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Nemzeti Kacsatánc

A Titkos záradék a Nemzetiben

„Ős patkány terjeszt kórt miköztünk, a
meg nem gondolt gondolat."

(József Attila)

A Nemzeti Színház művészei szép ko-
mótosan eljárják a Kacsatáncot új nemzeti
dalaink közül talán a legostobábbat. (Arra,
hogy miért e remeket választották, s miért
nem a Moncsicsit, a Sandokant vagy épp a
Vukot, arra, mint oly sok másra ezen az
estén, nincs magyarázat.) A színpadon ott
bókol és hajlong Barna (Braun) Éva, a
magyar idegenvezető, s ott rázza a popíját
Adolf Hitler is, igaz, előbb szégyenlősen,
utóbb azonban igen lelkesen. Jelen van
még seregnyi statiszta is, ahogy mondani
szokás, népség, katonaság.

Úgy gondolom, hogy e megkapó kép,
amit ily felületesen leírtunk, bizonyára
magyarázatra szorul. Miképp került a
színre Hitler, hogyan hogy a Kacsatáncot
járja, miféle okok hozzák létre azt a
montázst, amely az újkori magyar szín-ház
egyik alulmúlhatatlan teljesítményéhez
vezetett.

Komolyra fordítva a szót: Moldova
György Titkos záradékának nemzetibeli
bemutatóján történt mindez, ama paródia
előadásán, melyet rendezőként Kerényi
Imre jegyez.

Moldova 1970-ben megjelent regénye
két szempontból is problémát jelent.
Egyrészt technikailag: a laza szövésű,
egyszerű paródia igen nehezen jelenetez-
hető, dramatizálása szinte megoldhatatlan.
Nehezen elképzelhető, hogy e szöveg
vázlatos figuráiból a színpadon, akár
minimális mértékben is, de élő emberek
legyenek. Másrészt a paródia tárgya sem
igazán alkalmas a színházi változatra.
Mindaz, ami könyvben még elviselhető,
megengedhető, a színház saját törvé-
nyeinek már nem engedelmeskedik, az
eltérő helyzetekben az azonos mondatok
feltétlen mást vagy legtöbbször semmit
sem jelentenek. Mindent egybevetve
Moldova műve nem elég komoly, nem
elég jól szerkesztett ahhoz, hogy színpad-
ra állíttassék, ugyanakkor azonban a szö-
veget és történetet szinte változatlanul
látjuk, s ebből adódnak a jelenettechnikai
nehézségek, az előadás gyakorlatilag is
érvényesülő hiteltelensége is.

A történet, amennyire röviden meg le-
het és kell fogalmazni lényegét, nem túl

összetett: Adolf Hitlerről kiderül, hogy
nem halott, mindössze hívei hibernálták
csekély harmincöt évre. A vezér feltá-
madván, barátai és tisztelői tanácsára Ma-
gyarországra látogat, nyugatnémet
turistaként. Szép hazánkban minden ajtó
ki-tárul előtte, a valutaszerzés őrületében
élvén, neve már senkit sem érdekel, ne-
vét már amúgy sem igazán ismerik. Cso-
portjuk idegenvezetőnője, Barna Éva -
akit a jobb sorsra érdemes Miklósy Judit
alakít -, természetesen beleszeret, így
aztán gyorsan haza is viszi, bemutatandó
őt édesapjának, a kommunista gyárigaz-
gatónak, s e helyzet torztükrén keresztül
kellene - gondolom - életünk visszássá-
gait látnunk, s e visszásságokon nevet-
nünk, ítélkeznünk. Igy aztán megjelenik
a színen a kommunista apa, aki oly el-
szántan és eleve hülye, hogy e tulajdon-
ságánál csak gerinctelensége bizonyul
majd erősebbnek. E szereplőnek egyéb-
ként semmi más dolga nincsen, mint hü-
lyének, majd gerinctelennek lennie, ő en-
nek az előadásnak ama bizonyos állator-
vosi lova. Így aztán e helyzetben tárul fel
a magyar valóság, s utóbb - szünet után -
a vezér még extrémebb kalandokat is
átélhet. E kalandok igen egyéniek, ezért
már kicsit körültekintőbb tárgyalás-ra
szorulnak. Idáig ugyanis még egyszerű a
képlet, mindössze két kérdés merül fel.
Egyik az, hogy miért épp Hitlerre lenne
szükségünk ahhoz, hogy ha torz-tükörben
is, de élesebben lássunk végre, ha már
egyébként csak amúgy, „tükör által
homályosan"? Miért Hitler személyéhez
kötődik vajon a színről színre látás
világossága. Miért Hitler ama „revizor",
aki előtt igaz arcát mutatja a mű minden
szereplője? Erre igazából nincs és talán
nem is kell hogy magyarázat legyen. Ez
mindössze egy bohó ötlet, egy

egyszerű kabarétréfa, amely arra int, hogy
még Hitler sem zavar minket, ha általa
egy kis valutához jutunk. Az, hogy e pa-
ródia milyen éles és mennyire találó, az
más kérdés. Másik dilemma, hogy mi-
képp lett színdarab ebből az ötletből,
miképp működik a nagyszínpadon, van-
nak-e benne, és ha igen, milyenek a
helyzetek, lehet-e mulatni a jellemek
konfliktusán. Van-e valami többlet a
villámtréfán túl vagy sem. Hát nincsen.
Az elő-adás első része villámtréfák
sorozatából áll, egyórányi időtartamra
felduzzasztva, inkább bosszantóan
unalmasan, mint szórakoztatóan. A séma
felállíttatott, s minden jelenete világosan
intencionált. A színpadon látható
szereplők korruptak, valamint bornírtak, s
percről percre egy-re inkább azok.
Eközben elmondják társadalmi életünk
nem egy problémáját, lapos és hol sanda,
hol egyenes célzásokat tesznek a
legeltérőbb kérdésekre. De ezekről
később.

A játék e része sikertelen, mert ab-
szurdnak nem abszurd, paródiának vi-
szont kevés, mert ehhez egyszerűen blőd.
A paródia kegyetlenségéhez ugyanis rea-
litás kell, tévedhetetlen valóságérzék,
amint ezt a paródia német mesterei mu-
tatják, hogy végre őket is említsük, s ne
pusztán ama majomszerű bohóccá
degradált szörnyeteget, akit itt láthatunk,
és aki mellesleg természetesen nem rep-
rezentálhatott semmit történelmi önma-
gából, mert egy ilyen játékmód esetén
megint csak szétment volna a sémaszerű
villámtréfák monoton szerkezete.

Az, hogy a néző folyamatosan végig-
röhögi a villámtréfák célzásait, semmi-
képp sem bizonyíték, nem hogy a mű-
vészi minőégre, de még a sikerre sem. Ez
egyszerűen arra mutat, hogy Kerényi jól
vizsgázott szociálpszichológiai
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Nagy Zoltán (Smidelius), Agárdi Gábor (Hitler) és Miklósy Judit (Barna Éva) a Titkos záradékban
(Iklády László felvételei)

érzékből, tudja, hogy milyen indulatokat
és hogyan kell kiszolgálnia ahhoz, hogy
az ember vígan kacagjon, és jórészt el-
felejtse, hogy nem kabaréban, hanem
színházban van. E célzások sorozata
megérdemli, hogy az alábbiakban egy
csokorra valót átnyújtsunk az olvasó-
nak.

Ám ezelőtt még hátravan a második
rész, s ez bizony nehezebb. Itt ugyanis, a
vidéki városban, ahol hőseink tartóz-
kodnak - úgy tűnik egy pillanatra -, ki-
tört a nyilaspuccs. Így aztán végignéz-
hetjük, miképp hódolnak be percek alatt
az új rendnek minden nemű és rangú
népségek és katonaságok : igazgató és
tanácselnök, körorvos és lapszerkesztő,
az egész helybeli értelmiség egyaránt. A
gyárigazgató és környezete oly undorí-
tóan és oly gyáván viselkedik, hogy csak
na. Öröm nézni, mondhatnánk Kerényi-
vel, de hát nem mondhatjuk, mert túl a
jelenet kérdésességén, a színpadon sincs
mit látni.

Az álpuccs fordulatai elég meglepőek.
A kiáltvány kézhezvétele után ugyanis
egy különös folyamat tanúi vagyunk.
Pártok alakulnak újjá (?), szociáldemok-
rata, parasztpárt, kisgazda stb. A gyűlé-
sek előbb csak a címertől megfosztott
üres trikolór alatt folynak. Később fel-
tűnik a Kossuth-címer, majd a nyilas-
kereszt is megjelenik a lobogón, ami ért-
hetetlen. Nem tudni, miféle negatív utó-
piára gondol itt író és rendező, miféle
„forradalom" az, amely egyrészt nyila-
sokkal kezdődik, másrészt pártalakulá-
sokkal folytatódik, hogy végül ismét a
nyilaskeresztes mozgalomban végződ-
jenek az események. Ez az utópia min-
den célzásával együtt értelmetlen. A ma-
gyar történelem elmúlt több mint har-
mincöt évében effajta mozgalomra, „for-

paródia, és nem is a Kacsatánc világa. Ez a
Nemzeti Színház és ugyanakkor a „meg
nem gondolt gondolat" helyzete. Mi az a
konklúzió, amelyre, mindezt látva,
ráébredhetünk, miféle eredménye van
mindennek, milyen nézőpontról tekintve?
Kinek olvas be Moldova és Kerényi, és
mit?

A játék, amelyet játszanak, még ha ala-
csony színvonalú is, feltétlenül komoly. A
rendező ugyanis valójában a társadalmi
nyilvánosság hiányosságaival játszik el.
„Hiánybetegségeket" kezel a maga módján.
Afféle „tabutémákról" beszél, s ha tetszik,
még őszintén is. „Kényes" kérdéseket
feszeget, amelyekről egyébként a
színházban valóban ritkán esik szó. Afféle
eposzi seregszemle zajlik, minden,
társadalmunkat foglalkoztató kérdés te-
rítékre kerül, nem marad ki szinte semmi.
Mindez rendben lenne, ám nem mindegy,
hogy ezekről a dolgokról hogyan beszélünk.
Megemlíteni egy kérdést, akármilyen
kényes legyen is, önmagában nem érdem, a
kérdés az, hogy miképp teszik ezt?
Márpedig akármilyen kényes kérdésekről
tárgyaljon is egy színház, jobb, ha ehhez
színdarab áll a rendelkezésére. Olyan
helyzetek sorozata tehát, amely-ben a
színpadról elhangzó mondatok nem
pusztán azért hatnának, mert oly
csiklandósnak szánták őket, s oly elké-
pedve hallotta őket a néző. Ha nincs darab,
akkor minden mondat önmagát jelenti,
semmivel sem többet. Ha nincsenek
reflexiók, akkor minden mondat első
jelentésében vétetik, a színház átalakul
afféle munkahelyi folyosóvá, ahol az
emberek elmondják egymást mindennek,
megbeszélik minden gondjukat-bajukat.

Ha nincs darab, és minden mondat
önmagát jelenti, akkor egy olyan kijelentés,
amely a zsidókra vonatkozik, már nem a
szereplőt világítja meg, hanem akarva-
akaratlan a rendező véleményét tárja a
néző elé.

És ez az a célozgatósdi, amely a darab
lényegi problémáját jelenti. Lássunk egy-
pár példát azok közül, amelyeket „végre"

kimondanak a Nemzeti Színházban : a
magyar értelmiség előtt két út áll: az egyik
járhatatlan, a másik az alkoholizmus. Ez
önmagában véve nem oszt és nem szoroz.
Az már kellemetlenebb, amikor a színpadi
jelenet szerint a nyugatnémet valutáért
lihegő főpincér helyet csinálandó Hitler
csoportjának, a színről először az orosz
csoportot küldi el, majd rárivall két
vendégre: „románok, ki !" Ezután a
magyarokat is kivágja, de ez már nem segít
az egészen. Ez ugyan-

radalomra" nem volt példa. E szinten a pa-
ródia nem talál el semmit, nem vonatkozhat
semmi történelmire, legfeljebb rossz szájízt
kelthet.

Ám az eseményeket még egyszer meg-
csavarja Kerényi, s itt a néző, ha még
valamit látni akar, hát nehezen hihet a
szemének. Az eleddig ugyanis közömbösen
üldögélő Hitlert a „forradalom" új erői
nyerik meg vezérükül, s ezek pedig nem
mások, mint a mai fiatalok. Pontosabban
azok a rendező által elképzelt „punkok",
bőrruhában járó, ágrólszakadt gyerekek, akik
e koncepció szerint még apukájukat is
kivégeztetnék, hiszen ezeknek vezére ki
lenne más, minta kommunista gyárigazgató
fia. Ez egyébként még Hitlernek is sok, így
aztán a huligán elemek őt is letartóztatják.
Meg kell mondanom, hogy az amúgy is
történelmietlen történelemórának ez talán a
legveszélyesebb része. Ez ugyanis arra a tö-
meghangulatra épül, amely valóban nem tud
mit kezdeni a „csövesek" jelenségével, s
zavarát érthetően intoleranciával leplezi.
Ám ezt a zavart további intoleranciával
fokozni, elfogulatlan türelem helyett
hallatlanul badar helyzeteket létrehozni,
olyan felelőtlenség, ami szót kíván.

Pár nem részletezendő műfogással ér
véget a darab, társadalmunk rendje hely-
reáll, Hitler ismét hibernáltatik stb. Ha a
színpadi rend helyreállt is, mindez nem
mondható el a nézőről: az az entrópia, ami
az előadásból árad, az, sajnos, hatásos is
lehet.
Fel kell tennünk azt a kevéssé esztétikai,
sokkal inkább evidens, noha ál-szerény
költői kérdést, hogy: mi ez? Valójában: mi
ez?

Erre feltétlenül választ kell keresnünk, ez
már ugyanis nem pusztán a sémaszerű



is már nem követel magyarázatot. Az,
hogy ez miért és mennyire felesleges és
bosszantó, az evidens. Ez felelőtlenség,
semmi más. Nemkülönben az, mikor a
kommunista gyárigazgató, elolvasván a I
Hitlertől ajándékba kapott Mein Kampfot
barátilag idézi „Dolfinak" a könyv
zsidókra vonatkozó részeinek némelyikét.
Nem a legerősebbeket, azokat azért nem,
de mindenesetre érthetetlenül bőven
enyelegnek a kérdésről. Ez egyszerűen
szólva penetráns. Miképp kell mindezt
értenem, kérdezheti hazafelé menet az
ekképp megcsiklándozott néző. A magyar
kommunista gyárigazgatók antiszemiták?
Vagy csak ez lenne az? De hát a színpadon
nem állt senki, pontosabban nem egy
megfogható személy, hanem egy típus állt
a színre, egy reprezentatív szándékokkal
teremtett figura. Vagy talán nem is
antiszemiták, csak hülyék? Miféle dolog
ez? Mi ez, ami a hermeneutikai jóindulat
maximumával sem érthető másként, mint a
„meg nem gondolt gondolat" alapesete? De
az sem különb ötlet, hogy Hitler a GUM-
ban vásárolt, Ivan Ivanovicsnak becézett
ocsmány kertitörpe elől elhúzza bizalma-
sát, mondván: „nicht vor dem kertitörpe".
Ez már a maga kideríthetetlen osto-
baságában is rejtelmes. Vajh e törpében
lehallgató készülék rejlik? Hogyan kell
értenie a nézőnek ezt az „érzékeny" hu-
mort, hogyan képzelheti Kerényi, hogy
mindez valóságunk torznak torz, de éles-re
állított tükre lenne?

Amint az sem érthető, hogy a hata-
lomátvétel hírét meghallva, dramatur-
giailag teljesen indokolatlan módon a ci-
gányok na persze kik mások, ha nem ők? -
eljátsszák a rég hallott, és ugyan már
elfelejtett, de azért még sikeresen fel-
idézett nyilas dalt. E művet nem áll sem
szándékomban, sem módomban idézni,
eleddig nem hallottam, és remélem, ez-
után sem hallom. Igy aztán lehet, hogy
nem is volt eredeti, de ez lényegtelen. Ám
a nyilas nótákból bőven kijut ez estére,
mert a cigányok után egyszer még a
férfiak kara is elbőg egyet az Árpád-sávos
lobogót lengetve. Ugyanez idő alatt az
otthon remegő nők kara a Boldogasszony
anyánkat énekli, ami feltét-lenül
stílustörés, mert ez utóbbi nemesebb
anyagból készült, s nem említhető a nyilas
nótákkal egy napon.

Az sem érthető, hogy a zsidó antik-
várius miért szerepel, és miért épp ő lesz
Hitler intellektuális partnere, az egyet-len
ember a darabban, aki valóban meg-érti,
kivel áll szemben. E figura inkább

kávéházi bölcsességeket, mintsem valódi
okosságokat mondogat, s azon kívül, hogy
újabb poénlehetőségeket rejt magában,
semmi szükség nincsen rá. A játék eme
szerkezetét a rendező a forgószín-pad
buzgó használatával vélte megoldhatónak.
E szerkezet ringlispílre emlékezte-tő mód
pörög, percről percre máshol tűnnek fel
hőseink, minduntalan ronda és unalmas
díszletek között, amelyek ennek
megfelelően érvényesen alkalmazkodtak
az előadás szelleméhez. Egyéb-ként az,
hogy Bakó József helyenként inkább csak
imitálta a díszletet, mintsem valóban
berendezte volna a színpadot, az helyes
érzékre vallott, a realitás magasabb foka
különös ellentmondásban állott volna
azzal a műviséggel, ami a darab.

A játékmód, amelyet Kerényi kieszelt,
ha érthető is, nem menthető. A szélsőséges
és gátlástalan ripacskodás, az egészen
lehetetlen vásáriság elkerülhetetlen volt,
szöveg, jellem, helyzet, színdarab
hiányában. A semmit valóban csak ilyen
módszerekkel lehet eljátszani, ahol nin-
csen szerep, ott mindössze a színész mar-
háskodására nyílik lehetőség. Szegény
ember vízzel főz, mindenki úgy segít
magán, ahogy tud. Ennek megfelelően,
Nagy Zoltán kivételével, akinek finom
távolságtartása az egész este legkelleme-
sebb percét jelenti, majdnem mindenki
„ripizik", ahogy csak tud.

Áll mindez még a címszereplő Agárdi
Gáborra is, akinek nem volt könnyű dolga.
A szerep ugyanis: lehetetlen. Főképp az
nehezítette meg végképp a dolgát, hogy a
rendezés időnként felerősítette a hangját
egy rejtett kis mikrofonnal, így aztán a
Führer időről időre úgy üvöltött, ahogy
ama stadionokban tette. Ha ez
szónoklattanilag még elfogadható is,
dramaturgiailag és a színész szempont-
jából már nem. Hiszen Kerényi sem gon-
dolhatta igazán komolyan, hogy e mű-ben
két Hitler van. Az egyik a természetes
hangú, a pesti kabaré majma, a másik, a
hangosított beszédű, adná az elő-adás
komoly részét, némiképp gondolati súlyát.
Ehhez ugyanis egy darab kellett volna
Hitlerről, és itt Hitlerről volt szó a
legkevésbé. Ez egyrészt helyes, hiszen
Hitlerből a hitlerizmus a lényeges, mint
már Bálint György oly találóan megálla-
pította volt, másrészt a hitlerizmus kér-
dése nem jelent meg ezen a színpadon.
Hitler annál inkább, s annál reményte-
lenebb mód érdektelenebbül. Ugyanis az,
hogy Hitlernek hány heréje volt, s vajh
képes-e nemi életre Barna Évával, az nem
humoros, nem is ízléstelen, nem

is nevetséges: ez egyszerűen blőden
unalmas. Márpedig itt Hitlerről, a
hitlerizmusról szó sem lévén, csak ezt
láthattuk, s ebben az esetben csak olyan
dolgokról lehetett szó, ami nem színpadra
való. Nem színpadra valóak Hitler heréi.
Anti-alkoholizmusa sem. A magyar
fűszerek-kel való viszonya sem érdekel.
Mindezt tudván érthető, ha Agárdinak
hallatlan eszközökhöz kellett nyúlnia
ahhoz, hogy kibírja a semmit mint
főszereplő. Lehet, hogy csak azt tehette,
amit tett, de mind-ezt én akkor is
tűrhetetlenül hatásvadászónak érzem.

Ugyanígy áll a dolog Sinkovits Imrével,
akinek a szerepe, ha másképp is, de éppoly
megíratlan, mint Agárdi Gáboré. javára
kell írnunk, hogy sokkal árnyaltabb, mint
társa. Pontosan és precízen játssza el, amit
rendezője rábízott. A szerep minőségéről ő
sem tehet. A többiek-ről nincs mit írni,
annyira nem lévén szerepük, a jó és a rossz
minősítés is túlzás lenne. Nem
mondhatjuk, hogy Tahi józsef rosszul
játszotta az ordibáló „punkot", ordibált, és
rondán volt felöltözve. Mindazt, amit
lehetett, eljátszotta, de ez nem követelt
színészi munkát. És ugyanígy voltak a
többiek is.

Kerényi lmre munkájának kérdése
jócskán túlvisz az esztétika területén, hi-
szen az egész, így, ahogy láttuk, gyakorla-
tilag színpadképtelen. Az, hogy érdemes
lenne-e ezt a paródiát akármelyik színház
falai között eljátszani, jócskán meggon-
dolandó. A Nemzetiben színpadra vinni -
szerintem - felelőtlenség volt.

Vigasz mindössze az lehet, hogy a
színház a jelené. Úgy, ahogy e kritika
előbb-utóbb eltűnik az idő süllyesztőjében,
ugyanúgy remélhető, hogy a Titkos záradék
is kiesik a nemzet kultúrájából, ama
felejtés részese lesz, amely a legméltóbb
bosszú a méltatlan és érdemtelen művekkel
szemben.

Moldova György: Titkos záradék (Nemzeti Színház)

Díszlet: Bakó József. Jelmez: Füzy Sári.
Rendező: Kerényi Imre.

Szereplők: Vereczkey Zoltán, Versényi
László, Velenczey István, Izsóf Vilmos,
Nagy Zoltán, Somogyvári Pál, Agárdi Gá-
bor, Ferenczy Csongor, Lugosi György,
Kun Tibor, Botár Endre, Miklósy Judit,
Gáti József, Sinkovits Imre, Berek Kati,
Tahi József, Szersén Gyula, Czibulás Péter,
Beregi Péter, Marsek Gabi, Baranyi László,
Dániel Vali, Győrffy György, Horkai János,
Csurka László, Tarsoly Elemér, Pápai Erzsi,
Kalocsay Miklós, Kun Tibor, Raksányi
Gellért, Szokolay Ottó, Siménfalvy
Sándor.


