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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

Úgy ne gyed szá zad dal ezelôtt, ami kor szín há za ink
elôször tûz ték mû so rukra a szerzô két leg ma ra dan -
dóbb nak tûnô da rab ját, az Ama de ust és az Equ ust, éles
vi ták zaj lot tak a da ra bok ér té kérôl és az író je lentôsé -
gérôl. Meg lepôen he ves in du la tok fe szül tek egy más -
nak, s egé szen vég le tes vé le mé nyek fo gal ma zód tak
meg: egye sek való sá gos szín padi újí tó ként te kin tet tek
Shaf ferre, míg má sok si lány, egy nyári bul vár szer -
zônek tar tot ták. Az idô egyik ál lás pon tot sem iga zolta:
az író rep re zen táns da rab jait az óta is játsszák szerte a
vi lá gon, ám kí no san fél re si ke rült elôadá sok sora ta -
nús ko dik ar ról is, mi tör té nik ak kor, ha a szín padi al -
ko tók ki fi no mult mû vé sze tet lát nak ott, ahol in kább
pre cí zen szer kesz tett, rop pant ügyes, a szín padi ha tá s -
e le mek kel ki tûnôen bû vész kedô struk tú rát kel lene
ke res niük és le kot táz niuk. A Shaf fer-drá mák elôadá -
sát két ko moly ve szély fe nye geti: az egyik, ha a szép -

lelkû, a vi lá got a drá mán ke resz tül meg vál tani akaró
ren dezô mély lé lek tani össze füg gé se ket pró bál fel tárni
az ügye sen va ri ált jel lem- és szi tu á ci ó sab lo nok he lyén,
s ezek ked vé ért a szö veg in du kálta szín padi ha tá sok -
ról is le mond (túl azon, hogy ez zel ép pen a mû hi á -
nyos sá ga ira de rül fény, maga az elôadás is ré me sen
unal mas lesz). A má sik ve szély az ef fek tek túl fo ko zá -
sa, ami könnyen ön célú ha tás va dá szatba tor koll hat
(Shaf ferre e té ren iga zán fel es le ges rá li ci tálni). Ám ha
a ren dezô pon to san tisz tá ban van a szö veg ér té ke i vel
és fo gya té kos sá ga i val, elôbbi e ket pro fesszi o ná li san
ér vé nye sí teni, utób bi a kat jó té ko nyan el fedni ké pes,
ért a szín padi ha tás csi ho lá sá hoz, bír stí lus- és for ma -
ér zék kel, s a két fôsze repre meg fe lelô for má tumú és
szak mai tu dású szí né szek áll nak ren del ke zésre, igen
erôtel jes, ha tá sos, íz lé se sen szó ra koz tató elôadás jö -
het létre. Nagy já ból ez tör tént most Nyí regy há zán.

Ur bán Ba lázs

Har mo ni kus hang je gyek
P E  T E R  S H A F  F E R :  A M A  D E U S

szín lap ál lí tása sze rint a nyí regy házi Mó ricz Zsig mond Szín ház az Ama deus be mu ta tó já val kí ván 
tisz te legni Wolf gang Ama deus Mo zart szü le té sé nek két száz öt ve ne dik év for du lója elôtt. A ru ti nos

és eny hén ma li ci ó zus szín házba já rót ez némi ag go da lom mal tölti el – ré szint azért, mert el eve fenn tar tás -
sal ke zeli az ün nepi meg em lé ke zé se ket, ré szint mert Shaf fer da rabja elég ke véssé tû nik al kal mas nak az
áhí ta tos ün nep lésre. 

A

Fazekas István
(Salieri) és
Avass Attila
(Mozart)
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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

Tas nádi Csaba ren de zése sem
célt, sem mér té ket nem té veszt.
Az elôadás ban nincs drá má zás, ér -
tel met len pszi cho lo gi zá lás; Sa li eri
Is ten nel foly ta tott há bo rúja ép pen
annyira vé te tik ko mo lyan, ameny -
nyire a drá mai szi tu á ció meg kí -
vánja. Tas nádi Ist ván dra ma turg -
ként ki csit ki e gye ne sí tette a szö ve -
get; nye sett is belôle, de egyút tal
át lát ha tóbbá tett bi zo nyos szi tu á ci -
ó kat, meg emelte egyik-má sik sze -
rep je lentôsé gét. Csík György sa li -
e ris ele gan ciát tük rözô dísz lete
akár mai új gaz da gok la ká sát is
idéz heti. A di záj nos ki épí tésû szo -
ba (mely ben há tul me dence is ta -
lál ható, ahol Sa li eri sze retôi úsz -
kál hat nak) gya kor la ti lag egyet len tere a já ték nak, a
„tö meg je le ne tek” leg több ször a szo bát há tul ról le záró
üveg aj tók mögé szo rul nak. Ez a meg ol dás utal a já ték
ke re tére is, mely sze ren csére túl nagy hang súlyt nem
kap: Fa ze kas Ist ván nem is kí sér le te zik a tör tén tekre
cso szogó vé nem ber ként vissza em lé kezô kom po nista
me gi dé zé sé vel. A re a lisz ti kus já ték mód ettôl ki csit
meg emel ke dik, de ép pen csak annyira, hogy azért a
re ál szi tu á ciók ne ve szít sék el ér tel mü ket. Ezt a já ték -
mó dot tá mo gat ják La dá nyi And rea szel le mes moz gá s -
öt le tei, fôként az elôadás má so dik fe lé ben (pél dául
A va rázs fu vola szce ní ro zá sá nál). Szí ne sek a je le ne -
tek, pergô a já ték rit musa, Sa li eri ma gá tól ér tetôdô
ter mé sze tes ség gel sé tál ki-be a tör té net és a nar rá ció
ha tá rán.

A szí né szi ala kí tá sok vi szont nem túl szí ne zet tek; a
gyak ran tú lon túl is há lás nak vélt mel lék sze re pek ala -
kí tói pél dás vissza fo gott ság ról tesz nek tanú sá got.
Tóth Zol tán László nem kreál tök ke lü tött arisz tok ra -
tát a csá szár alak já ból, in kább az ösz tö nö sen jó íz lésû,
ám ud vari for mu lákba és nyárs pol gári al lû rökbe be -
bá bo zó dott em ber el lent mon dá sait mu tatja meg ér -
zék le te sen. Mol nár Ma ri ann Cons tanze-ként föld höz -
ra gadt, ám ve le jéig tisz tes sé ges, fér jét fel tét le nül sze -
retô asszonyt ját szik, egy szerû, s ép pen ezért ha tá sos
szí né szi esz kö zök kel. Sa li eri ta nít vá nyai mint egy az ô
el len pont ja ként je len nek meg: Kuthy Pat rí cia (Kat he -
rina) és Je nei Ju dit (Sop hie) a nôi ál nok ság szá mos ár -
nya la tát játsszák el. Bá rány Fri gyes szí né szi je len léte
sú lyá val hi te le síti a nagy vo nalú, ám os toba Swi e ten
báró alak ját, Ko csis An tal és Ka me niczky László pe dig
a leg ké zen fekvôbb esz kö zök kel, sal lang men te sen
hoz zák színre az ud var egy más sal is ve tél kedô tag jait.

Avass At tila elsô lá tásra kissé ko ros nak tû nik Mo -
zart sze re pére, ám az al kati el té rést a szí né szi já ték fo -
ko za to san sem missé te szi. Avass nem Mo zart csoda -
gye rek vol tára te szi a hang súlyt; ez az Ama deus, ha
meg élné a nyolc va nat, ak kor is ilyen el vi sel he tet le nül

in fan ti lis, tisz te let len, al kal maz ko dásra kép te len ma -
radna. Ám maga tar tása tá vol ról sem tu da tos non kon -
for miz mus: vi sel ke dése ön nön zse ni a li tá sába ve tett
hi té nek me gin gat ha tat lan sá gá ból fa kad. S ezt a hi tet a
szí nész annyira ér zék le te sen je le níti meg, hogy si ke -
rül a bra vúr: a nézônek sem ma rad két sége a kom po -
nista zse ni a li tá sát il letôen. Fa ze kas Ist ván vi szony lag
szûk hang- és gesz tus tar to má nyon be lül, fel et tébb szí -
ne sen játssza el Sa li eri ér zel me i nek vál to zá sait, cso dá -
la tá nak és gyû lö le té nek pár hu za mos el mély ülé sét –
majd (a ke ret ré sze ként) hol fö lé nye sen kom men tálja,
hol idézôjelbe te szi ér zel meit. Ritka pon tos ság gal fe l-
é pí tett, ko moly szak mai tu dás ról ta nús kodó ala kí tás.

Tas nádi Csaba ren de zése szerzôt és tár su la tot is fe-
l et tébb jó szín ben tün tet fel. Nem vi lág meg vál tásra,
még csak nem is a szín házi vi lág meg vál tá sára tör, ha -
nem is mé tel ten az íz lés, szak tu dás és a pro fesszi o na -
liz mus mér he tet len fon tos sá gá ról gyôz meg. Ar ról,
hogy ez nem fel tét le nül szürke ipa ros mun kát, ha nem
a maga ne mé ben és ke re tei közt ki emel kedôen jó, ha -
tá sos, kul tu rál tan szó ra koz tató elôadást is ered mé -
nyez het. Me lyet blöf fök, ga gyik és ér tel met len neki -
fesz ülé sek évad jain fel et tébb üdítô ér zés látni.

PE TER SHAF FER: AMA DEUS
(Mó ricz Zsig mond Szín ház, Nyí regy háza)

For dí totta: Vajda Mik lós. Dra ma turg: Tas nádi Ist -
ván. Kon zul táns: La dá nyi And rea, Se di ánszky Nóra.
Ze nei ve zetô: Ka zár Pál. Lát vány: Csík György. Se -
géd ren dezô: Fü löp An géla. Ren dezô: Tas nádi Csaba.
Sze replôk: Fa ze kas Ist ván, Avass At tila, Mol nár Ma -
ri ann, Kuthy Pat rí cia, Je nei Ju dit, Tóth Zol tán
László, Bá rány Fri gyes, Ko csis An tal, Ka me niczky
László és a tánc kar.

Molnár Mariann 
(Constanze) és 

Avass Attila 
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