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Furoricus már felépült a pincérekkel folytatott balsikerű szóváltása követ-
kezményeiből, így most mind a négyen ott baktatnak a késő esti üres utcán
valami torokfrissítő után kutatva. Március 15-e van, nemrég fejeződött be
az Arany János Színházban a János vitéz bemutatója Ács János rendezé-
sében. Hőseink végül egy mellékutcai kisvendéglőben lelnek nyugalmat. A
pincér halk szavú és udvarias, a fröccs nagyjából iható, a poharak tiszták,
az abrosz ropogós. És mégis: a négy értelmiségin kívül senki nem ül az
asztaloknál

FURORICUS Uraim, nem hiszek a szememnek! Ez igaz, nem álmodom?!
Ez már valóban Tündérország lenne?!

FLEGMATICUS Nono. Várjuk ki a végét... Nem szeretem, ha a pincér
Heideggert olvas.

PRUDENS Legalább csend van. Apropó. Magukat nem idegesíti ez a
szinte tűrhetetlen, egésznapos visszafogottság, ez a szinte vérlázító
nyugalom?!

FLEGMATICUS „Az állami ünnep elhülyült csöndje nem különbözik a
katolikus vasárnapokétól." Írta Petri György.

CRITICUS Jó húsz évvel ezelőtt. Magának talán jobban tetszene a gumi-
botok közelmúltbeli vérpezsdítő zenéje?! Nosztalgiázunk, nosztalgiá-
zunk?

FURORICUS Maga is tudja, hogy nem erről van szó. De azért ne felejtse el,
hogy most is vernek. Csak most éppen a felheccelt, töpörtyűagyú tömeg
a Rádió és a Televízió „liberálkommunista" újságíróit. Én mindenesetre
előrelátó ember vagyok: már idejekorán kiszabattam magamnak egy
sorozat, a régi szabványok szerint készült sárga csillagot.

PRUDENS Ne ízetlenkedjen!
FLEGMATICUS És mindeme veréseket a demokratikus rendőrség egy-

kedvűen nézi.
PRUDENS Miközben az ország másik fele tévésöre mellett röfög, Bem apó

és Petőfi forradalmi romantikus, 1953-ban vászonra álmodott történetét
bámulva, néha pedig összeszorított fogakkal szitkozódik, hogy a Nem-
zeti ünnep ebben az évben pont vasárnapra esett.

FURORICUS Ady kellene ide, uraim: „Rettenetes a mostani március."

CRITICUS Akkor már inkább a Nagykárolybant író Petőfi:

„Isten, küldd e helóta népre

Földed legszörnyűbb zsarnokát!"
FURORICUS Látom már, hogy megint mire megy ki a játék. Petőfi! De ugye

nem gondolja komolyan, hogy erről a Bakonyi-Heltai-Kacsóh för-
medvényről akár egyetlen komoly szót is ejtsünk?! Elmentünk, meg-
néztük a maga kedvéért, és úgy gondolom, ezzel országunk jelenlegi
szellemi állapotához valóban méltóan ünnepeltük meg történelmünk ta-
lán legfontosabb dátumát. Élvezzük most a hely nyugalmát - melyet
egyébként alkalmasnak látok, hogy új Súgólyukként tiszteljek a jövő-
ben...

FLEGMATICUS Mondom: várjuk ki a végét...
FURORICUS ...igyunk még két kör nagyjából iható fröccsöt, és

beszélgessünk egy nagyon aktuális témáról, mondjuk, Szabó Dezső
pamfletművészetéről.

CRITICUS Én pedig nehezen tudok elképzelni aktuálisabb témát a János
vitéznél. Kérem, ez egy klasszikus magyar színdarab. Ott a helye Az
ember tragédiája, a Bánk bán és a Csárdáskirálynő társaságában.

FURORICUS Gondolom, ironikusan említi ezt a listát.
CRITICUS Éppen hogy komolyan gondolom. Ez a lista tökéletesen kifejezi

színházkultúránk minőségét, fajsúlyát és szellemi irányait. Éppen így
kerek a magyar színházi világ, hogy e merőben különböző értékű és
tér-fogatú művek egyaránt klasszikusként, elpusztíthatatlanként és el
nem avulóként élhetnek egymás mellett. Mindegyik a magyar élet
kidolgo-

zott, megformált paradigmája - ha elnézik nekem ezt a mostanában
nagy karriert csinált szóhasználatot. Éppen ez az együttélés olyan hal-
latlanul érdekes és egyedülálló. Ádám és János vitéz, Petur bán és Bagó
- ezek az alakok egyáltalán nem csillagtávolban élnek egymástól. E
drámák, daljátékok szereplői fokozatosan mitologikussá váltak a rém-
séges magyar élet folyamán. Elszakadtak eredeti műközegüktől és
„majdnem emberré váltak", miként Nietzsche írja bizonyos könyvekkel
kapcsolatban. A kisszerű és a roncsolt, a nagyszabású és a hősi, a sírni-
valóan szomorú és a nyúlósan szentimentális, a nagy fölhorgadások és
az asztal alatti dermedt elnyúlások, a naivan tiszta mesebeli és a hazug
álomvilágba menekülő - mind-mind együtt élnek ezekben a szánalom-
ra méltó remekművekben.

FLEGMATICUS Maga azt mondja: szánalomra méltó. Én inkább részvétre
szorulót mondanék. Ha lehet szeretni e műveket, csakis részvéttel le-
het.

FURORICUS Igen, igen... Mint Simone Weil szerint a hazát. Szentimentális
fecsegés az egész. Amit maga mond, Criticus, az voltaképpen csak a
magyar költészet vonatkozásában igaz. Ha például belegondolnak,
hogy a legnagyobb magyar létversek színhelye nem egy esetben a
kocsma. Az ős Kaján, de még inkább A vén cigány apokaliptikus bordal-
ként is felfogható; A nagyidai cigányok pedig egy részeg látomás. Mind-
ezt a János vitézzel összekeverni - látványos nagyotmondás, féligaz-
ság a legjobb esetben.

PRUDENS Hadd védjem meg némileg Criticust. Ő kisszerű és nagyszabá-
sú, handabandázás és merész álommegvalósítás különös keverékéről
beszélt, arról, hogy a magyar kultúrában delíriumos nagyotmondás és
mélyen átgondolt katasztrofális sorsérzékelés gyakran egy művön belül
is kibogozhatatlanul összekeveredik - és éppen ez a néha zavaros, ho-
mályos szimbiózis teremti meg a mű egységét vagy teszi azt reményte-
lenül szétesővé, esetenként pedig üresen szájalóvá. Éppen ez lenne a
magyar kultúra semmivel össze nem keverhető egyedisége. Rokonta-
lan képződmény ez; szemben, mondjuk, a csehekkel, öniróniát alig is-
mer, még leginkább a Menyegzőt író lengyel Wyspiańskit ismerhetjük
fel testvéreként. Mindez igen gyakran csak teljesen formátlan művek-
ben képes eldadogni önmagát. És sokszor éppen a legnagyobb
klasszikusok mutatkoznak formátlannak az elemzés során. És itt most
nyugodtan utalhatok éppen a Bánk bán vagy Az ember tragédiája
forma-problémáira. És ha már A vén cigánynál tartunk: vajon nem
végtelenül üres és retorikus a rémséges látomások utáni morális deus ex
machina, miszerint „lesz még egyszer ünnep a világon?" Hasonlóan a
Tragédia végső, hiteltelen programjához - de gondolom, ezt már
fölösleges idézni. Ezt a magyar kultúrát tehát úgy kell elfogadni, ahogy
van, miközben folyamatosan rá kell kérdezni mibenlétére, vagyis
elemezni kell.

FLEGMATICUS Akkor hát egy elemzésre méltó kérdést azonnal fel kell
tennünk: vajon mi okozza a János vitéz szinte példátlan sikersorozatát?
Csak egy rémületes számot mondok: a bemutató napjától, vagyis 1904.
november 18-tól 689 alkalommal adták csaknem folyamatosan a Király
Színházban. És akkor már egy nagyon fontos, de tudomásom szerint
még soha senki által pontosan meg nem válaszolt újabb kérdésnél tar-
tok: hogy ti. mi az a közös esztétikai-szociológiai minőség, amelyben -
mondjuk hegeliánusan - a „szellemi állatvilág" termékei a magaskultúra
remekműveivel osztoznak? Mi teszi tehát halhatatlanokká őket?

CRITICUS Bonyolult kérdés, és ma este csak tapogatózni tudunk. Úgy vé-
lem, a „szellemi állatvilág" művei mindig reflektált formák, mindig a ma-
gaskultúra lecsapódásaiként, az ott kiégett formák reflexióiként kelet-
keznek. Az operett, a musical kétségkívül a mély formaproblémákkal
küzdő és a zenei köznyelv felbomlásával üressé és közvetíthetetlenné
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váló opera leépülése során született meg. Származásuk esztétikai
szempontból tehát teljesen legitimnek mondható. Nem mostohagyer-
mekek tehát - bár nagyon gyakran így bánnak velük -, legfeljebb kései,
nagyon kései utódok. Ezért formatörvényeik azonosak a nagy mű-
vekéivel. Kétségbeesett irodalmi-zenei köznyelvkeresés folyik itt,
amely esztétikai vizsgálódás tárgyává tehető.

FURORICUS Látom már, hogy mindenáron bele akar hajszolni a vitába.
Azt gondolja tehát, hogy Petőfi harmatos-ártatlan meséje volt az a refle-
xiós alap, az a köznyelvi közmegegyezés, amelyről a János vitéz szö-
vegkönyve elrugaszkodott. Aláírom, hogy ez mára siker előfeltétele le-
het. De mégis brutális és súlyosan ízléstelen, valamint ideologikus,
ahogyan például a mese végét megváltoztatták, és Petőfi gondolatát az
el-lentétébe fordították. Az eredeti szövegben Jancsinak esze ágában
sincs visszatérni nyomorult kis falujába nehezen megszolgált darabka
szalonnája mellé, oda, ahol nincs más, mint „gémeskút, malom alja, fokos" .

FLEGMATICUS És „álombakók!"
FURORICUS Pontosan erről van szó! Petőfi meséje álom, a nép delíriumos

felemelése a transzcendentalitás „üvegtiszta" légkörébe, mozartian hi-
teles fabula. Bakonyi szövegkönyvének vége visszarángat minket a tö-
pörtyű és a hagyma talajbuta világába, megrágalmazza Petőfit és fő-
alakjait, ideológiája pedig több, mint durva megfogalmazása az „extra
Hungariam non est vita" bárgyú nacionalista életszemléletének. És akkor
még nem is beszéltem a szövegkönyv újabb rémalakjáról, Bagó
szörnyszülött figurájáról. Ezzel az írók némi franciás dekadenciát, amo-
lyan tőrőlmetszett-tősgyökeres ménage á trois hangulatot kívántak be-
lopni Petőfi gyermekien ártatlan, tökéletesen erotikamentes mesevilá-
gába - elvégre egy zenés színházi mű, sikergyáros agyuk szerint nem
volt elképzelhető egy szerelmi háromszög felvázolása nélkül. Nem,
uraim, engem nem fognak meggyőzni - ez kétségbeejtően ízléstelen!

PRUDENS Amit Bagóval kapcsolatban mond, az nagyjából megállja a he-
lyét. De csak féligazság. Hogy ez a szerelmi háromszög vázlatos - ne-
hezen lehetne vitatni. De bekapcsolása a cselekménybe egyáltalán
nem végzetes ízléstörés. A baj inkább ott van, hogy e féltékenységi drá-
mát csak vázlatosan, felületesen ábrázolja a darab. Ne felejtse el, ha
van valamilyen valódi drámai lehetőség a szövegkönyvben, az éppen itt
rejtezik. Az alkoholista Bagó, a szenvedélyes falurossza, a semmibe
vett szerelmes és vele szemben Kukorica Jancsi mézeskalács-ártatlan,
az eredeti meséből még sok mindent megőrzött, ugyanakkora szerzők
által valóban súlyos ideologikus nehezékekkel megterhelt alakja, most
tehát az eszményített népfi-tenor és a poklokat hordozó, már-már elzül-
lött bariton konfliktusa magában rejti egy hiteles népdráma lehetőségét.
Hogy ez mégsem került napvilágra, azért persze az irodalmi-zenei naci-
onalizmus a felelős. De még egyszer hangsúlyozom, Bagó és Kukorica
Jancsi összecsapásában, ellentétes életvezetésében több van, mint
egy fokhagymaszagú szerelmi háromszögtörténet. E lehetőséget - ha
már nem íródott meg becsületesen - a rendezésnek kell feltárnia, aho-
gyan azt Ascher megtette a kaposvári előadásban, és ahogyan nem tette
meg Ács most Budapesten.

CRITICUS A siker még egy feltételéről elfeledkeznek: a bemutató 1904.
november 18-án volt, vagyis ugyanazon a napon, amikor Tisza erő-
szakkal letörte az ellenzék addig sikeres parlamenti obstrukcióját, és a
botrányos „zsebkendőszavazás" segítségével keresztülhajtotta a nem-
zeti érzéseket súlyosan sértő véderőtörvényt. Kukorica Jancsi alakjá-
ban a nemzet önmagát is ünnepelte, és ünnepeli mind a mai napig ön-
magáról koholt ideális kánonját. Így is kapcsolható a János vitéz a ko-
rábban említett és általában nemzeti kincseknek tartott drámai művek-
hez.

FLEGMATICUS A siker valóban őrületes volt, és ki tagadhatná, hogy a ma-
ga szociologikus magyarázatában van némi igazság? Ez azonban ön-
magában nem elég egy mű halhatatlanságához. Pedig minden jel arra
mutat, hogy a János vitéz halhatatlan. Ismét a régi esztétikai titokkal ál-
lunk tehát szemben, és alig találunk minden mozzanatra kiterjedő ma-
gyarázatot.

PRUDENS A zenéről még nemis beszéltünk. Talán az adhatna némi
eligazítást.

FURORICUS Ugyan kérem, hagyjanak békét ezzel a förtelmes nyúlós-ra-
gacsos, verbunkosról metszett, álnépi, cigányzenébe fulladó, délibá-
bos zenei szentimentalizmussal! Már Erkel is rémes volt, de így, se-
lyemgatyába kényszerítve, rámás csizmában?! Inkább még egy
fröccsöt!

FLEGMATICUS Maga nagyon téved, ha így fogja fel Kacsóh zenéjét. Két-
ségkívül sok benne a csöpögő giccselem, de egészében mégis fontos
kísérlet a korban uralkodó, sírva vigadó népszínműhangulat meghala-
dására. Ezt már a tisztafejű kortársak is felismerték, és nem hiszem,
hogy bárki is csülökagyúnak merné nevezni Csáth Gézát, Bartók egyik
legelső propagátorát, amikor így írt 1910-ben: „Kacsóh Pongrác a Já-
nos vitéz óta, amely határozott nagy lépés volta magyar népopera felé,
nem lépett újat." Nem, Kacsóh zenéje, ha félszegen, ha felemás módon
népzenei gondolkodáshoz kapcsolódott, amellyel a korban Bartók és
Kodály, persze összemérhetetlenül magasabb szinten, kísérletezett.

FURORICUS Bartók és Kacsóh, na hiszen... Egyébként Bartók is...
CRITICUS (közbevág) Nem! Most nem fogja kifejteni Bartókkal kapcsola-

tos, már ezerszer megvitatott különvéleményét! De emlékezzen csak!
Bartókot is elkapta még ekkor a kor kissé bárgyú, de nagyon is érthető
németellenes nacionalizmusa. Hogy ekkoriban atillában járt, azt min-
denki jól tudja. De az már nem olyan közismert, hogy egyik első művét
Pósa Lajos verseire írta 1902-ben! Említsem még a Kossuth-szimfóni-
át?! Erkel és Richard Strauss e kétségbeejtő katyvaszát?! És vajon ki-
találja-e, hogy ki írta 1904. január 19-én e lelkes sorokat: „A Zenevilág
volt az egyetlen lap, amely már Bartók első szereplései után, nyíltan és
tartózkodás nélkül kimondotta, hogy Bartók Béla nagyszabású, első-
rangú tehetség, fényes zenei zseni, kire nagy és jelentőségteljes jöven-
dő vár." Kacsóh Pongrác volt az, a Zenevilág akkori felelős szerkesztője!
Most mondjam azt, hogy a maga Adyja is lelkesen üdvözölte a János
vitézt?! A kor progressziójával találkozott tehát Kacsóh - megengedem
- egy kitüntetett és később persze elillanó pillanatban. A korszak
legnagyobbjai keresték a valódinak szánt magyarságot, hogy aztán „fa-
jából kinőtt" magyarok lehessenek. A János vitéz szerzőjének ez már
nem adatott meg. A Rákóczi. Kacsóh későbbi kísérlete, már valóban az,
amiről maga oly szenvedélyesen szitkozódik.

PRUDENS Azt látjuk tehát, bárhogyan közelítsük is meg, hogy nagyon is
kultúránk lényegéhez tartozó, annak összes problémáját magában hor-
dozó, amolyan roncsolt remekmű a János vitéz. És ha még belegondol-
nak abba, hogy Adorno...

A mondatot azonban már nem tudja befejezni. Rémületes, túlvilági üvöltés
hangzik fel a kisvendéglőben. A korábban oly halk szavú, mellén hatalmas
kokárdát viselő pincér rángatózik a pult előtt, szája habzik, torkából a
Dosztojevszkij által oly érzékletesen leirt szörnyűséges hang tör elő, az
epilepsziás nagyroham kísérője. Aztán hanyatt vágódik a padlón, poharak,
tányérok tucatjait sodorva zuhantában. A négy értelmiségi fejvesztve me-
nekül. Most már ott állnak az utcán verejtéküket törölgetve

FLEGMATICUS Látja, Furoricus, ugye mondtam magának, hogy várjuk ki a
végét?!


