
boldogul a merev, megközelíthetetlen,
hideg női alakok megformálásával.
Donna Diánaként új színeire talált rá,
mindenekelőtt alkalma nyílt megmutat-
ni, hogy - remélhetőleg további szere-
pekben is kamatoztatható - egyéni
humora van. Partnere, Teodoro szerepé-
ben meglepetésként hat az éppenséggel
nem hősszerelmes típust megtestesítő
Rosta Sándor, de tegyük hozzá rögtön,
hogy kellemes meglepetés ez. Rosta
bumfordi, mérsékelt észbeli képességek-
kel rendelkező, kissé puhány, mindazon-
által jólelkű, ravaszkodó, a maga érde-
keiről egyetlen pillanatig meg nem
feledkező figurát rajzol az írnokról -
merőben másfélét, mint színpadi elődei.
Túlzásoktól tartózkodó, pontos gesztu-
saival olyan karaktert épít fel, amely
önmagában is újabb színpadi komikum
forrása. Az előadás harmadik erőssége a
Tristant játszó Eszes Sándor robbané-
kony temperamentuma, remek mozgás-
kultúrája, mindig mértéktartó eszközök-

kel humort fakasztó gesztusai, hang-
súlyai. Említést érdemel még természetes
hangvételével, üde színpadi megjele-
nésével Varga Kata mint Marcella. Ki-
rívóan gyenge teljesítménnyel a produk-
ció egyetlen közreműködője sem vádol-
ható, ám egy-egy, a nívós összteljesít-
ményen belül immár fülsértőnek számító,
a legrosszabb hajdani faluszínházi
modort idéző megszólalás az apróbb
szerepek alakítóinak szájából, félreérthe-
tetlenül jelzi, hogy kívánatos a társulat
további erősítése, mégpedig a kisebb
szerepeket is színvonalasabban megolda-
ni képes epizodistákkal.

Lope de Vega: A kertész kutyája (Józsefvárosi
Színház)

Díszlet- jelmez: Gyarmathy Ágnes m. v.
Rendező: Giricz Mátyás.

Szereplők: Andai Györgyi, Rosta Sándor,
Eszes Sándor, Beregi Péter, Ragó Iván,
Varga Kata, Szilágyi Zsuzsa, Horváth Éva
f. h., Orbán Károly, Kincses Károly, Köl-
gyesi György, Dimulász Miklós, Szabó
István.

P. MÜLLER PÉTER

Da Capo al (In )fine

Koenigsmark-bemutató Kaposvárott

A szerző jelenlétében mutatta be 1985
novemberében a kaposvári Csiky Gergely
Színház Alex Koenigsmark Agyő ,
kedvesem című zenekari bohózatát. A ma-
gyarországi bemutatóként műsorra tűzött
darab szerzőjéről a hazai dokumentációk
vajmi kevés információt tartalmaz-nak,
így adatokért a legautentikusabb
forráshoz, magához a szerzőhöz fordul-
tam. A negyvenéves cseh drámaíró
eredetileg filmdramaturgiát tanult, de
sohasem dolgozott filmdramaturgként.
Pályája egy korábbi szakaszában a prágai
Činoherní stúdió (nem azonos a Činoherní
Klubbal) színházi dramaturgja volt két
esztendőn át. Ennek az idő-szaknak a
gyümölcse az Agy ő , kedvesem, mely
azonban mégsem a Činoherní stúdióban,
hanem a prágai Rokokó szín-házban került
először színre. Itt azonban a bemutatóval
egyidőben a darabot - nem technikai okok
miatt - levették a műsorról. A további két
csehszlovákiai premier nem sokat őrzött
meg a mű eredeti szelleméből. Ez a
mostani magyarországi bemutató az,
amely az eddigi előadások közül a
leginkább hű a darab szemléletmódjához,
és amely valóban autentikus színpadi
megformálása a drámának.

Alex Koenigsmark évek óta szabad-
úszó, a televíziónak és a filmnek dolgozik,
ebből tartja el magát; a drámaírást
„szerelemből" csinálja, mint mondta,
életében ez a „desszert". Eddig tizenegy
darabot írt, ebből kilenc került bemuta-
tásra. Legtöbb helyen játszott drámája az
elsőként írt Látszat-szigetek. További
művei: Edessa, Troilus és Cressida (Shakes-
peare alapján), Ki beszél a lóval?, Kabaré -

mostanra, Mnyaú, Kísértetek, valamint két
gyerekdarab, a Volt egyszer egy sárkány és
a Ko ldus é s királyfi (Mark Twain alapján).
Az Agyő . . . nemcsak az első nálunk
bemutatott drámája, ha-nem az első
magyarul megjelenő műve is lesz. Mint a
darab fordítója, Varga György elmondta,
az Európa Kiadó a Modern Könyvtár
sorozatban 1986 folyamán megjelentet
egy kötetet Négy mai cseh dráma

(al)címmel, s a négy mű

Rosta Sándor és Andai Györgyi A kertész kutyájában (Józsefvárosi Színház) (Sárközi Mariann felv.)



gári társadalom mélységes válságát le-
leplező történet" kerül színre, melyben
megláthatjuk, hogy ahol a hazugság, a
korrupció, a gyávaság, a kapzsiság stb.
uralkodik, ott a szerelemmel is baj van. A
dráma a továbbiakban hat jelenetre
tagolódik, s az egyes jeleneteken belül
mindig más-más szereplő konferálja be a
soron következő zenei tételeket, összesen
tizenötöt.

Az esküvő előtti nap reggelén a ház-
mester szitkozódva fedezi fel, hogy valaki
az udvar sarkába piszkított (a második
részben majd Eduárd, a vőlegény véletlenül
leleplezi, hogy a házmester az, aki naponta
nyomot hagy az udvaron). Dühét a lányán
tölti ki, aki együtt ébred Laskával, a
pincérrel. Ám rövidesen érkezik hajnali
kocogásából a kar-mester, akinek a
házmester segédkezik a reggeli
mosakodásban, és szolgálat-készen
beszámol a zenekarról tett titkos
megfigyeléseiről (ezeket megbízatásként
végzi). Hules, a zenekar gazdasági igaz-
gatója bizonyos értelemben a házmester
riválisa, ugyanis a karmester őt is arra
használja fel, hogy titokban adatokat
gyűjtsön a zenészekről, a családtagokról, de
Hules többre is hivatott: arra, hogy
feloldódjon mestere szolgálatában, most
éppen az esküvői előkészületekben. A
megjelenő zenészek, akik a szimfonikus
zenekar egy-egy hangszercsoportját egy
személyben képviselik (gyanítják, hogy a
többi tagra járó fizetést a karmester el-
sikkasztja), úgy vélekednek, hogy talán
nincs is szükségük erre a vezetőre. Ami-kor
azonban Blumová, a hárfás kis-asszony
szövetségeseket keres a zenész-társak
között a karmester ellenében,

Lukáts Andor (Házmester) és Jordán Tamás (Culik) az Agyő, kedvesem kaposvári előadásában

akkor a három férfi azonnal megfutamodik.
De amikor a szaunában Eduárd, a

vőlegény száján kicsúszik, hogy „de hát
mit akarnak csinálni a főnökkel? Meg-
ölni?", a három zenész kapva kap az
alkalmon. Gyufával sorsot húznak, és
Eduárd húzza a rövidebbet: neki kell
megölnie a karmestert. Megérkezik az
esküvőre a főnök neje és leánya - a
menyasszony jól láthatóan terhes. Köz-ben
fény derül néhány régebbi kapcsolatra:
Nebesky, a hegedűs öt évig járt a
menyasszonyával, a karmester közelebbi
kapcsolatban lehetett Blumovával, Eduárd
nőcsábászi szerepben mutatkozik be, és
elcsábítja a házmester leányát, Sonkát.
Legénybúcsú.

A második felvonás másnap, vasár-nap
reggel kezdődik. Az Eduárd által tetten ért
házmester a főnöknél esedékes reggeli
jelentését elsinkófálja. Egy újabb tettenérés
következik: a karmester az ágyban lepi meg
nejét és Hulest. A házastársi veszekedés
paródiája után Čulik, a karmester - immár
négyszemközt - leteremti Hulest, aki az ő
megrendelésére feküdt le az asszonnyal
(csakhogy a szauna minden erejét kiszívta).
A zenészek egyre izgatottabbak, a
rosszullét környékezi őket, amikor Eduárd
a gyilkosság tervét ismerteti: este az álarcos
mulatságon majd kimennek a biztosítékok,
s a sötétben mindannyian Čulikra vetik
magukat. Ám a színfalak mögött lezajló
esküvői ceremóniát meglepő fordulat
követi. Čulik kacsavadászatra hívja a vejét,
a kínálkozó alkalommal azonban Eduárd
nem tud élni, nem meri le-lőni apósát, s
egész tervétől eláll, ami-kor Čulik kijelenti:
„átadom neked ezt a zenekart". Az első
zenekari értekezleten Eduárd nagyratörő
tervekkel áll elő, fürdőzenekarból igazi
szimfonikusokká akarja változtatni az
együttest - ez azonban elakad a kottát sem
ismerő zenészek ellenállásán.

Elkövetkezik az álarcosbál, ahol Eduárd
javaslatára cseh rulettet játszanak (a
sötétben mindenki üti-veri azt, akit ér), ám
a felgyulladó fényben nem Čulik, hanem
Eduárd lóg megfojtva és leszúrva a hárfán.
Helyreáll a régi rend, a következő
jelenetben a zenészek elégedetten
hangolnak, Blumová kivirulva pengeti a
hárfát (az újat), jön egy fuvolás lány, és az
öttagú szimfonikus zene-kar Culik
vezényletével - a szerzői utasítás szerint -
„valami tipikus sétány-hangverseny-
darabot kezd játszani, mi-nősíthetetlenül,
mint mindig".

egyike Koenigsmark Agyő , kedvesemje
lesz.

A szerzőt ez a „zenekari bohózata" a
cseh drámairodalom huszadik századi
hagyományainak egyik jelentős folytató-
jaként mutatja be. E hagyomány legfőbb
jellemzője - Zádor András meg-
fogalmazásában - „az általános emberi
problémákat érintő, tehát filozófiai-tár-
sadalmi igényű mondanivaló, a minden-
kori európai áramlatok befogadása és
hazai talajba ágyazása". A hatvanas évek-
ben indult cseh drámaírók, mint Havel,
Klima, Smoček és mások ezt a kettős
kötődést a kor hangján szólaltatják meg:
egyfelől Ionesco, Beckett, Pinter szem-
léleti és dramaturgiai hatása érvényesül
műveikben, másfelől alakot ölt a „cseh
abszurd". Koenigsmark a kelet-európai
abszurdnak abba a vonulatába látszik
tartozni, melynek legismertebb nemzeti
képviselői a bolgár Radicskov, a román
Sorescu, a lengyel Mrożek, a magyar
Örkény. Az Agyő , kedvesem a legfőképpen
abban közös e kelet-európai abszurdok-
kal, hogy részleteiben tele van irreális,
hihetetlen elemekkel, egészében azonban
riasztóan és elgondolkodtatóan valóságos.

A darab egy hegyvidéki üdülőfaluban
játszódik. Szereplői: egy karmester, a
felesége és menyasszony leánya, a vőle-
gény (zongorista), a zenekar (egy-egy
hegedűs, tubás, hárfás, ütős s majd a
darab végén egy fuvolás), valamint a
zenekar gazdasági igazgatója. Az üdülő-
hely személyzete: a házmester, a leánya
és egy pincér (az is zenész). A darab
ironikus nyitányában Hules, a gazdasági
igazgató elmondja, hogy itt egy „a pol-



A történet bizonyos pontokon Fellini
Zenekari próbáját idézi, de e filmbeli pa-
rabolához képest Koenigsmark. drámája j
óval összetettebb, és nem egyszerűen a
vezető(k) és a vezetettek kapcsolatát, a
módosuló erőviszonyokat példázza, hanem
a hatalom érvényesülési módjait és
kontraszelekciós mechanizmusait, a
kiüresedett magánéleti és hivatásbeli
szerepeket, egy látszatvilágot, amely
mögött sehol sem található az igazi. A
karmester elleni lázadás Fellininél is a
karmester megerősödésével végződik, s a
fine helyett ott is da capo kezdődik elölről
minden, befejezhetetlenül, örökkön-
örökké.

Az Agyő, kedvesemnek ez a folytonos
ismétlődést példázó világa azonban nem
elsősorban Fellini filmjével, hanem az
abszurd drámával rokon. Ott mutatkozik
meg úgy a mű jelene, mint ami már időtlen
idők óta készen áll, és a darab lezárulása
után is ugyanígy meg fog maradni. Ez a
körkörös szerkesztésmód egyben
világmagyarázat. Koenigsmarké is az.
Bohózati keretek között végig-nézhetjük,
hogyan konzerválja pozícióját a hatalom, s
a kezében levő eszközökkel (elsősorban
megfélemlített vagy lekötelezett
emberekkel) hogyan képes a fennálló
viszonyok változatlanságát biztosítani. A
karmester kezében van az információ és a
pénz: az információkat két szintről szerzi
be, alulról, a ház-mester megfigyeléseiből
és hangulat-jelentéseiből és felülről (vagy
inkább középszintről), a vezetői
tapasztalatokkal rendelkező Hules, a
gazdasági igazgató révén. Ez utóbbi a
pénzügyek, a redisztribúció intézője is. A
zenészek ugyanis alulfizetettek és
alultápláltak, és a megélhetésükért
reggeltől estig játszaniuk kell: temetésen,
esküvőn, utcán, bárban. A karmester
mindenről tud : és mindenben benne van a
keze. Utódját is maga választja ki, ám
gondolkodás nélkül elsöpri (elsöpörteti) az
útból, amikor Eduárd változtatni kíván „a
repertoáron".

Nem mintha Eduárd sokkal különb
volna: egykor ő jelentette fel zenésztársát,
Laskát, aki azóta pincérként dolgozik, s
csak kedvtelésből ül oda a zongorához,
dzsesszt játszani. A mű alakjai kivétel
nélkül kiábrándítók, a zenészek egyike
sem ébreszt együttérzést, mind-annyian
kisszerűek, gyávák, meghunyászkodók.
Beszűkült világukban Sechtl csak a
hangszerével, a tubával van elfoglalva,
Stephanek - a dobos - folyton a családját,
öt gyerekét emlegeti,

Nebresky - a hegedűs - szólistakarrier-ről
ábrándozik. Čulikova bosszúból él együtt
a férjével, mint mondja „én vagyok a te
legnagyobb büntetésed, ezért maradok
veled".

Ez a komikusra hangszerelt, gyakran az
abszurditásba hajló történet egészé-ben
véve egyáltalán nem mulattató. Mert
hiteles, mert azzal szembesít, hogy így
van. Nem elvont térben és időben, nem
elvont magatartásformák képében jelenik
meg, hanem itt és most érvényesen.
Valahol Kelet-Európában. A művet
behálózó politikum pedig nem válik el a
dráma szövetétől, hanem egy vele. A
hatalom játékai úgy itatják át a hét-
köznapokat, hogy a hétköznapok nem
mások, mint a hatalom játékai. Ahol
nincs társadalmi nyilvánosság, ott nincs
művészet sem. Csak térzene, amit a kottát
ismerő, tehetségtelen dilettánsok játsza-
nak unottan és elviselhetetlenül. A járó-
kelők pedig boldogok e látszatnyilvá-
nosságért, mert végre egyszer előttük
történik valami. Hiszen még a hamis
intonáció is spontaneitás. Kottából és
karmesteri vezénylettel is.

Gothár Péter kaposvári rendezése
stílusjegyeiben a rendező korábbi szín-
padi munkáit (a Farsangot, a Gőzfürdőt, a
Revizort) idézi és fejleszti tovább. Az Agyő,
kedvesemre is a koncepcionális erő, a
részletek elmélyült kidolgozása, a
szereposztási és színészvezetési biztonság
s a szuggesztív színpadi megvalósítás a
jellemző. Gothár Péter ebben a művében
is a burleszktől a bohózati eleme-ken, a
komikus ötleteken át a kegyetlen
szembesítésig a színskála valamennyi
jegyét fölvonultatja. Politikus alkata ez-
úttal a darabválasztásban és a színpadi
megvalósításban egyaránt érvényre jutott.
Úgy villantja fel a dráma mélyrétegeit,
hogy közben a könnyünk csordul

a nevetéstől. A komikus ezúttal kari-
katurisztikus - jelleg a díszlet és jelmez
legfőbb jellemzője is.

Donáth Péter és Gothár Péter a néző-tér
felé lejtő színpadán egy nyaraló-udvar
látható. A fólia-tóparton cölöpökre épült
nyaraló két szárnya perspektivikusan
határolja a színpad két oldalát. A két
téglaszínű, sátortetős épület közül a bal
oldali egyszerre idéz egy kabinsort és egy
szállodafolyosót (öt ajtó nyílik rajta), a
jobb oldali pedig a teraszt, a bárt és az
étterembe vezető utat jelzi. E terasz
előterében egy piros zongora áll, az udvar
fölé billenve (ezen játssza Laska, a pincér
kedvelt melódiáit). A háttérfüggöny
(tervezője és készítője Gáspár András)
egy hegyi térképet ábrázol, az üdülőfalu
fölötti turistautakat, hegycsúcsokat,
falvakat. A szaunában játszódó jelenetet a
rendező úgy oldja meg - egynéhány
másodpercnyi sötét alatti
„átdíszletezéssel" -, hogy a színpadot
megvilágítatlanul hagyja, és csak a
színpad előterébe helyezett, né-hány
lécből álló stilizált szaunát világít-ja meg.
Hasonlóan gyors és szellemes a
kacsavadászat színterének kialakítása is.
A jelenetek között átvezető sötétben a
nyaralóépületek eltűnnek a zsinór-
padláson, és a színpadon a cölöpökön álló
stégek maradnak.

Nem kevésbé ötletesek az egyes
maszkok és jelmezek. Jordán Tamás
Čulikként bozontos szemöldökkel van
öregítve; Lázár Kati, a neje tiroli kosz-
tümben, a fején stüszikalappal jelenik
meg; Csákányi Eszter, a lányuk put-
tonyként viseli a hasán a terhességet;
Lukáts Andor, a házmester magas szárú
fűzős cipőben, hosszú köpenye fölött
fekete műbőr mellénnyel, fején ócska
kalappal, orrán vastag szemüveggel
jelenik meg; Hunyadkürti György, a
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dobos füléből nagy csomó vatta lóg ki;
Varga Mária irritáló kék színű kosztüm-
ben, nagy szemüvegben lép színre; Kulka
János, a pincér, hátrafésült, le-nyalt
frizurát visel stb. No és az elmarad-
hatatlan strandpapucs, öltönyhöz és
szmokinghoz egyaránt, ahogy az üdülő-
helyen szokás, és persze nem a vietnami,
hanem a kétpántos - a kényelmesebb.

A zenekari bohózat zenéjét Selmeczi
György és Fuchs László szerezték. Az
alcímmel ellentétben a darabban nem sok
muzsika van, a nyitó és a záró tér-zene
mellett csak a jeleneteket átkötő közzenék
és a pincér zongorázásai. Ez utóbbiban az
artisztikus, az előbbiben a korlátolt,
panelekből építkező - s így egyben a
stílusparódia szerepét is be-töltő -
harmónia- és dallamfűzések az uralkodók.
Teljes összhangban a szereplők
korlátoltságával és közhelyvilágával.

Az előadásban a tételeket a szereplők a
színpad jobb oldali előterében álló
mikrofonba mondják - konferálják - be.
Ez a behangosított mikrofon sokféle
játékra ad lehetőséget. Az egyik
legszellemesebb az, amikor a házmester,
sötétben tapogatózva, a zseblámpájával
világítja meg a mikrofont és önmagát.
Gothár Péter ezekbe a konferálásokba is
belop egy kis jellemzést az egyes sze-
replőkről. Amikor az első reggelen Culik
a kocogásból megérkezik, itt, az
előadásban majdnem megfullad. A ház-
mesternek kell őt - hosszas tétovázás után
(„de hát illik ez ?") - hátba vágnia. Majd ő
hozza a hokedlit, fölül a lavórral, alul a
szódásüveggel, és segít a kar-mesternek a
mosakodásban. A pontosan koreografált
tisztálkodási jelenetben a vezénylő hátára,
hóna alá, majd szájába nyom egy-egy
spriccentést az üvegből. Čulik pedig a
szájából a szikvizet a tenyerébe köpi, és
megmossa vele az arcát. Közben a
házfelügyelő - noteszát elővéve - leadja a
reggeli jelentést. Így arról is beszámol,
hogy azt mondta neki a hegedűs, hogy
menjen a ... Hogy hova, azt a nézők.
Jordán Tamásnak a kéttagú szót némán
formáló ajkáról le-olvashatják.

A tisztaságmániás házmester rendsze-
resen ellenőrzi a cipők talpát. Amikor
Hules tiltakozik e zaklatás ellen, Lukáts és
Helyey akrobatikus birkózásba kezdenek.
Lukáts egy létra tetejéről veti ma-gát a
gazdasági igazgató cipőjére - végül is nem
eredménytelenül. A házmester az előadás
során az egész színházra is ügyel - hol az
emeleti páholyban, hol a föld-szint balon
bukkan fel, és fenyegetőzik az éneklő
pincérrel. Csákányi Eszter az állapotos
Elén szerepében ugyancsak akrobatikus
mutatványokat hajt végre.
Kelepfellendülést és átfordulást a folyosó
korlátján (természetesen a hasán), orra
bukik a földön, és a hasán terül el stb. Az
egész terhességet abszurd módon kezeli.
Amikor a ceremónia után Elént ájultan
hozzák be a zenészek a szín-padra, ezek a
burleszkbe hajló bizarr játékok csak
fokozódnak. Az ara lábait fogó két
„gyászhuszár" elakad a terasz korlátjában,
erőltetik az átjutást, majd az erőltetés úgy
folytatódik, hogy köz-ben a korlát az
ifiasszony combjai közé kerül.

Culik a karmesteri pálcát tokban hordja
magával, és néha barátilag a tokkal a
szereplők combja közé csap, a
legérzékenyebb pontra, egy-egy gyors
cuppantás kíséretében. Ez a „bratyizás" a
karmester állandó színpadi jellemzői közé
tartozik. Eduárd színre lépésekor úgy
mutatkozik be, hogy két mondat után arra
kéri Sonkát, hadd súgjon a fülébe valamit,
és súgás gyanánt hatalmas
nyelvcsapásokkal veszi birtokba a
pincérnő fülét. Ugyancsak Eduárd -
Bezerédy Zoltán - a főszereplője annak a
jelenetnek, amelyben a hegedűs nyomába
szegődik, hogy hátulról befogja a szemét,
de mindig elakadnak a karjai valamiben.
Amikor végül utoléri Nebreskyt, az
ijedtében - a kezében tartott cipője
tisztításához összegyűjtött nyálat - kiköpi,
majd (már befogott szemmel)
megpróbálja cipőjével a nyál útját ke-
resztezni.

A fólia-tó sem csak díszlet a színpadon,
még a játék elején a pincért alakító Kulka
János valódi fejesugrással tűnik el benne.
A kacsavadászaton pedig innen bukkan
elő Hules (Helyey László),

aki a főnöknek előre szervírozta a lelö-
vendő madarakat. A színpadkép minden
eleme funkcionálisan működik, és ugyanez
mondható el a fenti példákban szereplő
(egy szalonértékrend szerint nem igazán
esztétikus) rendezői meg-oldásokról. Ezek
a poénok azonban nem elfedik, hanem
érvényre juttatják a rendező véleményét
erről a világról, és közönségességükben,
nyerseségükben, kegyetlenségükben többet
mondanak el az egyes szereplőkről, az
emberi (vagy pontosabban az embertelen)
viszonyokról, mint valamely költői mezbe
öltözte-tett kritika.

Gothár Péter ezekkel a gesztusokkal,
maszkokkal, látványelemekkel, ezzel a
szövegértelmezéssel azt igazolja, hogy
nagyon mélyen ismeri ezt a világot, és
lesújtó véleménye van róla. Hiába a ka-
cagás, a röhögés és a mosoly, a nézőben
belül egyre több keserűség gyűlik össze.
Mert Gothár olyan tükröt tart mind-
annyiunknak, amelyből nem egy retusált
képmás, hanem ezek a valóban torzan
fejlett arcok tekintenek vissza. Nemcsak
egyes zenekari tagok, hanem egész
zenekarok és karmesterek torzképei.
Ahogy mondani szokták, ne a tükröt
átkozd, ha a képed ferde. A z Agyő kedvesem
első bemutatóján a tükörben találtatott
hiba. Holott a művészetnek alapvető
társadalomkritikai küldetése van, s e
küldetés gyakorlásában a kaposvári társulat
jelentős példákat mutatott fel.
Koenigsmark első magyarországi
premierje a bemutatóknak ebbe a vonu-
latába tartozik. S a sikerben, a mondani-
való érvényre juttatásában kiemelkedő
szerep jut a színészeknek.

Az egyik legkidolgozottabb alakítás
Helyey Lászlóé, aki a csúszómászó Hulest
egyedi testtartással, mimikával és
hanghordozással formálja meg. Az állandó
megfelelni akarás egyik jegye az állítások
kérdő intonálása, a másik a várakozásteljes
arckifejezés, a harmadik a hajlékony test.
Helyey egészen kiváló, sokszínű figurát
teremt ebből az egy-dimenziós szerepből.
Legutóbbi epizód-szerepeiben sorra
bizonyította, hogy milyen sokoldalú és
érzékeny színész. Jordán Tamást kívül
mindössze a dús szemöldök teszi
tekintélyessé, de belül-ről épülő
szerepformálása rendkívül érzékeny
megfigyelésekről tanúskodik.
Karmesterként egész habitusa átalakul, és
szerepformálásának, a főnök voltról adott
kegyetlen rajzának jelentős része van az
előadás politikumának megfogal-
mazásában. Lázár Kati is új oldaláról

Jordán Tamás (Culik) és Lázár Kati (Culikova) a kaposvári előadásban (Fábián József felvételei)



mutatkozik be, az elnyomott és éppen
ezért gonosszá vált asszonyt formálja
meg, sok komikummal és parodisztikus
elemmel. Ez utóbbi jellemzi Csákányi
Esztert is Elén szerepében, de ez a jegy
nála időnként némi líraisággal és bájjal
egészül ki, Lukáts Andor már több
hasonló karaktert megformált, mint
amilyen itt a házmesteré, de mindig új és
új jellemvonásokat tár fel és mutat be
ezekben az alakokban. Itt e szimatoló,
kicsinyes, de hatalmaskodó házfelügyelő
egyik legeredetibb pillanata az, ami-kor
könnyező szemmel veszi tudomásul lánya
elutazását a városba. Hasonlóan eredeti az
ugrani vágyás („ha egy-szerre ugrana
harmincmillió házmester") megjelenítése
is.

A zenekar tagjai Bezerédy Zoltán,
Magyar Tivadar, Gyuricza István, Hu-
nyadkürti György és Varga Mária (vala-
mint nyúlfarknyi szerepében Tóth Eleo-
nóra). A legnagyobb szerepe Bezerédy-
nek van, remekül játssza el Eduárd pál-
fordulásait, s öröm volt látni, hogy gesz-
tusrendszerét jelentősen megújította.
Varga Mária a meg nem értett és el-
nyomott hárfás vénkisasszonyt olyan
hitelesen játssza, hogy alig ismerjük fel,
amikor a darab végén kivirulva jelenik
meg. A zenekar három oszlopos tagja az
előadásnak is három oszlopa: Magyar,
Gyuricza és Hunyadkürti a nyitánytól a da
capóig játssza egyenletesen magas
színvonalon a hegedűs, a tubás és a dobos
hálás szerepét. A két pincér, Kulka János
és Kristóf Kata. A Pécsről elszerződött
Kulka, aki előző társulatában döntően
főszerepeket játszott, itt jó példát mutat
színészi beilleszkedő- és
alkalmazkodóképességből. Kristóf Kata
pedig egy újabb fokkal lépett előbbre a
színészi pályáján.

Ha az előadás nem is hibátlan;erényei
mindenképpen ellensúlyozzák néhány
fogyatékosságát. Az eddigi dicséreteket
nem kisebbíti, csak árnyalja, hogy az elő-
adás második része veszít tempójából és
feszültségéből, s a rendezői ötletekből is
kevesebb jut erre a felvonásra.

Alex Koenigsmark: Agyő, kedvesem (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Fordította: Varga György. Zene: Selmeczi
György, Fuchs László. Díszlet és jelmez:
Donáth Péter, Gothár Péter. Rendező:
Gothár Péter.

Szereplők: Jordán Tamás, Lázár Kati,
Csákányi Eszter, Bezerédy Zoltán, Magyar
Tivadar, Gyuricza István, Hunyadkürti
György, Varga Mária, Lukáts Andor,
Kristóf Kata, Helyey László, Kulka János,
Tóth Eleonóra.

KOLTAI TAMÁS

Hajózni kell

A Komszomol Színház vendégjátéka

Mark Zaharovnak, a Komszomol Szín-ház
főrendezőjének lapunk e számában
található cikke fölment az alól, hogy
ismertessem a ,Juno és Avosz cselekmé-
nyét. A történet és a történelem különösen
szerencsés találkozásáról van szó.
Voznyeszenszkij, a librettó írója olyan
sztorira bukkant amerikai útján, amely
annak ellenére jó, hogy történetileg hite-les.
Ez nem paradoxon. Az operában ritkán
fontos, még ha történelmi eseményt
dolgoz is föl, hogy cselekménye
dokumentálható legyen. Másképp fogal-
mazva: a történeti szemlélet nem föltétele
a közvetlen hatásosságnak. A Borisz

Godunov zenedrámai minősége és históriai
hitelessége kikezdhetetlenebb, mint

Verdi Nabuccójáé, mégis az utóbbi lett egy
politikai mozgalom jelképe.

Rezanov gróf Ribnyikov és Voz-
nyeszenszkij modern operájában - a „mo-
dern" szót bízvást el lehetne hagyni a
műfaji megjelölésből - a korán születettek
nemzedékének tagja. A másik oldalról
nézve: az elkésett ifjúságé. Nyikolaj
Karacsencov játékából a kiöregedett
fiatalok zaklatott türelmetlensége árad,
ami nemegyszer elkeseredett dühbe vált.
Hajót kapni és kitörni. Sietni kell, már alig
van idő az elmulasztott lehetőségek
pótlására. A Juno és Avosz belső
feszültségét ez a türelmetlenség adja.
Rezanovot a dolgok révbe juttatásának
szinte már hisztérikus siettetése hajtja
előre és viszi a korai halálba. A tragédiáját
lezáró kóda meghatóan ellenpontozza
sorsát: Conchita harmincöt évig várt rá.
Ez az idő, ha kívül kerülünk a darab
világán, metaforikussá válik. Lehet száz
év is. Vagy kétszáz. Vagy még több. Ezt
pontosan kifejezi a narrátor mentalitása,
aki a jelenből visszatekintve első
reagálásként kineveti e várakozó maga-
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