SPIRÓ G Y Ö R G Y

Mikroszkópusz- pókusz

Öt éve immár, hogy a Mikroszkóp Színpad tiszta vizet töltöget a fejekbe. Azóta a
fejekben remélhetőleg több lett a tisztaság.
Valószínűleg persze több lett a víz is. De
úgy tűnik, ez a víz nem annyira tiszta,
hogy teljesen sótalan lenne. Sőt. Olykor
sava is van meg borsa is. Jókat kacagunk,
nevetünk és röhögünk - közönségrétege
válogatja - ezen a mostani műsoron is, sőt,
utána meg is marad belőle valami. Valami
nem túlzottan vidám érzés, pedig sokat
nevettünk. Ez a kabaré nem is olyan
könnyed és gondtalan, ahogy azt egy
kabarétól elvárná az ember. Ez pedig
feltétlenül a műsor javára válik.
Kezdjük hát azzal, amire nem érdemes
visszaemlékezni. Van egy-két hosszú lére
eresztett,
túlduzzasztott
villámtréfa,
amelyek bármely más kabaréműsorba
beférnének - igaz, el is maradhatnának. Jól
bejöttünk,
mondják
a
honfoglaló
magyarok, és nem tudván hova továbbmenni, maradnak, unalmasan, triviálisan
és túljátszva. Jé, mennyi arcom volt, jön rá
a borotválkozó kisember, szembesülve Karinthy receptje szerint, ám Karinthy
költészete nélkül - hajdani „önmagával".
Az egész műsort átszövő politikai
koncepció ezen a két jeleneten csak lóg.
Meggyőződés nélkül eszelték ki vicceit,
minekutána a színészek is meg-győződés
nélkül vigadnak.
Ott azonban, ahol már az alapötlet is a
politizáló ember józan csodálkozásából
született, egyszerre eltűnnek a szokványos
viccírói és színészi megoldások. Milyen
messze vagyunk Bécstől ? - kérdi

tése. És mégis, Katajev műve most is, jó

negyven év múltán is - vígjátékéletkorban
óriási idő! - kedves társunk. Az, mert nem
csupán nekünk, rólunk is szól. Rólunk, az
ifjúságunkról, a mindent meghódítani
akaró
kevés-tudásunkról,
az
őszinteségünkről, a „felnőtt" élet kezdés
tétova botorkálásáról - és a fiatalság nagy
csatározásában
egy
új
világ-rend
születéséről. És éppen az a nagy-

a gyanútlan, hazánkba szakadt magyar, a
meglehetősen jelentéktelen nulla-kilométerkő láttán. A válasz nagyon dialektikus. Logikusnak éppen nem mondható,
de benne van a történelem logikája. Nem
is lehet ezen a számon olyan nagyon nevetni. Inkább csak eltűnődni. Most, hogy
visszagondolok, pontosan fel tudom
idézni
Komlós
magyarázatának
gondolatmenetét, emlékszem a poénjaira,
mert az én bőrömön csattantak. Hogy a
Jól bejöttünk jelenetben mit szellemeskedtek a hajdani magyarok ? Fogalmam sincs.
Az este legjobb jelenetében két fellépésre készülő oroszlán vitatkozik előttünk,
hogy vajon megegyék-e az oroszlánszelídítőt. Végül nem eszik meg, és
nem színpadtechnikai okokból, hanem
mert megelégszenek a teljesen köznapi
eledellel. De az oroszlánok e kompromisszuma egyszerre más megvilágításba
helyezi az egész műsort. Akár jóízűen
nevetett addig a néző, akár kényszeredetten, akár egyetértett a tréfák céljával, akár
nem, Az idomítás csodája című jelenet nem
vicc. Ez a két nagyon bájos oroszlán
bizony naponta átugrál azon a bizonyos
tüzes karikán, és bizony megdolgozik a
mindennapi húsért, ugyanakkor az
oroszlánszelídítő a hajlongásért kapja a
fizetését. No meg azért, mert kordában
tartja az oroszlánjait. Ez persze a két bájos
oroszlánban nem tudatosodik. Ezért
halasztják el teli hassal a szelídítő elfogyasztását másnapra. Valószínűleg akkor
sem fogják megenni. De mit tesznek az
oroszlánok, ha a szelídítő egy napon történetesen elfelejt vacsorát adni nekik a
fellépés előtt? A két oroszlán: a nagyon
kedvesen játszó Pécsi Ildikó és az egészen
kiváló Harkányi Endre. Nem csupán
kedves komédiázás, amit az oroszlán
bőrében művelnek. Jellemábrázolás és
bírálat is egyben. Ezek a voltaképpen
becsületes, dolgos oroszlánok a kispolgár
fejével gondolkoznak. Sokat vicsorognak,
sokat háborognak, szenvedélye-

szerű Katajev művében, ahogy a fiatalok
őszinte szebbkeresésében tükröztetni tudja egy születő új rend emberibb lehetőségeit.
Nevetünk rajtuk, négyükön? Nevetünk.
Nevetnünk kell, mert oly kedvesek, oly
ügyefogyottak, oly szépek és oly suták.
Fiatalok.
Egyidősek
egykori
önmagunkkal, azzal a régi, halványuló képpel, amelyet őrzünk valami szépről, vala-

Tiszta vizet a fejekbe! (Mikroszkóp
Színpad). Hofi Géza

sen terveznek, aztán bájosan behúzzák a
farkukat. A mai adag húsnak élnek.
A világpolitika feletti nevetés súlytalanabb és gondtalanabb ennél. (A közelkeleti báboperett és a szocialista országokról szóló táncbemutató.)
Hofi
Hofi Géza külön szám, külön műfaj. Ő a
hofiműfajt képviseli. Mindent tud, amit
egy parodistának tudnia illik. Mű-sora
első száma - Interjú egy kiváló sakk-mesterrel
- paródia,
jellemrajz és politikai
helyzetjelentés, mintegy összefoglalója a
Mikroszkóp egész műsorának. Érdemes
megnézni egy kicsit közelebbről további
számait is, megpróbálni „megfogni",
hogyan teremti meg Hofi a hofiműfajt.
Világos, hogy aktuális témát választ,
méghozzá olyat, amelyet az ország aprajanagyja ismer, nemre és gondolkozásra
való hovatartozástól függetlenül. Az ilyen
témáról általában sokat beszél a rá-dió, a
tévé és a sajtó, ami egyúttal azt is lehetővé
teszi, hogy az említett intézményeknek is
oda lehessen szurkálni. Mindjárt megnő a
dimenziók száma, Ilyen téma most az
olimpia. Hofi azon-

mi nagyszerűről - a fiatalságunkról. Arról,
amilyenek mi is voltunk, vagy hiszszük, hogy voltunk.
Katajev: A kör négyszögesítése (Pesti Színház)

Jákó Pál fordítását átdolgozta Abody
Béla. Rendezte: Marton László, díszlet:
Fehér Miklós, jelmez: Kemenes Fanni.
Szereplők: Halász Judit, Tordy Géza,
Venczel Vera, Tahi Tóth László, Kern
András, Szakácsi Sándor f. h.

Tiszta vizet a fejekbe! (Mikroszkóp Színpad ). Komlós János, a báboperett narrátora

ban nagyon ravasz, és sok mindent
összekever, hogy a rögtönzés látszatát
kelt-se. Mert a közönség jobban elámul,
ha azt hiszi, hogy a produkciót ez a
villám-agyú Hofi ott találja ki. Ha a
közönség arra gondolna, hogy Hofi
esetleg otthon is dolgozik a műsorán,
némileg lelohadna. Hofi tulajdonképpen
valóban rögtönöz, csak éppen előre tudja,
hogy melyik poénjára hogyan fognak
reagálni, mit fognak közbekiabálni, hol
fog lassabban leesni a tantusz, úgyhogy
minden
közbe-szólásra,
minden
reakcióra készen van néhány rögtönzött
válasza. Namármost a számnak van egy
váza, ez az olimpia, a viccek, beköpések,
grimaszok és gesztusok nagy része előre
megvan, csak éppen nem lehet
észrevenni.
Hofi ugyanis azzal kezdi, hogy kijön a
színpadra, és ebben a pillanatban azonnal
létrejön az ideális kapcsolat a nézőkkel.
Hogyan csinálja? Rejtély. Nem azért jön
létre ez a kapcsolat, mert a közönség már
ismer:. Hofi ugyanis ki tud jönni úgy is,
hogy nem jön létre semmi. Pedig akkor
is ismeri a közönség. Hofi tehát megáll
egyhelyben, lopva körülpillant, mintegy
birtokba veszi a közönségét, az-tán
elkezd csevegni. Kissé szaggatottan
cseveg. Közben időnként elvigyorogja
magát. Nevet a saját viccein. A poénok
egy részét szinte elharapja, szinte csak
hozzágondolja őket a kimondott szöveghez, és fene tudja, miért, de a közönség is hozzágondolja. Pedig a poénjai
igazán nem triviálisak. Nem tudnám őket
kitalálni, ha nem ő állna ott a szín-padon,
ő, Hofi Géza, akit annyira elfogadunk a
magunkénak, hogy valamilyen módon
elkezdünk az ő fejével gondolkozni.
Nézzük az arcát. Ezt az arcot az isten is
komikus mimikára teremtette. Csak

éppen mégis Hofi tanulta meg mozgatni.
Ezzel az arccal nagyon sokféle grimaszt
lehet vágni, de valamennyi grimasznak
közös a jelentése: az elképedéssel vegyes
kételkedés. - Hát ennyire őrültek volnánk, emberek? - kérdezi minden grimasza. Vagy másképpen lefordítva: - Hát
már megint be akarják nekem mesélni?
Ez a mimika olyasmi nála, mint egy
festménynél az alapozás. Akkor is jelen
van, ha nem látni. Akkor is kibukkan a
többi festékréteg alól, amikor másról van
szó. Világos, hogy nem kell bizonygatni:
a maszk mögött világnézet van, az pedig
nem a bőr felszínén tanyázik.
Hofi tehát bejött, cseveg, nevetgél és
játszik az arcával. A szemöldökét többnyire felvonja, csodálkozva, a fejét általában fölszegi, és felülről néz ránk. Némi
fensőséggel. Felül vagyok emelkedve,
közli velünk a fennhéjázás halvány jele
nélkül. Én itt most gondolkozni fogok,
hangosan eszmét cserélek, mindjárt meglátjátok, mi jön ki belőle.
És gondolkozik. Most már nemcsak a
mimikájával. Azzal csak az alaphangulatot adta meg. Miről gondolkozik? Látszólag összevissza sok mindenbe belekap.
Ami eszébe jut, azt rögtön megeleveníti.
Kihagyásokkal dolgozik, nincs szüksége
szellemes szövegre, történetre, expozícióra, a helyzet felvázolására, szélsőséges típusokban gondolkozik, megmutatja a
típust néhány grimasszal, pár mozdulattal, egy-két szóval, aztán minden átváltás
nélkül kiugrik belőle, hozzáfűzi a saját
véleményét, tömören, néhány grimaszszal, pár mozdulattal, egy-két szóval, aztán megint visszalép az ábrázolt típusba,
megint kilép belőle, mindvégig csodálkozik, és ezt addig folytatja, amíg felhaj-

tóerőt érez a közönségben. Lehet, hogy a
közönség aznap este olyan, hogy az ötletet hosszú percekig lehet variálni. Lehet,
hogy a közönség másra van beállítva.
Akkor gyorsan abbahagyja, és elegánsan,
könnyedén átlép másik szférába. Ez hat
rögtönzésnek. Valamit játszik. Hosszabb
jelenet kellős közepében vagyunk, egész
szereplőgárdát és aprólékosan kidolgozott
helyszínt képzeltünk már köréje, neki meg
hirtelen eszébe jut az alkoholizmus,
odalép a falhoz, két mozdulattal felvázol a
fehér falra egy alkoholizmusellenes
plakátot, hátralép és elámul. Micsoda
baromság van ezen a plakáton! Bámuljuk
a fehér falat és elámulunk: tényleg,
micsoda baromság ! Két bal láb lóg ki az
asztal alól! Észrevettük? Nem. Hofi
észrevétette. Mielőtt felocsúdnánk, Hofi
már teleszórta a plakátot az összes
lehetséges poénnal, visszalép az előbbi
jelenetbe, és továbbjátssza. A köréje
képzelt szereplőgárda és a helyszín pedig
megint ott van körülötte. Látjuk.
Mindent észrevesz. A hátsó sorokban
kissé késve esik le a tantusz: hirtelen felbugyborékoló nevetés. Hofi nyugtázza,
majd hirtelen leguggol, és az első sorban
ülők képébe bámul. Csönd. Hofi kifakad:
Maguk meg miért ülnek ilyen feszesen?
Miért nem vigyorognak ? Maguk már az
első sorban ülnek! Innen már nem lehet
előrébb jutni! Csak a színpad van hátra! Nevetés. Ez bizony talált. Lehet, hogy
tényleg rögtönzés volt. Világnézeti
rögtönzés. Világnézetet nem lehet rögtönözni.
Olimpia, súlyemelés. Kijön a szovjet
versenyző. Hofi hosszasan készülődik.
Magnéziumot ken a kezére. Persze, hogy
képzeletben. Előtte a súly. Persze, hogy
képzeletben. Rajta a súlyok. A KözelKelet meg a szocialista országok. Hofi
készülődik. Közben néhányszor beugrat.
A helyzetből adódó minden poénlehetőséget kihasznál. Aztán végre felemeli a
súlyt, fenn van, Hofi arcán kimerült és
boldog mosoly - és hirtelen kiugrik a
szerepből, és arcán a felháborodott grimasszal a szemünkbe vágja: Legalább
nyögnének hozzá! Jó poén ez önmagában
is. Hát még, ha megértjük.
Tud énekelni, táncolni, parodizálni,
szóval mindent, de ez fel se tűnik. Szavalókórust alakít. Négytagú szavalókórust.
Négy különböző embert. Átugrik az
egyikből a másikba. A retinánkon egyszerre van rajta mind a négy ember. Lökdösik egymást. Vitatkoznak egymással.
Hofi el tudja játszani Karinthy álmát,

arcok és maszkok
hogy ő két macska és játszik egymással.
Mégsem ez a lényeg. Nem az a fontos, mit
tud eljátszani, hanem az, hogy ő ki-csoda.
Teremtett egy típust, amelyet nem csak
szeretni, de tisztelni is lehet. Ez a típus
talán megvolt már előtte is, hiszen mi az,
ami nálunk ki ne termelődne, de színházba
Hofi hozta először. Ez a típus nem a
chaplini kisember élő és továbbélő
változatainak egyike. Hofi nem kisember.
Hogy kicsoda ő tulajdonképpen? Vagány?
Plebejus gúnyolódó? Több ennél. Sokat
megélt örök racionalista, javíthatatlan
gondolkodó,
egészséges
vigyor,
kérlelhetetlen ember.
Ha véletlenül elolvassa, amit róla írtam és őszintén : mi a csudának olvasná el,
majd pont én fogom neki őt magát
megmagyarázni -, akkor, szinte magam
előtt látom: elhúzza a száját, felvonja a
szemöldökét, és azt mondja: Nnnnna. És
ezzel végem, ki vagyok készítve. Körülöttem mindenki rajtam röhög, még én is.

Pécsi Sándor
(1922-1972)

Tavaly március i8-án múlt ötven éves. Az
alábbi összeállítás szerkesztője ebből az
alkalomból elkezdett egy írást Pécsi
Sándor elmúlt tíz évéről, melynek tanúja
volt. Novemberben akart bemenni a
Madách Színház próbájára, élvezettel
figyelni, hogyan alakul a Falstaff - ez a
ragyogó szerep egy nagyszerű művész
színpadi megformálásában.
A próbákon már nem láthatta. November
4-én bemondta a rádió: meghalt Pécsi
Sándor.
Nehezen hittük el. Most gondoljunk
mégis az élő Pécsi Sándorra, s idézzük fel
immár az elmúlt három évtizedet.

Tiszta vizet a fejekbe ... (Mikroszkóp Sín- pad)
Írta: Miklósi Ottó, Pajzs Gábor, Peterdi

Pál, Somogyi Pál, Sós András ötleteinek felhasználásával: Hofi Géza, Marton Frigyes,
Szilágyi György és Komlós János. Rendezte:
Marton Frigyes, játsszák: Bilicsi Mária, Gera
Zoltán, Harkányi Endre, Hofi Géza, Komlós János, Molnár Péter, Pécsi Ildikó,
Pongrácz Imre, Szigeti András, Varga József
Tiszta vizet a fejekbe! (Mikroszkóp Színpad)
Pécsi Ildikó és Harkányi Endre (Iklády László
felvétele)

„Különb akartam lenni, mint mások.
Tisztán emlékszem, hogy kilencéves koromban drága jó nagyanyám egyszer
igazságtalanul megpofozott. Sértettségemben két alternatíva állt előttem. Vagy
öngyilkos leszek, vagy megmutatom.
Megmutatom, hogy nagy ember leszek, és
akkor majd szégyellni fogják ezt a pofont.
Nem az öngyilkosságot választottam, a
másik
út
praktikusabbnak
tűnt.
Esztendőkön keresztül papnak készültem.
Tizennégy éves voltam, határoztam; nem
az egyház, hanem Thália papja leszek."
(Film Színház Muzsika, 1961.
A Lelkes Évával folytatott beszélgetésből)

Szülei akaratára a sárospataki kollégiumba került. Érettségi után a jogra
iratkozott, két szemeszter után azonban
otthagyta. Rendezőgyakornok lett a filmgyárban. Ezután jelentkezett a Színiakadémiára, fel is vették. 1944-ben fejezi be
színi tanulmányait. Egy vizsgaelőadására
így emlékszik vissza Dalos László 1969ben a Film Színház Muzsika című lap
Színészarcok sorozatában megjelent írásában: „Ott állt egy zömök s már akkor kopaszodó fiatalember a Zeneművészeti Főiskola kistermének színpadán, s mondta
egy naiv, tiszta ember megbékélő mondatait (egy emberölés miatt halálra ítélt
szegedi parasztot játszott, bizonyos Karácsony Jóskát, akinek egy éjszakája

volt már hátra az életből, a siralomházbeli) - ott állt egy végzős színinövendék, s
ahogy állt, ahogyan lépett, amint
csizmájához vagy a borospohárhoz nyúlt :
minden gesztusa, játéka ma is előttem van.
Emlékszem, arra a kérdésre kerestem
közben a választ: kit utánoz? Nem
utánzott senkit. Kihez hasonlít? Nem
hasonlított senkihez. Akkor még így
nyomtatták ki a nevét a színlapra: Péchy
Sándor."
1945-ben Miskolcon, Sátoraljaújhelyen,
Szombathelyen játszott, majd 1946-ban
jelentkezett a Művész Színházba. Meghallgatták. Felvételének körülményeit így
idézi fel Dalos László az előbb említett
írásban:
„Mi mindent játszott vidéken? Például a
nagypapát az egyik divatos vígjátékíró
darabjában. Jó, menjen fel a színpadra,
mondjon belőle valamit. Ekkor elővett a
zsebéből egy darabka ceruzát, a szájába
tette, középre, és elkezdett nagypapásan
motyogni .
Mit játszott még? Ficsúrt
a Liliomban. Tessék ... Ekkor a bal
sarkába csúszott le a ceruzadarab, úgy
mondta a szöveget. Egyre jobban tetszett.
Amikor pedig a ceruzacsikk a szája jobb
sarkába vándorolt és fölfelé meredt, mint
égy hajdan elegáns szipka, ő pedig
mondani kezdte az Éjjeli menedékhely
bárójának szerepét - már teljes volt a
sikere. Szerződtették."
1946
Giraudoux: Trójában nem lesz, háború
„A színpadon félsötét, aki beszél, alig
látszik. De ha látszanék is, a közönség ezt
az új színészarcot még amúgy sem ismerné. A nevet sem: Pécsi Sándor. Ki ez?
Fiatal, öreg ? Honnan jött? A nézőtéren
zizeg a színlap az emberek kezében,
félsötétben böngészik a szerepet játszó.
ismeretlen színész nevét. A szerep az árbocmester szerepe Giraudoux művében, a
Trójában nem lesz háborúban. Ki ez, aki
ilyen erővel láttat, meleg tájat láttat, felforrt emberpárt láttat egy szűk és bizony
megkopott nézőtéren, oly távol az akháj és
trójai vizektől? Mert a Művész Szín-ház
akkori nézőtere kopott volt, az emberek
lelke pedig szűk még a művészet
befogadására.
Alig múlt el akkor még a háború Pestről
és a világból. De a nézőtéren izgatott
keresgélés kezdődött a félsötétben a színlapon: ki ,játssza az árbocmestert? Ki
játssza így? Pécsi Sándor. A nevét egy
csapásra így ismerte meg félsötétben a közönség. S mire utána eljátszotta ugyan-

