épp ezért szeretem - vérbeli drámai alapanyagnak tartom, és mint az adott elő-adás
kritikusát nem érdekel más, mint ez a
A kívülálló
dráma, a maga erényeivel és hibáival.
másodszor kopogtat
Az említett kritikákban ezután következtek a konkrét kifogások, amelyek jó
néhányával kisebb-nagyobb mértékben
egyetértettem - volna, ha nem egy
egészében negatív mérleg alátámasztását
Elöljáróban: ahhoz a szűk kisebbséghez szolgálják. A dráma legproblematikusabb
tartozom, amelynek Sükösd Mihály drá- vonása valóban az, hogy filozófiája és
mája az 1969-es bemutatón némely fenn- ábrázolása hézagosan illeszkedik egybe;
tartásokon túl alapvetően tetszett. Az ahogy a kritikusok, erős túlzással, de
akkori kritikákat most újra elővéve, a ki- némiképp indokoltan, megállapították,
"
fogások főbbjeit épp oly irrelevánsnak Vancsura Mihály nem „kívülálló , hanem
szimpla
spicli;
ettől
sikkad
cl
a
drámára
érzem, mint annak idején. Néhányan jel"
eredetileg
bízott
mondanivaló,
és
így
válik
legzetes „évfordulós , tehát megrendelt,
a
mű
egy
érvényes
pszichikai
tanulmány
tehát szükségképp nem primer ihletésű
műnek minősítik; ebben a levezetésben helyett „évfordulós" osztályharcdarabbá.
A kisiklás összetevőit hosszasan lehetne
általában van igazság, ám A kívülállót
"
elemezni.
Hadd kockáztassak meg
egyáltalán nem tartom „évfordulós
darabnak, sőt, bevallom, a kritikák átolva- elsőbben egy olyan szempontot, mely a
sásáig még az is kimosódott emlékeze- főiskolán, Czibor János feledhetetlen
temből, hogy épp 1969-ben, vagyis a stilisztikaóráin vésődött belém. Órákat
Tanácsköztársaság 50. évfordulójára mu- töltöttünk el akkor, dramaturgpalánták,
tatták be. (Az is csak esetlegesen, mint egy azzal, hogy a Czibor feladta drámai
évfordulós „anyag" egyik előkészítőjének, típusokhoz megfelelő neveket keresgélvésődött az agyamba, hogy a reprízt is jünk; a névnek, tanultam meg egy élet-re,
évfordulóhoz időzítették.) Vallottam és jellemeznie kell viselőjét. Nos, a magyar
vallom, hogy ez a téma bármi-kor és nyelvtipológiai beidegzettségek szerint a
bárhol felmerülhet minden olyan íróban, Vancsura Mihály névről (melynek
aki a XX. század jellegzetes értelmiségi egyetlen erénye, hogy játékos anagmagatartásformái iránt érdeklődik, és az rammaként rímel egy egykori élő személy,
1919-es időponthoz a mű ezért csak olyan a modell: Csuvara Mihály nevére)
módon - egyszerre szervesen és senkinek soha nem jutna eszébe a vívódó
ugyanakkor
mégis
mással
behe- értelmiségi típusa. Sokkal inkább jellemzi
lyettesíthetően - kötődik, mint, mondjuk, a azt a naiv, kisszerű, abszolút tájékozatlan,
Tóték a második világháborúhoz vagy az gyenge intellektusú kispolgári figurát, akit
annak idején Bitskey Tibor, egyébként
Andorra a náci zsidóüldözéshez.
megjelenített
(még
Egy másik kifogás, amely típusát te- színvonalasan,
idegbetegsége
is
a
primitív,
sorsát
felfogni
kintve adaptációk elemzésekor nagy népszerűségnek örvend, az eredetivel veti képtelen emberé volt).
Állítom, hogy egy szuggesztívabb névössze a feldolgozást, az előbbi javára.
választás
és egy intellektuális töltésű
Magam a kisregényt annak idején véletlenül, most szándékosan nem olvastam el; színészi alakítás eleve más irányba lendíígérem, hogy e cikk leadása után pótolom tette volna kritikusok és nézők fantáziáját
mulasztásomat. Meglehet, hogy a dráma - ami persze nem jelenti azt, hogy az
fogyatékosságai az epikus anyaghoz való elsődleges felelősség ne az írói ábrázolást
túl merev ragaszkodásból is adódnak, terhelné. A Vancsurában testet öltő
számomra azonban egyértelműen egy magatartási modell ugyanis nagyrészt
autonóm
drámai
mű
hibái-ként valóban csak deklaratíven nyilatkozik
jelentkeztek (és a közönség nagy többsége meg, a hős monológjaiban és feleségéhez
is így érzékeli őket). Mostani, „szándékos" intézett bizalmas közléseiben. Főképp két
tudatlanságom egyébként nem elvi jellegű. döntő mozzanat marad homályban: a
Ha közismert klaszszikus művet látok proletárdiktatúrából való ki-ábrándulás,
viszont a színpadon, vagy olyan majd a Prónayéknál való jelentkezés
adaptációval
találkozom,
amelyről motivációja. Ha most a hézagokat a
mindvégig lerí az epikus eredet, feltétlenül magam módján próbálom kitölteni, azt
fontosnak és gyümölcsözőnek tartom az hiszem: az író intenciójának megfelelően
összehasonlítást. A színpadi Kívülállót járok el.
azonban - hiszen többek között
SZÁNTÓ JUDIT

Vancsura Mihály, aki szubjektíve
őszintén forradalmárnak hitte magát, már
a Tanácsköztársaság bukása előtt kívülálló
lett; nyilván akkor, mikor rájött, hogy nem
lesz belőle kiemelt vezető, nem éri el azt a
rangot, amelyre, úgy érzi, rászolgált.
(Képzett ember, újságíró, Kun Béla
moszkvai köre tagjának létére egy
háromtagú
járőr
parancsnokaként
találkozunk vele a Tanácsköztársaság
végén, vagyis a darab elején.) Ez a
Sükösdnél túlbeszélt, de igazából mégis
homályban
hagyott
ki-ábrándulási
folyamat vezet el ugyanis a következő,
ugyancsak nem elég tisztázott lépéshez: a
Prónayéknál való jelentkezéshez. A
drámában itt merész, de zavaró az ugrás:
Vancsura bujkál, majd megtudja, hogy a
különítményesek Pestre érkeztek - s a
következő képben már Prónayéknál
előszobázik. Még arról sincs itt szó, amit
Molnár Gál Péter 1969-es kritikájában
jóindulatúan feltételezett, hogy Vancsura
eleinte csak annyit akar a hóhérok tudomására hozni, „amennyivel nem okoz kárt
az illegalitásba vonult kommunistáknak",
hiszen már az első alkalommal neveket,
létező, fontos neveket ad ki. Mellesleg:
MGP tévedésen alapuló - de korántsem
véletlen,
mert
az
író
eredeti
elgondolásához kiválóan idomuló - ötletét
az átdolgozás során meg lehetett volna
fontolni. A jellem, a magatartás kulcsa
ugyanis épp ebben a drámai szituációban
simulhatna az író kezéhez. Vancsura még
szorult helyzeté-ben is választhatna
másképp: bujkál-hatna tovább, szökni
próbálhatna, esetleg az öngyilkosság is
megfordulhatna fejében. Vancsura azonban úgy dönt, hogy felajánlkozik a
különítményeseknek - és ez a dráma
fordulópontja. Ha tettét csak gyávaság
motiválja, a darab érdektelenné válik, a
hős magatartása elveszti minden társadalmi súlyát, továbbgondolható időszerűségét, modelljellegét, a darab szimpla
politikai krimi lesz - elvégre spiclinek
lenni a néző számára éppoly kevéssé
csábító perspektíva, mint, mondjuk,
kéjgyilkosnak lenni. Az írói vállalkozás
izgalma épp abban van, ami A kívülállóban
benne rejlik, csak következetlenül és
pontatlanul megoldva: felmutatni, még
ilyen iszonyú feltételek között is, a
Vancsura-féle magatartás „vonzerejét",
vagyis feltárni és leleplezni a kollaboránsok belső fenntartásainak illúzióját,
úgy, ahogy elvileg maga az író megfogalmazta: „Vancsura tudatosan áruló-
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vá lesz, mert úgy sejti, lealacsonyodásában is »felül marad«", ez pedig „a modern értelmiségre alighanem jellemző
hamis tudati állapot".
Eszerint Vancsuránál kezdetben nemcsak az önvédelem elemi ösztöne munkál, hanem rehabilitálni is akarja önmaga előtt a Tanácsköztársaság alatt
megtépázott szellemi nimbuszát, és valamelyest bele is szeret a feladat „szépségébe", a nagy kihívásba: sikerül-e becsapnia azokat, akiknek kiszolgáltatja
magát? Erről a Vancsuráról még az is elképzelhető, hogy ha valaki a jelentkezés
előtti utolsó percben biztos egérutat
ajánlana számára, inkább megmaradna
eredeti ötleténél. Ehhez a salto mortaléhoz még bizonyos vakmerőség is van
benne; az intellektus parancsa kezdet-ben
képes elérni, hogy legyűrje a zsigerek
rettegését. Erre utal, hogy a brutális
kínzások ellenére is önéletleírását úgy
fogalmazza meg, hogy a hangzatos
értelmiségi frazeológiával egyszerre provokálja s egyben elandalítsa rabtartóit, és
minél többet beszélve minél kevesebbet
mondjon.
Vancsura tehát nagy kísérletbe fog,
melynek során azt reméli, önmagáról alkotott képe végre a valóságba is belenyomódhat. Ez az állapot - kiváló ösztönnel tévedett Molnár Gál Péter - még
nem követeli meg elvtársai kiszolgáltatását; erre igazából a vállalkozás bukásának felismerése és az ezzel párhuzamosan elhatalmasodó, az újonnan támadt
légüres teret teljesen betöltő rettegés
viszi rá. Ezért lenne a dráma sikere
szempontjából döntő a kezdeti motiváció
megteremtése; ennek hézagos, laza,
drámaiatlan szövése billentette fel eleve
A kívülálló egyensúlyát.

A cselekmény a továbbiakban a kísérlet
szükségszerű csődjét demonstrálja, és ezt a
szakaszt Sükösd már hibátlanul oldja meg.
Az ellenfélnek óriási fölényt biztosít az a
tény, hogy nála a szubjektív hozzáállás és
az objektív tevékenység tökéletesen fedi
egymást; olyan iránytűt kapnak így
kezükbe, amellyel Vancsura tökéletesen
bemérhető és átvilágítható lesz, míg ők, épp
ezért,
Vancsura
számára
egyre
rejtélyesebbé, démonibbá, sorsszerűbbé
válnak. Tulajdonképpen, az ellenkező
póluson, hasonló folyamat megy itt végbe,
mint a Tanácsköztársaság és Vancsura
viszonyában, és nagy kár, hogy ez a
párhuzam
Sükösd
szövegéből
csak
kielemezhető, de nem válik drámai
evidenciává: a „kívülálló" lelepleződése
törvényszerűen és ellenkező előjellel is
hasonlóan ment végbe mindkét esetben,
amikor cél és magatartás homogén
egységével került szembe.
Mindenesetre a helyzet ördögi fordulatot
vesz: a primitívebb, bárdolatlanabb ellenfél
jár túl az értelmiségi eszén, mégpedig
nemcsak az egyenlőt-len hatalmi helyzet
okán, hanem első-sorban a helyzethez
sokkal jobban idomuló, sokkal életképesebb
magatartása miatt. Vagyis, furcsa módon, a
Prónay-tábor „modellesítése" sokkal jobban
sikerült, mint a főhősé, holott az író
számára nyilvánvalóan az utóbbi volt a
fontosabb. A művészi megoldás olyan
meggyőző, hogy értelmetlenné teszi a
konkrét tényekre való hivatkozásokat; így
például az általánosításnak ezen a fokán
már csöppet sem zavaró, hogy a terrorista
brigantik módszerei, a valóság-hoz képest
nyilván aránytalanul átrajzolva, inkább a
hitleri Gestapo felső vezetésére jellemző
intellektuális rafiné-

riáról, lélektani képzettségről tanúskodnak.
Mesterien sikerült például Vancsuráné
megrontásának kettős optikája. Egyfelől
ugyanis itt pusztán arról van szó, hogy a
férj hóhérai, amúgy mellesleg, a férj
sakkban tartására, no meg érthető
férfiokokból is, módszeresen ágyba
vonszolják a szép és kívánatos fiatalasszonyt; másfelől viszont a primitívnek, könnyen rászedhetőnek vélt ellen-fél
válik itt kafkaian titokzatos gépezetté,
amelynek minden megmozdulása halálosan
kiszámított, és az áldozatok számára mégis
kiszámíthatatlan.
A demonstrációból valami azonban itt is
hiányzik, és ez a hiány persze a kezdeti
mulasztások következménye. Sükösdnek itt
is fel kellett volna villantania Vancsura
megsemmisülésének mélyebb rétegeit.
Totális vereségét felismerve a hősnek
nemcsak puszta életéért kellene szűkölnie
(bár kétségtelen, hogy egyre inkább ez a
reakció válik uralkodóvá); fájdalmasan
kellene
érzékelnie
nagyszabású
vállalkozásának csődjét is. Vancsura
számára ugyanis nem az az igazi tragédia,
hogy Prónay lelövi, hanem az, hogy egy
Prónay átlát rajta.
Még néhány szót a régi előadásról.
Sükösd egy 1969-es nyilatkozatában
leszögezte: kegyetlen színházat akar, amely
a nézőt sokkolja, mert ezt a szín-házat tartja
igazán korszerűnek; természetesen a
kegyetlenség nem fizikai, hanem lelki
kategóriaként értendő. Várkonyi Zoltán aki a Temetetlen holtakkal az első magyar
kegyetlen színházi produkciót vállalta, a
vele
járó
egyöntetű
el-utasítással
egyetemben - elsősorban valóban a
Vancsurára
nehezedő,
egyre
elviselhetetlenebb nyomást igyekezett érzékeltetni, és egyszerűen hazudott volna,
ha a lelki megsemmisítés arzenáljából a
fizikai módszereket kiküszöböli. A kritika
egy része szenzációhajhászásról, üres és
harsány közönségrémisztgetésről beszélt,
főleg azért, mert a Várkonyitól származó
újításokat
hagyományosan
illett
gyanakodva fogadni; az övéinél sokkal
brutálisabb fizikai képeket később általános
egyetértés fogadott. Igaz, hogy a
vígszínházi színészek technikája simább,
csiszoltabb, elegánsabb, rossz esetben
pedig külsőségesebb, teátrálisabb volt, mint
amit egy vérbeli kegyet-len színház
megkíván és elvisel; az elő-adás problémái
inkább itt keresendőek. Csakhogy azt sem
szabad elfelejteni, hogy A kívülálló nem
brechtien lecsupaszított modelldráma,
hanem alapjában a realista dráma eszközeit
variálja, amit

az is bizonyít, hogy Básti Lajos elsöprő
erejű, sokszínű és összetettségében homogén Prónay-alakítása ízig-vérig a
realista színjátszás talajában gyökerezett,
és egyben abszolút megfelelt a mű
hangvételének. Csak persze nem minden
színész győzte (és győzi) ezt a stílust Básti
színvonalán; ez volta fő oka annak, hogy
realizmus és modellszerűség aránya nemcsak az író, de a színház hibájából sem érvényesült eléggé.

Katona Imre rendezése, mint ez semmint konkrét szerepértelmezéssel. A
munkássága ismeretében várható volt, a rendező szeme előtt nyilvánvalóan a
realista drámától elszakadva a modell- cselekménybeli funkcióik alapján elvodráma felé hajlott. Ez is lehet érvényes natkoztatott szerepsémák mechanikus
megközelítés, bár nézetem szerint ilyen- balettje lebegett, ami, ha Sükösd drámáját
kor is módot kellene találni rá, hogy a el is szegényíti, önmagában még
színmű jellegzetesen realista valőrjei egy teremthetne izgalmas színjátékot, és legmás
kifejezési
közegbe
emelve alább meggyőzően bizonyíthatná a szövalamiképpen mégis érvényesüljenek vegben rejlő ihlető-provokáló lehetősé(egyéb-ként Harag György a nagymestere geket. Csakhogy az a jellegzetes szín-házi
ennek az értékőrző teátrális elvonatkozta- dialektus,
amelyet
Katona
Imre
tásnak). Katona szándékosan mondott le Universitas-beli színészei anyanyelvükerről; Csíkos Gábor is elsősorban ként beszélnek, olyannyira, hogy például
Amikor kitudódott, hogy a pécsi Nemzeti alkatával, stílusával hitelesíti a figurát,
A szörny vagy A civilizátor esetéSzínház, az egy évtized alkalmából
beköszöntő újabb évfordulóra, ismét
előveszi a művet, nem tagadom: örömteli Bobor György, Csíkos Gábor és Melis Gábor, A kívülálló pécsi előadásában
reménnyel vártam, hogy a fel-újítás engem
igazol, azokat a vonásokat erősíti,
melyeket
annak idején néhányadmagammal a dráma igazi értékeinek tartottam, és csökkenti, esetleg kiiktatja a
fogyatékosságokat. Vagyis elsősorban
alapos dramaturgiai-írói munkára számítottam, és esetleg olyan rendezői
többletre, amely, a megújult szövegre
támaszkodva, a dús realista ábrázolást
nem szegényíti, és mégis hatásosabban
domborítja ki Vancsura Mihály esetének
példaszerűségét.
Sajnos az előadás, amelyre, úgy tűnik,
eleve nem fordítottak kellő gondot és
figyelmet, nem igazolta ezeket a várakozásokat. Nem tudom, az írótól egyáltalán kértek-e szövegmódosításokat, és
közöltek-e vele határozott igényeket a
színház részéről. Mindenesetre úgy látszik, hogy mindössze néhány rendezői
húzás történt, amelyek egy részével (például Prónay Kun Béla-monológjának
elhagyásával) egyet is lehet érteni, de e
húzások semmiképp sem módosítják a
drámai koncepció lényegét. Vancsura
alakjának megoldatlansága változatlanul
fennáll, holott igen_ valószínű, hogy az
íróban lett volna készség is, képesség is
legsajátabb elképzelésének és szándékainak következetes művészi megvalósítására. Az előadás mindössze annyit nyert,
hogy Vancsura szerepe Csíkos Gábor
személyében sokkal intellektuálisabb
alkatú színész kezébe került, aki képes lett
volna eljátszani a Sükösd előtt lebegő
Vancsurát, és jelen esetben legalább a
filozófiai jellegű monológokat hitelesíteni
tudta; így a hangsúly, a színésznek
köszönhetően, a gyáva, primitív spicli
egyértelmű és érdektelen figurájáról valamelyest áttolódott az értelmiségi „kívülálló" bizonyos nagyságrendet képviselő,
drámai feszültséget hordozó alakja felé.

ben már valóban nem rendezői diktatúráról, hanem természetes kollektív cselekvésről van szó - a pécsi Nemzeti
Színház művészeitől távol áll, és így
legtöbbjük esetében hagyományos realista
színjátszást láthattunk, csak épp szürkét,
képzeletszegényt, kedvetlent. Holott adott
esetben a rendezői koncepció épp a
színészi játékon át érvényesülhetett volna;
a szcenikai megoldás ön-magában nem
sokkol, diszkrét és sem-leges, a rendezői
ötletek pedig - az akusztikai hatások, a
székekkel való játék stb. - Katonától
meglepő módon bátortalanok, és inkább
hazai avantgardeunk hamar megkövesedett
közhelyeiből
merítenek.
Gondosabb
előkészítés, az írónak a munkába való
aktív bevonása és talán a pécsi
színészanyaggal
való
ésszerűbb
gazdálkodás
mindenesetre
sokkal
bizonyítóbb erejű eredményt hozhatott
volna.
*
Sükösd Mihály azóta sem írt újabb drámát;
alighanem A kívülálló 1969-es fogadtatása
vette el a kedvét és sorakoztatta be
elhallgató elsőműveseink népes táborába.
Most itt volt az alkalom a jóvátételre, ám
ezt sem sikerült kihasználni. Szilárdan
hiszem hogy élő dráma-írásunkat Sükösd
kivonulásával komoly veszteség érte.
Persze,
hogy
A
kívülálló
fogyatékosságaiért elsősorban az író felel;
de melyik elsőműves mutatkozik be teljes
színpadi fegyverzetben? Ezért hajlok rá,
hogy az 1969-ben történte-kért elsősorban
a kritikát, az 1979-es folytatásért pedig
elsősorban a színházat hibáztassam.

GÁBOR ISTVÁN

Így játszani jó?
A Vidám Színpad évadjáról

Hagyományos évi kabaréműsorát a Vidám
Színpad november elején mutatta be.
Utána egy amerikai vígjáték következett,
Így élni jó . . . címmel, és a szezon Nóti
Károly bohózatával, a Nyitott ablakkal
zárult. Közben új helyiséget is avatott a
színház: a padláson. Kis Színpad az új,
rendkívül
ízlésesen
be-rendezett,
mindössze száz férőhelyes helyiség neve,
ahol Dobogón vagyunk címmel mutatták be
az első műsort.
Kettős funkciójának - politikai kabaré és
egész estét betöltő vígjáték - ilyen-formán
eleget tett a színház. De miképpen látta el
ezt a kettős feladatát?

1
Micsoda cirkusz! - utalt címével is új
kabaréműsorában korunk fölfordult világára a Vidám Színpad. Shakespeare azt
mondta, hogy színház az egész világ, a
Vidám Színpad cirkusznak tekinti. Bátor
állítás, politikai kabaréhoz méltó. A
bizonyítás azonban - és a nyakazás ezúttal elmaradt. Mert noha egy szellemes
bevezető konferansz - Horváth Tivadar
szövege, amelyet Verebély Iván ad elő megmagyarázza, mire gondol a színház, a
műsorszámok
nem
igazodnak
a
bevezetőhöz.
Jelképnek vélhetnők, hogy Horváth
Sükösd Mihály: A kívülálló (pécsi Nemzeti Tivadar az első rész közepe táján elő-adja
Karinthy Frigyes híres monológját, A
Színház)
Rendező: Katona Imre m. v. Díszlet- és cirkuszt. Igen ám, de a művész csak a
jelmeztervező: Mellet András m. v. Zenei ve- végét mondja el, ezt is fölöslegesen
zető: Papp Zoltán. Asszisztensek: Heffner megtűzdelve cirkuszi zenével; az egész
Erika és Budai Ilona.
művet nem vállalja a színház. Azért-e,
Szereplők: Csíkos Gábor, Bókay Mária, mert hosszúnak ítéli, és nem bízik a
Galambos György, Melis Gábor, Dávid Kiss közönség „befogadóképességében", vagy
Ferenc, Bobor György, Kovács Dénes, Unger Pálma, Arany Kató, Papadimitriu Gri- mert nem hisz Karinthy gondolatai-nak
közérthetőségében, nem tudni. Tény, hogy
gorisz m. v., Lakner Tamás m. v.
ez a kurtítás elgondolkodtatja az embert; a
színház nem meri az irodalmat beengedni
falai közé. És ha mégis megteszi, gyorsan
visszariad, félúton megáll. Pusztán
kísérletnek javaslom, és ha tévedtem,
szomorú
szívvel,
ám
készségesen
gyakorlok önkritikát: próbálja meg
Horváth Tivadar elmondani az egész
szöveget, és rendező, ügyelő figyelje a
közönség reagálását. Ha a kísérlet sikerül,
talán más szórakoztató

irodalmi mű is helyet kaphatna a Vidám
Színpadnak művészettől sterillé tett
műsoraiban.
Érdekes sajátosság, hogy ez a kabaréműsor kissé önleleplező vallomás is. E
színpad kisebbrendűségi érzését fogalmazza meg néhány szám, amely tüzet okád
és kígyót-békát kiabál más - egyéb-ként
valóban nem túlságosan sikeres műsorpolitikájú - színházakra. De egyrészt azt
mondhatnók: söpörjön mindenki a saját
portája előtt, másfelől pedig ez a fajta
humor nemcsak hogy nem kollegiális, de
nem is túlságosan ízléses. Kétségtelen,
hogy a Nemzeti Színház és a Nép-színház
az elmúlt szezonban a szakemberek mellett
a pletykára éhes kispolgárok és színházi
„habitüék"
érdeklődésének
is
a
középpontjában állt, de vajon mi történik,
ha e két színház ügyét rendbe teszik, és a
figyelem a kisebb és művészileg
igénytelenebb színpadok felé fordul? Már
a kérdés fölvetése is kockázatos, hát még a
válasz .. .
Nem most veszem észre először, de talán
most érződik meg a legpregnánsabban az a
törekvés, hogy e színpad az elmaradottabb
ízlésű, kispolgári rétegekkel kacsintson
össze. Mert mi más lehetne az, mint hogy
a művészi és a tömegfilm ellentétét újból
és újból föl-eleveníti, és a lerágott csontot
tovább rágja, ki tudja, meddig. Azt a
kijelentést,
hogy
Jancsó
BajcsyZsilinszky-filmje hatvanmillió forintba
került, nyugodtan lehet demagógiának
minősíteni, melyen csak a kisnyugdíjas
nevet kesernyésen. Meg az a réteg,
amelynek fogalma sincs arról, hogy
tízmillióért is szoktak nagyon rossz filmet
készíteni, és egy kabaréműsor ugyan jóval
kevesebbe kerül, de a takarékosságért
legföljebb a fölöttes hatóságtól jár
elismerés.
A kispolgár kegyeinek hajszolása
egyébként is meglehetősen meghatározó
motívuma ennek a politikainak nevezett
kabaréműsornak. Nem arra a kis-polgárra
gondolok, akit Szántó Jenő ügyes
jelenetében Bősze Péter elragadó humorral
figuráz
ki,
hanem
azokra,
akik
szókimondásnak hiszik azt, amiről bár-ki
az utcán vagy a villamoson nyíltan beszél,
a sajtóról, a rádióról és a televízióról nem
is szólva. Az effajta álbátorság nem igazi
humorforrás, és a műsor rá a tanú, hogy
alig fakaszt nevetést. A Patyolat-humor
helyére most a személyi kultusz
kifigurázása pályázik a Vidám Színpadon,
akkor, amidőn a közönség egy része már
azt sem tudja, kire, mire utalnak e „bátor"
fricskák.

