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 KRITIKAI TÜKÖR 
Ion Luca Caragiale társadalmi szatíráját
884-es bukaresti ősbemutatója óta szinte a
ilág összes országában - Brazíliától Japánig
eljátszották. Nálunk különösen a szocialista

ematizmus éveiben tűzték műsorukra
lőszeretettel a színházak mint a romlott
urzsoá-földesúri rendszert kifigurázó
osztümös propagandadarabot. Hosszabb
zünet után, az ősbemutató centenáriumán két
idéki színházunk is elővette a drámát; ekkor
ár nyilván a belső kritika ártalmatlannak tűnő

olmácsolására szolgálhatott. Azon sincs mit
sodálkozni, hogy a feudális maradványokkal
üzdő, polgárosodó Romániában íródott darab

szocialista maradványokkal küzdő,
apitalizálódó Magyarországon ismét a
epertoárra került. A tavalyi évadban a József
ttila Színház vezetői ismerték fel az ebből a
árhuzamból fakadó lehetőséget, ám a szinte
api aktualitássá vált színdarab átütő sikere
égis elmaradt. A csemegének, amit a
olitikától megcsömörlött választópolgárnak

álcán kínáltak, „furcsa módon" nem volt keletje.
z azonban nem tántorította el Sep-

laskó Balázs (Prefektus), Bakody József
Dandanache) és Bessenyei Zsófia (Zoe)
Ilovszky Béla felvétele)

rődi Kiss Attilát attól, hogy Egerben színpadra ál-
lítsa a darabot, sajnos elmulasztva a pesti fiaskó
okainak elemzését.

A választások előtt álló megyeszékhely pre-
fektusának flörtje van a konzervatív párt elnöké-
nek feleségével. Egyik szerelmeslevelüket elcsí-
pi a liberálisok jelöltje, s így próbálja megzsarolni
a prefektust, hogy támogassa jelöltségét. Köz-
ben megérkezik a kormány ukáza egy „ejtőer-
nyős" kinevezésére. Teljes a pánik a
konzervatívok körében, amikor is kezükbe kerül
egy hamis váltó, amit a liberális pártvezér állított
ki. A kialakult patthelyzetben a választások
nagy csinnadrattával lezajlanak, az „ejtőernyős"
győz, a konzervatívok és a liberálisok részegen
zokogva összecsókolódznak a zárókép zászlós,
tósztos kampányünnepségén.

Bár a nyelv kétségtelenül vígjátékot idéz, azt
hiszem, ezt a darabot félreértés bohózatnak
játszani. Nincs benne igazi helyzetkomikum, a
szöveg komikuma is főként abból fakad, hogy a
szereplők hibásan használják és ejtik az idegen
szavakat; de ez is csak akkor vicces, ha egy
tiszteletre méltó vagy tiszteletre méltónak
látszani akaró férfiú cselekszi. Az elveszett levél
kétségtelenül hasonlít a francia
bulvárdarabokra, de intim rétege statikus, mert
csak egyetlen tényre

épül (a flörtre), és hiányzik belőle a pikáns bo-
nyodalom; a szerkezet látszatra gyors váltások-
kal működik, mégis kevés benne a fordulat; a
dialógus humora csak a bombasztos szónokla-
toknál érvényesül igazán, a szöveg egyébként
nem poéncentrikus. A színészek félnek is, hogy
unalmassá válnak, ezért „viccesen" próbálják
mondani a szöveget, amit nem találnak eléggé
„viccesnek," és ettől válnak igazán unalmassá. A
darab legnagyobb csapdája a műfajtalansága:
bohózatnak nem elég pergő és felületes, tragé-
diához súlytalan a problematikája, középfajú
színműhöz túlságosan karikírozottak az alakjai.
Groteszknek túl avitt, vaudeville-nek túl baljós.
Ehhez az öntörvényű drámához valószínűleg
öntörvényű színpadi stílust kellene kialakítani,
enélkül szabálytalansága hiányosságnak tűnik.
Hiába ismerik és kedvelik világszerte, hiába van
jókora elemző és méltató irodalma (egyesek az
abszurd bölcsőjének látják), az egri előadás
alapján csak a köteles tisztelet tarthat vissza at-
tól, hogy kijelentsük: bizony Az elveszett levél
fölött alaposan eljárt az idő.

Az első felvonás díszlete sokat elárul. Az ajtó
fölött gipsz nőalakok által tartott timpanon, a
mennyezett helyén jurtatető, a biedermeier asz-
talkán vízipipa. Balkáni szalon, együtt Kelet és
Nyugat (maga a darab is ilyen; Gogol és Fey-
deau együttes hatását szokták vele kapcsolat-
ban emlegetni). A játéktér szándékoltan ízléste-
len, a színészi megoldások azonban spontán íz-
léstelenségről és igénytelenségről árulkodnak
már az első jelenetben: a prefektus (Blaskó Ba-
lázs) benyúl az ingébe, megtörli a hónalját, és ke-
zét az inasként is funkcionáló városi rendőr (Pálfi
Zoltán) mundérjába törli; a rendőr ura lábvizét
rutinszerűen egy hatalmas kölnisüvegbe tölti (fe-
kete filccel rá van írva: Eau de Cologne). Ezek
után elszabadul a pokol, alakok lépnek be, akik
úgy gesztikulálnak, mintha szabálytalan időkö-
zönként áramütés érné őket, és olyan hangerő-
vel beszélnek, mintha egy rossz akusztikájú
sportcsarnokot és nem egy szűk kis kultúrtermet
kellene hangjukkal betölteniük. A rendező való-
színűleg egyfajta groteszk játékmód kialakítására
buzdította őket, amit jobb híján úgy oldottak
meg, hogy beidegződött taglejtéseik erősségét a
tízszeresére nagyították, így a távolságtartó, sti-
lizált jelrendszer kialakításának igénye népszín-
műves handabandázássá degradálódott. Ennek a
túlzásokra épülő játékstílusnak legjelesebb
képviselője Bessenyei Zsófia volt: nála egy le-
gyintés szinte karkörzés, egy bólintás szinte fe-
jen átfordulás. Ebben az ámokfutásban csak
időnként vett részt Blaskó Balázs, a Trahanachét
alakító Dánffy Sándor pedig teljesen elzárkózott
előle; mindketten a karakterformálás hagyomá-
nyosabb, azaz visszafogottabb módszerével él-
tek. Az előadás áttételesen nyilván a rendszer-
váltás hiábavalóságáról beszélt, de ténylegesen
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 KRITIKAI TÜKÖR 

gy gesztusrendszerváltás kudarcáról tanúsko-
ott.

A darab primér igazsága a politikusok dema-
ógiájáról ma már színházi demagógia. Ha ri-
sajos politikai karikatúrák bábjátéka századszor
s a szánkba rágja, hogy „fölöttünk döntenek,"
iszlicsáré magánügyek és magánérdekek
atározzák meg ezrek (milliók) sorsát, dúl a
rovincializmus és a protekcionizmus, az önma-
ában sem meglepetéssel, sem felismeréssel
em tud szolgálni; már sem nevetni, sem dühön-
eni nem tudunk rajta. Caragialét többek között
zért a darabjáért menesztették állásából, állí-
ották bíróság elé, kényszerítették emigrációba.

maga idejében Az elveszett levél bemutatása
orszakos tett és esemény lehetett. Manapság a
arabban felhánytorgatott disznóságok tudomá-
ulvétele szinte a társadalmi konszenzus része,

ehet is beszélni róluk nyíltan, teljesen felesleges
örülöttük a teátrális hókuszpókusz. Nudista
trandon senki sem kukucskál be az öltözőka-
inba.

Itthon akárhányszor bemutatták a darabot,
zinte mindig újrafordíttatták. A töredezett, nyelvi
ibákkal és elszólásokkal megtűzdelt szokatlan
ikciót némiképp modernizálva, helyenként a mai
öznyelv, sőt a városi argó elemeinek fel-
asználásával ültette most magyarra Seprődi
iss Attila.

Az előadás végén - Caragiale instrukcióival
llentétben - kezét vérző mellére szorítva egy
érfi támolyog a színpadra, majd Zoe Trahanache
rasszony nevével az ajkán összecsuklik és
eghal. Ő a Részeg Polgár, aki megtalál, majd
lveszít létfontosságú leveleket, és szüntelenül
felől érdeklődik, hogy kire kell szavaznia. Mi
örtént vele? Zoe asszony lelőtte, vagy ő lett
ngyilkos, amiért Zoe nem lehet az övé (Egerben
gyébként Zoe mindenkié)? Sokkal valószínűbb,
ogy azért lőtte magát szíven ez a derék polgár,
ert nem bírt elviselni ennyi mocskot, a

ezetőség „eljátszotta a bizalmát," mélységesen
salódott. Csakhogy Venczel Valentin végig kipi-
osított orrú, csálé cilinderű korhelyt játszott, aki-
ek állandó mámorában fogalma sincs, mi törté-
ik körülötte. Ez a kedves hülye elégelte volna
eg az erkölcsi fertőt, és ragadtatta volna magát
éldamutató, heroikus tettre? A rendező a mű-
orfüzetben tisztelettel bocsánatot kér a szerző-
ől ezért a betoldásért. Nem hiszem, hogy Cara-
iale megbocsájtott.

on Luca Caragiale: Az elveszett levél (egri Gárdonyi

éza Színház)

ordította: Seprődi Kiss Attila. Díszlet, jelmez: Mircea
ibinschi m. v.; Deák Barna m. v. Rendezte: Seprődi
iss Attila
zereplők: Blaskó Balázs, Bakody József, Dánffy
ándor, Ajtorjai Attila, Fésűs Tamás, Fehér István,
orváth Ferenc, Pálfi Zoltán, Venczel Valentin, Besse-
yei Zsófia, Dévai Péter.

Mostanában melegedni jár az ember a
Merlinbe. Odahúzódik a szélvihar elől. A légkör
- akár vidám éppen, akár szomorú -
barátságos, de nem gügyögő, nem kell
kusza gondolatainkat a ruhatárban hagyni.
Nevetni is érdemes odajárni, meg persze

szomorkodni is, nem az egyik vagy a másik, ami
igazán számít, hanem a gondolat értéke, a közös
megértés, annak a rémült kényszerképzetnek az

KÁLLAI KATALIN

VIZSGA AZ ORRBÓL
GOGOL: PÉTERVÁR MESÉI

Jordán Tamás és Lázár Kati


