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• KRITIKAI TÜKÖR •

uskás Tivadar (Szilveszter) (Keleti Éva felvéte-
ei)

nder a pártfogójához fordul: Szkepájn, máj dár-
ing, help mí, plíz!

Ez akár fordulópontnak is fölfogható a törté-
etben, amely a szabad párválasztásért küzdő
iúk s az őket gúzsba kötni igyekvő atyák meg-
yugtató véget érő sztorija. A magát határozott-
ak mutató Leander ugyanis itt döbben rá, hogy
incs más választása, mint Scapint hívni segít-
égül. A nyimnyám Octave ezt már megtette. Jó-
al őelőtte. Bor Zoltán Leandere az öntudatos
ohóctípus, lenézi a nyafogó Octave-ot, de
indjárt irigyelni kezdi, ha annak valami sikerül.
yörgyi Anna Zerbinette-je éppen illik hozzá -
ár csak azért is, mert jó fél fejjel Leander fölé

ornyosul -, magakellető, nagyszájú, oktondi.
isfalvy Krisztina Jácintja pedig (Huaszinta,
ondják „nápolyi" spanyolsággal, de belefér ez

s) megfelelő pár Czvetkó Sándor csücsörítő
zájú Octave-jához. Ugyanolyan élhetetlen gyá-
oltalanka. Még azt is el lehet képzelni róla,

ogy a saját családi viszonyaival sincs tisztában.
S ha a két lány közös jelenete alatt némileg meg-
eledkeznénk róla, hogy itt most egyfajta bohóc

színházat prezentálnak nekünk, Micu gyorsan
belebújtatja a kettőt egyetlen nagyméretű télika-
bátba.) Az apanemzedékből Csák György Ar-
gante-ja kopottas Chaplin-figura, keménykalap-
ban és két számmal rövidebb nadrágszárral. A
darab azért nincs előre lejátszva, mert valamivel
még hülyébb, mint Octave, a fia. Tarján Péter
Géronte-ja látszólag keményebb falat az ifjak-
nak, de csak annyiban, mint Leander nevű utód-
ja, azaz nem sok kell hozzá, hogy elpárologjon a
határozottsága, és belesétáljon Scapin hálójá-
ba. Nagyjelenetük, vagyis az ötszáz tallér kicsik-
landozása, az előadás egyik csúcspontja. A „de
mit keresett azon a gályán" ismétlőpasszust
Tarján új színekkel árnyalja. A főbohóc
Szilveszter maga: Puskás Tivadar szomorú
Auguste-ként jár-kel az előadásban, kirohan,
berohan, öngyilkosságot kísérelne meg
bűntudatában (de eláll tőle), gyilkosnak öltözik,
és Harley Davidsonon érkezik - vagy valami
olyasmin - hatalmas pilótaszemüvegben, ismétli
a többiek gesztusait, illetve a sajátjaival kíséri
azokat, mindezt lebiggyedő ajkakkal és
ősösztönös komédiáshajlammal. (A másik
ősbohóc: Czvetkó, már eddig sem túl egyoldalú
szerepkörét gazdagítva.)

Dan Micu, persze, nem elégszik meg a bohóc-
játékkal. Az áttételt egyrészt azok a gesztusok
jelentik, amelyek illemtudóan figyelmeztetnek,
hogy mennyire feledkezhetünk bele a látottakba.
A színészek alkalmanként a partitúrából olvas-
sák föl Moliére szövegét, kisebb megjegyzést té-

Kerenyi Imrének ezúttal sikerült létrehoznia
a Madách színházi Gesamtkunstwerket. A
nézőt egy jegy áráért igazán elhalmozzák:
kap drámát, operát, balettet és operettet
(a két utóbbiról egyébként a tánckar gon-
doskodik), s kap közös csomagolásban Bil-
dungs- és Boulevardtheatert. A néző pedig hálá-
san nyugtázza, hogy nagy színházi eseménynek
lehetett részese.

A finom és ártalmasnak igazán nem mondha-
tó megtévesztésről persze elsősorban az író, Pe-
ter Shaffer gondoskodott, aki a Black Comedy
meg a Ki után megy a nő? Ki megy a nő után?
című double billt követően ambiciózusabb
vállalkozásokban kezdte kamatoztatni nem
minden-napi színműírói ügyességét: a
mélypszichológiát

ve a szerzőre; Scapin és Géronte egyikjeleneté-
ben Géronte tévedésből korabeli kosztümben és
parókában jön be, hogy aztán kicserélje az ere-
deti jelmezére, és újra kezdjék a jelenetet. (Ez
utóbbi sötétszürke felöltő keménykalappal, a jó
szeműek örömére a kabátzseb hajtókájának
belsejében piros kockás béléssel.) Másrészt: to-
vább rétegezi a történetet Scapin alakja. Szta-
renki Pál Scapinje mértékkel vesz részt a bohóci-
ádában, különálló, némileg rezonőrszerű figura.
Rezignált beletörődéssel egyezik bele, hogy fur-
fangjaival rendbe tegye a helyzetet, bár vannak
pillanatok, mikor látnivalóan örömét leli benne. A
záróképben aztán - mikor jótékony kétségek
közt hagy minket, hogy a halálhíre kelt Scapin
jön-e vissza vagy az, aki játszotta -, nos, ebben
az utolsó képben föltartott mutató- és kisujjával
jelzi, hogy minek tart minket. Ez egyben valami
olyasmit is jelenthet: magatokon röhögtetek.

Olyan sokat egyébként nem röhögtünk. De
valamifajta derű mégiscsak eluralkodott rajtunk.
A valóság őrületén való felülemelkedés pillanat-
nyi, csalóka derűje.

Moliére: Scapin furfangjai (Arany János Színház Ka-
maraterem)
Fordította: Karinthy Ferenc. Díszlet, jelmez: Csík
György m. v. Rendezte: Dan Micu m. v.
Szereplők: Csák György, Tarján Péter, Czvetkó Sán-
dor, Bor Zoltán, Györgyi Anna, Kisfalvy Krisztina, Szta-
renki Pál, Puskák Tivadar, Fejes Rita, Sáfár Zoltán,
Kecskeméti Róbert, Kozma Attila.

szerelte ki szórakoztató lektűrdarabokban, rafi-
náltan hitetve el a naivabb nézőkkel, hogy súlyos
mondandókat, új megvilágosodásokat görget.
Mindezzel semmi baj; az igazság, ily élvezetes
mesterségbeli tudás esetén, a kritikusokra tarto-
zik, akik a nézőtéri többség örömét úgysem ront-
hatnák el, a gyanakvó kisebbség pedig bátran
fordulhat hozzájuk eligazításért.

Az Amadeus esetében a csábító mélylélektani
konfliktust - Salieri gyilkos féltékenységi komp-
lexusának a hatalmas dívánnyá lényegült szín-
padon történő analízisét - eleve kompromittálja
az, ami egyszersmind oly mérhetetlenül attrak-
tívvá is teszi: a direkt életrajzi jelleg. Soha még
nagy emberek dramatizált életrajza nem hozott
esztétikailag számottevő eredményt: az

S Z Á N T Ó J U D I T

MINDENT EGY HELYEN
PETER SHAFFER: AMADEUS
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ellenpéldák - Madách világtörténelmi epizodis-
táitól, mondjuk, Bond Shakespeare-jéig vagy
Christopher Hampton Rimbaud-Verlaine páro-
sáig - csak látszólagosak: ezekben az esetek-
ben a konkrét név csak a közmegegyezésre
apelláló kód, magatartásformák és ütközések
hangsúlyosabb definiálására. Ill. Richárd az
újabb kutatások szerint nem volt sem púpos,
sem gonosz; megnyerő küllemű, kegyes és
bölcs uralkodó volt. Isten nyugtassa az örök fele-
désben. Aki él, az a fikció.

Shaffer Mozartja azonban lényegileg Mozart,
Salierije Salieri, konfliktusuk magánügy, brilián-

Mácsai Pál (Salieri) és Szűcs Gábor (Mozart)

san tálalt, szellemes pszichológiai hálószobatit-
kok sorozata, a kukucskálók őszinte örömére. S
az örömet csak növeli a művelődési varázs: a né-
ző annál is könnyebb szívvel élvezkedik, mert
biztos benne, hogy tudásban is épült.

A dráma minéműségének helyes felismerése
voltaképpen eleve kijelöli a rendező útját: vá-
lasztása csak a részletkérdésekben van, a lé-
nyeget illetően látványos, nagyszabású színházi
világba kell varázsolnia a közönséget, a közép-
pontban legalább egy, de lehetőleg inkább két
bravúralakítással. Kerényi láthatóan fel is mérte
mindezt, s szállította a megfelelő kivitelt. Abban a
jellegzetes Madách színházi stílusban, amelyet
immár talán ideje nem rosszallóan, a meggyőzés
szándékával elemezgetni, hanem inkább evi

denciaként elfogadni: ez a színház erre szako-
sodott, ezek a művészek ezt tudják, ez a közön-
ség ezt díjazza. Tehát Horesnyi Balázs színpada
kellően pompázatos, monumentális, nagyoperai
stílusú, minden ízében komoly, ünnepélyes és
önazonos, az iróniának, a játékos vizuális kom-
mentárnak halvány igénye sem legyinti meg.
Részben hasonló mondható el Rátkai Erzsébet
jelmezeiről, azzal a kiegészítéssel, hogy itt
ugyan történik kísérletváratlanabb, kevésbé evi-
dens megoldásokra (lásd Mozart egy-két meg-
botránkoztatón ízléstelen toalettjét, a táncosnők
fehér vászonbugyogóját, a viselőiket agyonnyo-
mó parókákat), de ezek vagy önmagukban is si-
kerületlenek, vagy kirínak az előadás alaptónu-
sából, ami visszájáról megint csak ugyanazt bi-
zonyítja: a madáchos stílusegységet kár meg-
bolygatni, a modernista patchworkből csak ösz-
véreredmény születhet.

Úgy gondolom, mindezzel a nemcsak kivéte-
lesen tehetséges, de hallatlanul tudatos Mácsai
Pál is tisztában van. Tudna ő - hogyne tudna! -
ennél elmélyültebb, izgalmasabb, eszköztele-
nebb, befelé vibráló Salierit is ábrázolni, tudná
belülről is hoznia kétségbeesett öregséget, úgy-
nevezett virtuóz, de merőben külsőséges, már-
már melodrámai mimikai eszközök nélkül - még
ez az elsősorban hatásra kiélezett dráma is elvi-
selne mélyebb bensőséget, őszintébb szenve-
dést. A dráma igen - az előadás, a genius loci
aligha. Ezért aztán Mácsai vállalja a folyamatos
áriázást, hatásra játszik, birtokba veszi és ki-
használja az abszolút főszereplőre irányuló ál-
landó reflektorfényt. Megjegyzendő, hogy még
így is képes két új elemmel gazdagítani az eddigi
Salieri-portrékat: fiatal és olasz. Ő valóban har-
mincegy éves (aminek nem feltétlenül van köze a
tényleges életkorhoz), és mozgékony, lendüle-
tes, izgága, barátja a széles, teátrális pózoknak
és gesztusoknak és a titkos intrikáknak, ahogy
igazi olaszhoz illik (és micsoda gyönyörűen be-
szél olaszul!). Csillogó mutatvány, ha alakítás-
nak súlytalan is.

Ellenjátékosával, a Mozartot alakító Szűcs
Gáborral, aki már Mácsai megragadóan koncipi-
ált Téli regéjét is megsavanyította számomra,
ezúttal sem tudtam megbarátkozni. Ez az ildom-
talanul komolytalan, s inkább a Kakukkfészek
valamelyik epizódszerepéhez illő alakítás való-
ban túlhabzik a Madách színházi kereteken -
mint ahogy szerintem bármilyen színház kereteit
szétvetné, a cirkuszén kívül. Már riasztóan bár-
dolatlan, komikus bennszülöttre emlékeztető
entrée-ja is elrugaszkodik egy realista dráma
realista előadásának legszabadabban értelme-
zett mércéitől is: így nem potyoghat be a csá-
szári udvarba egy fiatalember, akit apja, mint az
többször is elhangzik, már Európa valamennyi
udvarán és főrangú szalonján végighurcolt. De
nemcsak általában egy udvarképes fiatalember:
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haffer Mozartja sem. Ez a figura egyszerre
zertelen, mosdatlan szájú, szeleburdi túlkoros
amasz és lángész; s mivel a lángészt a színpad
em láttathatja működés közben, a zenét is az
mber-Mozartnak kell hitelesítenie, éppen a ma-
a excentrikus ellentmondásosságában. Szűcs
ábor idétlen, szubnormális tahója azonban át-
idalhatatlan szakadékot teremt az ember-Mo-
art és a muzsikus-Mozart között; az agresszív

degbeteg láttán csak azt hihetjük, hogy a zené-
et egy másik Mozart szerzi, s az, aki szemünk
lőtt habalyog, nincs is tudatában, mit művelhet
evében Doppelgängere, ha épp megszállja az

hlet. (Nosztalgikusan emlékeztem Gálffi László
elülről fakadó, érzelmek és szenvedélyek vezé-
elte, talányos másságára.) Mindez egyébként a
onfliktust is megnyomorítja: ha Mozarttal együtt
em lép színre a zenéje is (ezt ugyanis a legdú-
abban adagolt zenei betétek sem pótolhatják),
kkor Salieri őrjöngő gyűlölete elveszti tárgyát és
élpontját.

Szűcs Gábornak, úgy hallom, máris nimbusza
an; alighanem rendezőjét is ez bírta engedé-
enységre, mert nem hihető, hogy az alakítás

lyetén hangoltsága tűzzel-vassal képviselni kí-
ánt rendezői koncepció volna. Magam egyéb-
ént bármilyen meggyőző megnyilatkozás hatá-
ára kész vagyok behódolni a valóban erős
gyéniséget mutató fiatal színész nimbuszának -
ost azonban csak annyit állapíthatok meg,
ogy ezt az előadást is szétzilálta maga körül,

egalábbis közvetlen közelében; szerencsére a
zolid közeg már csak a tétlenség nyomatékával
s ellenállt. Például felborította Vasvári Emese
onstanze-alakításának arányait is. Mint eme
ozart játszópajtásának és kedvesének, Cons-

anzénak is fel kellett tüntetnie a párjára jellemző
zubnormális, bennszülötti vonásokat: a mutat-
ányosbódéba való idill után aztán a színésznő
sak bajosan s logikátlanul tudja előhívni a nor-
ális-átlagos bécsi polgárlány arculatát, s vég-
redményben minden jelenete másról szól.

A többiekről nemigen van mit mondani. Ősi
ramaturgiai aranyigazság, hogy ha egy író pá-
osával léptet fel hasonló funkciójú figurákat,
kkor egyéni súlyukat kívánja redukálni (lásd
osencrantz-Guildensterneffektus). Itt ráadásul
indjárt hárman vannak a vezető udvaroncok,

s Avar István, Horesnyi László, Lőte Attila
okszó nélkül el is fogadták Shaffer degradáló
éleményét, sőt, még rá is tettek egy lapáttal:
egkülönböztethetetlenek. Koltai János pedig a

riót kvartetté bővíti: negyedik jelentéktelenné
épteti vissza azt, akinek mégiscsak a másik há-
om (sőt presztízsét tekintve mindenki) fölött kel-
ene állnia: a császárt.

Hasonlóan jellegtelen a két „venticello," B.
iss Zoltán és Weil Róbert is. Persze belőlük is
ettő van; de lehetnének démonibbak. Az elő-
dás azonban - eltekintve a tánckar néhány

Jelenet az Amadeusból (Németh Juli felvételei)

lagymatag beállításától - nem akar borzongat-
ni; még a gyilkossággal felérő végső szellemje-
lenés-sorozat is csak monoton, kimérten beállí-
tott artisztikus pantomimszám. A Madách Szín-
házban ezúttal sem akarnak felzaklatni, még egy
gyilkosságba, majd öngyilkosságba eszkaláló
monománia ürügyén sem. Marad megint csak a
szolid, kulturált és (a Mozart-alakítástól
eltekintve) ízléses szórakoztatás. Kicsit avítt,
nagyon konzervatív - de mert van rá igény, helye
is van. Fölösleges zúgolódni; célszerűbb, ha a
kritikusi vélemény az adott ars poetica határain
belül mozog.

No de épp ezért: a Bildungstheaternek ne legye-

Eilif, az idősebb fiú a darab instrukciója szerint
is „szablyával a kezében" énekli első és
egyetlen dalát, a lányról meg a huszárról. A
miskolci színpadon Kuna Károly a gigájára
illeszti a fegyver hegyét. hogy különös hangon
- s nem épp „haditáncot járva" - belekezdjen
Paul Dessau hangjegyeibe. Furcsán tör elő a
szöveg, és gargalizálva bugyog,

nek műveltségbeli hézagai. Ha a Mitridate, Re di
Ponto operacím egyik felét magyarra, azaz
„Pontosz királyára" fordítjuk, akkor a Mitridaté-
nak is Mithridatészre kell fordulnia. II. József ud-
varát pedig Bécsben nem királyinak, hanem csá-
szárinak illik nevezni, s a magyar (és
nemzetközi) nyelvszokásnak megfelelően
Elisabeth hercegnőt (inkább főhercegnőt) az
uralkodóház tagjaként Erzsébetnek hívják.

Peter Shaffer: Amadeus (Madách Színház)
Fordította: Vajda Miklós. Díszlet: Horesnyi Balázs. Jel-
mez: Rátkai Erzsébet. Zenei vezető: Kocsák Tibor.
Koreográfus: Molnár Éva. Rendező: Kerényi Imre.
Szereplők: Mácsai Pál, Szűcs Gábor, Vasvári Emese,
Koltai János, Lőte Attila, Avar István, Horesnyi László,
B. Kiss Zoltán. Weil Róbert.

erőszakoltan formálódik akkor is, amikor a kard
már elhagyta a torkot. A Telihay Péter rendezte
előadásban nem az irónia, nem is a történelem-
kritika vezényli a dalokat (a bírálat persze Brecht
szemléletében és nem a figurák közvetlen sza-
vaiban keresendő). A veszélyhelyzetből fakadó
agresszivitás parancsol. Az, amit a kardmutat-
vány is kifejez. A strófák tördelése, szabdalása

TARJÁN TAMÁS

KARDHEGY A TORKON
BRECHT: KURÁZSI MAMA


