
lûröket szatirizálja. Szegezdi Róbert mint rendôr, médiapszichiá-
ter és álértelmiségi svihák – az elôadásból nem egészen világos,
hogy ez hány szerep – a hûvös kívülálló szakértôi undokságával
tüntet. Ecsedi Erzsébet humorral és visszafogottan kerüli el az
anyóssémát. Gábor László nyafka, önimádó, ambivalensen vo-
nagló médiasztár, Holecskó Orsolya hiteles riporter, a három
agyatlan énekes – Mihály Péter, Szakály Aurél és Bot Gábor – a jó
ízlés határain belül marad, még egyikük burleszk tyúkafférjával
együtt is.

A tévé-show az elôadás végén a mûfaj és a kereskedelmi televízi-
ózás szolid szatírája: a budi köré, ahová az öngyilkos-sztár vissza-
vonult, plexikabint vonnak, és az ismert hang-fény giccsparádéval
készítik elô az eseményt. Ilyés Róbert enigmatikusan válogat a
kardok és tôrök között – annyi testi és szellemi energiát tud ma-
gába sûríteni, hogy elhisszük: bármi megtörténhet –, majd hirte-
len visszamenekül azilumába. A helyzetet – the show must go on –

a felesége menti meg: vállalja a gyilkos szerepét. Kényes pillanat,
de a hipotézis megkívánja és hitelesíti: a szatirikus vígjáték átmegy
nonszenszhorrorba. Erre jön a molière-i befejezés: a Hivatalos úr
(Zalányi Gyula) mint fentrôl (helikopterrôl) érkezô deus ex ma-
china utólag – mondhatni: post mortem – teljesít, megígér, kitün-
tet, kinevez, ahogy kell. A halott viszont halott.    

TASNÁDI ISTVÁN: MAGYAR ZOMBI
(Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)

DÍSZLET-JELMEZ: Vereckei Rita. KOREOGRÁFUS: Stefán Gábor. ZENE-
SZERZÔ: Horváth Károly. RENDEZÔ: Bagó Bertalan.
SZEREPLÔK: Ilyés Róbert, Pap Lujza, Szakács László, Farkas Ignác,
Tánczos Adrienn, Gábor László, Kiss Ernô, Szegezdi Róbert, Ecsedi
Erzsébet, Holecskó Orsolya, Mihály Péter, Szakály Aurél, Bot Gábor,
Szabó Viktor, Lendvay Zsóka, Zalányi Gyula. 
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Négyesi Móni, 
Gergye Krisztián és Ágens

T ó t h  Á g n e s  V e r o n i k a

A Mozart-mítosz és 
a Mozart-sztori

■ A Q U A  T O F F A N A  ■

gens kortárs Mozart-operája, az Aqua 
toffana vélhetôen markánsan külön-

bözô véleményeket és interpretációkat generál
majd, hiszen meglehetôs vakmerôség kell ah-
hoz, hogy valaki társszerzôként állítsa magát
Mozart mellé. Ágens Mozart Requiemjét ala-
posan szétszálazta, és összeszôtte saját radi-
kálisan különbözô zenei világával. Ráadásul
mindezt elsô szereplésekor a Tavaszi Fesztiválon.

Ágens utóbbi munkái kapcsán kikerül-
hetetlenül felmerül a kérdés: mit kezdjünk
a klasszikusokkal? Hagyjuk ôket a múltba
dermedni, vagy ébresszük fel ôket a ma-
gunk módján, vállalva, hogy ez humor és
pimaszság nélkül nem megy? Hiszen ha
egy kortárs mûvész valóban közel akar
jutni egy nagy klasszikushoz, nem teheti
meg vigyázzban állva és tisztelegve –
avagy, nôrôl lévén szó: szemlesütve puked-
lizve. Kôbe vannak-e vésve a remekmûvek?
Ágens önkényesen bekebelezi a Requiemet,
és egy saját Mozart-mûvet teremt magá-
nak, de ettôl a szeretetteljes kannibaliz-
mustól Mozart szent és sérthetetlen nim-
busza szerintem nem sérül. Biztosan lesz-
nek olyanok, akik szerint igen, de nem ez a
lényeges, hanem hogy az öntörvényû éne-

kesnô ebben a darabban igencsak kellemetlen igazságra mutat rá: a Mozart-mítosz
Mozart-sztorivá bulvárosodására és a világ egyik legnagyobb zeneszerzôjének „elmarci-
pánosodására”. Igen, Mozartot mindenki ismeri, de miért is? Mert csodagyerek volt?
Mert lehet, hogy megmérgezték? Mert szeretjük a Mozart-Kugelt? 

Á



kossága az eltérô énekhangok, hangszínek
találkozásából is gazdagodik: Ágens hang-
ja fémes, gyakran levegôs, változékony és
emócióval telített, míg Kiss Viktóriáé éteri
tisztaságú, fényes és átható, de mégis játé-
kos, a Bizánci Férfikar mély, tiszta zengé-
sû szólamai pedig egyfajta klasszikus el-
lenpontként szolgálnak. Ágens improvi-
zációkkal is fûszerezi a dallamokat, de az
elrugaszkodási és az érkezési pont a társak
miatt nyilván rögzített. 

Szó kell hogy essen az Aqua toffana szín-
padi történéseirôl is, melyeket irónia és ál-
landó önreflexív színezet jellemez. Több
leállás is tarkítja a darabot, ezek olykor
majdnem az elôadás félbeszakításával fe-
nyegetnek. Tárnok Mariann, aki a produk-
ció kezdetén agresszív idegenvezetôként
navigálja az elveszett turistacsoport gya-
nánt tébláboló Bizánci Férfikart, ezen leál-
lásokkor is ellentmondást nem tûrô pri-
békként tesz rendet. A zenészek konzerva-
tív, szürke öltönyben, de mezítláb lépnek
fel, egyikük haja vörösre festve: ez a két
szín, a fémes szürke és az égôpiros hatá-
rozza meg a látvány karakteres színvilágát.
A színpadi összképre leginkább egy fém-
vázra celofánnal felskiccelt zongora és egy
fotel nagyságú, ezüstszürke labda jellemzô,
melyet biciklipumpával fújnak egyre fesze-
sebbre (ez utóbbit talán nem önkényes
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Az Aqua toffana cím egy higanyhoz hasonló anyagra utal, melyrôl Mozart azt tartotta,
hogy ezzel mérgezik ôt rosszakarói. Mozart állítólagos erôszakos halála az egyik fontos és
termékeny vezérfonala az elôadásnak: a színpad hátterében film pereg, rekonstrukciós kí-
sérlet a tragikus végrôl. A darabon végighúzódó krimiszál ironikusan mutat rá arra a je-
lenségre, ahogy rég halott mûvészek élettörténete (olykor haláluk után több száz évvel) el-
bulvárosodik: sztori lesz belôle, az eseményekbôl anekdoták, a tragédiákból gyilkosság, és
így tovább – életrajzmorzsákból, találgatásokból, naplótöredékek félmondataiból mi-
xelôdik össze az a kevercs, melynek rendszeres fogyasztása kíváncsi tömegek napi szük-
séglete. Mindeközben senki nem törôdik azzal, hogy egy rég halott ember élete és halála
utólag átíródik. A „híres zeneszerzôk betegségei” típusú pletykakönyvek nem sokban kü-
lönböznek a Story hiéna-stílusától, ahogyan „hûségesen” végigkövetik például ismert
emberek utolsó napjait. 

A tömegkultúra és a magas kultúra biztos kézzel való mixelése, a szent és a profán egy-
másba játszása mindig erôssége volt Ágensnek, aki ez alkalommal is lazán bedob egy-egy
(általában bécsi édességboltok elôtt álldogáló) papírmasé Mozart-figurát, miközben a ze-
nét, azt nem adja. A maga erôszakosan szeretetteljes, inkorporáló módján megóvja ezt a
zenét attól, hogy mobil-csengôhang és reklámzene legyen belôle – ha már az alkotóját
nem tudja megvédeni. 

Ágens felesel Mozarttal, átírja Mozartot, „belehallja” saját szólamait Mozartba, zenei
struktúrákat értelmez át. Ágens éneke az európai hangrendszernek bajosan feleltethetô
meg, mivel könnyedén használja a negyedhangokat, csúszkál a hangközök között, és sok-
szor egyenesen hangnemen kívülinek tûnik, ahogy hörgéseket, sikolyokat és sóhajokat
zenei gondolattá formál. Mintha egy olyan zenei skála szélsô értéke volna, mely a totális
szabadságot köti össze a szigorú zenei szabályokkal. 

Az Aqua toffana azért is olyan izgalmas, mert jelen esetben a zenészek, énekesek mind
szórtan helyezkednek el ezen a skálán. Ebben az elôadásban harmonikusan megfér egy-
más mellett az autentikus bizánci egyházzenét éneklô Bizánci Férfikar; a dzsessz-világ-
zene-könnyûzene közegében egyaránt otthonosan mozgó ifj. Födô Sándor ütôs; a korai
Artus zenei világát meghatározó zeneszerzô, Stollár Xénia; a kortárs táncelôadások egyik
legfoglalkoztatottabb komponistája, Jávorka Ádám; a klasszikus operai képzettségû szop-
rán, Kiss Viktória vagy a legrégibb alkotótárs, a hangmérnök Boudny Ferenc. A zene játé-

Jelenet az elôadásból F e l v é g i  A n d r e a  f e l v é t e l e i



dolog a tüdô szinonimájaként értelmezni).
A látványvilágban hideg, csillogó, fémes
hatások keverednek a levegôs, légies effek-
tusokkal. 

A tervezôcsapat – Tasnádi József (lát-
vány, filmek), Béres Móni (jelmeztervezô),
Károlyi Balázs (maszk), Varga Antal (fény)
– igen eredeti világot teremt. Ágens hosz-
szú, fekete bôrkabátban, szürke térdnad-
rágban, égôpiros parókában, pirosas
sminkkel jelenik meg, Kiss Viktória a negy-
venes évek stílusában, modorosan csücsö-
rire festett szájjal, vörösre befújt hajjal
érkezik, zakója, nyakkendôje, muszlin
térdnadrágja jelzi, hogy egyrészt a nemi
szerepek, másrészt az egyes korszakok is
összemosódnak a színen. A szereplôk vagy
mezítláb, vagy fémszínû csatos cipôben
vannak, és többükön – Ágensen, Négyesi
Mónin, Gergye Krisztiánon – mesterien
megformázott, piros színû paróka virít.
Gergye Mozartként szürke, muszlin has-
pólót visel fodorral és csillogó térdnadrá-
got, piros parókájának egy loknija az
elôadás kezdetén önállósítja magát. Társa,
Négyesi Móni jelmeze hasonlóan vibrál a
korhû és a kortárs viselet között, mosolyra
késztetô kiegészítôje egy piros jojó.    

A koreográfus, Gergye Krisztián mintha
az etikettel játszadozna a mozgásanyag fel-

építésekor: gyakoriak a bábszerû, merev lépések, a maszkként ható, merev arc, a modoros
gesztusok, melyeket kifejezetten játékos elemek ellenpontoznak. A zongoráról kiderül,
hogy biliárdozni lehet benne, Négyes Móni jojókkal zsonglôrködik, csupa olyan játék
bukkan fel tehát, mely valamilyen módon a pörgéssel, forgással, egyensúlyozással kapcso-
latos, és egy kissé az idô autisztikus elütésére utal. Ez a benyomás a nyitó képeknél a leg-
jellemzôbb, amikor Gergye a padlóig hajolva egy forgó zongoraszéken pörgeti magát
céltalanul. Az etikett szorítását nem kell azért annyira komolyan venni, a két figura egy
ponton össze is verekedik, majd csókban találkozik össze, Négyesi Móni pedig egy alka-
lommal viccesen lornyonként használja a jojókat. Közben a háttérben egy kör alakú vász-
non film fut a szereplôk premier plánjaival, civil grimaszok, nagy együttnevetések, ölelé-
sek sorjáznak.  

Az elôadás szokatlan fricskával zárul: a játszók elözönlik a nézôteret, kis cetliket oszto-
gatnak, melyeken megjelölhetjük, milyen segítséget tudunk nyújtani pályázatok vagy
pénz tekintetében. Ez egyrészt visszautal a darab keletkezéstörténetére (Ágens egy utolsó
fordulóban kiesett nemzetközi pályázatát fogadta be a Tavaszi Fesztivál), másrészt elég
nyersen céloz a Mozart-bizniszre. A zenésznek  pénzt kell csinálnia, és a zenészbôl pénzt
csinálnak. Egy olyan szférában, ahol a készülô produkciókban a legtöbben szívességbôl
mûködnek közre, igenis ideje volt már bedobni ezt a kellemetlen problémát, hiszen senki,
a legnagyobb zseni sem élhet ambrózián és nektáron. 

Ágens erôs hangulatvilágú, átgondolt, markáns és csípôs Aqua toffanája kicsit megtisz-
togatta a Mozart-mítoszt, anélkül hogy az veszített volna ragyogásából; ellenkezôleg,
fényesebb lett.  

AQUA TOFFANA – KORTÁRS MOZART-OPERA (Mûvészetek Palotája)

ZENE: Wolfgang Amadeus Mozart, Ágens. ÍRTA ÉS RENDEZTE: Ágens. KONCEPCIÓ, LÁTVÁNYTERV,
FILMEK, TÁRSRENDEZÔ: Tasnádi József. KOREOGRÁFIA, TÁNC: Gergye Krisztián. ÉNEK: Ágens, Kiss
Viktória, Szent Efrém Bizánci Férfikar. HANGSZERELÉS, VIOLA DA GAMBA: Stollár Xénia. BRÁCSA:
Jávorka Ádám. ÜTÔHANGSZEREK: ifj. Födô Sándor. JÁTÉKMESTER: Tárnok Mariann, Négyesi Móni.
JELMEZTERVEZÔ: Béres Móni. MASZK: Károlyi Balázs. FÉNY: Varga Antal. HANG: Boudny Ferenc.
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JÚLIUS 4–8.
W. SHAKESPEARE: VÍZKERESZT, 
VAGY BÁNOM IS ÉN – vígjáték
Rendezô: Dömötör András
A Gyulai Várszínház, az Örkény István Színház és 
a Szentendrei Teátrum közös bemutatója

JÚLIUS 10.
ELÔSZÓ A III. RICHÁRDHOZ
Rendezô: Vladiszlav Troickij
A kijevi DAH Színház elôadása

JÚLIUS 11.
THE COMPLETE WORKS OF W. SHAKESPEARE
SHAKESPEARE ÖSSZES RÖVIDEN (SÖR) – komédia 
Madhouse Theatre Company elôadása

JÚLIUS 12.
W. SHAKESPEARE: HAMLET
Rendezô: E. Nekros̆ius
A litván Meno Fortas világhírû elôadása

JÚLIUS 13.
KING’S SINGERS (GB) KONCERTJE

JÚLIUS 14.
HAMLET AZ EZREDFORDULÓN – 
SZAKMAI KONFERENCIA

JÚLIUS 14.
W. SHAKESPEARE: HAMLET
Rendezô: Tim Carroll
A budapesti Bárka Színház elôadása

JÚLIUS 14.
W. SHAKESPEARE: HAMLET
Rendezô: Lukáts Andor
A budapesti Színmûvészeti Egyetem elôadása

JÚLIUS 15.
W. SHAKESPEARE: HAMLET
A grúz Rusztaveli Színház világhírû elôadása
Rendezô: Robert Szturua

JÚLIUS 16.
MACBETH ––  balett
Gyôri Balett elôadása

JÚLIUS 16. 
SHAKESPEARE MESTERKURZUS BEMUTATÓJA
Rendezô: Tim Carroll

INFÓ, JEGYRENDELÉS: A Gyulai Várszínház Igazgatósága 
5700 Gyula, Kossuth u. 13. Tel./fax.: 66/463-148, 30/639-9062
E-mail: casteatr@axelero.hu, Honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu,
www.c3.hu/~casteatr, www.shakespearefesztival.hu

I I .  SHAKE SPE ARE FE SZTIVÁL
GYULA , 2006. JÚLIUS 3–JÚLIUS 16. 

Világhírû rendezôk világhírû elôadásai, magyar és külföldi színházi elôadások, film, zene, szakmai konferencia,

Shakespeare konyhája – a Corvin és a Kisködmön étteremben.

Részletes program: júniusban, infó: www.shakespearefesztival.hu


