mert eleven karaktereket csi-
nálok – amely motivumot fejtegetéséből teljesen kihagy. És hogy ezért nem csak 
mondanivalókról, hanem eseményekről, viziókról van szó melynek ritmusa elég 
izgató, a szó legszinpadibb értelmében is. Nagyon nagy szolgálatot tennéd nekem 

53 Balázs Béla, Dialógus a dialógusról, Nyugat 1908/18., 117.
54 Kocsis Rózsa, Igen és nem. A magyar avantgard színjáték története, Magvető, Budapest, 1973, 103.
55 Balázs, Maeterlinck, 449.
56 A történet hasonlósága mellett a szimbolikus jegyek is megegyeznek. Ezek minőségének különbségét 

vitatja Babits, joggal: „Sőt a Kékszakállú Herceg Vára ugyanazt a szimbólumot használja fel, mint 
Maeterlinck az Ariane et Barbe-bleu-ben. Csakhogy Maeterlincknél a szimbólumok ragyogóbbak, 
Maeterlinck festőbb és ezért költőbb, mint az elvontságok és belsőségek hű szerelmese, a még min-
dig igen német Balázs, akinél a szimbólum gyakran csak ürügy, minél előbb siet, minél elvontabb 
aforizmákban mondani el (mondani, nem festeni) a láthatatlanokat.” Babits Mihály, Dráma, Nyugat 
1913/3., 168.

57 Uo.
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ha ezeket és ami még eszedbe jut, hidegen fölényesen megállapitanád és kimu-
tatnád. […]58

A Lukács György reakciójával is számoló Földes Györgyi szerint Juditot a hetedik 
ajtón való bevonulása tragikus lénnyé nemesíti, de sem róla, sem Kékszakállúról nem 
tudunk meg túl sok információt, például hogy miért zárja be a hitveseket: „Hiába 
tehát Lukács azon állítása, hogy ezek a fi gurák individuálisan, konkrétan ábrázol-
tattak, ebben az értelemben éppen csak annyira symbolum post remek, mint Balázs 
szerint Maeterlinck alakjai.”59

A Kékszakállú-történeteknek számos verziója létezik a köztudatban, melyek kö-
zül a Guilles de Laval vagy Gilles de Rais történelmi alakja által ihletett Perrault-mese 
a legismertebb,60 de Balázsra Molnár Anna és Kőmíves Kelemenné balladája egyaránt 
hathatott.61 Míg számos más verzióban is él a Kékszakállú-történet pozitív befejezése, 
miszerint a lányt megmentik a testvérei, úgy Balázs is ismerhette az akkoriban fel-
gyűjtött Kőmíves Kelemenné azon verzióját is, melyben a várba befalazott asszony 
megszüli gyermekét, majd „szétlökkinti” a falat, és hazamegy rendet tenni, az éppen 
akkor házasodó férje mellől elhessegeti az új asszonyt, s felveszi meztelen testére 
annak menyasszonyi ruháját.62 Balázs Béla a maeterlincki allegorikus-szimbolikus 
nyelvet összekötötte a népköltészeti elemekkel.63 „A népdalnak közvetlen ős-színeivel 
akartam a modern lelket festeni”64 – írja, ugyanakkor ezek a népi elemek (felakadt 
selyemszoknya, elszökött menyasszony, ismétlések jellege stb.) inkább szecessziós 
dekorációként funkcionálnak Judit megszólalásaiban, többek között azért, mert mint 
Kocsis Róza is említi, verselésével nem hitelesíti őket.65 A szöveg hangzása sok esetben 
valóban ellenfeszül a „népdalos-jellegnek”, ugyanakkor az ősi nyolcas balladás szerkesz-
tést Balázs megtartja, ezzel is összekapcsolva művét a Kékszakállú-monda magyar 
párjával, a Molnár Annával.66 Erről található egy bejegyzés Balázs Béla naplójában: 

A népdal „egyszerűsége” hogy lehet kifejezője a modern diff erenciált léleknek? 
Mikor már a direkt megnevezés, fogalmak fi nomsága nem tudja követni a diff e-
renciálódást, mikor már csak atmoszféra fejezi ki, akkor mindig átcsap a stílusa 
végső egyszerűségig, és a kihagyás technikája lép fel. Erre jók a népies motívumok. 
A népies egyszerűség tudniillik jogosultabb a „privát” egyszerűségnél. Mért? 
Atmoszféráját a tradíciója, régisége adja, több a hitele, mitikus önsúlya.67 

58 Balázs Béla – Lukács Györgynek, Budapest, 1913. február 2. = Balázs levelei, 105. 
59 Földes Györgyi, Allegória, szimbólum, Kékszakállú = U., Textus, szimbólum, allegória. Szimbólumelvű 

poétika a klasszikus modernségben, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 2012, 212.
60 Kroó, Bartók Béla színpadi művei, 10.
61 K. Nagy Magda, Balázs Béla világa, Kossuth, Budapest, 1973, 141.
62 Uo., 142.
63 Kocsis, Igen és nem, 104–105.
64 Uo., 104.
65 Uo., 105.
66 Bóka László, Utószó = Balázs, A kékszakállú herceg vára, 70–71.
67 Balázs Béla, Napló 1914–1922, II., szerk. Fábri Anna, Magvető, Budapest, 1982, 281.

A kihagyás technikája és a balázsi miszticizmus egyaránt szervezi a szövegvilágot. 
Kihagyás alatt Balázs kétféle dolgot ért, vagy a „psychológia” elhagyását, vagyis az ese-
mények elmondását az indulatok fölfejtése nélkül, vagy pedig azt, ahogyan egy pillanat-
nyi szituációt pillanatfelvételhez hasonlóan megállít, s ez önmagában mutat a kihagyott 
részekre.68 A kékszakállú herceg vára magán viseli ezt a balladaszerű beszédmódot. 
Balázs szövegében nemcsak az erőteljes indulatok működtetése állítja az olvasót kihívás 
elé, de meghatározó dramaturgiai eszközként használja a hallgatást is. Instrukcióinak 
értelmezése elhagyhatatlan a dráma megértéséhez. A hetedik ajtó kinyitása előtti sza-
kaszban például legalább olyan súllyal bírnak a „nem felel” szakaszok, mint a szavak. 
Kékszakállú invitálására – „Judit – gyere – csókra várlak.” – Judit nem felel, az is-
mételt kérésre – „Gyere várlak – Judit, várlak.” – még mindig nem szól, nem mozdul 
Judit az instrukció szerint. A dramaturgiailag is meghatározó mondatra – „Az utolsót 
nem nyitom ki.” – Judit szintén nem reagál, Kékszakállú megismétli korábbi monda-
tát, mire Judit így felel: „Kékszakállú… Szeress engem.”69 Dramaturgiai szempontokat 
tekintve a hallgatásnak a párbeszédekben legalább olyan súlya van, mint a kimondott 
szavaknak, s ezt a retorikai némaságot mindkét szereplő alkalmazza. Pár sorral lejjebb 
már Kékszakállú „nem felel”. „Nyisd ki a hetedik ajtót” – utasítja őt Judit, válaszul 
Kékszakállú a darabban először tagadja meg szavakkal a kérést –: „Nem nyitom ki.”70 
Leafstedt értelmezésében Kékszakállú mégis tehetetlenebbnek tűnik, sőt ő bizonyul 
áldozatnak a végső elszámolásnál.71 Judit viszont erősebbé, határozottabbá válik. 
Közli, hogy tudja, mit rejt a hetedik ajtó, a falubelieknek igazuk volt, ott vannak a régi 
asszonyok. A vádakra Kékszakállú hallgat, s végül odaadja a kulcsot. A szereplők 
tartalmas, vészjósló hallgatása az egész darabban kulcsfontosságú feszültségteremtő 
erővel bír. Tartalmas, kiírt, szinte zenei eszközként funkcionálnak ezek a szünetek, 
melyek Bartók művében is tetten érhetőek, nem véletlenül kelt erős hatást az ötödik 
ajtó mögötti nagy generálpauza feszültsége.

Szimbolikus fi gurák

Bartók operájának harmóniavilága duális Balázs-olvasatot tükröz. A kékszakállú her-
ceg vára zenéjének egyik meghatározó rendszere az ún. bartóki kromatika, a másik 
a bartóki diatónia. Szegedy-Maszák Mihály felismeri, hogy ez a zenei eszköztár már 
meglévő hagyományokat követ, ugyanakkor számos újítást is tartalmaz: „Balázs 
 alkotása a 21. század felől nézve meglehetősen avítt hatású, míg Bartók zenéje annak 
ellenére kiváló művészi teljesítmény, hogy nagyon sok tekintetben kapcsolódik a 20. 
század elejének ízléséhez.”72 A továbbiakban részletezem, melyek ezek az újítások.

68 Balázs Béla, A lírai érzékenységről = U., Válogatott cikkek és tanulmányok, ford. Szabó István, Kossuth, 
Budapest, 1968, 162.

69 Balázs, A kékszakállú herceg vára, 42–43.
70 Uo., 44.
71 Carl S. Leafstedt, Inside Bluebeard’s Castle. Music and drama in Béla Bartók’s opera, Oxford UP, New 

York – Oxford, 1999, 113.
72 Szegedy-Maszák Mihály, Újítás az irodalomban és a zenében = A magyar irodalom történetei, II., szerk. 

Szegedy-Maszák Mihály – Veres András, Gondolat, Budapest, 2007, 532.
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Judit zenei karaktere a kromatikus rendszerből születik. A bartóki sajátos kroma-
tikus gondolkodás a kortársakétól abban tér el, hogy – Lendvai Ernő elemzése sze-
rint – alkalmazza az „aranymetszés-rendszert” is, vagyis a Fibonacci-sor szerint építi fel 
a skálát.73 Ez a rendszer, melynek defi níciója, hogy a kisebb úgy aránylik a nagyobb-
hoz, mint a nagyobb az egészhez, számokkal a következőképp jelezhető: 1, 2, 3, 5, 8, 
13…, s ha ennek a skálának egy egysége félhangnak számít a zenei rendszerben, úgy a 
c, esz, f és asz hangok számítanak a bartóki kromatika alappilléreinek. Ezek a hangok 
ugyanakkor magukban hordozzák a Bartók számára elemi erővel bíró népzenei alapot, 
az ősi pentatóniát, hiszen e skála hangjai lá-szó-mi, dó-lá-szó-mi módon is funkcionál-
nak.74 Az ezen a struktúrán nyugvó zenei elemzés alapján Lendvai Ernő e rendszert, 
s így Judit zenei karakterét a következő jellemzőkkel írja le: kromatikus, „kör” dal-
lamrajzokat használ, ez értelemben dionüszoszi (körtánc), dinamikus elveket követ, 
feszült, organikus, ösztönös.75 Az ezzel szemben álló rendszer azonban, melyből Kék-
szakállú személyisége felépül: diatonikus, „egyenes” dallamrajz jellemzi, ilyen értelem-
ben apollói (íj), a szimmetrikus formaképzés miatt statikus elvek jellemzik.76 A bartóki 
kromatikával szemben, amely a tehetetlenségi erő ellen küzd, ez a rendszer/struktúra 
a nyugalmi helyzet megteremtésére, az egyensúly visszaállítására törekszik, logikus, 
a szellemi létet képviseli.77 Ez a rendszer az ún. bartóki diatónia, melynek dallamai 
akusztikus, azaz felhang-skálát alkotnak: c-d-e-fi sz-g-a-b.78

A két rendszer ütköztetésének elemi szépsége, hogy tükrözik egymást: az arany-
metszés-jellegű, Judithoz köthető hangközök fordításai akusztikus jellegű, tehát Kék-
szakállúra jellemző hangzatokat adnak, s ezek egysége a folytonos kiegészítődésen 
és függésen alapul.79 A két zenei alaknak egymásról való lebontása szinte lehetetlen: 
„Egymás negatív lenyomatát teremtik meg a 12-fokúságban, mindegyikük az élet-
nek csupán egyik oldalát képes feltárni.”80

A dolgozat elején tárgyalt balázsi esztétika szerint nem minden embernek van helye 
a halhatatlanok között, csupán azoknak, akiknek van haláltudata, s szervesen kap-
csolódnak a művészethez:81 „Minél intenzívebben élek, annál kevésbé eszmélhetek 
rá egyidejűleg és az öntudatom csak utóíz. Ez a cselekvő élet félöntudatlansága és ez 
a cselekvőknek, vivőröknek örök melankóliája.”82 A drámában Judit a cselekvő, míg 
Kékszakállú az örök passzivitás agressziójából és nyugalmából kommunikál, manipu-
lál. A bartóki átdolgozásban a nő próbál minél több módon a hangzásával idomulni 
a férfi  rendszeréhez, aki igyekszik azt a mélyebb hangnemek felé terelni. Azért, hogy 
ezt az érzetet fenntartsa, Bartók átdolgozta Balázs sorait. A „Judit, Judit jobb volna 
73 Lendvai Ernő, Bartók dramaturgiája. Színpadi művek és a Cantata Profana, Akkord, Budapest, 1993, 

6–7., 276–277.
74 la-so-mi = 2+3=5; do-la-so-mi = 3+2+3 = 5 + 8. Uo., 6–7.
75 Uo., 52–56.
76 Uo.
77 Uo.
78 Uo., 9.
79 Uo., 10.
80 Uo.
81 Gyri, I. m., 1–5. 
82 Balázs, Halálesztétika, 45.

most”83 kezdetű szakasz az operában Kékszakállút sokkal manipulatívabbnak tün-
teti fel: „Ugye, Judit, jobb volna most / Vőlegényed kastélyában”.84 Erre felelvén Judit 
megpróbál a férfi hoz közelebb kerülni, a fényt szimbolizáló C-dúr színezetet redu-
kálni. A „Ne bánts, ne bánts Kékszakállú!” sor még cisz orgonapont fölött szólal meg, 
majd a fény verbális megjelenésével (szinte madrigalizmusként) megjelenik a hozzá 
örökké tartozó C-akusztikus színezet: a „Nem kell rózsa, nem kell napfény” ismétlődő  
sor lefelé irányuló önhergelés, mígnem a „Nem kell…” szakasz háromszori ismétlése 
már asz-moll osztinátó felett a fény legtávolabbi ellenpontja a darabban. Értelmezé-
semben az asz-moll általában Judithoz köthető, és a legtöbb esetben Kékszakállú for-
dított retorikát alkalmazó zenei pressziója kényszeríti őt ebbe a hangnembe. A herceg 
így erőszakkal védi magát, miközben nyitni engedi lelkének kapuit.

Az egyetlen kivételes helyzet, melyben a herceg „lényegileg” nem tud felülkere-
kedni, paradox módon épp az ötödik ajtó, Kékszakállú birodalma, mely a bartóki mű 
aranymetszési pontjánál helyezkedik el. Ez a zenei pillanat teheti világossá egyúttal 
a balázsi szöveg halálképét is. 

Az ötödik ajtó

Az ötödik ajtó mögött feltárul Kékszakállú birodalma. Bartók zeneszerkesztési el-
vét egy irányból már részleteztem. Mindkét skálája az ősi, elemi rendszerekkel von-
ható összefüggésbe. A darab hangzását viszont nemcsak e két pólus határozza meg, 
hanem további kettő: a sötétség és a világosság szembenállására hivatott C-dúr és 
fi sz-moll harmóniák szimbolikusan végigvezetett egysége is. Bartók az európai zenét, 
a bécsi klasszikus funkciós összhangzattanon nyugvó gondolkodását a tengelyrend-
szerrel bővíti ki, azaz egyenes vonalon továbbfejleszti, sőt betetőzi, hiszen e módon 
a rendszer bezárul.85

szubdomináns tonika domináns
F C G

D Asz A Esz E B
H Fisz Cisz86

Ennek a rendszernek fényt hozó hangzása a C-dúr, amely meghatározó zenetörténeti 
előzményei miatt az isteni jelleget erősíti. (például Haydn Teremtés című oratóriu-
mában a káoszból ez a hangnem bontakozik ki.) A fi sz-moll ehhez képest a sötétség 
metaforája. (Balázs instrukciói szerint ugyanígy fényesedik és sötétedik a színpad.)

83 Balázs, A kékszakállú herceg vára, 16.
84 Sznyiné Szerz Katalin, „A kékszakállú herceg vára” szöveges forrásai – újabb adatok a Bartók-mű 

keletkezés-történetéhez = Zenetudományi Dolgozatok 1979, szerk. Berlász Melinda – Domokos Mária, 
MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1979, 24.

85 Lendvai, Bartók dramaturgiája, 18.
86 Normál: a klasszikus összhangzattan fő- és mellékhármasai mentén kialakult paralel panelek, Dőlt: 

a romantikus összhangzattan kiszélesítette a meglévő irányokat további paralel irányba, Félkövér: 
Bartók által használt kiegészítő panel, mely egyben lezárja a „tengelyrendszert” Uo.
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Az ötödik ajtó nyílásával kitárul az isteni világosság, melynek látványától Judit 
minden közvetlen előzmény nélkül megénekli a magas c3-t, C-dúr színezetű akkordok 
pentaton dallamon kelnek életre négyszeres fortissimo hangerővel, mely jelenség egye-
disége miatt a szakirodalomban a „fény-akkordok” megnevezést kapta.87 Kékszakállú 
megnyitja a lelkét Judit előtt, tündököl a vár, ahogyan Judit kérte. A dó-pentaton dal-
lammal az őserő, az eredendően tiszta fény jelenik meg Kékszakállú énekében elsöprő 
erejű zenekari kísérettel: „Lásd ez az én birodalmam, / Messze néző szép könyök-
lőm / Ugye, hogy szép nagy, nagy ország?”88 Judit zenei válasza zenekari kíséret nélkül, 
leegyszerűsített népiességgel, pőrén, szinte blaszfém módon: „Szép és nagy a te orszá-
god.”89 A megelőző isteni c-re épülő dó-pentaton dallamot (mely a zongorakivonat 
alapján többnyire fehér billentyűkön játszandó négyszeres forte hangerővel) itt felvált-
ja az asz-alapú (fekete billentyűkön piano hangerővel megszólaló) lá-pentatónia, s így 
maga a kottakép is beleilleszkedik az opera szimbólumvilágába:90 

Pintér Csilla Mária zenei elemzésében a népzenei és operai deklamáció közötti különb-
séget a szöveg „tömörségére” vezeti vissza: az operainál „a mondatok tömörsége nem 
hagy időt a szabad parlando kibontakozására úgy, amint azt a népzenei párhuzam 
(A Tiszán innen, Dunán túl kezdetű népdal) hosszabb dallamsorai lehetővé teszik.”91 
Valószínűleg ezért is sokan – köztük Szegedy-Maszák Mihály – kritikával illetik 
a darab idegen nyelvű művészek általi előadásait.92 A „Szép és nagy a te országod” sor 

87 Uo., 90–91.
88 Uo. 
89 Balázs, A kékszakállú herceg vára, 36.
90 Lendvai Ernő, Bartók költői világa, Szépirodalmi, Budapest, 1971, 37.
91 Pintér Csilla Mária, A parlando–rubato változatainak jelentősége A kékszakállú herceg vára ritmikai 

nyelvében = Zenetudományi dolgozatok 2003. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megala-
kulásának 50. évfordulójára, II., MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 2003, 390.

92 Szegedy-Maszák Mihály, Szó, kép, zene. A művészetek összehasonlító vizsgálata, Kalligram, Pozsony, 
2007, 284–285. További problémák a fordítással: „Ha például a Kékszakállú a »Hideg, sötét« szavak 
helyett ezt énekli: »Ewig, immer« vagy »Always, always«, a fordító a beszélt nyelvben feltűnés nélkül 
használható »Félsz-e?« helyén a hangsúlyozottan mesterkélt, ódivatúan költői »Didst thou?« kérdést, 
az »áldott« helyén »Judith« nevét szerepelteti, a »várlak« szót a »küss mich«, illetve »love me« kapcsolattal 
pótolja, nemcsak a szövegben kitüntetett szerepet játszó belső ismétlődések sora, de a zenei hangsúly 
és ritmus is megváltozik, s még inkább feltűnő a váltás, ha az idegen szöveg hangpótlást igényel, mint az 
első ajtó kinyílása után kétszer is elhangzó »Mit látsz?« esetében, amely az Universal Edition kiadásában 
olvasható fordításokban így szerepel: »Was siehst du?«, illetve »What seest thou?«.” Szegedy-Maszák, 
Újítás az irodalomban és a zenében, 531. 

hangoztatása döntő ebben a kérdésben, a magyar anyanyelvű énekesnők ugyanis e pon-
ton érzik és alkalmazzák a magyar népdal éneklési módját, és a legegyszerűbben, 
vibrátó nélkül szólaltatják meg, míg az idegen anyanyelvű énekesek más technikát 
alkalmaznak. Balázs instrukciója a biblikus hangzás mellett Szemelé történetét is 
megidézi, az ajtó nyílásakor ugyanis a nagy fényesség miatt Judit „elvakulva a szeme 
fölé tartja a kezét”.93 Ugyanakkor e szűkszavú válaszban megjelenik a halállal való 
találkozás élménye, és az avval való szembenézés vállalása.

Ez a kulmináló pillanat a balázsi és bartóki retorikának legelemibb erővel ható 
fordulópontja. Ezt alátámasztja az is, hogy ebben a kiemelt zenei szakaszban rendkí-
vüli nehézségű anyagot írtak a szerzők az előadóknak, s a teljesítésére irányuló kon-
centráltság és feszült fi gyelem megtölti energiával a színpadot. A Juditot játszó énekes 
számára komoly kihívást jelent előzetes felvezetés nélkül azt a „magas c”-t megénekel-
ni, de az sem egyszerűbb, hogy szinte a semmiből, minden zenekari segítség nélkül, 
a nagy generálpauza után egy olyan kezdőhangot kell megszólaltatnia, amelyet az előző 
harmóniák nem tartalmaztak. Ily módon, mivel a zene mesterség is,94 az energia, aho-
gyan az előadók küzdenek az anyaggal, egyenes úton beépül a szerepkarakterükbe.

A Balázs Béla szövegben a „Szép és nagy a te országod.”95 mondat a következő 
instrukció mellett szólal meg: „mereven néz ki, szórakozottan”.96 Itt ébred fel Juditban 
saját haláltudata, ami Balázs esztétikájában elemi erővel bír, s egy olyan kifejező csend 
után következik, amely a szerző szerint csak a drámai szituációban tud megtörténni:

[A] drámában megszólalhat a hallgatás. Ha regényben, versben azt olvasom 
„Csend – Némaság”, ez két hangos szó. És ha leírom, akkor látható metafora. 
Csak drámában lehetséges hallható csend. Csak a drámában érezzük a szavakat, 
melyek elhallgatást, csendet jelentenek. Pedig a csend, a mélyebb és örökebb; 
csak beléje burkolva léphetünk közel a Nagy Titokhoz. A dráma a miszticizmus 
műfaja.97

Az operában tehát a halállal való szembenézés első pillanata a fényakkordok és a „fe-
kete billentyűs”, a cappella válasz közötti csönd, mely mintegy imprinting-szerűen 
beleég a szereplőkbe.98 A fényakkordok mindemellett nemcsak Kékszakállú kitárul-
kozását hivatottak megmutatni, hanem a darab harmadik szereplője, a Vár is ekkor 
mutatkozik meg teljes valójában. Az akkordokat követő generálpauza süket csöndje 
az élet és a halál összeegyeztethetetlen kontrasztjában nyújt némi kijózanodást, de 
oly meglepően, hogy abban nem talál megnyugvást a hallgató, s innentől kezdve az 
opera végéig vissza-visszatérnek az ezt a kulminációs pontot idéző zenei kontrasztok. 
Az ötödik ajtó mögötti halálélmény oly módon ég bele a szereplőkbe, hogy az opera 

93 Uo., 535. 
94 Erre a megközelítésmódra Bodnár Gábor irányította a fi gyelmemet. 
95 Balázs, A kékszakállú herceg vára, 36.
96 Uo.
97 Balázs, Maeterlinck, 450.
98 A gondolat Bodnár Gábortól származik.
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hátralévő részében a zenei eszköztárban is változás történik. Az ezt követően felsejlő 
ún. hipermoll-színezet mögött már a halál balsejtelme tűnik föl, s ez az azonosítás az 
opera lezárultával válik bizonyossá. A hatodik ajtó mögött rejlő könnyek tava zenei 
szakaszban ez az akkord színezi a moll hangzást, mintegy a sírás karcosságát idézve, 
a hetedik ajtó mögött pedig a régi asszonyok fájdalmát.99 Amennyiben a hipermoll-
akkordot fentről lefelé értelmezzük, olyan akkordtípus keletkezik, mely Lendvai 
szerint a halál-szimbolikával kapcsolható össze Bartók műveiben.100 Megfi gyelése 
alapján az opera cselekményében akkor bukkan fel ez az akkord, amikor a vágy tel-
jesült, azaz, a teljesüléssel a szenvedély „meghal”.101

102

Az opera utolsó akkordja is hipermoll fordítás, így a halál testesül meg a zenekar 
utolsó hangjaiban is, ennek a hangzásnak az emlékével távozik a hallgató:

103

A hipermoll-akkord szimbolikus jelentéséhez tartozik a halál mellett a szerelem is, 
ugyanis a Bartók-szakirodalom ezt a hangzatot Geyer Stefi -leitmotivként tartja szá-
mon. Bár a partitúrát a zeneszerző feleségének (Ziegler) „Mártának” ajánlotta, ez 
az akkord egy korábbi viszonzatlan szerelme, Geyer Stefi  emlékeit őrzi egy 1907-
ben elküldött levél alapján, mely tartalmazza a kottaképet is:

Levele olvasása után zongorához ültem – az a szomorú sejtelmem van, hogy az 
életben nem lesz más vigasztalóm csak a zene. Pedig – – – –

99 Lendvai, Bartók költői világa, 35.
100 Uo., 56.
101 Uo.
102 Uo., 57.
103 Uo.

104

Az ötödik ajtó értelmezésemben ezen zenei és szövegbeli jelentések miatt képez for-
dulópontot a műben, s ily módon árnyalja mind a végkimenetel, mind a szereplők meg-
ítélését. A balázsi halálfogalom, amely az életet voltaképp az esztétizmus jegyében 
műalkotássá teszi, ettől a ponttól a szereplők elkerülhetetlen végzetét is átlényegíti. 
Az ötödik ajtó kinyitása után már valóban nincs visszaút, a közös út ettől a ponttól 
válik széttartóvá, noha a kíváncsi Judit fényre vágyó igényének teljesülése és Kéksza-
kállú megnyílása miatt akár a boldog egymásra találást is jelenthetné, de akár a többi 
idézett Balázs műben, a felismerés pillanata magában hordozza a kapcsolat halálának 
pillanatát is. Mindkét szereplőt a halálhoz való viszonyulása felől lehet teljességében 
megérteni. Balázs Halálesztétiákájában azt a pillanatot, amikor a hős a halált meg-
érzi maga körül, intenzíven áthatja a valódi élet-öntudat,105 a szellem prófétai módon 
megvilágosodik.106 „Ellenállhatatlanul szép a halálmegvetés, kivált ha nem életmeg-
vetés tulajdonképpen. Miért van az, hogy nem fi rtatjuk az okot többé? Ha az illető gaz 
rablóvezér volt is, […] a nyugodt, elszánt szembenézés a halállal már magában véve 
szinte misztikusan szép. De nem azért, mert imponál a bátorság; életösztönünk le-
küzdésében animalitásunk leküzdése. A szépség benne nem ez! Hanem az, hogy az 
élet teljessége itt a halál, a testi meghalás előtt következik be és az illetőnek magának 
tudatára ébred.”107 Judit közönyével visszautasítja az életét jelentő fényt, megérzi élet-
határát, hogy átélhesse az egészet, megsejti mulandóságát, s ezzel átéli az örökkévaló-
ság lehetőségét.108 „Az öröm öntudatlanság, a fájdalom öntudat. Csak a Nem kínjában 
láthatni mértékét az Igen értékének vagy boldogságának. A legnagyobb szerelem csak 
az elvesztés fájdalmában, vagy rá való kínzó gondolatban ébredhet egész öntudatra. 
Akkor nyilatkozik meg minden szeretet mivolta, mikor veszendőben a tárgya.”109 

104 Bartók Béla – Geyer Stefi nek, Budapest, 1907. szeptember 11. (?) = Bartók Béla levelei, szerk., bev. 
Demény János, közrem. Gombocz Istvánné, az idegen nyelvű leveleket ford. Benedict Edna, Zene-
műkiadó, Budapest, 1976, 131.

105 Balázs, Haláesztétika, 22.
106 Uo., 19.
107 Uo., 34.
108 Uo., 24.
109 Uo., 47. 
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Sem Bartók, sem Balázs nem tekintette a szerelmet megváltásnak.110 „Piros árnyat vet 
a felhő!” – mondja Judit, s mint egy jó tanítvány, már azonnal fordítja is a jelentését –: 
„Véres árnyat vet a felhő!”, tudja, hogy ebből már ő is részesedni fog, mégis elszánt: 
„Nyissad ki még a két ajtót!”, „Nem akarom, hogy előttem csukott ajtóid legyenek!”111 
Kékszakállú ellenvetésére („Nem tudod mit rejt az ajtó.”) már a nem befolyásolt, 
öntudatos hangon mondja ki az igazságot: „Életemet, halálomat Kékszakállú.”112 
Haláltudatával elvesztette manipulálhatóságát, s mindkét szereplő (sőt a Vár is) ezek 
után fordul rá arra az útra, amely a sötétségbe vezet, ahol „Mindig is éjjel lesz már”.113

Kérdéses, hogy ez az éjjel a balázsi értelemben vett halál megtapasztalását je-
lenti-e, vagy a nem elhalt, de igazán nem is élő létezés sötét egyhangúságát. A két 
szereplő kapcsolatának halála viszont a darab végén elkerülhetetlenül bekövetkezik, 
és erre az útra az ötödik ajtó megnyílása predesztinálja őket. Ez a szerkesztettség, 
mely egyetlen fordulópontra sűríti a szerelmesek igazi összetalálkozásának és elvá-
lásának lehetőségét, voltaképp a halállal való szembenézés dramaturgiai szerepének 
tudható be, mely lehetetlenné teszi a szereplők kapcsolatának beteljesedését. Bartók 
operájában az erre a szöveghelyre szerkesztett aranymetszési pont után már jelentősen 
változik az eddig felépített zenei rendszer, és a jellegzetes hipermoll-színezet mint-
egy vészjóslóan fölsejlik, hogy aztán az akkord a halál szimbólumává nője ki magát 
a mű végére.

110 Máté Zsuzsanna, Balázs Béla misztériumjátéka és Bartók Béla operája, Mikes International 2016/1., 69.
111 Balázs, A kékszakállú herceg vára, 38.
112 Uo., 38, 
113 Uo., 53.

MIZSUR DÁNIEL

Név és identitás problémája 
Krúdy Gyula Egy pár ritka szép 
harisnya eltűnése a koronázáson 
című elbeszélésében

Névadás és stílus

Az irodalmi névadás a Krúdy-szakirodalom gazdag és visszatérő témája – nem meg-
lepő ez annak ismeretében, hogy a Krúdy-regények tobzódnak a nevekben, a névadás 
számos különböző formáját felvonultatják. A szakirodalom ilyen irányú eredményeit 
áttekintve szembetűnő, hogy a tulajdonnév főként a nevek tipizálása, illetve a rendelke-
zésre álló névkorpusz rendszerezése1 által névtani, és a „magyar nyelvnek és a prózai 
stílusnak egyik legnagyobb művészé”-nek2 stílusára irányuló elemzések vizsgálati 
tárgya. J. Soltész Katalin a névhasználatban Krúdy „stílusának egyfajta keresztmet-
szeté”-t3 látja, Kovalovszky Miklós a név fetisizálódásáról értekezik: „Ebből a név-
fetisizmusból, a fantasztikumhoz való vonzódásból és a fi nom hangulati árnyalatok 
iránti érzékenységből táplálkozik Krúdynak bizarr nyelvi fantáziája. Igen érdekesen 
nyilvánul meg ez a képzelőerő Krúdy névadási módszereiben is, amely stílusának 
egyik legegyénibb jellegzetessége, és művei sajátosan irreális légkörének jelentős té-
nyezője.”4 A többek által is idézett, eredetileg Perkátai Lászlótól származó kijelentés, 
miszerint Krúdy legnagyobb írói teljesítménye nem más, mint stílusa, jól exponálja 
a Krúdyról való gondolkodás egyik meghatározó (és tartós) irányát. Kemény Gábor 
ennek a stílusnak a jellegzetességét a nyelvi jel önreferencialitásában, a „nyelv átlátszat-
lanná válásában” jelöli meg: „A stilizálásnak ez a megnövekedett fontossága a nyelvi 
funkciók közti arányeltolódásban is tükröződik: a kommunikatív funkcióról az esz-
tétikaira, a referenciálisról a poétikaira terelődik a hangsúly.”5 Ezt a felfogást Keserű 
József kritizálja: Krúdy jellegzetes stílusa nem írható le pusztán ezzel az arányeltoló-
dással, hiszen az irodalmi nyelv éppen abban különbözik a köznapi nyelvhasználattól, 

1 Például Peth József, „Aki az igazi nevünkön nevez végre…” Krúdy Gyula névadása első Szindbád-
kötetében = U., Krúdy-tanulmányok, Tinta, Budapest, 2005, 105–114., ill. Peth József, „Aki az igazi 
nevünkön nevez végre…” Krúdy Gyula írói névadása a Szindbád megtérése című kötetben = U., Krúdy-
tanulmányok, 115–126

2 Kovalovszky Miklós, Krúdy és a nevek = Pais-emlékkönyv, szerk. Bárczi Géza – Benk Loránd, 
Akadémiai, Budapest, 1956, 528.

3 J. Soltész Katalin, Krúdy Gyula névadása, Magyar Nyelvőr 1989/4., 462.
4 Kovalovszky, Krúdy és a nevek, 533.
5 Kemény Gábor, Krúdy és a stílusa. A stílus helye Krúdy művészetében és Krúdy helye a stílus művészetében, 

It 1981/2., 442.


