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A daloló uborkától
az egyszemélyes
színházig

Frontátvonulás a Várszínházban:
eredettörténet és eredményhirdetés

Nagyon rég volt - vagy tizenhat esz-
tendeje: 1963-ban -, hogy az egysze-
mélyes, pontosabban: „egyszínészes"

színház fogalmával először találkoztam.
Lengyelországban, Krakkóban. Danuta
Michalowskát néztem-hallgattam meg: a
gótikus zsinagógában adta elő Sólem
Alóchem Énekek énekét. Akkor még ez a
műfaj újdonságszámba ment ott is; azóta
már mindenütt elterjedt, elmélete is van és
szakirodalma, cikkeznek, tanulmányokat
írnak róla.

1963-ban... hol is lehettek azok, akik a
budapesti Népszínház megnyitásakor,
1978 tavaszán, Nánay István szavaival
élve ( A Népszínház első lépései, SZÍNHAZ,
1978/6.) „önálló műsorral mutatkoztak be",
vagyis egyszemélyes színházat teremtettek
a Várszínház színpadán: Jobba Gabi,
Sándor György, Bródy János, Cseh Tamás
? Jobba Gabi még fő-iskolás se volt,
Sándor György epizód-szerepekben kereste
saját magát, és Bródy, és Cseh Tamás...

Cseh Tamás akkor már túl volt azon az
időszakon, amikor, mint mondani szokta,
„egy vacak beatzenekarban" gitározott és
énekelt; akkoriban maga költötte angol
szövegekkel dalolgatta szerzeményeit saját
magának. A szövegkeresés éveit élte:
amikor 1965-ben először szólalt meg
szomorkás, fojtottan romantikus dal-
muzsikája filmen, Bacsó Péter Szerelmes
biciklistáiban, a szöveg is sajátja volt,
egyszerűségével minden megfogalmazás
fölös-legességéről vallott: „Olyan egyedül
vagyok ... "

A szövegkeresés során jutott el az én
egyik versfordításomhoz is, Galczynski
Miért nem dalol az uborka című dalocs-
kájához. Ennek szövege szerint „ha az
uborka nótára soha nem gyújt, az ég tán
így akarja: szegényke nyilván nem tud. De
ha szeretne! Forrón. Pacsirtánál is szebben.
Ha éjjelente zöld könnyeket ont a
befőttesüvegben. .. Telek és nyarak
múlnak, hol nap les ránk, hol felleg: s mi
közömbösen megyünk cl nem egy uborka
mellett."

Ez volt Cseh Tamás első nem-saját
dalszövege. Akkoriban baráti társasá

gokban énekelt, ha kedve szottyant rá,
még csak azt se mondhatjuk, hogy
jókedvében: a jókedv, a vidámság alka-
tától mindig is távol állt. És bizonyára
csodálkozott volna, ha valaki akkor meg-
jósolja, hogy majdan, tíz-tizenhárom év
múlva több száz főnyi közönség elé áll ki
dalaival, értő-értetlen közönség elé, mely
gyakran indokolatlan, harsány kacajjal, de
mindig elismerő tapssal nyugtázza
szerzeményeit.

Tizenhárom év múlva a Várszínház
színpadán a Frontátvonulás című műsorban
Cseh Tamás nem dalban, hanem prózában
sóhajtja el az egyik fôszereplő, Vizi
Miklós kívánságát: ,,Istenem, ha én
egyszer énekelhetnék az embereknek..."

Bereményi Géza szavaival sóhajtja el:
Bereményi az, a ki-váló fiatal prózaíró,
aki a saját éneklési vágyát, a költészet
nagyképű rangjára nem emelt,
szégyenlősen romantikus, öniróniával
kendőzött nosztalgiáit Cseh Tamásra,
Cseh Tamás zenéjére és ének-Iésére-
előadására fogalmazhatta meg.
Bereményi, a botfülű, gyermekkori sláger-
és magyarnótaemlékeit elnéző gyen-
gédséggel ápolgató Bereményi, s egy-
úttal: a nagy irodalmi-filozófiai mű-
veltségű, nyelvet-stílust fölényesen kezelő
Bereményi, a gyakran szürrealista
lebegésig emelkedő atmoszférateremtés
mestere, Cseh Tamás által tökéletesen
kidalolhatta, kidalolhatja magát: nem kell,
Galczynski uborkájaként, zöld könnyeket
ontania a befőttesüveg-ben. . .

Cseh Tamás számos vallomásából
tudjuk, hogy 1971-ben találkozott „egy
körúti csehóban" Bereményivel, és ezzel
indult el útjára ez az új magyar dal-műfaj:
kettejük közös dalai. Ketten együtt
alkották meg azt az önkifejezési formát,
amit Almási Miklós -- első nyilvános,
huszonötödik színházbeli mű-sorukról, az
1974. december 6-án bemutatott A dal
nélkülről szólván - „A hetvenes évek
elejéről való dal-dokumentumok"-nak
nevezett (SZÍNHÁZ, 1975/ 9.). Amiben
Cseh Tamás nemcsak éne-kelt, hanem
megjelenített „egy talányos szerepet,
»valakit«, aki Buster Keatonból,
Beckettből, cowboyhősből, banális
slágermitológiából és valami légiesen
tiszta forradalmárhősből" volt össze-
gyúrva; az akkori „harmincévesek bi-
rodalmát" tárta fel, melyben együtt él „a
köznapi élet banalitása, reménysége,
hősvágya", a „kispolgáresúfólással", az
öngúnnyal.

Tehát ez volt kezdetben: a dalok,

avagy antidalok, az első műsor címe
szerint; előadta Cseh Tamás és az Ad

lih i tum-együttes , vagyis még hárman,
akik hangszereken kísérték, olykor együtt
énekeltek Csehvel: Novák János, Mártha
István, Kecskeméti Gábor. Csupán dalok
voltak a műsorban, ironikus zenei
mottóval, az Á llami Áruház című film
slágerével, Cseh Tamás ezzel kezdte: Egy
boldog nyár Budapesten. Prózát csak
egyszer-kétszer, a Petőfi-dal bevezető-
jeként - Almási szerint „ügyetlenül" -
meg a Hosszú tangó előtt szúrt közbe. A
dalok gyakran cserélődtek, a műsor
anyaga fluktuált, hiszen már akkor vagy
százhúsz dal volt meg, 1975-ben, amikor
magyar esteken szerepeltettem Cseh Ta-
mást Ewa Benesz-sel Lengyelországban.

A második műsor, a Levél nővéremnek
(bemutató: 1976. február I. - március 6.),
már határozottan az egységes szín-házi
produkció igényével letett fel; két énekes-
muzsikus szerepelt benne, Cseh Tamás és
Másik János, mindkettejük szövegírója
Bereményi volt. Ami létrejött, arról Pályi
András találóan állapította meg
(SZÍNHÁZ 1976/9.): „Míg a régebbi Cseh
Tamás-műsorból a dalok egyes szám első
személyben megszólaló hősének
személyes, mond-hatnánk, magánjellegű
öniróniáját hallottuk ki, addig a Levél
nővéremnek alap-hangja a nemzedéki
önirónia." De igaza volt Pályinak abban is,
hogy a „keret-játék", mely egységbe
foglalta az össze-állítást, „néhol túl
naivnak, végiggondolatlannak" bizonyult;
az egységes műsorrá szerkesztésnek
valóban voltak fogyatékosságai, akár az is,
hogy kezdet-ben kettős kerete volt, illetve
hármas: a levél, a nővéremnek írott, a
presszó, ahol a beszélgetés folyik, és még,
legkülső hagymahéjként, egy utca is, ahol
járnak-kelnek az emberek. Azért mondom,
hogy „kezdetben", mert a Cseh Tamás-
Bereményi-műsoroknak, avagy -
produkcióknak továbbra is, mindmáig
megmaradt az a sajátosságuk, hogy belső
anyaguk változik, hullámzik, a szerzők
egyes elemeket kicserélnek bennük,
javítanak (vagy akár rontanak) rajtuk.
Következik ez a dalok vagy műsorok
életének több sínen haladásából is; mert
egyrészt voltak, vannak az estek - „egy-két
este, ami nincs megnevezve", a Désiré
megnémul című szívszorító dal szerint -, a
Cseh Tamás-estek a színházban
Huszonötödik Színházban, Népszínházban
-, meg az Egyetemi Színpadon,
Műegyetemen, kollégiumokban, kul-



túrházakban, klubokban, Budapesten és
szerte az országban; másrészt voltak,
vannak a lemezek, elsőnek a Másik
Jánossal közös Levél nővéremnek - amit
Thurzó Gábor értékelt Közhely-breviárium
című cikkében (Élet és irodalom, 1977.
VIII. 6.) -, azután az Antoine és Désiré mint
már önálló Cseh Tamás-lemez, majd,
harmadiknak, az 1979-es Fehér babák
takarodója; és ezek a sínek hol
párhuzamosan futnak, hol keresztezik
egymást, hatnak egymásra, alakítják -
belekalkulálva a közönség reagálását is -
az egész műsort és az egyes dalokat, az
előadás anyagát és módját egyaránt.

Mert Cseh Tamás időközben, a prózát
hajdan, Almási szerint, ügyetlenül előadó,
nem csupán kitűnő énekes-komikussá
vagy tragikomikussá, hanem jó prózai
előadóvá is vált. Abban az időben, amikor
klubokban - főleg az Osvát utcai Új Tükör
Klubban - éne-kelte a Désiré és Antoine-t (a
műsor vár-színházbeli bemutatója 1978.
február 13-án volt), ez a két véletlen
ötletből született figura - A z ócska cipő
szülte őket, az első, 1971-ből való
Bereményi-Cseh Tamás-dal - kezdett
feltöltődni, izmosodni, egyre több reális
vagy szürreális helyzetben mozogni,
olyannyira, hogy - nehogy bárki is
véletlenül egy az egyben azonosítsa velük,
a szerzőpárossal - szükségesnek látszott
fiktív élet-rajzuk megírása, előadása is:
Désirét valójában Balogh Dezsőnek
hívják, Antoine-t Tóth Antalnak... és így
tovább. Így kezdett Cseh Tamás éneklés
közben, egyes dalok közt, Bereményi-
prózát is mondani, és így tűnt el mellőle,
lassan, a zenekíséret utolsó kép-viselője,
Novák János is. Mire az első várszínházi
szezon véget ért, mire a műsorból lemez
lett: Cseh Tamás egyedül maradt a színen,
a színpadon. Á saját akaratából - és
Bereményi akaratából - maradt egyedül, az
alakuló új mű-faj belső törvényei szerint.

Az 1978/79-es évadban Cseh Tamás a
Fehér babák takarodója című műsorral állt
ki a Várszínház - meg az Egyetemi
Színpad és más előadótermek - pódiumára,
az 1979/80-as évadban a Frontátvonulással.
Interjúszövegeiből tudjuk, hogy a két téma
egyformán, egyszerre foglalkoztatta őket,
a szerzőket, már 1978 nyarán; szinte
véletlenül került a Fehér babák takarodója
előbb sorra. Most, a Frontátvonulás
bemutatója után visszanézve,
kimondhatjuk: talán nem baj, hogy így
történt, hogy a

Fehér babák takarodója volt a kísérlet - nem
a legjobban sikerült kísérlet - és a
Frontátvonulás az eredmény, az igazolás, a
mű. Cseh Tamás, az énekes, dalszerző és
előadó egyszemélyes szín-háza.

Mire volt kísérlet a Fehér babák taka-
rodja? Arra, hogy egy határozott tematikai
szálra fűzzék fel a dal-láncszeme-ket,
hogy sikeres régi dalokhoz jobb vagy
rosszabb újakat illesszenek, hogy
valamilyen viszonylag zárt, a Désiré és
Antoine-nál szorosabb kötésű, kerek egész
jöjjön létre. Á műsor első változatában -
az Egyetemi Színpadon 1978. október 9-
én tartott előadáson - nem volt a dalok
közt összekötő szöveg, és többségük
eléggé nyomasztó hatást tett az ifjúság
igényesebb részéből verbuválódó
közönségre: az az érzelmi elsivárosodás,
amiről a Cseh Tamás megjelenítette lírai
hős vallott, ez a boldogságot hiába kereső,
mert a szerelem, a házasság lényegéről, a
másik emberért érzett felelősségről mit
sem sejtő férfifigura nem kelthetett
rokonszenvet az eszményekre vágyó
fiatalokban. A szerzők ezért szükségesnek
látták a korrekciót, az etikus szemlélet
távlatának megteremtését, s erre megint
csak a már bevált két parodisztikus hős,
Désiré és Antoine volt a legalkalmasabb.
Így szüle-tett meg a kerettörténet; ők azok,
ők beszélgetnek, velük történik mindaz,
amit a dalok elmondanak... ők váltogatják
a csajokat, vagy kötnek megalkuvó
házasságot, őket mardossa a bűn-tudat
ifjúkori komiszságaikért, ők nem tudnak
lényegében semmit, nem csupán a
szerelemről, hanem azokról a nőkről sem,
akikkel sorsuk vagy a véletlen összehozta
őket - legföljebb kereszt-és
vezetéknevüket, esetleg társadalmi
helyzetüket meg a hajuk színét. Igy
sorakozott fel a dalokban Soltész Baba,
Poremba Éva, Ács Mari, Kós Ildikó meg a
többiek. A műsor folyamán el-hangzott
néhány szép új (például a Horváth Anna
vagy a Takaró alatt), vagy régi dal is (mint
akár a címadó Fehér babák vagy a Tábori
lap Karády Katalinnak), de a túlmagyarázás
hevülete, a keretteremtés
szükségességének mellék-termékeként, ez
utóbbiak esetében inkább ártott, mint
használt. Á Fehér babák megváltoztatott, új
szövege gyengébb lett az eredetinél, és az
interpretálás „ez lesz a jelképrendszerünk:
a régi lányok azok a nők, akik az életünk-
ben voltak, olyan fehér babák ők, mert
hogy olyan fehér babákká nemesültek

az idők során" -- oktalanul rántotta le
Bereményi szövegét a költészet magas-
latáról a porba; hisz keletkezésénél hajdan
éppúgy jelen voltak Faludy verseinek és
Villon-fordításainak az ágyban szemüket
rögtön lehunyó gipszbabái, mint a Bálint
István-féle Piros babák. Még rosszabbul
járt a túlmagyarázással Karády Katalin,
akiről vajmi keveset tudnak a mai fiatalok,
főleg Hitler-ellenes politikai
tevékenységéről, Gestapofogságáról nem
tudnak; az egyszerű „nagy reakciós volt"

kijelentés, akár Désiré szájából,
félrevezetően hatott. A tudálékos Antoine
néhány tárgyilagos információval
helyreigazíthatta volna barátját.

De most, a Fehér babák takarodójának
bemutatója után egy esztendővel, a
Frontátvonulás előadásán vagyunk, amit
1979. október 18-án mutatott be a Vár-
színház, október z8-án az Egyetemi
Színpad, és elmondhatjuk - Désirével,
Antoine-nal -: a kísérlet sikerült. Á mű-sor
jól felépített, egységes szerkezetű,
kényszer nélkül illeszkedik össze a próza
és a dal, a keret - megint hagymahéj-
szerűen kettős, hármas keret - és a mag,
sőt: a reális sík és a szürrealista lebegés is;
nincs törés vagy diszharmónia a régi és az
új dalok, Cseh Tamás énekes és
prózaelőadói stílusa közt sem. Tegyük hát
félre magunkkal hozott tudásunkat
 hogy ni csak, ide a hetvenes évek elején
keletkezett Arthur Rimbaud-dalt építették
be, emide Bereményi korai szür-
realizmusának kis remekét, A valóság nevű
nagybátyámot vagy az ugyanabból az
időszakból való Érettségi találkozót,
most a pécsi Uránbányászok-előadás
szükségleteire készült Két-három csomag
Kossuth új változatát halljuk, aminek a
dallamát Egy kitalált személy című szö-
veggel a Levél nővéremnek előadásáról és
lemezéről ismerjük, a Még ma este én a
hídon Désiré és Antoine dalai közt szere-
pelt, s ez a dal is, ez a gyönyörű dal, az
Emlékszel-e még, és folytatása, a Születtem
Magyarországon, valamelyik késői Désiré és
Antoine-előadáson hangzott fel először,
akkor villant fel először ez a helyzet is: a
pályaudvar, a vén hadfival, meg a Hosszú
kelet-európai tangót éneklő dizőzzel: igen,
akkor villant fel először a szerzőpáros
előtt...

Tegyük félre magunkkal hozott tudá-
sunkat, és úgy üljünk be a nézőtérre,
mintha nem lenne otthon tele a fiókunk
Cseh Tamás-magnószalagokkal, kazet-
tákkal és lemezekkel; mintha csak úgy
jöttünk volna be az utcáról, hogy meg-
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nézzünk egy előadást, egy egyszemélyes-
színház-előadást. Mi történik itt?

Mivel nem előre megírt, nyomtatásban
olvasható szöveg szólal meg, már-pedig -
mint helyesen állapította meg Takács
József „Szöveg" és „produkció" című
vizsgálódása során, még a Levél nővéremnek
kapcsán (SZÍNHÁZ 1978/12.) - a szöveg
itt „a központi szervező erő": legjobb lesz,
ha a szöveg fonalán végigkísérjük az
előadott cselekményt. Tehát:

„Emberek, emberek!" - kiáltja Cseh
Tamás. Ebben a pillanatban Ecsédy ő, két
jó barát egyike, aki keresi a másikat, az
utcán, a pesti utcán: a Bajcsy-Zsilinszky
út és az Arany János utca sarkán. Ecsédy
kezében fénykép (Cseh Tamás az üres
tenyerét mutatja), úgy kiáltozza: „Nem
látták ezt az embert? A barátom, Vizi
Miklós! Ez az ember tud valamit. Mi az,
amit tudsz, Mik-lós? Merre mentél el?" A
kereséssel zaklatott járókelők egy Esti
Hírlapból olvassák ki a kerettörténet
következő rétegét, melyben, már
dalszöveggel, „Vizi és Ecsédy
találkozott", felmentek Vizihez, inni
kezdtek... éjfélkor Ecsédy sírva fakadt,
nők nevét kiáltva s házszámokat, azután
Vizi a konyhában töprengésbe esett:
„Úristen, hol vagyok, Úristen, miben
vagyok ? Hát mikor váltottam
menetjegyet, hogy velem egy vonat
robog? Mindenhol csak félig vagyok, itt
helyettem valaki más vagyok, ez nem is
én vagyok." Mérlegelni kezdte életét -
nem csinált semmit, majdnem lemondott
a terveiről! -, a mérlegre állt: „8i kiló szín
hús!" --végül arra lyukadt ki: „Tegyünk
egy próbát" - és odalépett a konyhaasztal-
hoz, fölvett egy poharat, „fölemelte, így"
- Cseh Tamás fölvesz a székről egy
poharat - „elengedte, és a pohár a
levegőben maradt" - Cseh Tamás pohara,
természetesen, leesik a földre. De Vizi
„tudta, hogy mindenre képes mostantól
kezdve" -- s mi, nézők, ekkor sejtjük meg,
mi az, amit Vizi, Vizi-Bereményi tud.

Az utcai újságolvasók persze kétkedve
fogadják a hírt, de azért tovább olvassák,
mi történt: másnap Ecsédy fel-ocsúdva „a
házigazdáért kiáltozott, de Vizi sehol sem
találtatott; hetekig várta s csak konzerven
élt, ki tudja, Vizitől mit is remélt" - ilyen
előzmények után rohant ki az utcára,
Vizit keresve, és most már ő is „csak félig
van", ő is „nem is én". Az újsághír véget
ért, s míg Ecsédy a járókelőket lökdösve
keresgél, nem is sejti, hogy „azon a sors-

döntő éjszakán Vizi otthagyta a lakását,
sietős léptekkel lement az utcára", s a
Keleti pályaudvar felé indult, hogy új
életet kezdjen.

Talán Bereményi maga sem sejtette
még, amikor a Keleti pályaudvar felé
irányította Vizi Miklóst, hogy hőse ott
nem csupán a műsorfüzetben emlegetett
„valóságos panoptikummal", sokféle
sorsú és korú emberrel találkozik, és nem
is az lesz a poén, amit ugyancsak a
műsorfüzet ígér: hogy lekési az expresszt.
Vizi Miklósnál az utazás, a vonat eleve
jelképes, s mert az az alap-vető
közérzete, hogy „vele egy vonat robog",
nyilvánvaló, hogy az új élet kezdéséhez
el kell utaznia. De a pálya-udvaron
nyomban egy különös férfi jön vele
szemben: „Fiatalember, maga
rokonszenves nekem. Be ne tegye a lábát

erre a pályaudvarral Nem olvasott sem-
mit? Szerintem front van, frontátvonulás!
Itt ezek az emberek a pályaudvaron mind
megbolondultak!" -- és rögtön megtudjuk,
hogy a férfi Valóság nevű nagybátyja
elutazott: tehát az nem valóság, amit
most látni-hallani fogunk.

A frontátvonulás, amibe itt Vizi Mik-
lós belecsöppen, nem afféle köznapi vagy
másnapos-fejfájós hangulat: ez a
bemutatott embereket a lebegés állapo-
tába emeli (gondoljunk a pohárra), remek
kontrasztban a rögzített kisrealista
megfigyelések pontosságával. Mert akik
itt felvonulnak - mint valamilyen fronton,
közhelyszerűen szólva: az élet frontján --,
önmagukban nagyon is elhihető figurák,
a pénztárosnőtől kezdve a vécésnéniig az
öreg hadfiul -- aki Be-reményi
prózakötetének, a Legendárium-



nak nagyapahősét idézi - Vizi Miklós
apjáig, aki ugyancsak a Legendárium-beli
részeges apa újabb változata. Hogy közben
hirtelen bankettezők kerülnek ide, az
Érettségi találkozó-dallal, meg egy vonatra
váró fiú meg egy lány, egy ugyancsak
régebbi Váróterem-dallal, abban "az adott
körülmények közt nincs semmi meglepő:
éppilyen természetes ebben a közegben az
aranyruhás dizőz meg a kultúrház-
igazgató, aki a „polgári ízlés" ellen harcol,
majd leborul előtte. De közben felmerül
Viziben a gyanú: vajon indulnak-e innen
vonatok egyáltalán ?

Most Bereményi a drámaszerkesztés
késleltető motívumát veti be: Ecsédy most
jut el, Vizit keresve, a Baross térre, s
váratlanul találkozik Sass elv-társsal. Tőle
tudja meg, hogy Vizi a pályaudvaron van.
Egy jellegzetesen bereményis közjátékot
jelenít meg Cseh Tamás: Sass elvtárs
konstruktív szövegeit a tátott szájú Ecsédy
elkutyásítása követi - cukrot a szájába, o
/alá, o /alá -, majd Sass elvtárs
fölemelkedése, repülése az Astoria-szálló,
Sólyom elvtárs, Karvaly elvtárs felé...

Ecsédy közben bemegy, megtalálja Vi-
zit, aki épp ekkor fedezi fel az apját -
„Persze, ez a törzshelye! Túlitta magát,
nem fogják kiszolgálni" - és ahogy el-
rohan (mert mindig elrohan, menekülni
akar), a vécésnéni erős markai közé fut.
Bereményi ekkor látomásteremtő bódu-
latában a różewiczi nyitott színház szem-
léletével rokon genezis-szatíráig fokozza
az abszurditást - mert hogy is ne jutna
eszünkbe a varsói vagy wroclawi Kotlik az
öreg hölgy-előadás ? a vécésnéni nem
csupán azt vallja be, hogy „vonat innen
nem megy, itt nincsen forgalom", hanem
azt is, hogy ő „a világ mamikája", aki,
mert nem volt férje, ki teherbe ejtse, egy
pályaudvart szült, beléje utasokat. És jól
tudja, hogy „nekik ez kell, indulósdi
játék... nem, nem mozdul semmi, csak
állnak és hiszik; és közülük egy vagy,
fiacskám, Vizi!"

Vizi megint elrohan, be az étterembe,
felugrik az asztalra, ismét azt kiáltja:
„Emberek!" - és azután: „Valaki nekem itt,
ebben a vécében azt állította, hogy innen
nem mennek vonatok! Hogy ez egy
álpályaudvar! Márpedig én el akarok
menni, és gondolom, maguk is!
Mondjátok meg nekem ezek után, em-
berek, bajtársak ... "

Á „bajtársak" szó nyilván véletlenül
csúszik ki Vizi száján, de hát a vécés-

néni is indulósdijátékról beszélt; a két-féle
jelképrendszer, a vasúti és a front-
átvonulási, folyton összefonódik. És
természetes, hogy az emberek egy csöppet
sem csodálkoznak Vizi közlésén, tudják,
hogy minden, ami itt, a pályaudvaron
történik, időtlen idők óta tart, ha egyforma
az élet, akkor időtlen is: a 87 éves öreg
ugyanúgy, mint a részeges apa, az
érettségi találkozó ugyanúgy, mint a dizőz
éneke. Ezen a kulminációs ponton - Vizi
az asztalon áll - rohan be Ecsédy, és
faggatni kezdi: „Vizi, mit tudsz, mondd
el, gyere!" - s ekkor hirtelen egy újabb
bukfenc, Ionesco Leckéjének második
poénja után szabadon, amivel egyszerűen
játékká válik az egész: „Ez most már a
kétszázadik ilyen, hogy... hogy
találkozunk az utcán, úgy csinálunk, mint
hogyha találkoznánk - akkor fölmegyünk
hozzám, megisszuk a kávélikőrt,
konyakot, kevertet. Aztán kimegyek a
konyhába, lejövök az utcára. Kijövök ide
a pályaudvarra, és úgy csinálok, mintha
csodálkoznék, hogy nem mennek vonatok.
Te meg aztán le-jössz később,
föllármázod a várost... Nem, elég, elég,
Ecsédy!" Ecsédy meg-rémül : „Abba
akarod hagyni ? Már olyan jól benne
voltunk! Mások is élvezték. Mit fogunk
csinálni?" Erre Vizi még egyszer
megcsinálja, ami kétszázadszor,
akárhányadszor is hat: megfogja a
poharat, elereszti, s a pohár a levegőben
marad.

Itt véget is érhetne az előadás; hiszen
érezzük, a szöveg mögött Cseh Tamás és
Bereményi vitatkoznak egymással: „Abba
akarod hagyni? Már olyan jól benne
voltunk! Mások is élvezték..." De nem,
hátra van még a finálé, még-hozzá két
finálé. Az egyik: Budapest lakossága
másnap ritka élményben részesül, ugyanis
egy hatalmas mozdony, tele emberekkel, a
kémény mellett is lógnak (mögötte persze
kocsisor) - mrożeki kép - kiszakítja a
Keleti pályaudvar üvegfalát, átrobog a
városon, a Lánchíd felnyög dübörgő
kerekei alatt, egyik oldalán Vizi, másikon
Ecsédy; a Clark Ádám téren tribünön ül
Sass elvtárs, Sólyom elvtárs, Karvaly
elvtárs s harsány hangszórók hirdetik:
„Élje-nek a keleti pályaudvariak, éljenek,
akik helyettünk is vártak." Ecsédy
együgyű versikével köszönti barátját:
„...rímek között pancsikolnék, úgy
köszönteném Vizit", majd pompás
tűzijáték következik... A másik befejezés:
mindezt otthon nézik a tévén, ők, Viziék,
majd Vizi átmegy Ecsédy szobájába,
„Ecsédy

aludt egy asztalon, Vizi odament, bele-
markolt a hajába, fölemelte, és beleordí-
tott az alvó arcba, hogy: Ha még egy-szer
nők nevét kiabálod, meg házszámokat...
ennek vége van, érted?" - és itt csakugyan
véget ér az előadás, Cseh Tamás
szavaival: „Ennek vége van, értik ?"

Az előadás, ami dramaturgiailag is
izgalmas - nem véletlenül emlegettem
Różewiczet, Mrożeket, Ionescót -, ze-
neileg is kitűnő - még parodisztikus
utalásai is : a Két-három csomag Kossuth
úgy játszik rá a hajdani Hamvadó ciga-
rettavég-sláger dallamára, ahogy a Fehér
babák-beli Takaró alatt a Meseautóra - és a
költészet síkján is jól megállja a helyét.
Bereményi, aki az előző műsorban „nők
nevét kiabálva" gyakran félkézzel vetette
oda az én-es sorvégeket, a rájuk rímelő
remény-szerűségekkel, ott érezhetően nem
volt szárnyaló kedvében: most ihletetten,
remek fantáziával és virtuozitással
dolgozott (nézzünk akár olyan rímeket,
mint „megoldás-dekoltázs", vagy:
„Erőltetett ez a menet, fáradt lehet, ki
belement; szép kis menet, egy tönkrement
cipőpatent többet jelent"). És hogy az
„emberek", akiket ebben a műsorban
annyit emleget, valóban érdeklik - nem
megy el közömbösen a síró uborkák
mellett -, s az irónia-önirónia mögött a
nemzetért érzett, nagyon is komoly
felelősségtudat rejlik, tanúsítják az öreg
hadfi fájón visszhangzó sorai:

Születtem Magyarországon,
nyolcvanhét éves vagyok;
fejemben összekeveredtek a
féldecik s kormányzatok.
Neveltek hazaszeretetre,
hittem az Istenben is,
harcoltam két háborúban,
túléltem - az Istenbe is !

Fejemben egy verkli jár,
mely verkli így muzsikál:
túléltem mindeneket,
kormányt és féldeciket,
egy magyar túlélő
címzetes vitézlő
tönkrement lábain,
de áll önök előtt!

Fiamból idegbeteg lett,
nem bírta a váltásokat,
és elnézem az unokámat:
látom, hogy gyönge alak.
Hogy lesznek ezek túlélők?
Valami itt korcsosul:
kérdezném, hogy száz év múlva
ki tud majd itt magyarul 1 ?


