
Az ope rett a ti zen ki len ce dik–hu sza dik szá zadfor -
du lója rep re zen ta tív mû fa já nak te kint he tô, hi -
szen nép sze rû sé gé vel ma ga mö gé uta sí tot ta a 

kor va la mennyi pró zai és ze nés szín há zi mû fa ját. 
Mint azt Ju hász Gyu la meg je gyez te, az ope rett tér -
hó dí tá sá nak ked ve zett az a kö rül mény, hogy „a mi 
kor sza kunk ép pen a lí ra, a gyors és szí nes imp resz -
sziók, az új ság és a mo zi kor sza ka, és a mi egész élet -
 be ren dez ke dé sünk nek, vi lág fel fo gá sunk nak, el fogult -
 sá gaink nak és kedv te lé seink nek, de fô leg ide geinknek 
leg job ban az ope rett fe lel meg, amely ben meg van 
min den, ami mai «szem, száj nak in ge re»: gyors per -
dü  lé sû his tó ria, sok könnyed lí ra és mu zsi ka, sok 
de ko ra tív cif ra ság és ke vés ko moly ság”.2 Az operett 
szin te ké se de lem nél kül ju tott el szü lô ha zá já ból, 
Fran ciaor szág ból Eu ró pa nagy vá ro sai ba. Ezt a jelen -
 sé get iga zol ja a ma gyar szín ház tör té net is, ugyanis 
a Nem ze ti Szín ház te her men te sí té sé re ala kult Nép -
szín ház ve ze té se is be lát ta, hogy a nép szín mû sem 
té má já ban, sem esz köz tá rát te kint ve nem ké pes fel -
ven  ni a ver senyt az ope ret tel. E ze nés mû faj szé le -
sebb kö zön ség ré teg hez szólt, mint a nép szín mû, 
ugyan is Ha nák Pé ter né ze te sze rint az ope rett „a 
nagy vá ro si tö meg kul tú ra igé nyei hez iga zí tott össz -
mû vé szet, Ge samt kunst werk lett: egy faj ta kö zös 
kul tú rá ba in teg rál ta a nagy vá ro si tár sa dal mat a fel -

sô ré te gek tôl a mû ve lô dés re szom jas mun kás sá gig”.3 
A Nép szín ház mel lett a fô vá ros ban sor ra ala ku ló, 
nye re ség re dol go zó ma gán szín há zak egy mással ver -
seng ve ar ra tö re ked tek, hogy ma guk hoz csalo gas -
sák a kö zön sé get a leg fris sebb fran cia és oszt rák ze -
nés pro duk ciók kal. A szó ra koz ta tó szín há za kat az 
1880-as évek ele jéig nagy részt a fran cia kom po nis -
ták mû vei ural ták, azon ban ezt kö ve tôen he lyü ket 
fo ko za to san át vet ték az oszt rák szer zôk, akik a sza -
bad ság harc le ve ré se és a Bach-kor szak kö vet kez té -
ben csak las san tud ták el nyer ni a kö zön ség ke gyeit. 
Az 1880-as évek vé gén pe dig fel tûn tek az el sô ma -
gyar ope rett-szer zôk is (Kon ti Jó zsef, Ve rô György, 
Czo bor Ká roly, Bar na Izsó), ám mû veik (hol a ze -
ne, hol a lib ret tó) csu pán a fran cia és bé csi ope ret -
tek epi gon jai nak mi nô sül tek. 

A fran cia és oszt rák ope rett azon ban hiá ba bi -
zo nyult a leg kor sze rûbb nagy vá ro si mû faj nak, egy 
na gyon fon tos funk ciót még sem tu dott be töl te ni: 
a ma gyar kö zön ség hiá nyol ta ezek bôl a da ra bok -
ból nem ze ti iden ti tá sá nak vissza tük rö zé sét és 
megerô sí té sét. Ez az el vá rás már egé szen ko rán fel -
me rült, szin te az ope rett meg je le né sé vel egy idô -
ben. „Az ope rett jo gos mû nem, nem hi báz tat juk, 
csak óhajt juk: vaj ha igaz ga tó, köl tôk és ze ne szer -
zôk né mi nem ze ti ope rett megala pí tá sán fá ra doz -

1 Csá ky Mó ric, Az ope rett ideo ló giá ja és a bé csi mo dern ség: kul túr tör té ne ti ta nul mány az oszt rák iden ti tás ról, Bu da pest, Eu ró -
pa, 1999, 89.  

2 Ju hász Gyu la, Ope rett (1909), in Ju hász Gyu la összes mû vei, Pé ter Lász ló (szerk.), 5. kö tet, Pró zai írá sok, 1898–1917, Bp, 
1968, 345. 

3 Ha nák Pé ter, A bé csi és bu da pes ti ope rett kul túr tör té ne ti he lye, in Bu da pes ti Ne gyed, 1997/16–17, 13.
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Já nos vi téz, az ideo ló gia hu szá ra 
A szá zad for du ló ope rett jé ben rej lô le he tô sé gek 

 
 
 
 

„… az ope rett mû fa ját min dig an nak kel le ne te kin te nünk, ami ere de ti leg len ni akart: 
a va ló ság hoz iga zo dó és egyút tal szó ra koz ta tó, kri ti kus, de ugyanak kor vi dám, komoly, 
de egyide jû leg egy csi pet nyi csú fon dá ros sá got és gúnyt tar tal ma zó mû nek – olyannak 
te hát, ami lyen Arisz to pha nész óta min den ko mé dia len ni akart.” (Csá ky Mó ric)1 
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ná nak, (…) me lyek nek né mi köl tôi be csök is van.”4 
A re cept is meg volt már. „Ott áll össze gyûjt ve egy 
cso port nép me sénk, miért ne le het ne va la me lyik -
bôl egy lát vá nyos szín mû vet szer kesz te ni, mely 
aest he ti kai becs re néz ve fe lül múl ja az „Ör dög pi -
lu lá”-it.”5 Az „el ké szí tés” egé szen 1904-ig vá ra tott 
ma gá ra, mi kor a Ki rály Szín ház szín pa dán fel tûnt 
a fen ti kí vá nal mak nak ele get te vô ma gyar ope rett, 
Ka csóh Pong rác – Ba ko nyi Ká roly – Hel tai Je nô al -
ko tá sa, a Já nos vi téz.6 A Pe tô fi-mû alap ján ké szült 
dal já ték min den el kép ze lést fe lül mú ló si kert ara -
tott: meg sza kí tás nél kül száz hat van öt ször ját szot -
ták, mely re a ma gyar szín há zi élet ben ad dig nem 
volt pél da. Öt hó nap alatt mintegy két száz ezer né -
zô lát ta az elôadást, a ze nés já ték szö ve gé bôl egy 
mil lió, kot tá já ból pe dig fél mil lió fo gyott el, s né -
hány hó na pon be lül hu szon ki lenc vi dé ki szín ház 
vet te meg a da rab elôadá si jo gát. To váb bá az 
elôadás nép sze rû sé gét jel zi (s ta lán Fe dák Sá ri ext -
ra va gáns egyé ni sé gé nek ha tá sát is), hogy a be mu -
ta tót kö ve tôen négy áru cik ket je gyez tek be „Já nos 
vi téz” né ven: vá szon tí pust, ka la pot, szi var kát és 
fény má zat. Mint azt a kor társ kri ti kus is megerô sí -
tet te, „fönnál lá sa óta a Ki rály Szín ház nak olyan han -
gos es té je nem volt, mint a mai. És amit e nagy sze -
rû, for ró si ker ben legel sô he lyen tar tunk megíté -
len dô nek: egy lel ké ben, le ve gô jé ben, da los sza va 
min den len dü le té ben ma gyar da rab bal és e da rab -
nak a ma ga ér té ke sze rint va ló mél tó meg be csü lé -
sé vel arat tat”.7 A Já nos vi téz be mu ta tó já ról írott re -
cen ziók ban az a kon szen zus ural ko dott, mely sze -
rint a dal já ték „köz vet len össze köt te tést lé te sí tett 
egy koz mo po li ta jel le gû nagy vá ros és az ôsi, ma -
gyar gé niusz kö zött”.8 A Ha zánk cí mû lap kri ti ku -

sa ezt a sze ren csés pá ro sí tást az ope ret tek kom mer -
ciá lis jel le gé vel ma gya ráz ta, mi vel né ze te sze rint a 
Já nos vi téz meg tes te sí tet te az ope rett mû fa já nak 
egyik fô sa já tos sá gát, a kö zön ség ak tuá lis el vá rá sai -
nak ma ra dék ta lan ki szol gá lá sát, mely a ze nés da -
ra bok si ke ré nek egyik le té te mé nye se volt9: „a fia -
tal szer zô nek rend kí vül sok prak ti kus ér zé ke van 
a tárgy meg vá lasz tá sá ra, ki tû nô, mond hat nánk üz -
le ti szem mel lát ja, »mi kell a ma gyar nak«”.10 

A fent idé zett kri ti kák ta nú sá ga sze rint, a Já nos 
vi téz te hát két kor társ el vá rás nak fe lelt meg. Egy -
részt nem ze ti te ma ti ká já val és dal lam vi lá gá val a ma -
gyar ope rett-tör té net el sô olyan al ko tá sá vá vált, 
mely túl lé pett a fran cia és bé csi ope ret te ket után -
zó ad di gi mû ve ken. Más részt a cse lek mény ki me -
ne te le, a da rab szö ve gét ura ló ma gyar ság ra uta ló 
le xé mák és szim bó lu mok meg fe lel tek a kor ural -
ko dó, na cio na lis ta tár sa dal mi-po li ti kai né ze tei nek. 
Így a dal já ték pro pa gan da-sze re pet is be tölt he tett, 
hi szen a né zôk szá má ra a nem ze ti iden ti tás felele -
ve ní té sét és megerô sí té sét su gall hat ta. Ez a tár sa -
dal mi-po li ti kai sze rep vál la lás pe dig hang sú lyo zot -
tan a ha tár át lé pés te ré vé avat hat ta a Já nos vi tézt. 

Eri ka Fis cher- Lich te A drá ma tör té ne te cí mû mû -
vé nek Be ve ze té sé ben a szín há zi alap szi tuá ciót ant -
ro po ló giai ho ri zont ból tár gyal ja. A fi lo zó fiai és a 
kul tu rá lis ant ro po ló gia ered mé nyei re tá masz kod -
va a szín há zat az iden ti tás kép zés és iden ti tás vál tás 
he lye ként ér tel me zi: „míg az át me net rí tu sá ban 
rend sze rint a részt ve vôk nek kell transz for má lód -
niuk, ad dig a szín ház min de nekelôtt a né zô szá má -
ra te szi le he tô vé az iden ti tás vál tást, még hoz zá az -
zal, hogy a szí nész fel ve szi azok nak a sze re pek nek 
az iden ti tá sát, ame lye ket szín re visz”.11 A tör té ne -

 4 Ko szo rú, 1864. I. fé lév 238, in Arany Já nos, Pró zai mû vek 3.  
 5 Gyu lai Pál, Bu dai Nép szín ház, in Ko szo rú, 1864. jú lius 17. 69. 
 6 Ka csóh Pon grácz–Ba ko nyi Ká roly–Hel tai Je nô, Já nos vi téz, bem. ide je: 1904. no vem ber 18. Ki rály Szín ház. Ku ko ri ca Jan -

csi – Fe dák Sá ri; Ilus ka – Med gya szai Vil ma; Fran cia ki rály lány – Sza mo si El za; Fran cia ki rály – Né meth Jó zsef; Ba gó – 
Papp Mi hály; Mos to ha – Csa tay Jan ka.  

 7 Bu da pes ti Hír lap, 1904. no vem ber 1. 14.  
 8 Lász ló An na, He ve si Sán dor, Bu da pest, 1973, 90.  
 9 Az ope rett-szer zôk so ha nem tit kol ták, hogy az „ope rett-gyár” kom mer ciá lis szem pon tok sze rint mû kö dik. Ezt a tényt 

lát szik alá tá masz ta ni az ope rett (fô ként a bé csi ope rett) szin te ál ta lá nos ér vé nyû vé vált dra ma tur giai pa ra dig má ja, mely 
kli sé sze rû sé gé nél fog va, rög zí tett ke re tet biz to sí tott az al ko tók szá má ra, amit csu pán ki vagy fel kel lett töl te niük az ép -
pen ak tuá lis ele mek kel. A bé csi ope ret tek re jel lem zô dra ma tur giai pa ra dig ma fôbb al ko tó ele mei: az el sô fel vo nás ban a 
lo kál ko lo rit meg te rem té se, a sze rep lôk be mu ta tá sa, az int ri kus fel lép te té se, a má so dik fel vo nás ban a konflik tus (vagy 
int ri ka) ki bom lá sa, s a har ma dik fel vo nás ban a deus ex ma chi na- sze rû megol dás. Egy mû si ke rét sok eset ben épp ez dön -
töt te el, azaz hogy mennyi re ké pes a da rab egy faj ta „up- to- da te” funk ciót be töl te ni. Lásd bô veb ben Mar tin Licht fuss, 
Ope ret te im Aus ver kauf. Stu dien zum Li bret to des mu si ka lis chen Un ter hal tungst he a ters im Öster reich der Zwis chen krieg szeit, 
Wien–Köln, Böh lau Ver lag, 1989. 

10 Ha zánk, 1904. no vem ber 20. 9.  
11 Eri ka Fis cher- Lich te, A drá ma tör té ne te, Kiss Gab riel la (ford.), Pécs, Je len kor, 2001. 13. 
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ti-ant ro po ló giai vizs gá ló dás szá má ra azon ban nem 
adot tak a fen ti fel té te lek, hi szen az iden ti tás szín -
re vi te le per for ma tív cse lek vé se ken ke resz tül tör té -
nik (az elôadás itt és most ja), me lyek nem rög zít -
he tôk, nem hoz zá fér he tôk, azaz meg vá la szo lat lan 
ma rad az a kér dés, hogy a szí nész a ha tár át lé pés ál -
la po tá ba jut tat ja-e a né zôt. Fis cher- Lich te a drá ma -
szö veg struk tu rá lis elem zé sé ben je lö li meg a kiu -
tat, ugyanis az eu ró pai szín há zi ha gyo mány ra ér -
vé nyes nek tart ja drá ma és elôadás össze tar to zá sát 
(a dra ma ti kus szö veg mint az elôadás alap anya ga). 
Így az iden ti tás vál tást kez de mé nye zô szí né szi test 
he lyét a drá ma szö veg ben a név meg je lö lés töl ti be.12 
A szín ház ak kor vá lik a ha tár át lé pés te ré vé, vagyis 
tesz le he tô vé iden ti tás vál tást, ha a drá má ban kép -
vi selt iden ti tást a né zôk jö vô be ni iden ti tá suk nak 
te kin tik és meg va ló sít ják. En nek tény le ges fel tá rá -
sá hoz szem be sí te ni kell a drá má ból re konst ruált 
iden ti tást a né zô ak tuá lis, hi te les for rá sok ból megis -
mert iden ti tá sá val, mely nek megis me ré sé hez az 
adott kor tár sa da lom-, men ta li tás- és szel lem tör té -
ne ti do ku men tu mai nak be vo ná sa szük sé ges. 

A to váb biak ban a tör té ne ti-ant ro po ló giai meg -
kö ze lí tés le he tô vé te szi szá munk ra an nak fel tér ké -
pe zé sét, hogy a Já nos vi téz mennyi ben te kint he tô a 
nem ze ti iden ti tás szín re vi te lé nek. En nek meg vá la -
szo lá sá hoz egy részt szük sé ges a szá zad for du ló ma -
gyar szín há zi kon tex tu sá nak vizs gá la ta, mely nek 
so rán be lát ha tó vá vál hat, miért for dult a fi gye lem 
ek kor a nem ze ti te ma ti ká jú al ko tá sok fe lé (a po li -
ti kai hely zet bôl kiin du ló ma gya rá za ton túl), s miért 
egy könnyû mû faj vál lal hat ta ma gá ra az iden ti tás -
vál tást kez de mé nye zô sze re pet. Más részt a drá ma -
szö veg elem zé sé vel fel de rít he tô, hogy a dra ma tikus 
ala kok el jut nak-e a be ta go zó dás fá zi sá ba, azaz az 
iden ti tás vál tás fo lya ma ta le zá rul-e. Har mad részt az 
elôadás szö veg és a drá ma szö veg vi szo nyá ra kér de -
zünk rá: szí né szi test és tex tu á lis név fent idé zett 
szo ros kap cso la ta ho gyan mó do sul ab ban az eset -
ben, ha a szö veg ben iden ti fi ká ciós pont ként té te -
le zett sze mélyt egy nô rep re zen tál ja a szín pa don.

Já nos vi téz a ku lisszák mö gött 
 

A Já nos vi téz elôadá sát megelô zô kri ti kák ban oly 
sok szor han goz ta tott igény, azaz a nem ze ti te -
ma ti ká jú ope rett meg szü le té sét sür ge tô el vá -

rás össze füg gést mu tat a bé csi és az an gol ope rett 
koz mo po li tiz mu sá val, pon to sab ban az ez zel szem -
ben meg mu tat ko zó (idô le ges) el lenér zés sel. Az el -
for du lás okát, s ez zel együtt a Ka csóh-mû si ke rét a 
ma gyar ope rett-kö zön ség be fo ga dói ma ga tar tá sá -
ban lel het jük fel. A kö zön ség fi gyel me sok kal in -
kább az ope rett fel szí ni szer ve zô dé sé re kon cent -
rált, s nem az ope rett-lib ret tók (kü lö nö sen a bé csi 
szö veg köny vek) szer ves ré szét al ko tó, az ak tuá lis 
tár sa dal mi-po li ti kai hely zet re uta ló kri ti kus meg -
jegy zé sek re. Csá ky Mó ric a bé csi ope ret tek elem -
zé se so rán a kor szak kul túr tör té ne ti do ku men tu -
mai nak be vo ná sá val mu tat ja ki eze ket az uta lá so -
kat, ugyanis „az ope rett mint a vá ro si kö zép pol gár -
ság ti pi kus mû fa ja ta lán még az ope rá nál is in kább 
te kint he tô egy bi zo nyos kul tu rá lis és po li ti kai men -
ta li tás kép vi se lô jé nek, meg ha tá ro zott tár sa dal mi ré -
te gek né ze tei és vá gyai szó csö vé nek”.13 A Já nos vi -
téz ha tás me cha niz mu sá nak pon to sabb megér té sé -
hez Le hár Fe renc A víg öz vegy cí mû ope rett jé nek 
elem zé sét hív juk se gít sé gül. A Le hár-mû vel va ló 
össze ve tést egy részt az in do kol ja, hogy a Já nos vi -
téz hez ha son lóan ez a mû is a ha za sze re tet és a sze -
re lem té má já ra épül, s ugyanúgy bô vel ke dik a nem -
ze ti iden ti tás ra uta ló ki fe je zé sek ben,14 más részt Le -
hár ope rett je is olyan kor ban ke let ke zett (1905), 
amely re még vo nat koz tat ha tó volt cse lek mé nye. 

A víg öz vegy ak tuá lis po li ti kai ki fe je zé sei a kö -
zön ség tár sa dal mi-po li ti kai né ze teit tük röz ték.  
A tár sa dal mi gya kor lat ra vo nat ko zó refle xiók azon -
ban nem je len tet ték azt, hogy a mû nyílt tár sa da -
lom kri ti kát gya ko rolt vol na. Míg a ré gi bé csi nép -
szín mû vek (Volks stück) lé nye ges ele me volt a sza -
ti ri kus for má ban meg je le nô tár sa da lom kri ti ka, ad -
dig a bé csi ope rett rôl alig ha mond ha tó el, hogy 
el kö te lez te vol na ma gát a tár sa da lom meg vál toz ta -

12 A drá ma szer ke zet és iden ti tás kon cep ciók össze füg gé sé bôl Fis cher- Lich te né ze te sze rint nem kö vet kez tet he tünk a tár sa -
da lom ban be kö vet ke zô iden ti tás vál tás ra: „a szín há zat sok kal in kább a tár sa dal mi va ló ság in teg rá ló, s egy ben in teg rált al -
ko tó ele me ként kell fel fog nunk, amely dön tô be fo lyást gya ko rol hat a tár sa dal mi va ló ság ra, sôt – ál lan dóan di na mi zál va 
az adott ál la po tot, kri ti zál va az ak tuá lis iden ti tást, vagy más iden ti tást hir det ve – ta lán vál to zá so kat is kez de mé nyez het.” 
Eri ka Fis cher- Lich te, i. m., 15.  

13 Csá ky Mó ric, i. m., 19–20. 
14 „28-szor hang zik el az ope rett el sô fel vo ná sá ban a pat rio tiz mus sza va: ha za, hon, ha za sze re tet, ha zaáru lás, ha za fias alak -

ban; 25-ször a má so dik fel vo nás ban és 7-szer a har ma dik ban. Össze sen 61-szer be szél nek a ha zá ról”. Mol nár Gál Pé ter, 
A víg öz vegy, in Uô, Hon thy Han na és ko ra, Bu da pest, Mag ve tô, 1997. 109.
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tá sa mel lett. Legin kább a for ra da lom le ve ré se okol -
ha tó azért, hogy a bé csi ope rett szer zôi el for dul tak 
a na pi po li ti ká tól. A pol gár ság szó ra koz ta tá si for -
má ja te hát a leg több eset ben nem gya ko rolt nyílt 
kri ti kát, azaz nem volt, mint Nest roy da rab jai, az 
ál la mi au to ri tás el le ni, vissza tar tott el lenál lás plat -
form ja, ha nem in kább az adott tár sa dal mi be ren -
dez ke dés tá mo ga tó ja, amennyi ben el sôd le ge sen eb -
bôl me rí tet te ins pi rá cióit. Az ér zé ki szó ra koz ta tás 
fel szí ne alatt, min de nekelôtt a kó rus ban, ju tott ki -
fe je zés re az ope rett kri ti kai vo ná sa. Azok a má mo -
ros, „anar cho id” ál la po tok, ame lye ket a pol gá ri vi -
lág a pe ri fé riá ra szám ûzött vagy el foj tott, az ope -
rett kol lek ti viz mu sá ban tör het tek fel szín re. A pil -
la nat nyi be te kin tés a pezs gôs ron dók, a vib rá ló 
val ce rek vi lá gá ba azt su gall ta: „bár nincs így, akár 
így is le het ne!”. Így a hely zet ko mi kum, az il lú zió -
te rem tés, az arisz tok rá cia ki gú nyo lá sa, a pol gá ri 
mo rál át for dí tá sa ön ma ga el len té té be né mi ki moz -
du lást je len tett a min den na pok, a meg szo kott gon -
dol ko dás lo gi ká já ból, egy faj ta ir ra cio na li tást moz -
gó sí tott. Az egész azon ban meg ma radt a szó ra koz -
ta tás ke re tei kö zött, so ha nem vált po li ti kai és tár -
sa dal mi fel for ga tó erô vé. 

En nek kö vet kez té ben a bé csi ope rett a konflik -
tu sok já té kos megol dá sá val el sô sor ban a szó ra ko -
zás nak en ge dett te ret. Az összeüt kö zé se ket, a drá -
mai ki bon ta ko zás elô fel té te leit a hu mor meg fosz -
tot ta élük tôl, felol dot ta ôket. A hu mor funk ció ja 
egy fe lôl az ope rett sti lá ris szint jei nek az el ha tá ro -
lá sá ban állt: a konflik tu so kat a ko moly pár hoz ren -
del ték, míg a buf fó- pár (anél kül, hogy köz vet le nül 
beavat ko zott vol na a cse lek mény be) a je le ne tek kö -
zött a kö zön ség ál ta lá nos meg könnyeb bü lé sét szol -
gál ta, il let ve gon dos ko dott az ope ra sze rû ko moly -
ság és a vi dám ko mé diá zás ele ven vál ta ko zá sá ról. 
A hu mor sze re pe el sô sor ban sti lisz ti kai volt: a ko -
mi kus kon tex tu sok per sziflál ták a szen ti men tá lis 
és kli sé sze rû ké pek se ké lyes sé gét, s a ko mi kum for -
rá sa sok eset ben az oda nem il lô pá tosz nak a pel -
len gér re ál lí tá sá ból szár ma zott. A hu mor tar tal mi 
funk ció ja pe dig ab ból szár ma zott, hogy re la ti vi zál -

ta a szer zô ki je len té seit. Így nem cso da, hogy kor -
ra uta ló kri ti kus meg jegy zé sek és ak tua li zá lá si kí -
sér le tek csak a ko mi kus fi gu rák szö ve gei ben for -
dul tak elô, akik beér ték egy vic cel, vagy egy rig -
mus sal (pél dául Auszt ria gaz da sá gi hely ze té rôl), 
megelé ged tek a kö zön ség ne ve té sé vel, az tán be le -
ve tet ték ma gu kat a mel lék szá lak ku sza sá gá ba. A 
bé csi ope rett hu mo ra te hát (szem ben Nest ro y- jal) 
nem vált a cse lek mény in teg ráns ré szé vé, ön ál ló 
elem ma radt, a szín pa di tör té nés tôl füg get len staf -
fa ge, mely lát szó lag gaz da gí tot ta a cse lek ményt 
(mint a II I. fel vo nás ko mi ku sa16), de dra ma tur giai 
szem pont ból ki zá ró lag a vál to za tos ság és a vi dám -
ság meg te rem té sé re szol gál t. 

Az ope ret tek ben je len lé vô bur kolt kri ti ka né zô -
pont já ból a bé csi ope rett pa ra dig ma ti kus pél dá já -
nak te kint het jük Le hár A víg öz ve gyét. Csá ky Mó -
ric a kon tex tus ba va ló vissza he lye zés me tó du sát al -
kal maz va ki mu tat ja, hogy A víg öz vegy szö ve gét ket -
tôs iró nia szer ve zi. A da rab hely szí ne, Pon te ved ro, 
va la mint a cse lek mény so rán ki bon ta ko zó visszás 
hely ze tek nem csak Mon te neg ró ra utal nak, ha nem 
egy ben a Mo nar chia -be li ál la po to kat is kri ti zál ják. 
A da rab szö ve gé ben el szórt, így pél dául a há zas ság 
in téz mé nyé re és a sze rel mi há rom szög re vo nat ko -
zó me ta fo rák ban („ket tôs szö vet ség”, „hár mas szö -
vet ség”, „eu ró pai egyen súly”) a kö zön ség felis mer -
het te a ko ra be li hi va ta los po li ti kai nyel ve zet ki fe -
je zé seit.17 Mi vel a bé csi ope ret tôl tá vol állt a tár sa -
dal mi-po li ti kai ál la po tok ra va ló min den fé le 
köz vet len uta lás, ezért a szö veg írók az ideo ló giák 
ter mé sze té ben rej lô re to ri kai po ten ciált hasz nál ták 
ki, s eze ket egy újabb tro pi kus át for dí tás sal beemel -
ték a cse lek mény be. Csá ky sze rint a bé csi kö zön -
ség könnye dén fel fog ta A víg öz vegy ese té ben ezt az 
iro ni kus elide ge ní tést, hi szen tö ké le te sen ér tet te 
azo kat az ideo ló giai jel sza va kat, me lyek a va lós tör -
té nel mi ese mé nyek re vo nat koz tak. Clif ford Ge ertz 
az ideo ló giai meg nyil vá nu lá sok fi gu ra tív ter mé sze -
té re hív ja fel a fi gyel met. Ennyi ben az ideo ló gia 
mint tró pus megér té se nagy ban függ a be fo ga dó 
kom bi ná ciós ké pes sé gé tôl, va la mint egy adott kul -

16 A bé csi ope rett ben a har ma dik fel vo nás az el sô ket tô vel szem ben nél kü lö zi a lé nye gi dra ma tur giai tar tal mat. Miu tán a 
pub li kum ér zel meit igény be vet ték, itt már csak ar ra tö re ked tek a szer zôk, hogy a konflik tust va la mi lyen for má ban 
megold ják, a cse lek ményt mi nél rö vi deb ben le zár ják. Így azon ban a for má lis arány ta lan ság ve szé lye állt elô. En nek el -
ke rü lé sé re lép tet ték fel a „II I. fel vo nás be li ko mi kust”. Ilyen pél dául A de ne vér ben Frosch alak ja, aki alig kap cso ló dott a 
cse lek mény hez, sze re pe, hogy meg te remt se a bé csi han gu la tot, lo kál ko lo ri tot. A bé csi szín pa don Hans Mo ser játszott 
ilyen sze re pe ket, el sô sor ban bé csi elô vá ro si fi gu rá kat ala kí tott. El fe led tet te e har ma dik fel vo nás be li ko mi kus sze rep re -
dun dáns vol tát. Bô veb ben lásd Mar tin Licht fuss, i. m.  

17 Csá ky Mó ric, i. m., 79–89.
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tu rá lis kö zös ség be va ló beágya zott sá gá tól. „A szó -
ké pek nek a sze man ti kai struk tú rá ja nem csak össze -
tet tebb, mint ami lyen nek a fel szí nen lát szik, ha -
nem en nek a struk tú rá nak az elem zé sé vel el le het 
jut ni a köz te és a tár sa dal mi va ló ság kö zött fennál -
ló so kol da lú kap cso lat hoz, s így a kon fi gu rá ció vég -
sô ké pe egy más tól el té rô je len té se ket ölel fel, ame -
lyek egy más ra ha tá sá ból ve zet he tô le a vég ér vé nye -
sen lé te zô szim bó lum exp resszív és re to ri kai ere je. 
Ez az egy más ra ha tás ön ma gá ban is egy tár sa dal mi 
fo lya mat, amely nem a „fe jek ben” megy vég be, ha -
nem ab ban a vi lág ban, ahol az em be rek egy más -
hoz be szél nek, meg ne ve zik a dol go kat, megál la pí -
tá so kat tesz nek, és bi zo nyos fo kig megér tik egy -
mást.”18 A ge er tzi té tel mintegy tör té ne ti leg is iga -
zo lást nyer, hi szen az ideo ló giák megér té sé nek, 
re fe ren ci a li zá lá sá nak prob lé má ját mu tat ja A víg öz -
vegy 1920-as bé csi, ju bi leu mi elôadá sá nak egyik 
kri ti ká ja is. A re cen zió jel zi, mennyit vál to zott e da -
rab re cep ció ja ti zen öt év alatt. „A da rab, ami kiál -
lí tá sá ban, kü lö nö sen szín pad ké pei vel és jel me zei -
vel, a le tûnt, oly sok fáj da lom kö ze pet te ki szen ve -
dett Auszt ria-Ma gyar or szá got te szi ér zék le tes sé, ma 
egye ne sen özön víz elôt ti nek hat; s ezt azok a 
könnyed, tet sze tôs dal la mok sem tud ják fe led tet -
ni, ame lye ket még a ma da rak is fü työ rész nek, de 
ha ma ro san már a ku tya sem fog em lé kez ni rá juk.”19 
Az ideo ló giák elévü lé se egy ben a da rab ér tô-be fo -
ga dá sát is meg gá tol ta.  

Az ideo ló gia tro pi kus- tem po rá lis ter mé sze te iga -
zol ja A víg öz vegy 1907-es ma gyaror szá gi rep rí zé -
vel kap cso la tos be fo ga dói ma ga tar tást: a ma gyar 
kö zön ség a bé csi be mu ta tó kö zön sé gé vel szem ben 
nem ész lel te a da rab kor kri ti kát szol gá ló tró pu sait. 
Az ope rett óriá si si ke ré ben a ze ne ját szot ta a fô sze -
re pet, s nem a lib ret tó. A ma gyar pub li ku mot a 
fran cia víg já té kok ból jól is mert for du la tok szó ra -
koz tat ták: a tör té net mu lat sá gos és for du la tos ré -
szei, a szel le mes dia ló gu sok és a fél reér té sek.20 Ez 
a be fo ga dói ma ga tar tás, mely a tör té net szer ve zô -
dé sé re kon cent rált, va la mint a lát vá nyos dísz le tek -
re és jel me zek re, ked ve zett az an gol o pe rett 
beáram lá sá nak. Az el sô an gol ope ret tet, Ar thur Sul -

li van A mi ká dó cí mû da rab ját a Nép szín ház mu tatta 
be 1886-ban, majd ezt kö vet te Sid ney Jo nes–Owen 
Hall Gé sák ja. Az an gol ope rett fel tû né se a ma gyar 
szín pa don ang lo má niát in dí tott el. Az an gol ope -
rett ben a szín pa di tánc és a lát vá nyos ság ját szot ta 
a fô sze re pet, szem ben a bé csi vel, mely a lát vá nyos -
ság el le né re szö veg-cent ri kus volt. Az an gol bur -
leszk-o pe rett nép sze rû sé ge Pes ten az 1900-as évek 
ele jén ért te tô pont já ra, mely egy ben jel zi, hogy a 
szá zad for du ló ra meg vál to zott a kö zön ség igény: a 
pub li ku mot a di na mi kus szín pa di moz gás és a szí -
nes lát vány ha tá sa von zot ta s káp ráz tat ta el. 

A Jo nes után kö vet ke zô kom po nis ták más irány -
ba te rel ték az ope rett-stí lust: az éne ket mind job -
ban hát tér be szo rí tot ták, a cse lek mény nél kü lö zött 
min den fé le ko he ren ciát, csak a tánc és a lát vány 
vált fon tos sá. Ez a hang súly el to ló dás a ma gyar ope -
rett-kí sér le tek ben is érez tet te ha tá sát. Ro senz weig 
Vil mos Asszony re ge ment (1899) cí mû mû ve a zenés 
bo hó zat, az ope rett és a re vü sze rûen felépí tett je -
le ne tek ke ve re dé sé bôl lét re ho zott pro duk ció volt. 
A Ma gyar Szín ház elôadá sá ban a má so dik fel vo nás 
je le ne tei nek pon to san ki dol go zott ko reog rá fiá ja, 
va la mint a pa zar és pi káns jel me zek ha tá ro zot tan 
jel zik az el moz du lást a re vü fe lé.21 Az 1905-ös Exlex 
cí mû Ki rály Szín ház -i pro duk ció pe dig már két ség -
te le nül a re vü mû fa já ba so rol ha tó: messze me nôen 
le mon dott a kau zá lis össze füg gés rôl, meg ta gad ta a 
szi lárd, elô re rög zí tett ke re te ket. A lát vá nyos képek 
gyors egy más után ja le he tet len né tet te, hogy bár mi -
fé le ko he rens tör té net lét re jöj jön. Egy ko ra be li tu -
dó sí tás ér zék le tes ké pet fest er rôl a pro duk ció ról: 
„A leg szebb lá nyok, mint megannyi bú za-, ku ko -
ri ca-, bor-, stb. cso por tok lej te nek elénk. Szín nel 
és ra gyo gás sal te lik meg min den. S e sok szín be, 
fény be be le csör tet a ma gyar ha tos fo gat: hat tü zes 
csi kó, hat gyö nyö rû, for más leány van be le fog va.”22 

A kor ural ko dó po li ti kai ten den ciá ja, a Rá ko si 
Je nô ál tal meg hir de tett „egy sé ges ma gyar ál lam”, 
va la mint a „har minc mil lió ma gyar” esz mé nye a bé -
csi ope rett Mo nar chia-cent ri kus sá gá val, az an gol, 
és a re vü-o pe rett koz mo po li tiz mu sá val szem ben 
olyan al ko tá so kat kí vánt a mû vé sze tek te rü le tén, 

18 Clif ford Ge ertz, Az ideo ló gia mint kul tu rá lis rend szer, in Uô, Az ér tel me zés ha tal ma, Bu da pest, O si ris, 2001, 49.  
19 Ar bei ter zei tung, 1920. 05. 5. Idé zi Mar tin Licht fuss, i. m., 159.  
20 Ma gyar Szín ház tör té net, 1837–1920, fô szer kesz tô Szé kely György, 137.  
21 „A nôk jel me ze úgy van meg szab va, hogy a ka rok és a váll jó ré sze fö det len, és a mû ér tô sze mek nek nem min den na pi 

lát ványt nyújt.” Egyetér tés, 1899. no vem ber 25. 
22 Ma gyar Nem zet, 1905. már cius 15.
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me lyek ké pe sek a nem ze ti iden ti tás megerô sí té sé -
re. Az 1900-as évek ele jén fel tû nô na cio na lis ta ideo -
ló giák (Rá ko si, Bek sics, Ho it sy) csu pán rend szer -
be fog lal ták a kor köz gon dol ko dá sá ban je len lé vô 
esz mé ket. „Amit ír tak, az nem for rá sa, de ered mé -
nye volt a kor ural ko dó köz han gu latá nak. Ugyanaz 
a gon dol ko dás, amely az ô mû veik ben nyert ki fe -
je zést, nyi lat ko zott meg a ma gyar saj tó nagy ré szé -
ben, ahol eze ket a gon do la to kat ap ró pénz re vál tot -
ták fel és így hoz ták nap-nap után for ga lom ba. A 
ha tás nem is ma radt el. A nem zet kezd te ere jét túl -
be csül ni és el len sé geit sem mi be ven ni.”23 A „ma -
gyar ság mint ural ko dó nem zet” fan taz ma gó ri kus 
ideá já nak rep re zen tá lá sá ra a Nem ze ti Szín ház lett 
vol na (hi va ta lo san) hi va tott, hi szen „a nem ze ti szín -
ház-el gon do lá sa már fo gan ta tá sá tól kezd ve össze -
kap cso ló dik a ha ta lom mal, a nem ze ti iden ti tás sal 
és a (kul tu rá lis) le gi ti má ció val”.24 A Nem ze ti Szín -
ház azon ban a szá zad for du lón nem töl töt te be az 
iden ti tás kép zés sze re pét. Egy részt mû sor po li ti ká -
já nak kon zer va ti viz mu sa meg gá tol ta a po li ti kai 
ideo ló giá val fel vér te zett nem ze ti te ma ti ká jú da rab 
szín re vi te lét, más részt a kö zön ség nagy ré szét a ma -
gán szín há zak von zot ták ma guk hoz.25 A Nem ze ti 
Szín ház zal el len tét ben, a Rá ko si Je nô ál tal pro pa -
gált „ha tal mas egy sé ges nem ze ti Ma gyaror szág”26 
meg te rem té sé nek szé les kör ben el ter jedt gon do la -
ta olyan fó ru mot kí vánt, amely ha tal mas tö me ge -
ket von zott, il let ve olyan al ko tást, amely bô vel ke -
dett ideo ló giai jel sza vak ban és po zi tív ma gyar ság-
ké pet fest ve ösz tön zô leg ha tott. Ezt az iden ti tás -
kép zô sze re pet je le nít het te meg a Já nos vi téz, amely 
– né mi iró niá val – a na cio na lis ta el kép ze lé sek il lu -
zó ri kus sá gá hoz il lô me sei ke ret be ágyaz ta a cse lek -
ményt.

Já nos vi téz reflek tor fény ben – a po li ti ka szín pa dán 
 

A Já nos vi téz te hát egy szer re fe lelt meg a kor po -
li ti kai el vá rá sai nak, s elé gí tet te ki a kö zön ség 
szó ra ko zás irán ti igé nyét. A be ve ze tô ben idé -

zett re cen ziók is alá tá maszt ják ezt az el kép ze lést, 
hi szen a köz tu dat ban el ter jedt ideo ló giai jel sza vak -
kal fo gal maz ták meg íté le tü ket, s ez zel azt su gall -
ták, hogy a da rab (be)tel je sí tet te iden ti tás kép zô 
felada tát. Ez a né zet azon ban több szem pont ból 
meg kér dô je le zô dik, s egyút tal le lep le zô dik a kri ti -
kák ideo ló giai irá nyult sá ga. Egy részt a Já nos vi téz 
dra ma ti kus szö ve gé nek elem zé sé vel ki mu tat ha tó -
vá vál nak a da rab le zá rá sá nak meg vál toz ta tá sá ból 
fa ka dó szer ke ze ti kö vet ke zet len sé gek, me lyek fe -
lülír ják a ha za sze re te tet szim bo li kus je len té sét. 
Más részt a Já nos vi téz cse lek mé nyé ben hi posz ta zált 
ant ro po ló giai alap mo dell re konst ruk ció já val prob -
le ma ti kus nak tû nik az iden ti tás vál tás si ke res sé ge 
is, azaz (a vizs gá ló dás ered mé nyét elô re bo csát va) 
Já nos vi téz be ta go zó dá sá ra csak for má lis ér te lem -
ben ke rül sor. 

A dal já ték re cen ziói ugyan je lez ték, hogy Ba ko -
nyi Ká roly szö ve ge Pe tô fi Sán dor Já nos vi téz cí mû 
el be szé lô köl te mé nye nyo mán ké szült, ám az átírás 
mér té ké re és mi lyen sé gé re nem tér tek ki: „Vé ge ze -
tül szen tel jünk egy pál ma ágat a da rab fô szer zô je: 
P. S. em lé ké nek, mert bár ha ró la – sze gény rôl – 
kis  sé meg is fe led kez tek: cse kély ré sze ne ki is lesz 
a si ker ben”.27 Jól le het Ba ko nyi je len tô sen meg rövi -
dí tet te a Pe tô fi-mû vet, hi szen Já nos vi téz ka landjai -
ból csu pán egyet ha gyott meg, a Fran cia ki rály ud -
va rá ban ját szó dó epi zó dot, mely nek so rán Jan csi 
meg men ti a fran cia né pet a tö rök csa pa tok tól.28 Az 
így meg ma ra dó cse lek ményt Ba ko nyi há rom rész -

23 Gratz Gusz táv, A dua liz mus ko ra, Bu da pest, Ma gyar Szem le Tár sa ság, 1934, 374. Az an ti li be rá lis, an ti sze mi ta po li ti kai 
né ze tek és a kul tu rá lis gya kor lat össze füg gé sé rôl bô veb ben lásd Carl E. Schors ke, Bé csi szá zad vég, Bu da pest, He li kon, 
1998. 

24 A Nem ze ti Szín ház idé zett felada tá ról lásd bô veb ben Im re En Zol tán, (Nem ze ti) ká non és (nem ze ti) szín ház: Vi ta a Bánk 
bán 1930-as cen te ná riu mi mi se en scène- jé rôl, in Az el be szé lés mó do za tai, Jó zan Il di kó, Kul csár Sza bó Er nô, Sze ge dy-
 Ma szák Mi hály (szerk.), Bu da pest, Osi ris, 2003, 108.  

25 A Nem ze ti Szín ház igaz ga tói poszt ját eb ben az idô ben Som ló Sán dor fog lal ta el, aki gá tat ve tett min den új iro dal mi és 
mû vé szi stí lus irány zat nak: az aka dé miz mus esz mé nyeit szol gál ta, és igye ke zett meg ta lál ni azo kat a ma gyar szer zô ket, 
akik en nek az íz lés nek meg fe lel tek. Eb ben az idô ben, azon ban a ma gyar iro da lom nak már csak a leg gyen gébb epi gon -
ré te ge ra gasz ko dott a „nép nem ze ti” gon do lat vi lág hoz vagy az új ro man ti kus drá ma esz köz tá rá hoz. Som ló mégis ezek re 
a mû vek re ala poz ta a Nem ze ti Szín ház mû so rát. Lásd bô veb ben Szé kely György, Az arany kor és ár nyé ka (1873–1919), 
in A Nem ze ti Szín ház 150 éve, Bu da pest, Gon do lat, 1987, 57–97.  

26 Idé zi Gratz Gusz táv, i. m., 371.  
27 Ha zánk, 1904. no vem ber 20. 9. 
28 A ka lan dok szín pa di rea li zá ció ja pe dig ki vi te lez he tô lett vol na, s egy ben ki szol gál ta vol na a kö zön ség lát vá nyos ság iránti 

igé nyét.
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re osz tot ta. Az el sô fel vo nás tar tal má ban, hang vé -
te lé ben és esz köz tá rá ban a klasszi kus nép szín mû -
ve ket idéz te. A kö vet ke zô a bé csi, de még in kább 
a fran cia ope ret tek vi lá gá val mu ta tott ro kon sá got. 
A har ma dik fel vo nás pe dig az arc hai kus tün dé ries 
já ték min tá ját kö vet te. Átira tá ban a dal já ték is más -
ként vég zô dött, mint Pe tô fi el be szé lô köl te mé nye. 
A tün dér ki rállyá ko ro ná zott Já nos vi téz ben a fel -
hang zó fu ru lya szó ha tá sá ra el lenáll ha tat lan hon -
vágy éb red, és ked ve sé vel, Ilus ká val ha za tér szü lô -
fa lu já ba.29 Sen ki nek nem ju tott eszé be meg em  lí te -
ni, hogy Ba ko nyi átira ta je len tô sen el tért Pe tô fi Já -
nos vi té zé nek le zá rá sá tól. En nek a hall ga tás nak két 
oka le he tett: egy részt a kor szak iro da lom tör té ne ti 
ké zi köny veit, egyéb szak mun káit és is ko la köny veit 
ta nul má nyoz va, úgy tû nik, hogy Pe tô fi Já nos vi té -
ze nem tar to zott a leg nép sze rûbb ol vas má nyok kö -
zé és a szak em be rek sem ér té kel ték túl sá go san 
nagy ra.30 Más részt, az ideo ló gia ol da lá ról, Pe tô fi el -
be szé lô köl te mé nyé nek be fe je zé se, egyál ta lán nem 
fe lelt meg a kö zön ség el vá rá sá nak, hi szen Pe tô fi 
mû vé nek le zá rá sa azt su gall ja, hogy a bol dog ság 
eléré se, az igaz sze re lem be tel je sü lé se csak az ir rea -
li tás vi lá gá ban, Tün dér or szág ban ér he tô el. A szín -
pa di Já nos vi téz zá ró je le ne te ez zel el len tét ben a ha -
za sze re tet re he lyez te a hang súlyt.31 A Pe tô fi-mû né -
pies te ma ti ká ja, va la mint az, hogy a mû nem volt 
ben ne a köz tu dat ban, le he tô sé get te rem tett ar ra, 
hogy a szín pa di já ték ma gát ere de ti ként (mind né -
pi, mind iro dal mi ér te lem ben) tün tes se fel, s mo -
del lál ja a nem ze ti ideo ló giát. A fen tiek ér tel mé ben 
amennyi ben Pat ri ce Pa vis nak az örök ség / ha gyo -
mány mo dern és poszt mo dern ke ze lé sé rôl ki fej tett 
né ze teit32 nem a mi se en scène- re, ha nem a dra ma -
ti kus szö veg átírá sá ra, azaz a Pe tô fi-mû és a dal já -
ték szö ve gé nek re lá ció já ra, vo nat koz tat juk, azt 
mond hat juk, hogy Ba ko nyi szö veg ke ze lé se ha son -
ló sá got mu tat a „mar xis ta örök ség gel”, mely egy 

adott kul tú ra esz méi nek erô sí té se cél já ból a sa ját 
ideo ló giá já nak meg fe le lô, po zi tív ele me ket vá laszt -
ja ki egy szö veg bôl, s ily mó don egy szer re „sze lek -
tív”, „hó do ló”, „mi li táns” és „haj lé kony”. 

A dal já ték be fe je zé se óriá si si kert ara tott, a ha -
za sze re tet poé ti kus meg je le ní té se va ló ban buz dí tó 
erô vel bírt: „men je tek el a Já nos vi téz re és ta nul ja -
tok va la mit ti is, akik el fe lej ti tek az édes ott hont! 
Óh, ha rá tok is ha tás sal vol na a fu ru lya szó…”.33 A 
le zá rás cél za tos sá ga min den nél lé nye ge sebb volt, 
hi szen ma ga Ba ko nyi sem tet te szó vá, hogy Beö thy 
hú zá sa dra ma tur giai kö vet ke zet len sé get ered mé -
nye zett. Já nos vi tézt ha za hív ja a fu ru lya szó, s hogy 
az im már elért bol dog ság ne vesszen kár ba, hát Ilus -
ka is ve le tart. Azt azon ban Já nos vi téz (Ilus ka pe -
dig még in kább) el fe led te, hogy Ilus ka meg halt, 
hisz – me sé be il lô mó don – csak így ke rül he tett 
Tün dér or szág ba. Ám ha Já nos vi téz pró ba té te lé nek 
ré sze ként ér tel mez zük a zá ró je le ne tet, ak kor Ilus -
ka „élet re hí vá sa” óha tat la nul is felidé zi Or feusz és 
Eu ri di ké tör té ne tét. S mi vel itt Jan csi „nem néz 
vissza”, a le zá rás egy részt a sze re lem apo teó zi sa -
ként, s nem ki zá ró la go san a ha za sze re tet je le ként 
ér tel me zô dik, más részt, a ha za sze re tet-kon cep ciót 
el len sú lyo zan dó mó don, ez a le zá rás, s az ala kok 
kap cso la ta a me lo drá mák esz köz tá rá val mu tat ro -
kon sá got. Jan csi és Ilus ka sze rel me, va la mint az 
örök sze rel mes, ám meg seb zett Ba gó vi szony rend -
sze re in ter tex tu á lis pár be széd be kezd a ti zen nyol -
ca dik szá zad eme ked velt mû fa já val. 

A kri ti kák ban em lí tett „ôsi”, „ere de ti” ma gyar 
múlt, ez eset ben a pa rasz ti vi lág, a be fe je zés hez ha -
son lóan szin tén kli sé sze rû. Jan csi jel lem vo ná sait a 
ma gyar nép gyö ke rei vel hoz ták össze füg gés be, jól -
le het Ba ko nyi pusz tán kö vet te a nép szín mû írók 
gya kor la tát, ami kor megal kot ta Já nos vi téz se ma -
ti kus alak ját. En nek be lá tá sá hoz elég se gít sé gül hív -
ni a szá zad elô egyik is mert nem zet ka rak te ro ló giai 

29 Bó kay Já nos leírá sa sze rint az új be fe je zés Beö thy Lász ló nak, a Ki rály Szín ház ak ko ri igaz ga tó já nak volt kö szön he tô: „ne -
kem va la hogy nem tet szik a vé ge, nem te he tek ró la… Ez a Tün dér or szág, ez a Tün dér ki rály és a Tün dér ki rály né, mint -
ha elüt ne az egész da rab egy sze rû, har ma tos poé zi sé tôl (…) ez itt va ló ban gye re kek nek va ló me se já ték, ahogy La zó szok -
ta mon da ni… Itt hiány zik va la mi: el kel le ne mé lyí te ni, meg kel le ne ne me sí te ni”. Bó kay Já nos, Egy ró zsa szál szeb ben be -
szél… Bu da pest, 1969, 222. 

30 Bô veb ben lásd Nagy Il di kó, „Há rom szí nû a zász ló” (dok to ri ér te ke zés), Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú zeum és In té zet 
Könyv tá ra, 1991, 69–72.  

31 A be fe je zés ilye tén meg vál toz ta tá sát akár egy fel té te le zett összees kü vés-el mé let tel is ma gya ráz hat nánk, hi szen Ba ko nyi 
szö ve gén Beö thy ja vas la tá ra vál toz tat tak, Beö thy ro ko ni kap cso lat ban állt Rá ko si Je nô vel, aki – ahogy em lí tet tük – na -
cio na lis ta né ze tek pro pa gá to ra volt. Ter mé sze te sen, ezt a „fel té te le zést” nem fo gad hat juk el, mi vel nem tá maszt ja alá sem -
mi fé le szín há zi do ku men tum. 

32 Pat ri ce Pa vis, A poszt mo dern szín ház ese te: a mo dern drá ma klasszi kus örök sé ge, in Szín ház, 1998/3., 10–22. 
33 Za lai köz löny 1907. jú nius 8. 3. idé zi Nagy Il di kó, i. m., 88. 
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mun ká ját, Pe kár Ká roly A ma gyar nem ze ti nép rôl cí -
mû mû vét. Pe kár ta nul má nya tar tal maz za a leg több 
olyan szte reo tí piát, amely a ma gyar ság ról a kor -
szak ban is me re tes volt. Né ze te sze rint a ma gyar ság 
fô jel lem bé li sa já tos sá gai hoz tar to zik a ha za fias ság, 
büsz ke ség, szi laj ság, szen ve dé lyes ség, jó szív, erô 
és ener gia.34 Vagyis el mond ha tó, hogy a Já nos vi -
téz legalább annyi ra volt „iga zán ma gyar”, mint a 
bé csi ope ret tek ál tal fes tett ma gyar ság-kép, ahol a 
ma gyar sze rep lôk és a ma gyar mi liô csak dísz let 
volt, a fi gu rá kat a kül föl dön a ma gyar ság gal kap -
cso lat ban el ter jedt szte reo tip tu laj don sá gok jel le -
mez ték. A Já nos vi téz szö ve gé nek ol va sa ta te hát azt 
bi zo nyít ja, hogy az ideo ló gia ki szol gá lá sa ér de ké -
ben a da rab ér té ke lé se kor el sik lot tak bi zo nyos szer -
ke ze ti kö vet ke zet len sé gek fe lett, il let ve azt sem rót -
ták fel a dal já ték nak, hogy új ra elô ve szi a nép szín -
mû vek esz köz tá rát, mely nek kor sze rût len sé gét pe -
dig már sok kal ko ráb ban ki fo gá sol ták (hisz emiatt 
vál tot ta fel a nép szín mû vet az ope rett). Csak míg 
a nép szín mû vek be fo ga dá sa kor tisz tá ban vol tak az -
zal, hogy azo kat nem az iga zi pa rasz ti-né pi vi lág 
hû rep re zen tá ció ja ként kell ér tel mez ni,35 ad dig a 
Já nos vi téz re cep ció ja el fe lejt kez vén er rôl a mû vi, 
il lu zó ri kus vi lág ról, köz vet len kap cso la tot lé te sí tett 
az ôsi, ma gyar múlt és a da rab kö zött. 

Gya nít ha tó, hogy a Já nos vi téz fen tiek ben vá zolt 
sab lo nos sá ga, nem kis mér ték ben hoz zá já rul ha tott 
ah hoz, hogy az eb ben az idô szak ban egy mást gyor -
san vál tó po li ti kai rend sze rek mind fel hasz nál ták 
a da ra bot sa ját ideo ló giá juk rep re zen tá lá sá ra. Míg 
a be mu ta tót kö ve tôen a da ra bot a ma gyar nép sor -
sá nak, tör té nel me for gan dó sá gá nak szim bó lu ma -
ként ér tel mez ték, ad dig a re cep ció tör té net ké sôb -
bi fe je ze teit vé gig te kint ve el moz du lás ér zé kel he tô 
et tôl a fel fo gás tól. A dal já ték to ta li zá ló ér tel me zé -
se (mint a ma gyar ság szim bó lu ma) a le zá rás sal kap -

cso la tos meg jegy zé sek fe lôl is prob le ma ti kus nak 
tûnt. Hi po té zi sem sze rint a re cep ció tör té net egyes 
ál lo má sai megerô sí tik azt a té zist, mely  sze rint a 
szö veg ben lé vô szim bo li kus fo lya ma tok al le go ri -
kus meg sza kí tá sok kal szö vôd nek át.36 A da rab szín -
há zi re cep ció tör té ne tét át te kin tô aláb bi rész ben 
azok ra az elôadá sok ra kon cent rá lok, me lyek vi lá -
go san jel zik az el moz du lást a szim bo li kus to ta li zá -
ló ér tel me zés tôl. 

Koch La jos a Já nos vi téz re cep ció tör té ne tét elem -
zô ta nul má nyá ban a da rab el sô elôadá sá nak és to -
váb bi ju bi leu mai nak bi zo nyos po li ti kai ese mé nyek -
kel va ló egy beesé sét vizs gál ja.37 Az egy beesé sek na -
pi po li ti kai szin ten is óra mû-pon tos sá gúak vol tak: 
a da rab ele jén meg je le nô hu szá rok nak és a nem ze -
ti zász ló fel pánt li ká zá sá nak óriá si si ke re azt a ma -
gyar kö ve te lést idéz te, mely a né met nyel vû és oszt -
rák szel le mû had se reg ben a nem ze ti szim bó lu mok 
je len lé tét és a ma gyar ve zény le ti nyelv hasz ná la tát 
sür get te. 1903-ban a Par la ment ben is na pi rend re 
ke rült had se reg-fej lesz té si bead vánnyal kap cso la -
tos prob lé mák is épp a be mu ta tó nap ján ol dód tak 
meg.38 Mindemel lett a zász ló rek vi zi tu ma Rá ko si 
gon do la tát is felidéz het te a kö zön ség nek: „en nek 
kel le ne min den ma gyar em ber – po li ti kus és nem 
po li ti kus – zász ló já ra felír va len ni: har minc mil lió 
ma gyar, – és meg vol na old va min den kér dé sünk 
egy csa pás sal”.39 A Já nos vi téz kö vet ke zô ju bi leu mi 
elôadá sai is po li ti kai gyô ze lem mel kap cso lód tak 
össze, azaz hir det ték, s megerô sí tet ték a ma gyar -
ság „ki vá lasz tott sá gát”. A hu szon ötö dik elôadás kor 
ver ték ki a par la ment bôl a da ra bon to kat, a het ven -
ötö dik elôadás sal a dia dal mas koa lí ció vá lasz tá si 
gyô zel mét ün ne pel ték, a szá za dik elôadás pe dig az 
új par la ment összeülé sé nek nap já ra esett. A há rom -
szá za dik elôadás az új bé csi bé ke meg kö té sé nek 
ide jén zaj lott, amely kor mány ra emel te And rás syt, 

34 Pe kár Ká roly, A ma gyar nem ze ti nép rôl. A ma gyar nem ze ti gé niusz esz té ti ká ja, Bu da pest, 1906, 62–66. 
35 „Per sze sok min den volt még a nép szín mû vek ben, ami na gyon messze esett a va ló élet tôl. Nagy já ból min den. De nem is 

a va ló sá got akar ták lát ni. Álom vi lág ra vágy tak.” Dr. Tru man Ká roly né, Rész le tek a tá pió szent már to ni szín ját szás és a 
nagy ká tai szín ját szó moz ga lom tör té ne té rôl, in Szín ját szók év köny ve, Bu da pest, 1972, idé zi Nagy Il di kó, i. m., 30.  

36 „Míg a szim bó lum egy azo nos ság vagy azo no sí tás le he tô sé gét kí ván ja meg, az al le gó ria min de nekelôtt a sa ját ere de té tôl 
va ló el tá vo lo dást je lö li, s le mond va az idô be li egy beesés nosz tal gi kus vá gyá ról, nyel vét eme idô be li kü lönb ség ré vén keletke -
zô üres tér ben te rem ti meg.” Paul de Man, A tem po ra li tás re to ri ká ja, in Az iro da lom el mé le tei I., Pécs, Je len kor, 1996, 31. 

37 Koch La jos, Ka csoh Pong rác Já nos vi téz-e: ada lék a bu da pes ti szín ját szás tör té ne té hez, Kü lön le nyo mat a Fô vá ro si Könyv tár 
Év köny ve XI. kö te té bôl, 1941. 

38 Fe jér vá ry Gé za, hon vé del mi mi nisz ter lét szám eme lé si ja vas la ta obst ruk ció ba ful ladt. A Ti sza-kor mány el ha tá roz ta, hogy 
fel szá mol ja a ma gyar par la ment mû kö dé sét ve szé lyez te tô obst ruk ciót: egy szín já ték ke re té ben, fél be sza kít va az el len zék 
obst ruk ció ját, Per czel De zsô ház el nök je lé re (zseb ken dô jé nek jel adá sá ra) hí vei vel meg sza vaz tat ta a ház sza bá lyo kat meg -
szi go rí tó és az obst ruk ciót til tó tör vény ja vas la tot. 

39 Idé zi Gratz Gusz táv, i. m., 371. 
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We ker lét és Kos suth Fe ren cet. A négy szá za dik 
elôadás po li ti kai szen zá ció ja pe dig a Désy- Lu kács 
per volt. Az el sô vi lág há bo rú után be kö vet ke zett 
for ra dal mi idôk nem ked vez tek a Já nos vi téz nem -
ze ti beál lí tott sá gá nak. A Já nos vi téz volt az el sô da -
rab, ame lyet a pro le tár dik ta tú ra ki tö ré sét kö ve tô 
na pon a köz ok ta tás ügyi nép biz tos le til tott a mû -
sor ról. A há bo rú és a for ra dal mak után azon ban is -
mét szük ség volt a Já nos vi téz re: 1919. de cem ber 
19-én újí tot ták fel a Ki rály Szín ház ban. A tria no ni 
dön tés nyil vá nos ság ra ke rü lé se után pe dig már tu -
da to san és szé les kör ben hasz nál ták fel, il let ve ki 
eze ket az egy beesé se ket. 1920. ja nuár 22-én ke rült 
sor az öt szá za dik elôadás ra. Az év for du lót az el -
vesz tett ma gyar te rü le tek rôl megem lé ke zô gyász -
ün nep ség gel kap csol ták össze. A szín ház nem ze ti 
szín ben pom pá zott, ha tal mas há rom szí nû lo bo gók 
és gir lan dok dí szí tet ték a né zô te ret. A pá ho lyok pe -
re mé re az egyes vár me gyék cí me reit he lyez ték el, 
az ide gen ké zen lé vô ket gyász fá tyol lal ta kar ták le. 
A Him nusz el hang zá sa után Rá ko si Je nô állt a szín -
pad ra, s a Já nos vi téz szim bo li kus ere jé rôl be szélt: 
„Mi dôn a mo dern szín pad odaad ta ma gát a 
könnyû vé rû ope rett nek, ak kor e szín pa don e mû -
ben szép, sze rény leány ka ként je lent ke zett a ma -
gyar mú zsa, a ma gyar gé niusz. Ere de ti ma gyar sá -
gá val gyô zött és az úr rá lett ide gen szel le met elûz -
te. (…) Ez a já ték hoz ta meg a bi zo nyí té kát, hogy 
csak a tes tet le het megöl ni a lel ket nem, csu pán az 
or szá got le het meg sem mi sí te ni, a nem ze tet nem. 
Já nos vi téz, aki ka lan do kon, ve sze del me ken ke -
resz tül ván do rol, hogy dia dal ra jus son, a ma gyar 
nem zet szim bó lu ma”.40 Be szé dé nek le zá rá sá ban, 
azon ban az ed di giek tôl el té rôen más ban lát ta a Já -
nos vi téz sze re pét. Míg az elô zô pél dák ban a Já nos 
vi téz pél da mu ta tó mû al ko tás ként „funk cio nált”, ad -
dig itt a dal já ték cse lek mé nyé vel el lent mon dó ér -
te lem ben ke rült a po li ti ka szín pad já ra. Be szé dét a 
kö vet ke zô gon do la tok kal zár ta Rá ko si: „So ha dög -
ma da rak olyan ra ja, mint ezút tal nem ro han ta meg 
a ma gyart. De a ma gyar tu rul ki fog új ra tol la sod -
ni, a kör mei ki fog nak éle sed ni, a csô rét ki fog ja 
kö szö rül ni és ahány ilyen ma dár jön, sas ke se lyû és 
vér cse, mind el fog ja ker get ni és a ma gyar meg ma -
rad a Kár pát szik láin örök idô kig. És ezt ün ne pel -
ni, Tisz telt Uraim, eb ben a kis da rab ban há zi kör -
ben tisz tes ség, di csô ség és be csü let.”41 Rá ko si ér -

tel me zé sé ben te hát már egy har cos Já nos vi téz je -
le nik meg, aki nem akar sen kit meg men te ni (el -
lentét ben a da rab bal, ahol Jan csi se gít a fran cia ki -
rály nak a tö rö kök le gyô zé sé ben), ha nem in kább 
ma ga fegy ver ke zik az el len ség gel szem ben. A re -
cep ció tör té net ed di gi ál lo má sai te hát azt jel zik szá -
munk ra, hogy a „di csô sé ges” és „gyá szos” na pok a 
ma guk ideo ló giai cél za tos sá guk nak meg fe le lôen ér -
tel mez ték (s így al le go ri zál ták) a Já nos vi tézt. 

A Já nos vi téz re cep ció tör té ne té ben kiala kult ka -
no ni kus ér tel me zés a da ra bot a ha tár át lé pés he lyé -
nek te kint het te. Az ed di giek bôl te hát a kor szín há -
zi kon tex tu sá nak (bé csi, an gol ope ret tek ha tás me -
cha niz mu sa), va la mint a kor szak tár sa dal mi do ku -
men tu mai nak (az elôadás és a po li ti kai ideo ló gia 
össze füg gé se) fel tér ké pe zé sé vel ar ra a kö vet kez te -
tés re jut ha tunk, hogy a Já nos vi téz ké pes volt be -
töl te ni iden ti tás kép zô sze re pét. A to váb biak ban a 
dra ma ti kus szö veg fe lôl vizs gá lom meg ezt az ant -
ro po ló giai alap mo dellt. Hi po té zi sem sze rint a drá -
ma szö veg szint jén az iden ti tás vál tás prob le ma ti -
kus nak tû nik, azaz a cse lek mény csak for má lis ér -
te lem ben jut tat ja el alak jait a be ta go zó dás fá zi sá -
ba. A szö veg struk tu rá lis elem zé sé hez az átmenet 
Ar nold van Gen nep ál tal kiala kí tott rí tusának fo -
gal mát hasz ná lom. 

Az át me net rí tusa (ri te de pas sa ge) az élet krí -
zis-hely ze tei ben (szü le tés, beava tás, há zas ság, szü -
lés, ha lál) biz to sít ja az egyik élet for má ból a má sik -
ba va ló biz ton sá gos át me ne tet. Ezek a ha tár át lé pé -
sek, – me lyek nek leg fon to sabb funk ció ja az, hogy 
iden ti tás vál tást ered mé nyez ze nek, azaz a beava tan -
dó sze mély meg sza ba dul jon ré gi iden ti tás tól és újat 
ve gyen fel – há rom rész re ta go lód nak. Az el vá lasz -
tás fá zi sá ban a transz for má lan dó sze mé lyek el szi -
ge te lôd nek a min den na pi nor má lis nak te kin tett 
élet tôl, ha tár hely zet hez ér kez nek, mely ben ér vény -
te len né vá lik az azt megelô zô Én- konst ruk ci ó. Ezt 
kö ve tôen a kü szöb- vagy transz for má ciós fá zis új 
ta pasz ta la tok meg szer zé sét te szi le he tô vé szá muk -
ra: az adott kö zös ség hie rar chi kus szer ke ze te fel -
bo rul, kiala kul a com mu ni tas rend sze re, s vé gül a 
be ta go zó dás fá zi sá ban im már új iden ti tá suk ban 
nyer nek fel vé telt a tár sa da lom ba.42  

Pe tô fi mû vé ben ez a há rom fá zis könnyen felis -
mer he tô: az el vá lasz tás ki vál tó ja a nyáj szét szé le -
dé se, a li mi na li tás fá zi sa fog lal ja ma gá ba Jan csi ka -

40 Idé zi Koch La jos, i. m., 27–28. 
41 I. m., 28. 
42 Az átmenet rí tusának fo gal má hoz bô veb ben Ar nold van Gen nep, Über gangs ri ten, Frank furt am Main–New York, 1986.
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land jait, s vé gül az új iden ti tás fel vé te le tér be li leg 
is új hely szí nen megy vég be, Tün dér or szág ban, 
ahol Jan csi el nye ri Ilus kát, s ve le együtt a bol dog -
sá got.43 A dal já ték cse lek mé nyé ben azon ban Tün -
dér or szág nem a be ta go zó dás fá zi sát je lö li, ha nem 
a ka lan dok ré sze ként (li mi na li tás) je le nik meg, hi -
szen Jan csi és Ilus ka vissza tér nek kis fa lu juk ba. A 
sze rel me sek za var ta lan bol dog sá gát azon ban to -
vább ra is fe nye get(het)i a Mos to ha. Jan csi és Ba gó 
az Élet ta vá nál ta lál koz nak ve le. Elô ször nem is me -
rik fel, hogy ré gi el len sé gük kel áll nak szem ben, azt 
hi szik, hogy az öreg asszony jó in du la túan meg akar -
ja óv ni ôket a tó ve szé lyei tôl. „Mos to ha: Az a tó a 
hét sö tét bûn ta va. Min den es te kén kö ves láng csap 
ki be lô le és el pusz tít min den élô lényt a vi dé ken. 
Huh! ér zi tek-e már azt a foj tós sza got? Fô zi már a 
kén kö ves lán got a bé ka ki rály! (Min den áron el 
akar ja ôket tá vo lí ta ni a tó tól.)44 Ám a tó vi zén meg -
csil la nó hold fé nye lát ha tó vá te szi „Az élet ta va” 
felira tot. Jan csi ezek után felis me ri a Mos to hát, aki 
szá má ra az ôs-go nosz ké pé ben tû nik fel, s meg bíz -
za Ba gót a go nosz el pusz tí tá sá val. „Ba gó: (há tá ra 
kö ti a rô zsét) Gye re csak! Az tán ha bo szor ka vagy: 
re pülj fel a Szent Gel lért he gyé re! (Az út mel lett le -
ta szít ja a szik lá ról). Mos to ha: Ver jen meg a cso ma, 
Já nos vi téz! Hi hih! (Sep rûn lo va gol va át re pül a szí -
nen)”.45 A Mos to ha ár tó szel lem ként te hát to vább -
ra is élet ben ma rad, no ha a pe ri fé rián, ám át lé pé -
sét a „va ló ság ba” nem aka dá lyoz hat ja meg sem mi. 
A sze rel me sek be ta go zó dá sa te hát csak for má lis ér -
te lem ben zaj lik le, ugyanis a küz de lem köz tük és 
a Mos to ha közt bár mi kor megújul hat, gyô zel mük 
csu pán idô le ges. To váb bá a hely, aho vá a sze rel -
me sek megér kez nek ugyanaz a kis fa lu, ahon nan a 
cse lek mény elin dult. A hely szín is mét lô dé se is azt 
a kör kö rös sé get imp li kál ja, ame lyet a Mos to ha sze -

re pé nél lát tunk. „Nyílt tér ség a fa lu vé gén. (…) A 
ház mö gött pa tak fo lyik, me lyen pal ló ve zet ke resz -
tül. Há tul az országút vo nul vé gig a szí nen, a pa -
tak nál kis kô híd dal, a szín kö ze pén ka vics há nyás sal, 
mely be a fa lu jel zô táb lá ja van be le tûz ve.”46 (kieme -
lés HB). A fia ta lok be ta go zó dá sá nak am bi va len ciá -
ját és la bi li tá sát jel zi, hogy a ház, amely nek a lezárás 
sze re pét kel le ne be töl te nie, ha tá ron, azaz ha tár hely -
zet ben van. A dal já ték ban a Pe tô fi-mû vel el len tét -
ben az iden ti tás vál tás si ke res sé gét prob le ma ti kus -
sá te szi a hely szín vál to zat lan sá ga és ha tár hely zete. 
A kör kö rös ség, mely mind a tér ben, mind a cse lek -
mény me ne té ben (a küz de lem kiújul hat) meg fi -
gyel he tô, iro ni kus vi lág ké pet té te lez.47 

 
Já nos vi téz a ma gán élet ben 

 

A Fis cher- Lich te ál tal té te le zett szo ros kap cso -
lat szí né szi test és tex tu á lis név kö zött a Já nos 
vi téz ese té ben nem ve szé lyez te ti az iden ti tás -

vál tást. A dra ma ti kus szö veg ben iden ti fi ká ciós 
pont ként sze rep lô Já nos vi tézt a kor egyik ün ne -
pelt pri ma don ná ja, Fe dák Sá ri ját szot ta a be mu ta -
tó elôadá son. A szín ház ve ze té se ere de ti leg nem Fe -
dák nak szán ta a sze re pet, hi szen félt at tól, hogy a 
kö zön ség nem fo gad ja el a nemcse rés sze rep osz -
tás.48 A prob lé mát nem az je len tet te, hogy a fér fi -
sze re pet szí nész nô ját szot ta, hi szen a szá zad for du -
lón ki fe je zet ten di va to sak vol tak a nad rág sze re pek. 
Bla ha Luj za pél dául gyak ran fel lé pett fér fi sze re pek -
ben, s Fe dák is el sô si ke rét Husz ka Bob her ce gé nek 
cím sze re pé vel arat ta. A prob lé mát in kább az je len -
tet te, hogy a pri ma don na pa rasz ti ru há ban je lent 
meg a szín pa don, s a nép vi se let az ope rett ben meg -
le pô volt. A be mu ta tó után azon ban a szín ház ve -
ze té se meg nyu god ha tott: Fe dák óriá si si kert ara -

43 A Já nos vi téz cse lek mény me ne té re al kal maz ha tó Propp struk tu rá lis mát ri xa is. Propp A me se mor fo ló giá ja cí mû mû vé ben 
ki mu tat ta, hogy a hôs mí to szok és a tün dér me sék felépí té sük ben a beava tá si szer tar tás szer ke ze tét kö ve tik. Az elôb biek 
fi gye lem be vé te lé vel a Já nos vi téz könnyen leír ha tó te hát a propp -i ka te gó riák kal: hiány felis me rés, út nak in du lás (tér be -
li, idô be li moz gás), a hôs vissza té ré se, felis me rés és le lep le zés, es kü vô, azaz a hiány meg szün te té se. V. J. Propp, A me se 
mor fo ló giá ja, Bp., Osi ris- Szá zad vég, 1995. 

44 Ba ko nyi Ká roly–Hel tai Je nô–Ka csóh Pong rác, Já nos vi téz, Dal já ték há rom fel vo nás ban, Bu da pest, Rá ko si Je nô Bu da pes -
ti Hír lap Új ság vál la la ta, 1904, 98.  

45 I. m., 100.  
46 I. m., 9.  
47 Sze ge dy- Ma szák Mi hály, Az is mét lés mû vé sze te, in Uô: Vi lág kép és stí lus. Tör té ne ti-poé ti kai ta nul má nyok, Mag ve tô, Bu da -

pest, 1980, 365–465. 
48 He ve si Sán dor né ze te sze rint ez a nem cse re in kább a da rab ir reá lis di men zió ját erô sí ti (Ba ko nyi is egy fik tív alak hoz nyúlt 

vissza). Vö. He ve si Sán dor, A ré gi nép szín mû és a ma gyar nó ta, in Uô: A drá ma írás is ko lá ja, Bu da pest, Gon do lat, 1961, 
46–50.
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tott. Egye dül ta lán Mó ra Fe renc ben vál tott ki el -
lenér zést, mi vel Mó ra a szö veg szim bo li kus tar tal -
má val össze fér he tet len nek tar tot ta ezt a szín pa di 
megol dást: „… egy vál las, dél ceg, mar co na Ha dik-
 hu szárt, aki ben csak úgy de li ri zál a fi zi kai erô, Fe -
dák kis asszonnyal ját szat ni – új ra azt mon dom, per -
ver zi tás. Vagy pe dig mél tóz tas sék be val la ni, hogy 
ez a Já nos vi téz nem a Pe tô fi Já nos vi té ze.”49 

Fe dák a fér fias Új Nô meg tes te sí tô je ként sze re -
pelt a közélet ben. Em lék ira tai ból ki de rül, hogy 
min den le he tô sé get meg ra ga dott a rek lám ra. Meg -
je le né sé vel és vi sel ke dé sé vel min dig fel tû nést kel -
tett, kü lön le ges ru há kat vi selt, egyi ke volt az el sô 
au to mo bil tu laj do no sok nak. Igye ke zett részt ven -
ni a kor szak min den je len tôs tár sa dal mi-po li ti kai 
meg moz du lá sá ban. Az 1905–1906-os kor mány za -
ti vál ság ide jén a tu li pán moz ga lom egyik legak tí -
vabb részt ve vô je volt.50 In nen néz ve Fe dák Já nos 
vi téz ként nem annyi ra a csá bí tó, von zó nô ké pét 
köz ve tí tet te, ha nem in kább a nôk egyen jo gú sá gá -
ra he lyez te a hang súlyt.51 Mint ha a dal já ték Francia 
ki rály lá nya kelt vol na élet re Fe dák ban: „Ah, lennék 
csak fér fi: hogy ke res ném a fegy ve rét, hogy vár nám 
a csa pá sait, hogy tér del nék a mel lé re, vér szom ja -
san, kiált va: fic kó add meg ma gad!”52 A na cio nalis -
ta ideo ló gia fe lôl pe dig a nôi Já nos vi téz ki ter jesz -
tet te a da rab ha za fi sá gát, a ma gyar ság felemel ke dé -
sé vel kap cso la tos né ze te ket, me lyek ben min den 
ma gyar pol gár nak – le gyen az fér fi vagy nô – azo -
nos mó don kel lett (vol na) hin nie. 

 
Konk lú zió 

 

A fen ti elem zés so rán több szem pont ból is meg -
kér dô je le zô dött a Já nos vi téz iden ti tás vál tó sze -
re pe és le lep le zô dött a kri ti kák ideo ló giai in -

ten ci ó zus sá ga. A dal já ték be fe je zé se és az ala kok 
vi szo nya a me lo drá mák mû fa ját idéz te, ezál tal nem 
ki zá ró la go san a ha za sze re tet re he lye zô dött a hang -
súly, ha nem a sze re lem apo teó zi sát is je löl te. A dra -
ma ti kus szö veg vizs gá la tá val prob le ma ti kus sá vált 
a kri ti kák ban és a re cep ció tör té net ben kiala kult ka -

no ni kus ol va sat, mely si ke res nek te kin tet te az iden -
ti tás vál tást. A dal já ték eb ben az ér te lem ben nem 
mû kö dik nem ze ti szim bó lum ként, hi szen az ideo -
ló giák vál ta ko zá sát kö vet ve egy más tól el té rô ér tel -
me zé sek nek adott he lyet.  

A dal já ték és a kor po li ti kai ten den ciá já nak szo -
ros össze füg gé sét fel té te lez ve to váb bi vizs gá lat tár -
gyát ké pez he ti az ideo ló giai esz me pro duk ti vi tá sá -
nak fel tá rá sa. In nen néz ve el mond ha tó, hogy nem -
csak a dal já ték te kint he tô „si ker te len nek”, ha nem a 
kor ural ko dó po li ti kai né ze te is, mely ben a nem zet 
to ta li zá ló fel fo gá sa szó lalt meg. A ti zen ki len ce dik és 
hu sza dik szá zad for du ló ján meg je le nô na cio na lis ta 
prog ra mok egy sé ges Ma gyaror szág ról szôtt ál mai 
nem va ló sul tak meg. Rá ko siék sem mi lyen ér te lem -
ben nem ké szí tet tek reá lis ter ve ket, el kép ze lé seik 
nagy ré sze csu pán jól hang zó szó lam ma radt, a va -
ló ság ban ki vi te lez he tet len fan taz magó ria. Si ker te -
len sé gük egyik okát akár a nem zet to ta li zá ló fel fo -
gá sá ban lát hat juk. A nem zet eb ben az ér te lem ben 
ki zá ró struk tú ra, amennyi ben a to ta li zá lás ra irá nyu -
ló bár mi lyen kí sér let nek ki kell zár nia vagy mar gi -
na li zál nia kell mind azon ré szeit, amelye ket ar ra ítél -
tek, hogy ne rep re zen tál ják a to tá lis lé nye get. A 
nem zet te hát egy faj ta kö zép pon tos, lineá ris el be szé -
lés ter mé ke. A Já nos vi téz szö ve ge is ezt a to ta li zá ló 
nem zet-esz ményt mu tat ta fel. Kö zép pon tos nak te -
kint he tô ab ban az ér te lem ben, hogy a nem zet 
esszen ciá lis nak el gon dolt né pi éle tét és az ezt tük -
rö zô ma ga tar tás for má kat te ma ti zál ta, jól le het a mû -
faj tör vény sze rû sé gei nem en ged ték meg, hogy ezek 
va ló ban „hûen” je len je nek meg. A fej lô dés tör té ne ti 
li nea ri tás a re cep ció ol da lá ról kép zô dött meg, mely 
(ezt a ha mis) nem ze ti múl tat pél da adó nak ál lí tot ta 
be a min den ko ri je len szá má ra. 

Ho mi K. Bhab ha Dissze mi Ná ció cí mû ta nul má -
nyá ban a hi sto ri ciz mus fent idé zett nem zet fo gal -
má nak tart ha tat lan sá gát bi zo nyít ja.53 Esszé jé ben az 
an ti-his to ri kus ként ér tel mez he tô tár sa dal mi nar ra -
tí vák ho mo gén ide jé vel szem ben, Bhab ha ket tôs 
idôt té te lez, mellyel ké pes a nem zet to ta li zá ló- ki -
zá ró fo gal mát fel szá mol ni. Ez a két idô Bhab ha né -

49 Idé zi Nagy Il di kó, i. m., 89.  
50 Bô veb ben lásd Fe dák Sá ri, Út köz ben, Bu da pest, 1929. 
51 Fe dák fel lé pé se és po li ti kai sze rep vál la lá sa pár hu za mot ké pez a fe mi nis ták el sô nem ze dé ké nek kép vi se lôi vel. Bô veb ben 

lásd Ju lia Kri ste va, A nôk ide je, in Tes tes könyv II., Kis At ti la Atil la–Ko vács Sán dor s. k.–Odo rics Fe renc (szerk.), Sze ged, 
Ic tus és JA TE Iro da lom el mé le ti Cso port, 1997, 327–357.  

52 Ba ko nyi Ká roly–Hel tai Je nô–Ka csóh Pong rác, Já nos vi téz, i. m., 54.  
53 Ho mi K. Bhab ha, Dissze mi Ná ció: A mo dern nem zet ide je, tör té ne te és ha tá rai, in A kul tú ra nar ra tí vái (Nar ra tí vák 3.). 

Thom ka Beá ta (szerk.), Bu da pest, Ki já rat Kiadó, 1999, 85–121. 
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ze te sze rint a nem zet tör té ne ti ma gya rá za ta (pe da -
gó giai) és élô je le ne (per for ma tív) köz ti sza ka dást 
tük rö zi. Eb ben az ér te lem ben, ha a Já nos vi téz drá -
ma szö ve ge to ta li zá ló is volt, elôadá sá nak mégis si -
ke rült Fe dák sze re pel te té sé vel – s így az adott kor -
ban élô nôk hely ze té nek fel mu ta tá sá val – megidéz -
nie ezt a sza ka dást. A na cio na liz mus be ke be le zô 
stra té giá ja csak a fel szí nen mu tat ko zik erôs nek és 

egy sé ges nek, amint ki pró bá lás ra ke rül il lú zió vá 
fosz lik: „A na cio na liz mus… a fel vi lá go so dás ké pé -
ben pró bál ja ön ma gát áb rá zol ni, de si ker te le nül. 
Mert a fel vi lá go so dás nak ma gá nak is szük sé ge van 
a Má sik ra, hogy sa ját ma ga füg get len sé gét egye te -
mes ideál ként ál lít sa be; ha a va ló ság ban is si ke rül -
ne ön ma gát va ló di uni ver zá li a ként meg te rem te ni, 
ak kor iga zá ból le rom bol ná ön ma gát.”54

54 P. Chat ter jee, Na ti o na list Tho ught and the Co lo ni al World: A De ri va ti ve Dis co ur se, Lon don, Zed, 1986, 17. Idé zi Ho mi K. 
Bhab ha, i. m., 88.


