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 CARAGIALE 

epében Rába Roland élénk színekkel, hibátlanul
ormálja meg a gerinctelen csúszómászót és a
emagóg ellenzékit. Caţavencuja mézesmázos
sinovnyik, tehetséges hordószónok, a velejéig
omlott közéleti férfiú mintapéldánya, és profi
anipulátor: ha kell, megalázkodik, ha kell, fe-

yegetőzik. A vattaemberekkel tűzdelt választási
ömegnek elmondott lángoló kortesbeszéde az
cska és hatásos demagógia iskolapéldája: az
tszellemült szónok rémületes ostobaságaitól
erekre nyílnak a hallgatói szemek, megnyúlnak
z orcák, termékeny talajra hullanak az olcsó
oénok. Rába Roland finoman és érzékenyen
utatja be Caţavencu figurájának alakváltozása-

t: a hétrét görnyedt, megalázkodó patkány, mi-
tán Zoé asszony a kegyeibe fogadja, azonmód
ntudatra ébred, fölegyenesedik, s fölismeri ma-
ában a jövő ígéretét.

Pompás karikatúrák, remekbe mintázott ala-
ok éltetik ezt a gyilkos, éles szatírát. Zsámbéki
gy néma titkárnőt iktat a szereplők sorába, s
óth Anita iratok fölött gubbasztó adminisztrátora
éla, egykedvű undorral, fád beletörődéssel

ommentálja végig a bohózati cselekményt.
esúgójelentéseket készít, vagy csak ott ragadt

prefektúra hosszan elnyúló üvegfalai közé
árva mint néma tanú? Mindenesetre lesújtó
illantásokkal szemléli a fensőbbség buzgól-
odását.

Caragiale darabjának logikai és dramaturgiai
ve igen precízen van felépítve: a bohózati cse-
ekmény akkor jut el a végkifejlethez, amikor a
áték vége felé megjelenik a megválasztott kép-
iselő. Zoé és Tipătescu előzőleg ádáz csatát vív,
oé asszony a zsarolásnak engedve és fölismer-
e az idők szavát Caţavencu mellé áll; tűzzel-vas-
al képviselőt akar csinálni a laptulajdonosból,
sak hogy visszaszerezhesse a kompromittáló

evélkét, amelyben Stefi prefektus „puszikálja azt
z illatos köldökét". Már-már mindenki beletörő-
ik az alkuba, mikor sürgöny érkezik, s valahon-
an a messzi központból megnevezik a személyt,
kit meg kell választani képviselőnek. Kiderül, az
lulmúlhatatlan balkáni hajcihő is alulmúlható:
yengeelméjű fajankó a párt küldötte, egy éleme-
ett korú hólyag, aki összetéveszti a helyi nota-
ilitásokat, s csak családja dicső parlamentáris
agyományait szajkózza. Horváth József Aga-
emnon Dandanachéja teli szájjal, fuldokolva

domázik, szüntelenül visszaböfögi a szájába tö-
ött ételt, köpköd, harákol, hátradől egy öblös

otelban, s közben csak eszik, eszik rendületle-
ül, tömi magát pogácsával, s fröcsköli széjjel a
isszaöklendezett süteménydarabokat. Elhivatott
épviselő: tudja, hogy jussa van a habzsoláshoz
s harácsoláshoz. Csak a részeges polgár
zélsőségesen elrajzolt, karikaturisztikus figurája
érhető hozzá: Hollósi Frigyes szétázottan,
uhán imbolygó választópolgára semmi mást
em akar, csak hogy megmondja neki valaki, kire

is kéne szavaznia. Hollósi visszafogottan és öko-
nomikusan oldja meg a veszélyes mutatványt,
úgy részeg, hogy közben megvan a magához
való esze, mondhatni, józanabb a környezeténél.
Összeharapja a szavakat, bugyborékolva hadar,
remegő térdekkel iramlik és megtorpan, alázato-
san a kalapját gyűrögeti. Az egyszerű nép idült
képviselője, aki iszik, minta gödény, és zsongító
mámorban úszva próbál meg alkalmazkodni az
„elit" elvárásaihoz, miközben legalább olyan re-
ménytelenül szétesett, minta demokráciafölkent
urai.

Khell Csörsz koszlott üvegablakokkal, csapó-
dó üvegajtók labirintusával tagolta a játékteret,
melynek minden szeglete azt sugallja: végtelen
hivatal az egész világ. Az üvegablakok mögött
néma alakok körmölnek, szorgosan iktatva a pre-
fektúra életbe vágó történéseit, a választási gyű-
lésen bábfigurák hajlonganak, integetnek a hall-
gatóság soraiban. Szakács Györgyi slampos, vi-

„Milyen legyen egy Caragiale-előadás egy idegen
városban, egy olyan társulat előadásában, amely
nem rendelkezik a Mester út-mutatásaival?
Vissza tudják-e adni e sajátosan emberi, mégis
annyira jellegzetesen
román festőiségű karikatúráknak sajátos ízét?" -
tette fel a cseppet sem költőinek szánt kérdést Victor
Eftimiu író, fordító a húszas évek végén, amikor
Kolozsváron bemutatták Az elveszett levelet.

A kérdés jogosnak tűnt, mert a román színját-
szásban kialakult egy - tulajdonképpen még ma is
fellelhető - nagyon szívós előadás-hagyomány,
amelyet maga Caragiale teremtett, vagy
legalábbis igen erősen közreműködött abban,
hogy e hagyomány megszülessen és megszilár-
duljon. Hiszen az író nem csupán szerzője volt
darabjainak, hanem rendezője is - ha a mai fo-
galmaink szerinti rendezőt egyáltalán értelmez-
hetjük az akkori színházi viszonyok közepette.
Ezek az előadás-hagyományok egyaránt kiterjed-
tek a díszletre, a jelmezekre, a figurák karakteré-
re, gesztusaira, a játék tempójára, a gegekre, a
szövegmondásra, illetve poentírozásra. Ahogy a
jellegzetes caragialés szóferdítések és szóalko-
tások köznyelviesültek, a viselkedési sztereotípi-
ák is beépültek egy-egy társadalmi réteg jellem-
zésének eszköztárába.

seltes ruhákba öltöztette a szereplőket, időben is
közelítve hozzánk a százéves bohózati históriát.

Minden olyan távoli ebben a játékban, és még-
is minden olyan ismerős. Ez a csúfondáros ko-
média puha otthonossággal vackolja be magát
zsigereinkbe, megmozgatott rekeszizmaink mö-
gé. Ne tiltakozzunk, csak nézzünk picit körbe
vagy önmagunkba.

Ion Luca Caragiale: Az elveszett levél (Katona József
Színház)

Fordította: Bodor Ádám. Díszlet: Khell Csörsz. Jelmez:

Szakács Györgyi. Világítástervező: Gothár Péter. Zene:

Sáry László. Mozgás-tánc: Kadala Petra. Dramaturg:

Fodor Géza, Ungár Juli. Asszisztens: Tiwald György.
Rendező: Zsámbéki Gábor.
Szereplők: Máté Gábor, Horváth József, Ujlaki Dénes,
Stohl András, Elek Ferenc, Rába Roland, Rajkai Zoltán,
Kocsis Gergely f. h., Tóth Zoltán, Hollósi Frigyes,
Bertalan Ágnes, Tóth Anita, Fekete Ernő, Morvay Imre,
Nagy Lajos, Schramek Géza m. v., Somody Kálmán

m. v.

Eftimiu tehát, amikor aggódva-tűnődve azon
morfondírozott, miként lehet egy másik kultúrá-
ba átültetni a sajátosan román szemléletű író
művészetét, nagyon is tisztában volt azzal, hogy
Caragiale egyedi nyelvteremtő leleményeinek,
nyelvi gazdagságának lefordítása s ezzel együtt a
nem kis részben e nyelvből fakadó s általa
determinált játékstílus átplántálása szinte meg-
oldhatatlan feladat lehet.

A hírlapi kérdésre hamarosan megérkezett a
válasz: Kádár Imre, színházi mindenes, író, ren-
dező, az első válogatott román drámakötet fordí-
tója és kiadója - Az elveszett levél fordításának és
rendezésének tapasztalataira utalva - bebizo-
nyította, hogy lehetséges az átjárás két kultúra
között. Válasza messze túllépett egy konkrét drá-
ma-, illetve színházpoétikai kérdés taglalásán, s
olyan fontos megállapításokra terjedt ki, amelyek
a néhány évtizeddel később kibontakozó rende-
zői színház elveit előlegezték meg. Megállapítá-
sainak lényege, hogy a művészetben soha nem
az azonosság, mindig a különbözőség a megha-
tározó. A művésznek a hagyomány szolgai má-
solása helyett a hagyomány újrateremtése a fel-
adata, ami azt jelenti, hogy valamely darab és
előadás lényegét mindig újra kell fogalmazni,
tehát a műveket az adott kornak és helynek meg-
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felelően kell feldolgozni. S ez nemcsak akkor
igaz, ha egy darab más nyelvi és kulturális kö-
zegbe kerül, hanem akkor is, ha ugyanabban a
közegben fogalmazzák újra időről időre a klasszi-
kusokat. Kádárnak meggyőződése, hogy Cara-
giale darabjainak a román színjátszáson belül is
lesz olyan színreállítója, aki nem a mindenáron
való újítás, hanem a korparancs sürgetésére me-
rőben új szellemű interpretációval fog kirukkolni.

A román színházban viszonylag soká kellett várni
erre a váltásra: a hatvanas-hetvenes évek fordu-
lóján, amikor a román lett Európa egyik legszí-
nesebb, leginvenciózusabb színháza, több neves
rendező is szakított a hagyományokkal, s nem-
csak felfedezte, de ki is teljesítette e darabokban
mindazt, ami kezdettől fogva az abszurd felé
mutatott, tehát Caragialét Ionescóval rokonította.
Lucian Pintilie Farsangja, Liviu Ciulei Az elve-szett
levele vagy Dan Micu Caragiale-trilógiája
(amelynek két darabját, a Zűrzavaros éjszakát és a
Farsangot Veszprémben is megrendezte) áttörést
jelentett. Mindhárman szakítottak a szöveg
mindenhatóságának gyakorlatával: a metakom-
munikáció, a színpadi képek, a gesztusok, a moz-
gás, a fizikai akciók a szöveggel egyenrangúvá
vagy annál is fontosabbá váltak. Az előadásban
a szövegen kívüli kifejezőeszközök nem a textust
illusztrálták, hanem bonyolult kontextusba
kerültek vele, s ezáltal hoztak létre komplex,
áttételes, asszociációkra épülő s azokat kiváltó
hatásegyüttest. Az alapvetően vaudeville-
patronokból építkező vagy legalábbis azokat fel-
használó darabok ezáltal többsíkúak lettek, a mű-
vek szatirikus éle is metszőbbé vált, ugyanakkor
az egyéni sorsok karikatúrából a típusok felé
tolódtak el.

A legkevésbé formarobbantó Ciuleinél a sze-
repek kidolgozása, értelmezése a realista iskola
hatását mutatta; fantasztikus színészei árnyalt
portrékat rajzoltak, de a választási gyűlés és a
végső választási örömünnep valami más minő-
ségbe csapott át. Az, ahogy a rendező a közel
negyven, pompásan egyénített választópolgárt
összezsúfolja egy parányi helyiségbe, s azok ott
egymásba gabalyodva, mint egy sokfejű és -karú
amorf lény alkatrészei hallgatják a tőlük semmi-
ben sem különböző s e közös testből kiválni sem
tudó szónokokat, az a választósdi abszurditásá-
nak tömör és sokatmondó, mégsem didaktikus
megfogalmazása, s egyszersmind elszomorító
vélemény is a demokrácia lehetőségeiről. Az elő-
adás vége - amikor a rózsaszín kárpittal bevont,
havas regáti tájat ábrázoló falvédővel díszített
falak között az ellenzéki és a konzervatív párt
tagjai egyként s összeölelkezve, részeg mámor-
ban ünneplik a rájuk oktrojált s általuk szolgaian
megválasztott külső jelöltet, román népviseletbe
öltözött fiatalok pedig harsogó román zene mel

lett szolgálják ki az „urakat" - a mindenkori
nacionalizmus és sovinizmus riasztó ábrázolása.

Dan Micu azzal, hogy a lényegét tekintve csel-
vígjátéki fordulatokra épülő Zűrzavaros éjszakát a
hagyományos és megszokott szobabelső-hely-
szín helyett az udvaron játszatja, egy sereg olyan
játéklehetőséget teremt, amely képtelenebbnél
képtelenebb ötletekre, megoldásokra ösztönöz.
Az előadás kezdetekor Spiridon, a szolga a darab
szerint is felállványozott ház körül, a létrákon
fel-le mászva hosszú ideig, szótlanul cipeli a
sittesvödröket, tartalmukat időnként egyik vö-
dörből a másikba, majd vissza töltögetve. (Ha-
sonló ez a megoldás ahhoz, amit Tompa Gábor a
többször is megrendezett Woyzeckjében hasz-
nált, csak nála vizesvödrökkel masírozott a cím-
szereplő.) Az értelmetlen és fölösleges munka,
illetve létezés metaforája a darab lényegét is
kifejezi: a sok zűrzavar, egymás hajkurászása
után minden marad a régiben. A rendező nem
ragad le a félreértési technika tökéletes mozga

tásánál, hanem éppen azáltal, hogy a szöveg
tartalma és a szöveget kísérő gesztusok lényege
között folyamat s interferenciát hoz létre, egy-
szerre mutatja el a jelenségek, a mondatok, a
tettek színété fonákját, ezáltal félelmetessé
növeszti a figurák korlátoltságát, nevetséges-
ségét.

Pintilie is lefokozza a helyszínt; a borbélyse-
géd és szeretői között zajló fékevesztett félreér-
tés- és leszámolássorozat egy minden tekintet-
ben lepusztult közegben zajlik. Ez nem a buka-
resti sáros, közművesítetlen külváros, itt nem az
urakhoz hasonlítani akaró polgárok, iparosok
között zajlanak az események. Kimondani se kell,
mert enélkül is Minden azt sugallja, hogy az, amit
látunk, évtizedeken át tartó anyagi és szellemi
lepusztulás és leépülés eredménye. Mint az élet-

Jelenet Pintilie Farsangjából
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ben. Ott, a Balkánon. Meg úgy általában Közép-
Európában. Ebben a közegben a mozgások kitar-
tottak vagy felfokozottak, az indulatok szélsősé-
gesek. Egy néma lábmosás hosszú percekig tart,
de amikor a szereplők egymást űzik-kergetik,
ütik-verik, ez egyrészt fergeteges tempójú, más-
részt precízen kidolgozott és koreografált, mind-
eközben pedig abszolút természetesnek ható
mozgássor.

Ezeknek az előadásoknak végső tanulsága
számomra az volt, hogy nem az a kérdés, szatí-
ra-e vagy bohózat egy Caragiale-darab, hiszen ez
is, az is, de egyszerre, egy időben. S mindenek-
előtt egy abszurd léthelyzet lenyomata. Ez a le-
nyomat akkor kel életre, ha a figurák egyidejűleg

realista módon és szélsőségesen elrajzolva tud-
ják felmutatni a maguk lényegét. Pintiliénél pél-
dául természetesnek, magától értetődőnek,
mégis hallatlanul mulatságosnak, ugyanakkor
mélységesen taszítónak érezzük, amikor egy
szereplő az orrát túrja, böfög, vagy bármi ehhez
hasonlót művel. Caragiale nem kegyelmez egyet-
len szereplőjének sem, nincs közöttük olyan,
akivel rokonszenvezhetnénk, vagy akinek a disz-
nóságait megbocsáthatnánk; hiányzik belőle a
XIX. századi magyar írókra jellemző elnéző atti-
tűd. Az interpretációknak is ezt a szemléletet kell
követniük, ami többek között azt is jelenti, hogy
e figurákat nem hol ilyennek, hol olyannak, ha-
nem mindvégig összetetten kell láttatni. Ez tech-

nikailag azt is jelenti, hogy a színész nem azt
hangsúlyozza, hogy ő egy tökkelütött, aljas, kor-
rupt vagy kéjsóvár alakot játszik, azaz nem a
tökkelütöttséget, az aljasságot, a korruptságot, a
kéjsóvárságot játssza el, hiszen e tulajdonságok
a szerep természetes alkotórészei. (Más szinten:
nem a szavakat játssza, hanem a szavak mögöt-
tesét, az azokból fakadó magatartást, egyáltalán
tartást.) Ez a szélsőségekkel operáló alakítás-
technika értelemszerűen nem születhet meg a
lélektani realizmus alapján, bár nem is lehet tel-
jesen független tőle; a karakterizálás e szélsősé-
ges formája olyan stilizálást igényel, ami túl- és
ellép a realista megközelítéstől. Ezek nem Mó-
ricz-, nem is Sarkadi-, de még csak nem is
Örkény-figurák.

S ezzel térek vissza Eftimiu kérdésének lényegé-
hez. Mit tud kezdeni a magyar színház ezzel a
szerzővel? S nemcsak ezzel a szerzővel, hanem
minden olyan író művével, minden olyan dráma-
formával, amely a lélektani realizmus segítségé-
vel még vagy már nem oldható meg. Mit kezdünk
a görög klasszikusokkal? Mit a francia klasszi-
cistákkal? Az avantgárddal? A szuper-, hiper-,
poszt- és egyéb avantgárddal? A commedia'dell
artéval, Goldonival? A moralitásokkal, az Akárki-
vel? Brechttel? Mrożekkal és Różewiczcsel? Ez a
nagy kérdés. Ez bújik meg a mostanában fel-
lángoló generációs vita, a reteatralizáló törekvé-
sek, azok elutasítása, illetve apologetikája mé-
lyén. Botorság lenne kijelenteni, hogy a magyar
színház alkalmatlan minden olyan színmű bemu-
tatására, amely eltér a realista hagyományoktól,
ugyanakkor tudjuk-látjuk, hogy e hagyomány
hatása, szorítása kikerülhetetlen, tehát számolni
kell vele - erre figyelmeztet az alkotók többségé-
nek szemlélete, de a befogadók túlnyomó több-
ségének ízlése is.

Szűkítsünk ismét Caragialéra. Nem mondha-
tó, hogy nálunk- beleértve az erdélyi színházakat
is - nem tudnak Caragialét játszani, vagy nem
tudnak úgy, ahogy a románok teszik. Hiszen még
azt sem állíthatjuk, hogy a románok mindig fan-
tasztikus és korszakalkotó, új szemléletű Cara-
giale-interpretációkkal lepik meg a nagyérdeműt.
Ott is kevés az igazán nagy formátumú előadás,
bár ők kétségkívül fogékonyabbak e román
klasszikus szerző művészetének lényegére.
Másrészt viszont miért kellene Magyarországon
Caragialét ugyanúgy játszani, szövegét ugyan-
úgy értelmezni, szövege mögé ugyanazokat a
sztereotípiákat gondolni, mint ott? Más múlt,
más kulturális örökség, más... minden. Ugyan-

KernAndrásésPapVeraaPestiSzínházFar-
sangjában(IkládiLászlófelvétele)
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Koltai Róbert (Dumitrache) és Kocsó Gábor
(lpingescu) a Zűrzavaros éjszakában (Koncz
Zsuzsa felvétele)

akkor mégis érezzük, hogy legtöbb Caragiale-
előadásunk döcög, nehézkes, vagy épp ellenke-
zőleg: túljátszott, erőltetetten humoros, s elvész
vagy meg sem születik benne a lényeg - az, amit
a hatvanas-hetvenes évek nagy román rendezői-
nek előadásai kapcsán jelezni próbáltam.

Volt nálunk is ilyen előadás, és nem csak
olyankor, amikor román rendező dolgozott ma-
gyar színészekkel, mint például Veszprémben.
Csak két produkcióra emlékeztetek: 1984-ben
Gothár Péter a Pesti Színházban a Farsangot,
Kolozsváron pedig 1988-ban Tompa Gábor a
Zűrzavaros éjszakát vitte színre. Gothár is totáli-
san lepusztult környezetben játszatja a darabot,
szereplői betegesen belehajszolják magukat a
félreértésekbe, amelyek egyfajta őrületbe csap-
nak át, s végül a nagy farsangi mulatság olyan
víziónak tűnik, amelyben mindenki mindenkit öl-
döklésig fajuló vadsággal és elkeseredéssel ker-
get-inzultál. Ebben az őrületben többször is ab-
bamarad a hajsza, s a két legádázabb ellenfél
egyszer csak együtt, békésen bekebelez egy sült
csirkét. Máskor meg a természetes logika szerint
leleplezendő, megszégyenítendő és megbünte-
tendő főszereplőt üldözői közrefogják - s mind-
annyian lerészegednek. Hogy aztán folytatódjon a
téboly.

Gothár nem tett mást, minta végletekig fokozta
a vaudeville egyik alapszabályát, s azt szünte-
lenül egy egészen más jellegű színpadi hatásme-
chanizmussal ellenpontozta. A hallatlanul felpör-
getett tempó és a végletekig történő lelassítás
következtében kivételes színházi feszültség te-
remtődött, a figurák pedig mindeközben nem
csupán bohózati arcukat tudták megmutatni, ha-
nem le is lepleződtek, s ezáltal az emberi korlá-
toltságnak olyan portrésorozatát adták, amely-nek
képei mulatságosak ugyan, de mindegyik arcon
megjelenik az eltorzult mosolyba vagy vigyorba
merevedett fájdalom és kiszolgáltatottság is.

Tompa más utat választott. Nála is koszlott a
környezet, hangsúlyos a külvárosiasság, de még
fontosabbak a tárgyak, amelyeknek jelenléte és
használata az embereket is jellemzi. E tárgyak -
lavór, katonai zubbony, újság stb. - végigjátsszák
az előadást, újra meg újra előbukkannak, más-
más szereplővel kerülnek kapcsolatba, s e
kapcsolat jobban minősíti az embereket, mint a
közöttük kialakult viszonyok. A rendezés másik
vezérmotívuma a kétértelműségek kiaknázása;
ezen belül kitüntetett szerep jut a cselekmény
első szintjén lévő eseményeknek, megszólalá-
soknak, gesztusoknak és az azokkal összehozha-

foglalkoztathatták, bár a kész produkciókban ke-
vés jelét tapasztalhatjuk e problémák újszerű
megoldásának.

A Radnóti Színház Zűrzavaros éjszakája többé-
kevésbé megmaradt egy kommersz bohózat ke-
retein belül. E darab esetében ennek a
megközelítésnek már hagyománya van, tehát
azt is mond-hatom, ezúttal sem történt más,
mint az, hogy a bohózatnak felfogott darabot
Jordán Tamás a magyar bohózatjátszási
gyakorlatnak megfelelően sikeresen színre
állította. S ez nem kevés. De nem is sok. A
színháznak nyilván kellett egy „bővérű"
komédia, s rátaláltak erre a darabra, amely egy
remek, kiegyensúlyozott erőkre épülő
társulatnak valóban alkalmat kínál a
komédiázás-ra. A siker első számú záloga
azonban mégsem a társulat és a darab
találkozásában keresendő, hanem a
vendégszereplő személyében: Koltai Róbert
játssza Dumitrachét, a féltékeny és korlátolt
fakereskedőt, mellesleg a polgárőrség kapi-
tányát. Az a gyanúm (több is ez gyanúnál), hogy
a közönség nagy része Koltaira vált jegyet. A
kabarészínészre meg A miniszter félre/ép fősze-
replő-rendezőjére. Ez a közönség csak részben
fedi azt a nézőréteget, amely a Radnóti Színház
más előadásaira jár. De ezen egyszeri nézők
nagy hányada végül éppoly csalódottan távozik,
mint ahogy a törzsközönség egy része is. Persze
más-más okból.

Koltai olyan, amilyennek megszerettük, de a
darab valami más, taszító közeget idéz, a stílus
harsány, a történet soványka, a poénok nem
olyanok, mint amilyeneket a kabaréban meg-
szoktunk, a környezet leginkább román falusias-
ságot sugall, egyszóval zavar van az elvárás és
az előadás, Koltai és a többiek játéka között.

tó metakommunikációs, avagy másik síkon mű-
ködő megnyilvánulásoknak. Ha Zita a neki kül-
dött levelet a szolga zsebében keresi, az nemcsak
a keresés furcsa, szokatlan módja, hanem olyan
gesztus is, amely a szolgánál a férfiasság ágas-
kodását váltja ki, aminek persze számos követ-
kezménye van a jelenet következő részében, s
ezáltal a játék két síkon folyik, a komikum pedig
jórészt e két sík egymásra vonatkoztatásából
adódik. Ebben az előadásban természetesen át-
értékelődik Rica Venturio, az üresfejű, frázispu-
fogtató újságíró s vőlegényjelölt szerepe is: ő
„Románia jövendőjének géniuszaként" veszi ma-
gához Zitát, akinek hatalmas fehér menyasszonyi
fátyla az egész színpadot beborítja. Zajlik az el-
jegyzési mulatozás, ropják a táncot, részegen
motyognak népről, családról, s a vőlegény arról
szónokol, hogy „vagy szabadok leszünk, vagy
elvesztek egy szálig". Nyilvánvaló, hogy akkor és
ott Caragiale nem csak Caragialéról szólt.

Kádár Imrének tehát mélységesen igaza volt,
amikor csaknem hatvan éve azt írta, hogy Cara-
gialét úgy kell magyarul játszani, hogy a magyar
néző is magára ismerjen, de a caragialeizmus
lényege is megmaradjon. Hogyan játszunk mi
most Caragialét?

Mindenekelőtt azon elmélkedhetnénk, hogy
mitől válik egy-egy szerző egyszer csak „divatos-
sá", miért van az, hogy Caragialénak hosszú
évekig a nevét sem ejtették ki, most meg csak a
fővárosban egyszerre három helyen lehet Cara-
giale-előadást látni - egymástól nagyon eltérő
interpretálásban. Látva a színre állításokat,
kizár-hatjuk azt a szempontot, hogy a rendezők
választásában a darabok politikai aktualitása
vagy aktualizálhatósága különösebb szerepet
játszott volna. Sokkal inkább gyanakodhatunk
arra, hogy a rendezőket a komédiajátszás
stílusproblémái
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Jordán rendezése pergő, a helyzetek működnek.
Kováts Adél felszabadultan és sok színnel komé-
diázik, öröm nézni. Csankó Zoltán szerelmese
remek karikatúra, Debreczeny Csaba Spiridonja
vagy Görög László Venturianója nem kevésbé.
Gubás Gabi Zitájában életveszélyes tüzek lobog-
nak, játéka csupa kétértelműség, a bonyodalmak
kiváltója és elszenvedője egy személyben. Úgy
fest tehát, mintha minden együtt volna egy jó
estéhez, s mégis valami zavar van a gépezetben.
Kováts Adél és Csankó Zoltán jelenetei egészen
más jellegűek, mint azok, amelyekben Koltai is
színen van. Az előbbiek sisteregnek, a két színész
között percenként változó állású játszmák zajla-
nak, az utóbbiak egyértelműen statikusak, a szí-
nész csak a szövegrontásból, a furcsa szavakból,
a műveletlenségből adódó poénokat próbálja ki-
aknázni, egyetlen, nagyon is jól ismert szerepsé-
mában gondolkodik. Viccelődik. Ezáltal a darab
tétje elvész. Komolytalanná válik minden. Nem
alakulhat ki stílusjáték. Végül is úgy játsszák a
Zűrzavaros éjszakát, ahogy egy Nóti-bohózatot
szokás előadni. Egyedül Kocsó Gábor Nae
lpingescuja közelíti meg azt a figurát, amely egy
lehetséges Caragiale-előadás szellemiségével
rokon lehetne. Az ő szinte mozdulatlan nyakú,
mereven előretartott fejű, nehézkes mozgású,
szavú és felfogású rendőrbiztosa nagyon ponto-
san érzékelteti azt a játékstílust, amelyet a darab
megkívánna. Úgy tűnik, hogy itt egy feltételezett
nézői elvárásnak rendelték alá az előadást, s meg
sem próbáltak mélyebbre ásni a műben, nem

Szemerédi Virág és Pál Tibor a Café Junionban
(Szilágyi Lenke felvétele)

igyekeztek megkeresni azt a játékmódot, amely
komplexebb képet adhatna a szerzőről, a darab-
ról, a nézőről, a saját valóságunkról. Márpedig
korunk sok-sok felkapaszkodott félműveltje, kis-
szerű hatalmaskodója, politikai analfabéta politi-
kusa elé kíméletlen tükröt tarthatott volna az
előadás.

A Merlin Színház fiatal társulata Caragiale-mon-
tázst mutatott be. Koleszár Bazil Péter vállalko-
zott arra, hogy az író különböző darabjaiból és
írásaiból kollázst szerkesszen és rendezzen. Va-
jon miért ezt a megoldást választotta? Feltehető-
en azért, mert - bár láthatóan szereti - nem
tartotta elég erősnek, nekik valónak, gondolko-
dásuknak megfelelőnek az est gerincét adó Zűr-
zavaros éjszakát, tehát egyfelől alaposan meg-
húzta a darabot, másfelől kiegészítette a történe-
tet. Dicséretes, hogy ehhez a művelethez Cara-
giale-szövegeket használt. A pótlás két szálat
emelt be a kollázsba: megmutatta a Zűrzavaros
éjszaka bonyodalmát okozó Café Junion-beli
eseményeket, tehát az előzményeket, illetve fel-
villantotta a szabadság nevében csupán hőzön-
geni képes kispolgárok gyülekezetét mint a fake-
reskedő és családja körüli bonyodalom lehetsé-
ges társadalmi hátterét. A Leonida nagyságos
úrból átvett jelenetek egyértelművé teszik, hogy
milyen szabadságról álmodoznak ezek a kisem-
berek (arról, amelyben eltörlik az adókat), a kar-
colatokból és kisjelenetekből pedig megismer-
hetjük a forradalomról fecsegőket, akik a zsidó
viszonylagos jómódja ellen agitálnak, de vele
fizettetik meg a kocsmai cechet, s az ő csekélyke,
bón ellenében adott pénze képezi a pártvagyont.
A politikai ellenfelek hol békésen mulatnak a Café
Junionban, s élvezik együtt a sanzonettek bájait,

hol heves szópárbajban csepülik egymást, s
pártállástól függetlenül vedelnek. Az előadás el-
ső fele széttördelt életképek sorozata, a fő hely-
szín a Café Junion, ahol minden rendű és rangú
ember összejön.

1951-ben a Vidám Színház (a mai Vidám Szín-
pad elődje) is úgy játszotta a Zűrzavaros éjsza-
kát, hogy egy Caragiale-művekből összeállított
előjátékot illesztett elé (Egy este az Union Park-
ban). A két részt ketten rendezték: az előjátékot
Nádasdy Kálmán (a kritikák kiemelik, milyen ki-
tűnően használta ki a parányi teret, amelybe
kávéházi placcot is meg varietészínpadot is el
kellett helyezni, s milyen ötletesen mozgatta a
sok színészt, a pompás műsor nézőit), míg az
Éjszaka Dumitrache főnök úr házában címmel
játszott darabot Kamarás Gyula (nála a színészek
bábos jellegű mozgatását dicsérték). A Merlin-
beli bemutatónak tehát rangos előzménye volt.

Koleszár Bazil Péter komolyan vette a szöve-
get. Alakjai megszállottan monomániásak; min-
denki hajtogatja a magáét, fújja egyhangú szóla-
mát, a kommunikációnak még az esélye sem
teremtődik meg. Ezzel a felfogással a rendező és
a társulat nagyon közel kerül Caragiale abszurd
megközelítéséhez, ahhoz, amit lonesco oly fon-
tosnak tartott elődje munkásságában. Stúdiótér-
ben, jelzett díszletek között folyik a játék, s az,
hogy minden jelenet kis helyre zsúfolódik össze,
azt sugallja: ezeknek az embereknek hiányzik az
életterük, s e hiányból is következik, hogy sem-
milyen értelemben sem tudnak kibontakozni, tel-
jes értékű emberré válni. Egyetlen vonással meg-
rajzolt karakterek mozognak a parányi térben,
arcukon bárgyú elszántság, mindent nagyon ha-
tározottan és nagyon szakszerűtlenül csinálnak.
Ebben az előadásban a műveletlenség, a tahóság
a figuráknak nem jellemzője, hanem a lényege.
Nem rájátszanak e jellemvonásokra, hanem oly
mértékben hangsúlyozzák s nagyítják fel őket,
hogy didaktikusság nélkül is hihető torzképet
rajzolhassanak viselőjükről. Harsány előadás ez
is, főleg az első részben kiabálnak sokat a színé-
szek, s amikor sokan zsúfolódnak össze, min-
denki egyszerre beszél, néha alig lehet követni,
mi történik a mulatóban. Részben érthető rende-
zői szándék ez, hiszen a nézők így pontosan
olyan helyzetbe kerülnek, minta darabbeli fake-
reskedőék - a hang- és zűrzavarban pontosan
úgy kapkodjuk a fejünket, mint ők.

Az első rész vállalt és szándékolt vázlatossá-
gához és kuszaságához képest a második színé-
szileg is, kidolgozottságában is megemelődik.
Különösen Kalmár Tamás Dumitrachéjára kell
figyelni, mert a színész egy akaratos, nagyhangú,
féltékeny és korlátolt figura mögött annak el-
esettségét, bizonytalanságait, kiszolgáltatottsá-
gát, egy szóval kompenzálásait is éreztetni tudta
és merte. Lényegét tekintve nagyon caragialés
előadás ez, de kidolgozottságában, színészi ala-
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kításainak szakmaiságában helyenként alatta
marad a szándéknak, a koncepciónak.

Caragiale darabjai közül nálunk Az elveszett leve-
let játszották a legtöbbet; most a Katona József
Színházban Zsámbéki Gábor állította színre. Ön-
magában ez is élvezetes előadás. Lehet rajta
nevetgélni, fel-felötlik a gondolat, mennyire ak-
tuális ez a mű ma is, hiszen a választások most
is hasonlóan mennek végbe, a politikai élet itt és
ma sem sokkal tisztább, mint száz évvel ezelőtt
Romániában volt, egyesek fel-felszisszennek, s
odasúgják a szomszédjuknak: ez pont olyan,
mintha a parlamenti közvetítéseket látnánk, to-
vábbá remek színészek játsszák a szerepeket,
szóval minden együtt van egy nagyszerű előadás
megszületéséhez. Nekem mégis hiányérzetem
van.

Hallatlanul élvezetes Máté Gábor Tipătescuja,
színészi bravúr, ahogy a szerelmes levél titkának
kipattanásáról értesül felettesétől, s ebbéli zava-
rában égő cigarettáját és gyufáját a zsebébe gyö-
möszöli; vagy ahogy szerelmével, Zoéval gro-
teszk táncot lejt, s kettejük eltérő lelkiállapotát
hallatlanul mulatságosan adja vissza a mozgá-
suk, vagy ahogy fogadja a hírt, miszerint a mi-
niszter hívja telefonhoz. S vele szemben ott van
Ujlaki Dénes Zaharia Trahanachéja, aki egy Mol-
nár Ferenc- vagy Aszlányi-darabból, esetleg egy
társalgási vígjátékból lép elő. Hollósi Frigyes re-
mek tanulmányt készít a részegségről és részeg-
ségből, alakítása a realista színésziskola csúcs-
teljesítményei közé sorolható. Bertalan Ágnes
Zoé szerepében mindenekelőtt a hisztérikát eme-

li ki, ő, Mátéval ellentétben, nem elsősorban a
mozgásával, hanem torzított beszédével, magas
hangjaival operál. Stohl András az egyik, Rába
Roland a másik párt vezérképviselője. Stohl kül-
sődleges eszközökkel ,játssza meg a hőbörgő,
korrupt és buta politikust, s ezzel karikatúrát
rajzol róla; Rába hozzá képest finom, visszafo-
gott eszközökkel belülről ábrázolja a végtelenül
kisszerű, mégis taktikusabb, a helyzeteket a maga
hasznára fordítani képes „jövő emberét". Tóth
Anita egy nem létező szerepben végig jelen van
a színen, s hozza immár sokadszor ugyanazt a
szellemileg visszamaradt figurát. (Ha akarom,
én, a néző, történelmi tapasztalataim alapján e
torzalakba persze beleláthatom azt, hogy ez a nő
esetleg besúgó, spicli, vagy szerelmes a főnöke-
ibe, és így tovább, de ezekhez a variációkhoz alig
van fogódzó.) Mozgására szerepről szerepre a
bábos szögletesség jellemző, ami rokonítja őt az
előadás egyik leghatásosabb látványelemével, a
bábokkal.

Ez a bábozás remek ötlet, mély értelmű, me-
taforikus. Kifejezi a választási gyülekezet résztve-
vőinek bábszerűségét, felidézi a báb szó vala-
mennyi szótári értelmét, s látványnak is lenyűgö-
ző. De a színészek bármily szorgalommal igye-
keznek bábmozgatói feladatuknak megfelelni,
kettős szerepükben (mint élő alakok és egy-egy
bábnak életet adó személyek) nem tudnak hite-
lesen létezni. Az igazi bravúr az lenne, ha a bábok
és a bábokként tartott emberek egységes töme-
get képeznének, ha a színészek mozgásában is
megjelennének a bábos elemek, erről azonban
még nyomokban sincs szó. S akkor felmerül a
kérdés: miért csupán a választási részben szere-

Tóth Anita és a bábok Az elveszett levélben
(Koncz Zsuzsa Jelvétele)

pelnek a bábok? (Tudom, a háttérben, a díszlet
mögött előbb is felsejlenek a mozdulatlanul oda-
támasztott figurák, de nem válnak a játék részé-
vé, megmaradnák egy igencsak kevéssé esztéti-
kus látványegész halott részleteinek.) Arról nem
beszélve, hogy Kantor után az életnagyságú bá-
bok használatának megvannak az elengedhetet-
len esztétikai követelményei. Az előadás tehát
tele van jobbnál jobb részletekkel, de ezek nem
alkotnak stilárisan és gondolatilag koherens egé-
szet.

Így játszunk hát ma és itt Caragialét. S persze
nem csak Caragialét.

Caragiale: Zűrzavaros éjszaka (Radnóti Színház)
Fordította: Szász János. Dramaturg: Radnai Annamária.
Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Dőry Virág. Zene: Melis
László. Rendezte: Jordán Tamás.
Szereplők: Koltai Róbert, Kocsó Gábor, Csankó Zoltán,
Debreczeny Csaba, Görög László, Kováts Adél, Gubás
Gabi.

Café Junion (Merlin Színház)
Díszlet: ifj. Jordán Tamás. Jelmez: Szűcs Edit. Zene:
Kis-Várday Gyula. Caragiale írásaiból összeállította és
rendezte: Koleszár Bazil Péter.
Szereplők: Horváth Ákos, Dióssi Gábor, Szemerédi
Virág, Pál Tibor, Kalmár Tamás, Orosz Róbert, Pásztor
Tibor, Kupcsok Zoltán, Kálmánchelyi Zoltán, Soós Ta-
más, Kassai László, Gévai Réka/Bodó Andrea, Parti
Nóra, Horváth Bora, Hegedűs Csaba, Bakos Edina,
Marosi Veronika, Polczer Ildikó, Tugyi Regina.


