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miatt kellene ítéletet hozni valaki ellen, ez a metanyel-
vi szint elkerülhetetlen, enélkül ugyanis maga a vicc
nem mondható el. Márpedig egy diktatúra éppen ezt az
elemzô, autonóm szemszöget nem engedi meg, mert
az egyfajta gondolati függetlenséget jelent.
A kabaré is metanyelv, mert nem azon a nyelven

beszél, amelyen a közösség éli az életét, hanem ezt a
nyelvet ironikus játéknak használja. Ezzel a játékkal
átmenetileg zárójelbe teszi ezt a mindennapi nyelvet,
hogy viccelôdhessen rajta. A kabaré Kádár kori enge-
délyezésével a hatalom ezt a nyelvi megkettôzôdést,
vagyis a vicc általi irónia nyelvét engedélyezte, de ez a
döntés sokkal inkább a hatalom autonómiáját példáz-
za, mint a mûsorszerkesztôkét.
A vicc tehát elôfeltételez valamilyen autonóm, kika-

csintó perspektívát, ami a politikában a legitimitást, a
hatalom jogosságát jelenti. Azt hiszem, ez a humor
minden esetére igaz. Amikor elejtek egy poharat, és ki-
nevetem magam, akkor függetlenedem egy pillanatra
saját ügyetlen magamtól, különben nem tudnék maga-
mon nevetni. Ezt az önirónikus perspektívát (legalábbis
a közügyekkel kapcsolatban) egy valódi diktatúra elvileg
nem tûri. Abban az esetben fordulhat meg a tûrés logi-
kája, ha a megengedés – legalábbis egy bizonyos pontig
– növeli a kigúnyolt hatalom legitimitását.
Amikor Kádár János az elsô sorban ülve röhögött a

Mikroszkóp Színpad politikai viccein, a tárggyá válás-
nak a bergsoni komikumát kerülte el, más szóval felis-
merte és elfogadta a metanyelvi síkot, amelyen ôt lehe-
tett kiröhögni. Azáltal, hogy egy jelentéssíkra helyezte
magát azokkal, akik rajta szórakoztak, visszavett vala-
mennyit az ôt célzó irónia erejébôl, vagyis a fenti gon-
dolatmenet értelmében növelte hatalma legitimitását. A
gesztus persze veszélyes, mert a legitimáció növelése az
öniróniával csak addig lehetséges, amíg  a hatalom
ezenközben nem válik nevetségessé. Ezért kényszerült
késélen táncolni a mûvész és a hatalom egyaránt.
Ha például egy ország elnöki sajtóosztálya hivatalosan

fejezi ki rosszallását amiatt, hogy egy külföldi (vagy akár
nem külföldi) mûvész „helytelenül” gondolkozik az or-
szág ügyeirôl, akkor feltétlenül kiszolgáltatja magát
annak a fajta iróniának, amely a komolykodásban meg-
születô komolytalanságért jár. Ilyenkor a politikai hata-
lom maga írja a kabarémûsort.
A jelentéscsúszás lehet konnotatív úgy is, ahogy az elsô

két példában, úgy is, ahogy Raskin példájában, a további
metanyelvi példákban és más módokon is lehetséges. De
mindenképp meg kell jelennie egyfajta ambivalenciá-
nak,  ami kétféle olvasatot rejt magában: az egyik olvasat
áll a színpadon és komolyan beszél (övé az elsôdleges je-
lentés); a másik olvasat kikandikál a függöny mögül (övé
a másodlagos jelentés). Kettôjük közös jelenete a humor.

ugrai istván

Médiakabaré
eGy MŰFAJ HuSZonöt éve A MAGyAr eLeKtroniKuS MédiábAn

kabaré (francia szó, eredetiben: cabaret ’kocsma,
csapszék’): a legkötetlenebb drámai mûforma, szá-
mos tematikus, illetve nemzeti változata ismert.
Francia eredetû egyveleg, szatirikus, humoros, szóra-
koztató mûsor. A kabarékban egyfelvonásos darabok,
jelenetek, magánszámok, kuplék, sanzonok váltják
egymást; a különbözô stílusú és hangulatú mûsorszá-
mokat a konferanszié (francia conférencier ’mûsorköz-
lô’) köti össze. A mûfajban sok az aktualizálás, a rög-
tönzés. Alapvetô módszere a montázstechnika. 

A rendszerváltás körüli négy-öt évben a kabaré
mûfaja a rádióban és a televízióban reneszánszát élte.
A Rádiókabaré havi bemutatói eseményszámba men-
tek, a leghallgatottabb mûsorok között tartották szá-
mon. Ennek az idôszaknak a terméke többek között
az Illetékes elvtárs figurája, akit Koltai Róbert és
Verebes István hívott életre, mintegy a mindent meg-
oldó és eltussoló pártfunkcionárius zanzájaként.
Ekkor születik a Markos–Nádas duó tanácselnöke
(akinek minden válasza az „Ez így ebben a formában

nem igaz...” mondattal kezdôdik), ilyentájt énekli el a
Voga–Turnovszky duó a Mondd meg kedves
Népszabadság kezdetû dalát, ekkor indul a Falugyûlés
sorozat, és ekkor még kitûnôen megfér egymás mel-
lett például Farkasházy Tivadar, Sinkó Péter (a
Rádiókabaré két szerkesztôje), Kállai Ferenc és Garas
Dezsô (Farkasházy Jó napot! címû jeleneteiben),
Verebes István (a kabaré egyik állandó konferanszié-
ja), Usztics Mátyás („Mondom az uramnak, Tibi”), a
televíziós Déri János, illetve a korábbi filmgyári dra-
maturg Fábry Sándor is. A Kabarénak volt közvetlen
politikai hatása is, már a nyolcvanas években közre-
játszott egy-egy vezetô megszorongatásában, sôt meg-
buktatásában (a legemlékezetesebb a volt budapesti
tanácselnök, majd országgyûlési elnök Stadinger
Istvánné). A nyolcvanas évek második felében ez a
társaság részben újrafogalmazta a mûfajt (a televíziós
Telepohár [1983] vagy Televáró [1985] címû mûsorok-
kal, majd a részben betiltott Megengedett sebesség
[1987] címû sorozattal), közéletibbé, politikusabbá
tette, felvállalva akár ellenzéki álláspontot vagy szóki-
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mondó (jellemzôen áttételes) bírálatot, azonban a leg-
utolsó pillanatokig nem feszegetve például a szovjet
csapatok Magyarországon tartózkodásának kérdését
és más kényesebb pontokat. A legnagyobb figyelem a
szilveszteri mûsorokat kísérte, voltak olyan évek, ami-
kor a Rádiókabaré csapata a rádióban és a televízióban
is fellépett. (Sôt, a Farkasházy létrehozta szatirikus
kéthetilap, a Hócipô egy ideig saját rovattal rendelke-
zett az állami televízió frekvenciáján sugárzó – majd
abba mûsorszállítóként betagozódó – magáncsator-
na, a Nap TV szombat reggeli mûsorában.) Noha
ezek a mûsorok elsôsorban szociálisan érzékenynek
mutatkoztak, foglalkoztak a hajléktalankérdéssel,
Bôs–Nagymarossal, az MSZMP-káderek felhalmozá-
saival, ugyanakkor szívesen viccelôdtek a cigányok, a
vidékiek, a nôk vagy a homoszexuálisok rovására,

akár kifejezetten sértô módon. A Kabaré alapállása
nagyjából a szocializmus közemberének felfogását
képviselte, és ezen késôbb sem változtatott nagyon,
hozzásegítve ennek a közízlésnek, értékrendszernek
a konzerválásához is. Jellemzô, hogy a mai napig ez a
legmaradandóbb korszaka a Kabarénak, az ekkor
megszületô karakterek visszatérô kérések a kíván-
ságmûsorokban most is. A mûsor készítôire pedig, le-
gyenek bármely politikai oldal hívei, mintegy ráragadt
a jellemzôen Hofi Géza – aki színházi elôadásaiban,
a Mikroszkópon, majd a Madách Kamarában és ezen
sikerek farvizén a rádióban és a televízióban tökélyre
fejlesztette a stand-up comedy magyar változatát, még
mielôtt itthon ismertté vált volna a fogalom – kapcsán
emlegetett szelep-szerep: ez volt az a mûfaj, amelyen
keresztül lehetett bírálni a jobb és igazságosabb szo-
cializmus építésének érdekében – egy határig. A ki-
lencvenes évek elsô felében a kormánypártok (az
MDF, az FKgP és a KDNP) és a parlamenti ellenzék
(MSZP, SZDSZ és FIDESZ) harcának áldozatává vált
a mûsor, ugyanis túl kritikusnak ítéltetett, és az 1993-
as nagy rádiós elbocsátás során a Demokratikus
Charta egyik szószólójává vált Farkasházy Tivadart is
kirúgták. Azóta is tart a vita a hatalommal szemben
kritikus alkotók azon állításáról, hogy a humor min-
dig csak ellenzéki lehet. Ettôl függetlenül a
Rádiókabaré lényegét tekintve változatlan formában
egészen a legutóbbi idôkig, a közmédia egybeszerve-
zéséig létezett, aztán megszûnt, nemrégiben újra
folytatódott (Fábry Sándor vezetésével).
A televíziós kabarémûsorok (illetve a kabaré szub-

zsánereinek megjelenési formái) ugyancsak a szocia-
lizmusból öröklôdtek át, jellemzô talán, hogy a mai
MTVA mûsorfolyamaiban kabaréjelenetet (szigorúan
politikamentesen) legtöbbször az Önök kérték címû
adásban lehet látni, természetesen ismétlésként. A
legismertebb (és ma játékmódban és zsánerben is hi-
vatkozási alapként mûködô) ilyen mûsor a Szeszélyes
évszakok volt, amely alapításakor, 1980-ban negyed-
évente, szombat esti fômûsorként jelentkezett, majd
népszerûsége okán havi program lett belôle.
Népszerûségét mûfaji sokszínûségének köszönhette
(itt lehetett találkozni elôször kitûnô MGM-rajzfil-
mekkel a Magyar Televízióban, elsôsorban a remek
animátor, Tex Avery munkáival [Droopy], de volt
benne cirkusz- és varietébetét, nyelvi és vizuális
humor, az angol komikus, Benny Hill egy-egy jelene-
te, és itt ismerhette meg a magyar közönség Rowan
Atkinson Mr. Bean-figuráját), meg annak, hogy a ma-
gyar színészek színe-java és fonákja voltak visszatérô
fellépôi a mûsor kabaréjeleneteinek, amelyek jellem-
zôen a harmincas évek jeles szerzôi (Nóti Károly,
Vadnai László) munkáinak alapján készültek. A
mûsor furcsa polgári ízlést képviselt, talán azt, amit a
hatvanas évek csehszlovák újhullámában híven meg-
jelenített és oly sokszor bírált attitûd kapcsán szocia-
lista kispolgárinak neveznek, amely már önmagában
paradox, mégis egészen pontos kifejezés. Ez az at-
titûd és a mûsort készítô csapat egészen az ezredfor-
dulóig képviselte ezt a szellemiséget, legfeljebb a
díszlet változott. Érdemes figyelembe venni, hogy ez
az az idôszak, amikor egyre kevesebb tévéfilm és té-
véjáték készült, mígnem szinte teljesen eltûntek
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a magyar televíziós választékból, vagyis néhány kivé-
teltôl eltekintve ez volt az egyetlen lehetôség a tévéné-
zôk számára, hogy színészeket láthassanak. Adódik a
következtetés, hogy az ebben a mûsorban látható szí-
nészek tettek szert jelentôsebb ismertségre, miközben
a következô, fiatalabb színészgenerációkat a nagykö-
zönség jobbára nem ismerte, és ma sem ismeri.
Markáns esztétikai jellemzôje e mûsoroknak a kon-

zerv nevetés – miközben a Rádiókabarét és a kapcso-
lódó tévés mûsorokat általában (legalább részben)
nézôk elôtt rögzítették, a televíziós szórakoztató adá-
sokban, egy-egy varietémûsor kivételtól eltekintve
(Top-show, Bongó), utólag keverték rá a nevetést, je-
lezve a poén helyét. (Még a „magyar sitcom” mûfaját
megteremteni szándékozó Família Kft.-t sem közön-
ség elôtt rögzítették, a nevetés ott is technikai utó-
munka eredménye volt.) A varietészámok elôadásá-
nál bevett gyakorlat volt, hogy külön vették fel a han-
got és a képet, vagyis a fellépô színészek az elôbb
stúdióban rögzített éneklésükre tátogtak a mûsor fel-
vételekor. A mûsorkészítôket nem zavarta ez az at-
moszféragyilkos helyzet, ami a jelentôsebb angol vagy
német kabarémûsoroknál elképzelhetetlen lett volna
már akkor is, hiszen az egyidejûség (a produkció és
élô közönségreakciója) e mûfaj egyik lényeges eleme,
függetlenül attól, hogy talk show-ról, one man show-ról
vagy sitcomról van-e szó.
A televíziós mûsor a kilencvenes években jellemzô-

en nem a minôség, hanem a nézettség és a (politikai)
lobbierô fényében alakult. Márpedig – mivel összesen
két csatorna volt – az lett nézett, amit jó idôben sugá-
roztak. Ennek okán lehetett meghatározó szórakozta-
tó mûsor az Uborka, amelyben politikusok bábmásai
szerepeltek (a hangjukat színészek és elôadómûvé-
szek kölcsönözték), ám a korabeli nyugati példákkal
ellentétben nem politikai szatíra, hanem közhelyes
szkeccsek és kényszeredett álnarratívák formájában,
például az Országgyûlés akkori elnökét, Szabad
Györgyöt tanító bácsinak, a Parlament padsoraiban
ülô politikusokat rakoncátlan iskolás nebulóknak áb-
rázolták. Ez jellemzô a magyar média kabaréjára: va-
lójában politika-, sôt közügymentes, s megmarad az
általánosságoknál, a paródiánál. 
Ám a mûfaj hiányzik, és ezt érezték is. Ez lehet az

oka, hogy Árkus József halála után többször is kísér-
leteztek a Parabola újraindításával. Ez a sorozat még a
hetvenes években indult, afféle külpolitikai kommen-
tármûsorként, majd a nyolcvanas évek alatt, Árkus ve-
zetésével szatirikus monológgá alakult: a mûsorveze-
tô (aki maga írta a szöveget) a külföldi televíziók
mûsorából és a híradó filmanyagaiból szerkesztett
huszonöt perces adásokat, amelyek lassacskán határ-
feszegetésbe kezdtek, a szocialista erkölcs ki nem
mondott (de annál inkább számon kért) szabályait is
meg-megkérdôjelezve. Árkus eszköze a kontextusmó-
dosítás volt, vagyis egy bejátszás köré új, többnyire
szellemes és meghökkentô jelentésmezôt hozott létre
(például színészekkel átszinkronizáltatta egy parla-
menti ülés vagy egy MSZMP-kongresszus felvételét),
majd általában nem kevés iróniával megfeddte a né-
zôket, akik a nyilvánvaló asszociáció által pontosan ér-
tették, hogy mit nem volt szabad érteni. A rendszer-
váltás felé közeledve és azon túl a mûsor természete-

sen egyre több belpolitikai vonatkozást és a hatalom-
mal szemben kritikus elemet tartalmazott. Árkus be-
tegségével, majd halálával a Parabola megszûnt, de
1993-ban megpróbálták újraindítani, immár Szuhay
Balázs, majd � egyetlen alkalommal � Usztics Mátyás
mûsorvezetésével. Ez az akkori jobboldali kormány-
nyal nyíltan szimpatizáló, az iróniát, a kontextusáthe-
lyezést mellôzô, nyílt politikai propagandát folytató
mûsorrá vált. 1994-ben, a választás után a Magyar
Televízió új vezetést kapott, amely gyakorlatilag tabu-
la rasát hirdetett. A Parabola ismét elindult, ezúttal
Selmeczi Tibor szerkesztésében és vezetésével, ám a
mûsor elvesztette politikai jellegét, s néhány epizód
után Szatelit címre váltva innentôl formátumát vesz-
tett alacsony költségvetésû show-mûsorra emlékezte-
tett, amelyben többek között közszereplôk csecsemô-
és gimnazista kori fotóikat oszthatták meg a nagyér-
demûvel.
Érdekes módon a kereskedelmi televíziózás – nyil-

ván vélt népszerûségük miatt – nagy érdeklôdést mu-
tatott ezen formák iránt. Csakhogy versenyhelyzetben
ezek már nem hozták a várt nézettséget: piaci körül-
mények között életképtelenek voltak. Tehát korábban
nem valós közönségigény, hanem – egyetlen televízió
lévén – a konkurencia hiánya, majd még rövid ideig,
illetve néhány alkalommal a nosztalgiahullám tartot-
ta életben ôket. Bár az állami televízió új próbálkozá-
sai, mint például a Bruhaha vagy a Dili-buli, kor-
szerûbbek próbáltak lenni – például kereskedelmi te-
levíziós formák paródiáival vagy a fiatalabb
generációk közkeletû viselkedésmintáinak általában
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felszínes karikírozásával –, voltaképpen azonban
ugyanazt a szemléletet képviselték, mint a korábbi
mûsorok, és nem voltak hosszú életûek. A bábos
mûsor – immár teljesen nélkülözve a közéleti narra-
tívát – Friss uborka címen 2001-tôl egy évig volt látha-
tó a TV2-n, aztán megszûnt. Az RTL Klub tett kísér-
letet mind a Szeszélyes évszakok, mind a Parabola új-
raindítására. Elôbbit a mûsor cégérévé vált Antal
Imre halála, utóbbit – amelyet Váncsa István vezeté-
sével, Szellemvasút címmel újítottak volna fel, és
egyetlen adás után megbukott – vélhetôen a mûfaj
megkésett volta tett lehetetlenné. (Paradox módon az
újraszinkronizált, -feliratozott, kontextusáthelyezéses
humor ma a közösségi médiában lett meghatározó és
a hétköznapi emberek alkotásai által korlátlanul vi-
rágzó mûfaj.) Ugyancsak az RTL vette át a szocializ-
mus utolsó szakaszában kezdôdô, majd meglehetôs
rendszertelenséggel, mégis folyamatosan jelentkezô
Gálvölgyi-show-t. A Ki mit tud?-ban parodistaként
feltûnt, majd színészi pályára lépô Gálvölgyi János
számtalan arcára, komikusi vénájára, ragyogó karak-
terteremtô képességére építô mûsor – amely jelenete-
ket, mûsorok karikírozását, zenés betéteket egyaránt
tartalmazott – elsôsorban a paródiáiról vált híressé,
számtalan közkedvelt televíziós személyiséget és
programot állítva pellengérre. A rendkívül változó
színvonalú show változó rendszerességgel szerepelt a
Magyar Televízió képernyôjén, az RTL-en már havon-
ta jelentkezett új mûsorral a stáb, s bár a mennyiség
elég hamar a minôség rovására ment, a sorozat mégis
folytatódott – némi ritkulással – 2012-ig. Az évek
során a mûsor beleunt saját magába, hiszen lényegé-
ben egy srófra járó, ám összefüggés nélküli jelenetek
sorozatából állt, szellemes, eredeti szerzôket nem tu-
dott felkutatni, s az érdekes, parodizálható mûsorok
is hamar elfogytak.
Ahogy a tévéjátékok, tévéfilm-sorozatok száma

csökkent, úgy csökkent a televíziós szórakoztató
mûsoroké is. Az eltelt tizenöt évben egyszerûen nem
termelôdtek ki sem olyan kabarettisták, showmanok,
all-round televíziós személyiségek, mint például
ebben az idôben a német televízióban Stefan Raab
vagy Nagy-Britanniában Graham Norton, Jonathan
Ross, Michael McIntyre és Alan Carr, sem pedig
olyan írók, akik színvonalas, friss jeleneteket tudtak
volna szállítani. A kabaréjelleg a kiemelt, egész estés
szórakoztató mûsorokban látható humoros jelenetek-
ben nyilvánult meg, a Bongó (a kilencvenes évek köz-
kedvelt nyereménysorsjegy-játékának szentelt re-
vümûsor), a Dáridó (Lagzi Lajcsi péntek esti nó-
tamûsora a TV2-n), a Koóstoló (Koós János némileg
polgáribb ízlést képviselô zenés estje) és klónjaik
ugyanarra a kaptafára készültek. Az újító próbálkozá-
sok, legyenek akár olyan színvonalasak, mint a Késô
Este Hajós Andrással, ami a kulturális közéletnek a te-
levízióban ritkán megjelenô mainstreamjét –
Tyereskovától a Mucsi–Scherer duón át Lovasi
Andrásig – látta vendégül, és szellemes monológok-
kal akarta meghonosítani az Egyesült Államokban
olyan jól mûködô napi talk show mûfaját, csakúgy,
mint a hagyományos receptet használó, nem újító jel-
legû, kevésbé ismert színészeket felvonultató progra-
mok (Hét mesterlövész – TV2), megbuktak. Az RTL

hamar belátta, hogy az ilyen típusú mûsorokkal nem
érdemes próbálkozni – valóban sikeres csupán a vic-
ces házi videókat felvonultató, két évig sugárzott
Csíííz sorozat volt (mintegy megalapozva Liptai
Claudia, Besenczi Árpád népszerûségét). Az elsô évek
után még a magyar televíziózásban hagyományosnak
számító szilveszteri mûsort sem készítettek, amerikai
konzerv filmekkel oldották meg az újévbe átvezetô tö-
megszórakoztatást.
Nyilvánvalóan ezt a mûfajt próbálja felidézni, né-

mileg emelkedettebb, patetikusabb módon, a Székely
himnusszal és hasonló mûsorszámokkal kiegészítve,
sajátos mûfajkevercsként, a szolnoki Szigligeti
Színházból a Duna Televízióban közvetített varie-
témûsor, Balázs Péter szervezôi égisze alatt, aki
mindezen mûsorokban, a Szeszélyes évszakoktól a
Bongón át a különbözô revümûsorokig kivétel nélkül
rendszeres szereplôként megfordult, sôt számos ezek
ismétlésébôl összeállított konzerv mûsor (Van szeren-
csém, Nevetni kell..., Kabarémúzeum) is fûzôdik a ne-
véhez, tetszés szerint bármely korszakból. Balázs
egyébként a magyar televíziózás szórakoztatóipari
részlegének meghatározó alakja, számtalan mûsor-
ban vett részt, emellett az ezredforduló környékén két
komédiasorozatban is részt vett alkotóként, amelyek
minden nyom nélkül tûntek el a feledés homályában,
a Capitalyt (MTV) fôszereplôként és rendezôként, a
Waczak Szálló-utánérzés jellegû Hotel Szekszárdit
(TV2) íróként is jegyezte, egyazon esztendôben. Nem
hagytak emléket maguk után.
Azért érdemes errôl szólni, mert az elmúlt tizenöt-

húsz év egyik legfontosabb mûfaja: az ismétlés.
Mégpedig a fentebb ismertetett formában: úgy készül
az új mûsor, hogy a szerkesztôk elfáradnak az archí-
vumba, és kikeresik egy-egy (ritkábban) szerzô, rende-
zô, (gyakrabban) színész mûsorait, meghívják az ille-
tôt, elmeséltetnek vele néhány történetet, és lejátsszák
a hozzá kapcsolódó archív anyagot, így a kabaréjelenet
(ritkábban részlet egy-egy tévéjátékból vagy színházi elô-
adásból) az életmû részévé válik, s nem kabarémûsor
születik, hanem szórakoztató, bátrabb esetben ismeret-
terjesztô (portré). Legközelebb pedig már nem is az
eredeti mûsort ismétlik és nem abból idéznek, hanem
az idézetet tartalmazóból. Olcsó mûsorgyártás, újraal-
kotás. Kontextusáthelyezés, csak nem úgy, ahogy a
Parabolában csinálták.

Érdekes, hogy míg Nyugaton az efféle talk show-k
felvállaltan magukon viselik a kabaré jellegzetessége-
it, hagyományait, a magyar show-mûsoroktól ez vol-
taképp elég idegen. Ez a mûsorvezetôi szerepfelfogás
következménye, bár rendkívül sikeresek és – magyar
körülmények között különösen – profi kivitelezésûek
voltak 1992-tôl Friderikusz Sándor, 1998-tól pedig
Fábry Sándor kétheti rendszerességgel jelentkezô talk
show-i, maguk nem váltak komikussá, s bár az adá-
sok elején voltak monológok, ezek a mûsorok – és ve-
zetôik – komolyabban vették magukat annál, mint
hogy holmi kabarévá váljanak. 

Amitôl maga a mûfaj megnevezése egyfajta negatív
minôségjelzôvé válhatott a közvélemény legalábbis
egy része szemében, az az ATV Sas-kabaré sorozata,
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amely a Mikroszkóp Színpad társulatának mûsorait,
jeleneteit tartalmazta. A mûsor legnagyobb problémá-
ja nem a tartalom, hanem hogy a szerkesztés, a rögzí-
tés és a közvetítés rendezése eleinte egyáltalán nem
vette figyelembe – vagy nem tudta technikai értelem-
ben figyelembe venni – a médiumváltást. Ami a
Mikroszkóp kicsiny, furcsa alakú, széleskés nézôterén
közelinek, intimnek és igaznak hatott, a televízióban
távolinak, hamisnak és furcsán groteszknek látszott. A
helyszínen funkcionálisnak ható díszletekrôl és a jel-
mezekrôl a képernyôn ordított az olcsóság, a megcsi-
náltság érzete, a zenés betétek butának és végletesen
leegyszerûsítettnek tûntek. Hosszú évek alatt nem volt
a mûsor „televíziósítására” sem igény, sem figyelem,
ennek ellenére egy bizonyos rétegben voltak és vannak
hûséges nézôi Sas Józsefnek és társulatának, de azt,
hogy ez a mûsor bármilyen szinten is korszerû lenne,
azt bizonyosan még ôk sem állítják. Mindenesetre a
sorozat sem nem tévémûsor, sem nem színházi köz-
vetítés, hanem egy kabaré-elôadás felvétele néhány ka-
merával. Az eldöntetlenség és az olcsóság rést ütött a
komédiázás magabiztosságán, Sasék megkérdôjelez-
hetetlen hatása a nézôtéren nem ért el biztonsággal a
képernyôn túlra. Ráadásul a Mikroszkóp elôadásai a
Mikroszkóp törzsközönségére voltak szabva, és a kép-
ernyôk elôtt nem csak ôk ülnek.
Nem sikerült betörni rendszeres mûsorkészítôként

az elmúlt huszonöt év legnépszerûbb komikusai közül
a közéleti vonatkozásokat egyránt mellôzô abszurd
együtteseknek; a L’art pour l’art – és Galla Miklós angol
szerzôk mûveibôl dolgozó Holló Színháza – néhány té-
vémûsort készített ugyan, és ezek népszerûek is voltak,
de nem tudtak folyamatosan jelen lenni a médiában.
Ellentétben az ismert popdalok paródiáiról ismertté
vált Irigy Hónaljmirigy zenekarral, amely a TV2-n visz-
sza-visszatérô új mûsorában, jeleneteiben kevésbé az
intellektuális, mint sokkal inkább az altesti humor
örökzöldjeit kamatoztatta. Igazán népszerûvé vált vi-
szont a stand-up comedy mûfaját magyarító

Dumaszínház csapata az RTL
Showder-klubjában, illetve a Comedy
Central különbözô mûsoraiban. A
„sztendaposok” viszonylag nagy kö-
zönségréteget hódítottak meg, és az
elôadók a közösségi videomegosztó-
kon, valamint szerte az országban
haknizva személyesen is elérhetôk
az emberek számára, fellépéseiket
profi módon, hosszú távra szervezik
meg, figyelve az arányokra (egy esté-
re egy „nagyobb” név mellé két ki-
sebbet kínálva; a tévébe csak akkor
kerülnek be a számok, ha az orszá-
got már bejárták vele stb.). Egyes el-
ôadók – akik közül többen gegman-
ként, sôt showrunnerként is dolgoz-
nak tévémûsorokban – ma már
köteteket adnak ki, reklámfilmek-
ben is szerepelnek, jól csengô nevük
van, amit használnak is, de önálló-
sodásra, saját tévémûsorra még
egyikük sem szánta el magát.
„Szólóban” – furcsamód – egyetlen

páros tudott csak megragadni a képernyôn, különbözô
csatornák között váltva, kisebb-nagyobb szünetekkel:
Bagi Iván és Nacsa Olivér, akik hagyományosan hang-
és karakterutánzásban, személyek és formátumok pa-
ródiájában utaznak.
A kabarémûsorok közül a leghosszabb ideje jelen-

leg az RTL klub Heti Hetes címû mûsora fut, immár
tizenhat évada. Az ebben szereplô színészek, újság-
írók, közszereplôk a heti híreket kommentálják, élô
közönség elôtt. Talán ez volt az egyetlen kaba-
rémûsor, ami jelentôsebb vitákat váltott ki, mindkét
politikai oldalon. Pedig a vélemény itt csupán eszköz,
a cél a szórakoztatás lenne. Újszerûségét indulásakor
az adhatta, hogy a szereplôk nem akartak „kiegyensú-
lyozottak” lenni, a saját gondolataikat mondták-
mondják, vállalva akár azok politikusságát is. Egy
ilyen mûsor a szemtelenségbôl és a frissességbôl tud
megélni, elfénytelenedését éppen az okozta, hogy a
szereplôk egy ponton túl az összes patronjukat el-
használták, új kontextusban sem tudnak már mást
mondani, ugyanakkor nincs annyi remek debatteur,
aki a fellépést is vállalná, hogy újra és újra meg tud-
jon újulni a program. Nem véletlen, hogy a mûsor
eredetijét adó, egyébként sokkal kevésbé politikus
német Sieben Tage, sieben Köpfe hét év után elbúcsú-
zott a képernyôtôl.
A tartalom nincs ingyen. Az állami médiáért adófo-

rintjainkkal, a kereskedelmiért a reklámok megnézé-
sével fizetünk. Ha átgondoljuk, mennyi pénz ment el
ezekre a mûsorokra, és ezekbôl hány mûsorperc kép-
viselt valóban színvonalas szórakoztatást vagy bármi-
lyen értelemben maradandó értéket, vidámak bizo-
nyosan nem leszünk. És ez nem hagymázas sopán-
kodás, hanem gazdasági és társadalmi racionalitás; a
BBC legkelendôbb exportcikkei közé számítanak a
szórakoztató mûsorai, köztük a hatvanas–hetvenes
évek legendássá vált kabaré- és komédiaprodukciói,
szereplôik a brit közélet és a nemzetközi mûvésztár-
sadalom megbecsült alakjai.


