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• KRITIKAI TÜKÖR •

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
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meghökkentheti a nézőt, noha másként-másként
valamennyi kései igric jól bánik az elidegenítés-
nek ezzel az eszközével. A Nemes Nagy Ágnes
magyarította versek néha már mintha németül
hangzanának föl, olyan - katonás? - az artiku-
láció és az intonáció, akár Orosz Anna (a prosti-
tuált Yvette), akár Földi László (az álruhában buj-
káló pap), akár Szervét Tibor (A szakács) énekel,
akár Margitai Ági Kurázsi mamájának karcos
hangszalagjai metszik az énekelt textust. Akinél
tanácsos elfedni az énekkultúra, a hangadottság
hiányosságait, ez a közlésmód, a beszélt ének
jótékonyan segít, s egyben karakteres jegye a
produkciónak.

Elég bátor tett Bertolt Brechttel nyitni egy újjá-
varázsolt színházépületet. (Miskolc teátruma
nagyon szép lett, csak az anyagok és színek stí-
luszavara láttán hunyjuk be a szemünket.) Teli-
hay szerint azonban a Kurázsi mama és gyerme-
kei „azért aktuális, mert elavult." Eljárt az idő a
brechti típusú társadalom- és történelemkritika,
az agitatív emberjavító szándék felett. Minden
régi háború csak mese egy mai háborúhoz ké-
pest. A rendező tehát „szabályos" drámává
mozdította a darab tolakodóan „V-Effekt"-es ré-
szeinek többségét, viszont a brechti fölfogásnak

Jelenet a Kurázsi mamából

jogos tulajdonként adott át számos mellékes ele-
met. A kardhegyszúrásos módszerrel térképez-
te föl az epizódokat. Penderített egyet-kettőt a
kettős forgóra szerelt alkotáson. Lassúbb, riasz-
tóbb ringlispílt pörget az író dinamikusabb kör-
hintája helyett. Munkája nyomán a nyomatékos
véleményközlés, állásfoglalás, didakszis az el-
vontabb, mégis idézőjeles szimbolikusság irá-
nyába mozdult.

Az utasítások, a jelenet-,,föliratok" beépítése
a színpadi szövegbe: régi fogás. Annyira, hogy
már alig teremtené meg a dialógusok előtt a fo-
lyamatosan szükséges distinkciót. Telihay vet-
kőződő-cihelődő, a következő képre készülődő
színészei korrektül tolmácsolják ugyan az inst-
rukciókat, ám a „távolság" nem ettől, hanem egy
„új" molekula által s a „közelségtől" jön létre. Min-
den nekigyürkőzésnek van egy kimondott
„Most!"-ja, indító tapsa, „Pillanat!"-kérő türelmi
ideje, karmesteri beintése. A nyomtatott brechti
útravaló már beépült a színpadi (pár)beszédbe.
Az álalkalmi „most!"-gombnyomás a legbrechtibb
a „kétféle" Brecht-textus között. (A színházavató

előadás szituációja, az ünnepi szónoklat utáni
kezdés külön is kedvezett a megoldásnak.)

Egy elpusztított település kiégett, romos eme-
letes háza síkként és térbeli alakzatként magas-
lik a színen. A tövében és a messzi háttérbe nyíló
kapuin keresztül megelevenedhet a soha véget
érni nem tudó öldöklés összes helyszíne. A falon
ócska neon vibrál, a graffitit nemrég mázolhatta
véres kéz, a civilizációs nyomok a XX. század
emlékei. Ha A tábori pap és az Írnok „ostáblajá-
tékkal" üti el az időt (itt: sakkal), bábuk helyett
tarka nyelű, különféle késeket, bicskákat emel-
nek föl és vágnak vissza az asztallapba. A játék
teljes realitása és tökéletes elvontsága, közvet-
lensége és közvetettsége semmiféle magyará-
zatra nem szorul: e „sakk" érzéki fölfogása rög-
tön dekódolja a jelképet.

Tisztelgés az író szelleme előtt, hogy a Kattrin
által menekített és babusgatott „csecsemő," a
pólyált baba a színfalak mögül érkező, buzgó és
dallamos oázástól kapja a hangját. A van nem a
nincs-csel, hanem a nem úgy van-nal szövetke-
zik a brechti formanyelv érdekében.

Az előadás igazi szépsége és mélysége a tü-
relmesen végigvitt motívumok kibontásában rej-
lik. Amikor Kattrin ellopja Yvette csodálatos, hó-
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dító tűsarkúját, a pórul járt cifra szépség azért
nem bukkan rá a keresett lábbelire, mert ugyan a
lehető legjobb helyen keresi, a földről játékosan-
erélyesen elemelt Kattrin lábanyomában -
csakhogy a cipellő nem a nyomban pompázik,
hanem a lábon. A néma lány később, csak úgy
mellékesen, piros harisnyát húzogat a piros ha-
risnyás lábán viselt fekete cipőre. Még nincs az
áhított cipő birtokában, hát azzal álmodik róla,
amije van. Mása piros harisnya a lábon, és más a
cipőn, a nem piroson. Végül az est leggyönyö-
rűbb pillanatában Kurázsi mama lehúzza a halott
Kattrin lábáról a fekete cipőt. Jó lesz az még va-
lamire. El lehet adni az újra fölvöröslő háború-
ban. De az asszony tudván tudja azt is, hogy
Kattrinnak a piros cipővel a lábán kellene sírba
szállnia. Ezt a cipőt már nem lopta, hanem az
anyjától kapta (kapta vissza) a hősi halált vállaló
néma. Sok mindent képes elénekelni a szótlan
cipő.

Igen gazdag a rendezés jelképtára. Mutter
Courrage kocsija önmagában érdektelenebb a
megszokottnál. Selmeczi T. György díszletképé-
ben a kocsi nem változik, nem lesz kisebb, ben-
sejéből is alig szüremlenek ki titkok (vajon kiknek
a fényképeivel aggatták tele a kocsi falait...?),
még tisztességesen szétverni sem lehet a
járművet. Emlékezetes azonban, ahogy jár, és
ahogy nem jár. Egy helyben jár, gazdáival, ha a
forgó-színpad egyik gyűrűje kiforog alóla,
meghajtva gumikerekeit. Körben jár, ha a kiégett
faldíszlet-tel szinkronban (és egyszerre
aszinkronban) rója a háború és az idő stációit.

A jelképtárból példaként emelhető ki a falli-
kusság szimbolikája. A szerelemről, férfiről ál-
modozó Kattrin jelbeszéde altesti utalással „ne-
vezi meg" a katonát, a hímet. Az ölébe szorított,
kényszerített, kibuggyanó tartalmú (pálin-
kás)üveg a szöveg szerint is közvetlen összefüg-
gésbe kerül a nemi aktussal. Az ágyúcső állatian
meredezik. A híresen nőfaló Szakács sokat em-
legetett pipája erotikus tartalmakat vesz föl, ha
Kurázsi mama mint valami rúzzsal simítja vele az
ajkát. Ennek ellenére Telihay Péter rendezésé-
nek nincs szexuális felhangja, hangossága. Mint
minden motívum, motívumegyüttes, határozot-
tan kirajzolódó, de kissé takart, s a többivel
egyenrangú ez is. A háború eredendően férfido-
log lenne. Nem az. Az Eilifet homoszexuális ger-
jedelemmel markolászó ezredes - és a Szegedi
Dezső formálta többi katona - éppúgy férfiparó-
dia, amint a háború megcsúfolása is az, hogy egy
asszony (Kurázsi mama) húzza belőle látszólag
a legtöbb hasznot, és egy nyomorult lány (Katt-
rin) húzza keresztül - dobját verve, a népet fölri-
asztva - a vérszomjas ellenség számítását.

A gondos színészvezetés nem engedi, hogy a
mellékalakok mellékesek maradjanak. Honti
György az árulás és a kiszolgáltatottság, Kulcsár
Imre a tehetetlenség és a pénzéhség, Posta La-

Szervét Tibor (A szakács), Margitai Ági (Kurázsi
mama) és Varjú Olga (Kattrin) (Ilovszky Béla
felvételei)

jos a naivitás, Somló István az elbutult kétségbe-
esés, Benedek Gyula a fölényes sunyiság, Mol-
nár Anna a Kurázsiénál hol jobb, hol rosszabb
anyaság mintáit hozza létre: megjegyezhetőek-
ké lényegülnek a sztereotípiák, jellemmé a figu-
rák. A rossz külsejű Szakács szunnyadó irgal-
matlanságát Szervét Tibor félmosolyok, komó-
tos igyekvések mögül buktatja ki. Földi László

méla papja a kulcsmondatra készül: Amióta le-
züllöttem, sokkal tisztességesebb ember lettem.
Orosz Anna egyedül meri kifigurázni teremtmé-
nyét, Yvette-et, és ez mértékkel, árnyaltan sike-
rül: halálos a csacsogás.

Varjú Olga mint Kattrin a befelé élés és a külvi-
lágba kapaszkodás védett védtelenségét, kettős
sutaságát olykor kicsit sok nyüszörgéssel, de a
brechti kopár költészet hű őrzésével játssza. A
piros cipő és a piros dob között telik el az élete.
Kuna Károly a „Lássuk, Háború, mire megyünk
ketten" dafkéjével veti magát az öldöklésbe, an-
nak lélektanát is sejdítve, hogy egy nagyfiúnak
egyszer csak elege lehet a szigorú, ésszerű
anyai fennhatóságból is. Sokszoros hurokba
kötve, haránt gebesztett testtel készül a halálra,
szorongatott torkán most sem jöhet ki normális
emberi hang. Parasztasszony (anya?) megölé-
séért lakol az, akinek a haláláról az anyja mit sem
fog tudni. Quintus Konrád a kaposvári - Gothár
Péter rendezte - előadás Eilifjéből Stüsszivé
fiatalodott. A bambaság helyett az egyszerű,
praktikus (ezért bűnös) szolgálatkészséget tette
vezérszólammá. Kattrin mindent ért, Stüsszi
semmit; Eilif meg nem akarja érteni, amit ért.

Margitai Ágit elegáns asszonykatonának öl-
töztette Zeke Edit. Konszolidált jelenség, aki két
üzlet és a papírpénzek számolása között nem
felejt el hajat mosni. A szakács és A tábori pap
udvarló szándéka nem megokolatlan. Kurázsi
mama okos nő, sokhúrú, elpusztíthatatlan. El-
pusztíthatatlansága pusztítja el az övéit, teszi
élőhalottá őt magát is. Az áldozatszó sincs ben-
ne a szótárában, illetve csak a haszonért képes
áldozatra. A kuporgatott pénzen azonban az
sem vehető meg, amit az idejében kiadott pénz-
zel meg lehetett volna váltani. Margitai hősnője
verhetetlen a kicsiny, a tízgarasos alkukban,
mesterkedésekben. A nagy tétekre nincs lelki
válasza. Ezért lesz mind szigorúbb és szigorúbb,
kérlelhetetlenebb és érzéketlenebb ez a hibáival
együtt is emberséges anya. Az önnön tempójába
néha belenehezülő, itt-ott unalmasan szép elő-
adásnak ez a szigorodás is ritmust ad.

Kurázsi mama, a végeérhetetlen háború
kényszerű vámszedője, midőn már csak maga-
magát foghatja kocsija elé, így biztatja elárvult
énjét: „Remélem, elhúzom... egyedül is."

Elhúzzuk?

Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei (Miskolci
.Nemzeti Színház)
Zene: Paul Dessau. Fordította: Nemes Nagy Ágnes.
Díszlet: Selmeczi T. György m. v. Jelmez: Zeke Edit.
Koreográfus: Majoros István. Dramaturg: Faragó
Zsuzsa. Rendező : Telihay Péter.
Szereplők: Margitai Ági, Varjú Olga, Kuna Károly,
Quintus Konrád, Orosz Anna, Földi László, Szervét
Ti-bor, Molnár Anna, Benedek Gyula, Honti György,
Kulcsár Imre, Posta Lajos, Somló István, Szegedi
Dezső.


