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1968-as legendás Ki kérdezett? címû Karinthy-mû -
sorát – Cirkusz, Mese a hároméves kisfiúról, Barabbás,
Naplójegyzetek, Szép, Pitypang, Festék, A rossz tanuló
felel, A jó tanuló felel, Noteszlapok, Találkozás egy fia-
talemberrel, Ki kérdezett? – Kézdy több mint félezer-
szer adta elô. A válogatás önmagában is meglepetést
hozott, hiszen versek, humoreszkek, szösszenetek,
novellák, nagyon sokszor idézett írások és alig is-
mertek kerültek egymás mellé. Ám a szerkezet szi-
lárdnak bizonyult, hiszen az est ívét három olyan al-
kotás szabta meg, mint a Cirkusz, a Barabbás és a Ki
kérdezett?. 

Kézdy Györgyöt póztalan, intellektuális elôadónak
ismertük meg. Karinthy-összeállítását is szikáran,
a szövegre koncentrálva, színészi cafrangoktól men-
tesen mondta el. Rekedtes hangjának árnyalatai, a
szünetek és az erôteljesen kitett hangsúlyok, a hatá-
rozott tempóváltások és ritmizálás, sajátos felcsatta-
násai és indulatkitörései zeneiséget adtak a mûsor-
nak. Engem Kézdynél, a színésznél és elôadómû -
vész nél az értelmezés tisztasága nyûgöz le. Szöve-
geit analitikus pontossággal szedi szét s rakja össze.
Elôadásmódja esôsorban a nézô-hallgató értelmére
hat. Ám meggyôzôdésem: lelke mélyén nagyon is ér-
zelmes ember, és racionalitásra törekvô megszólalá-
sában van valami rejtôzködô gesztus is. E belsô énrôl
leginkább a tekintete árulkodik, szemébôl látható,

mikor kíséri a szöveget huncutság, nevetés vagy el-
érzékenyülés. Kézdy humorának egyik titka az értel-
mi és érzelmi állapot ellenpontozottsága. Soha nem
a szövegek direkt komikumát emeli ki, hanem ko-
molyan veszi ôket, ám egy gesztussal, szünettel, szo-
katlan hangsúllyal vagy szemvillanással érzékelteti a
mondatok és a mondandó fonákságát is. Ezáltal lett
a groteszk és abszurd szövegek egyik legkiválóbb in-
terpretátora, e képességének segítségével mutatta
meg talán legélesebben Karinthy írásmûvészetének
kort és stílusokat megelôzô újdonságát, filozófiai
mélységét.

Kézdy György sok év után ismét közönség elé állt,
ezúttal a Stúdió „K”-ban. E mûsorának gerincét is az
a három Karinthy-mû adja, mint az elôzôét, de most
három olyan, immár örökre eltávozott költô írásait
társította hozzájuk, akiket mûvészként és emberként
nagyon közel érzett magához. Lázár Ervin, Orbán
Ottó és Zelk Zoltán néhány olyan alkotását fûzte ösz-
sze, amelyek elôadó-pódiumon ritkán vagy talán
soha nem hangzottak el. 

Az elsô élmény tehát a felfedezés öröme: milyen
remek írás Lázár Ervin Két reggele és Masoko köztár-
sasága, milyen szívszorítóan szép A bolond kútásó
címû novellája; milyen szellemes Orbán Ottó ironi-
kus-önironikus verse, az Ottó és az avantgárd, s a Mi
van Schubert dalában? meg a Hallod-e te sötét árnyék
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Ákombákom
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elk Zoltánnak Ákombákom-
ról és a nagykabátról szóló

versét három évtizeddel ezelôtt
a gyerekeimnek olvasva, velük
skandálva ismertem és szeret -
tem meg. Most, ennyi esztendô
után, Kézdy Györgynek köszön-
hetem, hogy ismét rácsodálkoz-
tam. Tudtam, persze, hogy nagy
költôink „gyerekversei” – így 
e kis költemény – nem gyerekes,
rímes-bongó mondókák, de újra
rá kellett döbbennem: a játékos -
ság és a filozófia mily harmoni-
kus összhangja teremtôdik meg
egy-egy olyan remekmûben is,
mint az Ákombákom, amely 
a színész új önálló estjének 
cím- és keretadó verse lett.  

Z

K o n c z  Z s u z s a  f e l v é t e l e



192 0 0 8 .  á p r i l i s www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

milyen keserûen pontos, a tragikumban is a szépsé-
get és reményt felfedezô leírás az elmúlással való
harcról; s nem utolsósorban: az eltávozás milyen
gyönyörû metaforáját fogalmazta meg Zelk Zoltán a
Szarvasok az égen címû költeményében.                     

Miközben rácsodálkozunk az egyes mûvekre, bel-
sô szépségeikre, kirajzolódik a mûsor szerkezete.
A színész elsô megszólalásakor az Ákombákom elsô
két sorával indít, s a versbôl minden szám után
újabb két sorral többet mond el, mígnem az est vé-
gére összeáll a teljes mû, kikerekedik az összegzô
mûvészi önvallomás. A keretvers játékossága ellen-
pontozza a súlyosabb írások gondolatiságát, de a vá-
lasztott mûvekbôl sem hiányzik az ironikus, gro-
teszk látásmód. Azokból sem, amelyek megaláztatá-
sokról, mellôzöttségrôl vagy az elmúlásról szólnak.
Ebben a közegben egészen másként hangzanak,
másról szólnak azok a Karinthy-szövegek, amelyeket
a színész Ki kérdezett? címû összeállításából isme-
rünk. Ezek a súlyos mûvek másképpen ellenpontoz-
zák a Lázár–Orbán–Zelk-írásokat, mint az Ákombákom.

Erre az összeállításra is igaz az a Karinthy-mûso-
rának mottójául választott néhány sor, amelyet Kézdy
az Utazás a koponyám körül-bôl választott: „A kusza
selyemgubancban egy fonalat keresek, amelynél fog-
va aztán az egész gubót le lehet bonyolítani. Ha a
lánc megvan bennem, akármelyik szemét fogom
meg, mindig az egész lánc megmozdul.” Egy-egy
motívum, gondolat, hasonlat tovább él, egyik verstôl
a másikig vándorol, más hangsúllyal és értelmezés-
ben visszatér – így születik meg az est polifóniája.
Kirajzolódik egy mûvész-életsors, a maga kétségei-
vel, vágyaival, harcaival, szépségeivel és örömeivel.
S mindennek mélyén ott érzôdik az idôskori összeg-
zés belsô kényszere.

Kézdy György elôadásmódja ezúttal is puritán.
Mintha csak közénk jönne, hogy meséljen nekünk.
Egyszerû, hétköznapi a megjelenése is; kockás inget
visel, idônként kortyol az odakészített vizespohárból.
Mindaz, amit Karinthy-mûsora interpretálásáról ír-
tam, igaz most is. Értelmezésében a Cirkusz ma is
ugyanolyan drámai erôvel hat, mint hajdanán (hozzá
hasonló erôvel és árnyaltsággal csak Hetényi Páltól
hallottam e kis remekmûvet), a Barabbás tragédiáját
most talán még keserûbbé fogalmazza, mint ahogy a
Ki kérdezett?-ben elhangzó kérdések is még ingerül-
tebbek és követelôzôbbek lettek. Ahogy Lázár Ervin
és Orbán Ottó írásait közvetítette, abból kiérzôdött a
kortársaihoz és barátaihoz fûzôdô szeretete, megér-
tése is. Ezeknél az ember nem érzi úgy, hogy a szí-
nész egy-egy számára fontos és kedves szöveget in-
terpretál, hanem azt érzi, hogy ô és a költô-író egy
nyelvet beszél, ugyanarról ugyanúgy gondolkozik.           

Az elôadóest szcenikája is egyszerû – igaz, most
van „díszlet”: egy kivetítôn sok-sok Lázár Ervin-,
Orbán Ottó- és Zelk Zoltán-dedikáció montázsa lát-
ható, erre vetítik rá a mûsorban elhangzó írások cí-
mét. A vászon elôtt baloldalt egy kis asztalka, jobbra
egy szék áll. Kézdy az asztalkánál állva, megszakítá-
sok nélkül mondja el a verseket-rövidprózákat. Csak
az est végén megy át a székhez, leül, s onnan, mint -
egy ráadásként vagy összegzésképpen, visszautalva a
Karinthy-mûsorra is, idézi a már említett mottót s
a Szarvasok az égen címû Zelk-költeményt. Feláll,
ránk néz, s a jól ismert Kézdy Gyuri-s gesztussal, bal
vállát felhúzva, fejét megbillentve, alsó ajkát kissé le-
biggyesztve – jelezve, hogy semmit nem kell komo-
lyan venni, miközben mindent halálosan komolyan
vesz – kópés mosollyal odaveti: „Hagyom is abba, ki-
megyek, mintha el sem kezdtem volna.” 

ehéz arany drapéria. A fény egyre erôsebben vi-
lágítja meg, redôit részletesen bekalandozva.

A lepel nemcsak színházi függöny, hanem az em-
léktábla-avatások jellegzetes kelléke, valamint Ízisz –
nietzschei értelemben vett – egy pillanatra fellibbenô
fátyla is. A fellibbenô fátyol a sokféle perspektivikus
igazság megjelenítésének szimbóluma, ami ígérete-
sen, szemérmesen, gunyorosan, részvevôen és csábí-
tóan tárja elénk az eltakart valóságot és asszonyt.
Menszátor Héresz Attila monodrámája hasonlókép-
pen enged bepillantást saját és az általa megformált
színésznô igazságaiba.

Ahogy a lepel lassan lecsúszik, a Spinoza Ház szín-
pada fokozatosan világosodni kezd, mintha Jászai
Mari ébredezne százéves álmából. Fekete kesztyûs
kezével leleplezi saját emlékmûvét, önmagát. Men -
szátor a Jászai-síremlékben, emléktáblában áll befa-
lazva. Egyszerre a színésznô lenyomata, szobra és
emléke.

A játékteret tervezô Paseczki Zsolt a bronzszínû vé-
céajtóra rajzolta a színésznô ruháját, applikálta rá bo-
zontos barna haját. Csak a kar és az arc helyét hagyta
szabadon. A festett ruhára egy melltartót akasztott, ami
mintha a halott nô kiszolgáltatottságát jelezné: a festék
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