
gyult szeretettel támogatja riválisait, majd
ugyanolyan boldog bólogatással rúgatik ki
a színpadról, amint bejött.

Nyikolaj Volkov maga az „orosz lélek".
Bevánszorog a színpadra, vonásai lefelé
görbülnek, minden konya rajta, ruhája,
lógó fűzőjű cipője. Mérhetetlen és
láthatatlan terheket cipel a hátán. Föl-néz,
valamit mondana, de legyőzi. Kezét emeli,
már-már patetikus pózba áll, hökkenten
rámered nyitott tenyerére, leereszti a
kezét. Újra fölemeli, száját szóra nyitja, de
azután csak integet egyet a levegőben.
Mire kimondja az egészen egyszerű
mondatot - „meg ... kéne .. . nősülni" -
mintha évezredek múlnának el.
(Egyébként ez is a színészi tudás el nem
tanulható, zseniális eleme: ha egy
másodperccel előbb szólalna meg, kevésbé
frenetikus lenne a mulatság, ha tized-
másodpercet késne, valaki már köhögni
kezdene a harmadik sorban.)

És milyen más módon lomha Monahov,
a Barbárok „pénzügyőri szemlésze".
Mintha mozdulatait a vodka fölöttébb való
élvezete tette volna lomhává, mintha
nehezen gördülő szavait, tompult agyának
gondolatszikráit a társadalmi mocsárban
eltöltött negyven év változtatta volna
ilyenné. Semmi sem valódi ben-ne.
Cinizmusa álcinizmus, férji bosszú-vágya
bohózati elem. Hiszen fogad, hogy
feleségét el fogják csábítani, s csak a
személyben téved, mikor azonban mind-ez
bekövetkezik, kétségbeesett igyekezettel
próbálja összeszedni a tört cserepeket,
menteni, ami menthető. Amikor pedig már
ez sem sikerül, ugyanolyan lomhán,
tétován áll a színpad közepén, mint a
Háztűznéző vőlegénye. Csak-hogy az
egyszerűen dönteni nem tudott, s a
menekülést választotta; míg ez itt
bevégeztetett. Még él, mozog, de ez csak a
látszat.

A kívülállóban a lomha határozatlanság
epikureus életelveket takar. Managarov
mérnök valójában igazi ellenpont-ja
lehetne Cseskovnak. Hiszen érti az utóbbi
elveit, céljait, csak éppen nem lát-ja
értelmét, hogy az ember ilyesmiben
elpusztuljon.

Bejön, nadrágszárát jóformán maga
után húzva, rekedten, foga között mor-
zsolva a szavakat megszólal, szégyenlő-
sen, magyarázkodva mond ki tételeket,
amelyek vallásához végül is bárkinek joga
van, aki többre tartja a lelki békét, mint a
harcot és az infarktust. Azután ugyanígy
kivánszorog, és szinte látjuk, hogy valahol
a színfalak mögött, otthon
rovargyűjteménye rendezésébe mélyed.

CSERJE ZSUZSA

Az elveszett levél

A nagyváradi román színház
vendégjátéka

Caragiale komédiájának, Az elveszett le-
vélnek 1884. november I3-án volt a be-
mutatója, s bizonyára az 1883-as válasz-
tásokból indult ki, megörökítve a román
burzsoá-földesúri kormányzat tragi-
komikus vonásait. A közismert történet -
amelyet legutóbb a sepsiszentgyörgyiek
előadásában is láthattunk -, Tipatescu
prefektus, a kisváros kormánypárti ve-
zérének elvesztett szerelmes levele körül
forog, amelyet az Zoe Trachanachéhoz, a
másik helyi konzervatív vezér hitveséhez
írt.

A nagyváradi Állami Színház román
nyelvű tagozatának előadása, amelyre
novemberben Debrecenben került sor,
érdekes rendezői látásmódról tanúskodott.
Alexandru Colpacci nemcsak tisztán
értelmezte a komédiát, de annak igen sok
rétegét kibontotta, és sajátos rendezői
eszközeivel érvényre is juttatta.

Dan Jitianu finom pasztellszínekben
pompázó szecessziós díszleteiben zajlik a
játék, amelybe a szerzői instrukciókban
megjelölteken kívül a díszlettervezői és
rendezői fantázia eredményeképpen né-
hány egyéb tárgy is került. A falon le-vő
fegyvergyűjtemény, az asztalon a híres
bronzszobormásolat, a Romulus és Remus
a farkasokkal, valamint a Napóleon-
szobrocska nemcsak a látványt gaz-
dagítják odaillő stílusukkal, de a törté-
nelmi folyamatosságot is érzékeltetik, s
egyidejűleg mélyebb bepillantást enged-
nek a szereplők lélekrajzába. A kis Na-
póleon-szobor, mint Tipatescu prefektus
kedvenc darabja, jól jellemzi gazdáját. Ez
a saját szemétdombján kakaskodó kényúr
(Mircea Constatinescu ragyogó
megformálásában) snájdig, mokány fiú,
hiú és nagyképű. Zavarában hitleri kefe-
bajszát pödri, s a leleplezéstől való félel-
mében chaplini kisember módjára téblá-
bol, és Napóleon szobrához fordul se-
gítségért: érezhetően őt választotta ideál-
jának, őt próbálja utánozni viselkedésé-
ben, sőt gyakran Napóleonnak is érzi
magát. Ilyenkor beáll az imádott mester
pózaiba, s egy menekülési kísérletnél
szobrocskáját is magával vinné. Vissza-
tértekor féltve őrzött kincsét visszahelyezi
az őt megillető magas talapzatra, hogy

mindig maga előtt lássa. Máskor teátrális
mozdulattal egy fegyvert emel le a falról, s
a némafilmek stílusában játssza el titkos
szeretőjével a „szökjünk meg együtt" című
jelenetet. No persze a szökésből nem lesz
semmi, s a fegyvert visszaakaszt-ja a
gyűjteménybe. Az ellenzéki képvi-
selőjelölttel, Catavencuval való jelenete is
bravúros : úgy viselkedik, mint egy
cirkuszi állatidomár az idomított (jelen
esetben idomítandó, azaz engedelmesség-
re kényszerítendő) állattal; végül vad-
állatként esnek egymásnak s marcangolják
egymást. A két főkortes, Farfuridi és
Brizovenescu egyívású figuráját, ikerjel-
lemeit igen különböző külső alkatú két
színészre osztotta a rendező. A kis ala-
csony és a hórihorgas azonban csak külse-
jükben különböznek, gazemberségük lé-
nyege hasonló. E két csetlő-botló alakot
sokszor a hagyományos vígjátéki ötletek
pergőtüzében teszi nevetségessé a rendező
két kiváló színész segítségével.

Ebben az előadásban „fortélyos félelem"
igazgat mindent és mindenkit.
Trachanache keze remeg, ahogy újságot
olvas. Tipatescu térde reszketve össze-
koccan. Idegesen remegnek Pristanda
rendőr lábai is, felettesétől való félelmé-
ben. Fél itt asszony az urától, egyik úr a
másiktól .. .

A Részeg Polgár ebben az előadásban
nem részeg, s ez a rendezői felfogás
igencsak hűséges Caragialéhoz, aki igen
lelkesen írt egy korabeli alakításról, amely
hasonló értelmezésben ábrázolta a Részeg
Polgár alakját. Itt fehér öltönyé-ben,
fekete mellényében jelenik meg, valami
kortalant sejtetve. E sok mindent megélt
polgárnak nincsenek illúziói (bár elvei
sem), s az egyetlen tulajdonsága, amely
megkülönbözteti a jellemtelenek
panoptikumának többi díszpéldányától, az,
hogy nem az Érdek mozgatja csele-
kedeteit, csupán a kíváncsiság. Erről a
szalonspicces, elegáns úrról, erről az il-
lúziótlan értelmiségiről még azt is felté-
telezhetjük, hogy talán direkt vesztette el
azt a bizonyos levelet, csak azért, hogy
megfigyelje, élvezettel kövesse a tettéből
következő zűrzavart, hogy fontos-nak
érezhesse magát, mert mindegy, milyen
módon, de személye valamiképpen
befolyásolja a politika alakulását. Ő a
pitiáner Sors, ahogyan Kívülállóként
szinte irányítja az eseményeket.

A realizmus síkján is plasztikusan áb-
rázolt életteli alakok mozgatásában a
lassított mozdulatok, a groteszk gesztusok,
a túlzottan felnagyítottak, az éles váltások
mind a darab s a benne ábrá-



négyszemközt
zolt szövevényes mondandó szolgálatában
állnak. A második részben a választási
jelenetek beállításai ismét átfogó
rendezőilátásmódról tanúskodnak. Mint-ha
egy zsibvásáron lennénk, ahol az eszméket
árulják kofaként, s mindezt a leg-
különfélébb csomagolásban. Caragiale
részletes instrukcióit Colpacci betartja, de
néhány ötlettel gazdagítja is: Farfuridi
demagóg szónoklatára a reagáló tömeg
éppenséggel a szónoklatot meg-szakító
vízivásra éljenez; a történelem-ről szóló
nagyképű dumát befejező „rosszul állunk"

konklúzióra ismét óriási az ováció. A
jelenet a hazafias frázispufogtatásokat, a
helyzet anakronizmusát olyan éles
reflektorfénybe állítja, amellyel a véres
valóság 1881-i életképét minden
választások kutyakomédiájává avatja, s
belemagyarázás nélkül is az aktualitás
szintjére emeli.

Az utolsó jelenet szinte díszlettelen -
ezzel is finoman kortalanított - játék-
terébe tolókocsin tolják be Dandanachét.
Ez a kép már a csődök csődje, a politikai
mechanizmus működésének olyan
torzképe, amely szerint a teljesen
alkalmatlan ember is alkalmasnak bizo-
nyul bizonyos funkciók betöltésére, ha az
érdekviszonyok megfelelően (és olajo-
zottan) működnek.

A z elveszett levél nagyyáradi előadásán
talán az egyetlen, amit sajnálhatunk, hogy
román nyelvű előadás lévén, nem
élvezhettük Caragiale rendkívüli nyelvi
humorát, amely olyannyira hozzátartozik e
vígjáték szellemiségéhez.

NÁDUDVARI ANNA

Közel a pantomimhoz

Beszélgetés Lukáts Andorral

Lukáts Andor egyike a kaposvári szín-ház
azon tagjainak, akik az évek során
főiskolát nem végzett segédszínészekből a
színház vezető művészeivé váltak. Az
alakításairól szóló kritikákban feltűnt
számomra, milyen előszeretettel foglal-
koznak a játékán kívül személyével, külső
megjelenésével, belső emberi tartalmaival
is. Mint a Halmi címszereplőjéről így írnak
róla: „Lukáts különös, keményen faragott,
mégis átszellemült penge - profilja
nemcsak kortalanná teszi az aszkétikus
arcot, de hozzá is segíti a színészt ahhoz,
hogy Halmi tagadását intellektuális síkon
ábrázolja." Az eltört korsó írnokáról:
„Remek volt Lukáts Andor Sugár
írnokként. ismerten rekedtes, kicsit
suttogó hangját jól használta fel,
beépítette Sugár higgadt, megfontolt,
törtető jellemének felépítésé-be." A
Szentivánéji álombeli alakításáról: „A
Zubolyt játszó Lukáts Andor méh
tóságának és egyszerűségének sokat kö-
szönhet az előadás."

Mintha esetleges hátrányos adottságait
is a javára fordítaná, mintha valami ál-
landó belső többletet ajándékozna az el-
játszott figuráknak. Az utóbbi évekbeli
szerepei változatos képet mutatnak, de
rosszul vagy csak érdektelenül megoldott
egy sem akadt köztük. A romlott világban
a jóságot ha mégoly esendőt is -
képviselte a Rokonok Péterfi doktora, A
szecsuáni jólélek vízárusa. Sugárzóan
ártatlan Sganarelle-je jelentőségteljességé-
től egészen eltolódhattak Moliére Don
Juan-drámájának hangsúlyai. Néma vagy
csaknem néma jelenléte súlyos, szünet
nélkül közlést tartalmazó a Godot-ra várra,
az Augusztusi vasárnap, Az eltört korsó, a
Chicago előadásain. Fűtött, érzelemteli já-
tékától érthetővé, emberivé váltak a go-
nosz figurák : az E s k ü v ő Részege, a
Gyöngyélet bűnöző cigányfiúja, az
Átváltozások Deflorese.

A legújabb színházi évadban Turgenyev
Egy hónap falun című darabjában naivan
gyanútlan, az állandó tevékenység és az
„én mindenkit nagyon szeretek" lázában
égő Iszlajev földbirtokos. Második
szerepe Peter Weiss Marat-drámájában a
címszerep, mely nem ad alkalmat

egyéni jellemábrázolásra. Egy ember, aki-
nek vállalnia kell mindenki más helyett -,
hogy „bizonyos dolgokról ki-mondja,
hogy hamisak". Mikor megbízzák ezzel,
még mosolyog az egészen: hát jó,
kimondja. Aztán látjuk rajta, sokkal
többet tud, mint amennyit lehetséges
kimondani. Tudja, hogy el kéne bújni,
talán meg kéne semmisülni, még-is újra és
újra kényszerítik rá, hogy be-széljen.
Néha még ismét el is hitetik vele, hogy
érdemes beszélnie - „a mozdulatlan
szemlélődés helyett beavat-
koznia". Aztán leendő gyilkosa egy másik
csalódott ember - odahajol hozzá, és már
úgy érezzük, hozzánk hajol oda. Neveket
sorol; azokat árulja el, minket? Az előadás
kialakította közös szenvedés-ben már
annyira azonosulunk Maratval, hogy
szinte nem tudunk odanézni a színpadra,
mert velünk teszik, amit vele. Lukáts
Andor alkalmas volt arra, hogy
megjelenítse azt a megalázott, meg-
kínzott embert, aki bármelyikünk lehet.

Színészi pályája alakulásában milyen
szerep jutott színháza hatásának és milyen
az egyénnek, az egyéniségnek? - ez
érdekelt Lukáts Andorral beszélgetve.

Ú g y tudom, amatőr színész volt, mielőtt' a

kaposvári színházhoz került.
Igen, Pesten a Pinceszínházban ját-

szottam.
H o gyan élt közben?

 Rengeteg foglalkozásom volt, sok
helyen dolgoztam. Voltam lakatos, deko-
ratőr, tapétázó ... Albérletben laktam.

Hogyan, mikor határozta el, hogy meg-

próbálkozik a hivatásos színészettel

1972-ben.
Hány éves volt?

 Huszonkilenc. Akkor, a hetvenes
évek elején jött divatba vidéki színhá-
zaknál segédszínésznek lenni. Öregnek is
éreztem már magam a Pincéhez. Jelent-
keztem a kaposvári színházba, küldtem
egy levelet Zsámbéki Gábornak, és ő
aztán meghallgatott. Ügyetlenkedtem vagy
tizenöt percig az irodájában, mondta,
hogy majd értesítenek az eredményről
Kaptam egy levelet, hogy fel-vettek. De
egyáltalán nem a teljesítményem miatt.
Mindenbe belesültem. Gátlásokkal
küszködtem, lehetetlen volt a helyzet is:
ketten vagyunk egy szobában, és én
szavalok meg énekelek.

- Mit énekelt?
- Valami népdalt, amit a második sor-nál

abbahagytam, mert nem jutott eszembe a
folytatás.
 Ha értékelhetetlen teljesítmény nyújtott, miért

vették fel mégis?


