
ben már valóban nem rendezői diktatú-
ráról, hanem természetes kollektív cse-
lekvésről van szó - a pécsi Nemzeti
Színház művészeitől távol áll, és így
legtöbbjük esetében hagyományos realista
színjátszást láthattunk, csak épp szürkét,
képzeletszegényt, kedvetlent. Holott adott
esetben a rendezői koncepció épp a
színészi játékon át érvényesülhetett volna;
a szcenikai megoldás ön-magában nem
sokkol, diszkrét és sem-leges, a rendezői
ötletek pedig - az akusztikai hatások, a
székekkel való játék stb. - Katonától
meglepő módon bátortalanok, és inkább
hazai avantgardeunk hamar megkövesedett
közhelyeiből merítenek. Gondosabb
előkészítés, az írónak a munkába való
aktív bevonása és talán a pécsi
színészanyaggal való ésszerűbb
gazdálkodás mindenesetre sokkal
bizonyítóbb erejű eredményt hozhatott
volna.

*

Sükösd Mihály azóta sem írt újabb drámát;
alighanem A kívülálló 1969-es fogadtatása
vette el a kedvét és sorakoztatta be
elhallgató elsőműveseink népes táborába.
Most itt volt az alkalom a jóvátételre, ám
ezt sem sikerült kihasználni. Szilárdan
hiszem hogy élő dráma-írásunkat Sükösd
kivonulásával komoly veszteség érte.
Persze, hogy A kívülálló
fogyatékosságaiért elsősorban az író felel;
de melyik elsőműves mutatkozik be teljes
színpadi fegyverzetben? Ezért hajlok rá,
hogy az 1969-ben történte-kért elsősorban
a kritikát, az 1979-es folytatásért pedig
elsősorban a színházat hibáztassam.

Sükösd Mihály: A kívülálló (pécsi Nemzeti
Színház)

Rendező: Katona Imre m. v. Díszlet- és
jelmeztervező: Mellet András m. v. Zenei ve-
zető: Papp Zoltán. Asszisztensek: Heffner
Erika és Budai Ilona.

Szereplők: Csíkos Gábor, Bókay Mária,
Galambos György, Melis Gábor, Dávid Kiss
Ferenc, Bobor György, Kovács Dénes, Un-
ger Pálma, Arany Kató, Papadimitriu Gri-
gorisz m. v., Lakner Tamás m. v.

GÁBOR ISTVÁN

Így játszani jó?

A Vidám Színpad évadjáról

Hagyományos évi kabaréműsorát a Vidám
Színpad november elején mutatta be.
Utána egy amerikai vígjáték következett,
Így élni jó . . . címmel, és a szezon Nóti
Károly bohózatával, a Nyitott ablakkal
zárult. Közben új helyiséget is avatott a
színház: a padláson. Kis Színpad az új,
rendkívül ízlésesen be-rendezett,
mindössze száz férőhelyes helyiség neve,
ahol Dobogón vagyunk címmel mutatták be
az első műsort.

Kettős funkciójának - politikai kabaré és
egész estét betöltő vígjáték - ilyen-formán
eleget tett a színház. De miképpen látta el
ezt a kettős feladatát?
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Micsoda cirkusz! - utalt címével is új
kabaréműsorában korunk fölfordult vi-
lágára a Vidám Színpad. Shakespeare azt
mondta, hogy színház az egész világ, a
Vidám Színpad cirkusznak tekinti. Bátor
állítás, politikai kabaréhoz méltó. A
bizonyítás azonban - és a nyakazás -
ezúttal elmaradt. Mert noha egy szellemes
bevezető konferansz - Horváth Tivadar
szövege, amelyet Verebély Iván ad elő -
megmagyarázza, mire gondol a színház, a
műsorszámok nem igazodnak a
bevezetőhöz.

Jelképnek vélhetnők, hogy Horváth
Tivadar az első rész közepe táján elő-adja
Karinthy Frigyes híres monológját, A
cirkuszt. Igen ám, de a művész csak a
végét mondja el, ezt is fölöslegesen
megtűzdelve cirkuszi zenével; az egész
művet nem vállalja a színház. Azért-e,
mert hosszúnak ítéli, és nem bízik a
közönség „befogadóképességében", vagy
mert nem hisz Karinthy gondolatai-nak
közérthetőségében, nem tudni. Tény, hogy
ez a kurtítás elgondolkodtatja az embert; a
színház nem meri az irodalmat beengedni
falai közé. És ha mégis megteszi, gyorsan
visszariad, félúton megáll. Pusztán
kísérletnek javaslom, és ha tévedtem,
szomorú szívvel, ám készségesen
gyakorlok önkritikát: próbálja meg
Horváth Tivadar elmondani az egész
szöveget, és rendező, ügyelő figyelje a
közönség reagálását. Ha a kísérlet sikerül,
talán más szórakoztató

irodalmi mű is helyet kaphatna a Vidám
Színpadnak művészettől sterillé tett
műsoraiban.

Érdekes sajátosság, hogy ez a kabaré-
műsor kissé önleleplező vallomás is. E
színpad kisebbrendűségi érzését fogal-
mazza meg néhány szám, amely tüzet okád
és kígyót-békát kiabál más - egyéb-ként
valóban nem túlságosan sikeres mű-
sorpolitikájú - színházakra. De egyrészt azt
mondhatnók: söpörjön mindenki a saját
portája előtt, másfelől pedig ez a fajta
humor nemcsak hogy nem kollegiális, de
nem is túlságosan ízléses. Kétségtelen,
hogy a Nemzeti Színház és a Nép-színház
az elmúlt szezonban a szakemberek mellett
a pletykára éhes kispolgárok és színházi
„habitüék" érdeklődésének is a
középpontjában állt, de vajon mi történik,
ha e két színház ügyét rendbe teszik, és a
figyelem a kisebb és művészileg
igénytelenebb színpadok felé fordul? Már
a kérdés fölvetése is kockázatos, hát még a
válasz .. .

Nem most veszem észre először, de talán
most érződik meg a legpregnánsabban az a
törekvés, hogy e színpad az elmaradottabb
ízlésű, kispolgári rétegekkel kacsintson
össze. Mert mi más lehetne az, mint hogy
a művészi és a tömegfilm ellentétét újból
és újból föl-eleveníti, és a lerágott csontot
tovább rágja, ki tudja, meddig. Azt a
kijelentést, hogy Jancsó Bajcsy-
Zsilinszky-filmje hatvanmillió forintba
került, nyugodtan lehet demagógiának
minősíteni, melyen csak a kisnyugdíjas
nevet kesernyésen. Meg az a réteg,
amelynek fogalma sincs arról, hogy
tízmillióért is szoktak nagyon rossz filmet
készíteni, és egy kabaréműsor ugyan jóval
kevesebbe kerül, de a takarékosságért
legföljebb a fölöttes hatóságtól jár
elismerés.

A kispolgár kegyeinek hajszolása
egyébként is meglehetősen meghatározó
motívuma ennek a politikainak nevezett
kabaréműsornak. Nem arra a kis-polgárra
gondolok, akit Szántó Jenő ügyes
jelenetében Bősze Péter elragadó humorral
figuráz ki, hanem azokra, akik
szókimondásnak hiszik azt, amiről bár-ki
az utcán vagy a villamoson nyíltan beszél,
a sajtóról, a rádióról és a televízióról nem
is szólva. Az effajta álbátorság nem igazi
humorforrás, és a műsor rá a tanú, hogy
alig fakaszt nevetést. A Patyolat-humor
helyére most a személyi kultusz
kifigurázása pályázik a Vidám Színpadon,
akkor, amidőn a közönség egy része már
azt sem tudja, kire, mire utalnak e „bátor"
fricskák.



Ha szomorú szívvel tudomásul veszem
is, hogy az igényesebb irodalom elő-
adásától húzódozik a színház, azt már
nehezebb megérteni, miért olyan alacsony
irodalmi színvonalú némely jelenet. Nyers,
csiszolatlan, durván és felületesen
megmunkált egy sor műsorszám, ami alól
kellemes kivétel az ezúttal ön-maga
kínrímei fölé magasodó Romhányi József
mulatságos nosztalgiamonológja. De
nemcsak az irodalom hiányzik ebből a
műsorból, hanem a kabaré egyik lényeges
kelléke, a poén is. Olykor annyira csattanó
nélkül ereszkedik le a függöny, hogy úgy
tetszik, a befejezés valahol a színpadon
belül rekedt.

Kettős értelmű a Kis Színpad nyitó
műsorának címe: Dobogón vagyunk. Kis
kérkedés rejlik benne - igaz, teljesen jo-
gosan és megalapozottan -, hogy lám, még
itt vagyunk a dobogón a szakma nagy
öregei és mesterei, de azután Kellér Dezső,
a kabaré mesterei között is a legkiválóbb,
megmagyarázza, hogy egyéb-ként is sok
mindenben érmes helyezést nyertünk el. A
válás, a szeszfogyasztás arányában a
statisztika szerint már sikerült betörni a
világ élvonalába, így hát bizonyos
területeken dobogón vagyunk. Csak így
tovább!

jó néhány lépcsőfokot kell megmászni
ahhoz, hogy eljusson a néző a Kis Szín-
padra, de őszintén mondom: ez a kis torna
megéri az áldozatot. Mert amivel lent a
Vidám Színpad adósunk marad, azért
bőségesen kárpótol fent a padlás. Amely
padlás egyébként rendkívül hangulatosan,
szépen van kiképezve, érdekes és elegáns
tagolású, több részre osztott színpaddal,
dohánybarna színű függönnyel, sok apró, a
színpadot jól bevilágító reflektorral, 99
kék színű, süppedő bársonyfotellel. A
fotelek egyébként a látvány és cselekmény
irányába forgathatók, és ahogyan Kellér
Dezső a bevezetőben szelíden
figyelmeztet, lehetőleg mindig balra
irányítsuk.

Kellér Dezső vezérletével és szerzői
közreműködésével - akihez sikeresen
társul a humoros műfaj másik szak-értője,
Tabi László - végre ismét tetten érhető a
szinte napra kész, mindig aktuális,
ugyanakkor mégis általánosabb érvényű
politikai kabaré, a nézővel összemosolygó
közgondolkodás, a valódi poénre
kihegyezett, szellemes jelenet, a
bőbeszédűséget elkerülő, aforizmatikus
tömörség, a csiszoltság és pallérozottság.

Kellér Dezső és Tabi László jelenetei
nemcsak azért jók, mert ők kiválóan
ismerik a szakmát, hanem mert az embe-

reket is. Tudják, miről beszél és pletykál
Budapest, nemzedékváltásról a szín-
házak frontján, manipulált televíziós mű-
sorokról, a csúszópénzek összefüggései-
ről, lakkozott statisztikákról.

Jól jellemzi a műsor színvonalát az
Átadom a stafétabotot című jelenet. Nem az
a kérdés fontos, hogy néhány vidéki
rendező váltja-e meg az „elaggott" pesti
színházi életet, és hogy a frontvonalak
nemzedékek között húzódnak-e avagy
eszmék, fölfogások, magatartási normák,
tehetség között, hanem a mögöttes
tartalom. Az, hogy a békés egymás mel-
lett élés jegyében változatlanul meg kell
becsülni a nagy tapasztalatú, idősebb
nemzedéket, és nemcsak a színházban. És
nem az Átadom a stafétabotot az egyetlen
szám, amin az előadás után is érdemes
továbbtöprengeni. Ami arra utal, hogy -
néhány gyöngébb szám ellenére - be-

tölti azt a feladatát, amelyet a Vidám
Színpad jelenleg aligha képes. Külön
dicséret néhány kellemesen előadott san-
zonért; íme, Géczy Dorottya és Rátonyi
Hajnal tehetségéből jóval többre telik,
mint amennyit a másik színpadon lát-
hatunk. Es nem dőlnek össze a Dobogón
vagyunk című műsor tartóoszlopai, hogy a
jeleneteket üdén, olykor pikáns ízek-kel
tarkítva egybefűzi néhány irodalmi
igényű dal.

Sajátos, fölfordult, a sarkaiból kifor-
gatott világról ad mulatságos látleletet
két amerikai író, Moss Hart és George S.
Kaufman darabja, amelyet nálunk most
Í g y élni jó... címmel mutatott be a Vidám
Színpad. A z eredeti címe: Y o u Cant Take
it with You, azaz magyarra fordítva Nem
viheted magaddal valóban nem a
legfrappánsabb, de többet ki-fejez abból,
amiről a darab szól. Egy bo-

Dobránszky Zoltán (Károly) és Kabos László (Novotny) Nóti Károly Nyitott ablak című zenés
bohózatában (Vidám Színpad)



garas család tagjai a maguk furcsaságai
szerint élnek, Wellington-leszármazottakat
gyűjtenek, kígyókat nevelnek, regényeket
írnak, baletteket kreálnak, xilofonoznak,
értelmetlen cédulákat nyom-tatnak és így
tovább. Azaz abban a szent
meggyőződésben élik a maguk életét - és
erre utal az eredeti amerikai cím -, hogy a
vagyont, címet, rangot úgysem vihetik
magukkal a túlvilágra.

Ezt a darabot közhelyeivel, hossza-
dalmas expozíciójával, a fiatal pár értel-
metlen, logikailag kevéssé alátámasztott
eltávozásával a bolondos Sycamore-
házból főképpen az élteti, hogy a két
amerikai író remek szerepeket konstruált.
Innen származik sikere szinte az egész
világon, a filmváltozatért kapott Pulitzer-
díj. És fölfedezhető még egy értéke, a
darabból sugárzó életszeretet, amelyet a
kölni Schauspielhaus 1972-es bemutatóján
a német cím is jellemzően fejezett ki: Freut
euch des Lebens, azaz Örüljetek az életnek. Jól
látta ezt 1948-ban Kálmán Jenő, amikor a
darab magyar színházbeli premierje után
ezt írta a Színház című lapba: „ . . . ez a
ház voltaképpen a polgári élet oktalan
pénzhajszájától megcsömörlött emberek
boldog menedéke, egy vidám, titkos sziget
a veszettül zakatoló, öldöklő iramú
világváros egyik zugában".

Ezt az 1948-as bemutatót egyébként
Szabolcs Ernő rendezte, és a darabban
olyan művészek szerepeltek, mint Mi-

Szuhay Balázs
a Dobogón vagyunk című kabaréban
(Kis Színpad) (MTI fotó - Horvát Éva felvételei)

hályi Ernő, Bánki Zsuzsa, Greguss
Zoltán, Fejes Teri, Tímár József, Lázár
Mária, Makláry Zoltán, Rátonyi Róbert,
Horváth Tivadar. Elgondolkodtató
névsor .. .

Nóti Károly bohózata, a Nyitott ablak
volt a szezon utolsó bemutatója. Katonák
beszállásolása egy kisvárosban már több
opera, operett számára szolgált librettóul,
tekintve, hogy a had-sereg és a civil
lakosság összeütközése mindig jó
alkalmat kínál a mulattatásra. Ha
hozzávesszük, hogy a darab a század
elején, a „békebeli" K. U. K.-időkben, egy
Szerdahely nevű helységben játszódik, és
a címben szereplő nyitott ablak arra
szolgál, hogy azon át beugorva egy katona
gyermekkel örvendeztesse meg a bővérű
cselédlányt, érthető a darab népszerűsége
1932-es bemutató-jától és német
filmváltozatától napjainkig.

Kétségtelen, hogy az a fajta humor,
amellyel Nóti Károly szolgál, nem túl-
ságosan magas igényű. A megesett lány
gyermeke számára apát kell keresni, ki
kell nyomozni a katonák között a tettest -
mert hát ki más lehet a vétkes, mint egy
izgága katona -, vagy ha ez nem sikerül,
ki kell nevezni egy álapát. Megindul a
hajsza az apa után, és belép a történetbe
Novotny, a bohózatok sokaságából ismert,
ügyefogyott, de leleményes örömkatona.
Annak idején Salamon Béla kedvéért írta
Nóti ezt a darabot. Van valami esendő és
kedves bugyutaság ebben a Novotnyban,
meg-érdemli a néző rokonszenvét, még ha
ez a figura távolról sem rokona Svejknek,
amint erre a Pesti Műsor magyarázata
utal. Nem, ez a bátortalan, szeretetre
vágyó baka nem Hasek teremtménye;
hiányzik belőle mindenféle mélyebb gon-
dolat, amely valamiféle filozófiai rend-
szerré állna össze. Egyébként is, Nóti
Károly képességeiből csak a helyzetek
humorára futotta, a jellemek komikumára
kevésbé. Ez a feladat már a színészekre
vár. Ha ismét megjegyzem, hogy 1948-as
felújításakor a Fővárosi Operett-
színházban a főszerepet Latabár Kálmán
játszotta, a polgármester Gózon Gyula,
felesége Somogyi Nusi volt, és a többi
közreműködő is az akkori idők ismert
színészeiből került ki - Gólya néhány
szavas szerepében a fiatal Kabos László
lépett föl -, érthető volt a siker. Azóta a
darabot egy sor vidéki színház eljátszotta,
Kecskeméttől Pécsig, és ha a közönség
nem is tartotta a Nyitott ablakot a darabírás
csúcspontjának, legalább

méltányolta benne egy hajdanvolt kor-
szak nem túlságosan mély és igényes, de
szórakoztató karikatúráját.
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A Micsoda cirkusz! című kabaréműsort
Horváth Tivadar rendezte, és ha az elő-
adást bátortalanságáért, megunt verbális
sablonjaiért, régi patronok elsütögetéséért
bírálat érheti is, a rendezés a részletek
kidolgozásában kétségtelen profi-
munkáról tanúskodik. Horváth Tivadarnak
nagy erénye, hogy apró skiccekből is
jellemeket, mögöttes háttérrel rendelkező
helyzeteket tud teremteni, és aprólékosan
munkál ki egy-egy szituációt. Nagy
ügybuzgalommal varázsolja a színház
parányi színpadára a cirkuszt, amelyben a
műsor jól és gyorsan pereg, és létrehoz
egy olyan színházi előadást, amelynek
ritmusa, sok-sok sziporkázó ötlete egy
időre feledtetni tudja a semmit-mondást is.
Az általam látott előadáson a színészek
még küszködtek szerepük-kel, és Vadnay
László jelenetét, a Kés-dobálót meglehetős
egykedvűséggel, már-már unatkozva adták
elő.

A Kis Színpadon Zsudi József kapott
lehetőséget arra, hogy intim környezet-
ben, a közönségtől karnyújtásnyi távol-
ságra, sok helyszínt hasznosítva mondja el
véleményét arról, milyen az ideális ka-
baré. Zsudinak a bizonyítás nagymér-
tékben sikerült is. Rendezése szórakoztató
és leleményes; fölhasználja a gondolatok
kifejezésére a színpad tagolhatóságát,
minden kis zugát, jól világítja be a
játékteret - a megfelelő világítás ugyanis e
színháznak egyik elhanyagolt és lebecsült
területe -, és a magán-számokat okosan,
ügyesen építi bele a műsor folyamatába.
Lehetséges, hogy a feladat újszerűsége is
megnövelte Zsudi ambícióit, de
nyilvánvaló, hogy ehhez Kellér Dezső
különleges egyénisége is sok segítséget
adott. Mindenesetre a Dobogón vagyunk
kellemes légkörben, színesen,
változatosan pereg, untató üresjáratok
nélkül.

Az Így élni jó előadása arról tanúskodik,
hogy a színház főrendezője, Várady
György nagy kedvvel látott hozzá a darab
színpadra állításához. Hálás feladat is
megrendezni ezt a víg-játékot, hiszen a
figurák szinte áhítják a jobbnál jobb
ötleteket. Várady György ebben nem is
marad adós, és minden lehetőséget
megragad arra, hogy a mulatságos
jellemeket még jobban ki-bontsa. Igaz, az
első felvonás kissé nehézkesen indul, és
néhány rikító színű



jelenet túljátszásra csábítja a szereplőket.
A darab egyik, bár nem a legfontosabb
vonulatával, a szentimentalizmussal sem
tud teljesen megbirkózni a rendezés; némi
irónia, fintor, csavarás élét vehetné az
érzelgősségnek, és meggátol-hatná a nézőt
abban, hogy a suta szerelmi jeleneteket a
kelleténél komolyabban vegye. Égészében
azonban kellemes az Így élni jó előadása,
ha a naturalista túlzások, már-már
ízetlenségek nem is dicsérik az együttes
magas színészi színvonalát.

Végül a Nyitott ablakot, ezt az ügyes
kézzel megszerkesztett népszerű bohózatot
Kalmár Tibor rendezte. Az elő-adást
kedves játék vezeti be az előcsarnokban:
rezesbanda muzsikál, éppen olyan
hamisan, mint ahogyan egykor a
szerdahelyi katonazenekar játszhatott,
fakanalat és mézeskalácsot árusítanak, a
gyerekek célba lőhetnek, és Helfgott bácsi
ligeti gyorsfényképészete is a közönség
rendelkezésére áll. Ezt a jó hangulatot az
előadás első részében nem sikerül
mindvégig megőrizni, már csak a játék
nehézkessége és a hosszasan kibontakozó
expozíció miatt sem. A második részben
az iram fölgyorsul, a rendező is előveszi a
kelléktárból a jobban megválogatott
ötleteket, és a darab mulatságos fináléval
ér véget. A bohózathoz Szenes Iván írt
rutinos, ezúttal kissé fáradtnak tetsző
verseket, ezekhez Fényes Szabolcs
komponált a korabeli slágerek hangulatára
támaszkodó, invenciózus dallamvilágú
zenét. A zenei betéteket a rendező ügyesen
építette az előadásba. Az már más kérdés,
hogy ezt az elnyűtt bohózatot kellett-e a
színháznak elővennie annak a programnak
a jegyében, amelyet Várady György fő-
rendező egy nyilatkozatában éppen e
folyóirat hasábjain hirdetett meg.
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A Vidám Színpad legproblematikusabb
területe a színészi munka. Nem mint-ha e
kis színháznak nem volnának tehetséges
művészei. Mégis, a látott előadásokon a
szereplők képességeiknek csak egy
töredékét hasznosították, és jobbára
megelégedtek egyfajta olcsó, kevés fá-
radsággal járó, a régi sablonokat újból és
újból alkalmazó megoldással.

Pedig egy-egy miniatűr színészi alakítás
a parlagon heverő és ki nem használt
képességekre hívja föl a figyelmet. Minden
bizonnyal rendezés kérdése is, hogy ezek a
szunnyadó lehetőségek olykor rejtve
maradnak a közönség szeme elől.

Kabos László és Verebély Iván a Micsoda cirkusz! című vidám színpadi kabaréban
(MTI fotó - Danis Barna felv.)

Jó példaként említem meg Zana Józsefet,
aki a Dobogón vagyunkban egy külön-leges,
fanyar egyéniséget formál meg, vagy
Forgács Lászlót, akinek kevés szava van
e színpadon, de olykor a rövid szöveg
mögé is egy egész életet képzeltet oda.
()szintén megvallom, Rátonyi Hajnal
működéséhez kezdetben nem fűztem sok
reményt. Csaknem műkedvelő szinten
játszott, énekelt a színpadon, amelyen
szemmel láthatóan nem találta meg a
helyét. Azután a Dobogón vagyunk című
műsorban finom pikantériával el-énekelt
egy sanzont, a Nyitott ablakban pedig
eljátszotta a polgármester lányának nem
különösebben igényes, mégis kedvesen
emberivé formált, bájos természe-
tességgel kidolgozott szerepét, mind-
kettőt tehetséggel.

A Vidám Színpad legtöbb művészének
színvonala azonban rendkívül ingadozó.
Ismét példaként említhető Csákányi
László, akinek tehetségéhez nem férhet
kétség, de aki néha mégis meg-elégszik
olyan fogásokkal, amelyek nem méltóak
hozzá. Amilyen eredeti jellemet ábrázol
nagyapaként az Így élni jóban, annyira
kezdetleges eszközökkel alakítja, már-
már a bretli határait súrolva a gyáva
polgármestert a Nyitott ablakban. Az Így
élni jóban egyébként bőségesen található
rikító alakítás; Schubert Eva rossz
paneljei, amelyekkel a közönség
nevetését célozza meg, vagy Gyurkovics
Zsuzsának visszatetszően harsányra
sikeredett részeg színésznője a művészi
fegyelem lazulásán túl a rendezés igény-
telenségére is rávilágít. Géczy Dorottya
például rendkívül kedvesen ad elő két
sanzont a Dobogón vagyunkban, ám annál
erőszakoltabb alakítása vidéki színésznő-

ként a Nyitott ablak című bohózatban. És
bár nehéz erről szólni, de az alakítás láttán
fölvetődik az a kérdés, amely már a
Kölcsönlakás című bohózatnál is meg-
fogalmazódott bennem, hogy nem kellene-
e a színház vezetésének - ha egyáltalán
odafigyel ilyen csekélységekre
gondosabban megválogatnia, ki vetkőzzék
kombinéra a színpadon.

És végül Kabos László. Ez a tehetséges
művész már jó néhányszor bizonyította,
hogy kisemberek gyarló tulajdonságait a
legjobb színvonalon képes a színpadon
megfogalmazni. Többnyire azonban ő is -
jó néhány társához hasonlóan - a könnyebb
ellenállás irányába halad, és rutinjából él
meg. A Nyitott ablak alkalmat teremthetne
számára, sajátos humorának,
egyéniségének meg-mutatására, és vannak
percei, amikor ez sikerül is. Azután
eluralkodik rajta is a megszokottság, és
semmi sem menti meg attól, hogy ne az
unalomig ismételt Kabos-figurát hozza. A
közhelyes megoldás jellemzi olykor
Verebély Ivánt is, akinek pedig ugyancsak
vannak művészi tartalékai. Ezzel szemben
örömmel figyeltem fel Bősze Péterre, aki a
két vígjátékban nyúlfarknyi szerepből
formált jelen-tőset, és a kabaréműsorban is
blazírt humorral alakított egy gyáva
kispolgárt.


