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Jó hagyományok
méltó folytatása

A Mikroszkóp Színpad egy évadja

Csaknem húsz esztendővel ezelőtt ala-
pította meg a kiváló író és publicista,
Komlós János az alig másfél száz személyt
befogadó Mikroszkóp Színpadot, és hat
éve már, hogy nincs köztünk. A
bizonyítékot arra, h o g y kitűnő ha-
gyományokat teremtett, műve folytatóiban
lelhetjük meg. Marton Frigyes nem kevés
invencióval vette át Komlóstól a
stafétabotot, és ő tudja, miért kívánt öt
esztendő elteltével leköszönni az igazgatói
posztról. Utódja a színház egyik
színészegyénisége, Sas József lett, aki
lemezzel illusztrált, szép kiállítású köny-
vének tanúsága szerint 1985. május 29-én
kapta meg a megbízatását a Mikroszkóp
Színpad vezetésére.

Azóta eltelt egy évad, és a látott mű-
sorok azt tanúsítják, hogy Sas József
igazgatóként sem rosszabb, mint szí-
nészként. Négy előadásukat láttam, il letve
néztem meg újból, hogy e beszámoló
számára emlékezetemet fölfrissít-sem, és
elmondhatom: a Sas József irányításával
eltelt első szezon méltóképpen folytatja a
Komlós János által körvonalazott és
meghatározott szellemiséget. Ezek a
vonások: a naprakész politikai humor, a
friss reagálás a közönség foglalkoztatta
kérdésekre, az intimitás, a közvetlenség, a
zárt láncű televízió adta lehetőségek ügyes
kihasználása, a nyers szókimondás most is
tovább élnek a Mik roszkópon.

Kiválóan előadott nyitó konferanszában
Sas József roppant szellemesen be-szél
arról, miért nehéz Komlós után politikai
kabarét csinálni. Kedvesen utal az alapító
direktor életrajzának két mélységesen
ellentmondásos mozzanatára, majd azt is
elmondja, ő, Sas József, miért vállalta el a
vezetést. Nem ön-sajnáltatóan szól erről a
Va l a m i v á l t o z i k című műsorban, hanem
némi rezignációval és öniróniával, ami
hatásosan hangzik. Más kérdés, hogy az új
igazgató kezdetben egy kis
szerénytelenségért nem ment a szomszédba.
Ha rossz néven veszi is, meg kell
mondanunk, hogy az első műsor
szünetében árult Sas József-lemez, -kazetta,
-könyv és önmaga túltengése az előadáson
kissé soknak bizonyult.

Az sem tetszett különösebben, hogy a má-
sik műsorban, a Vesszük a l a p o t című
sajtókabaréban is ő mondta el a prológot;
olyan szöveget, amelynek előadása nem
elsősorban a direktor feladata lett volna.
Azonkívül ennek az előadásnak az
előfüggönyén amely a témához illően
különféle sajtótermékek címlapjait mu-
tatta he, Sas József képe vagy féltucatszor
volt látható.

Tartozunk az igazságnak, hogy el-
mondjuk: lemezeinek, új és egyébként
kellemesen olvasmányos könyvének áru-
sítása megszűnt a Rátkai Márton
Művészklub büféként használt
helyiségében, címlapfotóiból is mindössze
egy látható a függönyön, és kihagyta a
prológot is. Mi tagadás, a kritikusnak, aki
éppen olyan hiú és gyarló ember, mint
bárki más, nem esik rosszul, ha társaival
együtt az ő véleményét is megfogadják.
Hadd dicsekedjen az olykor lejáratott és
mind kevesebb tekintéllyel rendelkező céh
egyik jelentéktelen képviselője azzal, hogy
az igazgató, amikor a bírálatot élő-szóban
meghallgatta, utasítást adott
munkatársának, hogy portréit az elő-
függönyről azonnal le kell festetni. És
mielőtt rátérnék a műsorok részletesebb
értékelésére, azt is örömmel mondhatom
el: a kabaré két része menet közben
mcgcserélődött. A tapasztalatok és a
kritikai visszhang alapján a gyöngébb
színvonalú Kutyákkal indul a műsor, és a
politikai kabaréval folytatódik, ilyképpen
megemelve az est színvonalát.

Négy előadásukat láttam, a már említett
Valami v á l t o z i k mellett időrendben a z

Illetékesek vagyunk című estét, utána

a sajtókabarét, majd Sándor György elő-
adóestjét, a Mágiarakást.

Az első előadás inkább csak címében
jelezte, az est folyamán annál kevésbé
igazolta, hogy valami lényegesen meg-
változott a Mikroszkóp Színpadon. Van-
nak nagyon kellemes részei, ezek közé
sorolható Halász Lász ló találó és jól elő-
adott monológja az igazgatóválasztásról,
és üdítő színfolt a Markos-Nádas duó. E
két tehetséges színész remek paródiát
rögtönöz a különböző baráti nemzetek
tévéműsoraiból, éles csattanóval. A
képviselő- és tanácstagi választások
megfricskázása azonban nem ezen a
színpadon hallható először; itt a példázat
a teljesen azonos két vörös színű vázáról
sem az első alkalommal, sem másodjára -
akkor különösképpen azért nem, mert
messze voltunk már ettől az egyébként
valóban fontos és újszerűen lebonyolított
politikai aktustól nem tűnt elég
szellemesnek.

A legötletesebb és egyben a legtöbb
(tragi)komikumra okot adó jelenet az
volt, amelyben Sas József fölolvasta egy
1960-as étlap árait . Ezt annak bizonyí-
tékaként említem, hogy ilyen egyszerű ,
hétköznapi tényben is, mint az infláció,
mennyi humor rejlik, ha szabad ezt
egyáltalán annak nevezni, és a színpad
egyik nagy erénye, hogy ezt a tényt a
fonákjáról képes bemutatni.

A fiktív kérdésekre adott időszerű
válaszok mellett, amelyek a dolog ter-
mészeténél fogva másodjára teljesen újak
voltak, ebben az első részben egyet-len
változás történt. :\ színház egyik belső
ügyében Sas József a társulat párt-
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titkárától kért választ. Nos, ez korábban
Angyal János, utóbb Selmeczi Tibor volt.
Úgy vélem, a párttitkárcsere nem a
közönségre, hanem a színházra tartozik. Ha
a néző valamiféle intimitásra vágyik, az
nem elsősorban az, hogy ki irányítja a
Mikroszkóp Színpad pártszervezetét.
Érdekelje ez inkább a kerületi pártbizott-
ságot, melyhez - föltételezésem szerint -
szervezetileg a színház tartozik.

Sem az első, sem a második alkalommal
nem nyerte meg tetszésemet a Kut yák
című rész, amely a szórólap szerint nem
kívánja parodizálni a nagy sikerű Macskák
című musicalt. Ám ha lemond a színház
erről a kézzelfoghatóan kínálkozó
lehetőségről, akkor mi végre ez az egész
összevissza dobált, megszerkesztetlen
műsor, amelyben olykor az alpári hang, az
ízetlenség is föllelhető. A trágárság, amely
olyannyira eluralkodott az új magyar
irodalomban, a színpadon és a filmben,
igazán nem hiányzik a kabaréból. Ez
természetesen nem tévesztendő össze az
egészséges erotikával: a néhány
félmeztelen görl látványa nagyon üdítően
hatott. Nem a prüdéria mondatja ezt
velem, hanem a jó ízlés és a pallérozott
stílus védelme. Jó volna figyelmesen
elemeznie a színházvezetés-nek, hogy a
durva szavak hallatán vagy a szellemes
bemondásokat követően derül-e jobban a
közönség. Nincs kétségem, hogy ez utóbbi
viszi el a pálmát, és kelt nagyobb
vidámságot a nézők körében.

Életünk nyitott könyv, mondhatnám
némi keserédes sóhajjal - a jelzőt e folyó-
irat főszerkesztőjétől kölcsönözve ma már
a „civilek" lényegesen többet tud-nak
rólunk, újságírókról, mint mi magunk. Ezt
kedvenc törzshelyemen, a Lukács
uszodában is tapasztalom, ahol a
munkahelyemre vonatkozó legfrissebb
híreket előbb hallom meg a nem szakma-
beliektől, mint kollégáimtól. Lehet ezt
annak is tulajdonítani, hogy bizonyos -
nem csekély - idő elteltével az ember kissé
közönyössé válik a belső mozgásokkal
szemben, de betudható ez annak is, hogy
az olvasót változatlanul érdekli a sajtó
mindennapi élete. Hadd állapítsam meg
önkritikusan: ez nem elsősorban a mi
érdemünk, inkább a közönség csilla-
píthatatlan híréhségét minősíti, amelyet
pletykák, másodkézből kapott értesülések
még szítanak is.

A Mikroszkóp Színpad ezt az érthető,
de nem mindig eléggé megalapozott
kíváncsiságot ezúttal első kézből elégíti ki.
Méghozzá a Vesszük a lapot című

kabaréban a szakma olyan ismert munka-
társainak a segítségével, amilyen dr. Pálfy
József, Gedeon Pál, Árkus József, Avar
János, Vágó István. Ezek „személyiségek"
a szó legnemesebb értelmében, és ha
semmi mást nem tennének, csak
megjelennének a színpadon, már ez is
félsiker volna. Ennél azonban lényegesen
több történik itt, mert például a nép-szerű
Pálfy József egykori színészi eszköz-tárát
is igénybe véve - annak idején, harminc
évvel ezelőtt a Debrecenben alapított
Dongó Színpad műsorában láttam tanár
fivérével együtt fellépni egy budapesti
szabadtéri színpadon, majd Debrecenben
is -, rendkívül frappáns, szellemes
válaszokat ad a házitévé kép-ernyőjén
elhangzó kérdésekre. Ötletes Vágó István
bevezető konferansza a különféle című
műsorok félreérthető egybeolvasásáról; ez
olyannyira friss, hogy a napi
aktualitásokról is szó esik ebben a
részben. A nagyon tehetséges Markos
György remek mimikával kommentálja a
híreket. Jó sztorikat mesél el
mesterségével kapcsolatban Avar János és
Gedeon Pál a buzgón jegyzetelő Nádas
Györgynek mint hírlapíró-gyakornoknak -
és természetesen a közönségnek.

A műsor legeredetibb, legmulattatóbb
része az a félóra, amit a közönség Árkus
József társaságában tölthet el. A Mikro-
bolában Arkus - ismét a tévé helyi adására
is építve, és neves politikai szemé-
lyiségeket kedvesen megfricskázva - a
tőle megszokott szókimondással beszél
fontos közéleti kérdésekről, kül- és bel-
politikai eseményekről. Jellemző a szín-
pad naprakész humora, hogy míg koráb-
ban a kitűnő újságíró egy szellemes
példázatát a sok vihart kavart posta-ügyre
alkalmazta, ezt most a kevéssé tájékozott
Árhivatalra transzponálja, ugyancsak
találóan.

Több burkolt reklám és egy-két erőt-len
magánszám, konferansz - valamint némi
belterjes tréfálkozás lapok álvitáiról - nem
növeli meg a műsor érdekességét. Annál
jobban sikerült a tévé-paródia a
meginterjuvolt személyt agyon-beszélő
riporterről. A csípős szatíra vonatkozhat jó
néhány újságra és rádió-adásra is;
szakmánk egyik betegsége, hogy némely
kollégánk önmaga bölcsességét, irodalmi
szemelvényekkel tarkított kérdéseit
fontosabbnak tartja a beszélgetésre fölkért
személyiség válaszainál.

A konferanszié tisztét hol kedves köz-
vetlenséggel, hol nem eléggé jó poénok-

ra építkezve Vágó István tölti be. Ő
beszélget az est vendégével, aki az első
alkalommal Ruttkai Éva, másodjára a
szomszédvár vezetője, a Thália Színház
igazgatója, Kazimir Károly volt. Ruttkai
Éva meghívását a sajtókabaréba az is
indokolta, hogy annak idején a Karinthy
Ferenc regénye alapján forgatott nagy
sikerű film, a Budapesti tavasz végén ő
árulta fennhangon rikkancsként a
fölszabadulás utáni első sajtóterméket,
amelynek címe stílszerűen Szabadság volt.
Néhány nem egészen új keletű ma-
gánszáma az előadás kedves színfoltja-
ként üdítően hatott. Kazimir Károly Vágó
Istvánnak olykor intimpistáskodó, színházi
pletykákat is fölelevenítő kérdéseire a tőle
elvárható találékonysággal válaszolt. Nem
kevés öniróniával szólt a Körszínházról,
amely akkor kezdte meg előkészületeit új
produkciója, a Casanova bemutatójára.
(Azóta a premier lezajlott, és nem
mindenben igazolta a direktor derűlátását.)
A kötetlen csevegésben egyáltalán nem
volt erőltetett, hogy a végén Kazimir dalra
is fakadt, egykori ligeti emlékeit
megidézve.

Két tehetséges művész szerepelt egy-egy
félidő hosszáig az Illetékesek vagyunk című
esten. A Karinthy Frigyes Tanár sír
ké r em j é r e rímelő Tanár sír é r t em I-ben
Koltai Róbert csillantotta föl egészen
különleges, senki máséval össze nem
téveszthető humorát, karikírozóképes-
ségét. De azok a tanáregyéniségek, akiket
Koltai kedves természetességgel ki-
figuráz, modellértékűek. Naprakész is-
mereteit a politikai, gazdasági és társa-
dalmi gondokról kitűnően bizonyítja
azokban a válaszokban, amelyeket a ked-
ves közvetlenséggel közreműködő part-
nere, Farkasházi Tivadar által a nézőktől
összegyűjtött kérdésekre ad. Itt nincs szó
semmiféle manipulációról, előre meg-
tervezett kérdésekről; Farkasházi egy
buzgómócsing, karrierista KISZ-
funkcionárius jól előadott szerepében
azokat a problémákat tárja a rádióból és
tele-vízióból ismert Illetékes elvtárs elé,
amelyek a fülünk hallatára hangzanak el a
nézőtéren.

És itt jutunk vissza azon állításunk-hoz,
hogy Koltai Róbert az iskolában a teljes
életet láttatja. Néhány - fizika-, földrajz,
orosz- - óra karikaturisztikus megrajzolása
után eljátssza azt a rajz-tanárt, aki a
különórára fölhívó hirdetményével -
szórakozott ember lévén - mindig
ugyanabba az osztályba nyit be. Koltai
akkor brillírozik igazán, amikor az
igazgatójától meg a helyi rossz kö-



Vesszük a lapot: Árkus József (Mikroszkóp Szín
pad)

Illetékesek vagyunk (Mikroszkóp Színpad). Nagy
Bandó András Illetékesek vagyunk (Mikroszkóp Színpad). Koltai

Róbert (Matz Károly felvételei)

rülményektől sanyargatott kisembert áb-
rázolja. A privatizáló pedagógusban, aki
magánbajait is belekeveri hivatalos mon-
danivalójába, nem nehéz fölismerni a sors
sújtotta, félszeg, sebeit nyalogató
kishivatalnokot. Az imént említett Ka-
rinthy Frigyes mellé még egy író neve
kívánkozik, Örkény Istváné. Koltai Róbert
az ő groteszk humorára emlékeztetően
jeleníti meg a különféle figurákat. A
kedves, önironikus szám mellett, amikor a
főiskolán tanárának, Sulyok Máriának egy
Petőfi-verset ad elő, meg-megbicsakló
hangon, akadozva gyürkőzve neki a
költeménynek, az est befejezéséül
ábrázológeometria-órát parodizál. Itt már
teljesen az abszurdba hajlik a mulattató
műsor; szinte filozófiai magas-latokba
emelkedve szól a világ kifürkész-hetetlen
titkairól és kiismerhetetlenségé-ről.

Az est második felében a Koltaitól
teljesen elütő, harsányabb humorú Nagy
Bandó András lép föl. Cervantes hősé-nek,
Don Quijoténak mezébe bújva sok
részletfinomsággal olykor azonban az
alpáribb mulattatástól sem riadva vissza -
hadakozik honi ostobaságainkkal, korunk
ellentmondásaival. Az ő színészi kelléktára
lényegesen egyszerűbb, mint társáé, ezért
Nagy Bandó akiről egyéb-ként egy
tévéadásban az is kiderült, hogy remekül
rajzol - inkább a verbális humorra
támaszkodik. Kifacsart gondolatok, ötletes
nyelvi ficamok, valamint versidézetek
egymással rímeltetése és ellentétes
értelmezése és egészében véve gondosan
megkomponált szöveg jellemzi az estnek
ezt a második felét. A tehetséges művész
fakó egyhangúsággal, kevés gesztussal
tereli a közgondolkodást olyan irányba,
amely a nézőt korunk jel-

legzetes ellentmondásaira is ráébreszti.
Humoralistának nevezi önmagát Sándor

György, akinek nem csekély tábora hosszú
idő óta valamiféle ellenzékiséget vél
fölfedezni számaiban. A Mágiarakás

immár nyolcadik műsora, és nagyon jól
tette a Mikroszkóp Színpad, hogy ennek az
előbbi két színésztől merőben eltérő
egyéniségnek is fórumot adott. A sajátos,
furcsa hanghordozású, tehetséges humo-
rista jellegzetesen intellektuális alkatú
egyéniség. Az ő mondataira ugyancsak oda
kell figyelni, hogy az illékony szöveget
sebtében fölfogjuk. Olykor azonban egy-
egy tréfát a szükségesnél hosszabbra nyújt
meg. Ilyen például Thomas Mann
világhírű művének, a Mario és a

varázslónak parafrázisaként elhangzó je-
lenet, amelyben a kényszerítést és erő-
szakot kívánja pellengérre állítani, de egy
idő után a nézők terrorizálását fárasztóan
karikírozza. (Műsoráról részletes elemzés
jelent meg a SZÍNHÁZ 1986/7.
számában.)

Régebbi tulajdonságai, a versek értel-
mének kifordítása, ismert verssorokra való
reagálásai, közkeletű szavak jelentésének
kitekerése egy-egy eléjük rakott, találó
jelzővel most is kedvező hatást érnek el a
nézőtéren. Bálványdöntögető kísérletei,
amelyek jógimutatványok, kés-dobálás,
bohóctréfák, tenyérjóslás, szellemidézés,
spiritiszta szeánsz parodizálásaként
hangzanak el a színpadon, a mű-vész
találékonyságát dicsérik. Ellenzé-
kieskedése azonban - amely éppen itt, ahol
Arkus József és mások a vaskosabb
tréfákat is megengedik maguknak országos
vezetők rovására (javára) már korántsem
nevezhető bátornak. Inkább azt jelzi, hogy
Sándor György nem óhajt elszakadni attól
a közönségrétegtől

sem, amely talán éppen ezt a jól oda-
mondogatást várja el tőle. Végül nem
hagyhatom szó nélkül a számomra nem
mindig ízlésesnek tetsző, morbid humorát.
Példának említem meg ezt a nem túlzottan
kedélyes mondatát: ,,Hiába, változnak az
idők, elváltoznak az emberek, ha a vízbe
fulladnak, mint 1944-ben a Dunába, vagy
jóval később a Visztulába." Talán nem
tévedek nagyot, ha úgy gondolom: ez nem
egészen a humor tartozéka ... (Egészen
más a rendeltetése Vitray Tamás televíziós
műsorának; ebből egyet, amelyet nem a
televíziós nyilvánosságnak, hanem csak a
színház közönségének szánt, alkalmam
nyílt megnézni. Ezen az estén azonban sok
minden nem jött össze, Vitray sem a leg-
jobb formájában mutatkozott be ez-úttal,
ezért a hevenyészve összeállított est
értékelésétől eltekintek.)

Az egészet tekintve lényegében jól zárta
első évadját új igazgatója, Sas József
vezetésével a Mikroszkóp Szín-pad. Ide
kívánkozik azonban még két megjegyzés.
Az egyik, hogy a sajtó-kabaré néhány
reprezentatív újságíróját kivéve hiányzik a
kabaréból az átütő egyéniség, mint például
Hofi Géza, Verebes István, Gálvölgyi
János. Egy-magában az igazgató nem képes
a vállán tartani az egész politikai kabarét,
főképpen úgy nem, hogy az egyébként
tehetséges színészei, köztük Halász László,
a két Markos testvér, Nádas György
jobbára csak az untermannok szerepét
töltik be. A másik, ami ennél is szembe-
tűnőbb: a társulatnak kevés jó művész-nője
van. Márpedig túlnyomórészt fér-fiakra
építeni az előadást, meglehetősen
egyoldalűvá teszi nemcsak az adott mű-
sort, hanem az egész színházat is.


