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Kabarék

ÉS MI LESZ HOLNAP? - kérdezi a
Vidám Színpad műsorának a címe. Mi,
nézők a legszívesebben azt felelnénk: re-
méljük, ugyanilyen szórakoztató lesz a
műsor holnap is, holnapután is, mert most
igazán jól éreztük magunkat!

A kérdőjeles főcím és a kérdőjeles al-
címek sorozata (És mi lesz holnapután? -
És mi van ma? -- És mi van mindig? stb.)
rápillantásra is elárulják a műsor lényegét:
a tiszteletlen és jókedvű kíváncsiságot.
Kérdezzünk csak rá a nyilvánvalónak
látszó dolgokra is! Nézzük gyerekszemmel
a felnőtteket! És külföldiként a honi
állapotokat! Vessük össze az ígérgetéseket
a megvalósításukkal! Kérdőjelezzünk meg
minden áltekintélyt! - Igen, így kell ezt
csinálni: jól kérdezni, ez a műsor titka.

A Róna Tibor-Litványi Károly-Rom-
hányi József szerzőhármas jól összeszokott
alkotóegyüttes. Az esten érezzük a közös
munka, a közös fejtörés sok-sok gondját és
gondosságát: az ötletek beillesztését a
műsor egészébe, szerepek és színészek
egyeztetését, próza és zene megtervezett
arányát, nagyobb lélegzetű számok és
pergőbb percek megkomponált sorrendjét.
Gördülékeny előadásban, a színvonalas
átlagból kivillanó remek ötletekkel,
pihenőt is hagyva a nézőnek, de az
unalmat, a színvonaltalanságot mindvégig
elkerülve fut a mű-sor, amit Romhányi
verses bravúrjaihoz hasonlítanék: a
könnyedség mögött nem érezni a
megmunkálás izzadságszagát.

Mi volt emlékezetesen jó a műsorból?
A kártyafigurák négy évszaka a fele-

lőtlen ígérgetést gúnyolja, s ez a keret egy
sok szereplős, mozgalmas, énekes-táncos
kavalkádot fog egybe. Örökzöld melódiák
parodizált és aktualizált szövegeit halljuk,
szellemes és mulatságos átköltésben.
Néhány találó karikatúra-figura perdül
elénk a színpadon.

Csala Zsuzsa kislány-monológja bájol-
gás nélkül volt kedves. Az önfeledt játék a
színésznőt is magával ragadta: csak úgy
ragyogott szerepében.

Gyurkovics Zsuzsa és Verebély Iván
duettje is tetszett. Verebély milyen jól
táncol, milyen jól mozog!
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Ó

KAZAL LÁSZLÓ

KABOS LÁSZLÓ

Faragó Vera énekszáma politikai jós-
latokba bocsátkozott. Újszerűsége: név
szerint említi meg vezető politikusainkat.
Faragó Vera szép és temperamentumos
előadó.

Alfonzó paródiái jelentették az est
csúcspontját. Minden mozdulata nevetést
kelt. Minden ötlete találó. Paródiái pontos
kritikák. Mestere a műfajnak. Számai
kidolgozottak, leegyszerűsítettek, nem
játszik rá az ötletekre, nem csikar ki olcsó
nevetést. Szigorú művész. Évről évre
magabiztosabb, szikárabb az egyénisége,
játéka és játékossága már nemcsak
mulatságos - néha megrendítő.

A jó műsor felhatalmaz a kritikára is.
Mit kifogásolok?

Többször visszatér honi viszonyoknak a
nyugattal való összevetése. Es tulaj-
donképpen ez az ismétlődés véteti észre az
emberrel, hogy felszínes ez a viccelődés.
Nem is egészen jóízű. Hiszen a nevetést
kicsiklandozó összehasonlításokra
semmiféle valóságos alap nincs: különböző
minőségeket nem lehet összehasonlítani,
egymással mérni, az almát például nem
mérhetjük ampererősséggel. Igaz, a
kispolgári, hamis és pénzszagú
nosztalgiákat is kifigurázzák - de ezek az
összevetések mégiscsak a mi rovásunkra
történnek, és a kávéházi fanyalgó vicce-
lődés kap így hangot. Mondom: az is-
métlődés vétette ezt észre velem. Több
számban is visszatér ez a „bezzeg ott"

szemlélet. Tehát az arányokkal van baj. A
félresikló lendületekkel. A minden-áron
poénre játszással.

Talán ebből ered a következő, egészen
másféle probléma is: a szerzőtrió nem ír
egyfelvonásost, illetve jellemeket is
ábrázoló jelenetet. Ettől nem feltétlenül a
mondanivalójuk gyengébb, jelen-
téktelenebb, kevésbé mulatságos. Hiszen
jelenlegi technikájukkal is sok mindent ki
tudnak fejezni. De mintha ezen a ka-
barészínpadon nem mozogna ember, csak
csupa nevettető mechanizmus. A „két
ember beszélget" számokban elvonatkoz-
tatott figurák vannak, „alákérdezők" és
„viccesen felelők". Ezeknek nincs jellemük,
egyéniségük, tehát nem is eljátszandó
figurák.

Az írók nem szerepeket írnak, hanem
poénokat és összekötőszöveget két poén
közé. Igen, elismerem, ezek a párok
mulatságosan és okosan csevegnek-éne-
kelnek, nem ritkán újszerű összefüggéseket
fedeztetnek fel velünk egy-egy ad
abszurdumig vitt logikai gondolatsor
kapcsán. Mégis hiányzik valami. Embert
nem látok a szöveg mögött. A színészek-



nek nincs módjuk az alakításra. Ketten
bejönnek, érthetően elmondják vagy el-
éneklik a penzumot, megnevettetnek
poénjaikkal, és vége: bejött két színész,
kimegy két színész, és nem két, a szemünk
előtt született, felejthetetlen alak. Például
a nyitójelenet két tudósa két jókat mondó,
egyéniség nélküli figura: két színész,
Kibédy és Verebély, akik szinte a maguk
nevében beszélnek. Pedig lát-hatnánk két
egyéniséget, két jellemet is, amit az
íróknak kellett volna megteremteniük.
Természetesen a karakterizálás az
egyfelvonásosban, a nagyobb lélegzetű
kabaréjelenetben igazán helyénvaló. De ha
a szerzők törekednének erre a ka-
rakterizálásra, erre a rangosabb írói
munkára, a jelenetek is mindjárt konflik-
tuózusabbak lennének. Mert két különböző
ember között történhet valami - két színész
azonban csak a szerző szövegét mondja
fel, és poéntól poénig evez a színpadon.

Az erősen zenésített előadás is jelez
valamit. Miért kell ennyit énekelni?
Szinte mindent elénekelni? (Jók az ének-
számok! Félreértés ne essék. Csak sokal-
lom az éneket.) Mert kevés az alakítani-
való. Így jó kabarészínészek (Kazal, Ki-
bédy, Verebély, Kabos) maradnak „sze-
rep" nélkül, pedig ott vannak a színpadon.
Kikre emlékszem szívesen? Alfonzóra és
Csala Zsuzsára, akik magánszámaikban
nem csupán szerepeltek, de alakítottak is.

Mindez összefügg a rendezéssel is.
Zsudi József régi és sokat próbált ren-
dezője a színháznak. De talán éppen ezért
belefáradt már a kabaréba, alkotó-kedve
is megcsappant. Hogyan tudna újítani? Ez
fontos kérdése az együttesnek. Talán egy
meghívott rendező vagy egy fiatal és
fantáziadús, kísérletező kedvű rendező
társulhatna a nagy gyakorlatal rendelkező
Zsudi József mellé. Akkor a jelenleg
adott lehetőségeket is jobban ki tudnák
használni a művészek - hiszen Kibédy,
Kabos, Kazal, Verebély tudna figurát
„hozni".

A Vidám Színpad jó műsorával bebi-
zonyította, hogy írók és színművészek
közös munkájával még előbbre léphet: a
kabaréjátszás legmagasabb szintjére.

A TETŐN DOLGOZNAK! A Mik-
roszkóp Színpad műsora a címmel is ta-
lálóan utal az összeállítás alapgondola-
tára: felszabadulásunk huszonötödik év-
fordulója munka közben találja a társa-
dalmat, tető alá igyekszünk hozni azt,
amit eddig építettünk.

A TETŐN DOLGOZNAK (MIKROSZKÓP SZÍNPAD)

KOMLÓS JÁNOS

HOFI GÉZA

HARKÁNYI ENDRE

A bohócszám (Harkányi Endre, Gera
Zoltán, Komlós János játssza a jelenetet,
aminek a címe: A tető még hiányzik)
arról a bizonyos tetőről beszél, ami közös
építményünkre kerülne. Csak a közös
összefogás kellene. De hol az egyik, hol a
másik építő ugrik ki a munkából,
késleltetve a végső eredményt. Mert té-
pelődnek, vívódnak, aggályoskodnak. Jó
ez a jelenet. Egyszerre mély értelmű és
ellenállhatatlaul röhögséges. De kabaré-
színpadon csak így lehet, csak így szabad
beszélni ilyen komoly dolgokról: a per-
szifláló kedv, a túlhabzó, csúfolódó játék
adja meg a jelenet hitelét. Minden
óvatoskodás csak gyengítené a színházat.
A bohóctréfa mindig a humor legvég-
letesebb formája volt. Komlós ezzel a
számmal szinte programot ad: ezt is tud-
juk, ezt is merjük csinálni! Miért ne?
Magunkat nevetjük ki. Nem a fölényes
kívülálló piszkolódásán kell „szórakoz-
nunk", kényszeredett és fanyar kedvvel -
hanem egymás közt mulatnunk, egy-
máson és magunkon. Kitűnő, felszabadult
humor ez.

Az est legkerekebb és legjobban meg-írt
jelenete Harkányi Endre és Soós Edit
statisztikai emberpárja. A frappáns ötlet
megszemélyesíti a statisztikák átlagem-
berét, a férfi „egy főt" és a női „egy főt".
Telitalálat, írói telitalálat. Amint egy
elvonatkoztatott tételt megszemélye-
sítünk, az azonnal nevetséges lesz. Mert
túl szabályos. Mert senkire se illik. Mert
életidegen. Valami furcsa marslakó lesz
az átlag honpolgárból, csupán azzal, hogy
lefaragják személyiségét. Harkányi Endre
és Soós Edit kevés eszközzel, nagyon
találóan eleveníti meg a két papír-figurát.

Újítás a színház műsorában a leveles-
láda. Ott áll az előcsarnokban, bárki be-
dobhatja kérdéseit. Kétszer is behozzák a
színpadra, Komlós felnyittatja, és ka-
pásból válaszol a kérdésekre. Jó újítás ez.
Legtöbbször már maguk a kérdések is
nagy derűt keltenek, a konferensziénak
pedig alkalmat adnak a szellemes
rögtönzésekre. Kényes kérdések is kerül-
nek a ládába. Ezeket is felolvassák. A
Mikroszkóp Színpadon nincs olyan kér-
dés, ami ne hangozhatna el - ezt bizo-
nyítja a láda.

Ezt a kényes kérdésektől való tar-
tózkodást cáfolja meg Komlós János
futballról szóló monológja is. Valójában
külpolitikáról beszél, mégpedig a szocia-
lista országok közötti visszásságokról.
Bravúros dadogás, nyelvbotlássorozat a



szám, amit csak nagyon rutinos előadó
vállalhat.

A Kőműves Kelemen-tréfa, ami az
építőipart csípkedi, Schütz Ila sokkarú
titkárnője, aki munkaidő alatt maszek
ügyeit intézi, Szendrő Józsefnek a má-
sodállásokról szóló magánszáma a mű-sor
gyengébb részét jelentik. Mert ha-
gyományos kabarétémák, máshol és más
feldolgozásban is hallott tréfák.

Major Tamás rendezése a bohócok já-
tékában csillog, ez a vérbő komédiázás az ő
keze nyomát viseli.

Az utolsó félóra egyetlen fergeteges ne-
vetésben telik el. Ez Hofi Géza érdeme.
Produkciója gazdag ráadás, fényűző
sluszpoén. A Komlóssal való rivalizálás
megjátszása hálás ötlet, felkelti a közönség
cinkos rokonszenvét. A főnök és a
beosztott ásatag konfliktusa itt újszerű
fényt kap. Hofi mestere a hangulatte-
remtésnek. Még el sem kezdte igazi mű-
sorát, máris kezében tartja a nézőteret.
Közvetlen csevegésnek, rögtönzésnek ál-
cázott magánszáma tulajdonképpen két
monológ. Előbb egy Majakovszkij-verset
ad elő az új lakásról, és soronként ki-lép a
versből, aktualizálja és honi viszonyainkra
konkretizálja a költő emelkedett pátoszát.
Mindez pokolian mulatságos. Nem
Majakovszkijon nevetünk. Hanem Hofin és
önmagunkon. A Repülj, páva tévébeli
népdalvetélkedőjét parodizálja második
számként. Ez a produkció ugyancsak
nagyon nagy nevetésekbe fullad. Hofi Géza
sokoldalú színész, parodista, énekes.
Egymaga felér egy társulattal.

Panaszra tehát nincs okunk. Mindkét
előadáson sok jót láttunk. Két kabaré - két
kitűnő együttes. A Vidám Színpad és a
Mikroszkóp Színpad vetélkedése még sok
jót ígér.

Köpeczi Bácz István rajza

fórum
és disputa

SZÁN TÓ ER IKA

Gondolatok a teleízióról

A televízió még mindig a meghatáro-
zások korát éli. Ez kamaszkorát is jelzi: az
állandó növekedés, a szüntelen változás
termeli újra és újra azt az igényt, hogy az
önismeret magasabb lépcsőfokára lépjen.
Egyelőre csak intenzív jelenléte,
jelentősége nem kelti vita tárgyát,
egyébként milyensége, jelene, jövője,
erényei és hibái állandóan a nézetek
összecsapásának forrása. A televízió
esztétikája ma még mindenekelőtt -
tapasztalat, közvetlen megfigyelés. A leg-
szembetűnőbb, hogy a különbözőség,
amely a sokféle programban megnyilvánul,
gyakran háttérbe szorul az eszköz
azonossága mellett.

Az eszközrő l

A televízió önkéntelenül egy csodálatos
háztartási robotgépet juttat eszünkbe,
amely mos, vasal, de ugyanakkor tökéletes
fagylaltot készít, és padlót is kefél Hiszen
annyi és annyira különböző feladatot tölt
be: lakásunkba hozza a világszenzációkat
(általában gyorsabban, mint a sajtó),
egyidejű jelenlétünket biztosítja épp most
történő eseményeknél, igyekszik tölcsérrel
tölteni. az angol ige-időket nézői fejébe,
mosóport kínál és a világirodalom
klasszikusait, koncertáhí

tatot és kabaréharsányságot. Ahhoz, hogy a
televíziót-ól bármit is mondhassunk,
legelőször tárgyunkat kell leszűkítenünk: a
televíziós készülék és az adást biztosító
technikai láncolat nem azonos
rendeltetéssel működik teljes
műsoridejében. Nincs lényegi azonosság e
különleges „robotgép" különböző műveletei
között, mint ahogy a moziban vetített
reklámfilmet, filmhíradót és Fellini
művészetét sem köti össze semmi-féle
esztétikai rokonság, bár azonos a felvevő-,
vetítőgép, hasonló a nyers-anyag - tehát a
technikai feltételek közösek lehetnek.

A televízió mint művészet (bár sokszor
előlegeznünk kell ezt a minősítést) nem
olvasztja magába a képernyőn meg-jelenő
különböző programokat, sőt nagyon
erőteljesen igyekszik elkülönülni azoktól.
Keresi sajátos törvényeit s épp-úgy
törekszik azokra a ritka pillanatokra,
amikor nemcsak szórakoztató átlag-termék,
hanem igazi műalkotás születhet, mint a
színház vagy a film.
Mikor van művészet a képernyőn?

Mindeddig senki sem vitatta, hogy a
televízió - sok egyéb mellett - művészet,
műalkotás közvetítésére és elterjesztésére
kiválóan alkalmas. Mégpedig sokszor
olyan „tehetségesen" tölti be ezt a feladatát,
hogy közbeékelődése nem veszteséggel,
hanem nyereséggel jár. A színházi
előadást, mielőtt „továbbadná", felerősített
hangsúlyokkal láthatja cl, a legszebb
pillanatokat közelről mutathat-ja meg, apró
ritmuskorrekciókra képes,

A filmeknél már nem ilyen dicseked-
nivaló a helyzet, de azért közvetítő
funkcióját a televízió itt is többé-kevésbé
 bár rendszerint redukált hatásossággal
 betölti. A televízió saját művészete
azonban akkor van jelen a képernyőn, ha
színháztól és filmtől eltérő sajátos
hangulati-érzelmi egység jön létre. Még-
pedig olyan formanyelv segítségével,
amely - ha 'merített is a színház- és film-
művészet eszköztárából - kizárólagos és új.
Ez a formanyelv talán az ötvözethez
hasonlítható, mely a benne eggyéolvadt
anyagok tulajdonságainak összessége
helyett új, azoktól különböző erényekkel és
hiányosságokkal hívja fel magára a
figyelmet. „Színpad nélküli színház, a mozi
külsőségei nélküli mozi" - határozza meg a
televíziós művészetet nem kevés iróniával
egy francia esztéta, Jean Luc Déjean. De
nemcsak ő, mások is inkább azokat a
negatívumokat térké-




