
felejthetetlen Markó Iván. és Király Me-
linda kettőse.

A triptichon nyomasztó befejezése
Kafka „Per"-látomásának pantomimikus
megfogalmazása. A zene, amely a Faust-
részben a Strauss-muzsika variációja volt,
ezúttal már teljesen a zeneszerző (Vajda
János) alkotása, csak egyszer sej-lik fel
Strauss Don Juan-zenéje.

Fenyegetően sötét magas fal alatt az
előtérben vaságyban fekszik K. úr. Hir-
telen két fekete kalapos bőrköpenyes ront
be, kihajítják az ágyból. A sötét hát-térben
az ablakokból leselkedő fejek néznek le
rá, miközben a földből hatalmas fekete
taláros, törvénykönyves bíró-fantom
emelkedik ki. K. urat elhurcolják. Sivár,
egymás mögött álló széksorokon,
piszkosfehér kezeslábasokban mozgolódó
csoport tűnik fel. Bárgyú, kiszolgáltatott
monotóniával folyik a létezésük.
Lábaikat, karjaikat nyújtogatják,
időközönként ülésüket cipelve körbe-
járkálnak. Filmszerűen pergő képekben
látjuk K. urat menekülni, a feketekala-
posok brutalizálják. Kuporogva alszik a
földön, amikor Strauss-reminiszcenciák-
kal vakító fényességben ezergyertyás,
magas oltár vagy égig érő fa tűnik fel a
háttérben, és alatta szelíden hajladozó
fekete kendős nőalakok mögött megje-
lenik szép fiatal Hasonmása (Szabó Ele-
mér). Napsugárfényű sárga lepellel óvják,
körülveszik. Amikor meztelenül,
ágyékkötősen előrelép belőle, szép, szál-
lani akaró motívumot ismételget. A cso-
port hátrahúzódik, a fiút finoman a le-
pelbe burkoltan fektetik a földre, és eltű-
nik a jelenés. K. urat a feketekalaposok
rúgásai ébresztik, visszahurcolják a szür-
kék közé, székre tuszkolják. Nem akar
beilleszkedni, a sarokban a földre zuhan.
A szürkék fellázadnak, tombolva elhajít-
ják a székeket. Hirtelen felülről kötél
ereszkedik a színpad előterébe. Megpró-
bálnak kimenekülni rajta, de egymást
lerángatják, dühük az új jövevény felé
fordul és felkötik. K. úr csuklóján fel-
akasztva leng hosszú ideig az orkeszter
felett, a nézőtér sorai fölé. A feketekala-
posok szabadítják ki, azért, hogy a „bíró"-

fantom felé hurcolják és elítéljék. A szín
közepén fekvő nyomorúságos em-
bercsomagra esik az utolsó fénysugár az
elsötétedő színen.

Világos, hogy itt sem kérhetjük számon
Kafkát, ahogy a Don Juanon sem kértük
számon egyértelműen Lenaut, vagy a
második képen Goethe Faustját sem.
Elfogadjuk, hogy önálló alkotásról

van szó, amelyben a három alakot szuve-
rén módon a saját mondandója szimbó-
lumaként jeleníti meg a koreográfus.

Úgy tűnik tehát, hogy Kafka világából
inkább a nyílt, brutális erőszakkal és az
eltompító falanszterrel szembekerülő K. úr
érdekli a koreográfust, mintsem az
abszurd láthatatlan pókhálóba csavarodott
IK., aki Brecht szavaival élve: „egyre
reménytelenebbül bolyong a maga
kiszolgáltatottságának és a rája váró
fantomeljárás latolgatott lehetőségeinek
labirintusában". Ez a pantomimikus
képsorokkal, olykor talán korábban is
látott eszközökkel megvalósított ko-
reográfiai elképzelés végül is egyértel-
műen kifejezi a zárókép mondandóját:
„úgy hat ránk, mintha kiűznének minket
...a vadonba, ...fejsze, a bennünk be-
fagyott tenger jegéhez". Eléri kitűzött
célját. Éppen ezért úgy éreztük, az est
folyamán látott fantáziadús szcenikai ha-
tások egész sora után talán nem lenne
szükség arra, hogy K. úr ilyen végtelen-
nek tűnő ideig lengjen át a nézőtéren, ami
végtére is nem művészi eszközökkel elért
szorongást, hanem inkább a cirkuszi
légtornász effektív veszélyhelyzete által
kiváltott rettegést idézte elő a nézőben.
Jobb, ha a kezet tartó szíjak figyelése he-
lyett inkább a megrázó tartalmon töp-
rengünk: a fellázadó bárgyú szürkék vagy
pedig az őt kiszabadító fantom „Törvény"

kivégzésébe pusztul bele a tisztelt K. úr.
Ez a választása.

Úgy gondoljuk, a Győri Balett szép,
muzikális koreográfiáinak nincsen szük-
sége arra a többször észlelt fülrepesztő
hangosságra sem, amellyel a Kisfaludy
Színház hangerősítője például ezúttal is
szinte élvezhetetlenné torzítja Strauss
muzsikáját. Talán jó lenne Győrött is
megszívlelni Richard Strauss apjának
majd száz évvel ezelőtt, a Don juan magá-
valragadó sikerű bemutatása (1889) után,
fiához írt levelének intő szavait: „Remél-
hetőleg műved előadása meggyőzött arról,
hogy a jövőben takarékosabban és
óvatosabban kell bánnod a rezekkel, s
többet kell törődnöd a belső tartalommal,
mint a csillogással."

A. fiatal együttes most is tökéletes oda-
adással, szuggesztív meggyőző erővel tol-
mácsolta a művet. A nagyszerű munka-
társak, Gombár Judit és }Jani János,
díszlet- és világításmegoldásai is segítet-
ték Markó Ivánt abban, hogy gondolat-
ébresztő, drámai hatású táncjátéka ismét
magávalragadó színházi élményt nyújtott..

GYÖRGY PÉTER

A rutin középszerűsége

1. Az Amadeus világsiker. Peter Shaffer a
Black Comedy, majd az Equus óta Pesten is
biztos kasszasikert jelent. Várhatóan így
lesz ez az Amadeusszal a Víg-színház új
premierjével is, e Mozart éle-tét és halálát
témájául választó műalkotással.

E mű tüntetően rafinált, álmélységek
felett átívelő, ám valójában súlytalan, így
mintája a kommersznek. Shaffer Mozartot,
a nagyot, az „isteni gyermeket" idézi meg,
azonban letegezve, Amadeusként,
zsenialitásának és sorsának össze-
függéseit állítva alapkérdésül. Maga a
történet szinte brutálisan egyszerű; ki-
módoltsága, üres fordulatai első pillantásra
akár észrevétlenek is maradhatná-nak.

II. József udvarában él Salieri, az el-
lenfél, a középszerű és diadalmas, a rossz
zenész és sikeres udvari ember. A történet
másik hőse ő, e némán ténykedő, irigy
intrikus, ki a zsenialitástól való félelmében
a halálba segíti az amúgy is nyomorgó,
deviáns zsenit. Adva van te-hát egy
illemtudó, középszerű úriember és egy
zseniális ifjú, gyermeki kedéllyel,
szertelenséggel, s kettejük nőügyek kel
fűszerezett rivalizálásának konfliktusa. Ez
a darab történetének magva. Igy el-
méletileg minden a rendelkezésünkre áll
ahhoz, hogy jó kommerszet láthassunk,
kellemes szinházi estét élhessünk át,
hagyhassunk magunk után.

Hisz a színpadon a maga földi valójában
látható a zseni. Mászkál, trágárkodik,
alkot. Vitatkozik és realisztikusan
szerelmeskedik, cselekszik, lényegében
megfogható személyként, egyediségében
jelenik meg. Önmagában mindez érték-
tartalmaktól mentes is lehet. Mindössze a
kukucskálószínház egy szélsőségesen
értelmezett és a jelen helyzet egyik igé-
nyét: pontosan megragadó s azt kiszolgáló
esete.

Shaffer helyesen ismerte fel, hogy az
indiszkréció igénye elemi, a kíváncsiság
vágya a kultúripar által mesterségesen
újrakeltett és így folyamatosan kielégítésre
szoruló szükséglet. Az indiszkréció
igényét információéhségnek is nevezhet-
jük, s ha jóval szalonképesebben fogal-



mazzuk is meg, valójában mindkét eset-
ben a leselkedés révén megszerezhető
tudás kielégítésének egyre rafináltabb
módjairól, de mindezzel nem e tudás
morális minőségének kérdéséről van szó.
Nem az a kérdés, hogy rossz-e az in-
diszkréció, hanem az, hogy a tudás e
módja nem minősíti-e a megszerezhető
tudást magát. A pletyka, az ügyesen szer-
zett és osztott elitinformáció megszerzé-
sének hogyanja nem befolyásolja-e vég-
zetesen a tudás minőségét. (Zárójelben,
de nem mellékesen: az indiszkréció hi-

pertrófiásan felnövesztett és ugyanakkor
kiszolgált, intézményesített rendszere va-
lójában a személyre tartozó, elemi infor-
máció antidemokratikus elosztásának kö-
vetkezménye. Mindez azonban nem vál-
toztat azon, hogy ha Shaffer felismerése
pontos is, ő maga csupán e helyzet ki-
szolgálója és újrateremtője.)

Mozart helyett Amadeust látjuk. A
nagy embert hétköznapi valójában; ér-
deklődésünk tulajdonképpen ennek szól.
Shaffer egy sztárt, egy a híresség mito-
lógiája által megközelíthetetlen figurát

állított a színre, az érdeklődés tehát e hí-
resség „álarcának" leleplezésére irányul. A
nézőt, úgy tűnik, meghatja, de valójában
kíváncsiságát foglalkoztatja, hogy a
Mozartként híressé vált már-már sze-
mélytelen fogalom, Amadeusként épp
olyan esendő élőlény, mint ő maga. Azaz
Shaffer éppúgy jár el, mint a mindenkori
újságíró, aki szenzációként leplezi le a
híres emberek hétköznapi cselekedeteit.
Ugyanúgy, mint a teleobjektívvel készített,
illegálisan megszerzett fotó, amelyen épp
a mit sem sejtő sztár úgymond „normál"
állapotában látható.

A kérdés az, hogy ekkénti eljárása,
Mozart Amadeuskénti bemutatása, azaz a
színdarabként eladott indiszkréciós
mechanizmus elárul-e valamit is Mozartról
magáról. Bővíti-e a zseni- vagy Mozart-
képünket az a tudás, amelyet Shaffer
nyújt, vagy mindössze kielégíti izgatott
információéhségünket. Annak, hogy
Mozartot Amadeusként nézhetjük, az a
lényege, hogy a hétköznapiságában
bemutatott zseni valójában sztár, s a fe-
szültség e két szint eltéréséből kell hogy
eredjen. Azonban Shaffer darabjában e
zsenialitásból nem láthatunk semmit. Erre
mindössze Mozart neve vagy legjobb
esetben a bejátszott zenék a „bizonyíté-
kok", s mindez már a shafferi dramaturgia
gyengeségét mutatja. Shaffer lehetővé
teszi, hogy a sztárt Mozartként szemlél-
hessük, ez a rafinéria a néző kiszolgálásá-
nak már integráns része. Mindez nem
szolgál másra, mint az indiszkrécióéhség
kultúrával való lefedésére.

Mozartot szemlélni más, mint egyet a
sztárok közül. A Mozart iránti kíváncsiság,
pletykaéhség nem indiszkréció, ha-nem
kultúremberhez méltó kötelesség. Mindez
már Shaffer „rétegelméletének"
következménye is, hisz e mű fogyasz-
tóinak elsősorban az első osztályú szno-
bokat tekinti, akik a kommerszet ugyan
élvezik, ám fogyasztását bevallani már
szégyellik. És Shaffer pontosan tudja,
hogy az általa vágyott néző szégyenérzete
honnan ered, hiszen ő maga is mindent
elkövet, hogy túljusson a kommerszen. 0
maga is kultúrember, Amadeusát nem mint
kommerszet, hanem mint nagy művet
értelmezi.

E mű szándéka szerint nagyvilági és
ugyanakkor melankolikusan elgondol-
koztató. Mert egyszerre láthattuk előbb
csillogni, később éhezni és meghalni a
zsenit, úgy tűnik tehát, mintha a színpadon
létezésének titka tárulna fel. Am mindez a
legtitoktalanabb titok, a legérdektelenebb
szenvedés, a legunalma-

Peter Shaffer: Amadeus (Vígszínház). Tordy Géza (Salieri) és Gálffi László (Mozart)



sabb enyelgés, mert Mozartról semmit sem
árult el.

Nincs az a brechti vagy agitprop szín-
ház, ahol így, ilyen hosszan és ilyen egy-
értelműen akarnának a fejünkbe verni
ilyen lapos igazságokat. Ugyanis e kérdés:
vajon te nem így bánnál-e a zsenivel, ha
lenne a közeledben? Nem intolerálod-e a
tehetség, középszer felől nézve aszociális
mivoltát? Nincs-e benned is egy kis
Salieri, aki környezeted Mozartjait ekként
fenyegeted...? E laposan moralizáló és
gyötrően drámainak álcázott kérdés
Shaffer tanításának lényege, így
érdemesnek tűnik Salieri felől is
szemügyre vennünk a problémát. Mert ő,
Salieri, lenne önmagunk, kritikus és néző
egyaránt. Shaffer (ne hagyjuk meg-
téveszteni magunkat) ravaszul közép-
szerű, s így megcsavarja e figurát. A sab-
lonszerű irigy sémájához transzcendenciát
s némi homályos misztikumot tár-sít.
Salieri életét sorssá növeszti, konfliktusát a
tehetséggel mintegy faustivá változtatja, és
nincs elég humor és józan be-látás benne
ahhoz, hogy e magaslatok számára
elérhetetlenek. Shaffernek alpári
megfontolásainál fogva a vágyott első
osztályú sznobjait feltétlenül óvnia kell.
Vigyáznia arra, nehogy úgy érezzék, hogy
végső soron kommersz csacskaságot
látnak. Amint végső soron nem is csak
arról van szó.

Hiszen magával a korcmersszel, ha
Shaffer műve nem akarna annál több lenni,
nem is lenne semmi baj. E szükség-szerű
és örökké áldott gyermek, színházak
megmentője, pénztári egyenlegek rend-
bentartója. A színház teljesíti a kötelessé-
gét, így a nézőt szórakoztatja, kikapcso-
lódásra is biztatja. Mindez korrekt üzleti
viszony, a nivellálódott életből a barlangi
félhomályba menekülés feltétlenül figye-
lembe veendő emberi igény. A kommersz
lehet riasztóan üres, ha kell, Iehet érték-
telen, de nem integráns, elidegeníthetetlen
része a magas kultúrával való betagozódás
feltétlen igénye.

Á m Shaffer elégtelennek tartja a kom-
mersz tradícióját. Korszerű akar lenni, s
mint ilyen, látszatra művészibb, bonyo-
lultabb, valójában azonban kettősségei
révén hazugabb. Itt ugyanis már szó esik a
valóságról, holott az távolibb, mint valaha.
Shafferrel együtt Kapás Dezső is úgy
képzelte, hogy a nézőt a kikapcsolódás
ürügyén mintegy beemelték a kultúrába.
Azaz a rendezés túl sokat tartott a
szerzőről. (Érthető, ha Kapás Dezső hitt a
világsikernek, hisz az Amadeus valójában
az. Mindez azonban pusz
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án azt mutatja, hogy az abszolút világ-
iker önmagában semmire sem garancia.)
Úgy tűnik, a néző gondolkozhatott, hisz

zembesült az élet nagy kérdéseivel, látta
zseni életét, a középszer irigységtől

aló gyötrelmét. Am ez hazugság. E
arab nem szembesíti önmagával nézőjét,
haffer vigyáz fogyasztójára, a valóság e
arabot, amint az előadást is, messze
lkerüli. A fikció, a civilizált álkommersz
azugsága minden helyet kitölt.

2. Az álélet, az álmodernség, a kom-
ersz eltagadása, amelyet hazugságnak

s nevezhetnénk, még egy döntő szem-
ontból szükséges. Elleplezi azt a tényt,
ogy e mű alapvetően kommersznek sem
ó, még ha okoskodóbb is annál. A nar-
atív keretszerkezet epizódok sorozatát
ejti magában, de nem valódi szituáció-
at. Lássuk be, e darab, úgymond, nincs
italálva: kommerszként is unalmas. Az
llusztrált, élőképszerű jelenetek során
madeus állandó „életszerűsége" egyre
onotonabb s erőtlenebb, amint a gyil-

osság egyre terjengősebben kifejtett
ilozófiája egyre unalmasabb. A mecha-
ikus kettősség révén, megítélésem sze-
int, e darabból még a jó szerep lehetősé-
e is hiányzik. En az Amadeust sem lá-
om nagy szereplehetőségnek: Mozart
igurájának elemzését azonban lásd lej-
ebb. Hiányzik c műből az egyébként a
ommerszet uraló rafinált elmeél, mert

Shaffer művészkedni akar és valósá-
gosnak látszani.

Ezzel együtt a szerző érdeme, hogy az
Amadeus mégis gördülékeny és sima,
végső soron a maga módján precíz, jól
olajozott. munka.

3. Észrevett-e valamit ebből Kapás
Dezső, tartott-e távolságot tárgyától, ettől
az álságos műtől, vagy teljes mértékben
elhitte, komolyan vette azt? Sajnos,
maradéktalanul ez utóbbi eljárást követte,
minderre egyetlen alapvetően fontos
mentsége van: Vajda Miklós ismét
remek, jól mondható, kiváló, igazi
magyar szövege.

Kapás Dezső halálos komolyan vette a
művet. A darabon eluralkodó drámai
borzongás mellett azonban a szépségre is
figyelt, s e kettős igényt váltogatva
juttatta érvényre. Úgy érezte, feltétlenül
szüksége van a misztikumra, az álfausti
kérdésfeltevés hazugságaira, hiszen el-
lensúlyozni akarta a súlyosnak és nehéz-
nek ítélt mondanivaló terhét. (Holott már
valójában az eredeti probléma sem
súlyos, így nem szorul a misztikummal
való ellentételezésre sem.) Minden látvá-
nyos puritanizmusra törekvés, jelzésszerű
díszlet ellenére az előadása lehetősé-
gekhez mérten elegáns, decensen elő-
kelő. E színpadkép még a shafferi szöveg
kevés naturalizmusát is jóvátehetetlenül
megszelídíti.

Jelmez és díszlet (Jánoskúti Márta és

alieri: Tordy Géza



Fehér Miklós) egyaránt mértéktartó, ám
ugyanakkor gazdag és komolykodó. Já-
noskúti jelmezei közül leginkább Mozarté
problematikus. A szabad, természetes
gyermek modorához nem feltétlenül s
nem logikusan illik egy elszántan
gusztustalan ruha, egy ízléstelen na-
rancssárga mandzsetta, bár mindez szo-
rosan összefügg a Shaffer nyújtotta
Mozart-lehetőséggel, az indiszkréció le-
leplező mechanizmusának működésével.

Fehér Miklós pontos és elegáns. Nem
több és nem is kevesebb. Szükségszerűen
az hiányzik a látványból, ami az egész
előadásból: egy valóságos ötlet, egy erő-
teljes tér. Hiába a drága, szép székek, a
Salieri által emlegetett, áttört harmóniákat
vizuálisan leképező hátsó fal, az összkép
mégis inkább naiv.

Kapás Dezső, bízván a darab önérté-
kében, már-már érthetetlen méltósággal
és komolysággal kezeli e szöveget, s ezt
elsősorban Salieri figurája sínylette meg.
E figura önmagában véve csupán har-
monikusan unalmas, álfausti mivolta ér-
dektelen, ám a feltétel nélküli komolyan
vételtől, az akadémikus aggodalmasko-
dástól mindez bosszantóan érdektelen
lesz. Salieri problémája nem egy személy
hiteles története. Valamiképp valóságossá
kellett volna tenni, akár gazemberebbé,
üresebbé, vagy még emeltebbé, bo-
nyolultabbá, de mindenképp el kellett
volna dönteni, hogy a darabban rejlő le-
hetőségek melyikét erősítvén fel, mit tesz
a rendezés az előadás alaphangjává.
Tordy Géza akadémikus, komoly, unal-
mas Salierije döntően a rendezői kon-
cepció eredménye. Ha Kapás Dezső dönt
az előadás minőségét illetően, úgy Tordy
helyzete jelentősen könnyebbé vált volna.
Módja nyílott volna valóságos go-
noszkodásra, szituációkba kerülvén, jelle-
mét a nézők előtt építhette volna fel, ki-
kerülhette volna a narrátori szerep unal

mas csapdáit. Tordy hiába igyekszik el-
hitetni, hogy létezik azon túl, mint szí-
nész, hogy valóban Salieriként áll a szín-
padon. Nem létező, nem érvényes, papír-
ízű a figura, s minthogy ő az előadás
egyik főszereplője, mindez kínos és ne-
héz. Megítélésem szerint jogtalan lenne
ezért Tordyt kárhoztatni, ő profi és nem
középszerű színész. Ebben a koncepció-
ban nem juthat humorához, holott enélkül
egy egész estét végigjátszani szinte
lehetetlen. Végső soron sem a szöveg,
sem az azt mereven interpretáló rendezés
nem engedik játszani, s e kínos komoly-
ság végül tényleg megfagyasztja, unal-
massá teszi alakítását.

Alapvetően problematikus Gálffi
László Amadeusa is. Azt hiszem, neki a
természetes, valódi embert kellene elját-
szania, s dolga az lenne, hogy tudtunkra
adja, a zseni is csak ember. Egyrészt ér-
zékeltetnie kellene - ami szöveg szerint
szinte lehetetlen -, hogy ő Mozart, más-
részt eleget kell tennie az ideges, lihegő
kamasz darab teremtette elvárásainak.
Gálffi érthetően sikerre tör, s ezt egész
egyszerűen az általános, karikatúraszerű
túlzással éri el. Önmagában mindezt re-
mekül, profi módjára teszi, csakhogy na-
gyobbrészt feleslegesen és végül mono-
tonná válóan. (Mindez persze a szövegen
is múlik: Shaffer dikciói sem emelked-
nek, sem feszültségben, sem bonyolult-
ságban, úgyhogy Gálffi sincs könnyű
helyzetben.) Gálffi szinte mindvégig
pökhendi és kihívó. Allandóan ideges,
remeg, infantilis, már-már szélsőségesen
esetlen.

Így viszont érthetetlenné lesz, hogy
miképp tud ez az infantilis örök kamasz
ingerült lenni. Miképp lesz indulatos.
Miképp érik meg a halálra. (Mozart még
Amadeusként is átesik e stációkon, azaz
Gálffi szerepformálása végső soron még
a shafferi lehetőségeket is visszavonja.)

Shaffer Amadeusa nem lehet ennyire a

természet vad gyermeke, hiszen közben ő
Mozart is.

Az amúgy sem túl bonyolult figurát
Gálffi tovább egyszerűsítette, s így tovább
szegényedett az előadás.

A feleséget játszó Pap Veráé talán az
egész este legjobb mondata, hiszen e
polgár-liba mindenre „köszi szépen"-nel
felel, s e kellő iróniával előadott mondat
időről időre színt visz a lassan terjedő
általános unalomba. Sajnos, Pap Verának
ennél sokkal több dolga nincs, azt a
keveset viszont, amit e szerep rábíz, ma-
gabiztos természetességgel, valódi bájjal
játssza el. Pap Vera némely villanásában,
hangsúlyában talán több erő, személyesség
van, mint Shaffer dialógusai-nak nagy
részében.

Tahi Tóth László II. Józsefe az este
legokosabb színészi alakítása. E rezignált
epizódszerepet annyi finom humorral,
méltósággal, árnyaltsággal alakítja, ami
feltétlen az egész előadás érdemévé lesz.
Császárkénti legyintgetése és unalma, kí-
vülállása egy idő után, a második részre
mintha idézőjelbe kerülne, s önmagára és
az előadásra vonatkozna.

Bárdy György, Füzessy Ottó, Szatmári
István jobbára csak ki- és bejönnek,
valamint díszletelemként álldogálnak. (A
háttér teljes mechanizálása jogos a shafferi
szöveg esetén, de ebben az eset-ben e
szereplők szituációja, funkciója megint
csak megteremtendő lett volna.)

Mindent egybevéve: az Amadeus egész
egyszerűen egy világsikerre felvergődött
rossz darab, megbízhatóan rossz elő-
adásban. Lehetne minderről bensősége-
sebb, megértőbb hangon írni, ám éppen
erre nincsen ok. Ugyanis nem a Vígszín-
ház hagyományával, nem a profizmus
képviseletével van a baj. Nem az a baj,
hogy Kapás Dezső sikerdarabokat választ
rendezésül. A probléma az, hogy a
kultúripar e példánya, Shaffer műve végső
soron érdektelen és érdemtelen. Alap-
vetően mint termék, mint tünet érthető és
értelmezendő. Mint autonóm műalkotás:
üres és lelketlen. Holott a színház mindig
életet, elevenséget, személyességet köve-
tel.

Peter Shaffer: Amadeus (Vígszínház)
Fordította: Vajda Miklós. Rendező: Kapás
Dezső. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: János-
kúti Márta.

Szereplők: Tordy Géza, Gálffi László, Pap
Vera, Tahi Tóth László, Bárdy György,
Szatmári István, Füzessy Ottó, Maszlay Ist-
ván, Sipos András.

Gálffi László (Mozart), Tahi Tóth László (II. József) és Pap Vera (Constanze)
(lklády László felvételei)


