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Az értelmiségi kvartett három tagja, Criticus, Flegmaticus és Prudens, mi-
után megtekintették Fehér Klára: Ez az ország eladó című vígjátékát a Bu-
dapesti Kamaraszínház Kálvária - volt Kulich Gyula - téri játszóhelyén,
most barátjukhoz, Furoricushoz igyekeznek a IX. kerület egy
ábrázolhatatlanul mocskos és sötét utcáján. A kapualjban mindhiába
nyomkodják a lépcsőházi világítás kapcsoló ját - miközben majdnem
belezuhannak a több évtizedes rozsdától sebesre mart
levélszekrényfalba -, mindhiába kísérleteznek a szélütéses lift életre
ébresztésével; végül szorosan a fal-hoz lapulva, szitkozódva és
átkozódva érnek a negyedik emeletre és csöngetnek be barátjuk
lakásának ajtaján. „Csak attól féltem, hogy kicsúszik a kezemből" - súgja
maga elé Criticus, és mint aggódó anya újonnan világra szült
csecsszopóját, oly szerető gonddal szorítja oldalához a vörösboros
üveget.
Furoricus nővére nyit ajtót." Már jobban van; nagy fájdalmai nincsenek, de
azért ne maradjanak soká" - inti a látogatókat és eltűnik a konyhában.
Furoricus ágyban fekve fogadja barátait. Siralmas látvány: keze, feje szo-
rosan bepólyálva, csak szemei villognak a régi tűzzel a párnák közül

CRITICUS Hallottuk a balesetét, mon ami. Rémes.
FURORICUS Baleset?! Már megint ez a habcsókfinom megfogalmazás.

(Pátoszteli hangon felkiált, és - már amennyire ez lehetséges - karjait
egy tenorista fájdalmával tárja szét barátai felé) Uraim, én a magyar
vendéglátóipar áldozata vagyok! Történetem helyt kaphatna ezen egy-
kor oly nagy tekintélyű és méltán világhírű, de mára a végsőkig lezüllött
és emberellenessé vált szakma krónikájának legsötétebb, legszégyen-
teljesebb lapjain.

FLEGMATICUS Szóval összeverték a pincérek. Köztünk szólva, már ré-
gen állt magának a zászló...

PRUDENS Megint valami Thomas Bernhard-idézet?
FURORICUS Ugyan kérem! Még ha az lett volna... Békésen és egészen

emberbaráti hangulatban üldögéltem egy műmárvány padlózatú, ara-
nyozott korlátokkal felszerelt, vagyis egészében amolyan újundoknak
ható söröző egyik billegő lábú asztalánál. Majd megjelent a pincér, és
elém tette azt a bizonyos brassóit. Mit mondjak, uraim? A jéghideg zsír-
tócsában kajánul figyelő, uszadékfához hasonló mirelitkrumpli-dara-
bok, s az alig észlelhető, ängströmnyi húscafatok - nos, mindez arra
késztetett, hogy a következő, tréfásnak szánt megjegyzésre ragadtas-
sam magam: „Ez az egész úgy néz ki, mint Caspar David Friedrich híres
festménye, A hajótörött Remény." Mire a pincér csak annyit válaszolt:
„Ha nem tetszik, nem kötelező megenni." Azt hiszem, uraim, meglepő
higgadtságról tettem tanúbizonyságot, amikor szó nélkül hozzávágtam a
hamutartót.

FLEGMATICUS És aztán?
FURORICUS Aztán többen megindultak felém, és a továbbiakra már nem

emlékszem. Mindenesetre a Sebészeti Klinika főorvosa példamutatóan
tájékozott személy: órákat beszéltünk a Grabbe és a kései Beethoven
művészetének összefüggéseiről.

CRITICUS Hogy megvigasztalódjon. (Előveszi a vörösboros üveget) Pá-
rizsból hoztam.

FURORICUS (nézi a címkét) Mon Dieu! Cháteau Beauséjours - Premier
Grand Cru Classé!

FLEGMATICUS Attól tartok, beszélgetésünk mai tárgya nem egészen illik
Bordeaux eme káprázatos....

FURORICUS (közbevág) Miért nem?! Flaubert és Baudelaire Párizsa és a
francia vörösborok, van-e ennél nemesebb téma néhány elszegényedni
készülő magyar értelmiségi számára?!

PRUDENS Igen, csakhogy mi színházból jövünk, kedves uram...
FURORICUS Jézusom... És én még azt reméltem, hogy legalább ma este

megúszom... Mit láttak már megint, az Isten szerelmére?! És ráadásul
nélkülem?!

CRITICUS Fehér Klára: Ez az ország eladó. Vígjáték két részben...
FLEGMATICUS És különben se óbégasson. Maga sikítógörcsöt kapott
volna ettől az előadástól.

Ebben a pillanatban a Bonanza Banzai új nagylemezének hangjai töltik be
a szobát

PRUDENS (alig tudja túlüvölteni a hangzavart) Mi ez?!
FURORICUS Semmi, csak a jobb oldali szomszéd. De azt figyelje, ha majd

a bal oldali is bekapcsolja kis kedvencét, a Szandit...
CRITICUS Látja, látja, ebben a környezetben él, és el akarja zárni füleit

Fehér Klára művészete elől...
FLEGMATICUS Pedig az egészen olyan, mintha Szabó néni drámát írt vol-

na...
FURORICUS Haha... Nagyon szellemes... Az egész magyar kultúra

összeroppan lassan, és maguknak még van kedvük viccelődni. Vegyék
csak elő a Könyvvilág februári számát! Két cikk egymás alatt, a legújabb
magyar stupiditás szinte vérlázító emlékművei! Az elsőben a cikk-író
arra szólítja fel az összes magyar írót, legyenek „olvasmányosak",
legalább „egyelőre", mert most csak a szórakoztató könyveket lehet el-
adni. Legyen ez „vállalás" és „szolgálat", persze csak „egyelőre!" A má-
sik írásban pedig egy bizonyos „(ó)" nem szégyelli kijelenteni: a régi,
még rendszerváltatlan világban „nem volt nyomtatott könybírálat, igazi,
elfogulatlan kritikus". Továbbá: ami akkor a könyvekről megjelent, „az
színtiszta politika volt, vagy színtiszta unalom". Az ilyen eszelős és sú-
lyosan káros megnyilatkozások mellett eltörpülnek a kisnyugdíjasok jo-
gos panaszát megszólaltató dialogikus helyzetgyakorlatok.

PRUDENS Nincs egészen igaza. Fehér Klára darabja azért fontos és azért
kell róla beszélni, mert ez az első magyar színpadi mű, amely az úgyne-
vezett rendszerváltás utáni életet próbálja meg ábrázolni. Mai dráma-
irodalmunk végzetesen önmagába zárult, a kisrealista, mai tárgyú, a
magyar élet aktuális jelenségeiből valamit is észlelő színmű nem létezik
manapság, és hacsak Szabó néni szellemiségét tükröző darabok kelet-
keznek, akkor kutya kötelességünk azokról beszélni.

CRITICUS Az ilyesmi persze nem elsősorban esztétikai, sokkal inkább
szociológiai jelenség, mind a megírás, mind a befogadás tekintetében.

FLEGMATICUS Vegyük előbb a befogadást. A darab megrendelésre ké-
szült, nyilván a siker reményében. Az úgynevezett Kádár-korszak oly
befutott és népszerű vígjátékszerzője ismét lehetőséget kapott újságírói
képességei megcsillogtatására- ezúttal ismét a színpadon. Nos, a
darab egyáltalán nem sikeres. Az általunk látott előadáson még félház se
nagyon volt, néhány szakközépiskolás külsejű párocska szorongatta
egymás kezét a sötétben, néhány, a SZOT-üdülők ismerkedési estjén
összejött házaspár bólogatott egyes replikáknál egyetértően; de az
egész teljes érdektelenségbe fulladt.

CRITICUS Kérem, nagyon jól tudja a közhelyet, hogy a közönséget nem
lehet leváltani. Én inkább azt kérdem, miért nem érdekel ez az egész
sen-kit? Hogy rosszul van megírva, hogy még Fehér Klára régebbi
szintjéhez sem mérhető - ettől még lehetne tomboló tapsvihar.

FURORICUS Nézze, Criticus, a maga bora oly csodálatos, hogy engedé-
lyezem maguknak a darab storyjának elmesélését.

PRUDENS Kérem szépen, adva van egy bizonyos Placsek Gyula újgaz-
dag és újvállalkozó - egykor vélhetően a Placsek elvtárs megszólítás
dukált neki -; vállalatai virágzanak, utazási irodái alig győzik teljesíteni az
igényeket, nagyban fogy a Placs-kóla, és hegyekben álla Placs-burger -
egyszóval pénz beszél, a kisnyugdíjas ugat. Ez a nép hangját
megszólaltató kisnyugdíjas Sümegi mérnök személyében inkarnálódik
a színpadon. Placsek felesége amolyan jó karban tartott negyvenes,
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egyik alkalmazottja, Amorella pedig a jól ismert csumidázó bombázó-
gép, ez a világ tehát a lehetséges világok legjobbika, de a Placsek fiúval
gondok vannak, rosszul tanul, ráadásul állandóan közlekedési kihágá-
sokat követel ajándékul kapott Porschéjával. Megjelenik eme rakoncát-
lan, újmagyar zsúrsátán osztályfőnöke, a szegény humánértelmiségi,
aki az iskolában a „Szakadt" becenevet kapta a diákkeresztségben.
Placsekné a tanár úrban egykori szerelmére ismer, arra, aki régen oly
tudósmód magyarázta neki a szocialista realizmus formaproblémáit. A
szellem rendszerváltott napszámosát azonban sehogyan sem sikerül
korrumpálni, kijelenti: a Placsek fiú nem mehet érettségire! Egy velen-
cei utazási ajánlatra a káprázatos Placsek-buszok egyikén azonban
már a büszke tantestületi alkalmazott sem tud nemet mondani. Itt, Ve-
lencében érik meg benne a döntés: elég az albérletből, elég a zsíros ke-
nyérből, belép a Placsek-céghez, és mintegy bosszút áll az őt semmibe-
vevő társadalmon. A felvonás végén III. Richárd pózába vágja magát és
kijelenti: „Elhatároztam, hogy gazember leszek!"

FURORICUS A többit már kitalálom: a második rész nyilván arról szól, ho-
gyan teljesíti be a tanár úr programját; nélkülözhetetlenné teszi magát
Placseknál, mindenkit elárul és becsap, hogy végül az egykori kis hal
nagy halként egye meg a mellette most eltörpülő egykori nagy halakat.

FLEGMATICUS Így is van, és a darab vége igencsak hatásosra tervezte-
tett: a virágzó Placsek-cég családtagjai és alkalmazottai egy
(szendvics) emberként lépnek a feltörekvő Ékes tanár úr szolgálatába.

CRITICUS Lapos közhely, de ettől még lehetne ragyogó szatíra is belőle.
PRUDENS Két kijelentést tett, melyek nézetem szerint némi ellentmon-

dásban állnak egymással. Előbb: „Rosszul van megírva, de ettől még
lehetne tomboló tapsvihar." Utóbb: „Lapos közhely, de ettől még lehet-
ne ragyogó szatíra." Hogyan oldaná ezt fel? Ha ragyogó szatíra lenne,
akkor nem lenne rosszul megírva - és akkor a siker esetleges elmara-
dásáért talán felelősségre vonhatnánk a közönséget.

CRITICUS Két dolgot állítok: rossz daraboknak is lehet sikerük; másrészt
lapos közhelyből is írható ragyogó szatíra. A két állítás, gondolom, nincs
szoros oksági összefüggésben egymással.

FLEGMATICUS És így tovább... Üres szócséplés az egész. Ami a lényeg:
Fehér Klára vígjátéka oly humortalan, oly felszínen mozgó, oly üres és a
mai magyar életről oly mértékben nem mond a lapos közhelyeken túljutó
érvényeset, mindamellett színpadi megoldásaiban, dialógustechniká-
jában, a mai magyar megalázottak és megnyomorítottak panaszainak
bemutatásában oly „időtlen" és általános, hogy éppen egy végsőkig
megdermedt világállapot benyomását kelti, mintha valóban semmi sem
változott volna. Ez a legfőbb hazugság a darabban, mely így valóban
Szabó néni világszemléletének válik színpadi formájává: semmi sem
változott, csak a hús árát emelik folyamatosan. Végső soron tehát az
úgynevezett rendszerváltásnak sem volt semmi értelme, csak újrafel-
osztották a régi módon már fenntarthatatlan hatalmat.

CRITICUS Persze az írónő igaztalan denunciálása lenne, ha ezt a véleke-
dést neveznénk a darab ún. üzenetének. Igaz, Sümegi mérnök esendő
figurájának megformálása sikerült a legjobban - panaszmonológja
nyílt színi tapsot kapott! -, és ez olyasmit sugall, hogy Fehér Klára még-
is az ő szájába írta legfontosabb véleményét.

PRUDENS Amit Flegmaticus a darab szemléletének és technikájának
konzervativizmusaként említ, igaz, de ne felejtse el, ez némileg szük-
ségszerű. Ebben az országban egyes problémák már legalább százöt-
ven éve megoldatlanul tekerednek a nyakunkra, ezért a közmagyar
„semmi sem változott, csak..." - vélekedés bizonyos értelemben min-
dig érvényes marad. Gondolja meg, a klerikális reakció harca falun ma is
ábrázolható lenne, persze fordított előjellel, mint Rákosi gondolta.

FLEGMATICUS Mindez csak engem igazol: egy mai magyar életről szóló
darab nem kerülheti meg az új világ specifikumának ábrázolását, akkor a
legkevésbé, ha az összes régi reflex ez ellen dolgozik. Ebből a vígjá-

Ujvári Zoltán (Ékes András) és Petrik József (Placsek)
(Ilovszky Béla felvétele)

tékból, amely voltaképpen rejtett szatíra, de annak igencsak félszeg és
sete-suta, nem tudhatjuk meg, hogy „hol is élünk ebben az ország-
ban?!" Durván fogalmazva: Fehér Klára mai tárgyú darabja nem a mai
magyar valóságról szól.

CRITICUS Mindamellett a színházat nem kárhoztatja senki a darab meg-

rendeléséért.
PRUDENS Persze, hogy nem. Magyar dráma megrendelése már önma-

gában is csodának számít. A színház sikert szeretne, hiszen egy darab
előállítása esetleg milliókba kerül. Viszont fél a mostani szerzők nagy ré-
szétől - és hát bizonyos fokig joggal. Se avantgárd, se bugyidarab, kissé
sarkítva: e két lehetőség között kell találnia egy harmadikat. Így min-
denki kompromisszumokra kényszerül, és az eredmény többnyire siral-
mas.

FURORICUS Akkor hát a felolvasószínpadé és a könyvdrámáé a mai ma-
gyar jövő! Ha szomorúan is, de erre igyunk!

FLEGMATICUS Ugyan mit, kedves barátom?
FURORICUS Hát csak egy üveget hozott?!
CRITICUS Még szép... Erre is alig volt pénzem.

Kétségbeesetten bámulnak üres poharaikba. Aztán belép Furoricus nővére,
és szó nélkül az asztalra tesz egy műanyag dugós nádudvari Ezerjót


