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első udvar: egy emeletes faház belső
dvara. Ágynemű lóg a korlátról, s a
udin keresztül az egész fölszinti

raktus bejárható. Városi ház, de tyúkok
otkodácsolnak a lépcsőfel-járó melletti
lból. Zöld, piros, sárga villanykörték
siricsáré gyümölcslampion-fűzére ékíti
z udvart. Külvárosi fényűzés, olcsó
omantika, mégis van benne valami
élies, poros, ám tengerszagúan levantei,

urcsán ismerős koszlottság. A díszlet- és
elmeztervező Anca Paslaru remeket alko-
ott: beszéd előtti látvánnyal teremti meg

sztergályos Cecília (Mica), Trokán Péter (Nae)
s Tarján Györgyi (Didina)

Ion Luca Caragiale tizenkilencedik század
végi román városkájának parvenű hangu-
latát.

S még mindig nem kell beszélni. Az
indító sötét derengésből lassan bontakoz-
nak ki a színpad közepén, karosszékekben
görnyedező alakok.

Mi ez itt? Vallatóhely, kínzókamra, fog-
orvosi váró vagy multifunkcionális bor-
bélyműhelyklub? Mindegyik lehet. Csak
a kínlódók nyögései hallatszanak egy
ideig.

Aztán persze egy időre eldől: a vonzó,
deli, nőkbálványa Nae borbély és felcser
városszéli udvarházában vagyunk, ahol
két üvöltés, két állkapocsroppanás között

egy anekdotányi történés pereg le: Nae
két szeretője tudomást szerez egymásról,
az ő szeretőik pedig arról, hogy fel vannak
szarvazva. Ezek Nae helyett, egy félreér-
tés kapcsán (ki is tulajdonképpen a „gú-
nárka"?) egymást verik össze. Ezt a téve-
dést álarcos-jelmezes farsangi bálon igen
nehéz korrigálni, pláne, ha a gaz csábító
ruhákat cserél. Amikor pedig lelepleződne
végre, akkor kiderül: a rendőrbiztos a
barátja. Attól meg inkább tombolajegyet
kell venni arra a zenedobozra, amit úgyis
ő fog nyerni.

Caragialéval - nagyszerűségét folyvást
elismerve-hangoztatva bár - nehéz dolga
van színpadra állítónak, színésznek, fordí-
tónak, nézőnek, kritikusnak egyaránt.
Darabjai - a három legtöbbet játszott - ko-
moly nehézségeket rejtenek. Mert hát a
félreértések, futkorászások színpadi masi-
nériáit érdemesebb a még csavarosabb-
ra, pörgetősebbre írt francia bohózatok-
ban működtetni. Ha meg kortalan mély-
abszurd blődlire veszik, abból is van mára
készletben más, a kor effajta kívánalmai-
hoz jobban hozzápászintható mű.

A román vendégrendező, Dan Micu
Veszprémben is, Caragialéval is, nemzet-
közi porondon úgyszintén bizonyított már
eleget. Most sem véletlen, hogy ezt és így
futtatta le. Sem diabolikus allegóriát, sem
keserédesen üdítő hancúrozást nem en-
gedélyezett. Kisszerűen borzalmasnak,
megalázónak, „helyi értékű" értelmetlen-
ségek és irracionalitások nagyon is húsba
vágó tragikomédiájának értelmezte s köz-
vetítette a darabot. Nem „fedte le" túl-
zásba vitt mennyiségű játékkal a Bodor
Ádám fordításában újraéledő szöveget,
nem hagyta, hogy a Caragiale-darabokat
gyakran minősítő közhely ismét elhan-
gozhasson: tudnii l l ik az előadás jobb,
több, mint maga a darab. Túl jó író ahhoz
Caragiale, és jócskán rafinált színházi em-
ber is, hogy pontosan számoljon vele:
miből mi lesz.

Pontos, kidolgozott rendezés segíti a
színészeket is abban, hogy Veszprémben
ismét jóféle találkozás essék rendező,
darab és társulat között. A sémáktól
szabadító játékmodort támogatta meg
Micu, mikor sem a blődlizést, sem az
„időtlen-né" tágító, filozofikus sápítást
nem engedélyezte színészeinek. A
vendégek, helye-sebben új tagok is
remekül illetek ebbe a koncepcióba:
Trokán Péter hanyag-szűk-szavú kültelki
nagyvonalúsága a gyermeki civakodókon
felülkerekedő „macho" férfitípusa mellett
a hatalom birtokosának „felettes énjét" is
megmutatta. Esz-
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KINYERI AZENEDOBOZI?
CARAGIALE: FARSANG
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. Horváth József és Horváth Ferenc a Sírkő és
akaóban

ergályos Cecília a „kisvárosi Lady Mac-
eth" gyilkossági és öngyilkossági drámai
elyzetgyakorlatait mintegy tanári
emonstrációs pontossággal vezette le.
arján Györgyivel való - a kettejük külső
asonlóságát is igen jól kiaknázó jelenetük
példaértékű. Rajhona Ádám, a „seggfej"
amba, ám áldozatvállalásával dicsekvő

elszarvazott élettárs egymaga is sűrítí a
icc felsült balekjének emberi-társadalmi-
ilágrendbéli értelmetlen-komikus
eghunyászkodását. Czikéli László

assúbb, bohócosabb figurát formál a ha-
onló alakból. Nagy szereppé nő a testőr-
éle borbélysegéd, Jocó Várnagy Zoltán
lakításában, s az adóhivatali gyakornok

ogfájós delíriuma transzvesztita vágyak-
al ötvözött burleszkalakja Sashalmi Jó-
sefében.

Álarcosok, polgárok, rendőrök: ők
yüzsögnek még a Farsang örökös al-
onyban-estében mutatkozó színpadán,
hol akkor is üvöltenek, ha kihúzták a fájós
ogat, s akkor is, ha nem. Ahol akkor is
ossz vége lesz a hetyegésnek, ha félre-
éptek a nők, s akkor is, ha nem. Ahol az
gybéli csetepatét is a rendőr hatalma
imítja el.

Caragiale: Farsang (veszprémi Petőfi Színház).
Fordította: Bodor Ádám. Díszlet jelmez: Anca
Paslaru. Rendező: Dan Micu.
Szereplők: Trokán Péter, Esztergályos Cecília,
Rajhona Ádám, Czikéli László, Tarján Györgyi,
Várnagy Zoltán, Sashalmi József, Háromszéki
Péter, Szafner Györgyi, Lang Rudolf, Bálint
Péter.

ben vélnék megtalálni a közelmúlthoz
való viszonyuk demonstrálására
legalkalmasabb matériát, egyfajta
konjunktúra immár leszálló ágában.)
Hiszen szellemileg ugyan mi borzongató
van abban, ha a Kánaán küszöbén-ahol
a polgári demokráciában és a tőkés
piacgazdaságban mint a lehetséges
világok legjobbikában hívők most
érezhetik magukat, s ahol
tulajdonképpen már csak dícsőítő éneke-
ket kellene zengedezni - megmosolyog-
juk, netán kiröhögjük egykori önmagun-
kat, esetleg vádlón szörnyedünk?
Legfeljebb, ha elégedetten
csettinthetnénk: Iám, ez az Eörsi már
akkor hogy odamondogatott. De mert -
mint említettem - a szerzőnek már ama
legendás hatvanas években sem voltak
illúziói s e m m i l y e n létező hatalmi
struktúrával szemben (úgy tetszik,
javíthatatlan ellenzéki), a darab egyes
kitételei, amelyek annak idején tán

Eörsi Istvánnak mint drámaírónak nagy
szerencséje van régóta, de legalábbis a
Sírkő és kakaó című groteszk játék
születése, 1966 óta szemlátomást
nincsenek illúzói a létező (létezett)
társadalmi formációkat illetően. Ha lettek
volna, s az eltartóit rendre túlélő,
elpusztíthatatlan öregasszony alakja a
darab végére jelentésében nem
terebélyesedett volna a hatalom,
bármely hatalom világméretű, tehát nem
pusztán közép-kelet-európai
szimbólumává, ha-nem megmaradt volna
rendszerkritikának, aminek az első rész
alapján látszik, nos, akkor menthetetlenül
érdektelenné vált volna a darab a jelen
számára. (Amiből nem következik, hogy
elő sem adnák; bizonnyal akadnának
rendezők, akik e mű-
Rajhona Ádám és Czikéli László Caragiale ko-
médiájában (Ilovszky Béla felvételei)
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