
kel  a  „Porgy  és  Bess"-
ből.  Hogy  erre  az  alka-
lomra  miért  éppen  
Szentendrét  választot-
ták,  az  könnyen  meg-
fejthető:  nem  kívánták  
pesti  utazással  fáraszta-
ni  a  iköltőt  és  hitvesét,  
így akarják leróni  tiszte-
letüket.  De  míg  énekel-
nék,  hiába  keressük  a  
művészházaspárt!  Pedig  
milyen  jó  és  hasznos  
lenne  őket  a  nézőtéren  
látni,  ahogy  figyelnek,  
ahogy  tapssad,  elismerő  
kézfogással  köszöntik  az  
ifjú  művészéket  (Kuke-
ly  Júlia,  Kovács  Pál,  
Gulyás  Dénes),  majd  a  
nyájas,  mosolygós  mű-
sorvezető  helyett  ők  ér-
deklődnek: mik  is  a  ter-
veik,  hogyan  képzelik  el  
a  jövőt,  s  hasznos  taná-
csokat  is  adhatnának,  
hisz  mindkettőjük  pá-
lyakezdése  nem  éppen  
volt  könnyű.  Így  azon-
ban?  Ez  a  kellemes  ze-
nei  quodlibet  bárhol  el-
hangozhatott  volna,  bár-
melyik  költőnél,  festő-
nél,  s  némi  iróniával:  a  
csepregi  ötös  ikreknél  
vagy  az  Astoria-aluljá-
róban.  A  „ráma"  akkor  
is  meglenne.  És  éppúgy  
nem  jelentene  semmit,  
ahogy  most.  

Zene,  zene,  zene...  —  
szép  és  okos  műsor,  na-
gyon vonzó. De egy  ilyen  
erőltetett,  semmitmondó  
keret  elveszi  varázsát.  
Miért  ne lehetne egyfaj-
ta  színvonalas  „show" ? 
A  stockholmi  tévé  zor-
don  szakállú,  szívélyes  
modorú  műsorvezetője  
—  nem  egyszer  láttam!  
—  remek  produkciókat  
varázsol  a  műterem  fe-
hér  falai  közé.  Nem  le-
hetne ezzel  próbálkozni?  

A  varázspálca  ott  van  
Cigány  György  kezében.  
Használnia  kellene.  

THURZÓ  GÁBOR  

Házikoncert 
„Tévékomédia.  Jeli  Ferenc  ötleté bél  irta  Polgár  And-

rás."  A  néző  hisz  a  műsorújságnak,  leül  a  képernyő  
elé  szombati  estén,  és  várja  az  öietet.  Az  ötlet  az,  
hogy  zenei  tévévetélkedőn  győz  egy  fiatalember,  s  a  
tévének  az  az  ötlete  támad,  hogy  a  nyertes  lakásán  
majd  rendez  egy  házi  tévékoncertet;  a  győztes  család-
ja  meg  a  ház  lakói  abban  reménykednek,  hogy  ezúton  
ők  is  országos  tévénépszerűségre  tesznek  szert.  Az  öt-
let  —  tévéalapra  tévécselekményt  épiteni  —  olyannyira  
egyöntetűen  tévészerű,  olyannyira  tévébelterjes,  hogy  
az  ötletnek  nem  ad  módot  valami  nagy  ficánkodásra,  
a  képzelet  valami  szélesebb  körű,  szabad  megröpteté-
sére. 

Sebaj,  gondolja  szombati  estén  a  néző,  majd  az  írás.  
Majd  az  irás,  majd  a  játék,  majd  a  mű,  mely  ebből  
az  intenzív  tevékenységből  fakad,  az  lesz  aztán  vala-
mi  extenzíven  tévéntúli!  Elvégre  a  műfaja,  azt  mondja  
a  tévéújság  meg  a  tévéfelirat  egybehangzóan,  komédia.  
Egyedien  komikus  jellemű  és  tulajdonságú  figurák  
egyedien  komikus  helyzetekben  fogják  hát  a  tévéötle-
tet  szűk  szorultságáböl  kiszabadítani.  Ebben  a  szombat  
esti  szórakozást  megállító  néző  legalább  olyan  hevesen  
reménykedik,  mint  a  tévéötlet  tévékörben  gyülekező  
tévéalakjai  reménykednek  a  házi  tévékoncert  révén  
szert  teendő  országos  tévénépszerűsfcgben.  

Aztán  sorra  belépnek  a  cselekménybe  az  egyes  fi-
gurák  és  hozzák  magukkal  a  helyzetűket.  Belépnek  
termetes  asszonyságok,  akik  látnivalóan  jóétvágyúak,  
és  mint  vaskos  főzőkanalak,  megmerülnek  konyhai  jel-
lemvilágukban  s  mindvégig  hús-  és  halleveket  kavar-
gatnak,  beszédes  nyelvük  alig  ejt  más  szót,  mint  ami-
lyenek  szakácskönyvekben  Írva  állnak.  Belép  nagy-
hangú  lakóbizottsági  elnök  és  a  csendrendelet  meg  a  
házirend  szabályainak  szókincsével  veszekszik,  ripako-
dik  és  parancsolgat,  majd  a  várható  országos  népsze-
rűség  reményében  megjuhászodik  és  mézes-mázos  lesz  
az  elnöki  hatalma  alá  rendeltekhez.  Jönnek  sznob  
naccságák  és  iszákos  szobafestő  mesterek,  alkalmi  ha-
táskörüktől  megmámorosodott  rendészek,  televíziós  se-
géderők,  s  mlndmegannyian  funkciójuk  szokványai  
szerint  viselkednek,  kispolgári  rendeltetésük  szerint  
használtatnak  a  tévéötletre  alapozott  tévéforgató-
könyvben. 

A  szombatesti  tévénéző  csakhamar  kénytelen  észre-
venni,  hogy  a  tévéjátékká  szétteregetett  ötleten  volta-
képp  nem  is  volt  mit  továbbirni,  készen  kapott  figu-
rákon  nincs  mit  tovább  alakítani,  a  félperces  ötletből  
ötven  percen  át  rétes  vékonyra  nyújtott  cselekményen  
nincs  mit  tovább  lapítani.  Már  így  is  éppen  elég  sűrűn  
szakadtak  rajta  lyukak.  

Ezeken  át  kukucskálva  talán  észrevehette  a  néző,  
hogy  rutinja  és  jóíztése  mekkora  megfeszítésével  igye-
kezett  a  rendező  Horváth  Tivadar,  hogyan  próbálták  
a  színészek:  Fónay  Márta,  Csala  Zsuzsa,  Körmendy  
János,  Suka  Sándor,  Kibédy  Ervin,  Madaras  Vilma,  a  
termetes  asszonyságok,  hatalmaskodó  lakóblzottságl  
elnökök,  sörissza  mázoló  mesterek,  tévésegéderők  és  
sznob  naccságák  alakítói  meg  a  többiek: Hlatky  László,  
Szemes  Mari,  Szabó  Gyula,  Berényi  Ottó,  Maros  Gá-
bor,  Vercbély  Iván,  Komlós  András,  Jani  Ildikó,  ho-
gyan  próbálták  a  közönséggel  elfeledtetni,  hogy  ötven  
komédiamentes  percen  át  ezen  a  szombat  esten  volta-
képp  mit  sem  lát.  Sem  ötletet,  sem  e  semmire  alapo-
zott  történetet.  

MATRAI-BETEGH  BELA  


