Részletező előadásmód. A Mesterségem
szerzője komótos aprólékossággal tárja fel
az események holdudvarát, ok-okozati
összefüggését, egy-egy művészi koncepció
érlelődését és változásait, találkozásainak,
élményeinek,
harcainak
apró-cseprő
adalékait. És saját fejlődésé-nek különféle
mozzanatait.
Az
előadásokat
az
ötletembriókig vezeti vissza, hogy - a
szükséges fonalat megtalálva -- újra
végigszője gondolatban kedves gyermekei
ruháját. A hasonlatot egyébként materializálhatjuk, Obrazcov ugyanis mindig
nagy fontosságot tulajdonított a bábmaszknak, a bábdíszletnek, a bábruhának.
Némi pátosz. Rögtön hozzáteszem: ez
nem annyira a komédiás stílusának
emelkedettsége, inkább a született humanista érzelmeinek túlcsordulása. Példa: a
„Fejezet, melynek látszólag semmi köze az
előzményekhez" című passzusban - a
könyvet jól tagolt blokkok alkotják
megemlíti, hogy rengeteg levelet kap. Az
egyikre képtelen volt válaszolni. Aki
tanáccsal és panasszal fordult hozzá
valamilyen kisgyerek -, arról írt benne,
hogy kedvenc macskáját megölte az
édesapja. Obrazcov feleletképpen elkészítette A z állatok v ilágában című filmet, melyben hangsúlyozta:
minden élőt szeretni kell. Lehet, kicsit
didaktikusan megfogalmazott a tétel,
szentimentalizmusba hajló a tanító szándék, nemes egyszerűségét és kikezdhetetlen
igazságát
azonban
a
bábművészet
nemzetközi
klasszisa
mindig
ars
poeticaként vállalta.
És most nézzük az érem másik oldalát.
Helyenként zavaróak a képzeletbeli
olvasóval folytatott beszélgetés sztereotip
fordulatai. Lehetett volna igényesebb a
szelekció. Elengednénk néhány - kizárólag
a szűkebb szakmára tartozó - fejtegetést.
Ugyanakkor a társadalmi háttér, a korfestés
vázlatos kissé. Nem a történelmi-politikai
naptár főbb dátumainak mechanikus
felsorolását hiányoljuk, hanem a makro- és
mikrokozmosz
rétegeinek
egymásra
úsztatását, a személyes cselekvések
közösségi mozgató-rugóinak magyarázatát.
Egyáltalán nem sanda kételyként s nem is
kíváncsiságból fogalmazzuk meg azt a
kérdést, melyet Obrazcov homályban
hagyott - pedig utalni kellene rá -:
miképpen lehetséges, hogy számos
nemzedék tanítója és nevettetője, az
egyetemes bábkultúra óriása mindig a
napos oldalon járt, és úgyszólván soha
semmilyen konfliktusa nem támadt
„megrendelőivel" (utóbbia

kort egyaránt értve a kulturális vezetőket
meg a sokezernyi befogadótábort)?
Ismétlem: szikrányi inszinuáció sem bujkál
a megjegyzésben, viszont tagadhatatlan,
hogy az önarckép akkor lenne teljes, ha a
jó értelemben vett érvénye-sülés feltételeit,
tapasztalatait és tanulságait is felidézné a
sok-sok ívnyi terjedelmű curriculum vitae
.. .
Mit őriz meg leginkább az olvasó a
műből abban az esetben, ha (mint a recenzió írója is) nem szakmabeli, s csak
hébe-hóba vetődik el a bábszínházba ?
Obrazcovot és együttesét persze láttam
néhányszor, még a régi -- Majakovszkijszoborral szembeni, azóta már lebontott épületben is, számomra azonban inkább az
emberi
magatartás,
a
személyiség
feltárulkozása jelentett igazi szellemi
izgalmat. A művész megtépázhatatlan fixa
ideái és rokonszenves elvei, melyek az
előadásokban öltöttek testet.
Hadd jegyezzek fel néhány jellegzetes
Obrazcov-tézist. Úgy vélem, elsősorban
ezekben sűrűsödik a Mesterségem „üzenetének" lényege. A könyv korszerűségé-nek
tömör foglalata.
A közönséggel való kapcsolat együttes
alkotómunkát feltételez. Sohasem szabad
elvonatkoztatni a publikum igényeitől és
színvonalától. A művésznek szüksége van
a fiaskókra, mert a bukások figyelmeztető
morzejeleiből nagyon sokat lehet tanulni.
A hatás
mechanizmusának sajátos
törvényeit mindig szem előtt kell tartani.
Bármilyen
kifejezőeszköz
összekapcsolható a közéleti tartalommal.
A módszerek abszolutizálása - lassú halál;
csak az képes lépést tartani a
követelményekkel a gyorsuló időben, aki
állandóan nyitott és fogékony az újra.
Szergej Obrazcov 1976 óta elnöke az
UNIMA-nak, a Bábművészek Nemzetközi Szövetségének, mely a következő
jelszót tűzte zászlajára: „A gyerekek szívén át a népek szívéhez." Ez a nemes
misszió inspirálja őt akkor, amikor kicsiknek és nagyok nak tervezi meg produktumait, s hisz abban, hogy szeretett
Múzsája nem egyszerűen csak szórakoztat
- bár az sem utolsó dolog --, hanem bele
is szól az emberek életébe.
A Mesterségem az lsszkusztvo kiadó
gondozásában látott napvilágot. Ha az
egész könyvet nem is, néhány fejezetét
mindenképpen érdemes lenne magyar
nyelven megjelentetni.
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Hetvenöt éves
a magyar kabaré

Hetvenöt év rövid idő egy nemzet kultúrájának történetében, de ha figyelembe
vesszük, hogy e rövid időszakot is
mennyi büszkén csillogó név fémjelzi,
érdemes visszatekintenünk e műfaj megszületésének történetére, hősies és dicsőséges kezdeti éveire.
Azért csak kezdeti éveire, mivel korunk
kabarészínészeit - hála a színház, rádió,
tévé népszerűségének nagyon jól
ismerjük, viszont a kezdet úttörőinek
jelentőségét már kevésbé, a fiatalabb korosztályúak pedig egyáltalán nem ismerik.
Felvetődik tehát a kérdés, hogy ki volt
az, akinek agyában megszületett a magyar
kabaré megalapításának gondolata ?
A felelet egyértelmű és vitathatatlan.
Kondor Ernő, aki 1884. március 26-án
született a Nógrád megyei Balassagyarmaton. Iskoláit szülővárosában kezdte,
majd Debrecenben és Aradon folytatta.
Korán árvaságra jutott, ezért már 1901ben bankhivatalnoki állást vállalt Budapesten. Ugyanebben az évben vendégszerepelt fővárosunkban Max Reinhardt
világhírű „Schall und Rauch" nevű kabaréjával. A nem mindennapi alkalom
mágnesként hatott a színház barátaira, és
a kíváncsiság Kondor Ernőt is a kabaré
megtekintésére
ösztönözte.
Max
Reinhardtnak Budapesten is óriási sikere
volt, és műsora mély nyomokat hagyott a
fiatal
banktisztviselőben.
Egyre
elviselhetetlenebbnek érezte a hivatalnokoskodást, aminek az lett a következménye, h o g y felvétette magát az Országos Színészegyesület iskolájába, majd
1904. június havában, mint végzett növendék, az aradi színházhoz szerződött.
További színészi állomásai Debrecen és
Kassa voltak, de közben elérte
nagykorúságát, és százezer forintot kapott
az árvaszéktől.
E jelentős összeg birtokában merész
gondolatai támadtak Kondor Ernőnek.
Párizsba ment, szorgalmasan látogatta a
kabarékat, és amikor eleget látott már,
határozott tervvel tért vissza Budapest-re.
Merész terv volt ez, de oly mélyen fogant
meg benne, hogy minden úgy ment,
ahogyan azt eltervezte.

A Teréz körút 28. számú házban, a mai
Művész Mozi, illetve legújabban Új Tükör Klubmozi helyén működő vendéglőt
kibérelte, és színházzá alakította át, afféle
mulatószínházzá. A nézőtéren apró
asztalok sorakoztak ernyős hangulatlámpákkal, asztalonként két-két székkel,
melyek támlájához kis párnácskák voltak
odakötözve. Ezek mellett az asztalkák
mellett ült a közönség, általában egy férfi
és egy nő. Az első sorokban, ahol
szmokingos fiatalemberek és elegánsan
öltözött hölgyek foglaltak helyet, az
asztalok melletti hűtővödrökben pezsgő
volt elhelyezve.
Kondor Ernő színháza 1907. március
l-én nyílt meg Fővárosi Cabaret „Bonbonniére" névvel. A megnyitó előadás
művészi plakátját a kor ízlésének megfelelően Faragó Géza tervezte, míg a konferanszié posztját Nádas Sándor töltötte
be. A változatos műsorban a ligeti Színkörből átszerződött fiatal Somlay Artúr
színészutánzásain vidulhatott a közönség,
Szép Ernő csípős, kissé franciás kupléival
aratott
sikert,
Nyáray
Antal
sanzonénekekkel tette magát népszerűvé.
Ám hogy a nőkről se feledkezzünk meg,
egy francia bohózat főszerepét a fekete
hajú, ritka szépségű Almássy Lola pucér
felsőtesttel, egy fürdőkádban alakította,
László Rózsi pedig - a műsor másik
csillaga - Heltai Jenő: Berta a moziban és
Fedák Sári szobalánya című dalait énekelte.
Kondor Ernő azonban többet akart
nyújtani egyszerű szórakoztatásnál. Az ő
célja az volt, hogy ízléses és irodalmi
stílusú műsorokkal hódítsa magához a
közönséget, tehát egy reggel megjelent a
New York kávéházban, közölte tervét a
fiatal Nagy Endrével, és húsz koronát
ajánlott fel egy novella felolvasásáért, aki
örömmel fogadta el a meghívást, de .. .
De a novella felolvasásának terve zátonyra futott, mert a közönségnek nem
kellett az irodalom. Fütyüléssel és közbekiáltásokkal már a felolvasás elkezdésekor beléfojtották volna a szót, ha .. . ha
Nagy Endre zavarba jött volna. De ő nem
jött zavarba. Rögtönzött beszélgetést
kezdett az elégedetlenkedőkkel, és
kedélyes
bemondásaival
valósággal
magához édesítgette a rendzavarókat, és
olyannak tűnt az incidens, mintha előre
megrendezett komédia lett volna. Bátran
kimondhatjuk, hogy ekkor kezdődött el az
újságíró ifjú Nagy Endre kabarészínpadi
karrierje, mert Kondor Ernő felismerve
Nagy Endrében az ideális

humorérzéket, Nádas Sándort leváltotta,
és őt bízta meg a konferanszié szerepével
- esti húsz korona gázsival.
Közben újabb tehetségek mutatkoznak
be a Bonbonniére műsorában. A
gyönyörű Judik Etel, aki Bródy Sándor
egyik minidrámáját adja elő, és Balog
Böske, aki kuplékat énekel.
Az újságírásnak ugyan nem fordított
hátat Nagy Endre, de a kabarétól sem
tudott már elszakadni. Sőt. A főrendezői
és
műsorösszeállítói
megbízás
új
szárnyakat ad a benne rejlő képességeknek. Ebben az időben indulnak be Zerkovitz Béla és Weiner István pajkos
dalai, és ekkor indul hódító útjára az ifjú
Huszár Pufi, a későbbi világhírű filmkomikus - aki egyszer matrózruhás
gyereknek öltözve, máskor meg rettenetes tengeri kalóznak maszkírozva nevetteti meg a közönséget.
özönlött a nép, és rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy a Bonbonniére mesésen jövedelmező vállalkozás, amikor
Kondor Ernő váratlanul eladta a kabarét
Bálint Dezsőnek, és ráadásul még a
háziúrtól is visszakapta a kaucióként
letétbe helyezett tizennégyezer koronáját.
Hogy mi váltotta ki ezt az elhatározását,
arra nem vetnek fényt az egykori tudósítások. Egyesek szerint túlzott érzékenysége
folytán könnyen sértődő volt - annyi
azonban bizonyos, hogy nem a kabaréból
mint műfajból ábrándult ki. Ezt hitelesen
bizonyítja, hogy 9o8 augusztusában
történt házassága után feleségével,
Dinnyési Juliska színésznővel Nagyváradon, a „Zöldfa passagéban" nyitott
egy új kabarét, ahol nyaranként a későbbi
Nagy
Endre-kabaré
tagjai
vendégszerepeltek, és amely csak az első
világháború kitörésekor szűnt meg.
Visszatérve a már Bálint Dezső tulajdonát képező kabaréhoz, Nagy Endre
szerződése megszűnik rövid időre, de
amikor Bálint is felajánlja a napi húsz koronát és rábízza a műsor összeállítását,
leszerződik Bálint Dezsőhöz.
Szép Ernő aktuális strófáit most már
Sajó Géza adja elő gitárkísérettel, és megjelenik a színen Hetényi-Heidlberg zeneszerző és Ferenczy Károly előadóművész. Itt kerül először közönség elé
Zerkovitz Béla egyik örökzöld dala, a
„Mondják meg a legkisebbik Horváth
lánynak, Nem igaz az, amit rólam diskurálnak", és folytatja népszerűségét Huszár Pufi.
Ám, hogy mennyire jó üzlet a kabaréműfaj, azt fényesen szemlélteti, hogy a
Teréz körúti kabaré mellé - mint ellen-

kabaré - megnyílt az Andrássy út 69.
szám alatt Faludi Sándor „Modern
Színpada", és elkezdődött a harc a közönségért és a dicsőségért. Merész vállalkozás volt ez a tapasztalt Nagy Endre
irányítása alatt álló Bálint-kabaréval
szemben, és az új „Modern Színpad"
maradt alul a küzdelemben, pedig Heltai
Jenő és Molnár Ferenc legkedvesebb
alkotásai képezték műsoruk fő számait.
Közben dr. Koltai Sándor ügyvéd - aki
barátja Nagy Endrének - rábeszéli
Bálintot a Teréz körúti üzem eladására,
ami így Nagy Endre tulajdonába kerül. A
pénz azonban hamar megszédíti a
nyomorgó újságíróból lett kabarétulajdonos „milliomost", és a dorbézolások a
csőd szélére juttatják a nemrég még virágzó vállalkozást.
Amikor a bukás szomorú következményei kijózanítják az önuralmát elvesztett Nagy Endrét, leszerződik az
Andrássy úti „Modern Színház"-hoz
igazgatónak, és ekkor egy újabb dicső
fejezete kezdődik a magyar kabaré történetének.
A megnyitó előadáson Huszár Pufi -- a
megunhatatlan komikus - Pósa Lajosnak
öltözve mondta el a prológust, Pósa
versét, és Medgyaszay Vilma személyében új női csillag jelent meg Thalia világot jelentő deszkáin, havi háromezer-ötszáz koronáért. Itt lépett fel először
Papp Jancsi, aki Reinitz Béla által
komponált Ady-dalokat énekelt, és Vidor
Ferike, aki Gábor Andor cselédnótáit tolmácsolta hamisíthatatlan vonzóerővel.
Szép Ernő volt a háziköltő, Sajó Géza és
Kökény Ilona kuplékkal kedveskedtek a
„nagyérdemű közönségnek", és itt jelent
meg a színlapon először Kőváry Gyula
neve. A fiatal Pécsi Erzsi ugyan-csak itt
kezdett, de őt hamarosan elragadták az
operettszínházak, amelyeknek Európaszerte ünnepelt csillaga lett, és itt
kerültek először bemutatásra a még gyereknek számító Karinthy Frigyes szellemes kis jelenetei.
Budapesti tartózkodása idején Ady
Endre rendszeresen látogatta a kabarét,
és a verseire komponált Reinitz-dallamokat annyira megkedvelte, hogy Párizsból két kuplészöveget küldött neki,
ez: Zozo levele és Kató a misén, mely
Medgyaszay Vilmának lett két híres
nagy száma. Egykori feljegyzések szerint e két kuplé bemutatójára hazajött
Ady, aki diákos izgalommal hallgatta
végig Medgyaszayt, majd legnagyobb
megelégedését fejezte ki a művésznőnek
és zeneszerzőnek egyaránt.

