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Alattunk is béka?

Jegyzetek
a Mikroszkóp Színpad elmúlt évadjáról

Két bemutatót tartott a most befejeződött
szezonban a Mikroszkóp Színpad:
összeállítás ősi és újabb Hacsek és Sajó-
tréfákból és hagyományos kabaréműsort,
Felettünk a béka címmel. Régi adósságo-
mat róttam le, amikor megnéztem két
esztendeje futó gyerekműsorukat, a Ba-
nyatanyát is, amelynek akkor már a 145.
előadását láttam.

Hacsek és Sajó a történelemben címmel
állította össze klasszikus és újabb tréfák-
ból a Holnap bejön? alcímű műsort Kapás
Dezső, aki egyben az előadás rendezője.
Pontosan hat évtizedet ível át a két kávé-
házi Konrád alakja a magyar kabaré tör-
ténetében. Hacsek kezdetben csak egye-
dül, először 1928 őszén jelent meg a Blaha
Lujza Színházban. A mindjárt kedvezően
fogadott figura később kiegészült Sajó
alakjával, és így ismerhette meg a
harmincas évek közepétől a néző a Teréz
körúti Színpadon a két kabarészereplőt,
akik megteremtették az okos, élelmes és
az ügyefogyott, élhetetlen kisember pár-
viadalát.

Vadnai László tehát, akinek humoros
Hacsek és Sajó-dialógusait a hétfőn meg-
jelenő Reggeli Újság külön is népszerűsí-
tette, két jellegzetes pesti slemilt alkotott,
akik sorskérdésekről, Hitlerről, a fajma-
gyarságról, a nyilasokról, a háborúról is
viccelni merészeltek. Ez az ellenzékinek
tekinthető bátor szókimondás, amely a
felszabadulás után is folytatódott, később
jó időre lekerült a Pódium kabaré
műsoráról - igaz, közben a színház is
megszűnt -, majd új szelek jöttével ismét
polgárjogot nyert a Vidám Színpadon.
Ekkor is Komlós Vilmos alakította Sajót,
aki a méregtől menten majd megpukkad,
úgy felbőszíti Hacsek - Herczeg Jenő -
ostobasága, mellyel akaratlanul is provo-
kálja gutaütéses vértolulásait.

Évtizedeket vészelt át ez a két kabaré-
figura, miközben Vadnai Lászlót a dia-
lógusok megírásában Nóti Károly, Nádasi
László, Fejér István, Peterdi Pál és mások
váltották föl. S ha a sorozat humora néha
megfakult is, mert hol a vitriolos gúny,
hol a frappáns szellemesség, a fordulatos
párbeszéd hiányzott belőle,
népszerűségéből mit sem vesztett; ezért is
volt bölcs gondolat most újból életre

galvanizálni ezt a mulatságos párviadalt.
Kapás Dezső szerencséjére két kitűnő
színész került a keze alá; Szombathy
Gyula és Balázs Péter egyaránt igazi
egyéniség, aki semmit sem vett át az elő-
dök hagyományaiból - Komlós Vilmos
és Herczeg Jenő után ugyanis többek
között Kibédy Ervin és Hlatky László is
alakították ezeket a szerepeket. Szuve-
rén módon mondják a magukét, a jól-
rosszul megírt szövegből.

Az igazság kedvéért valljuk be ugyan-
is, hogy ezek a dialógusok meglehetősen
változatos színvonalúak. Az első részben
még rá lehet ismerni Vadnai László stílu-
sára, amikor a genfi Népszövetségről, a
népszámlálásról és ami ezzel együtt járt,
a fajkutatásról és a névmagyarosításról,
valamint Hitlerről, Göringről s a nácik
gyűléseiről esik szó. A második részben
azonban törés tapasztalható. Mindjárt kez-
detben, a felszabaduláson örvendezve,
Hacsek közli partnerével, mit csinált ő a
háború alatt. „A rakodópart alsó kövén
ültem, és néztem, hogy úsznak el a roko-
naim. . ." Ez meglehetősen szerencsét-
len, sőt rendkívül ízetlen mondat. Kapás
Dezső szíves közléséből tudom, hogy a
mondat olvasható Komlós János Tiszta
vizet a fejekbe című kötetében is; utána-
nézhetnék, milyen szövegkörnyezetben
fordul elő ez a kitétel, de a szerző ismere-
tében biztos vagyok benne, hogy nála ez

a tragikomikus kijelentés egészen más
tartalmat hordozott, mint egy kabarétré-
fában. Ebben a részben is vannak egyéb-
ként jobb epizódok, például a vidám
csevegés a koalícióról - de vajh a mai
ifjúságnak mit mond ez a párbeszéd? -, a
kivándorlásról, a Kisunokámról, amelyet
egy orosz író „csinált", a feketézésről
stb., ám bármilyen mulatságos is, hogy a
Kisunokám című darabot egy Afigone-
nov nevű szovjet szerző csinálta, írta, ez
a dialógus már csak halvány utánzata az
eredeti Vadnai-stílusnak. Aminthogy a
befejező diskurzus is az adózásról és a
peresztrojkáról már rendkívül sápatag,
amellett valamiféle kötelezőnek vélt
aktualizálási szándékot vagy kényszert
sejtet.

Ki tudja, mely meggondolásból, a ren-
dező és a párbeszédeket mai színpadra
adaptáló Kapás Dezső a két kávéházi fi-
gura mellé egy harmadikat is kreálta pin-
cér alakjában. Ő ugyan szerepelt a ko-
rábbi jelenetekben is, de csaknem min-
dig az untermann szerepét töltötte be,
aki a poénokhoz nyújtott segédkezet.
Most azonban Agárdy Gábor egyébként
ötletes és jellemét gyakran változtató
alakításában a pincér nemcsak a két kö-
tekedő férfi vicceinek céltáblája, hanem
maga is tevékenyen részese az előadás-
nak, néha oly módon is, hogy átvállalja
Hacsek, illetve Sajó feladatát. Lehetsé-
ges, hogy időkitöltő funkciója is van e

Heller Tamás és Baranyi László a Felettünk a béka előadásában (Mikroszkóp Színpad)



megnövelt szerepnek, amelyben a pincér
egyébként a futballból vett szellemes ha-
sonlatokkal színesíti az előadást, de egé-
szen bizonyos, hogy a rendező az el-
hangzottaknál jóval több nyersanyagból
meríthetett volna. A leghitelesebb tanú-
tól, Sajó alakítójának lányától, Komlós
Jucitól tudom, hogy ezeket a jeleneteket
- antológiák mellett - egy sor lemez is
őrzi, melyek az ő birtokában megtalálha-
tók. Mennyivel jobb lett volna nagyobb
mértékben visszanyúlni az eredeti for-
ráshoz, semmint kétes értékű szerzői le-
leményekkel ellaposítani az estét. Vég-
tére senki sem kívánta sem a színháztól,
sem a Hacsek és Sajó-tréfák rendezőjé-
től, hogy föltétlenül időszerűsítsen.

Erre a feladatra a Mikroszkóp két má-
sik műsora hivatott, a már hosszabb ideje
játszott Az állam is felkopik..., valámint

az idén tavasszal bemutatott politikai ka-
baré, a Felettünk a béka. A címből kitet-
szik, és számos jelenet, vidám vagy csak
vidámnak tetsző strófa, magánszám is
utal rá, hogy jelenlegi helyzetünkben a
béka hátsó fele alatt vagyunk. Aminek
kijelentéséhez manapság nem kell nagy
bátorság, inkább ahhoz, hogy ezt ne száj-
barágós módon, ne harsányan és durván
közölje velünk a színház. Mert ez utób-
bira is akad a műsorban néhány példa,
amelyek egyike a gyakorta elhangzó két
sor: „Hát miért nem látjuk néha, hogy
felettünk a béka?" Sületlenségek, lapos
színpadi helyzetek egyébként is gyakorta
találhatók ebben a műsorban, amelynek
egyetlen igazán fénylő pontja van. Árkus
József több mint félórás magánszáma.

Árkus valódi televíziós személyiséggé
nőtte ki magát az elmúlt években, és

ezzel alapozta meg helyét a Mikroszkóp
színpadán is. Másodszor is meghallgatva
műsorát, még jobban igazolta azt a véle-
ményemet, hogy a színház alapítójának,
Komlós Jánosnak egykori elképzeléseit
és törekvéseit testesíti meg. Ez a napra-
kész humor, mely olykor meghökkentő-
en éles, kemény és bátor, rendkívül szel-
lemesen veszi célba mai helyzetünk sajá-
tosságait, azt például, hogy vajh melyik
környező vagy távoli szocialista ország-
gal szeretnénk cserélni. Bölcsen beszél a
glasznoszty túlzásairól, azokról a kon-
junktúralovagokról, akik önös érdekből
is átretusálják a munkásmozgalom törté-
netét, amit ő a retusovaty időszakának
nevez. Ugyanilyen frappánsan von pár-
huzamot Magyari Béla, a kiképzett űrha-
jós és mai helyzetünk között, mondván:
ő sem repült, pedig mindent végigcsi-
nált, csakúgy, mint némely vezetőnk.. .

Árkus József mély és bölcs humorát a
műsor többi része aligha közelíti meg.
Antal Imre, az est másik sztárja halová-
nyabbnak tetszik a kitűnő humorista ár-
nyékában, pedig az ő színészi képessé-
geiből is bőven jut a közönségnek, akár-
csak ötletes rímjeiből és sok viccéből,
amelyeket kedvesen anekdotázva mesél-
get el a színpadon. Ami színészi kvalitá-
sait illeti, a magyar gazdasági helyzetről
és politikai életről szóló allegóriában,
amikor egy képzeletbeli műtétbe rejti a
műsor véleményét súlyos körülmé-
nyeinkről, remek alakítást nyújt. Kevés-
bé mondható el ez a társulat többi tagjá-
ról, talán csak Markos Györgyöt, Nádas
Györgyöt és Heller Tamást kivéve. Az
előbbi kettő pompás paródiát ad elő a
televízió Századok című újabb sorozatá-
ról. Különösen Markos bizonyítja be,
hogy jó színész számára a kabaré szín-
pada is alkalmas terep képességeinek,
alakítókészségének megmutatására. Azok
a miniatűr paródiák, amelyeket a mind
egyénibb hangú Nádas György társasá-
gában előad, az est valóságos gyöngysze-
mei, akárcsak Nádasnak az a pompás
monológja, amelyben elmondja, hogyan,
mitől és miért fél. Ugyancsak tőle hall-
ható a békadíj alapításáról szóló, az
Érzsébet-napi cécóra utaló szám, Heller
Tamástól pedig egy gondolatsor arról,
hogyan szoktatja le az iskola a gyereke-
ket - és persze, mutatis mutandis, az élet
a felnőttet is - az egyéni látásmódról.

A Mikroszkóp Színpad legújabb poli-
tikai kabaréját jobbára mégis az jellemzi,
hogy Sas József minden rendezői igye-
kezete és erénye ellenére fésületlenül,
kócosan keverednek benne a szellemes

Levente Péter a Banyatanyában (Matz Károly felvételei)



vendég játék

élcek lapos, unalmas jelenetekkel, csacs-
ka, erőszakolt rigmusokkal. Nehéz sor-
rendet felállítani, melyik a leggyöngébb
közülük: én az első helyre azt a jelenetet
tenném, amely hazánk lányát, Cicciolinát,
az olasz képviselőnőt figurázza ki. Igaz,
számomra külön zavaró volt annak a
színésznőnek az előadásmódja, aki tá-
volról sem idézi már föl emlékezetünk-
ben a fedetlen felsőtestével karriert csi-
náló leányzót. Ezt a szellemtelenséget
nem tudta feledtetni az utána következő
élc sem a levegővel való takarékoskodás-
ról; ennek a humora is meglehetősen
gyönge és alacsony színvonalú.

Ha már a bájait szívesen mutogató
olasz képviselőt említettem, kénytelen
vagyok újfent elmondani, milyen gyöngén
áll a Mikroszkóp Színpad színésznők
dolgában. Nehezen tudom elhinni, hogy
nem található a pályakezdő vagy a vidék-
ről Budapestre felkívánkozó ifjú művész-
nők között olyan, akiben fölfedezhető a
humor szikrája. Más nem is kell, csak
annyi, hogy bájos, mutatós, játékkész-
séggel rendelkező egyéniség legyen, a
többi már a kollégák és a rendezés dolga
lenne. Meg vagyok győződve ugyanis
arról, hogy a sok férfi színész is érzi a hiá-
nyát annak, hogy nem tud megfelelő női
partnerrel kapcsolatot teremteni. Ven-
déggel betölteni ezt a funkciót csak fél-
megoldásnak tetszik, de ebben a műsor-
ban még erre sem tapasztaltam komoly
törekvést. Pedig nem utolsósorban a ma-
gyar kabaré hagyományai is azt tanúsít-
ják, hogy igazi komikák nélkül nehezen él
meg a műfaj. Nem az én feladatom
ötleteket adni a Mikroszkóp Színpad ve-
zetésének, miképpen lehetne szert tenni
olyan egyéniségekre, akikből később eset-
leg Sólyom Jankák, Türk Berták, Fejes
Terik, Vidor Ferikék válhatnának. Törjék
fejüket rajta azok, akik szükségét látják a
színésznők alkalmazásának, ha egyáltalán
szükségét látják. Ha nem, akkor tekintsék
fölösleges okvetetlenkedésnek cikkemnek
ezt a bekezdését.

A végére hagytam azt a műsort, amely
a legigazibb és legtisztább örömet sze-
rezte nekem egy hétköznap délelőtt, fél
tíz és fél tizenegy között. Ez pedig a Ba-
nyatanya, amelynek aznap, mint említet-
tem, már a 145. előadásában gyönyör-
ködhettem. Kérem az olvasót, a gyö-
nyörködést vegye szó szerint, mert az a
varázslat, amelyet e délelőttön a piliscsa-
bai első osztályosok és pesti nagycsopor-
tos óvodások körében művelt társaival -
elsősorban Gryllus Vilmossal, azután
Zillich Beatrixszel, Kocsis Györggyel,

Baranyi Lászlóval és Bősze Péterrel -
Levente Péter, az igazi varázslat és bű-
vészkedés egyszerre.

Nem tudom, hogy máskor is ilyen jók
és csendesek-e a gyerekek, mint az álta-
lam látott előadás kezdetén a színház
társalgójában, de az már valóságos csoda,
ahogyan a muzsikus - Gryllus Vilmos -
egyetlen versikéjével nevetésre tudja kész-
tetni a kicsinyeket. Aztán jött a mágus,
Levente Péter, aki mindjárt próbára tette
a gyermekek fantáziáját és absztrakciós
képességét, mikor a botból és vászonda-
rabokból összetákolt banyát egy az első
sorban ülő kislány őrizetére bízta, aki
büszke megilletődöttséggel vállalta a meg-
tisztelő megbízatást.

Levente Péter mindent képes elhitetni
kicsiny nézőivel. Rábírja őket, hogy szél-
ként zúgjanak, a szemetet belerakják a
kukába, a seprűvel kitakarítsák környe-
zetüket - persze mindezt csak képzelet-
ben. Egyikük például láthatatlan varázs-
tollat kap, amelyet becsülettel őriznie
kell. Nem tagadom, hogy az első emeleti
páholyból figyelve a közben a színházte-
rembe áttelepült gyerekeket, borzasztóan
röstelltem magamat. Mert ezeknek az
apróságoknak olyan fantasztikus absztrak-
ciós képességük van, amilyennel mi, fel-
nőttek csak nagyon ritkán vagy már
egyáltalán nem rendelkezünk. Ezek a
gyerekek elhiszik, hogy a sál adott esetben
madár, a gyűrött zsebkendő menyasszonyi
csokor, a képzeletben magukra akasztott
banya-lánc pedig valóban varázserejű.

Az előadás végén két tanulságot közöl
ifjú nézőivel Levente Péter. Az egyik az,
hogy a banyában ember lakik, és az ember-
ben banya. A másikat versben mondja el:
„A színházban minden megtörténhet, /
Megsúgom önnek, a színház egy ünnep."

Éz utóbbit halálos komolyan jelenti ki a
színész, aki Sík Ferenc kitűnő rendezésé-
ben, Döbrentey Ildikó szövegére, Ránki
Lantos Júlia szakavatott pedagógiai-mű-
vészi asszisztenciája mellett mesebiroda-
lomba viszi el ifjú nézőit. Es ha a sok min-
dent látott, már távolról sem ifjú látogató
elámul ezen a varázslaton, annak emléke-
zetébe idézhető a Felettünk a béka című
műsorból az imént említett monológ arról,
hogyan rontja el az iskola és az élet a gyer-
mek eredendő tehetségét, és miképpen
veszi el kedvét az álmodozástól. Előre szá-
nom őket, amikor Levente Péter szavait
megcáfolva azt tapasztalják majd, hogy
manapság a színház távolról sem ünnep,
néha inkább kifejezetten iparosműhely.
Vajon a felnőtt nézőknek nem volna szük-
ségük olykor Levente Péter segédletére?

TARJÁN TAMÁS

Nincs miért nevetni

Planchon
Dandin Györgyének vendégjátéka

Szinte napra pontosan huszonöt esztendő
kellett az újbóli találkozáshoz. Mert a
Théátre de la Cité nem 1961-ben mutat-
kozott be nálunk (amiként az illetékes
szaksajtó tudatta), és nem is 1962-ben
(ahogyan a Színházi Kislexikon számon
tartja): Roger Planchon akkori társulata
1963. június 2-án és 3-án játszotta a haj-
dani Petőfi!- ma Thália - Színházban a
George Dagidint (a megelőző napokon
pedig A három testőrt). Most június 6-án
és 7-én az Operaházban lehettünk tanúi a
Théátre National Populaire-Villeurbanne
vendégjátékának, a híres francia rendező
eredetileg tavaly tavasszal szín-re vitt
újabb lyoni Dandinjének.

Az a régi előadás egy villámkarriert
befutott ifjú színházművész alkotása volt.
Nem sokkal azután, hogy mint amatőr 25
000 frank pályadíjat nyert egy produk-
ciójával, s lágy valamelyest sikerült alap-
tőkét kovádsolnia, Planchon mára föltű-
nést keltő színházszervezők és a legte-
hetségesebb színész-rendezők közé szá-
mított. 1958-ban, még jócskán innen a
harmincon (1931. szeptember 12-én szü-
letett) állította színpadra Moliére 1668-
ban keletkezett alkalmi darabját. Három
évtizeddel ezelőtt a francia színikritika
meglehetősen vegyesen fogadta a Dan-
dint, noha azt senki sem vitatta, hogy
mesteri a rxrű. Mégsem hangzott egyér-
telmű elismerésként, hogy ez volna az
első „marxista Moliére", s hiába ecsetel-
ték a részletszépségeket, ha sokak találták
"hosszúnak és unalmasnak" az elő-adást.
A magyar színibírálók jobbára csak
udvarias szavakat vesztegettek a vendé-
geskedésre, azt se sokat. A Dumas-átirat
tetszett jobban, annak az emléke egy ideig
fönn is maradt. Nem csoda, hiszen
például a Dandin műsorlapja is úgy mu-
tatta be Lubint (Illyés Gyula fordításában
Csikaszt, Dont Ferenc és Major Tamás
átültetése szerint Lacit), mint „huligán
parasztlegényt" . . . Talán túlzottan is ko-
molyan vették, hogy Roger Planchon ak-
kor „társadalmi mésalliance"-ot rendezett,
az e)Iszegényedett bárói családba
benősült gazdag paraszt megcsúfoltatá-
sának történetével az osztálykorlátok át-
hághatatlapságát hangsúlyozva. Kritikája
a Sotenville házaspárra (magyarul:


