
BORZASZTÓ NEHÉZ JÁTÉK EZ
BESZÉLGETÉS CARAGIALÉRÓL .

SÁKI JUDIT A Katona József Színház elő-
adásának műsorfüzetében lonesco azt ír-
ja, hogy Caragiale a „legnagyobb ismeret-
len drámaíró". Miért ismeretlen, és ki ő?
RÉZ PÁL: A románok tudják, hogy kicso-
da. Romániában Caragiale a beszélt nyelv

része, sokan könyv nélkül tudják a darabjait, a
bukaresti színházakban néha látni, hogy a nézők
előre suttogják a szöveget, mint az angolok
Shakespeare-t, a franciák Moliére-t vagy Racine-
t, mi Az ember tragédiáját. Ionesco nyilván úgy
értette, hogy Franciaországban nem ismerik, a
világban nem ismerik - de hát kit ismernek ők
Kelet-Európából?... Sajnos mi, magyarok
ugyancsak kevéssé becsüljük Caragialét,
szerintem egész egyszerűen a nacionalizmusunk
miatt, mert nálunk még mindig sokan lenézik,
teljességgel jogtalanul, a román kultúrát. Ennyit
erről.

Caragiale egyébként hivatalnokcsaládból
származott, de színiiskolát végzett, színész
azonban soha nem volt, súgóként kezdte a
pályát. Azután fordító volt, majd - rövid időre -
bekerült egy konzervatív irodalmi társaságba,
noha nagyon távol állt annak az ízlésétől. Volt
korrektor, magántanító, lapszerkesztő,
kocsmáros, a buzău-i resti bérlője, iktató a
dohányjövedéknél, kereskedő, rövid ideig a
színházak főigazgatója is. Folyton támadták, a
hivatalos irodalom nem fogadta be, alpárinak
tartották, ő pedig önálló maradt, politikai
értelemben is; mint Az elveszett levéből is kiderül,
a konzervatívokat ugyanúgy utálta, mint az
úgynevezett haladókat. Van egy kis tréfás
önéletrajzféléje, hadd olvassak fel belőle néhány
sort: „Volt súgó, színpadi szerző, színigazgató,
gyermekkorától kezdve sok színészszokás
ragadt rá. Igazi irodalmi csepűrágó. Több nagy
értékű mű szerzője - amelyeket ez-után fog
megírni. A, dehogy, semmi komoly munkába
nem kezd már bele egy Hantaországban, ahol
nem gyámolítják az igazi művészetet és
irodalmat. El is határozta, hogy itthagyja ezt a
műveletlen Keletet, és önkéntes száműzetésbe
megy a fölvilágosult Nyugatra - nevezetesen
Kecskemétre." Milyen különös, hogy éppen Ka-
tona József értetlen Kecskemétjét említi! Ez a
véletlen egybeesés mintegy jelképe a kelet-euró-
pai drámaíró sorsának.

Cs. J.: Volt egy külföldi nagynénje, és ennek
később jelentősége lett.

R. P: Sokat támadták, lehetetlenné akarták
tenni, még azzal is megrágalmazták, hogy egyik
darabját egy Kemény István nevű magyar írótól
plagizálta - később kiderült, hogy ilyen nevű író
nem is élt soha. Aztán örökölt egy kis pénzt az
említett nagynénitől, kivándorolt Berlinbe, ott
kocsmát nyitott, és többé nem is ment haza.

A Stúdió K-ban múlt év december 2-án tartott vita
szerkesztett és rövidített változata.

egymást erősítik; vagy egymás ellen feszülnek.
Általában aktuálpolitikai célokat szolgálnak, le-
leplezik a maradiakat a haladás, a polgári
fejlődés érdekében. Caragialénál azonban az
egyik párt vagy mozgalom, ugyanolyan korrupt
és aljas, minta másik. Neki nincsenek illúziói.
Egyébként azt írja valahol, hogy mindig az
ellenzékre szavaz - noha ellenszenves neki az
ellenzék is. Két írót irigyelek a szomszédainktól
- ahogy manapság mondják: igazán. Hašeket és
Caragialét. Nem mintha ne lettek volna nekünk
is olyan íróink, akik bírálták-gúnyolták-
ostorozták nemzeti hibáinkat, például az
áljoviális-cinikus, nagyszerű Mikszáth vagy a
tragikus-szenvedélyes Ady Endre. De ők persze
máshogy csinálták.

Cs. J.: Gogol Zsámbéki és a Katona József
Színház életébeni is fontos szerepet játszott,
éppen A revizor révén. Lehet, hogy ennek a
folytatása most Az elveszett levél?

MÁTÉ GÁBOR: Az elveszett levél úgy került a
repertoárba, hogy eredetileg Gothár Péter ren-
dezte volna, a fordítást is ő készíttette el Bodor
Ádámmal. Gothár nevéhez fűződik egyébként a
Pesti Színházban színre vitt nagy sikerű előadás,
a Farsang, talán az egyik legjobb rendezése
volt. Most azonban Valószínűleg „útközben"
meg-ijedt, és nem akart ismételni. Zsámbéki
próbálta rábeszélni, igyekezett meggyőzni arról,
hogy milyen jó ez a darab, és közben annyira
megszeret-te, hogy úgy érezte, neki kellene
megrendeznie, ha már ennyi mindent tud róla, és
ennyire erősen akarja, hogy színpadra kerüljön.
Így is történt.

A bemutatónak azonban semmi köze sincs a
közelmúltbeli választásokhoz. Nem ilyen érte-

Máté Gábor (Tipătescu) és Horváth József
(Dandanache)

Berlinben halt meg 1912-ben, hatvanéves korában.
Cs. J.: Az elveszett levélen kívül nyilván sokan

látták másik két ismert darabját, a Farsangot és a
Zűrzavaros éjszakát. Mindezen darabok után írt egy
tragédiát is 1890-ben, Megtorlás címmel, amelyet,
azt hiszem, még nem játszottak nálunk. Utána, bár
még több mint húsz évet élt, nem írt több darabot.

R. P: Fönnmaradt egy darabterve, amelynek az
az érdekessége többek között, hogy Az elve-szett
levélből ismert Caţavencu is szerepel ben-ne, ott
már miniszter - vagyis ebből a kisstílű, gyáva
gengszterből miniszter lesz.

Cs. J.: A Caragialéról szóló írásokban és nyo-
mukban a magyar színikritikákban is fellelhető egy
vándormotívum, amely, úgy tűnik, eléggé pontosan
jelöli ki a helyét. Az elveszett levél alapján
Feydeau, illetve Labiche drámaszerkesztését vélik
fölfedezni, a társadalomkritikai elemet pedig
Gogoltól származtatják, tehát tulajdonképpen ezzel
a két pólussal jellemzik. A fordító Szász János írta
nagyon szellemesen, hogy ami Labiche-nál az
olasz szalmakalap, az Caragialénál az elveszett
levél, vagyis az a bizonyos tárgyiasított főszereplő.

R. P: Elsősorban A revizor Gogolja hatott rá -
ezt említi is -, de persze Feydeau, Labiche is - a
francia bohózat. Ezt a technikát ötvözte a hazai
problémákkal. Spiró Györgynek van egy kitűnő
tanulmánya az úgynevezett választási vígjátékról.
Ez külön műfaj Kelet-Európában, mára XIX.
század első felében - gondoljunk Eötvös József
Éljen az egyenlőség!-ére vagy Nagy lgnác Tiszt-
újítására. Horvátok, szerbek is írtak ilyen jellegű
darabokat. Az elveszett levél 1884-ben keletkezett.
A választási vígjátékban összefonódik a magánélet
és a közélet, a szerelem és a politika: vagy
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Elek Ferenc (Brinzovenescu), Ujlaki Dénes
(Trahanache) és Stohl András (Farfuridi)

lemben aktuális egy színházi előadás, hiszen ez
esetben csak egyszer-kétszer lehetne játszani, a
választások előestéjén, és akkor kára munkáért.
Sokkal érdekesebbek azok a politikai prototípu-
sok, melyek ebben a színdarabban szerepelnek,
és ők, mint láthatjuk, hallhatjuk, lényegében fo-
lyamatosan aktuálisak. Nem tudtunk úgy próbát
kezdeni, hogy a politikai életben éppen ne történt
volna valami ökörség, és mindenféle pártállástól
függetlenül bízhatunk benne, hogy ez még éve-
kig így lesz.

Cs. J.: Ehhez az előadáshoz új fordítás készült,
noha a darabot eddig jó néhányszor lefordították,
most számoltuk össze, hogy összesen hét fordí-
tása létezik. Bodor Ádámé viszont valóban úgy
hangzik, mintha nem is tegnap, de ma reggel
írták volna. Azért kell mindig új fordítást készíte-
ni, hogy a politikai frazeológia eleven maradjon,
vagy pedig azért, mert a régiek nem elég jók,
vagy ma nem jók?

R. P: Inkább az utóbbi, azt hiszem. És a régiek
azért nem elég jók, mert a darabot nem lehet
lefordítani.

Cs. J.: Caragialét nyelvújítónak is mondják, aki
zseniálisan és teljesen egyéni módon egyesítette
annak a bizonyos lentnek, a nagyon lentnek és az
úrhatnám, felfelé törekvő polgárságnak a nyelvét.

R. P : Igen, de Az elveszett levében némileg
más a helyzet. A többi darabjában, rövid prózai
írásaiban főként a lerobbant, nyomorúságos ro-
mán külváros, a mahala lakóinak nyelvét, a pri-
mitívségüket, tahóságukat figurázza ki, rendkí-
vüli művészettel. Ennek a darabnak a hősei né-
hány fokkal magasabban állnak, hiszen mégis-
csak földbirtokosok, prefektusok, ügyvédek.
Persze félművelt emberek, elferdített francia sza-
vakat hajtogatnak, közhelyeket darálnak, sután,
nevetségesen zavarosak a képeik, metaforáik -
nyelvükön is átsüt a butaság, kivált pedig a ha-
zugság. Ezt nagyon nehéz, szinte lehetetlen le-
fordítani.

Cs. J.: A figurák tehát típusok, a nyelv, amin
beszélnek, az is tipikus. Nem tudom, mondható-
ság szempontjából ez vajon jó-e?

M. G.: Azt hiszem, Bodor Ádám a nyelvében
elég határozott világot teremt. Az összes fordí-
tást nem ismerem, de amit olvastam, az nem
volt ilyen jó. Az az érdekes benne, hogy min-
denki egyformán beszél; mint ahogy az eredeti
román szövegben sincs különbség. Tipătescu,
aki egy kicsit értelmesebb, minta többi, ő sem
tudja, hogy mit beszél, ő is rosszul beszél, ezért
használom én ezt az Esterházy-féle mondást,
direkt kértem, hadd mondjam be, hogy
„Szeretettel üdvözöljük szűkebb pátriárkánkban",
de nem nagyon hallom, hogy a nézők
reagálnának... Caragiale ilyen értelemben talál-
kozik velem, hogy ilyenkor kicsit utálom a közön-
séget...

R. P.: Annak idején azt tanultuk az egyetemen,
hogy a drámaírók a nyelvükkel is jellemzik a hősö-
ket. Ez azonban bonyolultabb. Néhány évvel ezelőtt
lefordítottam a George Dandint, amiről ugyancsak
azt tanítják, hogy a nemesi származású Angélique
egészen más nyelven beszél, mint George Dandin,
az uborkafára felkapaszkodott paraszt, de munka
közben kiderült, hogy Moliére majdnem egyfor-
mán beszélteti őket. Csak a szolgák mondanak
egy-két disznóságot, azok sem nagyon vaskosak.
Caragialénál azonban másképp beszél Tipătescu
vagy Trahanache, mint például a rendőr.

Cs. J.: Maga fordítóként nem találkozott még
ezzel a darabbal? Nem kérték, vagy nem is pró-
bálkozott vele?

R. P.: Nem, de nem is mertem volna, ez meg-
haladja az én képességeimet.

Cs. J.: A George Dandint lefordította...
R. P.: Azt könnyebb. Ez borzasztó nehéz. Az

elveszett levél( nem lehet lefordítani, ezért
fordítják mindig újra, ha jól számolom, most
heted-szerre. Alkalmasabbat nem találhattak
volna erre a munkára Bodor Ádámnál, alighanem
ez a legjobb eddigi magyar szöveg, ötletes,
leleményes, szellemes, mulatságos, de nem
hivalkodó. Elveztem a nézőtéren a telitalálatait.
Hadd mondjak egy példát a nehézségekre: az a
figura, aki a darabban részeg polgárként szerepel
- igaz, csak a címlapon -, a román eredetiben
turmentat, ami talán valami olyasmit jelent, hogy
nyugtalan, ideges, izgatott, kótyagos. Az
nyugtalanítja, hogy nem tudja, kire szavazzon.
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M. G.: Neve sincsen.
R. P.: Igen, ő az egyetlen szereplő, akinek

nincs neve. Alighanem azért, mert ő maga a
szerencsétlen román nép.

Cs. J.: Az előadás egyik látványos és hangsú-
lyos eleme a bábok szerepeltetése. Ennek, gon-
dolom, van egy olyan praktikus célja, oka, hogy
ettől lesz tömeg a tömeges helyszíneken, hiszen
már korábban is ott ülnek oldalt, aki jó helyen ül a
nézőtéren, az látja őket. Hogyan kerültek ezek a
bábok az előadásba?

M. G.: Ha jól emlékszem, mindjárt az elején
erről volt szó. Zsámbékit ez nagyon érdekli; sok
előadásában vagy meg is jelennek a bábok, vagy
meg akarnak jelenni, de aztán lemond róluk. De
persze vannak a dolognak praktikus okai is, ame-
lyek közül a legfontosabb, hogy a báboknak nagy
szerepük van az előadás stílusának a megterem-
tésében. Tudniillik amikor az ember a színpadon
egy bábbal vagy egy báb közelében van, vagy
olyan jelenetbe megy be, ahol előtte báb szere-
pelt, akkor nem ugyanúgy játszik, és nem eshet a
„realizmus csapdájába". Azok a színészek, akik
ráadásul még kezelik is a bábokat, egészen más
színészi technikát használnak, és mi hárman, akik
közvetlenül a bábos jelenet után megyünk be -
Bertalan Ági, Ujlaki és én -, a mai napig küzdünk
azzal, hogyan lehet érvényesen
megszólalni vagy megjelenni egy ilyen
rendkívül hatásos és erőteljes
színházi effektus után.

Cs. J.: A báboknak legalább
kettős, de lehet, hogy hármas
hatásuk van. Egyrészt emberi
karakterek vonásait hordozzák,
és amennyire lehet, egyediek.
Ugyanakkor az ember mögéjük
sejt egy típust, mi-közben az
előadás egy pillanatig sem leplezi
azt, hogy ezek bábok. A
színészek, miközben működtetik
őket, nem csinál-nak úgy, hogy
én ne vegyem észre, hogy ők
mozgatják, ugyanakkor közben
játszanak, tehát a játékuk része
lesz a báb működtetése. A
színész oda-fordul hozzá, a báb
súg neki, és ő eljátssza, hogy
neki mondtak valamit. A játék két
eleme, amennyiben a színészt is
egy elemnek lehet nevezni,
egymás felé tart, és egy fura
középponton próbálnak meg-
állapodni. Mindegyik hordoz
valamit a másik elemből, de azért
mutatja azt, ami a leginkább
sajátja.

M. G.: Ez stimmel. Borzasztó
nehéz játék ez. Mert rendben

van, hogy van egy akció, hogy egy báb súg
valamit, de akkor is mozgatni kell, mert különben a
báb mindig ugyanúgy fog ülni. Ha itt ülne most
köztünk egy báb, akkor nekünk máshogy kéne
ülni mellette. Mi most nagyon vacakul ülünk itt,
nem vagyunk eléggé jelértékűek, ennél sokkal
intenzívebbnek kéne lenni. Nem egy olyan próba
volt, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy jó, most
megvan az akció, de utána még sokkal jobban
kell ülni is, jobban kell mutatni, hogy a színész
ül, annyira kellett tudni ülni, mint ahogy a báb ült,
mert különben a báb lett volna az érdekesebb.

R. P.: A Katona József Színház előadását kitű-
nőnek tartom. A néző - vagyis én - a színházban
többfélét tehet, többféle magatartásra kényszeríti
az előadás. Az egyik: unatkozom, fészkelődöm,
nem érdekel, ami a színpadon történik, legszíve-
sebben felállnék és hazamennék - néha meg is
teszem. A másik: jól érzem magam, mosolygok,
nevetek, élvezem a színészek játékát - aztán ha-
zamegyek, és tudom, hogy az égvilágon semmi

Hollósi Frigyes (Részeges polgár) és Bertalan
Ágnes (Zoé) (Koncz Zsuzsa felvételei)

sem történt a színházban, hamarosan el is felej-
tem az előadást. Ahogy hajdanában a Vígszínház
nézői mondták, ha megkérdezték őket, milyen is
volt: „Man lacht...", és vállat vontak. A harmadik
típus az, amikor történik valami a színpadon,
ezért a nézőtéren is, velem, bennem. Előadás
után gondolkodom azon, amit láttam, tovább-
gondolom, vitatkozom róla. Egy kicsit más va-
gyok, mint amikor betettem a kabátom a ruha-
tárba. Ez nagyon ritka. Véleményem szerint ez az
előadás a harmadik típusba tartozik.

De azért hadd említsek meg három dolgot.
Egy. Zsámbéki Gábor kiváló ötlete volt a bábok
beiktatása, már csak azért is, mert nyilvánvalóan

azt sugallják, hogy ebben a világban báb minden-
ki, a politikusok egymást rángatják, a

kisembereket pedig a politikusok. (Paradox
módon egyedül a kótyagos, az izgatott polgár

nem báb.)
Csakhogy nem tudtam eléggé egy bábra figyelni,
márpedig a mezéi néző -- én - bámulja, hallgatja
az előadást, persze tudja, hogy ott van Hamlet, a
király, Polonius, a királyné, Ophelia, de valójában

egyszerre csak egy figurára figyel igazán, hol
erre, hol arra, többre nemigen telik tőle. A bábok
kiválóak, de talán nem elég nagyok, és nincsenek
eléggé az előtérben ahhoz, hogy egy-egy bábra
tudjak összpontosítani, inkább az összkép marad

meg bennem, mint egyiknek-
másiknak a szerepe, egyénisége.

Kettő. Amit most említek,
bonyolult kérdés, voltaképp

nem is tudom, mi a véleményem
róla, csak elmondom a

benyomásomat. Az elveszett
levél, mint említettem - és

mint nyilvánvaló -, nemzeti
önkritika, sőt önostorozás.

Többször láttam román elő-
adásban, mindig is az volt -

hangsúlyozták a couleur locale-t,
a nemzeti színeket. Adyt
elferdítve: a román ugar

szatíráját. Zsámbékiék, nagyon
rokonszenvesen, úgy döntöttek,

hogy ez az előadás nem lesz -
hogy úgy mondjam - román-

ellenes, csöppet sem szerették
volna, hogy Funaron és a

Vatrán nevessenek a Petőfi
Sándor utcában. Van nekünk

kin nevetnünk, van kit utálnunk
közelebb - asszociáljunk

rájuk. Ettől a felfogástól az
előadás rokonszenves lett,

aktuális lett, gondolom, sok néző-
nek eszébe jutottak a magyar

televízió parlamenti közvetítései,
a magyar újságok vezér-

cikkei, bombasztjai. De ez a
módszer szükségképpen némi
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eszteséggel jár együtt: halványabb lett a couleur
ocale, elmosódottabb, a kiváló effektusok elfed-
ek, kiszorítottak más lehetséges effektusokat.
ersze, nem tagadom, a nyereség nagyobb, mint a
eszteség. A földrajzi Balkán szatírája helyett a mi
alkanizmusunk szatíráját kapjuk.

Három. Esett szó már arról, hogy a darab
gyik eleme a kemény, ha úgy tetszik, realista
ársadalombírálat, a másika harsány komédia. A
ettő arányát nehéz kikeverni. Az egyensúlyt ta-
án Hollósinak és Újlaki Dénesnek sikerült a
egjobban megteremtenie, meg persze a remek
orváth Józsefnek- de hát ő mindig remek. Egy-
ét színésznél, egy-két jelenetben az volt a
enyomásom, hogy ütközik a két stílus, túl nagy
kilengés, az amplitúdó. A kitűnő Bertalan Ágnes

z utolsó nagyjelenetben, diadalmas asszony-
ént volt nagyszerű.

M. G.: Én azt hittem, a közönségben nagyobb
llenérzés lesz, de az eddigi előadásokon meg-

epve tapasztaltam, hogy a közönség éppen a
ohózati elemeket unja, hogy durván fejezzem ki
agam. Fárasztóbbnak érzi, ahogy ezek a levél-
olgok bonyolódnak, és amikor a bábos játék
lindul, nem volt közönség, amelyik be ne kap-
solódott volna az előadás áramkörébe, és on-
an kezdve nyer az előadás. Zsámbéki eredetileg
iztosan azt gondolta, hogy egy színész akár két
agy három bábut is tud mozgatni, ennek az
lőadásban is vannak látható jelei. Ez egyszer
sak kialakul, és utána - ezt mint rendező is
ondom - az ember azzal a vízzel kezd el főzni,
mi van neki, és végül is valamilyen eredményre

ut. Természetesen a bábok jelenléte fontos. Van,
ki emlékszik rá, van, aki nem, de Zsámbéki már
ereste ennek a megoldásnak a határait a Brecht-
éle Turandot-előadásban, mutatott is nekünk
alamelyik német előadásból egy példát, és tu-
ajdonképpen egy sokkal bátrabb és gesztikusabb
zínház felé tört. Ez némiképp válasz a másik
roblémára is: megteremteni ezt a román világot
agy sem. Az, hogy ezt a világot megteremtse,
sámbékit nem érdekelte. Ő nem ezt akarta ezzel
z előadással mondani, hanem azt, amit lonesco
lyan remekül megmutat: a politikai idiotizmust
karta a színpadon ábrázolni. Valóban, az
gészből a románság van a legkevésbé ábrázolva,
t ez valószínűleg nem érdekelte, és én is örülök,
ogy ez így van. Ami a bohózatiság és a szatíra
lválaszthatóságát, illetve összemosását illeti, az
zámomra is nagyon sok problémát okozott.
zínészként egyre-másra úgy éreztem, hogy

ulajdonképpen le-hetetlen helyzetbe kerülök,
ert a bohózati prototípusból nem lehet
egcsinálni azt az embert, aki egyébként a
olitikai karrierjét kergeti. Meg-próbáltam tehát
gy, ahogy most játszom - nem azt mondom
zzel, hogy sikerült vagy nem sikerült -, de belül
agyon tisztának gondolom azt, amit játszom.
gyre inkább a politikust akarom

játszani. Nem is érdekel benne a bohózat. Az
érdekel, azon gondolkodom, hogyan lépjek to-
vább. Tulajdonképpen az előadáson belül min-
den gondolatom arról szól, hogy én mint politikus
mi az istent csináljak.

Cs. J.: Hadd kérdezzek közbe, mert ehhez
tartozik. Ahogy a kellékek vagy tárgyak esetleg
fogytak, ahogy bizonyos szempontból csupa-
szodott az előadás, úgy épült fölfelé az alakítá-
sokban. Arra gondolok például, amikor Ujlaki
elkezdi mondani ezt a levélhistóriát, és a prefek-
tus a feszengés összes lehetséges formáját egy
párhuzamos néma monológban előadja. Sok
ilyen „szóló" van.

M. G.: Azt valahogy rögtön a próbák elején
lehet érezni, hogy rendezőnek mennyi köze van
darabhoz. Nekem végig az volt az érzésem,
hogy Zsámbéki nagyon tudja ezt a darabot.
Kezdettől teljesen nyilvánvaló volt, hogy úgy kell
csinálni, ahogy ő gondolja, mert úgy gon-

aragialét elsősorban vígjátékíróként is-
merjük, holott a tárcától a tragédiáig szinte
minden publicisztikai és irodalmi műfajban
alkotott. A hírlapi írások, tárcák, kar-
colatok, életképek elsősorban napi aktua-
litással bírtak, s mint ilyenek

természetesen ma is kordokumentum-értékűek.
Cikkeinek, elmélkedéseinek egy jelentős része -
amelyeket gyakran dialógus formában írt -
művészet és társa-dalom kapcsolatáról,
általános művészetkritikai kérdésekről, a
színházról, az irodalomról, a drámaírás és a
színház viszonyáról szólnak, s bennük számos
máig érvényes megállapítást tett a szerző.
Összeállításunkban a színházi, irodalmi
írásaiból, reflexióiból válogattunk részleteket.

Moft

Minthogy megállapítást nyert az a tény, hogy
Moft1 igen jelentős szerepet tölt be az emberiség

1 A szó szótári jelentése: 1. semmiség, csekélység; 2.
szélhámoskodás; 3. kényeskedés, szeszélyeskedés, af-
fektálás. Valójában lefordíthatatlan, leginkább azért, mert
Caragiale kerek kis mitológiát épít köré. A Moft-mitológia
ellenmitológia: gyökértelenség, a tulajdonképpeni objek-
tum és szubjektum hiánya és grandiózus mellébeszélés.

doltam én is. Ő mond valamit, nézi, hogy én
hogyan csinálom...

Cs. J.: Es persze segít a jelmez. Ha az ember
fölvesz egy olyan bőrkabátot, ami magától is
megáll a padlón, akkor...

M. G.:... Én tulajdonképpen szeretem, amikor
a jelmez kényszerít engem, azt is szeretem, ha
kényelmetlen. Szakács Györgyi most megint
nagyszerű jelmezeket tervezett. Ez a bőrkabát, ez
még bélelve is van, megmondom őszintén, bor-
zalmas, és gyakorlatilag negyven percig rajtam
van - hát nem kívánom senkinek. Nem kellemes
benne lenni, de én szeretem használni az ilyene-
ket. Ha a rendező a „darabon belül" van, az
nagyon megnyugtató a színésznek. Minél inkább
ki van jelölve valami, annál szabadabb az ember.
Nagyon furcsa dolog. Minél inkább keretek közé
van szorítva, annál nagyobb szabadságot tudhat
magáénak, mert annál kevésbé lehet letérni a
pályáról.

fejlődésében általában és különösképp a mi ha-
zánkban, megpróbáljuk feltárni eredetét és azt,
ahogyan a világban megjelent.

A legjobb módszer-ám ugyanakkora legkoc-
kázatosabb is -, ha taglaljuk az ősi és modern
mítoszkutatók véleményét, valamint azokat az
eszmefuttatásokat, amelyek a különböző korok-
ban érvényre jutottak. Tesszük mindezt azért, mert
a vélemények teljes mértékben ellenkezőek; ha va-
laki végigolvassa őket, azt hiheti, minden egyes
szerző azon fáradozott, hogy ellenfeleit átejtse.

Igy a mágus Pléhflaska és a dervis Bandzsala -
az előbbi perzsa származású, az utóbbi egyip-
tomi -, akikről Nan-ba-ba-dan híres könyvében,
a Sötétlő csillagokban azt állítja, hogy három-
ezer-egyszázkét évvel és egy hónappal éltek idő-
számításunk előtt, egyetért abban, hogy Moft egy
olyan démon, amely a következő három fejjel
rendelkezik: Hazugság, Pletyka és Rágalom.
Moft kétélű szablyát tart a kezében, a szablya
vége csavarmenetes, mint egy fúró hegye; ezzel
csipkedi, döfködi azokat, akiket meg akar kínoz-
ni. Anyja a hajadon Szekatúra, akit Gazfickó el-
csábított. Szörnyű szégyenében Szekatúra egy
rejtélyes tisztáson hozta világra Moftot, távol
szüleinek, Tökkelütöttnek és Tökéletlennek a há-
zától - így regéli az alkotmány.

Ezzel szemben a nyugati szerzők, mint például
Sir Ylang-Ylang, lmmerschnaps, Don Frigarés,
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