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HANGOK A SÚGÓLYUKBÓL
NEGYEDIK ESTE

Hőseink egy január 16-i, szolnoki Szép Heléna előadás másnapján gyüle-
keznek törzskocsmájukban, a Súgólyukban... De hát néminemű változá-
sok estek meg itt tavaly óta. Eltűnt a cigányhangászkar, viszont a tajvani té-
véből lendületes rap-music zúdul a vendégek nyakába: irdatlanul kövér
színes bőrű férfiak és nők böködik mutatóujjaikkal a képernyő peremét; az
árakat beszorozták kettővel, egyidejűleg a választékot a felére csökken-
tették; fröccs nincs, csak palackozott bor. Miközben a megszeppent értel-
miségi kvartett helyet foglal a tévé alatti asztalnál, két pincér arról beszél-
get, hogy „a Józsi tegnap majdnem ravatalra tette az új verdáját"

FURORICUS (üveges szemekkel motyogja maga elé) „La Vie parisien-
ne..." Jézusom! Hova kerültem?! Je suis un szerencsétlen flótás!

FLEGMATICUS Ne szenvelegjen már állandóan! Inkább azt mondja meg,
mit akar inni, tihanyi vagy hajósi cvejgeltet?

FURORICUS Mintha nem lenne édes mindegy... Úristen, inkább a cigány-
zene, mint ez a selyemgatyás EMSZÍ Hammer!

CRITICUS Jól van már, majd a jövő héten keresünk valami másik helyet.
PRUDENS Most meg én mondom, hogy teljesen mindegy. A Súgólyuk
bennünk van.
FLEGMATICUS Nocsak. Ad notam Thomas Mann Doctor Faustus?! „Ahol

te vagy, ott van Kaisersaschern?"
CRITICUS Ejnye, hogy fitogtatjuk a műveltségünket...
FURORICUS Tisztelt úr, eme jéghideg, fogínysorvasztó vörösbor fogyasz-

tása közben ünnepélyesen felszólítom, hogy hallgasson! Maga csak
hallgasson, tisztelt úr! Ezt a szolnoki kirándulást nem fogom elfelejteni
magának.

CRITICUS Miért, talán nem maga a szenvedélyes Offenbach-rajongó?!
Mit üvöltözik itt?!

FLEGMATICUS Elég volt! Csak nem fognak összeverekedni ilyen hülye-
ségek miatt?!

FURORICUS Hülyeségek... Jól van, megengedem. A „hülyeség hatvány-
ra emelése", ahogy azt egyik vezető kritikusunk idézte Karl Kraustól -
többek közt velünk kapcsolatban is. De a vonatút, az már nem volt hü-
lyeség. Fűtetlen fülkék, több évtizedes, levakarhatatlan kosz az
ablakokon - helyjegyváltás kötelező! WC-papír helyett a vízöblítő
berendezés működésének nagyméretű vázlata! (Akár Tiborc, az
asztalon a fejét görgeti)

FLEGMATICUS Legalább megtudhattuk belőle a fojtószelep rendeltetés-
szerű üzemeltetésének elvi alapjait...

PRUDENS Továbbá az egyik budifeliratból értesülhettünk egy „néző" vé-
leményéről, aki szerint „a legmocskosabb cég a MÁV!"

CRITICUS Azt elfelejtette megemlíteni, hogy egy másik állampolgár még
odabiggyesztette: „és a kormány..." Látom, megzápult a hangulat.
Hogy kissé felvidítsam és egyidejűleg ama esti beszélgetés tárgya felé
tereljem magukat, engedjék meg, uraim, hogy feltegyek egy találós kér-
dést önöknek! Mi a különbség Kalkhasz és egy savanyú uborka között?

FURORICUS Téved, ha azt hiszi, hogy kérdésével újabb őrjöngési nagyro-
hamba fog hajszolni. Metsző gúnnyal vágom arcába a választ: a különb-
ség annyi, hogy a savanyú uborka sós, míg Kalkhasz ellenben jós! És
most tessék, uraim, akinek van még elég bátorsága nevetni!

FLEGMATICUS De hát Criticus semmi mást nem tett, mint idézett a
Schwajda-féle Szép Heléna-szövegből. És egyidejűleg nagyon fino-
man érzékeltette az előadás szellemi nívóját is.

PRUDENS Nono. Azért ne legyünk teljesen igazságtalanok. Az említett
találós kérdés egy spártai vetélkedőn hangzik el, így azokat a
közállapotokat jellemzi, melyekben egy ilyen bárgyú kérdés egyáltalán
feltehető. Az egész agytorna, amolyan belső jellemzésként funkcionál:
íme, lássa mindenki, hová süllyedt a műveltség Hellászban. Spártában
mindenki idióta. Hülyék a királyok, a görög mitológia dicsőséges hősei,
hülye a papság és az arisztokrácia, az egész államgépezet a
végletekig elbu-

tult, és tökfejek gyülekezetévé vált már maga az egyszerű nép is, hiszen
az összes kérdés megválaszolására csak egy messziről jött idegen, az
álruhás Parisz képes. És mivel tudjuk, hogy Offenbach szatírája már
születésekor, vagyis a második császárság korában sem a görögségre,
de saját társadalmának romlottságára, irányult...

CRITICUS ...akkor levonhatjuk a végkövetkeztetést, hogy a Schwajda-
féle szolnoki változat meg a mai magyar közállapotokat kísérli meg
kigúnyolni, kritikailag ábrázolni? A magam részéről ebben a
törekvésben látnám az előadás egyetlen célját és értelmét.

FLEGMATICUS És erre a Meilhac-Halévy által írt kanavász sokszorosan
megadja a lehetőséget. Hangsúlyozom, hogy kanavászról és nem egy-
szer és mindenkorra véglegesre írt színdarabról van szó. Az ilyesfajta
színjátszásnak legfőbb éltető eleme az aktualitás. A naprakész szelle-
miségnek a zsinórpadlásig át kell járnia a színpadot. Valamiféle nyilvá-
nos újságírás ez, a rikkancslelkület megformáltsága, a nagy boulevard-
ok örök csatangolójának apoteózisa. Erről a problematikáról elolvas-
hatják Walter Benjamin mestertanulmányát: Baudelaire Párizsa a má-
sodik császárság korában.

FURORICUS Baudelaire, Benjamin, a nagy boulevard-ok... Mon Dieu, mi-
ről beszél maga?! Nem akarna egy kicsit körülnézni? De hagyjuk Buda-
pestet, maradjunk, ha maguknak jobban tetszik, Szolnokon. Hát mi kö-
ze lehet ennek a városnak, de mégis tqvábbmegyek, ennek az ország-
nak Offenbach korának zseniális frivolitásához, agyafúrt szellemi sze-
szeihez, egész kolosszális modernségéhez? Nem, tisztelt uraim, ah-
hoz, hogy Offenbachot előadjuk, hogy képesek legyünk átvenni, és akár
a legcsekélyebb módon adoptálni körmönfont cinizmusát, gall-zsidó ra-
finériáját, nos, mindezekhez egy egészen más pszichéjű és szociologi-
kumú társadalom szükségeltetik. Ott és akkor, abban a társadalomban
túltengett az egészség, oly mértékben, hogy képes volt bevallani és a
nyilvánosság elé hurcolni lappangó betegségeit is, és vállalta, hogy es-
ténként legalább kéozeletben felfeküdjön az offenbachi színpad kinálta
pszichoanalitikus díványra. A „magatokon röhögtök!" gogoli kiáltása
minden szatirikus érzület alapja kell legyen; egy valamennyire ép lelkü-
letű társadalomnak képesnek kell lennie arra, hogy becsületes módon
kiröhögje önmagát.

CRITICUS Ez persze cinizmus, ki is tagadhatná?
FURORICUS Cinizmus, persze hogy az, de ez nekem vigasz! Hiszen

vala-milyen módon mégis garantálja egy velejéig modern társadalom
működését.

FLEGMATICUS És maga szerint, ha jól sejtem, itt van ez a velejéig híg-
mély magyar, végletekig frusztrált, betegesen öncsaló, ábrándkergető, a
délibábok hőseit szakmányban előállító, azokat tárt karokkal váró, de
egyidejűleg azonnal meg is gyilkoló, zsákutcás fejlődésű, a különböző
fasizmusok által megalázott és megszomorított, önmagát és szerepét
egyszerre alá- és fölébecsülő, az arányérzék kóros hiányában szenve-
dő, egyszóval súlyosan egészségtelen magyar társadalom. Nos, ha
igaza maga maszkjában előadott ariettám, akkor le kell vonnunk a vég-
következtetést: ez a jelenlegi magyar világ nem alkalmas szellemileg
arra, hogy Offenbach szatirikus irányával azonosulva nevetve váljon
meg nemhogy múltjától, de bármitől.

FURORICUS Lelkemből leledzett Flegmaticusom! Magánbeszéde után
oly mértékben megbízom önben, hogy felszólítom: közölje helyettem a
pincérrel, hogy a vörösbort, kivéve persze a Beaujolais-t, 16-18 Celsius-
fokra temperálva kelletik felszolgálni.

CRITICUS A tárgyra, uraim, a tárgyra! Nagy vonalakban egyetértek ma-
gukkal, de továbbra is azt gondolom, hogy egy bátor és radikális, sze-
mérmetlenül aktualizált szöveggel kísérletet kellett volna tenni a mai
magyar állapotok szatírájának megrajzolására. Így Schwajda mind-
össze annyit állít, hogy a Spártát vezető emberek hülyék, vagyis a ma-
gyar kormány sem Einsteinek gyülekezete. Maguk azt állítják, hogy
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offenbachi szatírára Magyarországon esély sem mutatkozik - ezt én
túlzásnak és féligazságnak érzem. Ha netán Spiró megírta volna Legú-
jabb Zrinyiászát, lehet, hogy most másképpen beszélnének.

FLEGMATICUS De nem írta meg...
PRUDENS Tudja, Criticus, hogy ki próbálta megvalósítani azt, amire naga

oly mértékben vágyik? Nem volt az más, mint Gáspár Margit, az
Operettszínház igazgatónője 1949-1956 között. Ez a szellemes hölgy
valóban Offenbachból indult ki, amikor lefektette a szatirikus hajlamú
zenés színház hármasszabályát: 1. realizmus, 2. szatirikus hajlam, 3.
opt mizmus. Íme, pedig programja: „Vissza kell vezetni az operettet arra
az út-vonalra, amelyen mint zenés-mókás műfaj kétezer éven át haladt.
Viszsza kell vezetni természetes mecénásához, a néphez."

FLEGMATICUS Ez zseniális! Gondolom, mindenki hasát fogva röhögött,
amikor a kopasz-köpcös kis Rákosi maszkjában egy túlkapásairól híres
vidéki párttitkár jelent meg a színen.

PRUDENS Hát, sajnos, nem egészen így történt. A saját társadalmának
szatirikus ábrázolása nem fért bele az ambíciózus igazgatónő szír házi
terveibe. Így aztán Offenbach Gerolsteini nagyhercegnőjének átigazí-
tott változatában a Marshall-tervükkel csúfos kudarcot vallott imperia-
listákon nevethetett a közönség. És akkor még nem beszéltem a ma-
gyar „termelési operettekről." Így aztán nem volt mit tenni, 1954-ben be
kellett mutatni a Csárdáskirálynőt. Bóni gróf avas és acél országában is
elpusztíthatatlannak bizonyult.

FLEGMATICUS Vagyis történeti visszatekintése is csak minket igazcl. „A
Champs-Elysées Mozartja", ahogy Rossini nevezte, örök idegen ma-
radt hazánk táján.

CRITICUS Mindamellett ebből a frivol Mozartból nem sokat érzékelhettünk

a szolnoki előadás során. A szedett-vedett zenekar több sikertelen kí-
sérletet tett néhány tonikai akkord megszólaltatására, aztán megadták
magukat saját dilettantizmusuknak. Se énekelni, se táncolni nem tudó
színészek - hiányoztak egy zenés színházi előadás alapfeltételei.

PRUDENS Emlékeznek? A mellettem ülő fiatal párocska - ketten együtt
nem voltak harmincévesek - a második felvonás közepén hirtelen fel-
ugrott, és kisietett a nézőtérről.

FLEGMATICUS És én nagyon remélem, hogy szeretkezni rohantak.
FURORICUS Így aztán a szolnoki előadás után együtt kiálthattuk a

Költővel: „A Tisza parton mit keresek?" La vie parisienne - ez több, mint
egy jelzős szerkezet, ez több, mint egy Offenbach-operettcím, ez a
modern világ formává dalolt édes-katasztrofális látomása: „le galop
infernal." (Könyvet ránt elő a zsebéből) Ahogyan azt a 19. század
legnagyobb francia írója megfogalmazta: „A korai hideggel a reggeli
napfény is be-áramlott. Mindenki csodálkozva kiáltott fel, aztán csönd
lett. A sárga gyertyalángok már haldokoltak, megrepesztve tokjaikat; a
padlón mindenféle szalag, virág és elszórt gyöngy hevert, a tükrök alja
csak úgy ragadt a puncs és a frissítők nyomától; a falikárpit csupa
szenny volt, a jel-mezek gyűröttek, porosak; a hölgyek hajfonatai
ziláltan csüggtek a vállukra, s a málló arcfesték mögül, amely
egybeolvadt a verejtékkel, sápadt arcok tűntek elő, pislogó, vörös
szemhéjjal."

Flaubert szavain fellelkesülve felugrálnak az asztaltól, és rázendítenek az
„Orfeusz" híres pokolgaloppjára, miközben a dermedt pincérek sorfala
közt kikánkánoznak a végsőkig lezüllött vendéglátóipari egységből. És
még sokáig visszhangzik az éjszakai utcán:

Ce bal est original,
D'un galop infernal
Donnons tous le signal
Vive le galop infernal!


