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Szinetár Miklós

a televíziós s z ínházró l és a televíziós művészet jellegéről, az igazi k orszerűség ró l és a divatos
mércékről

Szinetár Miklós nemrégen fejezte be Az ember
tragédiájának rendezését a televízióban. Közönség
elé még nem került az előadás, merész szereposztása
mindenesetre meglepetést keltett, türelmetlenül
várjuk bemutatóját.* A televízió főrendezője leg-

utóbb a Bánk bánt vitte képernyőre és az Iphige-
neia Aulisban-t, Petőfi-estet rendezett és A cso-
dálatos mandarint. Látok ebben a programban va-
lami tendenciát, de előbb másról kérdezem. Arról,
hogy tudatosan kerüli-e a képi kifejezésben a

„filmnyelvet" (vágástechnikát, montázst stb.), mert
drámaépítkezése a színpadi dramaturgiát követi,
ha szabadabban is élve a kötetlenség bizonyos
lehetőségeivel. Ezek szerint a tévéjátékon belül
létezik televíziós színház és televíziós film is.

- Van két adottság, amely szerintem döntő
ebben a kérdésben. Az egyik egy mozgó adott-
ság, technikai feltétel, mely a képernyő jelenlegi
méretét alkalmatlanná teszi bizonyos hatásele-
mek kellő felhasználására. A film vizuális ele-
meire gondolok. Azért mozgó adottság, mert a
fejlődéssel elképzelhető, hogy egyszer majd
mozivászon nagyságú képernyő előtt ülhetünk, s
ez a körülmény majd megváltoztatja a kifeje-
zésmódot. De addig a színészi játék és a szó
dominál. A másik egy statikus adottság: a tele-
vízió otthonokban szólal meg, családi környe-
zetben, az emberekkel tegező viszonyban van,
ugyanakkor nem rendelkezik azokkal az eszkö-

* A bemutató azóta már megtörtént. (A szerk.)

zökkel, amelyekkel „odaragaszthatja" őket szé-
kükhöz. A színházban és a moziban legalább a

társadalmi konvenció a nézőtéren tartja a közön-
séget. Otthon, ha csak kicsit is unják a műsort,
mással foglalják el magukat közben, beszélget-
nek, nem figyelnek oda, máskor meg egyéb kö-
telező otthoni tevékenység zavarja meg a folya-
matosságot. Az első adottság tehát ab ovo korlá-
tozza a televíziós filmnek mint műfajnak az el-
különülését, a második körülmény pedig - az
objektíve kevésbé feszült figyelem - egy saját-
ságos képi nyelv megfejtését, „lefordítását" ne-
hezíti. Mindezzel számot vetnek a televíziós
rendezők is, ezért tartom szükségtelennek a tele-
víziós színház és film műfajbeli megkülönbözte-
tését. A különbség csak a rögzítés technikájában
rejlik. Az én felosztásom: vannak televízióra al-
kalmatlan művek és vannak alkalmasak. Az
utóbbiak között lehetnek kétezer év előtti, száz év
előtti vagy mai színpadra írt drámai művek;
lehetnek bizonyos filmek - Kovács András Falak
és Nehéz emberek c. művei a televízió közegében
érvényesülhettek igazán -, a televízió számára
készült eredeti darabok, novella adaptálások,
versek, melyeknek a televízió ad életet. És
fordítva: vannak olyan alkotások, melyek a
televízióban „nem élnek meg".

 Miben látja a televízió különleges szerepét a
drámai művészet interpretálásában?

 Abban hiszek, hogy a televízió a színház
mellett a leghatékonyabb „költői műfaj". Ezen



azt értem, hogy a képernyőn az emberi szónak
főszerepe van, hogy ott még a színháznál is je-
lentősebben hat az emberi arc mikrovilága, te-hát
mindazok a művek, amelyeknek lényegét ezekkel
az eszközökkel lehet kifejezni, nagyon
alkalmasak televízióra. Ez az „emberi közeg"
egyébként is meghatározó jellegű, a nem művészi
produkcióknál is . . . Egy példát: ha a tele-
vízióban egy kerekasztal-beszélgetésnél tényeket
ismertetnek velünk, csak tényeket, akkor ez
szerintem nem televíziós műfaj. Ha vitatkoznak,
az már igen. Miért? Mert a képernyőn az em-
berrel valaminek történnie kell. A rádióból a
napihír kommentálását vagy egyszerű felolva-
sását elfogadjuk. Meghallgatjuk ugyanezt a tévé-
készülék előtt is, mert kényelmes, de itt a tévé
csak helyettesíti a rádiót. Viszont az a kommen-
tátor, aki a kamera előtt a közölt tényen gondol-
kodik, önmagával vívódik, esetleg hibát csinál,
melyet kijavít (vagyis vele és benne történik
valami), már televíziós élményben részesíti a
nézőt. Nem hiszek tehát televíziós színházban,
filmben és más hasonló differenciálásban, ha-
nem egyfajta televíziószerűségben, melynek
középpontjában a kamera előtt levő ember, annak
személyes drámája áll.

- De ezt a drámát - térjünk vissza a műalko-
táshoz - sok mindennel lehet kifejezni. Lehet olyan
képekkel is, melyen ember nem szerepel, csak egy
felnagyított tárgy, egy szobarészlet; adott esetben a
kameramozgás érzékeltetheti a drámát, anélkül,
hogy egy szó is elhangzanék. Félreértés ne essék,
az öncélúságot elvetem. De ezek a kifejezőeszközök
léteznek a képernyőn is. Nem rangsorolni akarok,
csak kifejezésbeli különbséget látok.

- Változatlanul vallom, hogy ha nem telere-
cordingra, hanem filmre dolgozunk, akkor is a
televíziós látásmódra kell törekedni. Az emberi
jelenlét s a belső történés révén válik a tévé a
leghumánabb művészetté. Egyszer játékfilmet is
szeretnék készíteni a Bánk bánból. A forgató-
könyve már megvan. Természetesen egészen
más, mint a tévédrámáé, éppen mert filmforga-
tókönyv. De ha újból képernyőre kellene rendez-
nem a darabot, ugyanabban a koncepcióban csi-
nálnám meg, mint legutóbb, csak a kivitelezés
néhány hibáját korrigálnám. Filmforgatóköny-
vemben sokkal nagyobb szerepet kap a mozgás, a
dinamika, a képi kifejezés. A képernyőn azt
tartom fontosnak, amit a szereplők mondanak.

- Tehát a színházat. Ha kissé hosszúra nyúlt is
az eddigi elméleti fejtegetés, talán nem volt haszon-
talan, s a SZÍNHÁZ éppen az a fórum, ahol
ilyenekről is lehet - végre - beszélni. Van itt még
egy, technikainak tűnő, de mégiscsak a művészi

kifejezést érintő kérdés: a színes televízió. Egyre
több színes műsort készítünk (jóllehet ma még csak
fekete-fehérben láthatjuk egyelőre). Felmerül az az
aggály, hogy a jobb nemzetközi forgalmazhatóság
érdekében, mind darabválasztásban, mind rende-
zésben nem keressük-e ezután a színesség maxi-
mális felhasználási lehetőségét, a látványosságot -
mindenáron?

- A színes televíziónak óriási a perspektívája.
Angliában, Amerikában már rátértek a kizáró-
lagosan színes adásokra. Hogy jó-e ez? Szerin-
tem csak visszatérés a normális látásmódhoz.
Azt hiszem, a jövő színes tévéjének nem lesz
célja a koloritban való tobzódás, csupán a színes
tévé az életnek hívebb képét adja, mint a fekete-
fehér, amelyben a dolgok stilizáltan jelennek
meg, és a néző állandó kódolásra kényszerül.
 Beszéljünk most művészi programjáról. Da-

rabválasztásai és pódium-műsorai -Majakovszkij,
Petőfi stb. - az úgynevezett klasszikusok iránti
vonzódását mutatják.
 Igen, de maga a szó visszariaszt. Klasz-

szikus. . . Amennyire szeretem ezeket a műveket,
és igyekszem jól-rosszul megvalósítani, annyira
irtózom mindenféle úgynevezett kultúra-
terjesztő „hasznos hatalomtól". Nem azért
forszírozom ezeket a klasszikusokat, mert ez elő-
kelő irodalomtanítási forma. Hanem azért, mert
ezek a darabok ezer meg ezer darab versenyében
azért maradtak fenn, mert különösen magas
hőfokon tudtak vallani emberi magatartásfor-
máról, mindmáig érvényesen.
 Rendezett Sartre-t, Dürrenmattot is. A kor-

társi irodalomból még nem tudjuk, mi lesz időálló,
mi számít majd belőle egykor klasszikusnak. Egy
ma írt dráma esetleg - mert más társadalmi kö-
zegben íródott, mert bizonyos konfliktusok átala-
kultan jelentkeznek benne, mert más közönséghez
is szól - időszerűbb formában ábrázolhatja az em-
lített magatartásformákat.

- De hiszen ha egy kortársi darab a mai ruhán
túl többet tud elmondani például a politikai
kátyúba jutott ember válságáról, mint az Iphi-
geneia, akkor természetesen azt kell eljátszani.
De azt hiszem, hogy Euripidész a homo politicus
„mást kell tennem, mint amit akarok"
dilemmájának, a közösségi és az egyéni érdek
konfliktusának olyan máig is aktuális modelljét
mutatta fel, hogy bemutatásához egyéb indok
már szükségtelen . . . Más a helyzet a magyar
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klasszikusokkal. Katonánál, Madáchnál saját
történelmi adottságainkkal kell szembenéznünk, a
magyar valóság hű képével, ötszáz évre vissza-
menőleg és napjainkig. De én minden olyan
műnek lelkes híve és szolgája vagyok, amely -
akármikor keletkezett is - mély gondolatokat
magas művészi szinten közöl, tehetségesen,
szuggesztíven; de főleg annak, amelyik állandóan
felcsillantja az ember előtt a végletes lehetősége-
ket. Úgy érzem, Szophoklész és Dürrenmatt,
Sartre és Madách abban azonosak, hogy nem
ragadnak meg a mindennapok kis problémáinál,
kinagyítják belőle a lényeget. Jó példa Dürren-
matt. A Baleset témáját mi pestiesen „fúrásnak"
nevezhetnénk. De a műben ez lehetőségeiben és
következményeiben olyan démoni nagyságban
jelentkezik, amely egyszerűen a végzetet, a nagy
szenvedélyeket, a nagy érzelmeket „hozza be" a
színre. Az ilyen darab a munkától, hivatali
vegzatúrától, villamoson való lökdöséstől
meggyötört nézőt nem azzal az énjével állítja
szembe, aki ötvenforintos fizetésemelésért vagy
ezerforintos telekárkülönbözetért küzd. A tele-
vízió egyik jelentőségét abban látom, hogy oly
sok megpróbáltatás, üldöztetés, háború, felje-
lentés, deportálás, törvénysértés után a most már
végre nyugodtabban élőt, a kispolgári életet élőt
ráébreszti belső emberi mivoltára, pozitív vagy
negatív lehetőségeire. Olyan képet mutat a homo
sapiensről, mely különbözik a köznapitól, de
valódisága felismerhető. És a klasszikusok
könnyítik meg leginkább ezt a felismerést, ezért
ragaszkodom hozzájuk s nem csupán azért, hogy
megszerettessem az irodalmat. Azt szeretném
elérni, hogy a nézők rádöbbenjenek önmagukra a
művekben.

- Azért az sem közömbös, hogy milliós tömegek-
hez jutnak el a tévén keresztül a drámai művészet
jeles alkotásai. Olyanokhoz, akiknek nincs mód-

jukban megnézni, a Tragédiát, s nem veszik meg
Petőfi költeményeit, de készülékük előtt ülve szívesen
meghallgatják. Biztosra veszem, hogy ezekhez is
kíván szólni, és nem értem, miért volna dehonesztáló
egy ilyenfajta népművelési törekvés nyílt vállalása.

- Csak arra akartam célozni, hogy a művek
mondandójához szeretném elvezetni a nézőt, s
nem egyfajta lexikális kipipáláshoz akarok segéd-
kezet nyújtani, „most már ezt is megismertem"

alapon. Társalgási téma helyett gondolatokat
adni: erre törekszem.

- A művek bemutatásához kapcsolódik a „ho-
gyan" kérdése. Az említett gondolatok felfedezése,
hangsúlyozása, kifejezése. Egyik nyilatkozatában azt

mondta, hogy a Tragédiánál óvakodott

Madách „értelmezésétől", s ez a szó így ironikus
mellékzöngét kapott. Mire gondolt?

- Semmi esetre sem tagadom az értelmezést, a
rendezőnek ezt az alkotói jogát s kötelességét.
Hiszen már a darabválasztás is a rendező saját
mondandóját jelzi. A művekbe való erőszakos
beavatkozást ellenzem. Azt a „vonalasítást", mely
oly gyakran volt divat. A Tragédiánál már
megszületésének pillanatától kezdve. Én más-
fajta munkát szeretnék végezni. A klasszikus
remekekben - a Cosi fan tuttétól a Bánk bánig -
közös, hogy nagy, de gyakran kellemetlen igaz-
ságokat fedeztek fel. A Don Juan lázadást min-
denféle érzelmi korlátozás ellen, a Cosi fan tutte
szinte rezignált cinizmust, mely a szerelem mel-
lett áll ki, de egyszerre mutatja gyönyörűségét és
reménytelenségét. A Bánk bán vélt hibái -
szerintem erényei - megmutatják, hogyan, milyen
körülmények között lehet valaki Magyarországon
Bánk, s bizony Tiborc korlátait is megmutatták s
kicsit a mi egész viszonyunkat Európához. Vagy
a Figaro házassága - s még sorolhatnám -, ezek a
művek mind olyan dolgokat mondanak ki,
amelyeket egy rossz értelemben vett
átlagközönség nehezen visel el. Zsenialitásuk
mégis áttörte az ellenkezést, de meg-torlásképpen
a közönség „stílussal" büntette. Vagyis elfogadta,
de azt mondta, hogy akkor viszont Mozart legyen
„csipkefinom" - és így játszották századokon át;
a Bánk bán legyen „hazafias" - korteskirohanásos,
parasztfogó, bokacsattogtató értelemben; a
Tragédia végtelenül dialektikus, helyenként
pesszimista, olykor optimista, néha cinikus vagy
kifejezetten nihilista gondolatmenetére fittyet
hányva, stílusára a „nemesveretű" jelzőt
ragasztották - tehát nemzeti klasszikussá
merevedett, amelyet „fennkölten" és
„emelkedetten" kell eljátszani stb. Nos, nekem az
a törekvésem, hogy ezeket a műveket a rájuk
erőszakolt stílusbörtönből kiszabadítsam, és
valódi arculatukat mutassam meg, anélkül, hogy
megfosztanám őket saját stílusuktól. Mert ez a
munka nem külsőségeken múlik, nem az
úgynevezett modern díszleten, jelmezen, „le-
tisztultságon", hanem kizárólag az őszinte szí-
nészi játékon, az emberközeli felfogáson, a bel-
sőleg hű interpretáláson.

- A kritikában vissza-visszatér az a megállapítás,
hogy rendezéseiben mindig fellelhetők opera-
rendezési, romantikusan teátrális elemek. Vallja-e
egy ilyenfajta „látványosság" szükségességét, ki-vált
a televíziós színházban, melyről elsősorban
beszélünk? Pódiumműsorait például sohasem érte

effajta bírálat, azok közvetlen bensőségét, pátosz-

talanságát dicsérték.



 Azt hiszem, a rendezői magatartás lényege a
hic et nunc, az itt és most. En nem hiszek olyan
általános elvekben, amelyek szerint például a
Szegedi Szabadtéri Játékokon úgy kell rendezni,
mint a kőszínházban. Ez nem igaz. Más a
rendezői stílus egy szabadtéri estén - uszoda után
és virsli mellett -, megint más a
kamaraszínházban vagy a televízióban. Az az
uniformizált törekvés, amely egyfajta értelmiségi
normaszabványhoz igazodik, annak akar
mindenben megfelelni, ijedten figyelve, hogy „jaj,
vajon nem sértettem-e meg a kialakított
konvenciókat", szellemi szegénységet takar. Arra
az ifjú lányra emlékeztet, aki nagyon vigyáz az
ártatlanságára, mert más nincs neki. Akik
aggályosan féltik a „komolyságot, a nívót, az ér-
telmi mércét, és ellene vannak mindenfajta lazí-
tásnak, látványosságnak - gyanakszom, hogy
másuk sincs, mint a komolyságuk ... De hagyjuk
az iróniát: én nem tartom magamat egyáltalán
„operás" rendezőnek. Mulatságos, hogy amikor
operát rendezek, akkor valaki mindig megjegyzi,
hogy hát igen, meglátszik, hogy a prózai színház
felől jön; amikor filmet csinálok, akkor tévés
vagyok; amikor tévéjátékot, akkor filmes - úgy
látszik az embert mindenütt ilyen pedigrék,
priuszok kísérik, ha több műfajjal szeret
foglalkozni. Vallom, hogy Szegeden látványosan,
ha úgy tetszik, teátrálisan kell rendezni, a tévében
viszont nem érvényesül a dekorativitás. Minden
műfajban szeretném egyéniségemet kifejezni, de a
formában a körülményekhez alkalmazkodom.
Más kérdés, hogy ez és annyi más „szép szándék"
nem mindig sikerül.

 E beszélgetésben néhány megjegyzése félre-
érthetetlenül a kritikusokkal polemizál. Egyik
folyóiratunkban megjelent, a tévékritikusokat el-
marasztaló véleménye meglehetősen nagy port vert
fel, főleg általánosításai miatt. Talán most rész-
letesebben kifejthetné álláspontját.

 Igen, ez a Kritikában jelent meg. Egy kissé
nehezményezem, hogy egy néhányezres pél-
dányszámú folyóirat kerekasztal-beszélgetésének
mellékmondatára a többszázezres példány-számú
napisajtóban reagáltak. Mindegy, tisztáznám az
esetleges félreértést. Először is, ami-kor azt
mondom, hogy kritika, akkor ezen nem-csak a
kritikusokat értem kizárólag, hanem a bírálat
felelősségében a gyakorlat szerint osztozókat is, a
rovatvezetőtől a főszerkesztőig. Tehát
sajtómagatartást s nem személyi magatartást bí-
ráltam, és persze mint minden általánosítás, ez is
hibás volt. Véleményem szerint a kritika is
alkotás - éppúgy, mint a rendezés -, és rá is
érvényes a hic et nunc elve. Más a kritika feladata
egy szakfolyóiratban, más egy irodalmi heti-
lapban, egy nyolcszázezer példányos napilapban
és a bulvársajtóban. És nem mindegy, hogy olyan
műről van-e szó, amelyet húszezren néz-nek meg

vagy négymilliónyian. Ez rendkívüli módon kell
hogy szelektálja, differenciálja a kritikát. Én
olyankor vagyok ingerült - s ez mindenfajta
színházi kritikára érvényes, nemcsak a
tévébírálatra -, amikor a bíráló már nem tud a
néző szemével nézni, nem tud rácsodálkozni a
műre, nem engedi hatni magára. Ehelyett bizo-
nyos mércéken rágódik. Örülnék, ha a műbíráló
engedne a tetszésének vagy nemtetszésének, s
nem a mindenkor „bejegyzett" napi esztétikai
normákhoz igazodna. Különösen egy olyan kö-
zegben, mint a televízió, melynél az adás egy jó
értelemben vett naiv tömegnek készül, tehát az
összhatás elfogulatlan megítélése mindennél
fontosabb. S nagyon másodrendű az apró szak-
mai részleteken való elidőzgetés. De még egy-
szer hangsúlyozom: nem általánosítok, hisz
nagyon sok kitűnő kritikus fegyvertársunk van,
aki mellettünk és értünk csatázik. A Magyar
Hírlapban lefolyt televíziós vitában néhányan
megemlítették a kritika objektív (terjedelmi, stb.)
nehézségeit is. Egyetértek azokkal, akik
szükségesnek látják egy televíziós kritikai orgá-
num mielőbbi megjelenését, ha az mind a szak-
mabeliekhez, mind a közönséghez szólni tud. De
olyan újság, mely esztétikai zsargonba fulladva,
lila ködöket bocsát ki, és magyarázza azt, ami
nincs - inkább ártana.

 Ejtsünk szót néhány gyakorlati szakmai kér-
désről is, ha lehet. Sokan irigylik a televíziós szín-
házat, mondván: színészeit kötöttség nélkül vá-
laszthatja ki. Mások szerint az ellenkezője az igaz:
súlyosabb kompromisszumokra kényszerül, mint egy
homogén színházi társulat, mert a diszponálási
hierarchiában hátul áll. S van-e elegendő próbaidő
egy produkció kiértékelésére?

 A magam nevében szólok: elenyésző kivé-
teltől eltekintve szereposztási elképzeléseimet
rendszerint meg tudtam valósítani. Igaz, gyakran
foglalkoztattam vidéki színészeket, fiatalokat,
noha természetesen az úgynevezett befutott
sztárokkal is együtt dolgoztam, ha ez volt a
legjobb megoldás. De itt többen közülünk túl-
zottan ragaszkodnak a nagy nevekhez. Túl azon,
hogy éppen ezek a művészek a legelfoglaltabbak,
s e tény valóban váratlan problémákat okozhat,
azt hiszem nekik is nagyon rossz szolgálatot
teszünk, ha túl gyakran jelennek meg a
képernyőn. A televízió jobban igényli az új - vagy
ritkán látott - arcokat, mint a színház.



A magnót kikapcsolom: a televízió vezetője,
Pécsi Ferenc kukkant be a szobába, s a főrendezőt
nem akarom tovább föltartani. De a beszélgetés
lendülete még tovább visz, hisz annyi téma van .. .
Megpendítem a dokumentumdrámákat, melyek-kel
szemben Szinetárnak fenntartásai vannak. Nem
kedveli mint mondja - a színpadra vagy filmre vitt
vezércikkeket. Shakespeare is politizált - mondja -,
de megtartva a művészet áttételes és átformáló
jellegét. Az udvari bohóc őszinteségével szólt, s
nem dezignált miniszterelnökként, ahogy ma
számosan próbálják, főként e műfaji konjunktúrát
meglovagolók vagy azok, akik a gondolati és
művészi szintézishez erőtlenek, és az elmélyültebb
ábrázolás s az egyénítés meghaladja képességeiket.

- Tudom, ezért konzervatívnak tarthatnak
egyesek. Az igazi drámát mégis a valóság magas
szintű írói újjáteremtésében, az individuumra
„lebontott" általános kifejezésben látom.

Szeretném, ha hozzászólna olyan akut színházi
kérdésekhez, melyekről a SZÍNHÁZ-ban vita folyik.
Elhárítja, nem akar „kívülről" beleszólni. Ebbe
annál is inkább belenyugszom, mert határozottan
körvonalazott nézetei, érvei nemcsak a televíziós
színházra vonatkoznak, hanem a drámai műfaj
általános elvi problémáit is érintik.

HEGEDÜS TIBOR

AZ IDEI SPOLETÓI FESZTIVÁL
legnagyobb sikere Ariosto: Orlando Furiosoja
volt, amely Eduardo Sanguinetti költő át-
dolgozásában szabadtéren került színre. A
rendező, Luca Ronconi ma Zeffirelli legmél-
tóbb utódának számít, s e rendezésével betört
a nemzetközi élvonalba. A kétórás produkció
félúton van a happening s egy középkori
misztérium között, de egyben kombinálja a
sziciliai bábjátékoktól a nagyoperáig vala-
mennyi olasz teátrális műfaj vonzó elemeit,
beolvasztva egyben a legreprezentatívabb mai
áramlatok hatását, Grotowskitól és Artaud-tól
a Living Theatre-n át Brechtig. Ariosto műve
ebben a verzióban csupa szellem és
romantika, színpompa és cselekményesség. Az
előadás végén Ronconi a színészek és a
közönség köré ketrecet bocsát le, mintegy a
földi őrültek háza jelképeként s e rácsok fölött
„száll tova" egy bűvös szörny, a hippogriff
hátán Astolfo, hogy a holdon keresse meg
Orlando ép elméjét.

Variety, 1969. augusztus

arcok
és maszkok

GÁSPÁR MARGIT

Kellér Dezső
avagy

a konferálás lélektana

Rebbenő tekintetű szeme, kicsit tétova fényű és
olykor rövidzárlatosan kihunyó mosolya rendkívüli
érzékenységet tükröz: a fényérzékeny lemez vagy a
minden kis hangrezdülésre fogékony membrán
szenzibilitását.

Élő antenna: indulathullámokat fog fel, gyűjt
magába. A közhangulat vevő és adóállomása: a
közérzetet szavakba, szellemes, telibe találó sza-
vakba transzponálja. Egyszóval konferanszié, a
szó klasszikus értelmében, vagy - így pontosabb a
meghatározás - a konferálás műfajának élő
klasszikusa Kellér Dezső. Nála senki sem hiva-
tottabb, hogy elmondjon egyet-mást a konferálás
művészetének belső világáról.

- Mi jellemzi a „klasszikus" konferanszié
lelkiállapotát, mikor a közönség elé lép ? Egye-
bek közt az, hogy mindig fél egy kicsit ... Kicsit?!
A kabaré történetének históriai ténye, hogy Nagy
Endre minden szereplése előtt meg-ivott egy üveg
pezsgőt, mert könnyű, enyhe má-




