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Egy magyar legenda

A János vitéz
Békéscsabán és Kaposvárott

Úgy hiszem, sokunk számítja első szín-
házi élményének Kacsóh Pongrác dal-
játékát. A János v it éz volt az első felnőtt-
színházi előadás, mellyel még gyerekfej-
jel, hat-nyolc éves korom körül találkoz-
tam. Két dologra emlékszem mind a mai
napig. Az egyik, hogy az első fel-vonásban
a bátor huszárok lovastul vonultak föl. Ezt
olyan természetesnek éreztem, hogy
sokáig nem értettem, más színházak miért
nem élnek ezzel a remek és látványos
lehetőséggel.

A másik dolog, ami megmaradt ben-
nem, az értetlenség volt. Egyfelől ugyan én
is hittem a piros rózsa meg az élet-tó
csodájában, igazán vonzott a szőke Iluska,
aki csak „mossa-mossa" - de azt egyáltalán
nem értettem, hogy Jancsi, miután Jánossá
avanzsált, s meg-kaphatná a fele francia
királyságot, meg egy ugyancsak
szemrevaló, szintén szőke, ám gazdag, a
mosásba bele nem tört királykisasszonyt:
miért mond nemet? Hogy lehet Iluskát
meg a szegénységet választani inkább,
mint a francia gazdagságot?

Lehet, hogy Udvaros Bélának és Ascher
Tamásnak, a békéscsabai, illetve a
kaposvári előadás rendezőjének is volt
hasonló gyermekkori emléke. Udvaros
mondai szépségű, nagy hitű választ adott.
Ascher pesszimista, de nagyon felnőtt és
nagyon magyar feleletet. Es bár mindkét
helyen gyerekeknek is játsszák az előadást,
nagykorú gondolatok szólalnak meg.

A rózsaszál és a hit

Majd nyolcvanéves pályafutása alatt a
János v i tézt is utolérte a szokásos végzet:
alakították, javítgatták, átdolgozták. Hogy
jobb lett-e, azt az aktuális nézők nehezen
dönthették el, olyan kevesen ismerik már
az eredetit. Békéscsabán is az átdolgozott
változat mellett döntöttek. Heltai Jenő
szövegeit Karinthy Ferenc fésülte át,
Kacsóh zenéjét pedig Kenessey Jenő
hangszerelte újra. Harsányabb és
operettesebb ez a változat az eredetinél.
Érezhette ezt a rendező, Udvaros Béla is,
különösen a szöveg esetében, mert a
legdrámaibb pontokon

Medgyessy Pál (Bagó) és Géczy József (János vitéz) Kacsóh Pongrác daljátékának
békéscsabai előadásában (Somfay István felv.)

Petőfi szövegét építette az előadásba, sa-
játosan hiteles egyensúlyt akarva terem-
teni ezzel. Szellemében többnyire siker-
rel.

Schéner Mihály színpadán két hatal-
mas, nyitott tenyér fordul a nézők felé, ez
adja a játékteret. A jobb kéz hüvelyk-
ujján két bárány legelész, a mutatóujj elé
piros tetős kis mesetemplomot lógatnak
be. A bal tenyér előtt falusi pléh-Krisztus
- csak épp a keresztfán egy birkát tartó
pásztor alakja. Napraforgók hajladoznak,
a kezek előtt kis kék patakocska.
Vállaltan mesés és mesésen szép a kép. A
kezdődő legendát mint kincset nyújtják át
ezen az estén. Nyitott tenyérrel,
bizalommal, hittel és mesével, őszintén.

És megkezdődik a látványos játék.
Óriási erőket mozgatott meg az előadás-
hoz a békéscsabai színház. Kilenctagú
zenekarukat a helyi szimfonikus zene-kar
tagjai egészítik ki a telt hangzás ér-
dekében, amatőr táncosok és kórusok
dalolnak-táncolnak a tömegjelenetek-
ben. A mesében nem ismertek tréfát.
(Kár, hogy ismert pénzügyi gondok kö-
vetkeztében nem minden előadásukon
tudják működtetni-felléptetni a teljes
apparátust. Pedig éppen például a lelkes
gyereknézők megérdemelnék ezt a han-
gulatot és látványt - hiszen a gyerekelő-
adás másban nem tér el a felnőtt válto-
zattól. De erről nem a színház tehet.)

Nemcsak a díszlet és a jelmezek mese-
szerűek ebben az előadásban, hanem a
játékstílus is. Ez leginkább a figurák
egyjelentésű állandóságában testesül meg.
Á strázsamester és a huszárok elképzelé-
seink szerinti nyalka legények, akik közé

nem beállni bizony vétek lenne. Nem is
nagyon erősködnek az otthon maradó
leányok, úgyis hiába. A fergeteges toborzó
megteszi a hatását. Aztán a zászló
pántlikázásakor megjelenik a gonosz
mostoha: annyira koszos és félelmetes
csak, hogy azér t nevetni is tudjunk rajta -
pontosabban: hogy kinevethető, tehát
leküzdhető legyen. (Hidvégi Mária kópés
bájjal formálja gonosszá a nem túl koros,
szutykos mostohát.) Iluska nagyon szőke, s
az árnyalatokkal nem sokat törődő mese
szabályai szerint nem látszik olyan nagyon
szegény-nek és rossz sorban levőnek.
Legfeljebb ruhája egyszerűbb a
többiekénél. (Csoma Mária, a kolozsvári
Magyar Opera énekesnője zenei
teljesítményében kiválót nyújt. Dalaiban az
az Iluska, akit a gyermeki képzelet
megteremthet és el-fogadhat. Ha sminkje
nem lenne Wagner-hősnőhöz illő, s ha
prózai szöveg-mondása színészileg hiteles
volna, az illúzió teljesebb lehetne.)

Ennek a stílusnak megfelelően Bagó is
snájdig, tiszta, helyre legény, aki érthető
szerelmi bánatában issza le magát. (Sajnos,
mégis éppen az ő figurája a
legdisszonánsabb az előadásban,
Medgyessy Pál minden mélységet,
érzelmet nélkülöző játéka miatt. A. színész
néha még a jelenléttel is adós marad:
Tündérországban például, nemcsak János
vitéz és Iluska, de a nézők is elfelejtik,
hogy bizony szegény Bagó ott búslakodik
a színpad csücskében.) Felhőtlen ez a vi-
lág, lám, Kukorica Jancsi. is milyen jó-
kedvűen énekelget subával a vállán.
(Géczy József hiteles, jó kiállású, szépen
éneklő, ideális hőst formál. Alakításá-



De a rózsa csodája után fényesség támad,
eltűnnek a tüllök - s Tündérország nem
más, mint a két védtelen, csupasz tenyér,
két őszinte kéz. Szép ismét a metafora, a
színpadi látvány. De most jön az igazi
megpróbáltatás, amikor már minden
rendben levőnek tűnik. Bagó elkéri János
vitéz furulyáját és hazaindul. Hiába most
már a pompás tündérkirály-koronázás,
hiába van meg a boldog Iluska, Jancsinak
nem nagyon van maradása.

Es itt fordul Udvaros Béla ismét a le-
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nak legfőbb értéke egyszerűsége, letisz-
tultsága. Azon viszont érdemes lett volna
a rendezőnek elgondolkodnia, hogy ha
már G é c z y személyében nem igazán fia-
tal évjáratú János vitézt küld színpadra,
ebből erényt kovácsoljon: hiszen elkép-
zelhető, hogy egy ilyen, a többieknél
idősebb és bölcsebb figura váljék nép-
meseien reális hőssé. Géczy József egy-
egy jelenetben - például a Bagóval való
találkozáskor - megpróbálja ezt érzékel-
tetni, de mert az egész előadásban nincs
mindez végiggondolva, csak próbálkozás
marad.)

Mivel Udvaros rendezése a hittel való
próbát teszi meg előadása vezérmotívu-
mának, a szerelmesek elválasztása és
Jancsi kiűzetése szinte csak ürügy az
igazi történethez. Nem tragikus súlyú így
a felvonást záró látványos jelenet, inkább
szomorú, s további kalandokat ígérő. A
kiűzetés okai a gonosz emberek - Iluska
mostohája és a falu csősze -, s a falu népe
ebben nem nagyon foglal állást.

A francia király udvarában játszódó
felvonás az egyik fontos próbaköve min-
den János vitéz-előadásnak. Itt csúszhat el
ugyanis a mesei világ a legkönnyebben
az operettesdi felé. Ebben az elő-adásban
az egyik megtartó erő Schéner játéktere,
mely itt csak annyiban változik, hogy a
tenyerekben a királyi udvar rekvizitei,
bútorai jelennek meg - kitű-nő ötlettel
persze ezek is magyar népies
ornamentikával. Másrészt köszönhető ez
Gálfy László francia királyának, aki
ugyan nem hagy ki egyetlen poénlehető-
séget sem, de közben mindvégig őszinte:
valóban gyáva, valóban unja az uralko-
dást, valóban szoknyalovag, valóban
megosztaná a fele királyságát, de tán még
az egészet is. (Kár, hogy Puszta-szeri
Emília a francia királylány szerepében
sem énektudásban, sem szerep-
formálásban nem emelkedik a kar átla-

ga fölé: így legföljebb szép ruhája révén
lehetne ez a királylány vonzó János vitéz
számára.) Amikor a huszárok győztesen
visszatérnek az udvarba, s elkezdődik az
alku Jancsi és a király, illetve a királylány
között, az addigi felhőtlenebb hangvétel
lassan változni kezd. Ez idáig semminek
sem volt igazán tétje a szín-padon - most
mesén túl is valóságos döntés előtt
állunk.

Áll János vitéz. Egyedül - mert katonái
ebben a jelenetben már nincsenek a
színpadon. Hősünknek tehát egymagában
kell megküzdenie az egész udvar
csábításával. A magyar zászló sincs már a
színpadon. De Jancsi erős marad. S
amikor mégis félteni kezdenénk, meg-
érkezik Bagó a szörnyű hírrel, hogy
meghalt Iluska. S megmutatja a rózsát.

Itt lendül át a csabai előadás a legendák
világába. Jancsiból itt azért lett János
vitéz, mert hitt magában, hitt a szü-
lőhazájában, a szerelmében. S mikor
minden veszni látszik, akkor a rózsa új-ra
ráébreszti az egyedül fontosra, a hit-re.
Úgy emeli ki Udavaros Béla a rózsa
szerepét, mintha legalábbis a Grál kely-
héről esnék szó - s a maga értelmezé-
sében igaza is van. Hiszen nem az a fon-
tos, hogy mivel szimbolizáljuk a hitünket
- csak az, hogy higgyünk. Ettől kezdve
Géczy József János vitéze már nem
komolyan vitatkozik a királylány-nyal,
már nem is figyel oda saját érveire. Csak
a rózsát nézi, neki énekel. Az lesz vezérlő
csillaga. S ahelyett a franciák hiába
adnának pénzt, rangot, lányt. Udvaros
Béla tehát így válaszolja meg Jancsi
választását: a hit nem pótolható, nem
adható el, nem cserélhető fel legendával.
Azért a dolog nem olyan egyszerű. Erről
szól a Tündérország-fel-vonás.

Amíg tart a boszorkány hatalma, csak
derengő fény van a színpadon, a két
tenyeret sötét függönyök takarják.

gendához. A hit erejéhez. Tündéror-
szágban berendezi az egykori falut. A
hazát. Visszatér az első felvonás szín-
padképe, majd szétnyílik a két tenyér,
fehér szalag fut le az égről közöttük, azon
indul János vitéz és Iluska a nap felé.
Bagó pedig Petőfi János vitézének utolsó
mondatait idézve nyugtat meg bennünket,
hogy mily boldogan élnek ott
Tündérországban. A rózsa, a hit tehát
segített: de végül becsapással, varázslattal.
János vitéz nem jut haza, nem hallja többé
Bagó furulyáját, nem látja faluját sem:
csak mindennek égi mását. Kettős tehát az
előadás befejezése. Egyrészt egyetemes
szinten teljesíti be a hős életét, a hit
példázatát adva. Más-részt a legenda
irreális magasságokba szökken, amit már
nemigen lehet mesei realitásként megélni.

Keserédes előadás ez a János vitéz. Kár,
hogy a színészek nem mindig teszik
könnyen olvashatóvá Udvaros Béla
szépen végiggondolt rózsameséjét,
melyben a végén azért a haza kérdése is
fölmerül. Hogy csak egy befejező fintor
erejéig, s nem következetesen, az az
alapvetően népies megközelítésből, a
mese primátusából fakad.

Véget ért a rózsa legendája. S ha vala-ki
nem hiszi ? Nos, Ascher Kaposvárott
egyáltalán nem hisz a mesékben.

…nincsen számodra hely ..."

Ascher Tamás többedszerre nyúlt már a
magyar városi folklór kimeríthetetlen és
elévülhetetlen kincséhez, az operetthez, a
daljátékhoz. Egyik legzajosabb sikerét is
ilyennek, a z Á l l a m i áruháznak „kö-
szönheti". De már abban föltűnt, hogy
nehéz utat választott: nem az operettet
akarta parodizálni, hanem annak lényegét
feltárva az abban ábrázolt világ elé tartott
görbe tükröt. Az operett esz-közeit
elfogadva azt igyekezett kideríteni, hogy
ezek az eszközök milyen világképet
takarnak. S mivel az ötvenes évek-kel
például akkoriban komolyan még

ános vitéz (Spindler Béla) és Bagó (Gyuricza István) a kaposvári János vitézben



nagyon keveset foglalkozott művészetünk,
a takarásból előbúvó világképen
önfeledten mertünk nevetni. Ascher azt
mutatta meg az operettből, ami annak
lényege, létrehozója és működtetője volt.
A. kacagó félelmet: és bizonytalanságot.

A kaposvári operettelőadásokat két
dolog működtette mindig (és sokszor nem
különválaszthatóan): a történet és a zene
lényegének, „mélyének", s ily módon
eredőinek megmutatása, illetve egy olyan
parodisztikus hangvétel, mely nem az
operettre, legfeljebb egy operettországra
irányulhatott.

A János vitéz még dal játékformában is
hordozza a Petőfi által megálmodott
igazságokat, őszinte érzéseket. Külsőségei
is inkább innen vannak a később triumfáló
magyar operett „díszletein". Nemzeti-népi
jegyeket hordoz, ha csonkán, ha
érzelgősen is. Különösen az eredeti
változat, mely még nem akar jópofáskodni,
harsány lenni. Ascher Tamás és Hevesi
András éppen ezért támasztotta föl az
eredeti művet, szövegével és
hangszerelésével együtt. Visszaírták.
Őszintébbre„ naivabbra, pasztellebbre. A
zene érzelgőssége így elárulta igazi
érzelmeit, a szöveg talán poros volta
valódi költőiségét. Századelős hangulatú
lett így újra a darab. Ady kortársa. Nem
véletlenül.

Hiszen az előadás nemzeti áltudatunkat,
hamis illúzióinkat veszi célba, teszi
emberibbé vagy gúnyolja ki, hogy illú-
ziókon túl az idetartozásról beszéljen.

A függöny népszínműszerű magyar táj-
ra megy föl. Sárgállik a búzamező a déli-
bábos alföldi ég alatt - a hangulatos, szu-
pernaturalizmust és stíljátékot egyesítő
háttérfüggönyök Gáspár Andrást dicsérik -
, a színpadon is lengedezik néhány szál
búzakalász, az előtérben kis patak, hogy
Iluska majd moshassa; bal oldalon
kutyaólra emlékeztető faluszéli kis
kunyhó, melyet benőttek az évszázados
papírmasé fák. Az alsó szuffitát mécsvilá-
gok képviselik, mondjuk Kaposvár 1904.

Donáth Péter játékosan színházi dísz-
letébe bevonulnak a huszárok.
Búcsúzkodnak, toboroznak. Körülöttük
össze-sereglik a falu szegénységének
apraja-nagyja. Gyöngyösbokrétás tablóban
folyik a jelenet. Aztán hozzák a zászlót, a
nemzetiszínt, a pántlikáznivalót. Szólítják
Iluskát, akit mostohája kilök a kutya-ól elé.
Hűvösvölgyi Ildikó szőke parókája,
mezítlábassága, egy szál kis szoknyája,
földre esése majdnem kielégíti vá-
rakozásainkat. Igen, lluskát majdnem

i
r
s
k
h
l
g
t

I
l
k
a
n
r
v
s
h
a
(
I
t
t
s

k
t
m
t
k
m
o
i
m
m
k
m
s
r
m
a
s
b
c
r

C
K

sonka Zsuzsa (Francia királylány). Koltai Róbert (Francia király) és Spindler Béla (János vitéz)
lyennek szoktuk látni itt talán egy kicsit
eálisabb a megszokottnál. (A másik
zereposztásban Rockó Zsuzsa még vas-
osabb realitású figura: rá nem illik az „a
aja színarany, termete nádszál" jel-
emzés; de ez az ellentmondás a lelkes
yerek közönséget egyáltalán nem zavar-
a.)
Bagóról - az ő tanácsára kérik meg

luskát, a falu legszebb lányát a pánt-
ikázásra - viszont nem egészen olyan a
épünk, mint Bezerédy Zoltán
lakításában. Ez a Bagó nagyon szegény,
agyon rongyos, nagyon megalázottan
észeg. Es nemcsak a szerelemtől, a
iszonzatlantól. Bagó nem találja a helyét,
enkihez sincs köze. Nincs otthon sem a
uszárok közt, sem a falujában. Még talán
hazájában sem. Ez a nagy idetartozása.

A másik szereposztásban Gyuricza
stván a meg-alázottság és a senkihez nem
artozás fájdalmát gőggel játssza: ez a
artásbeli többlet már előrevetíti Bagó
zerepének, jelentőségének növekedését.)

Iluska tehát pántlikáz, beolvad az élő-
épbe - Bagó mindig kívül marad a
ablókon. Azután huszárok el, Iluskára
eg rátör bosszút forraló gonosz mos-

ohája, Pogány Judit nagyon szórakoztató,
onvencionális mostohát formál: ő az a
esebeli figura, akinek nincs fel-tétlenül

ka a gonoszságra, de aki nél-kül nem
ndulhatna be a hősi cselekmény. A másik
ostoha, Csákányi Eszter valódi
otívumokból szövi a gonoszság hálóját:

ielégítetlen nemiségből,
egcsontosodott vénlányságból, boldog-

ágirigységből - sajátos, hogy éppen ez a
ealista megközelítés emeli át Csákányi
ostohafiguráját a szürreálisba, az ősibe,
mindig fellelhető alaptípusba. Pedig a

zínészeknek nincs könnyű dolguk: eb-
en az előadásban minden Jancsiról szól,
sak ő változhat, fejlődhet. Keserű kar-
iertörténete a buta tragikumtól, a sem-

mit nem értés hősiességétől az
illúzióvesztésig ível. Ily módon lépésről
lépés-re az is kiderül, hogy Jancsit mi löki
ki az operett-világból (országból), s aztán
mi az, ami visszahúzza, ha a rosszabba,
ha a halálba is. '

Erre itt még csak idézőjelek, parodisz-
tikus elemek, no meg Bagó képében már
egy valódi rontott-rontó emberi sors
utalnak. De a kép még vidám, amikor
beköszön Kukorica Jancsi. Lengedezik
tömött magyar bajsza, két orcája piros-lik,
majd kicsattan. Hóna alatt egy bégető
műbárány, vállára vetve a subája, jó a
kedve, nincsen néki semmi baja. Kicsit
túl egészséges és túl jókedvű - ezt itt még
hajlamosak vagyunk parodisztikus
beállításnak érezni; csak az előadás
záróképében jöhetünk rá az el-rajzolás
valódi okára. Spindler Béla színészileg
tökéletes Jancsija ennek megfelelően
énekben-szövegben-gesztusokban itt még
operettfigura: ahogy a kezem-fejem
színház, mintájára mindjárt meg is
mutatja a „be-bejárok a faluba" - bic-
centés jobbra - „édes lluskámhoz" -
kikacsintás balra, csak úgy a szemivel -
szövegeket, amilyen peckesen jár, ahogy
népies játékokkal szólítgatja Iluskáját -
mindez ellenállhatatlanul kacagtató.

Aztán Iluska mossa-mossa, Jancsi meg
meglepi. A lány szabódik egy kicsit, de
azért belemegy, hogy előleget vegyenek a
majdani boldogságból. Csak arra kéri
Jancsit, vegye elő a kis furulyáját. Jancsi
szemérmesen előveszi, s a kettős közben
a zsinórpadlásról nemzeti ma-darunk, a
gólya száll alá - kissé tépetten,
viharverten ugyan , hogy a szám végére
eltűnjön ott, ahonnan érkezett. Közben
elkódorog a szétugrasztott nyáj, s a
falusiak bosszút állnak a szerelmese-ken.
A tablóképeken ezúttal a falu nagy-gazdái
jelennek meg, a zsírosparasztok. És itt
már nem lehet igazán felszaba-

aposváron (Fábián József felvételei)



dultan kacagni. A két embert valóságos
megaláztatás éri: a parasztok egyik cso-
portja Iluskát tartja, a másik Jancsit, csak
egymás felé nyújtott kezük ér össze a
kárörvendő röhögések közben. (Ebben az
élőképekből építkező előadásban ismét
megcsodálható a kaposvári „statisztéria"
bámulatosan pontos és fegyelmezett
összjátéka.) Jancsi békésen tűri a
megszégyenítést, vállalja Bogáncs királyfi
szerepét is, mint minden szerepet később -
a hőstől a hűséges szerelmesig. Amíg be
nem telik a pohár. Akkor ustorával
szétugrasztja a gazdákat, s ne-ki a
világnak. Ez a z ő szerencséje (?), hogy ő
'legalább elmegy, ő legalább el-mehet. Á
stíljáték kezd komolyabbra és
valóságosabbra fordulni.

A francia király udvara éppen annyi-ra
csillogó, meseszerű és operettes, ahogyan
azt a hagyományok megkövetelik. De a
benne élő emberek valóságosak. A
királylány, akit udvarhölgyein túl két
fiatal, lányképű fiú vesz körül, elfohász-
kodja önmegvalósításának dalát: „Ó, csak
ne volnék gyönge leányka ..." (Csonka
Zsuzsa nagyszerű énekesi teljesítményt
produkál, s a tavalyi miskolci
Csárdáskirálynő óta színészként is nagyot
fejlődött.) Folyik a csata a franciák és a
törökök közt. A király kétségbeesett és
tehetetlen. Koltai Róbert, e műfajnak (is}
mindentudója, nem elégszik meg csupán
azzal, hogy komédiázzék. O egy
elhibázott, kény-szerűen vakvágányra
futott életutat is példázni akar. Második
dala, mely a „királynak lenni nehéz"

magvas igazságát fogalmazza meg, olyan
kétségbeesetten őszinte bohóckodás, hogy
Chicago-beli Mr. Celofán-alakítását idézi.
Természetesen nem mond le Koltai. és
Ascher arról a hagyományról sem, hogy a
francia király szövege improvizációkkal
tarkítható. De Koltai kiszólásai nem
öncélúak. Amikor a huszároknak a
csatához zászlót adna, s Jancsi
visszautasítja, mondván: Van sajátunk -
akkor, miközben szív-szaggató
beállításban behozzák a magyar zászlót,
Koltai csak úgy félre így szól: Hiába, van
nekik sajátjuk. S bár ül a vicc, több annál.
Egy újabb illúziót leplez le. Kiemeli a
magyar huszároknak, jelen esetben a
felfogadható zsoldosoknak a képtelen
jelképekhez ragaszkodását, itt gyökértelen
hazafiságát. (A gyerekelőadásban - mely
Kaposvárott azt jelenti, hogy erősen
meghúzva játsszák a darabot, az
énekszámok felét éneklik csak el, jobban a
gyerekek számára megélhető történetre
fektetik a

hangsúlyt - Dánffy Sándort láttam ebben a
szerepben: ő szükségképpen a viccesebb
megoldásokat keresi, jó ízléssel.)

Egyszóval Jancsiék megvívják a harcot a
törökkel, s véresen, de győztesen térnek
vissza. - Jönnek a vörös ördögök! - szól
Bartolo. - Nem tudom, ki hogy van vele,
de én még ezektől a magyaroktól is félek!
- replikázza viccét Koltai. És tényleg fél.
Ebből építi az egész további jelenetet.
Melyben nem sikerül a János vitézzé
átkeresztelt Jancsit maradásra bírni.
(Spindler hosszan ki-tartott játékban dönti
el, hogy fölvállalja-e az új nevet és az új
szerepet, hiszen nem érti pontosan, mire j ó

a z egész. De végül vállalja.)
Ennek a felvonásnak az alapszíne a kék:

a díszlet, a világítás, a jelmezek hi-
degséget tükröznek. A háttér is kék eget
mintáz. Délibáb nélkül. Ez elé állítja-
térdelteti a hatalmas magyar lobogó köré a
fáradt vörös huszárokat a rendező. Akik
mint dróton rángatott bábuk mindig akkor
és egyszerre néznek hátra, amikor Jancsi
válaszol a marasztalásokra. Az előlegezett
szemrehányás, a számonkérés, a kollektív
nemzeti tudat jelenik meg tekintetükben -
pontosabban festői, statikus
beállításukban. A „nem eresztünk"

kegyetlenségét látja bennük a néző - ám
Jancsi a „közénk tartozol" illúzióját
olvashatja ki. (Természetesen a kettő
nincs messze egymástól. )

A legfőbb visszahúzó erő a szülőföld-re,
melynek nem kellett János vitéz: Iluska, a
szerelem. És akkor Bagó szét-tépi ezt az
illúziót is. Bezerédy (illetve Gyuricza)
nem elérzékenyülten énekli az Egy
rózsaszál ... dallamát. Vádol. Vádolja az
otthonlevőket, akik a halálba kergették
Iluskát, de vádolja Jancsit is, szerelmi
vetélytársát, mert nem vigyázott
Iluskájára, inkább külföldön próbált
szerencsét. Spindler János vitézé-ről itt
lefoszlik eddigi magabiztossága. Nem
játszhatja tovább eddigi szerepét. Bagónak
sikerült elérnie, amit talán nem is
tudatosan akart - felébresztette ben-ne a
lelkiismeret-furdalást. És ez újabb illúziót
szül. Spindler váltásaiból kiderül, hogy
János vitézt ugyan Iluska kuti el a francia
udvartól, de úgy gondol-ja, hogy a haza
ott van, ahol Iluska - tehát nem biztos,
hogy másutt nem lehet-ne magyar, csak az
Alföldön. Ám a lelkiismeret-furdalás
megtöri. Fölvállalt szerepe és illúziói
szerint eddig mindenütt otthon levő hős
magyar volt. Mostantól hazátlan,
szerencsétlen, az ott-

honát és szeretteit cserbenhagyó magyar-
nak kell éreznie magát. Ez új szerep. El is
vállalja, Iluska feltalálásának illúziójától
vezéreltetve.

A műfaj szabályainak megfelelően
Ascher érzelmi válaszokat fogalmaz az
előadásban a nem maradás kérdésére. S
ezek nem mondanak ellent a mű szelle-
mének - csak épp megfordítják az utat. Az
eredeti „operett" illúziókat táplál és avat
szentséggé, álmagyar szimbólumokat
teremt. Ascher mögéjük néz, bizonyítja
álságukat, s egyre valódibb választások elé
állítja főhősét. Ez is benne lehet a János
vitében, bár hagyományaink - hogy egy
újabb illúziót említsünk - nem ezt
diktálnák. Bagó jelen-tőségének
megnagyításával - tehát azzal, hogy Bagó
az első pillanattól fogva kitaszított, csak
azért is búsmagyar, rongyosan és vádlón -,
Jancsi felelősségének kollektívvé
tágításával a darab érzelgőssége helyett a
realitások mellőzése derül ki. Ascher
válasza arra a kérdésre, miért nem marad
János vitéz a francia udvarban,
becsületesen annyi: nem tudni pontosan,
csak sejthető; lelkiismeret-furdalásból,
nemzeti tudatból, elhivatottságból - illetve
mindezek illúziójából. Vagyis ugyanazt a
választ adja, amit a hagyomány diktál:
hogy tudniillik szerelemből, meg
egyszerűen azért, mert magyar.

Csak épp ez a válasz itt nem oly egy-
szerű és messzire vezet. De előbb függöny
és a második szünet.

Tündérország sziklás, nem igazán
vendégmarasztaló táj - a boszorkány-
mostoha levettetése előtt és után sem.
Amolyan senki földje. Bagó és János vitéz
összecsapása itt drámai konfliktus egy
álomvilágon belül. Együttérzünk a
mindenből kisemmizett Bagóval, tudjuk,
neki Iluska sem hozhat megváltást - de
azért fölmerül az is a szándékosan
megkomolyított jelenetben: milyen jogon
kéri ezt számon éppen János vitéztől,
miért tesz mást felelőssé a maga el-rontott
életéért? Elcsitul a viszály, a két hontalan
magyar egymás karjaiban vigasztalódik.
Aztán megtörténik a csoda, és megjelenik
a mesebeli vár előtt tündérei közt a
királynő, Iluska. (A jel-meztervező
Szakács Györgyi bravúrjainak betetőzése
ez a felvonás: ahogyan a magyar
népviseletek sokféleségéhez, illetve a
róluk élő kép hamisságához való hűséggel
v a g y elrajzolással szituálja a helyzeteket,
ahogy a színvilággal otthont vagy
otthontalanságot teremt, ahogy a
tündéreket nem létezővé



és cseppet sem vonzóvá teszi furcsa öl-
tözékükkel - az a rendezővel való együtt
gondolkodásnak remek teljesítménye.)

Hűvösvölgyi Ildikó ebben a jelenetben
halott lányt játszik. (A gyerekelőadásban
Rockó Zsuzsa nagyon helyesen le-mond
erről a felfogásról, hiszen az még a felnőtt
nézők számára is nehezen megfejthető.) Ez
a Tündérországbeli Iluska gépiesen
mozog, nincs benne élet, a szövegét, az
intelmeit, az örömét csak fel-mondja.
Hogy Jancsija megtalálta, érzi, még nem
jelent feloldozást. Pedig János vitéz, ha
riadtan is, de beállna tündérkirálynak,
hajlandó lenne, ha nehezen is, nem
hátratekinteni többé, hanem ott meglelni a
hazáját. Képes lenne ismét eljátszani egy
szerepet, bár szerep-játszása öntudatlan.

De közbelép Bagó. Elkéri Jancsi fu-
rulyáját. Mert ő nem tartozik ide. Ide sem.
Ő elindul haza. Ahová szintén nem
tartozott. És amikor a királlyá avatás
szertartása közben felhangzik a távolból
Bagó furulyájának a hangja, Jancsi nem
bírja tovább. Újra győz a lelkiismeret-
furdalás, a honvágy. Es ezzel meg-váltja
Iluskát is. Ledobják magukról a
díszmagyart Jancsi hátra se néz, Iluskája
követi-e vajon! -, hogy új életre keljenek.
Elindulnak haza, ahol senki nem várja
őket, legfeljebb az egykori meg-kövezők.
Akik közé tartoznak. Szól tovább a zene, a
hazahívogató. A szín-ről eltűnik a tüllvár,
minden tüllszikla, mögöttük felragyog az
ég, de már nem a délibábos - sőt, gyanúsan
hasonlít a francia égboltra! -, feltűnik egy
gémes-kút, mellette egy életnagyságú,
szupernaturalista tehén (igaz, két fajta
jegyeit viseli színeiben és szarvformáján --
apró kis szándékos hiba, de ez is
magyarságszimbólumaink pontatlanságára
hívja fel a figyelmet), s a gémeskút-nak
támaszkodva talán Bagó furulyázik. A
sötét előtérben megjelenik Jancsi és Iluska.
Pontosabban: János bácsi és Ilus néni,
Összekapaszkodnak, hajlottan-öregen
elindulnak a pusztába. Most érkeztek haza,
Visszajöttek meghalni.

Happy end?
Mindenesetre függöny.

Az idézőjelekről

A békéscsabai és a kaposvári János vitéz
egyaránt egy magyar legendának üzen
hadat. A tisztánlátás reményében. Az
előbbi kesernyés zamata abból adódik,
hogy bár a hitet mutatja föl átélhetőnek és
kővetendőnek, eredményként a mesé-

ig jut csak el. Az utóbbi, a kaposvári már
valóban keserű konklúziója, így két
magyar állat, a gólya és a tehén által
keretezetten. Stíljátékkal indul, hogy aztán
egyre szomorúbb és sírnivalóbb legyen.

Egyértelműek az előadások szimbó-
lumai és idézőjelei - bár teremtő színészi
játéknak sajnos csak Kaposvárott vagyunk
szemtanúi. A szimbólumokat föl-fejteni
kényszerülő kritikus nehéz helyzetben
van: hiszen szükségképp varázsuktól
fosztja meg őket ezzel. De mit tegyünk?

A magam gondjaihoz közelebb álló és
nívója miatt teljesebben átélhető ka-
posvári János vitében Ascher Tamás azt a
kérdéskört feszegeti, mellyel - ne
szépítsük - évszázados történelmünk során
igen sok magyar szembesült már. A menni
vagy maradni dilemmája ez - már túl az
illúziókon. Az elvágyódásunkról szól,
mely maradásra vagy visszatérésre
késztet. Tehát az ambivalenciáról. És nem
keres, nem is talál erre álmagyarázatokat.
Csak felmutatja a valóságot, a kiűzettetést,
a gyalázkodásokat, a hontalanságot, a
gyökértele-nek, az önsorsrontók, a mit
sem értők, a tragikus szerepjátszók és a
hősök magyarságát. Példabeszéd lett a
kaposvári János vitéz, mint a mesék
általában. Es így van közel a valósághoz
is. S hogy Ascher Tamásék ezt az aktuális
mondandót, ezt a gyötrődő idetartozást
éppen Kacsóh-Bakonyi-Heltai János
vitézével mondták el ? Ez ennek az
előadásnak a legnagyobb idézőjele.

Kacsóh-Bakonyi-Heltai: János vitéz (Békés
megyei Jókai Színház)

Hangszerelte: Kenessey Jenő. Átdolgozta:
Karinthy Ferenc. Díszlet és jelmez: Schéner
Mihály m. v. Koreográfus: Novák Ferenc m, v.
Vezényel: Holpert János. Rendező: Udvaros
Béla.

Szereplők: Géczy József, Csoma Mária,
Hidvégi Mária, Medgyessy Pál, Széplaky
Endre, Kalapos László, Gálfy László,
Pusztaszeri Emília.

Kacsóh-Bakonyi-Heltai: János vitéz (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Díszlet: Donáth Péter. Háttérfestmények:
Gáspár András m. v. Jelmez: Szakács Györ-
gyi m. v. Koreográfia: Vidákovics Antal m,. v.
Karmester: Hevesi András és Fuchs László.
Rendező: Ascher Tamás.

Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó m. v. Roc-
kó Zsuzsa m. v. Spindler Béla, Bezerédy
Zoltán, Gyuricza István, Pogány Judit, Csá-
kányi Eszter, Rózsa Tibor, Hunyadkürty
György, Koltai Róbert, Dánffy Sándor,
Csonka Zsuzsa, Komlós István, Kisvárday
Gyula, Serf Egyed.

SZÁNTÓ PÉTER

Partraszállás
gyöpmesteréknél

Boris Vian „börleszkje"
a miskolci Nemzeti Színházban

„Meglepett, hogy a fantáziájukról leghí-
resebb rendezők gyakran félve fogadták a
darabot. Hogy mást ne említsünk, Grenier
és Hussenot két évet haboztak, mielőtt
elszánták volna maguk a t . . . hogy ne
mutassák be" - írta egy emberöltővel
ezelőtt Boris Vian, a Mindenkit
megnyúzunk! című darabja elő-adása elé.
Talán csak ebből a szempontból nem
furcsa, hogy a fantáziájáról leghíresebb
Szőke István eddig nem rendezte a
darabot. Most viszont, hogy megtette,
mellékgondolatok és fenntartások nélkül
szögezhetjük le: darab és rendező,
szerepek és színészek rég várt és ritkán
bekövetkező szerencsés találkozását
láthattuk a miskolci Nemzeti Színház
stúdiószínpadán.

Boris Vianról aligha kell szót ejtenünk,
hiszen a Tajtékos napok és a Pekingi ősz
című regényei régen hozzáférhetőek
magyar nyelven, s Vinkó József fordítói,
propagátori tevékenysége folytán a francia
„patafizikus" immár színpadainkon is
háziszerzővé lett. A Birodalomépítők, avagy
a Smürc után, melyet Pécsett állított
színpadra Szikora János, most más
oldaláról ismerhetjük meg az abszurd
drámairodalom birodalmának építőjét,
Viant. Pontosabban az előadás egyben
kísérlet: kísérlet arra, hogy a szövetében
egységes viani életművet új oldalról
ragadja meg, más színházi eszmény
nevében fogja vallatóra. Szikora barokk
katedrálist épített a Smürcből, az abszurd
színház hagyományai és az - eddig inkább
csak képzőművészetben létezett -
szürnaturalista stílus jegyében formálta
meg az előadást. Szőke István a maga
jellegzetes, elemelt színházi stílusát ötvözi
új - de szervesülő - elemekkel, hogy
ugyanazt az életszeletet, hasonló drámai
anyagot börleszkként állítsa színpadra.

Félkatonai vaudeville

A Mindenkit megnyúzunk! című börleszket
(eredeti műnem-megjelölése szerint
„félkatonai vaudeville egyetlen hosszú
felvonásban") Vian 1946-ban írta, de a
bemutatóra négy évig kellett várnia.
Martin Esslin, az abszurd színház eszté-


