
Benkő József rendezői erényei nem el-
sősorban a darab „filozófiai" vonulatának
feltárásában, nem a gondolati rétegek
kapcsolatainak megrajzolásában mu-
tatkoznak meg, hanem főként a játék-
mesteri ötletekben, a sokszínű, jól po-
entírozott gegekben és a markáns szí-
nészvezetésben.

A színészi teljesítmények közül ki-
emelkedik Forgács Kálmán, aki hét ka-
raktert alakít - kitűnően. Nyílt színen bújik
- játékot vállalva a játékon belül - az újabb
és újabb figurákba. Mind-emellett marad
ereje sajátos bölcsességé-nek
kisugárzására is. Perédy László rezignált,
„mesebeli", a dolgokon felül-emelkedő
öreg királya az egész játékot kívülről és
felülről szemléli. Zökkenő nélkül
kapcsolódik a „popos" hangvételű zenébe,
s a rezonőrszerepet is finoman vállalja. Ifj.
Újlaky László és Paláncz Ferenc a
commedia dell' artét idéző inkvizítor-
hóhér párosa tartja a hátán az előadást.
Remek apró játékaik vannak (például a
miniatűr máglyával és bitóval), de ezek
soha nem tolakodóak. Szűcs István és
Csombor Teréz a szerelmespár. Ennek
megfelelő báj és rokonszenv lengi körül
őket. Joó Katalin dekoratív, jól énekel,
humora is érvényesül szerepeiben. (Árról
nem ő tehet, hogy egyik-másik figurája
íróilag túlméretezett.)

Á szcenika (Lakatos Gy. László mun-
kája) elsősorban színekben, formákban
sugallja a mesevilágot. Jól bejátszható a
tér, sok játékötletre ad alkalmat.

Az önfeledt komédiázás, a vibráló szí-
nészi jelenlét elegendőnek bizonyul egy jó
színházi esthez. A művelődési köz-pont
színháztermében is, s remélhetőleg - és
elsősorban - a kisfalvak szín-házat
kevésbé ismerő közönségének is.

Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára - A fekete
korsó (Dunaújvárosi Bemutató-színpad)

Díszlet: Valló Péter. Jelmez: Jánoskúti
Márta. Diaporáma: Seregély István. Rendező:
Valló Péter.

Szereplők: Hernádi Judit, Reviczky Gá-
bor, Szilágyi Tibor.

Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát ...
(Győr-Sopron megyei Művelődési Központ)

Díszlet, jelmez: Lakatos Gy. László. Zene:
ifj. Létray Zoltán. Rendező: Benkő József.

Szereplők: Perédy László, Csombor Teréz,
Szűcs István, ifj. Újlaky László, Paláncz
Ferenc, Forgács Kálmán, Joó Katalin,
Kátai Zoltán, Sörös Ferenc, Balogh Zoltán,
Lőrincz Vilmos, Barabás Tamás, Drapán
László, Villányi György, Pass András, ifj.
Létray Zoltán, Kottmayer Tibor, Koffrán
László.

KISS ESZTER

Zűrzavaros éjszaka

Román vendégrendezés Veszprémben

Ion Luca Caragiale műveiben - melyek
nem ismeretlenek a magyar közönség
körében - élesen kirajzolódik annak a
történelmi korszaknak a képe, melyben az
író élt, vagyis a XIX. század végé-nek
román társadalma, s az a gépezet, mely
működtette ezt a társadalmat a korrupció,
a manipuláció, a demagógia és a
megfélemlítés eszközeivel.

Caragiale jól tudta, hogy a látszat lep-lét
fellebbenteni s a valóság képét (torzképét)
megmutatni a szatíra, a komikum
eszközével lehet igazán. S ahogyan ő
használta ezt a fegyvert, az mindig célba
talált; olyannyira, hogy a Zűrzavaros
éjszaka korabeli bemutatójakor (1879) a
polgárőrség - amely a darabban központi
szerepet kap - botokkal várta az írót az
előadás végén.

A darab szerepelt már magyar szín-
padon: 1951-ben a Vidám Színházban,
195 3-ban Debrecenben, 1962-ben pedig
Miskolcon adták elő. Emellett a rádió és a
televízió is bemutatta feldolgozását.

A vígjáték egyetlen éjszaka alatt, egyet-
len helyen játszódik, a hármas egység
elvéhez igazodva. Eseményei egy család
belső élete körül bonyolódnak.
Dumitrache Titirca fakereskedő, a pol-
gárőrség kapitánya odaadó hívének,
Ipingescu rendőrségi fogalmazónak me-
séli, hogy valahányszor feleségét, Vetát és
annak húgát, Zitát szórakozni viszi, egy
„kragéler" követi őket. Ő pedig nagyon
kényes, „ambíciós" családi jó hírére, nem
tűri, hogy az asszonyra szemet vessenek.
Megpróbálta elkapni a fiatalembert
Chiriackal - aki segédje és bizalmasa,
mellesleg a polgárőrség őrmestere -, de
nem sikerült. Közben meg-tudjuk, hogy
Chiriac titokban a „szégyenlős" Veta
szeretője, s ő is féltékeny az asszonyra a
titokzatos lovag miatt. Veta azonban
biztosítja szerelméről a fér-fit, s míg a férj
őrjáratban van, kibékül-nek. Az egyedül
maradt Vetánál megjelenik a „kragéler",
elárasztja szerelmi vallomásával, s csak
későn veszi észre, hogy összetévesztette
az asszonyt Zitával, akibe voltaképpen
szerelmes. Ekkor már észrevették, hogy
ott járt, s hiába próbál menekülni, az
egész ház -

élén a féltékeny férjjel és szeretővel -
puskával üldözi. Végül összetalálkoznak,
de közben megérkezik Zita, tisztázódik,
hogy a fiatalember az ő szerelme.
Ipingescu pedig ráismer Venturianóban a
„tehetséges" jurátusra és közíróra, aki-nek
cikkét a „szuverén népnek" járó
„szalonképes általános választójog"-ról
aznap olvasta fel Dumitrachénak. Most
már tudják, hogy ez az ő emberük,
áldásukat adják a fiatal párra. A cselek-
mény egy apróbb incidenssel zárul:
Dumitrache Veta ágyában egy nyak-
kendőt talál, egy pillanatra mindenkinek
eláll a lélegzete, de a gyanú fölösleges-
nek bizonyul, hiszen a nyakkendő csak
Chiriacé. Dumitrache természetesen meg-
nyugszik, s nevetve megjegyzi, hogy a
sok zűrzavar elveszi az ember eszét. En-
nek a mondatnak már kettős szerepe van:
a közönséghez intézett írói kiszólás is
egyben. S újra szent a családi béke, a
„családi jó hír" épségben, az ösz-
szetartozás kellemes tudatában mindenki
boldog, kivéve talán Spiridont, a házi-
szolgát, akit mindig Dumitrache korbácsa
fenyeget.

Azért időztünk ilyen hosszasan a cse-
lekménynél, mert ebből érthető meg a
hazug látszatok bonyolult szövevénye.
Semmi sem változott, a hazugságok ha-
zugságok maradtak, mégis mindenki
boldog, mert mindez a „családon" belül
maradt. A résztvevők (Spiridont kivéve)
egyívásúak, biztonságban érzik magukat,
ők mindannyian a „nép fiai". Chiriac is
kitüntetést érdemel, „hiszen közülünk, a
népből való", Venturiano is a „szuverén
nép" jogairól írt cikkével arat nagy sikert,
s ebből máris világossá válik, kit értenek
„népen" ezek az emberek, akik
háziszolgájukat megkorbácsolják,
akárkivel nem párbajoznak, akik még a
haldokló susztert is erő-szakkal
elrángatják a katonai gyakorlatra, és
akiknek még ellenségük is rögtön baráttá
válik, ha az ő érdekeik jegyében szól. Az
ő szájukban a nép szó a hatalmat jelenti, s
azokat, akik a hatalmat gyakorolják.
Önmagukat tekintik a népnek, a 48-as
feltörekvő liberális polgárságot, akik a
forradalmi eszméket és jelszavakat
demagóg frázisokká degradálták, saját
képükre formálták s érdekeik szolgálatába
állították. „A mi istenünk a nép!" - kiáltják
s miközben a nép és a hazafi szerepében
tetszelegnek, nem veszik észre saját szűk
környezetük hazugságait sem. Dumitrache
büszke a családi jó hírére, mert „a család a
kisebbik pátria, a haza a na-



Dávid Kiss Ferenc, Hőgye Zsuzsa, Jászai László, Benedek Gyula, Bartal Zsuzsa és Vajda Károly Caragiale: Zűrzavaros éjszaka című komédiájában
(veszprémi Petőfi Színház (Vujovich György felv.)

gyobbik pátria. A család a társadalom
alapja". - s közben jobbkeze, a nép másik
fia, családi becsületének őre fekszik bele
családi ágyába,

A darab egy félreértésből bontakozik ki,
de egy újabb félreértéssel zárul. Minden
rendbe jön és tisztázódik, csak éppen
megmarad a látszatok és hazugságok
világa, a szemet hunyás afölött, amit
érdek- és eszmetársaik követnek el. S
ugyanezek az emberek nyugodt lelki-
ismerettel csalják meg érdek- és eszme-
társaikat.

Az a társadalom tehát - kérdezi
Caragiale éles gúnnyal -, melynek ilyen
család az alapja, valóban méltó lehet a
büszkeségre? S ez Caragiale darabjaiban a
komikum kulcsa: mert mi lehet
nevetségesebb annál, hogy egyszerre lát-
juk az arcot és az álarcot, a kettő groteszk
ellentétét? S mi lehet ennél tragikusabb is
egyben?

A Zűrzavaros éjszakában nem találunk
egyetlen pozitív, előremutató figurát sem.
De éppen ez az elvtelen s minden
tisztaságot nélkülöző világ küld figyel-
meztetést a ma emberének is: nem épülhet
hazugságokra sem egy kisebb közösség,
sem egy társadalom anélkül, hogy
önmagát be ne csapná, hogy ne a saját
hátán csattanjon az ostor. Szembe kell
néznünk önmagunkkal, leszámolnunk az
önámítással, hogy előrébb léphessünk.

Ezt az üzenetet tartja fontosnak Dan
Micu, a bukaresti Nottara Színház ren-
dezője is, aki a veszprémi színház
vendégeként állította színpadra a komé

diát. (Munkatársa Balogh András volt
Sepsiszentgyörgyről.) Kevesbé hangsú-
lyozza a drámai szövegben adott politikai,
korabeli történelemre való utalásokat, in-
kább a teljes erkölcsi felbomlás bemuta-
tása foglalkoztatja. A romlottság, a csalás
mindennemű megnyilatkozása - legfő-
képpen szexuális utalásokkal - hatja át az
előadást. A darab elején és végén lpin-
gescu szájába adott frázis: „Ahol nincs
morál, ott korrupció van", így válik kettős
értelművé. Egyrészt arra a folyamatra
vonatkoztatható, hogyan válnak
észrevétlenül egymás áldozataivá a végül
békés egyetértésben lubickoló hősök;
másrészt ugyanezen hősök önámító jel-
mondata. Így, ha némileg elsikkad is a
közönség számára a mű történelmi be-
ágyazottsága, mégis közelebb jutunk ah-
hoz, ami egyenesen nekünk szók

A rendezés bátran él - amitől szín-
házainkban eléggé elszoktunk már - a
sajátosan színházi eszközökkel, amivel az
írott szövegre épülő, de mégis autonóm
jelentéssíkot hoz létre. Értelmezi és
egyben újrateremti az irodalmi művet
azzal, hogy nem pusztán a szövegre
hagyatkozik mint elsődleges köz-vetítő
eszközre, hanem elsősorban a
metakommunikáció, a mozgás, a szín-padi
fizikai cselekvés, a némajáték az, amivel
hat, amivel közöl. A szöveg sokszor
háttérbe szorul, vagy rés támad a verbális
és a metakommunikáció között, ami
fergeteges helyzetkomikumot teremt,
többletet adva a szöveg jelentéseihez.
Ilyen jelenet például az elő-adás kezdetén
az, amikor Spiridon a ház

renoválásán „dolgozik". Az állványokon
mászkál, egyik vödörből a másikba önti a
törmeléket, az anyag végül vissza-kerül
oda, ahonnan eredetileg elhordta. Ez a
jelenet nincs leírva Caragiale drámájában,
mégis a mű hőseinek egész világát
szimbolizálja ez az értelmetlen
látszatmunka. Ilyen a levesmerés jelenete
is, amikor Veta Chiriac tányérjába önti az
összes ételt; vagy amikor Chiriac a
családi becsület fölötti őrködésről biz-
tosítja a feldúlt férjet, miközben a takaró
alatt fekvő Vetához simul. S a darabban
nem ilyen hangsúlyos Zita, a búg
közönségessége és álszentsége sem, aki
az előadásban még Spiridonnak is oda-
adja testét, miközben fennkölten keveri
beszédébe a francia szavakat. A záróje-
lenet szintén rendezői ötlet, s nem a
dráma tartalmazza: mindenki megtalálta
páriát (ha nem is a törvényeset), s öröm-
teli összeölelkezésben egyesülnek, csu-
pán Spiridont, a szolgát rekesztve ki, aki
egyedül távozik a színről.

Igy a színészek valóban játszanak -
testükkel, hangjukkal -, mivel nem puszta
szövegmondás és -illusztrálás a fel-
adatuk, felszabadult játékukkal önálló vi-
lágot teremthetnek, saját eszközeikkel.

Az előadásban tehát a színpadi cse-
lekvések összessége, a játék humora adja
meg a szöveg értelmét, és nem fordítva.
Ez a feladat a színészeket is sarkallja a jó
teljesítményre. Hőgye Zsuzsanna remekel
Veta szerepében. Szabadjára engedi
humorát és játékosságát, hisztériázik,
toporzékol, hízeleg és álnokoskodik,
mindezt hitelesen, még túl-



négyszemközt
zásai is természetesnek hatnak. Egy-egy
szemvillanással, hangszínváltással
nevetésre fakasztja a közönséget; tudjuk,
hogy játszik, mégis belefeledkezünk.
Dumitrache szerepében Vajda Károly egy
kissé erőtlenebb, a Chiriacot alakító Jászai
László viszont méltó partnere Hőgye
Zsuzsannának. (Dumitrache és Chiriac -
nem véletlenül - nagyon hasonlítanak
egymáshoz.) Dávid Kiss Ferenc - részben
az örök helyeselő szerepéből következően
- eléggé visszafogottan játszik, Ipingescut
alakítja. Bartal Zsuzsa Zita szerepében
egysíkúbb megformálást nyújt, mint a
többiek. Sashalmi József és Benedek
Gyula - mint Spiridon és Venturiano -
kevesebb szöveges szerepük ellenére is jól
illeszkednek a játék lendületébe.

A produkció díszlet- és jelmeztervezője
Dragos Georgescu, szintén a Nottara
Színház tagja. Színpadképe összhangban
áll a rendezői koncepcióval. Realista
díszletet látunk, amely ugyanakkor
képileg és a környezet atmoszférája által
is megjeleníti a darab szimbolikáját. Az
előadás végig egy színen játszódik,
Dumitrache felállványozott, renoválás
alatt álló házában és kertjében, ami in-
kább egy romhalmaz benyomását kelti
zegzugos útvesztőivel, érezhetően áporo-
dott levegőjével. Az egész házat éppen
hogy csak egy lehelet tartja össze, s mégis
jól el tudja rejteni a rászorulókat, akik
titkos üzelmeiket folytatják e védőbástya
falai között. Ugyanakkor a kül-város
levegőjét érezzük, de olyan emberek
otthonában, akik már nem állnak le
akárkivel parolázni.

Említésre méltó még, hogy Seprődi
Kiss Attila, a sepsiszentgyörgyi színház
rendezője a veszprémi színpadra állítás
számára lefordította a darabot, mely eddig
nálunk Dáné Tibor és Gera György
fordításában volt ismeretes. Köztudott,
hogy Caragiale nyelvezete nem könynyen
fordítható. Seprődi Kiss Attilának sikerült
úgy hozzányúlnia a szöveghez, hogy
rugalmassá vált kezében a nyelvi anyag,
és a caragialei humor megragadásával
képes visszaadni ezt a látszat és valóság
ellentétére épülő világot.

Caragiale: Zűrzavaros éjszaka (veszprémi
Petőfi Színház)

Rendezte: Dan Micu m . v. A rendező mun-
katársa: Balogh András m. v. Fordította:
Seprődi Kiss Attila. Díszlet, jelmez: Dragos
Georgescu m. v.

Szereplők.: Vajda Károly, Dávid Kiss Fe-
renc, Jászai László, Sashalmi József,
Benedek Gyula, Hőgye Zsuzsanna, Bartal
Zsuzsa.

CSÁKI JUDIT

Beszélgetések a profilról

Horvai István, a Vígszínház igazgatója

- A Vígszínház bemutatói - események a szín-
házi életben. A színháznak élő hagyományai
vannak, a színház ma is hagyományokat
teremt, a színháznak sajátos és határozott
arculata, profilja van. Az utóbbi néhány év
alapján hogyan lehet megfogalmazni ezt a bi-
zonyos profilt?
 A beszélgetés időpontja nem a leg-

jobb, mert jelenleg gyakorlati feladatok-
kal, a színház közvetlenül előttünk álló
gondjaival vagyok elfoglalva: a jövő évi
műsortervet készítjük, bemutatóra készü-
lünk ... Egyébként meg ... nem szeretek
elméleti kérdésekről nyilatkozni; vé-
leményem szerint az előadások és a szín-
ház arculata beszélnek önmagukért .. .
Mégis, mikortól tartaná szükségesnek az
áttekintést?

Ahogy adódik. Létezik valamiféle cezúra,
mondjuk, Várkonyi halála után?
 Szerintem nem ... Megnézzük majd a

tényeket, mondok adatokat is. De muszáj
előbbre visszamenni . . . Bár látom, hogy
valójában arról van szó - a sajtóból és
máshonnan is látom -, hogy bírjuk-e vagy
sem . . . Várkonyi halála . . . Most
hatalmas krokodilkönnyeket hullatnak, és
Várkonyi nagyságát emlegetik, de ha
visszalapozna a sajtóban, látná, hogy
sokkal több becsmérlést és elítélést kapott
életében, mint dicséretet. A
színházvezetésről, rendezésről, nem is
szólva a filmjeiről ... Én itt éltem vele
végig majdnem húsz évet, és magunkban
mindig pontosan tudtuk, hogy mit ér a
színház és a munkánk. Ami engem illet,
egész életemre vonatkozóan szeretném
leszögezni, hogy mindig magamban
próbálom kutatni, hogy mikor jó, amit
csinálunk, és mikor rossz. Vagy mikor
közepes, ami mind-kettőnél rosszabb ...
Visszatérve a profilra, az nyilvánvalóan a
munkában alakul ki. Különböző
vágyaknak az össze-hozása és
megvalósítása folyik, miközben a
vágyaknak egyes ágai kiterebélyesednek,
mások elhalnak. Ebben benne van minden,
a társulat összetétele, a darabok, és az
egész célja: a közönséggel való találkozás.
Ezen belül pedig az, hogy mindjobban
szélesedjen a közönség meghatározó
rétege.

- A színház nézőtere a pesti színházak közül
talán a legnagyobb; ez is egyike a meghatározó
tényezőknek, nem?
 Sőt, az egyik legfontosabb. Nézzük

csak az adatokat: a Vígszínház befoga-
dóképessége ezeregyszázötvenkettő, még
az Operetté is csak kilencszáznyolcvan-
egy, a Madách nyolcszázharminc, a
Nemzeti hatszázhetvenegy, a József Attila
hétszázöt, a Thália hatszáznegyvenkilenc.
Itt majdnem annyi néző ül egy este, mint a
Tháliában és a Nemzetiben együtt. Nem
lehet nem gondolni arra, hogy mekkora
nézőtérnek játsszunk, mert nyolcvan
százalékra van tervezve a látogatottság. Es
mivel a szabadjegyek már eleve nincsenek
benne ebben a számban, ez a nyolcvan
nyolcvanötöt vagy nyolcvanhetet jelent -
ezen felül jutunk többletbevételhez. A
háború előtt egyébként
 lényegesen magasabb helyárak mellett
 harminc százalék fölött már „nyeresé-
ges" volt a színház. Amikor műsor-tervet
készítünk, ennek a színháznak a többinél
sokkal nagyobb gondja az, hogy ne
játsszon üres házak előtt. Á kettősség
abban van, hogy egyrészt mindig
meglepetést akarunk okozni a nézőnek, új
és új helyzet, új és új előadások elé
állítani, másrészt mindezt oly módon,
hogy ne ürüljön ki a nézőtér. Bár időnként
azt olvasom, hogy mindent megteszünk az
ellenkezője érdekében .. .
 A Vígszínház profi fáról beszélve sokszor

említik a színház hagyományait.
 A régi Vígszínház profilja eléggé

közismert, de idealizálásáról azért érdemes
mondani valamit. Mi magunk, ami-kor
ünnepségeken erről beszélünk, rend-
szerint az érdemeket soroljuk. Az új
magyar írók fölfedezése - Molnár, Lengyel
Menyhért, Bródy, Heltai, Szép Ernő,
Szomory és mások - hervadhatatlan
érdem. Az értékes korabeli modern írók
színrevitele - például Csehov - szintén
hervadhatatlan érdem. Az együttes játék, a
jó értelemben naturalista, hiteles játék
létjogosultságának elismerése és
elismertetése a szavalással szem-ben, nagy
színészegyéniségek kiemelése együttes
munkában - szintén hervadhatatlan érdem.
Emögött persze van egy óriási
limonádétömeg, sok silány darab - aminek
a behozatala abból a szem-pontból részben
szintén érdem, hogy új játékot, új stílust
jelentett, s az akkori pesti polgárság
nagyon „vette". Annak a Vígszínháznak a
profilja, amit Ditrói Mór csinált, s amit
aztán bizonyos korrekciókkal, a polgári
értékek felé


