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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

Horváth Péter legendás LGT-melódiákat fûzött
össze az alkotók mûfajmegjelölése szerint szabályta-
lan musicallé. A produktum (és nem a produkció)
legvérzôbb sebe éppen a téves megnevezés: a Bevetés
ugyanis igényesen szcenírozott koncert. A szerzô ál-
tal nagyvonalúan asszociatívnak titulált töredékesség
akadályozza, hogy a slágerek és a történetfoszlányok
eggyé olvadjanak. A montázsmusical mûfaját egy
olyan erôs dráma indokolná, amelynek sodrása fe-
ledteti a dalok eredeti közegét, a koncertszínpadot.
De a drámaiság csak pillanatokra villan fel, akkor is
többnyire elôadói bravúrok formájában, hiszen a tör-
ténet sem mélységi, sem magassági pontokkal nem
dicsekedhet. A mû nem fogalmaz meg többet annál,
amennyit egyetlen dal elmesél sorai között. 

A hetvenes évek óta dúdolt muzsika ugyanis mára
túlontúl a fülekbe égett ahhoz, hogy a hallgató való-
di motiváció nélkül a mélyére akarjon hatolni: ön-
magában idéz fel korszellemet, fiatalkort, de önma-
gán túlra ma már aligha mutat. A Bevetés (ha akkor
megszületik) harminc év alatt kultikus darabbá ér-
hetett volna, a nagy generáció és a nyakkendôs dik-
tatúra elleni ifjúi lázadás programadó himnuszává;
jelenünkben azonban kényszeredetten idejétmúlt.
Holott a sorjázó slágerek önmagukban igenis kulti-
kusak, s talán éppen közismertségükbôl fakadó ere-
jük tereli el a figyelmet a körülöttük folyó történé-
sekrôl, és tördeli dalnyi darabokra az elôadást. A kez-
deti szürreális kavalkád után a karaktereket idôvel
azonosíthatjuk: a Bevetés három, a katonai sorozás
alól kisikló fiatalembernek (Artúr, Jakab, Indián) a
rendszer és az ôsök árgus tekintetével követett ka-
landjait meséli el. Mindhárman meghasonlanak: az
anarchiát áhító Artúr (Gyôry András Botond) apja a
nyakkendôs megfigyelô (Fazekas István), Jakab (Do -
mokos László) a rendszernek szállított jelentés és
szerelmi árulás árán koptathatja az univerzitás pad-
ját, Indián (Kátai István) pedig edzôje (Dióssi Gábor)
akarata ellenére bokszmeccset nyer élô közvetítés-
ben. A fiatalokat egy soha el nem készülô elôadás
(voltaképpen az élet) próbái olvasztják eggyé. A lep-

let végül lerántják ténykedésükrôl, és az egyéniség és
az együttalkotás csillagporát magával ragadja a kelet-
rôl fújó szél. A vég mégis láncot törô robbanás: A Kicsi,
a Nagy, az Artúr és az Indián hirdeti, hogy a jövô
múltba szürkítése csupán illúzió (a szereplôk nevét
ismerve a finálé szinte várva érkezik). 

Indián sorsát színezi a legtöbb árnyalat: a szárma-
zása miatti megaláztatások sora és a tiszta szerelem
fénye. A darab nôi hôse, a tehetetlen nagyanyjáról
gondoskodó Timi (Gecse Noémi) ôrlôdik a számára
megaláztatást-bukást hozó és a váratlanul életébe ha-
sító, ôszinte kapcsolat között. Mindannyian tagjai az
amatôr társulatnak, amelynek feje a lánglelkû, ámde
kvázi-homoszexuális Rendezô (Chován Gábor in-
kább langyos, mint meleg alakítása), pillére (és mint
csattanóként kiderül: mozgatója) a fejbúbtól talpig
ezüstbe burkolt Primadonna. Fazakas Júlia elrajzolt
és földöntúli szerepében is a legszélesebb emberi
skálán játszik. Elôadásában a semmibôl a produkci-
óba csöppenô A rádió címû dal elcsépeltsége ellené-
re is borzongató gyönyörûség, érzelmekkel telített
vallomás. A többi karakter néhány skiccel jellemezve
sodródik a forgataggal, az ábrázoláshoz túl rövid út
adatik nekik, de a szereplôgárda ereje együtt meg-
sokszorozódik, a kiváló hangi adottságú ifjú színé-
szek alázattal léteznek a színen. 

Bár az elôadás töredékekre hullik, a rendezés és a
koreográfia egy irányba tart, noha gyakran kioltják
egymást. Hogy ez az irány helyes-e, persze kérdéses,
hiszen a szerzô által már sterillé és didaktikussá sti-
lizált mese az illusztrációra hajló rendezéstôl (Te li -
hay Péter), a gyakran önmagáért való koreográfiától
(Ladányi Andrea) és a színpadi szimbólumoktól még
elidegenedettebbé válik. A kezdetben a színpadon,
majd a színpad két szélén sorakozó merev tekintetû,
vegyes nemiségû próbababák, a jelmezek egy-egy ré-
szének fémes csillogása, bolti bevásárlókocsik hada
és a háttérben szemlére (emelvényre) rakott zenekar
határozza meg a látványt. A babák érzékeltetik a lát-
szólag emberarcú rendszer hidegségét. Ember tég -
lák, amelyeket megfigyelôként a társadalomba ültet-
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enyegetôen merev arcú és mezítelen próbababákhoz simulnak a színészek
az elsô percekben. A képben az elôadás egésze tükrözôdik: egy valaha 

volt világ költôire sterilizált lenyomata, amely kitakar egyéniséget és alkotói
erôt. A hajdan lelket és rendszert rengetô dalokból szôtt Bevetés címû musical
kísérteties jelenés: egy soha meg nem született gyermek, aki valójában már
harmincéves is elmúlt. 
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tek. Ezt szolgálják a színpad elülsô sarkain elhelye-
zett monitorok is, amelyek a figyelô ôsök torz port-
réját sugározzák (megjegyzem: méltatlanul igényte-
len technikával). A színpad ringnek is hat, amelynek
két oldalán lazítanak az éppen nem játszók, majd üt-
köznek és mérkôznek a porondon. Az embertársak
megfigyelése tehát több síkon (babák, monitor, kis-
pad) jelenik meg az elôadásban. A kortárs táncból fa-
kadó szögletes mozdulatok újabb tartományokat
nyitnak meg, amelyeket azonban nem (vagy csak fe-
lületesen) jár be az elôadás, a koreográfia nem feltét-
lenül indokolja önmagát, sokszor a játszók fölé kere-
kedik. A próbababákat is idézô, többször ismétlôdô

robotszerû mozgás tovább
erôsíti a jelenet metafori-
kusságát, és ezek erdejébôl
végül csak az LGT zenéje
mutat kivezetô utat. Az elô -
adásban tehetséges részle-
tek kavarognak, de olvasztó-
tégely híján csak a különvált
és kiemelkedô pillanatok
hagynak emléket, hiányzik
az egységes benyomás. Az
erdô fái a feledés ködébe me -
rülnek, de a rádió újabb har-
minc év múlva is szólni fog.

HORVÁTH PÉTER – LGT: BEVETÉS (Honvéd
Színház – Jászai Mari Színház, Tatabánya)

Zenei vezetô: Borlai Gergô. Koreográfus: Ladányi
Andrea. Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Zeke Edit.
Asszisztens: Zsirai Viktória. Rendezô: Telihay Péter.
Szereplôk: Gyôry András Botond, Domokos László,
Kátai István, Fazakas Júlia, Gecse Noémi, Fazekas
István, Szûcs Erika, Chován Gábor, Dióssi Gábor,
Bocskor Salló Lóránt, Kálóczi Orsolya, M. Simon
Andrea. Közremûködik a Q Quartett.

Az elôtérben: Domokos László,
Gecse Noémi, Gyôry András
Botond, Fazakas Júlis 
és Kátai István 
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