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van: NY-ban annyiféle zenész van, hogy lehe-
tetlen egy stílusban ellavírozni. Ha az ember 
játszani akar sokakkal és részese kíván lenni 
a ’vérkeringésnek’, akkor nagyon sokféle stí-
lussal képben kell lenni, nincs meg az a luxus 
mint nálunk, hogy ugyanazzal a kis körrel ját-
szanak nyakra főre…, több az impulzus, a fúzió, 
a hibriditás, az interakció és még a periférián is 
világklasszis zenészek vannak, mert akkora a 
verseny. Izgi lehet!”.

7  https://www.youtube.com/watch?v=P_ipMcnPZ-8

Mindezekről is beszélt, példákkal, nevekkel, 
stílus-fogalmakkal és zenei illusztrációkkal 
szólt Németh a Klubrádió zenei műsorában, 
az Örömzenében.7 Amit ezekből egyaránt ki-
hallani, az nem kevesebb, mint a világszinten 
elismert dobtehetség folytonos főszerepbe 
kerülésének esélye, tétje, reménye és perspek-
tívája. Ehhez pedig már egyetlen dobszavunk 
sem lehet…

Turbuly Lilla

Ideje a nevetésnek
A szombathelyi színház 

Farsang 
című előadásáról

A féléves kényszerszünet után Szombathelyen csak úgy sorjáznak a 
bemutatók. Ahogy a gondos háziasszony a kamrából a befőtteket, 
úgy veszik most elő (nem csak itt, a többi színházban is) a karantén 
előtt mindössze egyszer-kétszer játszott előadásokat, az elmaradt 
bemutatókat és a zárt kapuk idején elkészült újakat. Végre újra 
közönség előtt játszhatnak, ha egyelőre csak félházaknak is. Így 
tarthatták meg az eredetileg 2020. december 7-re tervezett Farsang 
bemutatóját 2021. május 7-én. Az előadás játszik is egy kicsit ezzel 
a keserves tapasztalattal: a függönyt az elején félig felhúzzák, majd 
visszaeresztik. Mintha a „most lesz előadás, vagy mégsem lesz” 
bizonytalanságára emlékeztetnének.        

Mészáros Zsolt fotói
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Ion Luca Caragiale (1852-1912) a románok 
egyik legnagyobb drámaírója, darabjait ma is 
gyakran előveszik, és nem csak Romániában. 
Legtöbbet  a Zűrzavaros éjszakát és Az elveszett 
levelet játsszák. Utóbbit a zalaegerszegi nézők 
is láthatták 2001-ben, a szép emlékű Erdei 
Színházban, Merő Béla rendezésében. Nem 
csoda, hogy nagy nemzetközi karriert futott 
be, hiszen ez a választási mesterkedésekről, 
korrupcióról szóló darab ma is sajnálatosan 
aktuális tud lenni. A szerző maró humorú 
komédiái alkalmat adnak arra is, hogy saját 
gyengeségeinkre ismerjünk, magunkon is 
nevessünk.

A Farsang egy szerelmi sokszög- történet, 
hasonlatos a francia komédiákhoz, sok 
félreértéssel, rosszkor nyíló és csukódó 
ajtókkal, vehemens és málé szerelmesekkel. 
De van benne valami sajátos kelet-európai 
íz, a mi kicsikét szánalmasabb és elrajzoltabb 
nyomorúságainkból. Egy borbélyműhely körül 
zajló szerelmi intrikák találkoznak itt a farsan-
gi időszak maszkos mulatságaival. A Mohácsi 
testvérek (a rendező, Mohácsi János és író-dra-
maturg testvére, Mohácsi István) pedig a tőlük 
megszokott módon átírták, a rájuk jellemző 

szójátékokkal, nyelvi leleményekkel megspé-
kelték a történetet és a szöveget. (Szegény 
színészeknek nincs könnyű dolguk ezekkel a 
sokszor retorikai körmondatokba gombolyí-
tott, nyelvtörő szavakkal megtűzdelt

 „mohácsiádákkal”; érezni néha, hogy még 
nem reflexből, hanem erős átgondolásból jön-
nek bizonyos mondatok a szájukra.) És hogy 
mindjárt az elején jelezzék, mire számíthatunk, 
a címet is átírták: Farsang avagy ez is mekkora 
egy tahó! címváltozattal játsszák. A dehonesz-
táló kijelentés a borbélysegéd szájából hangzik 
el, ahányszor csak bezárul az ajtó egy udva-
riasan elbúcsúztatott vendég mögött. Jelezve, 
hogy ebben a történetben a képmutatás szá-
mos szereplő sajátja. A Mohácsi testvérek haj-
lamosak még arra is, hogy utaljanak más előa-
dásaikra. Ebben az esetben a végkifejletben 
ott érezhető az általuk már többször, így két 
éve a Szombathelyen is színpadra vitt Liliomfi 
néhány mozzanata. 

Khell Zsolt díszlete visszarepít pár évtized-
del, a 60-as/70-es években láthattunk még 
ilyen forgószékes, kopott bőrüléses, hagyo-
mányos borbélyüzleteket. Hogy a mostan-
ság divatos barber shopok mennyit hoznak 

vissza ennek a világából, azt nem tudhatom, 
hiszen nők ezeket az üzleteket nem látogat(-
hat)ják. Mindenesetre ez a maszkulin világ 
jól illik az előadás felütésére jellemző macsó 
hangnemhez, amelyet később a nők meg-
jelenése és egyre meghatározóbb jelenléte 
ellensúlyoz. Külön színfolt, hogy a két zenész 

-Kovács Márton és Móser Ádám- is a borbé-
lyüzlet „vendége”, s míg zenélnek, hajukban 
ott tekerednek a daueros hajcsavarók. 

Ugyanerre a kelet-európai szocializmusra 
utal a második felvonás lepukkant művelődési 
ház  fílingje a románok nemzeti ünnepét jelző 
Éljen augusztus 23.!felirattal. (Az általam látott 
előadáson az L és a J úgy csúszott egybe O-vá, 
hogy gondolkodtam egy darabig, milyen rej-
tett utalás lehet ez…) Talán a Weöres Sándor 
Színház kezdeti időszakára, a helyőrségi műv-
házra is emlékeztek azzal, hogy a falakat a 
színészek fotói díszítik.

Remete Kriszta jelmezei most duplacsa-
varosak, hiszen a jelmezbál jelmezeit veszik 
magukra az addig is jelmezben játszó színé-
szek. Sok kis, jellemző részleten állhat meg a 
néző tekintete: kockás ing alól kilógó atlétat-

rikó, panofix  bunda, Colombo - ballon. A báli 
jelmezek között a Savaria fesztiválra utalók is 
feltűnnek. 

Vannak túlságosan tekervényesre sikeredett 
szó- és mondatjátékok, és a három és félórás 
előadás a második felvonásban enged egy 
kicsit az intenzitásából. Egyébként azt adja, 
amit a színlap ígér: komédiát esendő sze-
replőkkel és sok humorral. Lehet, hogy a 
Mohácsi-féle színházat kedvelőknek ez egy 
kicsit kevés, hiszen megszokták, hogy nála 
bármikor valami sokkal többe fordulhatnak 
át a dolgok. De lehet, hogy most éppen erre 
van szükség: egy feszültséget, szorongást oldó 
komédiára. Ideje van végre egy kis nevetésnek.

Mohácsi János a főszerepre hozta magával 
kedves színészét, Kocsis Pált, aki most is jól 
érti és érzi a mohácsis nyelvet. Róbert Gábor 
borbélysegédje előre megfontolt szándékkal 
teng túl, hiszen ezt a túltengést is beleszer-
kesztik az előadásba. Mindenkinek vannak jó 
pillanatai, ugyanakkor érezni, hogy az előadás 
még nem érett össze teljesen, és hogy a színé-
szeknek is meg kell küzdeniük azért, hogy a 
féléves szünet után újra felvegyék a ritmust. 
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A női főszerepekben Alberti Zsófi és Herman 
Flóra meggyőzően adják a minden kalamaj-
kát katalizáló, férfihormonokat működésbe 
hozó kikapós szépasszonyokat. Emlékezetes 
Vlahovics Edit Elenájának karcos bölcsessége.  
Lábodi Ádámot inkább drámai szerepekben 
szoktuk látni, most önfeledten komédiázik, és 
ő énekli az előadás záródalát is. 

Ez pedig hangulatában nagyon is eltér az 
addigiaktól. A tapsrendhez felsorakozott szí-
nészek és a nézőtérre gyújtott lámpák alkal-
mat adnak a dalban is megfogalmazott szem-
benézésre. A színészek és a közönség egymást 
feltételező, és most sokáig nélkülözött közös-
sége válik egy percre szinte tapinthatóvá: itt 
vagyunk, újra együtt vagyunk. 

Ion Luca Caragiale után és helyett a Mohácsi 
Testvérek: 
Farsang avagy ez is mekkora egy tahó!
Weöres Sándor Színház, Szombathely
Játsszák: Kocsis Pál, Róbert Gábor, Endrődy 
Krisztián, Alberti Zsófi, Lábodi Ádám, Antal D. 
Csaba, Herman Flóra, Balogh János, Vlahovics 
Edit, Szabó Róbert Endre, Dunai Júlia, Jámbor 
Nándor, Hajdu Péter István, Hajmási Dávid, 
Kovács Márton, Móser Ádám.
Díszlettervező:Khell Zsolt.Világítástervező:Kiss 
Zoltán. Jelmeztervező: Remete Kriszta. 
Zeneszerző:Kovács Márton. Súgó: Jenei Ági. 
Ügyelő:Bors Gyula. Segédrendező: Ostyola 
Zsuzsanna.Rendező:Mohácsi János.
Weöres Sándor Színház, Szombathely, 2021. 
május 15.

Juhász Kristóf

A kustánszegi kanhattyú
Lágyan fodrozódik a kustánszegi tó vize, ízesen rezgő füzek hajolnak 
fölé, a vízfenék iszapjában lusta kagylók pöffeszkednek páncéljuk, de 
főleg rütyvedt ízű húsuk hírének biztos menedékében. A méla alig-
hullámok, hullámocskák, hullám-miniatűrök, és teljesen piszlicsáré 
vízmozgások között halk szavú, büszke göcseji férfiak, mindent ap-
rólékosan számba vevő tekintetű, szilaj derekú göcseji asszonyok, és 
harsány, üde göcseji gyermekek lubickolnak és fickándoznak. A bá-
rányfelhők bodrozódnak és fodrozódnak, a molnárkák gondtalanul 
suppannak, hisz évmilliók óta vígan élnek abból, hogy föltalálták a 
fölületi feszültséget, a bögölyök pedig néha találkoznak, belenéznek 
egymás zöld szemébe, hogy jé, ez is bögöly, és akkor egy darabig nem 
idegesítenek senkit. Az idilli képre hirtelen sötét árny borul, inas, 
úszóhártyás lábak csapásai, harciasan fölborzolódó szárnytollak ér-
ces zezgése, és csatába szólító sziszegés tanúskodik róla, hogy meg-
érkezett a tó igazi ura: a kustánszegi kanhattyú (Cygnus khan kusta-
nus), avagy a szerelemféltő gúnár.
   A göcseji férfiak, asszonyok, és gyermekek, de még a bögölyök, mol-
nárkák, közönséges legyek, és a part menti nádasba tévedt göcseji 
hébacsok is tisztelettel húzódnak ilyenkor félre, s még a kagylók kö-
zül is kimutatják respekciójuk a szilajabb habitusúak. Az idegen tu-
rista pedig, ha enged a gőg kísértésének, és farkasszemet mer nézni 
a felbőszült vízimadárral, hamar a saját vérén tanulja meg, amit a 
göcsejiek már generációk óta tudnak, mint erről az első ízben 1839-
ben, Urnaszéky Imola ornitológiai folklorista által lejegyzett rigmus 
tanúskodik:

„Beborul a vízbe a kallantyú
Elviszi menten a kanhattyú
Mit ér a zordon pattantyú
Ha csőrével jön a kanhattyú
Mit ér a pengő sarkantyú
Ó, rettentő a kanhattyú
Rutyutyú-rutyutyú, ruttyuttyú
Hess, hess, haragos kanhattyú”

Napjaink kétkedésre hajlamos, romlott szellemi miliőjében bizony 
nem csak azt kérdőjelezik meg cinikus hangok, hogy a dalocska egy-
általán a kustánszegi kanhattyúról szól-e, hanem a kanhattyú, mint 
önálló alfaj puszta létezését is. Az első problémára rendszerint azt 
hozzák föl érvként, hogy a kustánszegi tavat csak 1987-ben hozták 
létre a terület elárasztásával, előtte ott semmiféle tó nem létezett, a 
hajdani búza-, és kukoricaföldek pedig soha nem lehettek élőhelyei 
semmiféle hattyúnak, vagyis a kustánszegi néphagyomány nem éne-
kelhette meg ezeket a nemes állatokat hitelesen. A kétkedők azonban 
megfeledkeznek a sokágú Kislengyeli patakról, mi ma is lelkesen táp-
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