
KAPRONCZAY KÁROLY

Egy humoristáról komolyan 
Tabi László különös élete és munkássága

A most nyomdai napvilágot látott könyv – A humorista – Tabi László és a pesti zsidó hu-
mor 1945 után – szerzQje, Pelle János két kérdést vetett fel önmagának és az olvasónak: 
„mi értelme az 1989-ben meghalt Tabi László humoristáról könyvet írni napjainkban? Kit 
érdekel ez a divatjamúlt figura, akinek a nevét már csak az idQsebb korosztály ismeri?” 
Tabi László (1910–1989) napjainkban már elfelejtett humorista, pedig a magam korában 
a Ludasi Matyi – az adott korszak egyetlen magyar szatirikus lapja – fQszerkesztQje (1957 
és 1976 között), aki tudott igazodni a kommunista kultúrpolitika követelményeihez. A he-
tilap valódi szatirikus élclapként csúcskorában 650 ezer példányban jelent meg és a pesti 
zsidó humor képviselQje volt. Tabi életm_vérQl azt tartják, hogy a „legvidámabb barakk” 
hangulatát javította, és ez napjainkra már menthetetlenül elavult. Az is igaz, hogy a Kádár 
János nevével fémjelzett rezsim hivatalos humorának évtizedeken keresztüli egyetlen 
élclapja volt. Talán ez is magyarázza, hogy a rendszerváltozás éveiben a Ludas Matyi – 
egy-két túlélési kísérlet után – végül utód nélkül megsz_nt.

Napjainkban a számtalan médiafelület mellett a nyomtatott sajtónak behatárolódott 
a mozgástere, az ötletes, szórakoztató írások is kiszorulnak az újságokból. Szellemesen 
jegyzi meg Pelle János, hogy a „humoreszk, mint m_faj ugyanúgy elt_nt, mint a forint 
váltópénze, a fillér. A mulattatásnak az a formája nyert nálunk polgárteret, amit az ameri-
kai stand up comedy m_faját utánzó Dumaszínház m_vel. Siralmas, nyögvenyelQs poéno-
kat halmozó produkciói nyomtatásban nehezen, vagy egyáltalán nem reprodukálhatók.” 
A 20. század pesti humorát a sokszín_ség és az életszer_ség jellemezte, ami páratlan volt: 
az egyes élcek írásban és szóban egyaránt megjeleníthetQk voltak, amit kiegészített a ka-
rikatúra, az élclapok – gyakran a napisajtó – elmaradhatatlan m_faja. A mindennapi életet 
nyomon követQ, az adott helyzetet más oldalról is bemutató pesti humor igazi mesterei 
zsidó írók, újságírók, kabarészínészek voltak, valami olyan sajátos hangulatot adtak az 
élet vicces megjelenítésének, amit letagadhatatlanul „pesti zsidó humornak” neveztek. 
Az 1945 utáni humoreszk világának nagy mesterei voltak Gábor Béla, Darvas Szilárd, 
Kellér DezsQ, Királyhegyi Pál, az Izraelben népszer_vé vált Kishont Ferenc, a Londonba 
letelepedett Vajda Albert, illetve a Ludas Matyi szerzQi gárdája, Mikes, Dalmáth stb. 
Az úgynevezett nagy nemzedék tagja volt az 1910-ben született Tabi László is, aki 
munkaszolgálatosként megjárta az ukrajnai frontokat, de a túlélés „akarása” hazahozta, 
úgy, mint az egyik humoreszkjének kedves figuráját, aki egy lyukas vödörrel jön haza 
Ukrajnából, mintha vízért küldték volna el. Mindent elölrQl kellett kezdenie, de sikerének 
titka a rendkívüli politikai alkalmazkodó képessége. Tehetséges ember volt, a megszerzett 
pozícióknak megfelelt és meg akart felelni, közben sikeres színpadi szerzQ, újságíró és 
vidám könyvek írója is lett.

Az elQbbiekkel ellentétben magánélete már nem volt ilyen szerencsés, sQt házasságai 
sem voltak sikeresek. Könnyen mondhatnánk felette ítéletet: m_vész ember volt, így 
alakultak dolgai! A családi ügyei is jól tükrözi annak a hatalomhoz szorosan kötQdQ, po-
zícióit megtartani akaró emberhez, aki mindenképpen „szalonképes” akart maradni. EttQl 
függetlenül nem volt talpnyaló. Talán nem idevaló idézet tQle, amikor az 1970-es években 
igazi „talpnyaló, behódoló” kabaréval kísérleteztek a NagymezQ utcában. Ekkor Gábor 
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Andort idézte: „Segget nyalva nem lehet röhögni!” A rendszerváltást közelítQ idQben már 
lassan elfeledték, a színházi pódiumokról lekerültek darabjai, könyveit nem adták ki.

Hogyan született meg Pelle János könyve? A szerzQ Tabi László unokaöccse, bár a csa-
ládok alig tartottak kapcsolatot egymással. Pelle János váratlanul törvényességi gyámja 
lett nagybátyja Erika nev_, intézetben élQ, pszichésen beteg leányának, Pelle ezt a felada-
tot lelkiismeretesen teljesítette, sQt 2010-ben váratlanul átadtak neki egy csomagolópa-
pírba bugyolált, spárgával átkötött paksamétát. Ebben az unokanQvérére vonatkozó iratok 
mellett talált egy mintegy ötvenoldalas, gépelt szöveget, melyet Tabi Erika édesanyja írt 
Tabi László igazi arca címmel. A leleplezésnek szánt – különben zavaros – írás rengeteg 
életrajzi adat mellett a Belügyminisztérium belsQ elhárításától szerzett, Tabi Lászlóra vo-
natkozó nyomozati anyagokat is tartalmazott. A kissé kusza anyag a szerzQt jelentQs levél-
tári, könyvtári kutatásokra ingerelte. „A téma, már családi érintettség miatt is, felkeltette 
érdeklQdésemet, úgy döntöttem, hogy utánanézek a benne szereplQ állításoknak, és rész-
leteket idézve belQle, leírom a saját »verziómat«. Hónapokig búvárkodtam a Széchényi 
Könyvtárban, s ha már ott voltam, megismerkedtem Tabi pályatársaival is… Végül jóval 
terjedelmesebb kézirat született, mint amit »megörököltem«.

Végigolvastam, és nem tudtam eldönteni, hogy m_vemet melyik m_fajba soroljam. 
Dokumentumokat és szatírákat újraközlQ, terjedelmes esszéregény született? Rekviem a 
pesti humorért? Emlék- és szellemidézés? Szabad a gazda. […] Ahol a tények nem álltak 
a rendelkezésre, ott az emlékeimet idéztem, és rekonstruálni próbáltam az eseményeket. 
Valószín_leg nem tévedtem sokat.”

Pelle János könyve ugyan nehezen sorolható a fent említett m_fajokba, de remek esz-
közökkel – egy ismert egyén életén keresztül – ábrázolja a 20. század második felének 
sajátos pesti (és hazai) hangulatát, a politika látható és láthatatlan behatolását a minden-
napokba, az emberek életébe, emberi kapcsolatokba. Ha nem is tudjuk pontosan meghatá-
rozni Pelle János könyvének m_faját, de kiváló kultúrtörténet és korrajz a Kádár-korszak 
éveirQl.

(Pelle János: A humorista. Tabi László és a pesti zsidó humor 1945 után. Budapest, 
K. u. K. Könyvkiadó, 2013, 208 p.)


