
Bérelt kabaré 
Hosszasan töprengtem, 

hogyan születhetett meg 
a Televízió toabarészín-
házánaik májusa műsora. 
Véleményem szerint 
csak így történhetett: 
május 26-án, szombaton 
este 20 óra 10 perc és 21 
óra 35. perc között a Te-
levízió bérbe vett egy 
kabarét. 

A részletek valószínű-
leg a kővetkezőképpen 
alakultak: 

Valaki (gondolom, a 
szerkesztő, Ágoston 
György) utánanézett 
egy használható helyi-
ségnek, és erre a célra 
•kibérelte a Katona Jó-
zsef Színházat, a hozzá 
tartozó közönséggel 
együtt így a színpad és 
a nézőtér elhelyezése au-
tomatikusan megoldó-
dott, nemkülönben az is, 
hogy legyen, aki nevet a 
poénokon. (Mint tudjuk, 
az alájátszott nevetések, 
bár biztosabbak és meg-
bízhatóbbak, mint a va-
lódiak, de némi gyanak-
vást keltenek a készülék 
előtt ülőkben, azt a lát-
szatot keltve, hogy csak 
az ő nevetésüket akarják 
vele kiforszírozni.) 

Béreltek továbbá egy 
díszletet a színház terve-
zőjétől, Bakó Józseftől, 
és úgy variálták, hogy a 
vendéglátóipari üzem-
egység legalább az ülőal-
kalmatosságókat tekint-
ve különbözzék egy lakó-
telepi lakástól. 

Szükség volt még egy 
konferansziéra. Ezért a 
televízió más műsoraitól 
kibérelték Harsányi Gá-
bort, aki csibészes hu-
morával remekül be is 
vált erre a célra, szmo-
kingjával pedig máris el-
érte a hazai konferanszi -

ék — közülük is első-
sorban Komlós János és 
Brachfeld Siegfried — 
eleganciaszintjét. (Har-
sányi más műsoróktól 
való ideiglenes távolma-
radása, úgy vélem, nem 
okozott gondot. Meg-
nyugtathatta az aggódó-
kat, hogy egy óra múl-
va ott van, mert bár a 
kabaré egy óra huszon-
öt percig tartott, de az 
utolsó szám bekoniferá-
lása után már nem kel-
lett visszamennie.) 

A rendező Deák Ist-
ván (őt nem bérelték, ő 
a televízió tulajdona) ez-
után egy társművészetet 
is bérelt: a filmet. Matú-
ra Mihály operatőrrel 
közlekedési kisfilmet ké-
szített, az összes szerep 
eljátszására kibérelte az 
erre a célra jól bevált 
Bárdi Györgyöt, amire 
az anyagi megtakarítá-
son kívül az késztethet-
te, hogy lehetőséget ad-
jon Bárdinak pompás 
fregoliszínészete csillog-
tatására. 

Föltehetően didaktikai 
cél okiból, a mai kabaré-
szerzőknek tanulságul, a 
műsor alkotói bérbe vet-
ték Rejtő Jenőnek a 
nanszensz-humorral pa-
zarul bánó tréfáját és 
hozzá Márkus Lászlót, 
aki megmutatta, hogy a 
legnemesebb színészi 
esZközök éppenséggel 
nem idegenek a kabaré-
tól, ellenkezőleg: kitel-
jesítik. Márkus slemilje 
a jellemábrázolás és a 
műsor csúcsa volt. 

Kibéreltek továbbá 
(alighanem az elfekvő 
áruik osztályáról) egy 
viseltes ötletet a lakóte-
lepi lakások vékony fa-
ladról és egy vadonatúj-

nak álcázott nyögvenye-
lőset a civilek szerepel-
tetésének divatjáról a 
művészi alkotásokban. 
Az előbbit Bodrogi Gyu-
la adta élő gyakorló la-
kói türelemmel, az utób-
bit csak Gera Zoltán szí-
nészi türelme tette elvi-
selhetővé. 

Nem szóltam még az 
első és az utolsó jelenet-
ről. Az elsőről jobb is 
megfeledkezni. Ebben 
Agárdi Gábornak és Su-
ka Sándornak egy ici-
pici poén kedvéért vég-
telen hosszan kellett ré-
szeget imitálniuk, s 
mintha csak tudnák, 
hogy a poénon alig le-
het majd nevetni, min-
dent elkövettek, hogy 
legalább a részegségü-
kön nevessünk. 

Az utolsó jelenetet 
nem bérelték. Ez hozott 
anyagból készült. A te-
levízió parodizálta ön-
magát, pontosabban a 
Kék fényt. Szuhay Ba-
lázs Dobos őrnagy „sze-
repében" remekelt. A lo-
pott táncdalszövegek 
szembesítése a negyed 
századdal ezelőttiekkel 
ötletnek nem lett volna 
rossz. Nem a megbilin-
cselt Korda Györgyön és 
az amerikás magyart 
alakító Biliesi Tivadaron 
múlt, hogy megmaradt 
ötletnek. 

Adás után, gondolom, 
a Televízió kabarészín-
háza a bérelt javakat 
visszaszolgáltatta, s a 
legközelebbi alkalommal 
bizonyára újakat fog bé-
relni. 

Amit nekünk adott, 
azt örökbe adta. 

KOLTAI TAMÁS 


