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 KRITIKAI TÜKÖR 

edves Horváth úr, nagyon örülök, hogy nem
ent el akkor, onnan az iskolai maszkabálból az
ccsével mindjárt Kanadába tutajon, csónakon
eg vitorlással. (Valami azért megmaradhatott
bből a gyerekkori nekibuzdulásból, hiszen vi-
orlázni azóta is szeret.) Tudom, nem kell min-
ent készpénznek venni, ami a színpadon zajlik,
e hát korábbi prózai munkáit ismerve elég nyil-
ánvalóak az önéletrajzi összefüggések. Külön-
en nem ez, a disszidálása esetén - mert hogy
kkoriban ezt még így hívták - minden bizony-
yal meg sem születő, családi revűnek nevezett
zíni mű hiányozna igazán (magunk közt szólva
zért ez annyira nem jó), inkább a kegyed még
indig rövidnadrágos mosolya - már
egbocsásson-, kajla derűje volna

ótolhatatlan. Az a nyakigláb érzelmesség,
zertelen szemérmesség, ami ebből a játékból
darabnak nem nevezném) árad, no meg abból
premier végi meghajlásból.
Az a szemlélet volna nélkülözhetetlen,

mellyel kegyed ebben a számonkérősdi,
eszámolósdi világban kesernyés mosollyal

eg tud békélni a múltjával, a családja
últjával, otthon tud lenni ebben a felnőtt fejjel

ragikomikusnak tűnő világban. Valahogy úgy,
zzal a charmeur gesz-tussal, amellyel a
edves nagypapát játszó Kaló

Flórián és a kegyedet imitáló Józsa Imre énekli
hanyagul fejébe nyomott kalappal a színpadra
nosztalgiázott egyik slágerben: ,,...mert én itt
születtem, ez a hazám". Gyerekként nyílván nem
érezte olyan mulatságosnak az életnek ezeket a
színre vitt mozzanatait, mint így, őszülő
halántékkal felidézve őket - azért kegyed
szerencsés ezzel a szőkeséggel, mert az
őszülésből persze semmi se látszik, csupán
rosszindulatú feltételezés a részemről -, s a
gyerekszáj kíméletlen őszintesége is csak a
felnőtt számára revelatív, de így, a felnőtt irónián
utólag megszűrt gyermeki világkép
megérzékítése igazán briliáns dupla-csavar
lenne -. ha ki volna rendesen találva. Ha nem
kétszer pukkanna a csak egyszer elsüthető,
kitűnő ötlet: megeleveníteni ugyanannak a törté-
netnek, ténynek a szülők, nagyszülők elmesélte
más-más verzióit. Ha, mondjuk, az egész mű er-
re a szemléleti kettősségre, ilyen reciprok megol-
dásokra épülne. Vagy akár valami más rendező-
elvre, de valamire, ami nem hagyja darabkáira
szétesni a mozaikot. Azért ezt a revüt jól -
mondhatni korrektül - kitalálta! Ebbe aztán
minden belefér: korhangulatfestő slágerek,
karne-

Szilágyi Tibor a Csao Bambinóban (Koncz Zsu-
zsa felvétele)

váll forgatag, a családi legendárium nyilván
szájhagyomány útján megismert részletei -
amelyek a kegyed mai ismereteinek és akkori,
gyermeki képzeteinek bizarr keverékeként ele-
venednek meg -, de azzal ne áltassuk magun-
kat (és egymást), hogy itt holmi korrajz vagy
ilyesmi születik a színpadon, netán egy nemze-
dék meghatározottságai válnak láthatókká.
Közös nyelvet beszélünk - többek közt az
oroszt, ezért aztán a Keresztes Sándor alakí-
totta szovjet tiszt minden szavát értettem (ami a
felhasznált szókincs szerénysége s a hangsú-
lyozottan magyaros kiejtés miatt tán nem is
olyan nagy dicsőség) -, jelzésekből, szemhu-
nyorításból, rekvizitumokból is értjük egymást,
de talán túl sok minden van az elhallgatások, a
ki nem mondott, a csak utalásszinten jelzett
dolgok mögött ahhoz, hogy ez az egymásra ka-
csintás, ez az összeröhögés homályos
közhelyeknél többet jelenthessen. Hogy a
személyes sors egyedisége ne az általános
érvény rovására teljesedjen ki. Ismerem
történetesen azt az érzést, amikor kegyed a
föld alá szeretett volna süllyedni szégyenében
az utcán, a föld-szint és az emelet között
harsányan diskuráló mamát és nagymamát
hallva - Vándor Éva és Pécsi Ildikó igazán
mindent elkövet eme érzés felkeltése
érdekében -, és szeretem a hatvanas években
volt presszók hangulatát (illetve most már csak
az emlékét), iskolai karneválon magam is
voltam hópihe - jelmezkölcsönző! -, szóval
számtalan ponton rokonértelműek vagyunk, de
bepisilni történetesen nem szoktam volt, és ha
mégis szoktam lett volna, akkor sem azért,
amiért kegyed. Itt már elválnak az emlékeink.
Az én életemet, illetve a körülöttem lévő
felnőttekét, és rajtuk keresztül az enyémet is --
és ahányan vagyunk, annyiunkét - más-ként
határozták meg amaz ötvenes meg hatvanas
évek, de jó volt kicsit elrévedezni ezeken a
dolgokon a revüt nézve, és - mit tagadjam - a
slágereket dúdolva. Mellettem közös ismerő-
sünk ült - egy premieren különben is majdnem
mindenki közös ismerős -, ő kérdezte tőlem
taps közben, hajlongó kegyedet látva: de miért
nem ő játssza önmagát?! Azt hiszem, Józsa
Imre tökéletes alterego, nem kívülről, belülről
az, de tényleg, Horváth úr, miért nem kegyed
játszta saját magát?
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