Gönczy Monika
Töredékes krónika — olykor lírai sorokkal

(A XVI. Szárnyas Sárkány Hete — Nyírbátor, 2008. július 4—6.)

Valamikor a ’90-es évek közepén figyeltem fel rá. Egy nyírbátori kedves barátnôm
mesélt a különös hangulatú és mûfajú fesztiválról, nem szokványos színházakról,
innen-onnan már ismert zenét játszó muzsikusokról, no meg a sárkányégetô záróakkordról. Az egyetem mûvelôdési irodájának hirdetôin szép kivitelezésû plakát
hirdette évrôl évre, hogy július elsô vagy második hetében Nyírbátorban van a világ
közepe. S noha hihetetlenül vonzó volt a programajánlat, valahogy mindig úgy alakult a nyár, hogy csak 1998-ban értem oda elôször (be kell vallanom — a szerelem
szárnyán).
Azóta az évkörben van egy hét vagy néhány nap, amit sok régi baráttal és sok új
arccal, nézôként, szereplôként, önkéntes segítôként vagy mûhelyesként, de mindig
ünnepként élek meg. Szóval voltam már kinn is, voltam már benn is, láttam ezt is,
láttam azt is, noha mindent sohasem, ezért szól majd folyamatosan a tárgyilagos tudósító hang mellett egy — a fesztivál múltjára állandóan kitekintô — némileg elfogult felhang.
A városi utcai vigasságok ötlete és neve („Szárnyas Sárkány” hete) 1993-ban Köllô
Miklóstól származott, aki felkérte Szász Zsoltot, az akkori MéG utcaszínházi társulat tagját, vegyen részt a fesztivál szervezésében. Zsolt azóta mûvészeti vezetôként,
az egykori alapító tagokkal együtt, konok nekirugaszkodással keres évrôl évre új és
új utakat, hogy életben tartsa az ország egyik legsajátosabb fesztiválját. E harcban állandó társai a több nyírbátori fesztivált is rendezô Szárnyas Sárkány Kulturális Szolgáltató E. C. tagjai, elsôsorban Dózsa György igazgató és Gédra Katalin gazdasági
vezetô.
Az alapgondolat az volt, hogy a rendszerváltás után újraszervezôdô utca- és bábszínházi társulatoknak legyen egy helyük, ahová összejöhetnek egy hétre. Ahol az ország határain belül s kívül fellépô csepûrágók, bábjaikat lábra kapató kócfaló
komédiások, vásári mulattatók megmutathatják egymásnak s az évrôl évre gyarapodó közönségnek legújabb darabjukat, tanulhatnak egymástól, s megkísérelnek
létrehozni egy közös záróprodukciót. Aztán az eredeti szándék kinôtte magát, s az
ezredforduló éveire valódi nemzetközi fesztivállá vált az esemény, miközben mindvégig megôrizte családias, közösségteremtô jellegét.
A ’90-es évek elejétôl gombamód szaporodni kezdtek a különféle fesztiválok, némelyikük igazi gigantikus megává nôtte ki magát, s e duzzadásban egyre tarkább
profilt kellett kialakítaniuk. Egyfelôl örülnünk kell ennek, hisz a piaci alapú, sztárokat felvonultató, tömegízlést kielégítô szolgáltatások mellett mégiscsak teret adnak
a magaskultúra, a rétegzene, a mûvészet, a hagyomány, a mára „klasszikussá” vált populáris kultúra mûvelôinek. Másfelôl szomorúan látjuk, hogy az elapadó források
mellett e kimérák is jelentôsen hozzájárulnak a határozott arculatot, értékrendet
mutató kisfesztiválok fojtogatásához. Így van ezzel a Szárnyas Sárkány is, pedig
Nyírbátorban éppen az a jó, hogy nem pusztán a fesztiválturizmus szolgáltatói és
fogyasztói jönnek össze, hanem együtt lélegzô emberek sereglenek oda ünnepelni.
A kultúrára is kiterjedô „szabadverseny” folytonos szorításában nincs más lehetôség: marad alap az utcaszínház, a bábszínház, valamint a közösségteremtés, a ha-
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gyománytisztelet gesztusa, ám a hangsúlyok eltolódnak, a koncepciók cserélôdnek
évrôl évre. Így lett a Szárnyas Sárkány egyik állandó jellemzôje a folytonos változás,
megújulás, újjászületés. Egy ideig közeli s távoli kultúrák mutatták meg magukat
(brazíliai gólyalábas buffók, kínai árnyékszínház, lengyel társulatok ôrületes pirotechnikával, fantasztikus zenészekkel dolgozó ukrán rítusszínház, hihetetlen miniszerkezeteket mûködtetô szlovák bábcirkusz, akrobatikus és zsonglôr elemeket
klasszikus színházi elôadásba építô cseh társulat és így tovább), majd a közép-keleteurópaiság vált hangsúlyossá. Az utcaszínházak mellett megjelentek új utakat keresô
kôszínházi elôadások, utcás technikákat is magukba szívó „hivatalos” bábszínházak; a népzenészek, az énekmondók, a világzenét játszók mellett zenés színházak,
zenei hagyományunk csíráit megôrzô rock- és rapegyüttesek. A kézmûvesek kirakodó vására, a kézmûves foglalkozások sátrai, a jurták, a frissen rakott kemence, az
ökörsütés, a hajdinakása, a kövön sült lepény békésen megfér a lángosos büfével, a
lacikonyhával, a csapszékkel, a vattacukorral és a kimérôs házi készítésû édességek
pultjával. S mindig minden más arányban. Ennek lehetnek tanúi a helyi lakosok
csakúgy, mint az ôsfesztiválozók, ezek a hajdani fiúk és lányok, akik a kezdetektôl
felverik újra és újra sátraikat a kollégium udvarán, akik most már férfiak és nôk,
anyák és apák, s tipegô gyermekeik egyszer csak kész kishölgyként, szeretnivaló
buta kamaszként robbannak be a nyírbátori nyárba.
Nemcsak a nézôk öregedtek, változtak, a rendszeres fellépôk mellett is megjelent
egy új nemzedék, akik helyet kérnek maguknak a fesztiválon. Egy részük az utcások
gyermekei, akik a „tûzhely” körül cseperedtek fel, a Frikulinóknak Nagy Ilona teremti meg évek óta a különbözô tréningek, workshopok lehetôségét. Másrészük
olyan fiatalok, akik beleszerettek az utcás mûfajokba, s megtalálták az utat mestereikhez, a Szárnyas Sárkányokat elsôsorban Szász Zsolt avatja be a szakma titkaiba.
Évekig mûködött a határon túli magyar ifjakat foglalkoztató Kurta Kurzus, e nemes
céh igazi „tyúkanyója” Tömöry Márta volt.
Valójában attól hét a hét, hogy az összmûvészi produkcióra készülés mellett ezek
a fiatalok is munkálkodnak egy-egy elôadáson. Így hát a tényleges fesztiválnapok, a
három napos ünnep elôtt van nagy sürgés-forgás, mûhelyezés, próbák sokasága,
épülnek a díszletek, készülnek a jelmezek, a bábok, születik a forgatókönyv, a dramaturgia. Az ifjak énekelni, táncolni, gólyalábazni, (tûz)zsonglôrködni tanulnak,
belekóstolnak az akrobatikába, óriás sárkányt, zászlókat, szép szalagos meteorokat
készítenek — s nem utolsó sorban: közösséggé formálódnak.
Aztán elérkezik a péntek délután s a fesztiválnyitó felvonulás zenészekkel, táncosokkal, óriás bábokkal, gólyalábasokkal, zászlóforgatókkal, zsonglôrökkel és felsorolni is nehéz miféle jelmezes szerzetekkel. A hangulatkeltô színes forgatag
végighömpölyög Nyírbátor fôutcáján. A menetbe bárki beállhat, nem kell fellépônek lennie, elég, ha kezébe ragad egy csörgôdobot, szélzsákot, zászlót vagy meteort,
s máris lehet katonája a város kulcsát követelô hadseregnek.
A komédiások királya immár tizenhatodszorra vette át a polgármestertôl a hatalmas, veretes kulcsot, hogy három napig álljon a világ Nyírbátorban. Ám szimbolikusan majdnem kiejti kezébôl — a közjáték nem véletlen.
Ebben az évben a felvonulás a korábbiakhoz képest vértelenebbre sikerült, mert
nemcsak a régi utcások nagy része, de a Frikulinók is hiányoztak. S bár el kell ismernünk, hogy e szerényebb látvány a fesztivál egészére rányomta bélyegét, az idei
koncepció nem szenvedett csorbát. A XVI. Szárnyas Sárkány hármas jegyben fogantatott: az évfordulók (2008 a reneszánsz éve, a Sárkányos Lovagrendet kerek hat90
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száz éve alapította meg Zsigmond király, s hatvan éves lenne a hat éve elhunyt
Schmidt Éva finnugor néprajzkutató és nyelvész), a fesztivál társadalmasítása (minél
több helyi kisközösség mutatkozhasson be a messzirôl jött embereknek) és a generációváltás jegyében.
A délelôttök, s a koradélután nagyrészt a gyerekeké volt. A Nádudvari Kézmûves
Iskola a maguk építette jurtájukban nemcsak kiállította tanulóik gyönyörû munkáit, hanem több foglalkozást is tartottak. A gyerekek anyagokkal és technikákkal
ismerkedhettek, belekóstolhattak a nemezelés, a kosárfonás, a kötélverés tudományába, Zsupos László pénzverdéjében Szárnyas Sárkány pénzérméket gyárthattak.
A Mathias Rex Egyesület páncéloslovag-bemutatót s vitézi játékokat tartott, nem
egyszerû öntudatlan történelemórát kaptak a kicsik, ki is próbálhatták a bajvívást.
Az Ôskultúra Alapítvány vikinghajóját, a záró elôadásban fontos szerepet játszó
Nap-Hold bárkát, gyermekek s felnôttek egyaránt imádták, s eveztek a tavon nagy
lelkesedéssel oda-vissza. A helyi sakk-szakkör jóvoltából el lehetett lesni a bizánci
sakk lépéseit: egy óriási kör alakú sakktáblán nyírbátori iskolás gyerekek alakították a fehér és fekete figurákat.
Az egész aprócska s nagyobbacska gyermekek vasárnap délután reneszánsz játszóházba mehettek a Korona Teátrumba, ahol pillanatok alatt a mesék vándorútján
találták magukat, s a sok kaland közepette még kemencében sült kiscipókká is váltak egy röpke idôre. A kicsik nyitottsága ebben a térben és közegben természetes, az
interaktív játék mégis rejtegetett meglepetést néhányunknak, mert új szerepben láthattuk a fesztivál két állandó tagját, a sokarcú (színész, zenész, zeneszerzô) Fehérváry Lillát, s az ország legszebb hangú énekmondóját, Kátai Zoltánt.
Noha, sajnálatos módon, több gyermekdarab elmaradt, a debreceni Kuckó
Mûvésztanya több elôadással is kedveskedett az aprócska népségnek. S hogy a vásári
komédia, a népi játék esetében mennyire nincs értelme gyermek és felnôtt befogadóban gondolkodni, mi sem bizonyítja jobban, minthogy számos nagyoknak készült produkció garantálta, hogy pici száj is tátva maradjon, kacagjon, kiabáljon, s
pöttöm kéz is tapsikoljon.
Jó példa volt erre a debreceni Ort-Iki Utca- és Bábszínház, a debreceni Vojtina Bábszínház és a Szárnyas Sárkányok alkalmi kompánia egy-egy remekbe szabott elôadása.
A szintén kezdetektôl fellépô — nevét a Világfelügyelô legkisebb fiától kapó — OrtIki, idén új mesével, a Benedek Elek-féle Kökény Matyi történettel lepte meg a nagyérdemût. A darab kombinálja a csoportra jellemzô vásári bábjátékot s
gólyalábas—óriásbábos attrakciót. Különlegességét nemcsak a szép díszletezés, a gyönyörû jelmezek, az ámulatba ejtô szerkezetek (náddal reptetett stilizált gólya és sárkány) adják, hanem hogy népmese-feldolgozásuk a kétszintes drámák felépítését is
alkalmazza, természetesen profanizálva. Így lesznek a zenészek, a kikiáltó-narrátor,
az özvegyasszony, annak bábfigurás gyermekei, s a nem is látszó, oly kicsiny Matyi
a földi szféra szereplôi, s a transzcendens világ alakjai a gólyalábakon játszó Angyal
és Ördög. Amit Kökény Matyi meséjétôl kapunk: humor, szép mozgás és látvány,
könnyen érthetô történet, s egy-két elmaradhatatlan morális tanulság mindenki okulására.
Petôfi klasszikus vígeposza, A helység kalapácsa két értelmezésben is újjászületett:
míg Jankovics Péter bábszínész Szeretnek az istenek engem címmel egymaga keltette
életre széles tenyerû Fejenagyot, szemérmetes Erzsókot s a falu többi jeles hôsét a
Múzeum kert terén, addig a Koronában ötletekben tobzódó, színpadtechnikai bra91

N y í r e g y h á z aGönczy
+ KMonika:
i s v á rTöredékes
d a & krónika
N y í—r olykor
b á t olírai
r sorokkal

vúrokat alkalmazó, mívesen faragott bábokat felvonultató fergeteges játékot varázsolt szemünk elé a Vojtina Bábszínház.
Az ifjak fesztiválkompániája, a Szárnyas Sárkányok nemcsak a nyitó- és záróünnepségen szerepeltek, hanem egy néhány nap alatt megszületô commedia dell’artéval is megmérették magukat. A cirkuszi, börleszk-, geg-elemek, a gesztusokat,
mimikát, mozgást felerôsítô némajáték, a tipi fissik, a keretezô jelenetezés, a kommentáló narráció, a zene, zörejek, hangeffektek és az improvizációk ügyesen megtalált aránya tette élvezetessé Don Sajn, azaz Don Juan vérfagyasztó históriáját
Molière és Mozart után szabadon.
Míg a Szárnyasok kísérlete a commedia dell’arte mezsgyéjén szárnypróbálgatás,
a mûfaj mesterdarabját, természetesen, egy olasz társulat, az Ondadurto Teatro hozta
el a Fesztiváltérre. Bulgakov Molière-regényének szabad adaptációja a kompánia elôadásában nem más, mint egy ôrületes ritmusú, pörgôs jeleneteket váltogató, vörösfehér-fekete-barna színkombinációkkal, tûzesôvel és egyéb csudás pirotechnikai
fényhatásokkal sokkoló, táncot, akrobatikát, Molière-i komédiák szituációit alkalmazó frenetikus produkció. A végig nagyszerû színészi teljesítmény egyik csúcspontja talán az a jelenet volt, melyben egy férfi marionettbábosként irányított két
nôt, akik valóban marionettként viselkedtek, a hihetetlenül összehangolt mozgássor
tökéletesen kirajzolta a bábokat életre keltô, voltaképpen nem is létezô drótokat. A
történet cselekményszálának megértését az elôadás elôtt magyarul elmondott foglalat segítette.
Igazi csemege volt a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Liliomfija is.
A Vidnyánszky Attilától megszokott formabontó rendezés most sem maradt el. A
társulat mintegy dekonstruálja Szigligeti Ede klasszikus vígjátékát, mikor úgy tud
párbeszédbe lépni az eredeti darabbal s a Makk Károly-féle filmváltozattal, hogy
egyszerre ôrzi meg azoknak nagyszerûségét, s teszi „idézôjelbe”, önmaga paródiájává
a Liliomfit. A darab kôszínházi jellegét folyamatosan megtöri a színpad örökös részeként jelenlévô vándorkomédiás ekhós szekér, s a felfokozott játéktempó (hisz egy
szuszra láthattuk a három felvonást). A Szigligeti-darabban megpendített „színházban a színház” szál erôsítése telitalálat: az állandó önreflexió nemcsak a XIX.
századi színészlét, színházi lét kérdéseit feszegeti, a mai társulatok ars poeticája is
egyben.
A népi nevetés kultúra hagyományait fel-felelevenítô darabok a dolgok kifordításával, színük és visszájuk egyidejû megmutatásával valóban felszabadították a lelket, ám másféle katarzisban is volt részünk bôven.
A MéG Színház (Misztérium és Gravitáció) két szépjátéka láttán, igazi borzongás
járt át. Gergei Albert Egy Árgilus nevû királyfiról és az tündér szûz leányról való széphistóriája voltaképpen archetipikus történet a szerelemrôl, az életfáról, fondorlatról
és hûségrôl. Ám nemcsak a veretes régi magyar nyelven csendülô szöveg emelt ki az
„itt és most” cudar valóságából, a lassú játék, a sokszor kimerevített mozdulatok, a
már-már végletekig stilizált díszlet, elôadásmodor befogadhatóvá tette a misztikus,
tér-idô kontinuumtól független lét s a történet örök visszatérésének tapasztalatát.
A templom tövében bemutatott másik darabjuk, az Élet és Halál vetélkedôje igazi moralitásjáték. A bibliai idézetek és a kortárs magyar próza szövegei szinte észrevétlen
simulnak egymásba. Talán nem túlzok, ha azt mondom, az utóbbi évek esztétikai élményei között ez volt a legsúlyosabb beavatás. Egyetlen dolog nyugtat meg, akárcsak
a többieket: az elôadás végén megszólaló lélekharang, s a fehér pendelyben, igazi
angyalvoltában megjelenô kislány feloldó és feloldozó hangja.
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A Méhesbe esténként betérôk is megható pillanatokat élhettek át: e náddal körbekerített tetejetlen jurtaszerûség — a maga szûkösségével is — valódi meditatív, spirituális térré, emlékhellyé vált. Az „Éjféli mese” keretében itt olvasott fel Zalán
Tibor költô, költeménye hallgatása közben fiatalok performance-t adtak elô. Pálfi
Ágnes költô, esszéíró is itt nyílt meg életrajzi poémájával, versmondását lánya táncai tagolták. Igazán bensôségessé vált a tragikus, rejtélyes sorsú Schmidt Évára való
emlékezés július 4-én, halálának hatodik évfordulóján, születésének hatvanadik évében. Tisztelôi gyûjtéseibôl olvastak fel, s néma imával, belôl mormolt medveénekkel eresztettek az ég felé egy lélekmécsest. A csend ritka pillanata szállt le közénk...
Pedig hangokból, változatos zenébôl is volt bôven. A mûfaji sokféleség ezúttal is
a „mentés másként” jegyében került egy nevezôre. Emlékezetemben a középkori
zenét játszó Hollóének fergeteges hangulatú koncertje, s a mindig szép dalokat, muzsikát megszólaltató Magyar Utcaszínházi Fesztiválzenekar dallamai maradtak meg, de
ott volt a progresszív rockot a folkkal, a drum and bass stílusát a barokkal váltó VAN
zenekar, s a szinte meghatározhatatlan stílusú, örömzenélô Ninjahelikopter is.
És persze még sokan mások is szerepeltek, akiket nem láttam és nem halottam,
mert egy éppen párhuzamosan zajló program ragadott magával, vagy egy nagy beszélgetés nem engedett mozdulni, s még az is megesett, hogy a lacikonyha tartóztatott fel.
S ha egyetlen szóval kellene elmondanom, mi az, ami itt történik, gondolkodás
nélkül húznám elô nyelvtarsolyomból: Ünnep. Adott egy szakrális tér: a gótikus
minorita templom, a „Papok rétjé”-vel, a „Minorita udvar”-ral, a „Múzeum kert”tel, s ott van még a tó, Báthori szobra, szépen faragott faoszlopok. A fesztivál idejére
beleépül e térbe a fémvázas, karzatos faépítmény: a Korona Teátrum, ami az idén kiegészült a Dómmal, a Toronyszínpaddal és a Méhessel, de korábban hasonló mesterséges szimbolikus helyszínt jelentett a Sziget, a Vízi színpad, a Labirintus. Ha
ehhez hozzávesszük, hogy a fesztivál ideje alatt a tüzet a sárkányégetés, a tûzzsonglôrök, a tûzijáték és más pirotechnikai eszközök biztosítják, máris jelen van e térben
az öt elem. Adott egy szakrális idô: az évkör kitüntetett hete, amikor egy közösség
minden tagja azért tevékenykedik, hogy létrejöjjön a hétnek az utolsó, kitüntetett
napján egy eseménysor. Lesznek, akikbôl nézôk lesznek, s lesznek, kikbôl játszók.
Lehetsz egyszer színész, máskor közönség, de a rítusnak így is, úgy is szereplôje leszel. A sárkányégetés rítusa emlékezés, a cselekedet stilizált újrajátszása, tiszteletadás az ôsöknek és azonosulás a hôsökkel. Az alapmonda szerint, Báthori István
fejedelem egyszer megküzdött egy hatalmas bikával, mikor a rettenetes állatot áthajította a templom felett, eltalált egy épp arra szálló szárnyas sárkányt, kétszeresen
védve így meg a várost és lakosait. A nyírbátori rítus a Báthori-mondakör más-más
történetét játssza újra és újra. A 2008-as év záróelôadásának és az ünnepnek apropóját egy évforduló adta: 600 éve alapította meg Zsigmond király a Sárkányos Lovagrendet, melyben a Báthoriaknak is nagy szerepe volt, hisz nem véletlen, hogy a
családi címeren is egy szárnyas sárkány található. Így a rítusjáték most hagyományunk több sárkányos legendája mentén szervezôdött (pl. a sárkány és a szûz, sárkányölô Szent György). A vége mindig ugyanaz: a sárkány elég, s a tó felett
elkezdôdik a pazar tûzijáték... ám az idén egy kis meglepetést is kaptunk, fehér rizspapírból készült kívánságlampionokat. Négy-négy embernek jutott egy-egy, ki-ki
megválaszthatta, melyik égtáj legyen. A mécsesek meggyúltak, s a lámpások egymás
után emelkedtek a magasba. Egyre magasabban, s egyre messzebb szálltak, elôször
úgy tûnt fénylô vándormadarak, majd kirajzolták szépen a Hadak Útját.
93

N y í r e g y h á z aGönczy
+ KMonika:
i s v á rTöredékes
d a & krónika
N y í—r olykor
b á t olírai
r sorokkal

Nem tudom, hogy létezik-e még az a reflektálatlan, közös tudás, mit Arany Jánosunk „népi tudalom”-nak nevezett, s hogy génjeinkbe ôseink tulajdonságai mellett belekódolódik-e valamiféle történelem, mire sejtjeink emlékeznek, s hogy
szimbólumokkal, szavakkal, képekkel, zenével felszakítható-e valóban a múlt, közös
múltunk, ami összeköt. De szeretném hinni... (csak ne vicsorogna rám folyton a való
szkeletonja).
Ahogy hinni szeretném, a rendezôk kettôs értelmû búcsúja a nyírbátori közönségtôl csupán egy olyan vég, ami után van kezdet, az évkör logikája szerint. A többszáz lámpás között csak akad egy, mely azt az óhajt vitte ott, a Hadak Útján, hogy ha
nem is az Idôk Végezetéig, de még sok-sok évig legyen egy hely, ahol régi ismerôs
és kedves új arcok vesznek körül, ahol nem csak az idôsebbektôl, de a fiataloktól is
tanulhatok, ahol egy közösség tagjaként tudásom szerint hozzá tehetek valamit egy
csoda létrejöttéhez, ahol beengedhetem világomba a nagyvilágot, ahol együtt süthetek kenyeret Gédra Katival és Kátai Zolival, ahol a Vojtina-játszóházas Barkó Rékával szárnyas malacot nemezelhetek egy töfigyûjtô csudaszép kicsiny kislánynak,
ahol moldvait játszó muzsikusok varázsolhatják talpam alá az „ördög útját”, ahol
órákig népdalokat énekelhetek a többiekkel, míg hajnalban rágyújtunk az „Én az
éjjel nem aludtam egy órát...” soraira, ahol a hétköznapok monoton fáradtságát az alkotás jóízû fáradtsága veszi át, ahol nincs kirekesztés, csak befogadás, ahol ízlelhetem nyelvünk finomságait (egymásért, egy másért, egy más ért), ahol valóban van
értelme irodalmunk szentenciózus sorainak: („Mert kell egy csapat!”, „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”), ahol a színház rítus, ahol a
játék természetes állapot, ahol megértjük, mi is az a történô hagyomány, s ahol tényleg megtaláljuk — ha rövid idôre is — a világ közepét...
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