
Ügy  kezdődik,  mint  
egy mese.  És úgy  is  foly-
tatódik.  Hol  volt,  hol  
nem  vollt,  volt  egyszer  
egy  színház...  De  még  
előbb:  volt  egyszer  egy  
háború.  Csúnya,  gonosz  
háború,  amely  második  
világháború  néven  tette  
magát  hírhedtté. Gyárfás 
Miklós  meséjének  kez-
detén  szerencsére  már  
csaknem  teljesen  lesze-
repelt,  így  fiatal  hősünk,  
akit  közönségesen  Micu-
gónak  hívnak,  már  az  új  
élet  reményében  sétálhat  
bájos  feleségével  a  föl-
szabadított,  ámde  romos  
város  utcáin.  Az,  hogy  
az  új  élet  reményében,  
nemcsak  képletesen  ér-
tendő :  a  fiatalasszony  
gyermeket  vár.  S  ahogy  
mennek.  mendegélnek,  
kéz  a  kézben,  egyszer -
csak  egy  nagy  ház  elé  
érnek,  ahol  egy  ember  
áll,  és  igazoló  papírokat  
kér.  Pillanat,  mondja  
MIcugó,  és  miélött  be-
lépne  a  házba,  megkéri  
hitvesét,  hogy  menjen  
csak  szépen  haza,  nem-
sokára  ő  is  otthon  lesz.  

Micugó  naiv  és  becsü-
letes,  minit  az  igazi  me-
sehősök.  Nem  lép  ki  az  
utcára  a  belövés  nyomán  
támadt  lyukon,  mint  a  
többiek,  akiket  szintén  
igazoltattak,  így  hát  ha-
marosan  vonaton,  majd  
egy  szovjet  hadifogoly-
táborban  találja  magát.  
Itt  aztán  sok  hozzá  ha-
sonló,  kedves  mesehős  
gyülekezik.  Például  van  
itt  egy  mesebeli  hor-
thysta  tiszt,  aki  1944  
márciusában  'kiugrott  az  
egyenruhából,  viszont  a  
lyukon  ő  sem  szökött  
meg,  mert  egy  mesebeli  
magyar  tiszt  civilben  is  
(mesebeli)  magyar  tiszt,  
és  vállalja  a  következ-
ményeket.  A  következ-

mények  valóban  rettene-
tesek.  A  végsőkig  tisz-
tességes,  ámde  inkogni-
tóban  levő  tisztnek,  mi-
után  női  hangon  eléne-
kelte  Syhill  nagyáriáját,  
a  szovjet  táborparancs-
nök  (akit,  ha  jól  emlék-
szem,  nem  'kis  Petro-
vomnak  hívnak)  végül  
megbocsát ugyan, de csak 
azzal  a  föltétellel,  ha  
hajlandó  eljátszani  a  női  
főszerepet  A  varázsló  
lánya  című  operettben,  
amelyet  Micugó  ír  és  
rendez. 

Egyszerűbben  szólva:  
a  hadifoglyoknak  szín-
házat  kell  csinálniuk.  

Folytatódik  a  mese.  A  
mesebeli  táborparancs-
nokság  meghallgatást  
rendel  el  a  társulat  jö-
vendő  tagjainak,  és  aki  
legalább  a  hegedűhúrra  
tudja  'helyezni  a  vonót,  
annak  a  mesebeli  pa-
rancsnok  csak  annyit  
mond:  szerencséd,  hogy  
öreganyádnak  szólítottál,  
és  máris  fölmenti  egyéb  
hadifogoly  teendői  alól.  
A  színpadi  mese  sem-
mivel  sem  hihetetlenebb,  
mint  a  színpadon  kívüli,  
például  az,  hogy  a  szí-
nészek  makulátlanul  hó-
fehér,  remekül  szabott  
egyenruhában  feszítenek.  
A  fogolytábor  varrodá-
ja  annyira  exkluzívnak  
mondható,  hogy  az  egyik  
szereplő  gondol  egyet,  
jelmezben  kisétál  a  tá-
borkapun,  és  Magyar-
ország  felé  veszi  útját.  

Ám  semmi  jó  sem  
tarthat  örökké.  Mivel  a  
színielőadások  alaposan  
lekötik  a  hadifoglyok  
idejét,  és  csak  hébe-hóba  
jutnák  hozzá,  hogy  ott-
honi  szerelmükön,  a  csil-
lagokon  vagy  filozófiai  
kérdéseken  töprengje-
nek,  szemlátomást  vá-
ratlanul,  de  annál  kelie-

Volt  egyszer  egy  színház  
mesebb  meglepetésként  
éri  őket,  amikor  a  mese-
beli  szovjet  táborpa-
rancsnok  (aki  kiejtéséből  
ítélve  most  végzi  a  dol-
gozók  általános  iskolá-
jának  nyolcadik  osztá-
lyát) közli,  hogy  Magyar-
ország  fölszabadult,  és  
ebből  az  alkalomból  a  
közkatona  hadifoglyok  
hazamehetnek. A varázs-
ló  lánya  sajnálattal jegy-
zi  meg,  hogy  ő  bizony  
tiszt,  ami  annak  ellené-
re,  hogy  nőimitátori  sze-
repét  ellensúlyozandó,  
mindeddig  százados  ur-
nák  szólíttatta  magát,  
némi  meglepetéssel  szol-
gál.  Ezért  elnézést  kér,  
hogy  rövid  időre  távozni  
kénytelen,  majd  kisvár-
tatva  visszatér  az  örven-
detes  hírrel:  a  tisztek  is  
hazamehetnek. 

Még  nincs  egészen  
vége  a  történetnek,  
amelynek  szereplőit  —  
a  kitűnő  Bálint  Andrást,  
Tomanek  Nándort,  So-
mogyvári  Rudolfot,  Ba-
lázsovits  Lajost,  Végvári  
Tamást,  Erdődy  Kál-
mánt,  Csákányi  Lászlót,  
Horesnyi  Lászlót,  Vár-
helyi  Endrét  meg  a  töb-
bieket  —  már  régen  
a  szívünkbe  zártuk,  s  
hasonlóképpen  köszöne-
tet  mondtunk  Tamássy  
Zdenkó  zeneszerzőnek,  
Bornyi  Gyula  operatör-
nek  és  Gaál  Albert  ren-
dezőnek.  Az  utolsó  jele-
netben  fordul  igazán  
jóra  minden,  amikor  
Micugó  végre  odaléphet  
az  utcán  gyermekkocsit  
toló,  s  egyáltalán  nem  
meglepett  feleségéhez.  
Egy  kis  kitérővel  bár,  de  
hazaért,  ahogy  meg-
ígérte. 

Szép  volt,  mese  volt,  
talán  igaz  sem  volt.  
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