
dünk: ez a népszínmű „csak" egy nép-
színmű. Nem kacsingat ki belőle senki.

A természetes egyszerűség az előadás
legnagyobb erénye. Egyszerű a díszlet,
könnyen alakítható is, szerencsére nem
igyekszik Csányi Árpád hozzátenni az
előadáshoz valami „értelmező" ötletet. A
jelmezekkel Füzy Sári nagy szakmai
alázatról tesz bizonyságot, el lehet kép-
zelni, hogy egyébként csapongó fantá-
ziáját nehéz volt itt arra szorítani, hogy
csak korrekt legyen, s ne jellemezzen
senkit egy-egy ruhadarabbal. De igaza
volt Rusztnak, így áll össze egységessé a
kép. A zenét a (ritka) nótázás szolgál-
tatja, melyben a színészek szintén nem
ragadtatják el magukat, nincs nagy mula-
tozás, sem keserves busongás, szusszanás
gyanánt olykor dalra fakadnak, aztán
megy minden tovább.

A típusokat (féltékeny, idős férj, cser-
fes - majdnem csalfa - fiatalasszony, dél-
ceg lovag, ki eljön az asszonyért, csel-
szövő jósnő) a szerző nemigen töltötte ki
egyéni jellemekkel, így a színészek sem
tehetnek egyebet, mint kulturált mérték-
tartással kissé hihetővé tenni a szürke
figurát. Ettől a - bizonnyal rendező su-
gallta - dicséretes attitűdtől három eset-
ben mégis kis eltérés látszik. Az első
érdemli a legkevesebb szót: Kalocsay
Miklós a jegyző epizódszerepében sajnos
ki akar tenni magáért, és sok hadoná-
szással, szemmeresztgető grimaszolással
az előadás disszonáns elemévé lett,
egyedül ő nem tudott egyszerű maradni.
A második a főszereplőkre vonatkozik
(kik közül Csillag Palit kivesszük egye-
lőre). Török Mihályt meg a feleségét sze-
rethette Csepreghy. Őket megáldotta né-
mi karakterrel; különböznek is a nagyon
megszokottól. Az öreg bíró nem teszi
nevetségessé magát féltékenységében, s
bár nem tudja titkolni emberi gyarlóságát,
megőrzi tartását, ami bizonyára forrása
tekintélyének a falu népe előtt. Inke
László jó érzékkel találja meg hozzá a
kulcsot: nem dühöng, csak haragszik, nem
büntet szigorúan, csak szelíden megfe-
nyít, nem lángoló ifjú módján szerelmes,
csak biztonságot nyújtva, finoman ölel, s
ekképp igazolja végül a nehezen hihetőt:
beleszerethet egy fiatal lány egy öregem-
berbe. Kováts Adél azt ragadta meg Zsó-
fiban, ami a legkedvesebb benne: tudja a
szépségét, vissza is él vele, de soha nem
bántón. S jó volna elhinni neki, hogy
győzhet a tisztesség a szabadosság fölött.
Jól hadakozik Horkai János vén huszár-
káplárja a keverékszókkal, aprítva a bevé-
gungot, a stellungot, a profuntot böcsület-

tel, kár, hogy megenged magának (és a
rendező neki) egy ízléstelen tréfát, mi-kor
fölindultában Pilátus helyett félig
kimondja, amit már csak a poén kedvéért
sem volna szabad. Tahi Józsefet az di-
cséri, hogy jobban óvja magát a kínál-
kozó túlkapásoktól, mint Kósza Gyurkát
a darabban a két részeges kisbíró.

A harmadik eltérés egyúttal az előadás
életben tartója. (Mert azt nem szabad fe-
ledni, hogy bármennyire kulturált és íz-
léses a játék, bármennyire szellemes és
frappáns mondatokat kínál is a szerző, ez
A bugyelláris egy estére szóló, egyszeri szó-
rakozás, egy nap alatt felejthető élmény.)

Rubold Ödön Csillag Pál szerepében
magával ragadó. Olyan eszköztelen, hogy
szinte kideríthetetlen, mitől válik minden
a közelében humor forrásává. Csöndesen
forrong, mikor feldühítik, érzelemnek
nyoma sincs az arcán, ám ordítva kérdi:
„Melyik lesz az én szobám?" Végig
meglepetésekkel szolgál, hol azzal, hogy
komolyan veszi magát egy-egy percre,
hol azzal, hogy átlép a ház falán, a nézőt
avatva cinkosául, nem is szólva arról,
ahogyan „beleszavalja" a darabba A vén
cigányt borba fojtott bánatában. Az Enekes
madár után itt újra csillogtatja
eredetiségét.

Ruszt József övén a skalpok eggyel
ismét szaporodtak. Oda került a nép-
színmű is a többi műfaj mellé. Nagyvo-
nalúan bánt vele, könnyedén be is hódol-
tatta, főként, mert nem akart tőle mást,
csak hogy cicomák nélkül mutassa az
arcát. Ez használ neki, úgy látszik, meg is
szépül tőle.

Csepreghy Ferenc: A piros bugyelláris (Szent-
endrei Teátrum)

Zene: Rossa László. Díszlet: Csányi Árpád.
Jelmez: Füzy Sári.

A rendező munkatársa: Kovács Kristóf.
Rendezte: Ruszt József.

Szereplők: Inke László, Kováts Adél, Vár-
nagy Kati, Kolti Helga, Rubold Ödön, Mihály
Pál, Horkai János, Szervét Tibor, Kalocsay
Miklós, Kerekes József, Tahi József, Kassai
Károly, Botár Endre, Kerekes Éva, Csomor
Csilla, Miklósy Judit.

CSIZNER ILDIKÓ

Népszín-műviség

A falu rossza Kisvárdán

Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazga-
tója 1843. január 26-án közzétett egy pá-
lyázati felhívást, melyben ötven arany
pályadíjat tűzött ki „egy a magyar nép-
életből merített, minden aljasságtól ment,
jó irányú, látványos színműért, mely ál-
tal a köznép is a színházba édesgettet-
vén, ízlése nemesbíttessék, melyben a
szerzőnek egyszersmind szabad mező
engedtetik díszítmények, ruházatok s
minden egyéb költségek kiállításával, de
természetesen csak arányos belső tartal-
masság mellett színműve hatását emel-
ni". A jutalmat Ney Ferenc gyorsan elfe-
ledett Kalandor című műve nyerte, a
közönség azonban másként szavazott. A
pályázók között szereplő Szigligeti Ede a
Szökött katona című darabjával a Nem-
zeti Színház színpadán fényes sikert ara-
tott. Ez a voks a magyar népszínmű meg-
születését, annak a mintegy hatvan-het-
ven éves időszaknak a kezdetét jelezte,
mely alatt ez a sajátosan magyar műfaj
kifutotta magát.

Persze Szigligeti darabja nem volt min-
den előzmény nélküli. Előtte ott sora-
koznak mindazok a kísérletek, melyek a
magyar színjátszás önállósítása érdeké-
ben születtek, így a református kollégiu-
mokban keletkezett és ott bemutatott
iskoladrámák, melyekben már felfedez-
hetők a népi elemek nyomai. Említhetők
a későbbi időkből az úgynevezett magya-
rítások, amikor is az idegen (legtöbbször
osztrák) népies darabokat úgy játszották,
hogy a szereplőknek magyar ruhát és
nevet adtak, a cselekményt magyar föld-
re helyezték, és néhány közismert ma-
gyar mondással gazdagították a szöve-
get. De előzménynek tekinthetők a tün-
dérbohózatok is, amelyekben a boszor-
kányok, a tündérek, a sárkányok mellett
megjelennek a népies, paraszti alakok.

A kezdet mégis Szigligeti. Nyomdo-
kain egy egyre szaporodó írósereg indult
el, hogy elnyerje a közönség kegyét, s a
népszínmű igen rövid idő alatt a legked-
veltebb színpadi műfajjá vált. E diadalút
egyik oka, hogy az idegen nyelvhez és
idegen történethez szokott közönség egy-
szer csak azt vette észre: amit lát, az
hasonlít az élethez, legyezgeti honfiúi
érzületét, tele van vígsággal, a vég vélet-



lenül sem szomorú, s ráadásul a szereplők
gyakran dalra fakadnak és táncra per-
dülnek. Segített az új műfaj felvirágozta-
tásában az is, hogy Rákosi Jenő igazga-
tása alatt 1875-ben megnyílt a Népszín-
ház, s a népszínmű ezzel igazi otthont
kapott. Nem volt mellékes a nagy nevek
közönségvonzó szerepe, hiszen például
Blaha Lujza A falu rossza Finum Rózsijá-
nak eljátszása után sorra alakította a
falusi lányokat-asszonyokat.

Szigligeti követőinek, Szigeti József-
nek, Abonyi Lajosnak, Tóth Edének,
Csepreghy Ferencnek a művei az újdon-
ság erejével hatottak, ám ez a varázs a
kilencvenes évek végére elmúlt.

A népszínmű amilyen gyorsan hódított,
olyan gyorsan el is tűnt a színpadokról. A
kutatók az érdektelenséget azzal
magyarázták, hogy a „nagyok" után gyen-
gébb és tehetségtelenebb íróhad uralta a
színpadot: műveikben esztétikai szem-
pontok helyett a karzat tetszésének meg-
nyerése érdekében a cifra szűr, kulacs és
karikás ostor játszotta a főszerepet, mel-
lőzve a nép igazi karakterét. Mások azzal
okolták meg a hanyatlást, hogy a műfajt a
„demokratikus reformok utáni kívánko-
zás" hozta létre, s amikor a kor a maga
politikai célkitűzéseit elérte, megszűnt a
népszínmű létjogosultsága is. Fokozta a
bajt, hogy a Népszínház bezárta kapuit, és
Blaha Lujza is visszavonult. Nem va-

Barbinek Péter, A falu rossza címszereplője
(Kisvárdai Várjátékok)

lósult meg Gyulai Pál elképzelése, mi-
szerint „az énekes részek nagyobb kiter-
jesztésével meg kell alkotni a magyar ope-
rettet, a komikai részek kiemelésével a
magyar vígjátékot és bohózatot, a komoly
rész uralomra juttatásával pedig a polgári
vagy népdrámát". A fejlődést azonban
talán nem is ez jelentette volna, hanem az
az irány, amelyet Gárdonyi Géza A
borban vagy Móricz Zsigmond a Sári
bíróban, a Pacsirtaszóban követett: a

romantika helyett kapjon nagyobb teret a
realizmus, az alakok nyerjenek élőbb,
emberibb, karakteresebb vonásokat, le-
gyenek valósabbak a konfliktusok. Ez az
út elvezethetett volna a realista népi
drámához.

Hihetnénk, hogy ezek a korhangulat-
hoz, korízléshez, egykorú életformához
kötött művek legfeljebb a színháztörté-
nészek számára érdekesek - ám újabban e
múlt századi emlékek újra meg újra fel-
tűnnek a színpadjainkon.

Szőke István e nemben úttörő kaposvári
A piros bugyellárisa után Berényi Gábor
fedezte fel a Játékszín számára Szigeti
József A vén bakancsos és fia, a huszár
című művét, aztán Schlanger András
rendezte meg Gaál József majd-nem
népszínműves tündérbohózatát, A
peleskei nótáriust Nyíregyházán. Az idei
szabadtéri programban pedig mindjárt két
népszínmű tűnt fel. Ruszt József a
Szentendrei Teátrumban Csepreghy Fe-
renc A piros bugyellárisát vitte színre,
Halasi Imre pedig Kisvárdán Tóth Ede
művét, A falu rosszát.

Hogy Halasi Imre a Kisvárdai Várszín-
házban népszínművet mutatott be, nem
meglepő. Ezt tette tavaly is, amikor
Móricz Zsigmond Sári bíróját rendezte
Mikó István zenei kiegészítésével. Sőt,
mióta Halasi és már-már állandónak
tekinthető nyári társulata Kisvárdán ját-



szik - ez volta kilencedik évaduk -, azóta
Ruzante Csapodár madárkájától Dóczi
Lajos Csókján, Csiky Gergely A nagyra-
termettjén, Kisfaludy Károly Pártütőkjén
keresztül Tömöry Péter Síp a tökre című
művéig rendszeresen zenével hígított,
populáris műveket állított színpadra, meg-
előzve azt az idei nyáron tetőző új diva-
tot, hogy csak zenés vagy legalábbis ze-
nével társított darabbal lehet becsalo-
gatni a nagyérdeműt.

Visszatért az író is: Tóth Ede ugyanis
Kisvárdán volt vándorszínész az 1860-as
években. Színpadi tapasztalatok birtoká-
ban indult A falu rosszával a Nemzeti
Színház 1874-es népszínműpályázatán, s
nyert is vele. Ez a darab lett a Nemzeti,
majd a Népszínház legtöbbet játszott
előadása. Későbbi műveivel, A kintornás
családdal vagy a Tolonccal meg sem kö-
zelítette első műve sikerét.

A falu rossza - ugyanúgy, mint a nép-
színművek általában - kerüli a társa-
dalmi konfliktusokat. Szelíd-szolid bor-
sodi faluképet rajzol meg, melynek nyu-
galmát legfeljebb egy szerelmesét elvesz-
tett férfi pisztolyos panasza vagy egy ko-
sár szőlő eltulajdonítása zavarhatja meg.
Göndör Sándor, abbéli bánatában, hogy
Bátki Tercsi helyette a bíró fiával kíván
frigyre lépni, véget akar vetni mindkettő-
jük életének. A golyó azonban célt té-
veszt. Az alatt az egy év alatt, míg a hős
falujától távol börtönbüntetését tölti, az
embereket az foglalkoztatja, hogy ki
dézsmálja meg vagyonukat. Am amikor
Göndör Sándor megint színre lép, újra
körülötte forog a világ. Kiderül, hogy a
bíró lánya, Boriska titkon szereti őt, s
amikor visszautasításra talál, vízbe akar-
ja ölni magát. Ám Göndör Sándor ki-
menti őt, s közben természetesen rádöb-
ben, hogy csakis ezt a lányt szereti. Már
csak az atyai áldás hiányzik, s a történet
boldog véget ér. Bíró uram megbocsát,
és a falu tolvaja, Gonosz Pista bakter is
csendőrkézre kerül. Hát kell ennél több
öröm?

A cselekmény leírása nem bagetelli-
zált; valóban ennyiről van szó. A konflik-
tus még ennyi sem. Mert hiába teszi meg
Tóth Ede műve hőséül Göndör Sándort,
ha nem kölcsönöz neki egyetlen hihető
emberi vonást sem, csupán sodortatja őt
az egyik szerelemből a másikba anélkül,
hogy akár az egyik, akár a másik érzelem-
nek, akár az egyik, akár a másik tettnek
érzésekben, szavakban, jellemben meg-
fogható indokát adná.

A hősétől megfosztott műnek azonban
van két olyan alakja, amely szín-

padra kerülve akár életképes is lehet.
Finum Rózsi, a falu rosszlánya az egyik,
aki csalogányként repdes a férfiak körül,
s hirtelenségében, önérzetességében mél-
tó társa (lehetne) Göndör Sándornak, s
az öreg bakter, Gonosz Pista, aki beszélő
nevéhez illően nemcsak hazudik és lop,
de másokat is bűnre csábít, s ezért nincs
helye a falu tisztességes emberei között.
Romlottsága azonban paraszti furfang-
gal, betyáros kópésággal párosul, s ez
minden tettét bearanyozza.

Csupán az a kérdés, hogy ezért a két
szerepért érdemes-e akár csak néhány
felhőtlen nyári este erejéig is elővenni a
darabot? Kell-e ez a falusi romantika?
Mert nyilvánvaló, hogy ha mára megírás
idején is művien idilli volt ez a kép, mára
még inkább azzá vált, sőt fényévnyi tá-
volságba került. Igaz, szépen szólnak
azok a szatmári dallamok, melyeket az
egykori szerzői intenció szerint váloga-
tott Rossa László, de ezek is inkább
magukban állnak, semmint a cselekmény
lendítőjeként. S Halasi Imre sem lendít
az öregecske történeten. Láthatóan nem
rendez Tóth Ede ellen, nem tesz
idézőjelbe, nem kommentálja a mesét.
Úgy áll előttünk A falu rossza, ahogy
egykor Blaha Lujza idején állhatott.

Ezt sugallja Menczel Róbert díszlete
is. Igazi fűzfa alatt, igazi szénaboglya
mellett, fehér mézeskalácsos ház előtt
forog a falu népe. E környezetben he-
lyénvalók azok a lajbik, csizmák, gatyák
és kalapok is, melyekbe Matolcsy Zsuzsa
öltöztette a résztvevőket. Ezt a faluképet
legfeljebb a kisvárdai vár háttért adó
vörös téglafala bontja meg. Bizony nem-
igen passzol össze a tervezett és a való.
Mint ahogy sokszor szűknek bizonyul a
színpad is. A korcsmát az odalátogatók
csak féloldalasan, behúzott hassal tudják
megközelíteni. De a múltat „megront-
hatja" a technika is. A szénaboglya tete-
jén hangfal díszeleg. Az előadásnak nincs
egységes stílusa. Halasi színészei szaba-
don kalandoznak, és kedvük szerint vá-
logatnak a sokszor ízléstelen eszközök
között. Halasi ahhoz sem járul hozzá,
hogy az írói ügyetlenségek tompuljanak.
Nem oldja fel azt az ellentmondást,
amely a túlkomponált konfliktusok és az
ezekhez képest felszínes jellemek között
feszül. Már-már nevetségességbe torkol-
lik, ahogy Göndör Sándorban kialakul a
szándék, hogy fegyverrel megy a nász-
nép közé. Gonosz Pista mintha nem is a
falu rosszának, hanem egy tízéves ka-
masznak magyarázná el: ilyenkor bizony
a legjobb, amit tehet, hogy lepuskázza a

hűtlen kedvest. De ugyanilyen megol-
datlan Sándor belehabarodása Boriskába.
Amikor a lány bánatában vízbe ugrik,
még szó sincs kölcsönös szerelemről, de
a vízből már egymásért búgó gerlepár-
ként kászálódnak ki. S ahelyett, hogy a
rendezés e belső rendezetlenség meg-
szüntetésére törekednék, inkább kifelé
néz. A szereplők gyakran nem egymás-
sal, hanem a közönséggel kommunikál-
nak, mintha ezekkel a kikacsintásokkal
eltüntethetnék a történet gyengeségeit.

E kifelé játszásban Sipos András jár az
élen: olyan tökélyre fejleszti ezt a fajta
létezést, hogy akár egy kabaréban is
megállná a helyét. Mindenből túl sokat
és túl harsányan adagol, s ettől Gonosz
Pistája durva és nyers lesz; elveszti mind-
azt a bumfordi báját, amellyel az író fel-
ruházta. A színész koránál jóval idősebb
férfit formál meg, s ez azt a kényszerkép-
zetet alakítja ki benne, hogy járásban,
beszédben ki kell alakítania valami kü-
lönlegeset. Alsótestének vonagló moz-
gása, rikácsolásba hajló beszéde nem
illik az alakhoz. Gonosz Pista öreg, iszá-
kos, kleptomániás, és örömét leli abban,
ha másoknak borsot tör az orra alá, de
debilitással biztosan nem vádolható. S
azt bizonyára az író is kikérné magának,
hogy amikor egy szál kolbászt eltulajdo-
nít, lába közé fogva vigye a rejtekhelyre.

Poénra játszik Zsolnai András is. Igaz,
erre jóval kevesebb tere és ideje jut, mint
Siposnak, de azt maximálisan igyekszik
kihasználni. Csendbiztosa mintha tor-
naórára érkezne, ütemes sípolás mellett,
magas térdemeléssel fut be a tett helyszí-
nére, hogy tisztázza, mit is vétett Gön-
dör a bíró ellen. Arca bohócpirosra fest-
ve, kétszeresre hosszabbított mutatóuj-
jával olyan, mintha cirkuszi mutatványt
adna elő. Magánszámként, rendőrparó-
diaként eredeti, csak éppen az előadás-
ból lóg ki.

Szabó Gyula, Feledi Gáspár gazdag
földművelő, úgy is mint a falusi bíró ala-
kítója csak nagy néha enged meg magá-
nak egy-egy rögtönzött poént, és a néző
felé is csak ritkán mosolyog.

Újjgyakorlatként játssza el a tekinté-
lyes, gazdag paraszt klisészerepét. Indu-
lata, haragja nem kívánna különösebb
magyarázatot, s mindenkit keblére ölelő
megbocsátása is betudható lenne atyai
jószívének. Ennek ellenére a színész jó
pedagógus módjára magyaráz; szavainak
különös nyomatékot ad, mozdulatokkal
illusztrál, meg-megállva kiemeli gondo-
latainak lényegét, amely így túlságosan
is érthető lesz.



A leginkább Finum Rózsi kerül helyére
az előadásban. Vándor Éva helyre me-
nyecskét formál belőle. Kellően cserfes,
önérzetes, ugyanakkor nyilvánvalóvá te-
szi, hogy a falu többi fehérnépénél jóval
szabadabban él. Szabadossága a magya-
rázat arra a dramaturgiailag nehezen in-
dokolható nagylelkűségre, ahogyan min-
den perpatvar nélkül lemond szerelmé-
ről, Göndör Sándorról. A színésznő - part-
nereivel ellentétben - játékának részévé
teszi a dalbetéteket. Rózsi lényéből szól-
nak a dalok, mert Vándor Éva nem köte-
lező penzumként, egy népdalest résztve-
vőjeként adja elő azokat. Jók a váltásai,
hihetők a piszkálgatásokra adott válasz-
reakciói. Élettel teli, ahogy Gonoszné
csípő szavára (Egervári Klára vérbő ala-
kítása) egy szempillantás alatt harcos
amazonként védi magát.

Sokkal halványabb a másik két nőalak.
Igaz, hogy Kovács Nórának Boriska sze-
repében jószerivel csak a néma csodálat
kifejezése jut. Balladai homály fedi, hogy
mivel sikerül az addig rá se hederítő falu
rosszát megnyernie.

Tallós Rita Bátki Tercsiként inkább
csak a férjével szembeni zsémbes, durcás
menyecskét játssza el. Harmath Imrével
is van néhány mulatságosan kedves jele-
nete, korábbi szerelmével azonban szinte
semmi kapcsolatot nem alakít ki, ezzel
pedig a szerep lényegesebb felét veszti el.

Nem pótolja e hiányt Barbinek Péter
sem Göndör Sándor szerepében. Égy-
kedvű, sótlan az ő falu rossza-figurája.
Ezért aztán megmagyarázhatatlan, miért
bolondul(t) érte a fehérnép. Játékából
hiányzik a parasztvirtus, úgy sodródik az
egyik szituációból a másikba, mint aki
csendesen belenyugszik a vele történ-
tekbe. Ahelyett, hogy kitalálná az író által
nem túl gondosan kimunkált alakot,
passzivitásba vonul, s így a csekély le-
hetőségekből is jócskán lefarag. Amikor
Finum Rózsi csatát vesztve végleg elhagyja
a falut, Barbinek magasba emeli a kezét, és
megtapsolja a távozót. Olyanfajta szerepen
kívüli attitűd ez, amely még egy népszín-
műben sem megengedhető.

É sok műviség következtében Tóth
Ede népszínműve nem éled újjá Kisvár-
dán. Ahogy egy néző az előadás végén
sommásan megjegyezte: „Ez bizony gyen-
ge volt." Még nyári produkciónak is.

Tóth Ede: A ,falu rossza (Kisvárdai Várszínház)
Rendezte: Halasi Imre. Díszlet: Menczel Ró-
bert. Jelmez: Matolcsy Zsuzsa. Zenéjét össze-
állította: Rossa László. Koreográfus és rende-
zőasszisztens: Stefán Gábor.

Szereplők: Szabó Gyula, Harmath Imre,
Kovács Nóra, Tallós Rita, Barbinek Péter,
Vándor Éva, Egervári Klára, Sipos András,
Hunyadkürty István, Siménfalvy Lajos, K.
Nagy László, Zsolnai András.

KŐHATI ZSOLT

Az élet a történelem
tanítómestere

A költő visszatér - a Margitszigeten

Dicséretes, hogy az istvánológus Koltay
Gábor idén nem a Szent Jobbra koncent-
rált - bár jubileumi esztendőt élünk -,
hanem 1848/49-hez nyúlt vissza, ott is
találván elegendő aktualitást. Helyes,
hogy vállalkozására a Margitszigeti Sza-
badtéri Színpad nemzetközi nézőterét
szemelte ki, hadd okuljanak a vendégek
egy kelet-közép-európai nép történel-
méből (ha visszatérnek hazájukba, bizo-
nyára fölidézik a rockopera zenéjét, meg-
hallgatják a Budapesten vásárolt hangle-
mezváltozatot, sőt lefordíttatják maguk-
nak a prospektust, az előadáshoz mellé-
kelt dokumentum-összeállítást). A ma-
gunk okulásának fontosságát pedig már
taglalni sem érdemes.

Csakhogy A költő visszatér című rock-
opera cselekménye, keretjátékostul, gyön-
gécske és összecsapott (Páskándi Géza,
kiváló drámaírónk adta hozzá a nevét,

sajnálatosan). Egy osztrák börtön a hely-
szín, a kiegyezés küszöbén. Meglehető-
sen jó állapotban levő, népviseletbe öltö-
zött magyar rabokat terelnek elő az állig
fölfegyverzett őrök, koreografált-meg-
guggoltató sétára. Hogy aztán kiderül-
jön: a foglyok egy vándor színtársulat
tagjai, és a színigazgató unokaöccse felől
faggatódzó magas vendég, Karl Ludwig
Grünne gróf kérésére rögtönzött játékban
elevenítik föl a forradalom és sza-
badságharc jeles napjait.

Kezdődik a. játék a játékban, Karl Lud-
wig Grünne el, ám mint szereplő (?!)
többször is megjelenik. Énnek során
mindenki, aki számít a korszak magyar
történelmében, színre lép: Kossuth, Pető-
fi, Vasvári, Teleki Blanka, Leövey Klára,
Bem apó, V. Ferdinánd, Ferenc Jóska,
Metternich Kelemen, Avram Iancu.

Égy illusztrált történelemóra diákjai
vagyunk, ám a föllapozódó tankönyv egy
csöppnyi újdonsággal sem gyarapítja is-
mereteinket. Nem is várnók ezt egy rock-
operától, de legalább a hangulat támasz-
tana bennünk új érzéseket, összeszikráz-
tatva múltat és jelent. Csalódunk, pedig
az összeszikráztatás pirotechnikai kel-
léktára bőséges; nagy napja ez az ügyele-
tes tűzoltónak.

Szakácsi Sándor (Wilhelm Grünne) és Kováts Kriszta (Györgyfalvi Zsuzsanna)
A költő visszatér című rockoperában


