
világszínház

egy másik embernek mi a problémája.
Embereket, gondjaikat, tehetségüket jól
kezelni - ez talán a legfontosabb. Ez nem
azt jelenti, hogy az ember feltétlenül
udvarias vagy megértő. Megfelelő pilla-
natban kell adni a pofont. Mert azt is
kell. Es kell rendelkezni stratégiai érzék-
kel. Akinek nincs saját elképzelése és
belső tartása, az elvész. A vezetőket -
különösképpen színházban - hatalmas
energiákkal próbálják különböző érdekek
jegyében befolyásolni. Ha valakinek
nincs világképe, életstratégiája, akkor
természetesen a különböző befolyások ál-
landó áldozatává válik. A végeredmény
pedig zűrzavar és rendetlenség lesz, ami-
ben mindenki felismeri, hogy az illető
átverhető. Ennek ellen kell tudni állni.
Ellenállni az emberek hasfájásának, fan-
tazmagóriáinak, gőgjének, irigységének,
sokszor ambícióinak. Nem könnyű, mert
mindenki ravasz, mindenkinek őrületes
stratégiája van, erőszakos, harcos...
Állóképesség is kell.

 A színházak többségében van egy
igazgató és egy főrendező. Mi a feladata az
utóbbinak akkor, amikor az igazgató
maga is rendező?
 Én nem tudnék meglenni Ascher

nélkül. Teljesen mindegy, milyen címen
vagyunk itt. Talán ő se tudna itt meg-
lenni nélkülem. Együtt dolgozunk. A
rang, a hivatal csak egy érdektelen címke.
Borzalmasan nehéz egyetlen embernek
színházat vezetni. Vannak olyanok, akik-
nek az a fő céljuk, hogy kiirtsanak maguk
körül minden súlyos egyéniséget, és mo-
nolit vezetést alakítsanak ki. Ezen én
mindig csodálkozom. Nem is tudom,
hogy lehet így dolgozni. Legalábbis ára
van ennek: nagyon fontos dolgok lefara-
gódnak egy színház funkcióiból annak
érdekében, hogy kézben lehessen azt
tartani. Több - lehetőleg hasonló tehet-
ségű - embernek kell együttműködnie.
Az vitális, akkor marad élet a színház-
ban. Ehhez persze kultúra kell. Itt nálunk
a színházban senki nem akar senkit
kinyírni, senki nem elgőgösödött őrült,
aki azt gondolja, hogy mindennek úgy
kell történnie, ahogyan az ő pillanatnyi
szeszélye kívánja. Szóval kultúra kell -
és ez meglehetősen ritka ezen a tájon.

VÖLGYES PÉTER

Egy lavór víz

A Zűrzavaros éjszaka Kolozsváron

Olykor érdemesebb ünnepelni a klasszi-
kusokat, mint játszani őket. Évforduló-
kat megülni, szimpozionokat szervezni,
bölcs tanulmányokat publikálni - szóval
könyvtárak emeletes polcain felejteni,
fogadások koccintásai közé zárni, tan-
könyvek szlogenjeivel megsemmisíteni
őket békésebb és kockázatmentesebb,
mint megkockáztatni a színpadi életre
keltést. Formára adó erőfeszítéseink vál-
nak értelmetlenné, bármilyen eredmény-
nyel jár is a leporolás. Kiderülhet, hogy a
felmagasztalt szerző hallgat, mint a sír,
és az előadás „klasszikus" ürességgel
kong. A hatalom szempontjából ez a
kisebbik rossz, hisz „karót nyelt feszélye-
zettséggel továbbra is egymáshoz lehet
ütögetni a tenyereket. Nagyobb a baj, ha
az ünnepelt szerző fogadatlan ideológiai
prókátorai és tollaival ékeskedő, ám a
színházat múlt időbe képzelő áltudós
pecsenyesütögetők helyett maga szólal
meg. Megtörténhet, hogy miközben ő
már rég hátat fordított e hívságos földi
vásárnak, a színpadon oly erővel hangzik
szava, hogy érkezése még mindig túl
korainak bizonyul - illetve a magukat
találva érzők annak minősítik. Csak az
utóbbival magyarázhatjuk, hogy valaki
egyszerre lehet a „nemzet drámaírója",
„a színház Flaubert-je", „a szavak Celli-
nije", „korának legnagyobb történésze"
és ugyanakkor a színházban nemkívána-
tos személy. Szülőfaluját róla nevezik el,
de darabjait alig engedik játszani.

Caragialéról van szó. A román iroda-
lom kiemelkedő alakja letagadhatatlanul
jelen van, és jó is vele büszkélkedni. Éles
szeme, kíméletlen szigora, embertársai-
hoz ereszkedő érzékenysége és tőlük el-
szakadó, rátekintő racionalizmusa, népét
egyszerre felvállaló és megtagadó
leleplező humora európaivá emeli őt. De
nem találja saját idejét. „A mi társadal-
munkban kell egy kicsinyke türelem.
Azzal a gondolattal hallgattam és tűrtem,
hogy egyszer csak eljön az én időm is" -
mondta még a múlt században, és talán
maga sem gondolta, mennyire nem fog
hallgatni később, de talán maga sem
örülne, mennyire az ő idejét élik sokan,
több mint száz évvel a darab ősbemuta-
tója után. Ezért van gond Romániában

minden Caragiale-bemutatóval manap-
ság - legyen az román vagy magyar elő-
adás -, ezért került oly nehezen színre
Kolozsváron első műve, a Zűrzavaros
éjszaka. De színre került.

Az előadás nem politizál. Legalábbis
nem a szó durva értelmében. Nem dübö-
rög jelszavakat, és nem kacsint össze a
nézővel a színpad szélén. Csak eljátssza
Caragialét - ami azt jelenti, hogy a karak-
terek és a helyzetek elemzésekor megta-
lálja azt a mezsgyét, ami a legprimitívebb
személyes vágyak és ezek együtt
hömpölygő, díszbe öltözött közösségi
megnyilvánulásainak találkozásánál
húzódik.

Koszlott menyasszonyi fátyol alatt bol-
dogan lépdel a nép. A happy end ütődött
örömével járják a nemzeti táncot, a szür-
bát. A kielégületlenségtől majd szétcsat-
tanó Zita kisasszony biztató éjszakával
kecsegtető menyasszonyi fátyla úgy borul
a násznépre, mint Caragiale szigorú
tekintete, hősei érték híján valók.
Különbséget köztük csak a társadalmi
hierarchia teremt - és persze az az
elhanyagolható tény, ki mennyire tudta
magára kenegetni az illemtudás
látszatát. Rica levél-táros, joghallgató és
közíró tud például írni (mármint ismeri a
betűket), de tollát csak a „politizálás"
vagyis a nyilvános törleszkedés
mozgatja, sőt e fennkölt férfiúnak néha
ihlete is támad, de az ihlet születési helye
a hosszú, csíkos alsónadrágját is feszítő
intim zug. Itt a mélyben - nem gorkiji,
hanem caragialei értelem-ben -
egymáshoz merülnek az emberek. Nae
rendőrségi fogalmazó tud olvasni,
Dumitrache fakereskedő viszont nem,
de az újság nem értésében - vagyis tette-
tett értésében - ugyanolyan lustán moc-
can agysejtjük.

Nehéz Caragialét játszani: nincsenek
konfliktusok, nem feszülnek egymásnak
pozitív és negatív hősök - a figurák
értéktelensége azonos mértékű,
legfeljebb a létra alsó fokán lévők több
ütést kapnak, mint a fentiek. Akad
néhány félreértés, ám ha valaki erre építi
az előadást, akkor csak egy könnyű
szalonvígjátékot kapunk. Márpedig a
bukaresti Mahala negyed nem éppen
szalon, és benne - legalábbis a múlt
század végén - nem urak, hanem urizáló
újprimitívek laktak. A darabban
fecsegnek, kiabálnak, szaladgálnak, de
valójában alig történik valami. Dumit-
rache segédje gazdája feleségével hál, de
amikor ottfelejtett sálja előkerül az ágy-
ból - tehát amikor valami történhetne -,
a gyanútlan gazda visszaadja azt a segéd-
nek, Chiriacnak. A „cselekmény" másik
fő szála is mindössze annyi, hogy a
szere-



lemtől űzött Rica összetéveszti szíve
választottját Dumitrache úr hitvesével.
Ez is könnyedén rendeződik, így aztán
amikor a zűrzavaros éjszaka végén sze-
replőink bamba értetlenséggel azt kér-
dezgetik: „Mi van? Most mi van?", akkor
azt válaszolhatnánk: nincs semmi, nem
történt semmi. „Csak" megismertük őket
egy szigorúan éles képet mutató szemüve-
gen keresztül, melynek üvege nem torzít,
ahogyan Gogol tükre sem torzított.

Ehhez a megismeréshez arra van
szükség, hogy a színpadon megvalósul-
jon a művet minden porcikájában átható
kettősség. Egyfelől az urizálás felvett,
cirádás pózai, másfelől az ösztönélet

kitüremkedő, mázon átütő durva meg-
nyilvánulásai. Kezdődik ez a fordítással.
Ebből a szempontból erdélyi kollégáim
számomra érthetetlen módon elmarasz-
talják az előadást. Már azt is nehezmé-
nyezik, hogy a plakáton nem szerepel a
fordítók neve (legjobb tudomásom sze-
rint Seprődi Kiss Attiláról és Sylvester
Lajosról van szó), pedig ők tudják a leg-
jobban, hogy mivel az előbbi hivatalosan
áttelepült Magyarországra, neve ott nem
jelenhet meg nyomtatásban. Ritkán ta-
lálkozni ennyire színházban, színpadi
szituációban gondolkodó fordítással.
„Möszijő úr" - szólítja meg Spiridon, a
szolga az idegent; „Párdon, bonszoár" -

hátrál ki alsógatyában az erkélyre a mene-
külő hősszerelmes, majd hogy teljes le-
gyen az etikett, újra visszabújik, és megis-
métli a köszönést; „Azazhogy aszongya-
hogy. . ." - vezeti be primitív eszmefuttatá-
sait Dumitrache; „Apszolút!" - vágja rá
mindenre a rendőrségi fogalmazó . . .
Olyanok a szavak, mintha kitépték volna
őket az idegen szavak szótárából, és
mindet megforgatták volna a sárban.

Tompa Gábor rendezése kockázatot
vállal akkor, amikor az említett kettősség
elemeit egymástól szinte végtelen távol-
ságba állítja. Ennek az a veszélye, hogy
ezek egy adott helyzetben elszakadhat-
nak egymástól, külön-külön pedig érték-
telenné, jelentéstelenné válnak. Nem ez
történik. Tompa kísérlete sikerrel jár,
mert bármilyen harsány megoldást vá-
laszt is, ezek mindig összekapcsolódnak
és a szituáció lényegévé válnak. Néz-
zünk példákat: Dumitrache elmélyülten
ecseteli a „junyon bári kragéler" elvete-
mült gonoszságát, és ugyanilyen elmé-
lyülten kotorászik nadrágjában, hogy el-
csípje a bolhát. A rendőr töpreng, mit
tegyenek a ház asszonyát fixírozó
firkászszal, majd combjára csapva
felkiált: „Megvan!" - dupla örömmel
nyugtázza a megoldást, és passzírozza ki
a nadrágjában kószáló ellenség vérét.
Örömükben még a Marseillaise-re is
rázendítenek, majd az udvarról asszonyi
perlekedés gágogását hallva hős
vitézként puskájuk után kapnak, és
Előre! csatakiáltással rohannak kifelé. A
csata vége aztán mindig ugyanaz: jól
összerugdossák Spiridont, és a jól
végzett munka után cézári elégedettség
tölti el őket. Veta nagyság a szerelemről
szól szép szavakat, közben egyik keze
az ölében matat, másikkal pedig
hatalmas uborkát szorongat. Zita
kisasszony imádottja levelét Spiridon
zsebében turkálva keresi, akiben - a
szolga is ember - feltámad a férfiúi neki-
buzdulás. Elöl Zitácska betűzgeti a rossz
franciasággal írt „romántikus" levelet,
hátul, a földön az élvezettől nyöszörög a
szolga. Külön egyik kép sem mond sem-
mit, ám így együtt pontos leleplezői a
kölnizett, pántlikázott alpári üzekedés-
nek. Az átgondolt rendezés, a nem kósza
ötleteket, hanem előadásegészet hozó
stílusegység iskolapéldája a következe-
tes tárgyhasználat. Veta asszonyság ajta-
jánál áll egy ütött-kopott, ócska lavór.
Caragiale erről nem tesz említést, de
végül is senkit nem zavar, egy a kellékek
közül. Tompánál azonban nincsen vélet-
len kellék, nem éri be az „itt jól mutatna
egy lavór" hányaveti esetlegességével.

Caragiale: Zűrzavaros éjszaka (Kolozsvári Állami Magyar Színház). Bíró József (Spiridon) és
Lőrincz Ágnes (Zita) (Kántor László felvétele)



Nála éppen a szerző miatt kerül ez a
térbe, hisz nem az instrukciókat követi
szolgai módon, hanem az író világlátását
közvetíti úgy, hogy nem adja fel a saját-
ját. Kövessük hát a történések lényegétől
látszólag független pléhedény sorsát:
Dumitrache hitvese megmárt benne egy
kendőt, amit aztán hasogató fejére terít.
Majd beront a felajzott Zita és a szerel-
meskedhetnéktől lángoló keblére locsol a
vízből. Később a szerencsétlen Spiridon
fejét ebbe a vízbe mártogatja kegyet-len
gazdája. Érkezik a baromember, Chiriac,
Veta közönyt színlelve leakaszt egy inget
és mosni kezd. A kívánástól fuldokolva
ráncigálja-dörgöli az inget, hatalmas fara
fel-le jár, Chiriacban moccan valami.
Agyba is keverednek hamarosan,
Spiridonnak a kulcslyuki kukkolás gyö-
nyörei maradnak. Eljön az éjszaka, a ki-
elégült szolga ájultan hever a fotelban,
szájából csorog a nyál, ölében a félrebil-
lent lavór, nadrágja csurom víz. Az ágya-
sától búcsúzó Chiriac ebbe a lavórba
mártja be egy pillanatra a fenekét - reg-
geli mosakodás gyanánt -, majd ugyan-
ebbe a bizonytalan állagú lébe mossa bele
az asszonyság is az éjszaka ragacsos
emlékeit. s reggel ott áll majd a lavór
szokott helyén, mintha mi sem történt
volna. Nem is történt semmi, mindenki éli
az életét, csak a víz lett kicsit mocsko-
sabb. Kezdődhet az új nap.

A példák sora folytatható, ugyanígy
végigkövethetnénk, mi történik Chiriac
katonai zubbonyával, a puskára tűzött
szuronnyal vagy a földön heverő újsá-
gokkal. A kellékek ugyanolyan főszerep-
lők, mint gazdáik és mint ez a körbeáll-
ványozott tér, melyet a fel- és leépülés
bizonytalan állandósága jellemez (díszlet-
és jelmeztervező: T. Th. Ciupe). Hiába
kellett a bemutató előtt újrafesteni a
falakat, a nádtető öles résein betűz az
isteni fény - és az ifjú és ambiciózus
közíró a lyukas tető meghitt oltáránál
szólíthatja „a nagy Románia védőszent-
jét", Szent Andrást.

A hét szerep hét egyenrangú lehetőség
- az pedig a kolozsvári színház érdeme,
hogy még ki tudott állítani ennyi egyen-
rangú színészt. Dumitrache (Nagy Dezső)
a hatalommal bíró elvakultság és
ütődöttség mintapéldánya. Veszélyes,
mert taposva politizál, egyáltalán, mert
politizál, miközben egy árva szót sem ért
semmiből. Előredönti felsőtestét, hu-
nyorít, gyűrögeti homlokát - súlyosan
töpreng, mint akin áll vagy bukik a haza
sorsa. „Ad" a kultúrának, hogy utána

nyugodt lelkiismerettel csippenthesse
össze bolháit, és rúghassa szét szolgája
valagát. Híve és barátja, Nae (Jancsó
Miklós) köpcös és önérzetes rendőr, aki
az idők végezetéig zengi az „apszolútot",
és kvaterkázva értelmezgeti az újságot.
„Na, mi hír a politikában?" - invitálják
egymást, mint akik a Mahala negyedből
leereszkednek kissé a nagyvilághoz. Miske
László üvöltöző segédje is ad a formára -
egy szinttel lejjebb. Ennyivel gyakorla-
tiasabb is, be is kerül gazdája helyére az
ágyba. Veta (Borbáth Júlia) és Chiriac
szerelmi jelenete olyan, mint sárban cap-
lató, viszkető ágyékú, balkáni Rómeók és
Júliák találkozása. Veta széttárt lábakkal,
hátradőlve szerelmesen suttog, Chiriac
hörögve, négykézláb mászik felé a föl-
dön. Lassú, lusta, tüzelő szuka és gon-
dolkodástól szabadult, morgó emberféle -
ideális pár. Hamarosan hozzájuk bölcsül
az ifjonti tűztől virgonc Zita is - a
szerepet kettős szereposztásban játsszák.
Panek Kati sokadszor tűzrőlpattant, és
sokadszor hadar érthetetlenül, de ez most
érdemmé válik, a szavakat pergető,
olykor megnyújtó leány túl serény kele-
pelése pontosan jellemzi a figurát. Lő-
rincz Ágnesnek sikerül mindezt mozgás-
sal is erősíteni, nála nemcsak egy megta-
lált forma, hanem a jelenlét ereje is
működik. Bíró József Spiridonját ütik-
verik, de a színész nem sajnáltatja a szol-
gát, hanem éppen azt mutatja meg, hogy
ő sem különb a többieknél. Csak helyzete
rosszabb. Lenne bár egy szolgája, ő is
szétrugdosná azt. Egy pillanatig így is
átélheti a hatalom mámorát, amikor is az
ő segítségétől függ az eltévedt vendég
sorsa. Utóbbi (Keresztes Sándor) túl
azon, hogy a színész egy mulatságos
karaktert állít elénk, képes arra, hogy ki-
emelje az előadást konkrét közegéből. Ő
a vőlegény, „Románia jövendőjének gé-
niusza", az ő leereszkedésének köszön-
hető, hogy Zita menyasszonyi fátyla
ráborulhat a hívekre.

És összekapaszkodik a nép, járja a tán-
cot, a muzsika hangját elnyomja a hófú-
vás monoton fütyülése, a földet döngölő
táncosok között jelszavakat visszhangzó
szélfútta újságok repkednek, és közben a
vőlegény beszédfoszlányai, -törmelékei
recsegnek felénk: „a nép . . . a család. . . a
haza..." s recseg felénk a híres mondat
eltorzított változata is: „Vagy szabadok
leszünk, vagy elvesztek egy szálig!" Mindez
a Kolozsvári Állami Magyar Színház
színpadán. Caragiale tükre nem torzít.

REGŐS JÁNOS

MMT '88

Magyar Mozgásszínházak I. Találkozója
a Szkéné Színházban

Maguk a szervezők sem számítottak arra,
hogy az 1988 tavaszán meghirdetett Ma-
gyar Mozgásszínházak I. Találkozójára
ennyi és ilyen sokféle, minőségében is ma-
gas színvonalat képviselő csoport gyűlik
össze. Igaz, már jó tíz év eltelt azóta, hogy a
Szkéné Színház a kétévenként megrende-
zett Mozgásszínházak Nemzetközi Talál-
kozójával, az évenként szervezett Nemzet-
közi Tánc- és Mozgásművészeti work-
shopjával és persze sajátos profiljával is
segíti, támogatja a most meghívott csopor-
tok munkáját. Négy évvel ezelőtt alapítot-
ták meg a Nemzetközi Tánc- és Mozgás-
központ (IDMC) szervezetét, mely a BME
Kulturális Titkárság szakembergárdájára
és szervezetére támaszkodva, Regős Pál*
művészeti vezetésével fokozatosan bővíti
tevékenységi körét. Az októberi I. MMT
ennek a központnak a legújabb s remélhe-
tőleg folytatódó rendezvénye.

A találkozó előadásait végignézve többé
nem vonható kétségbe, hogy a szín-
házcsinálásnak ez a formája, minden hi-
vatalos elismerés és lajstromba vétel híján
is, teret követel magának a hazai szín-házi
palettán. (Az egyetlen stabil támogató
egyelőre csak a Soros Alapítvány, a
tizenhárom csoport közül öt kap Soros-
ösztöndíjat.) A találkozó tíz napja alatt
tizennégy produkciót láthatott a közön-
ség, néhányat közülük a nagy érdeklődés
miatt meg kellett ismételni.

Ezek a csoportok egy dologban közö-
sek: valamennyien az emberi test moz-
gásformáiból kiindulva keresik a szín-
padi megnyilvánulás lehetőségeit. (No és
persze abban, hogy mind a magyar
színházi struktúra perifériáján dolgozik!)
Produkcióik azonban a legkülönfélébb
szellemi indíttatásból, változatos techni-
kai és szcenikai eszközökkel és eltérő stí-
luseszmények jegyében jöttek létre. Öröm
volt látni ezt a nyitottságot, képzeletgaz-
dagságot, művészi merészséget, amelyhez
- és ez valamennyi együttesről el-
mondható - szakmai alázat, hit és nem
egy esetben a szakmai-művészi érettség-
ből származó hitelesség párosult. Egyön-
tetű vélemény volt - és ezt a jelen lévő
külföldi megfigyelők is megerősítették-,
hogy a találkozó színvonala magasabb,
mint az efféle fesztiváloké általában.


