
togattak. Ezek is szép számmal találhatók
Waltherr László gyűjteményében.

Lendvayné Hivatal Anikót így ünnepelte
1836. december z-án egy B ... . nevű
hódolója:

Föltűnél az égből, Angyal,
Szép honunknak csillagúl;
Áldva szeret az egész hon, 'S
nyújt babért háladíjúl.

Vedd tehát a' fő helyet most, Minden
honniak felett, 'S laurusz ékesítse
fejed',
Mellyet ád a' tisztelet.
B....
Schodelnét pedig így biztatta az intrikák
idején névtelen rajongója: Schodelnéhoz

Pest, Januárius 1z-én 1839.

Le mérite en repos s' endort dans la
paresse.
Boileau.
Az énekesnő másnak zeng gyönyört, Es
önmagának búra énekel,
Művész világában sejtetlenűl:
A' dal minő szivekhez hangzik el. -

Zengj mint honod' népének senki még; Ha
pór gyaláz büszkén felejtsed azt. Ragadja
szellemed' magas tudat:
Te egy hazának szültél daltavaszt.

Van a szórólapok közt Liszt Ferenc pesti
fölléptét ünneplő alkalmi költe-
mény is, ahogy a pest-budai zenei élet
kibontakozásáról is találhatók értékes
műsorok a British Museum hungarika-
gyűjteményében. Ezek bemutatása azonban
már nem erre az ismertetésünkre tartozik.

E számunk szerzői:

BAJOMI LÁZÁR ENDRE író
BALOGH TIBOR a Színházművészeti

Szövetség munkatársa
BUDAI KATALIN újságíró
CSALA KAROLY újságíró,

a Filmvilág munkatársa
ÉBERT TIBOR író
GYÖRGY PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének
tudományos ösztöndíjasa KOLTAI TAMÁS

újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

KOTT, JAN színházesztéta
MÉHES GYÖRGY romániai magyar író
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
SÁRMÁNDI PÁL

a Művelődési Minisztérium munkatársa
SZÁNTÓ PÉTER újságíró,
a Népszava munkatársa
SZILÁGYI FERENC irodalomtörténész

MÉHES GYÖRGY

A kegyetlen Caragiale

Valentin Silvestru egyedülálló jelensége a
román színházi életnek. Kihegyezett tollú
kritikus; szenvedélyesen támad, és
ugyanolyan szenvedéllyel védelmez,
magasfeszültségű minden megfogalma-
zása, és tegyük hozzá nyomban, ítéletei
lebilincselően logikusak és pontosak.

Ugyanakkor fáradhatatlan szervező is.
Mint a Színházművészeti Szövetség egyik
irányítója oroszlánrészt vállalt a
Romániában dívó színházi fesztivál-
rendszer szervezési munkájából. S ez nem
lebecsülhető feladat. Évente -
hozzávetőlegesen - tucatnyi színházi
fesztivált és kollokviumot tartanak. Or-
szágos seregszemlék ezek, átlagban tíz-
tizenkét kiemelkedő előadást mutatnak be
és vitatnak meg, nyilván a színházi élet
egészének hasznára. Silvestru nem-csak
valamennyin jelen van, hanem fá-
radhatatlanul irányít, vitázik, harcos
diplomatája ő a színháznak; egy komputer
pontosságával számon tart minden
előadást, majd minden valamirevaló
színészi alakítást. Ismeri a nemzetiségi
színházak munkáját is, a hat magyar, két
német és a jiddis társulatot. Rend-kívüli
tájékozottsága, nagy elméleti tudása és az
európai színházi mozgalmak gyakorlati
ismerete jellemzik bírálói tevékenységét.

Ugyanakkor elismert színháztörténész
is. Szakterülete elsősorban Caragiale, a
román vígjáték világszerte elismert, máig
is utol nem ért mestere. Silvestru számára ő
az alfa és ómega, ő a kiindulási pont.

Szakmunkáiban valósággal önálló disz-
ciplinává fejlesztette Caragiale elemzését,
kapcsolatainak, világirodalmi vonat-
kozásainak és hazai kötődéseinek felderí-
tését, társadalmi és lélektani szempontú
vizsgálatát. Ezt összegezi most meg-jelent
szerény, de öntudatos címet viselő
munkája, A caragialeológia elemei.

Silvestru a rá jellemző szenvedéllyel és
éleslátással vitázik, bizonyít, harcol azok
ellen, akik azt állítják, hogy Caragiale
szelíd hülyéket, a patriarkalizmus és
provincializmus ártalmatlan fajankóit
állítja színpadára, nevetséges szószá-
tyárokat, akiket hevít a vágy, hogy fe-

iránt, valamint a' veretett és kiosztott
emlékpénzek mennyisége felől a' Regélő-
Honművész intézete fog t. n. Pest
vármegye fenn álló küldöttségének tö-
kélyes előadást és számadást benyujtani.
Pesten, Jul. 5 . 18 3 7 .

"

A következő évben már az a hír terjedt
el, hogy az új színházban tűz ütött ki. A
színház igazgatósága azonban egy
„játékszíni hirdetmény"-nyel (amely-nek
eredetije szintén a British Museumban
található) igyekezett megnyugtatni a
közönséget:

„Játékszíni hirdetmény.
A' mennyiben netalán a' hír elterje-

dett a' két városban, hogy a' magyar
színházban ma délelőtt tűz ütött volna

ki; a tisztelt közönség' megnyugtatá-
sára ezennel köz hírré tétetik, hogy az

egy dolgozó legénynek nem annyira
vigyázatlanságából mint gyávaságából
esett, ki a' második emeleten gyertyá-

val járt. Egyéb iránt egy pár percz alatt
minden rendbe hozatott ' s Megyerynek

mára hirdetett jutalom-játéka estvére
elő fog adatni. Pesten, márt. 10. 1838.

A' magy. szính. igazgatósága."
A Waltherr-gyűjtemény színház-

történeti anyaga itt nagyjából be is fe-
jeződik. Természetesen akadnak benne
még egyéb érdekes ritkaságok: kézírásos
színlap a Doctor Snildisadififex című
háromfelvonásos mulatságos vígjáték
orosházi előadásáról, színlap „Szigligeti
Eduárd, pesti honi színész" Vadul című
szomorújátékának a „Honi Színész
Társaság" által történt debreceni be-
mutatójáról 1838. május 1z-én. Van egy
névjegyzék a budai színtársulatot támo-
gató honleányok névsorával: „Név Jegy-
zete azon t. cz. Asszonyságoknak, kik
Nemzeti nyelvünkhöz, kiművelteté-
sünkhöz vonzódásokból a' Budai Magyar
színész társaság felsegéllésére ajánlásokat
tettek.

Név ft
1. Abaffy Terézia özvegy Pukiné ... 5

144. Vay Johanna Borbélyné 1 2 , 3 0

stb."
(Abaffy Terézia a jakobinizmussal gya-
núsított Abaffy Ferenc rokona volt,
Borbélyné Vay Johanna pedig Vay József
sárospataki kollégiumi főgondnok leánya,
akinek házasságára írta Csokonai A
szépség ereje a bajnoki szíven című versét.)
S a hölgyeket ünneplő versekről szólva
említsük még meg a kor színházi
csillagaihoz írt ünneplő verseket, amelye-



csegjenek és valljanak önmagukról, és
alapjában véve derék emberek, csak éppen
csúf a szájuk.

Silvestru tizenkét íves munkájában en-
nek éppen az ellenkezőjét állítja, bebizo-
nyítja, hogy Caragiale hőseinek legfon-
tosabb jellemvonása a vadság és kegyet-
lenség.

Éppen azok, akiket megmintázott,
akarták meglincselni az írót, írásban
követelték letartóztatását, koholt vádakkal
bíróság elé állították, levétették darabjait a
színházak műsoráról, hajszát indítottak
ellene, kitétették az Állami Jövedéktől,
majd megfosztották tan-felügyelői
állásától; miattuk kellett le-mondania a
Nemzeti Színház igazgatásáról, kiüldözték
a sajtóból, végül az országot is el kellett
hagynia. Nem állít-hatjuk tehát, hogy az
általa kipécézett figurák ne lettek volna
következetesek alkotójukkal szemben.

Caragiale üldöztetésével kapcsolatban a
szerző Kreont idézi, aki nyilvánosan
megkorbácsoltatta Arisztophanészt, s tán
egy Platón-idézettel igazolta magát, mi-
szerint a szatíra megzavarja a lelket,
ilyenformán tehát társadalmi méreg. VI.
Hadrián sem cselekedett másként, mi-kor
megfenyegette a római pamfletistákat
azzal, hogy a Tiberisbe hányatja őket. Ez
egyébként a gyakorlatban úgy festett,
hogy bérgyilkosokat fogadott fel ellenük.

Silvestru hangsúlyozza, hogy Caragiale,
mint korának számos nagy mű-vésze
szkeptikusnak, gyakran természetellenesen
kegyetlennek tűnik, paradox módon éppen
azért, mert hisz abban, hogy az ember
másmilyen is lehet-ne. E leleplező
kegyetlenség nélkül az irodalom csak
kellemes játék. A nagy írók kíméletlenül
vizsgálják alakjaikat, még akkor is, ha
rokonszenveznek velük. Idézi a szerző
Caragialét, aki egy-szer zord humorral
megjegyezte a maga teremtette alakokról :
„Aranyos fickók ezek . . . - aztán kitört -
Gyűlölöm őket!" De hát mi mása
szatirikus, mint egy olyan ember, aki
gyűlöli és megveti az élet undorító
megnyilvánulásait. Mint általában a nagy
alkotók, ő is „nemes szellem, erényes
lélek, aki nem tudja megvalósítani
lelkiismeretének vágyait a bűn és
ostobaság világában."

A Caragialét ért sorozatos támadásokat
idézve kitér Silvestru az irodalmi kritika
perifériáin lebzselő primitivizmusra. Ezt
Caragiale „elkávéháziasodott
irodalomnak" nevezte, s a provincializmus
goromba formájaként elvileg kö

zönségesnek és alacsonyrendűnek tartja a
nevetést, a humort a frivolitás kategó-
riájába sorolja, a szatírát irodalomalatti
műfajnak minősíti.

Caragialénak is meg kellett szenvednie
ezt a fátumot. Humoristának minősítették
a szó lekicsinylő értelmében; vidám,
könnyen megemészthető komédiák
szerzőjének, akinek jóformán nincs is
irodalmi súlya. Hiába, örökkévaló az
ellentét a komédia és az ostobaság között.
A vígjáték számtalan érvvel igazol--hatja
létét, ellenfele egyet tehet: be-tiltja.

Ha társadalmi szempontból vizsgáljuk -
jegyzi meg Silvestru --, a komédia egyike
a legerőteljesebb erkölcsi szankcióknak.
Általánosítja és tudatosítja az elutasító
magatartást a kollektivitásban. Mintha a
lelkiismeret kiválasztana a komédia
hatására valamiféle antitestet a
gondolkodás, a beszéd, a magatartás
betegségei ellen, immunizál az ostobaság
ellen.

Caragiale műveit vizsgálva Silvestru
felfigyel arra, milyen fontos szerepe van
ezekben a színdarabokban az emberek
közti kapcsolatokat rögzítő, érvként, bi-
zonyítékként, bizonyos alkalmakkal bűn-
jelként szereplő levélnek, cédulának, táv-
iratnak. Nincs is olyan színpadi műve Ca-
ragialénak, ahol ezeknek ne volna döntő
szerepe. A remekműben, az Elveszett
levélben a levelek, táviratok, névtelen fel-
jelentések, hamisított okmányok egész
forgatagával van dolgunk.

Talán az sem véletlen, hogy foglalko-
zása szerint postás a Részeg Polgár

szívesebben neveznők Kótyagos Pol-
gárnak -, akit sorra-szerre megtapsolnak,
lepfújolnak, vállra emelik, majd a sárba
tapossák, csókolják, pofozzák, leitatják,
kifosztják. Ez az Ismeretlen Választó -
akinél az elveszett levél lapul -, mint-ha
néha-néha ráébredne különös sorsára, de
aztán újból megkótyagosodik a vele
történőktől.

Hasonlóképpen fontos szerepe van
Caragiale műveiben a sajtónak. Ez majd
minden Caragiale-mű egyik főhőse. Go-
nosz istenségnek érzi, kibékíthetetlen, ke-
gyetlen bálványnak, már-már metafizikai
entitásnak. Caragialénál a nagy hangú,
hazafias frázisokat pufogtató, az olvasókat
elbolondító sajtó karikatúrája jelenik meg.

Caragiale példás civilkurázsiját bizo-
nyítja a mesternek az a Silvestru idézte
megállapítása a sajtóról, hogy „itt sem
térhetünk el attól az állandó elvünktől,
hogy ebben az országban csakis azért

hoznak törvényeket, hogy legyen mit át-
hágni, s hatóságainkat nem azért hoztuk
létre, hogy őrizzék és betartsák, hanem
hogy semmibe vegyék a törvényeket, vagy
éppenséggel csúfot űzze-nek belőlük".

Ibrăileanu, a jeles marxista kritikus
jegyezte meg Caragialéról, hogy ő volt
korának legnagyobb román történésze. Ezt
maga az író így fogalmazta meg:
„Szeretném megmutatni a világnak, ho-
gyan láttam a társadalmi és történelmi
helyzetet, úgy is, mint történész és nem-
csak mint komédiaíró."

Gyűlöli és leleplezi a félműveltséget, s
ezekhez pompás háttérként, mintegy
távlatot adnak a Caragiale-vígjátékokban
meg sem jelenő, de fontos szerepet ját-szó
figurák. Változatos, festői panoptikum ez,
szerkezetileg pontosan bele-illenek a
műbe, és plasztikussá teszik az előttünk
ágáló figurák jellemét.

Vegyünk példát erre a magyar közönség
előtt jól ismert Elveszett levélből. A
zsarolási célra felhasznált, elveszett
szerelmes levél motívuma megismétlődik.
A fővárosi küldött, Dandanaehe, aki már
végigjárta az összes pártokat, úgy jut
képviselői mandátumhoz, hogy meg-
zsarol - ugyancsak véletlenül megtalált
szerelmes levéllel - egy országos súlyú
politikai személyiséget, az Agglegényt.
Az eleinte provinciális politikai huzavo-
nának tűnő levélügy így kerül országos
perspektívába. A zsarolás tehát nem
csupán helyi, piszlicsáré ügy, hanem a
korabeli politika megszokott eszköze. A
színen meg sem jelenő Agglegény-
politikus, a nagy bukaresti személyiség
révén országossá szélesedik az elveszett
levél ügye.

A továbbiakban Silvestru nyomon kö-
veti a Caragiale-darabok előadástörténetét,
kiemelve a rendezői munka megújító
szerepét.

A következő számaink tartalmából:

Őszi vendégjátékok
(A leningrádi Gorkij Színház,
a berlini Deutshes Theater és
a krakkói Stary Teatr
Magyarországon)

Bécs), Tamás:

Ritus a színházban

Keresztúry Dezső:

A Nemzeti Színház és a magyar dráma

Nánay István:

A Nemzeti elkötelezettsége


