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humorról írni értekezést a nevetségesség kockáza-
tával jár. Ha ugyanis vicces értekezést akarunk írni,
komolytalannak tûnhetünk. De ha komoly, tudo-

mányos értekezést írunk errôl a témáról, az maga a röhej.
Mit lehet hát tenni, hogy az értekezô se a komolytalanság-
gal, se a komolysággal ne komprommitálja magát?
Ha visszatekintünk a XX. század néhány irodalmi pél-

dájára, könnyen érzékelhetjük, ahogyan a humor idô-
ben változik. Ma már a Karinthy Énekóráján elhangzó
„fuludnuluk, du num tudluk fuludnu” és „fáládnálák,
dá nám tádlák fáládná” legfeljebb kényszeredett neve-
tést válthat ki. De ha arra gondolunk, hogy még
Karinthy meglehetôsen bohém társadalmi közegében is
természetes volt a házastársak közötti magázódás, akkor
érthetôbb, hogy a nyelvhasználatnak egy ennyire szigo-
rú etikettjéhez képest az idézett hangzavar sokkal frene-
tikusabban humorosnak tûnt, mint manapság.
A humoros szöveg társadalmi idôtôl és általánosabb

kontextusoktól való függését példázza Tamási Áron
Rendes feltámadás címû novellája is. „Beh kár, hogy ez
a szegén ló nem tud beszélni […] Azért, mert akkor
megkérné édesapámat, hogy ne kefélje.” Most hadd ko-
molykodjak: a denotáció és a konnotáció példájával ál-
lunk szemben. Az 1925-ben megjelent novella szerzô-
jének számára még nem lézett a „kefélés” szónak az a
fél évszázaddal késôbb már közismert konnotációja,
miszerint az közösülés. Tamási a ló kikefélését denotál-
ta, vagyis megnevezte az akkori nyelvi közösség által jól
felismerhetô tevékenységként. Késôbb a nyelvi közös-
ség idôben végbement változása ezt a jelentést konno-
tálta, vagyis hozzácsatolt egy további jelentést, amely
ennyi idô múltán olyan vicces kétértelmûséget köl-
csönzött az eredeti megfogalmazásnak, amit a szerzô
álmában sem gondolt volna.
De térjünk vissza Karinthyhoz. Az, hogy a szemhé-

jára szemgolyót fest és lehunyja, hogy higgyék azt,
hogy lát, holott nem lát, vagy az, hogy este késôn félve
jár az utcán, nehogy megtámadjon valakit, ma is
poén. Akkor talán nem feltétlenül attól szûnik meg
egy poén, hogy elszáll felette az idô. Hanem elsôsor-
ban a megváltozó kontextustól. Márpedig egy poénos
kontextus nem csak idô függvénye lehet. A kontextus
vagy annak megváltozása egyidejû jelentésváltozást is
eredményezhet, ami a nevetségest kiváltja.
Míg én a konnotációra egyszerûsítettem a humoros je-

lentés mozzanatát, Victor Raskin Semantic Mechanisms
of Humor (A humor szemantikai mechanizmusai) címû
könyvében a madzagnak egy sokkal mélyebb végét fogja
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meg. Ugyancsak a konnotáció jelenségénél maradva, de
a humoros szöveg mélyszerkezetét megértve Raskin azt
állítja, hogy az részben vagy egészen azonos jelentésû két
másik szöveggel, amelyek viszont egymással ellentétes
jelentésûek. Eszerint a humor akkor keletkezik, amikor
a hallgatóság számára a megértés hirtelen elmozdul az
egyik ilyen szöveg jelentésérôl a másik felé. Például a kö-
vetkezô vicc esetében: „Otthon van a doktor úr?” – kér-
dezi a beteg. „Nincs – válaszolja az orvos fiatal, csinos fe-
lesége. – Úgyhogy bejöhet.”
A vicc a Raskin által azonosított kétértelmûséget il-

lusztrálja. Hiszen a vicc elején nyilvánvalóan beindul
egy implicit háttérszöveg, amit az olvasó saját pragma-
tikai tapasztalatából megért: egy ilyen kérdéssel kez-
dôdhet az, amikor orvoshoz akarunk fordulni. Ám a
vicc végén egy másik, az elsô kimondatlan háttérszö-
veggel valóban ellentétes szöveg jelenik meg, hiszen
elsô látásra teljesen érthetetlen, hogy ha az orvos nincs
otthon, mégis beinvitálják a beteget. Nem érthetetlen
akkor, ha közben megtaláljuk a másik kimondatlan
háttérszöveget is, miszerint a látogatást és a kérdést a
titkos randevú jelentésében is fel lehet fogni.
Most nem mélyülök el Raskin elméletében, csak a

tôle kapott segítséget osztom meg saját hallgatósá-
gommal. Akár Raskinra támaszkodunk, akár nem,
azt mondhatnók, hogy a poén mindenképp valami-
lyen jelentéscsúszás következménye. Ennek lehet –
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soha el sem mondta, és nem is tenne ilyet stb. Az ügyet
kénytelenek voltak lezárni, mert nem volt tárgya. Nem
lehet valakit elítélni egy viccért, amit sem ô, sem a
vádló, sem az állítólagos tanúk nem akarnak elmonda-
ni. Az elmondás körülményei elvezetnek a politikai ka-
baré mint a humor mediális közegének jelenségéhez.
A XX. századi politikai kabaré Berlintôl Budapestig

a késélen táncoló hatalmi tiltás és tûrés szórakoztató
mûfaja. A XIX. század végén Párizsban megjelenô
kabaré, bár zenével és pikáns jelenetekkel kiszínezett,
intellektuálisan humoros szórakozás volt, politikailag
csak Berlinben kezdett érdekes lenni. Az Yvette
Guilbert-rel 1897-ben színre lépô berlini kabaré 1919
után, a császári cenzúra megszûntével már vetekszik
párizsi elôdjével, és egyre politikusabb. Kurt
Tucholsky, Eric Kästner és a Mann család több tagja
is kivette részét a kabaré mûfajának megalkotásából.
Amint politizálódott, a dadaista német kabaré a csá-

szári után a harmincas években a nemzetiszocialista,
majd az ötvenes évek elejétôl a keletnémet államszo-
cialista cenzúra és a politikai tartalom teljes betiltásá-
nak áldozata lett. Áldozata és hôse. Ugyanis történelmi
perspektívából nézve úgy kell ennek a mûfajnak az el-
nyomás, mint egy falat kenyér. Míg New Yorkban
leginkább egyfajta pajzán musical alakját öltötte,
Párizsban pedig az elsô Les Hydropathes nevû (1878),
majd a híressé vált Chat Noir írók, filozófusok és mûvé-
szek humoros fellépésének helyszíne volt, a kabaré ott
vált politikailag tartalmas poénforrássá, ahol ez a legke-
vésbé volt szabad: Németországban. Amerikában volt a
legkevesebb politikai töltete, talán mert ott lehetett
volna a legtöbb. Hiszen ha szabad, akkor minek a vicc?
A politikai kabaré mûködésének lényege a bármi-

kor visszavonható megengedés volt. Az elnyomáson
való gúnyolódás megtûrése hatékonyabb fegyver
lehet a hatalom kezében, mint a tiltása. A kabaré –
mint kollaboráns – lehetett rendszerellenes, a hata-
lom pedig e kollaboráció másik végén tompíthatta a
kabaré éleit. Ez volt az alku.
A magyar kabaré történetében 1960-tól kezdôdik a

tûrésnek és a tiltásnak ez a furcsa dialektikája: az
1960-as és 1961-es szilveszteri kabaré, a Tolnay Klári
által konferált Fejjel a falnak címû kabarémûsor 1962-
ben, Kádár János megszólalásának elmaradása egy
kabaréban 1968-ban pontosan a kontroll fent említett
kényes és bonyolult játékát példázza.
Az elnyomás nemcsak népszerûségét emelte a kabaré-

nak, hanem tartalmilag is gazdagította, ugyanis  ponto-
san annyival lehetett szellemesebb, amennyivel veszélye-
sebb volt. És talán nem véletlen, hogy a politikailag ins-
tabilabb Közép- és Kelet-Európában lett a kabaré politikai
szatíra formája ugyanolyan fontos, mint a kommersz
pajzánkodás; vagy más szóval: e térségben a kommersz
pajzánkodás elsôsorban éppen maga a politika.
A fenti példa, amikor  a vicc puszta elmondását sem

érezték megengedettnek, azt a problémát mutatja
meg, amikor az érintett személyek politikai okokból
még elemzô módban vagy metanyelven sem voltak
hajlandóak egy szöveget felidézni, amit valaki állító-
lag tárgynyelvi síkon, vagyis célzatosan mondott el.
A metanyelvi sík (mint például egy szakcikk) távol-

ságtartást jelent, perspektívája elemzô, szenvtelen. Egy
tárgyalás helyzetében, ahol éppen egy vicc elmondása

és sok esetben van is – valamilyen szociokulturális
beágyazottsága, társadalmi idôfüggvénye, de a jelen-
téscsúszás forrásai lehetnek egyszerûen a mindenna-
pi kommunikációs helyzetek (pragmatika) is.
Valószínûleg a legtöbb vicc ilyenekbôl ered.
A fenti példák és konklúziók által bizonyára nem

tudjuk az összes lehetséges poéntípust megragadni.
Mit csinálunk például egy olyan megfogalmazással,
hogy „Humorügyi államtitkárság”? Vicces, de miért?
Itt nem érzékelhetô semmilyen jelentéscsúszás. De
legalábbis nem úgy, ahogy az eddigi példák bármelyi-
kében. Erre a fajta a humorra, talán Henri Bergson
A nevetés címû könyve adhat pontosabb fogódzót.
Bergson értelmezésében a komikum olyan helyze-

tekben keletkezik, amikor valakit bábu módjára rán-
gatnak a körülmények, vagyis nem képes cselekvô-
ként fellépni, hanem saját élô voltát cáfolva, mint
tárgy lép színre. Erre a legjobb példa a burleszk, ami-
kor valaki újra meg újra be akar lépni egy szobába, de
mindig ugyanott, ugyanakkor esik valami a fejére: a

balszerencse dologgá aljasítja.
Azt gondolom, hogy a „Humorügyi államtitkársá-

got” azért találjuk viccesnek, mert egy teljesen in-
adekvát társítás. Mi köze van a humornak az államtit-
kárság száraz közigazgatási jelentésmezejéhez stb.?
Azt a fajta életidegenséget, mesterségességet példáz-
za, amit Bergson komikusnak nevez; valami, aminek
az a lényege, ahogy az életszerû mozgás hirtelen úgy
áll elôttünk, mint egy holt tárgy. Mint látni fogjuk, ez
még egy viccel is megtörténhet.
Egy viccnek nemcsak tartalma, hanem elmondásá-

nak körülményei is komikusak lehetnek. Az ötvenes
években, egy szocialista ország zeneakadémiáján valaki
elmondott egy politikai viccet, és egy kollégája feljelen-
tette. Pártszankciónak kellett következnie, ezért össze
is hívták a pártcsoportot. De amikor az ügy megtárgya-
lásának sarkalatos pontjához jutottak, nevezetesen a
vicc ismertetéséhez, azt mindenki megtagadta. A tanúk
azzal szabadkoztak, hogy ôk ilyen viccet soha el nem
mondanak, mert annyira felháborítja ôket, a vádlott
pedig erôsködött, hogy a szóban forgó politikai viccet
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miatt kellene ítéletet hozni valaki ellen, ez a metanyel-
vi szint elkerülhetetlen, enélkül ugyanis maga a vicc
nem mondható el. Márpedig egy diktatúra éppen ezt az
elemzô, autonóm szemszöget nem engedi meg, mert
az egyfajta gondolati függetlenséget jelent.
A kabaré is metanyelv, mert nem azon a nyelven

beszél, amelyen a közösség éli az életét, hanem ezt a
nyelvet ironikus játéknak használja. Ezzel a játékkal
átmenetileg zárójelbe teszi ezt a mindennapi nyelvet,
hogy viccelôdhessen rajta. A kabaré Kádár kori enge-
délyezésével a hatalom ezt a nyelvi megkettôzôdést,
vagyis a vicc általi irónia nyelvét engedélyezte, de ez a
döntés sokkal inkább a hatalom autonómiáját példáz-
za, mint a mûsorszerkesztôkét.
A vicc tehát elôfeltételez valamilyen autonóm, kika-

csintó perspektívát, ami a politikában a legitimitást, a
hatalom jogosságát jelenti. Azt hiszem, ez a humor
minden esetére igaz. Amikor elejtek egy poharat, és ki-
nevetem magam, akkor függetlenedem egy pillanatra
saját ügyetlen magamtól, különben nem tudnék maga-
mon nevetni. Ezt az önirónikus perspektívát (legalábbis
a közügyekkel kapcsolatban) egy valódi diktatúra elvileg
nem tûri. Abban az esetben fordulhat meg a tûrés logi-
kája, ha a megengedés – legalábbis egy bizonyos pontig
– növeli a kigúnyolt hatalom legitimitását.
Amikor Kádár János az elsô sorban ülve röhögött a

Mikroszkóp Színpad politikai viccein, a tárggyá válás-
nak a bergsoni komikumát kerülte el, más szóval felis-
merte és elfogadta a metanyelvi síkot, amelyen ôt lehe-
tett kiröhögni. Azáltal, hogy egy jelentéssíkra helyezte
magát azokkal, akik rajta szórakoztak, visszavett vala-
mennyit az ôt célzó irónia erejébôl, vagyis a fenti gon-
dolatmenet értelmében növelte hatalma legitimitását. A
gesztus persze veszélyes, mert a legitimáció növelése az
öniróniával csak addig lehetséges, amíg  a hatalom
ezenközben nem válik nevetségessé. Ezért kényszerült
késélen táncolni a mûvész és a hatalom egyaránt.
Ha például egy ország elnöki sajtóosztálya hivatalosan

fejezi ki rosszallását amiatt, hogy egy külföldi (vagy akár
nem külföldi) mûvész „helytelenül” gondolkozik az or-
szág ügyeirôl, akkor feltétlenül kiszolgáltatja magát
annak a fajta iróniának, amely a komolykodásban meg-
születô komolytalanságért jár. Ilyenkor a politikai hata-
lom maga írja a kabarémûsort.
A jelentéscsúszás lehet konnotatív úgy is, ahogy az elsô

két példában, úgy is, ahogy Raskin példájában, a további
metanyelvi példákban és más módokon is lehetséges. De
mindenképp meg kell jelennie egyfajta ambivalenciá-
nak,  ami kétféle olvasatot rejt magában: az egyik olvasat
áll a színpadon és komolyan beszél (övé az elsôdleges je-
lentés); a másik olvasat kikandikál a függöny mögül (övé
a másodlagos jelentés). Kettôjük közös jelenete a humor.

ugrai istván

Médiakabaré
eGy MŰFAJ HuSZonöt éve A MAGyAr eLeKtroniKuS MédiábAn

kabaré (francia szó, eredetiben: cabaret ’kocsma,
csapszék’): a legkötetlenebb drámai mûforma, szá-
mos tematikus, illetve nemzeti változata ismert.
Francia eredetû egyveleg, szatirikus, humoros, szóra-
koztató mûsor. A kabarékban egyfelvonásos darabok,
jelenetek, magánszámok, kuplék, sanzonok váltják
egymást; a különbözô stílusú és hangulatú mûsorszá-
mokat a konferanszié (francia conférencier ’mûsorköz-
lô’) köti össze. A mûfajban sok az aktualizálás, a rög-
tönzés. Alapvetô módszere a montázstechnika. 

A rendszerváltás körüli négy-öt évben a kabaré
mûfaja a rádióban és a televízióban reneszánszát élte.
A Rádiókabaré havi bemutatói eseményszámba men-
tek, a leghallgatottabb mûsorok között tartották szá-
mon. Ennek az idôszaknak a terméke többek között
az Illetékes elvtárs figurája, akit Koltai Róbert és
Verebes István hívott életre, mintegy a mindent meg-
oldó és eltussoló pártfunkcionárius zanzájaként.
Ekkor születik a Markos–Nádas duó tanácselnöke
(akinek minden válasza az „Ez így ebben a formában

nem igaz...” mondattal kezdôdik), ilyentájt énekli el a
Voga–Turnovszky duó a Mondd meg kedves
Népszabadság kezdetû dalát, ekkor indul a Falugyûlés
sorozat, és ekkor még kitûnôen megfér egymás mel-
lett például Farkasházy Tivadar, Sinkó Péter (a
Rádiókabaré két szerkesztôje), Kállai Ferenc és Garas
Dezsô (Farkasházy Jó napot! címû jeleneteiben),
Verebes István (a kabaré egyik állandó konferanszié-
ja), Usztics Mátyás („Mondom az uramnak, Tibi”), a
televíziós Déri János, illetve a korábbi filmgyári dra-
maturg Fábry Sándor is. A Kabarénak volt közvetlen
politikai hatása is, már a nyolcvanas években közre-
játszott egy-egy vezetô megszorongatásában, sôt meg-
buktatásában (a legemlékezetesebb a volt budapesti
tanácselnök, majd országgyûlési elnök Stadinger
Istvánné). A nyolcvanas évek második felében ez a
társaság részben újrafogalmazta a mûfajt (a televíziós
Telepohár [1983] vagy Televáró [1985] címû mûsorok-
kal, majd a részben betiltott Megengedett sebesség
[1987] címû sorozattal), közéletibbé, politikusabbá
tette, felvállalva akár ellenzéki álláspontot vagy szóki-


