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Kabarék

Kellér Dezső konferanszában ránkpirít,
hogy táncdalfesztivál, magyarnóta-énekesek versenye, tv-vetélkedő mind csak arra
jó, hogy fontoskodva szavazzunk: igen nem, tíz pont ide - húsz pont oda, X. ki-esik
- Y. továbbjut.
A kritikusok között is kialakult egy nemes vetélkedő: bátornak kell lennie a kabarénak vagy sem? Tessék állást foglalni,
mert ekörül dúl a vita.
Nekem erről eszembe jut egy régi vicc.
Megkérdezik az újonc katonától: bátor
vagy, vagy nem vagy bátor? Miért - kérdezi
vissza - fegyver nincs ... ?
A jó kabaré tudniillik nemcsak támad, de
meg is védi magát; elsősorban avval, hogy
támadása kivédhetetlen.
A Kis Színpad műsorának legfőbb érdeme, hogy szeptemberben mutatták be. Es
akkor örömteli meglepetés volt.
Mi tagadás, a közönség és a szakma szorongó kíváncsisággal várta, hogy mi hangzik el? És hogyan hangzik el?
A komolytalanság temploma „profán"
feladattal birkózott meg: neki kellett bizonyítania a kultúrpolitika folyamatosságát.
Ha elgondoljuk, hogy a csehszlovákiai
események a felkészülés idejére estek, minden elismerésünk Róna Tiboré, Litványi
Károlyé és Romhányi Józsefé.
A társulat - eredeti színházából kiszorulva - mostoha körülmények, között játszik. Koszlott környezet, szedett-vedett
díszletek, rossz minőségű hangerősítők. A
zenekar mintha egy főcsőrepedésnél kibontott árokban kucorogna.
Romhányi József bukfencező rímelésű
versei nem tudják pótolni a konferansziét.
Már csak azért sem, mert a szavak nehezen

evickélnek át a rivaldán; csak a tempósan
ejtett, kötetlen prózát lehet itt érteni.
Kazal László és Kibédi Ervin a kitűnően
megírt nyitószámmal (a mennyországban
választani kell az urak és az elvtársak részére fenntartott bejáratok között) az est legjobb
szórakozását nyújtják. Több ilyen sikerült
jelenet nincs is, bár Faragó Vera ötletes
„magyar sztriptízt" mutat be,' és Alfonzó
paródiái újszerűnek tűnnek, pedig hasonlót
láttunk már tőle.
Verebély Iván a műfaj új reménysége. A
kabarészöveget nem a jellemvígjáték
igényével írják, s legtöbbször a színész egyénisége pótolja a jellemzést. Verebély Iván
bírja ezt a különmunkát.
Fellépnek még mások is. Ezen a kis színpadon sok jó ember elfér. Én ugyan ami-kor
jegyet váltottam csak kabarészínészeket
szerettem volna látni, ezért a Mindenütt
hétvégén, az Ördögi ötlet, a Szellemes
megoldás és a Napjainkban című számok
alatt azon meditáltam, hogy itt nincs hiány
színházi tagokban, most már csak a
kabaréval kellene valamit kezdeni. '
A Tháliában az után nyomoznak, ki gyilkolta meg a poént - ahelyett, hogy azt keresnék, hová lett a ritmus, a tempó. Én még
ilyen komótos kabarét nem 'láttam! Léner
Péter fiatal rendező, de mintha nyugdíjból
hívták volna vissza, ötszázért.
A tempótlanság azért is bántó, kedv-rontó
és kétszeres hiba, mert a műsor fele jelenetek híján - varietészerű táncos látványosság, ehhez pedig igazán nem illik a
méltóságteljes csordogálás. Mindennek pezsegni kellene, de csak bágyadt buborékok
szálldosnak a színpadon. S van más baj is. A
szolidan kislétszámú tánckar kirobbanó
temperamentumát (mi tagadás) visszafogja a
gyenge tánctudás. A zörömbölő zenekar
elnyomja az énekeseket. A sztriptíz pedig
vendéglátóipari színvonalú, mert kísérőszövege alig több, mint amit kifigurázni
óhajt; a díszletek is ötlettelenek, holott karikírozni lehetne a helyszíneket, a revük
»mindent-bele" talmi csillogását vagy a magyar night clubok nagyképű koszlottságát.
Az irodalmi anyag sovány egy egész es-tét
betöltő produkcióhoz. Az Ezüstláz pél-

dául szellemes, de egymagában árválkodik,
pedig egy átlagos műsorban féltucat ilyen
villámtréfát szokás elsütni.
Az Elnökválasztás című jelenetben egy
sok lehetőséget rejtő ötletet tettek kisszerűvé; ha az amerikai elnökválasztást mutatják be magyar módra, azt hihetnénk, hogy
el se lehet kerülni a politikai kabarét. De
sikerül házmester-színvonalra zsugorítani a
témát, a HKI, a vízhiány, a piszkos
lépcsőház emlegetésével csikarni ki kényszeredett nevetéseket. Ez bizony bátortalan
dolog, és nem politikai, de művészi bátorságot kérünk számon: fantáziát, groteszk
eredetiséget, újszerű mondanivalót.
Kellemes perceket szerzett Gálvölgyi
János, az eredeti tehetségű parodista, Keleti
László és Hacser Józsa, akik leginkább érzik,
szeretik, élvezik ezt a műfajt.
A keretet adó nyomozás vérszegény volt,
de Kellér Dezső konferanszai kedvesek,
csipkelődők, csip-csup ügyeket mulatságosan felnagyítók, néha filozofikusan borongók, bölcsek és bájosak; olyanok, mint
régen - csak éppen mi vagyunk már mások.
A Mikroszkóp Színpad igazi kabaré. A
néző végigneveti a két órát, s az az érzése,
hogy mindenről szó esett, ami a hétköz-napi
életben beszéd tárgya. Komlós János,
gondolom, erre is törekszik.
A látszólag kötetlen műsor rafináltan van
megszerkesztve; a konferansz és a jelenetek
egymásba olvadnak, nincs egy perc
megállás, pereg a műsor, a nevetéseket és a
tapsokat se várják ki, egy-egy előre be nem
gyakorolt reagálás, kiszólás, a napi sajtó friss
kommentálása rendkívül közvetlenné teszi
az estét - nem nézők és színészek vannak a
cseppnyi teremben, hanem együtt és
egymáson szórakozó emberek, akár egy
baráti társaságban.
Ez az oldott hangulat, ez a bizalmas közvetlenség teszi lehetővé, hogy „bátor" dolgokat lehessen mondani. Mert nem a rivalda
mögül, a színpad magasából, megfellebbezhetetlenül hangzanak el a megjegyzések, hanem csak úgy „köztünk szólván". Rendkívül szerencsés formát talált
Komlós János, s mint sok nagy újítás, ez is
régi dolog, a kabarénak ez a természetes és

hagyományos formája. A színházszerűségből
a Mikroszkóp kitört, vissza a közvetlen
csevegéshez. Ez is „új" mechanizmus.
Különben a műsor egyik része az új
mechanizmus első évének ünneplése. Gera
Zoltán és Harkányi Endre, Margittay Ági és
Soós Edit, Agárdi Ilona és Hável László tehát az egész társulat - kiveszi részét a
szórakoztatásból. A klasszikusok parodizálása immár hagyomány ezen a színpadon,
és ebben a harmadik műsorban a vár-játékok
kerültek sorra. Ezúttal beleépült a többi szám
közé a paródia, s így nem vált terjengőssé,
nem lógott ki a műsorból.
Sokszínűségre törekedve láttunk bábost,
karikaturistát, szatirikus filmhíradót. Hofi
Géza magánszáma egy külpolitikai kommentárt pótolt, s nemcsak szórakoztatóbb volt
egy hírmagyarázatnál, de lényeglátóbb is;
nagy sikere teljesen megérdemelt.
Komlós János legkedveltebb szava a
„gondolkodjunk", és legtöbbször látott,
ösztönös mozdulata, hogy a fejére mutat. A
józan eszünkre hivatkozik, a bonyolult
dolgokat egyszerűen alkotóelemeire bont-ja,
és mindent a logika ítélőszéke elé citál. Nem
is szórakoztatni akar, csak hisz bennünk,
hogy megértjük, milyen mulatságos is az, ha
elfogulatlanul tudjuk nézni az eseményeket.
Persze a világ sok buta dolgával a kezére
játszik, de szem kell hozzá, észre-venni a
kificamodott helyzeteket, fantázia, hogy
felnagyítása, párosítása révén szem-betűnőbb
legyen a groteszksége, stílusérzék, ökonómia
a tálalásban, az elmondásban, mert egy
felesleges szó, egy rosszkor mondott szó
mindent elronthat. És a legfontosabb, hogy
határozott világnézet alapján tudjon igent és
nemet mondani. Nem egy-egy kiszólás
határozza meg a műsort, hanem az est
egésze. Komlós János, vallomása szerint, a
kabarét újságírói munkája folytatásának
tekinti; tájékoztat, magyaráz, szórakoztat,
vitázik a pódiumon, élvezetes, hogy ezt
milyen szellemesen csinál-ja, s művészet,
hogy milyen póztalanul.
A szerkesztő Marton Frigyes és a rendező
Major Tamás munkája szinte kielemezhetetlen a produkcióból, de biztos, hogy
részesei az igen sikeres műsornak.
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