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Vállalt bűn

A
madeuson Antoniót kell értenünk: Mozart Salieri 
emlékezetéből lép elő. A mesélő pozíciója egyben 
a dráma viszonyrendszere: az elbeszélő az elbe-
szélt elé kerül, fontosabbá válik nála. Mozartot 
olyannak látjuk tehát, amilyennek Salieri mutat-

ja. Ez és így nem szimpla tükrözés: Salieri tudata beszűkült, a 
mindenhatóval pöröl, haragjában kétség és önvád, bűntudat 
– amit mond, objektívnek egészen biztosan nem tekinthető. 
Megtörténtnek is fenntartásokkal.

Salieri kisajátítja Shaff er Mozart-történetét, tőle és álta-
la születik a dráma. Shaff er tézise, hogy Salieri és Mozart: 
egymás végzete. Mozart és művének léte porba dönti Salieri 
hitét, hogy tudása kivételes: a Teremtő a zene és saját maga 
között jelölte volna ki a helyét. A csalatkozó reakciója egy-
szerre emberi és az emberin túli: helyettesíti az istent, igazsá-
got tesz – letaszítja a magáénak tudott helyről Mozartot. 

Salieri kettőssége: tisztán lát, hiszen tökéletességként 
ismeri fel Mozart zsenialitását, 
viszont e tökéletesség fénye 
árnyékba borítja az önértéke-
lésre való képességét. Így bár 
a lángelme ténye drámaszer-
vező motívum, de Shaff ert 
mégsem a zsenialitás miben-
léte, hanem a zseni törékeny-
sége érdekli: Mozart kivételes 
tudása, és a művével együtt a 
neve is halhatatlan, azonban 
Mozart társadalmi lényként 
mégis élhetetlen, sérülékeny 

és elpusztítható. Ez leginkább az önön praktikával elfoglalt 
korról ítél, amelyben a norma az értékek felismerésében is az 
intrika és az érvényesülésre törekvés bennfentessége.

Tordy Géza nem fél a színpadias tágasságtól – Peter 
Umbach díszletének nagy tereiben és az elnagyolt hátterek-
ben is a levegőtlenség érződik. Az árnyalakok világa ez, a 
pusmogóké, a fülbesúgásoké. Alig valakinek van arca, ami 
megtörténik, az is inkább a látszat. A lényeg – természeténél 
fogva – nem, vagy csak kivételes pillanatokban törekedhet 
a felszínre. Ennek a világnak a terméke a nyílt kenyértörést 
vállalni nem akaró uralkodó (Fandl Ferenc bocsánatkérő mo-
solyában ott van a nyilvánvaló beismerése, hogy ezt minden-
ki tudja, de mit lehet tenni), és Mozart felesége (Pataki Szilvia 
a férjét vezetni nem képes asszonynak mutatja Constanze-
ot, aki azért a közös boldogulás érdekében kész átlépni az 
erkölcs határait: az áldozat nem fakítaná a játékos lobogást, 
amelyet lassan felnövő nőként a szerelemben érez). 

Ebben a világban az eligazodásra képtelen, vezetőre szo-
ruló Wolfgang Amadeus Mozart –Harsányi Attila zavarodott 
emberként ábrázolja: túl a kamaszkoron is sajátja a szabad-
szájú gyermeki szertelenség, és ezzel együtt a kézenfekvő hit 
tévedése, hogy elég a kivételesség, amely nem teszi semmi-
lyen rendszertől függővé. Képes a belátásra, de nem képes a 
természete elleni viselkedésre. Maga az egész, amelyhez ké-
pest nem lehet más egész, és így annak nem is lehet a része. 
Befelé fi gyel, az indulatainak is saját maga a céltáblája.

Hozzá képest Antonio Salieri a való világ része, a tudás em-
bere is – nem alaptalanul divatos zeneszerző –, és az érvénye-
sülésé. Cservenák Vilmos a harag hangossága felől fogalmaz-
za meg a maga Salieri alakját: nem bocsát meg, és nem felejt. 
A megcsalatottságát nem kezdi ki az idő: az ő helyét az isten 
jelölte ki, és lám, van őnála alkalmasabb a szolgálatra. Nem 
mentes ez a gondolat saját kicsiségének érzésétől sem: kevés 
a lény és kevés a tudása, ezt nem fedheti el az elismertség 
sem. Az égre kiáltva tör Mozart vesztére – vállalja a bűnt, 
belesodródva általa az újabb érzések feldolgozhatatlanságá-
ba. Duplán téveszmés, ahogy magára gondolva, de a Teremtő 
gesztusával oszt feloldozást a fénybe boruló nézőtér felé for-
dulva a mindenkori középszerűeknek. Tordy Géza rendezése 
ezen a ponton véli megtalálni a kapcsolatot a közönségével: 
talán nem a középszerűség alóli feloldozásban, hanem az 
ítéletgyártás nélküli megértés akarásában. 

(Peter Shaff er: Amadeus című drámáját a Miskolci 
Nemzeti színházban Tordy Géza rendezte) 
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Az árnyalakok
világa ez, a 
pusmogóké, a 
fülbesúgásoké. Alig 
valakinek van arca.

INTERJÚ:  k. kabai lóránt költővel

Párbeszéd, elmúlt szerelemről
k. kabai lóránt: klór című 
verseskötetében a leg-
több vers volt szerelmé-
hez – szintúgy miskolci 
költő – íródott.

MISKOLC. „k. kabai lóránt az 
elmúlt évek egyik legizgalma-
sabb költőjévé vált” – ez ol-
vasható annak az interjúnak a 
felvezetésében, melyet Antal 
Balázs készített az ongai szár-
mazású költővel, de idézhet-
nék más kritikákból is.

Érzi ezt az elismerést a meg-

ítélésében?

K. KABAI LÓRÁNT: Ezt a felve-
zetést, pontosabban ezt a ki-
jelentést akkor is pontatlan-
nak vagy túlzónak találtam, 
azonban az interjú készítője 
ekkor arra utalt, hogy külön-
böző műfajú közlemények 
számát tekintve (elsősor-
ban versek és kritikák) elég 
látványos az aktivitásom — 
miközben én „csak” dolgo-
zom, teszem, amihez értek. 
Persze nyilván nem láthatja 
ezt mindenki úgy, mint ő, így 
az „elismerés” sem teljesen 
egyértelmű. De azt hiszem, 
nem panaszkodhatom.

A Műút esszékonferenciáján is 

kiemelték, mint kiváló esszé-

írót. Egyáltalán: mi a sok ön ál-

tal művelt műfaj közül – írás, 

vizuális munka, performansz, 

sőt akár a bloggerség –, amit a 

legfontosabbnak tart? 

K. KABAI LÓRÁNT: Egy kis 
tévedés is volt ebben, hiszen 
„valódi” esszét keveset írtam, 

bár a kritikáim jó része esszé-
szerű, amennyiben a szemé-
lyességet az esszé egyik fon-
tos jellemzőjének tekintjük. 
Viszont a különböző műfajok 
közül nem nagyon lehet 
kiemelni egyet sem mint 
„legfontosabbat”, bár nyilván 
az írás lenne a „befutó”, az 
irodalom területén vagyok a 
legaktívabb, akár versről, for-
dításról vagy prózáról, akár 
kritikáról legyen szó. 

Pesten él már, de kötődik 

Miskolchoz, különösen szülő-

helyéhez, Ongához: blogjában 

rendszeresen szerepel a tele-

pülés. Miért fontos ez?

K. KABAI LÓRÁNT: Hiába élek 
Budapesten már jó ideje, 
mégis miskolci-ongai mara-
dok: Ongaújfaluban és Ongán 
éltem születésem óta, később 
Miskolcon is, ahol középisko-
lába, egyetemre jártam — ezt 
a huszonegynéhány évet 
nem lehet eltüntetni vagy 
jelentéktelennek tekinteni, 
s nem is akarom, hogy ez 
történjen. Bár nagyon fontos 
nekem Budapest, szeretek itt 
élni, és jó pár dologgal bajom 
van Miskolcon és környékén, 
mégis mindig valamiféle 
hazaérkezés-érzésem támad, 
amikor odaérek. Ongával 
hatványozottan így vagyok, 
bár oda meg nem járok már 
egyáltalán, mióta az anyu-
kám is Miskolcra költözött. 
Talán épp ezért lett fontossá 
az Onga-blogunk, melyet 
Málik Rolanddal és a bátyám-
mal, Kabai Zoltánnal indítot-
tunk el, mert egyikünk sem 

él már ott, ám valami módon 
mintha mégis szeretnénk ott 
lenni, legalább ilyen virtuális 
formában… 

Legújabb verseskötete, a 

klór legtöbb verse a szerelem 

elmúlásának érzését boncol-

gatja. Az is izgalmas bennük 

(egyedülálló is?), hogy 

főszereplőjükkel, Csobánka 

Zsuzsával (aki szintén miskol-

ci kötődésű költő) szinte nyil-

vános üzenetváltások is ezek. 

Tudatosan vállalja fel a költő 

az ilyesfajta kitárulkozást?

K. KABAI LÓRÁNT: Sántha Jó-
zsef kritikus azt is fölvetette, 
hogy közös kötetet lehetne 
csinálni ebből a párbeszéd-
ből… Mely bizonyos szem-
pontból valóban egye-
dülálló, miközben nem 
is „valódi” párbeszéd 
ez — inkább csak aff éle 
reakciók az ő verseire, 
melyekhez (talán) 
közöm van vagy lehet. 
Hogy kitárulkozás len-
ne? Valamennyire való-
ban az, ám van ennek a 
„személyességnek” egy 
olyan oldala 
is, mely-
ben ez 
az „or-
na-

mentális személyes-
ség” (Nemes Z. Márió 
kifejezése) inkább lebomlik, 
dekonstruálódik.

Versesköteteiben képzőmű-

vészeti munkái is szerepelnek, 

mint a klórban is, bár itt keve-

sebb. Pusztán illusztrációk a 

feliratos testek? 

K. KABAI LÓRÁNT: Itt csak a 
kötetborító és a cikluscím-
lapok lettek „képesek”, 
utóbbiak a feliratok révén 
különös hangsúlyt is kapnak, 
érzésem szerint jóval többek 
ezek, mint puszta illusztráci-
ók — eme „ornamensek” 

a címmel és 
a versek 

korábban 
emle-
getett 
szemé-
lyessé-
gével 

együtt 
mutatnak 

meg vala-
mi feltétlen 

többletet.  
 ÉM-HM

Német turné: telt ház előtt muzsikáltak
Miskolcon is meghall-
gathatják az egyik, 
külföldön előadott pro-
dukciót az érdeklődők.
ASCHAFFENBURG. A Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar két 
koncertjével nyitotta meg 
új zenei évadát Miskolc né-
metországi testvérvárosa, 
Aschaff enburg, ahol telt ház 
várta a miskolci együttest a 
közel 1200 fős koncertterem-
ben.

Az első koncerten Jávorkai 
Sándor hegedűművész köz-
reműködésével lépett szín-
padra a zenekar. A karmes-

ter Kovács László, a zenekar 
művészeti vezetője és első 
karmestere Kovács László ve-
zényelte.

A második hangverse-
nyen az Oratorienchor 
Aschaff enburg művészeti ve-
zetője, Joachim Schüler vezé-
nyelte a zenekart, saját kóru-
sának és a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Kórusának közre-
működésével.  Ezt a koncer-
tet Miskolcon is meghallgat-
hatják az érdeklődők április 
27-én a Művészetek Házában, 
amikor az aschaff enburg-i kó-
rus látogat a borsodi megye-
székhelyre.  ÉM Nagy érdeklődés kísérte a miskolci szimfonikusok fellépéseit  FOTÓ: MSZ

 TÁJAINK ÉS KINCSEINK
Tájaink és kincseink címmel nyílt interaktív természetfotó-kiállítás 

hétfőn a miskolci 21. Számú Általános Iskolában. Az érdeklődőket 

november 12-éig várják a rendezők.  FOTÓ: BUJDOS TIBOR

Requiem 
a Szent István 
templomban
MSIKOLC. Mindenszentek al-
kalmából ingyenes koncert-
tel vár minden érdeklődőt a 
Miskolci Szimfonikus Zene-
kar a selyemréti Szent István 
templomba november 2-án 18 
órától. Cserna Ildikó és a Deb-
receni Kodály Kórus közremű-
ködésével Puccini művei mel-
lett Gabriel Fauré Requiem-jét 
szólaltatja meg az együttes.  ÉM

Újra Miskolcon a 
Klazz Brothers!
MISKOLC. A drezdai Klazz 
Brothers és a havannai Cuba 
Percussion lép színpadra a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekarral, 
Kovács László vezényletével, 
október 29-én este 7 órától, a 
Művészetek Házában. Forma-
bontó zenei világuk különleges 
egyvelege a klasszikus európai 
zenei hagyománynak, a swing, 
a latin jazz elemeinek, és a ku-
bai ritmusok variációinak.  ÉM

A pesti srácok forradalma
Film, nem született 
hősökről, hanem adott 
élethelyzetre választ 
adó emberekről.
DEBRECEN. Miskolcon is lát-
hatta a közönség a Kolorádó 
Kid című fi lmet – az alkotás 
írója-rendezője Vágvölgyi B. 
András legutóbb Debrecen-
ben találkozott műve közön-
ségével. 

A nyelvre alapozva

– A sztori valóságmagja Eörsi 
László történésztől szárma-

zik, ő ugyanis megtalálta egy 
börtönspicli naplóját, amely 
egy nagy dumájú srácról is be-
számol, elképesztő szlenget 
használva. A fi lm tehát nyelvi 
alapozottságú, persze magát 
a fi gurát nagyon átszűrtük a 
fi kción – hallhattuk Vágvölgyi 
B. Andrástól.

Nem a megszokott (meg-
unt?) történelmifi lm-hangu-
lat uralkodik tehát. Nem héro-
szok, hanem korabeli félvilági 
vagányok, laza és lendületes 
bűnözőcskék cselekvő szem-
pontjából láthattuk az 1956-
os és az azt követő eseménye-
ket. Sok humorral, valamint 
bevallottan a fi lm noirból 
származó (esetleg a westernt 
idéző) stíluselemekkel. – A 
forradalom témáját sok fi lm-
ben feldolgozták, értelmiségi 
hősökkel, „hős-hősökkel”, de 
„a pesti srácokkal” kevésbé. 
Nem született hősök a sze-
replők, hanem adott élethely-
zetre bizonyos választ adó 
emberek – fogalmazott a ren-
dező, hozzátéve: – Viccesen is 

meg lehet élni egy tragédiát, 
továbbá nem feltétlenül mu-
száj zászlókat lobogtatni ah-
hoz, hogy tudjuk, miről van 
szó… Egyébként valahogy 
nehezebben beszélünk róla, 
de mégis örök téma: az árulá-
sok szövevényéről szólt az a 
kor, amely 1956 után jött, s ez 
eléggé beleépült a magyar lel-
kületbe. Érdemes kibeszélni!

A hatodik koporsó

A mozidarab címe eredetileg 
A hatodik koporsó lett volna, 
de végül túl patetikusnak ta-
lálták az alkotók. – A Nagy 
Imre-temetésen én voltam a 
sajtófőnök – emlékezett visz-
sza a rendező –, és ott elhe-
lyeztek egy hatodik, üres ko-
porsót is: a pesti srácét. Erre 
utalt volna az eredeti cím – 
árulta el Vágvölgyi B. András. 
Mint ahogy azt sem hallgatta 
el: eredetileg tragikus véget 
hagytak a fi lmnek, ám azt a 
változatot elvetették. – Túl-
ságosan „magyar fi lmes” lett 
volna…   ÉM-FGY

A rendező (középen) a főszereplők-

kel: Nagy Zsolttal és Sárosdi Lillával


