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Sorsok - félszavakból

A Malaja Bronnaja színház vendégjátéka

Három előadását hozta el a moszkvai
Malaja Bronnaja színház azoknak, akik
nem restellnek tanulni. S amikor a har-
madik estén, immár Gogol, Gorkij és
Dvoreckij után kifelé nyomakodtunk a
Nemzeti Színház szűk folyosóján, nem
volt abban semmilyen sértő szándék,
mikor néhányakból felröppent a jámbor
óhaj: vajha három estén át az első estét
láthattuk volna!

Mindössze csak annyi történt, hogy a
Barbárok és A kívülálló egy méltán világ-
hírű színház két reprezentáns előadása
volt, nem nyújtott katartikusan újat (nem
is akart), azonban ahogy a látvány
naturalizmusán túl a lélektan realizmusává
emelten ábrázolt emberi sorsokat,
összefüggéseket, az színházi életünkben
még így is méltán kellene hogy fölfe-
dezéserejű legyen. Az első előadás, Gogol
Háztűznézője viszont alighanem kő-
vethetetlen, másolhatatlan remekmű,
amely ínellett a világszínház jelentős része
úgy aprózhatja lépteit, mint a vicc-beli
kisegér, aki áhítattal bámul föl a hatalmas
elefántra, mondván: hogy dü-börgünk!

Így tehát a Barbárok és A kívülálló

előadásából van mit tanulnunk - és milyen
sokat! -, míg a Gogol-mű elő-adásár. csap

csodálhatjuk.

A Barbárok sokára jutott méltó helyé-re -
épp oly rettegő gyanakvással, felvont
szemöldökű tétovázással figyeltél: a feu-
dális Oroszország kulturális csinovnyikjai,
mint a harmincas években Sztálin
túlbuzgó, éber kulturális gárdistái. A
dráma méltó előadását csak Tovsztonogov
1959-es színpadra állításában kapta meg;
ez viszont erősen rányomta bélyegét
minden további előadásra - és nem csak a
Szovjetunióban.

Jurij Trifonov úgy vélte: „Még nem
olvastuk és nem értjük őt igazán. Gorkij
olyan, mint egy erdő: van benne madár
meg vadállat, mérges bogyó és gomba ...
Mi meg csak a gombákat szedegetjük
ebben az erdőben."

Alekszandr Dunajev, a Malaja Bronna

ja színház főrendezője igyekezett úgy kö-
zelíteni e, drámához, mint aki a gombákat
félresöpörve demonstratív célzattal föl
akarja mutatni a mérges bogyókat. Az
általa rendezett színes, jelmezeiben,
kellékeiben korhűvel: látszó előadás
majdnem olyan, mintha csak valami
csudálatos zsenik iskolájában egy eminens
nebuló rendezte volna meg a játékot: no
lám, gyerekek, így kell ezt csinálni, hogy
a darabból semmi se veszszen el,
kimutattassék még az is, ami csak
halványan volt benne, s háttérben
maradjon színész, rendező, mindenki.
más!

l is csak ennyi lenne az előadásban, az is
fontos, komoly dolog Ienne. Azonban
ennél jóval többről van szó. Mart Kitajev
díszlete, háttérfala valamiféle égő, önmaga
pusztulásába beleszédült világot ábrázol,
és a szereplők így eleve halál-táncot
járnak a lángok előterében. Dunajev
rendezése nem az általános huma-
nizmusról szól, nem a természet és a
természettel még együvé tartozó emberek
könnyfacsaró pusztulásáról, még csak nem
is a technikai civilizáció könyörtelen
szőke fenevadáról.

Az előadás kulcsa Annának, Cserkun
feleségének egy mondata: „Az erőseknek
jőknak kell lenniük!"

A darabban a gyönge, megcsalt, félre-
söpört Anna még könyörgésként ejti ki e
szavakat, gyöngék érveként, hogy az

erősek megbocsássák nekik gyöngeségü-
ket. Dunajev mottót, vezérszólamot lát.
ezen szavakban. „Hetvenöt év elteltével
már nem segélykérést vagy követe-lést
fejeznek ki - írja önvallomásában , hanem
az, emberiség megőrzésének egyet-len
feltételét."

Gorkij szerint az irodalom emberve-
zetés. Feladata, hogy eligazítsa az embert
önnön lelkében és az őt körülvevő is-
meretlenben, erősítse jótulajdonságait,
önmagába vetett hitét, igazságérzetét,
gyöngítse gonoszságát, szégyentelensé-
gét. Dunajev számára ez a dráma nem
efféle silabusz, könyvjelző az élet kap
csos könyvében, hanem egyszerű figyel-
meztetés.

Figyelmeztetés, amely bemutatja, mi-
ként nem szabad, s így, mintegy a gonosz
negatív lenyomataként mutat rá a jóra,
megmentésünk egyetlen eszközére. Jó
előre figyelmeztet, milyen veszedelmesek
azok, akik többre tartják a tudományt az
erkölcsi elveknél, akik vasutat építve
embereket rombolnak, de a lelki
szabadsággal vísszaélők veszedelme mel-
lett figyelmeztet a hatalom és szabadság
erkölcs nélküli birtokosaira is. Mindezt
olyan korba helyezi, amikor a tudomány,
ha úgy tetszik, a tudományos-technikai
forradalom, még messze állt attól, hogy
az atommag hasításával percek alatt
megsemmisíthesse bolygónkat, a gének
metszésével Frankensteinek vagy
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éppen impotens jófiúk világát hozza létre.
Az előadásban egészen lenyűgöző a

színészvezetés. Annál inkább, mert hi-
szen az előadás lényegét legjobban a szí-
nészi csapatjáték fejezi ki. Ezen a szín-
padon nincsenek vakaródzó, unottan ásító
epizodisták, akik a megfelelő pillanatban
majd előrelépnek és elmondják három
mondatukat. Azok, akik épp színen
vannak, de szövegük, játékuk nincs,
egyszerűen épp attól észrevehetetlenek,
mert feloldódnak a játékban: figyelnek,
mintha csak valóban a századforduló
orosz kisvilágában lennénk, s ami ebben
a percben történik, az tényleg életük
sorsdöntő történése lenne.

Együtt játszanak, együtt léteznek a
drámával, alig többek - és milyen nagy
szó ez -, mint kulisszák a kifejlődő
rettenethez.

A mesterségbeli tudásnak alighanem a
csúcsát jelenti, hogy Cserkun mérnök -
Anatolij Gracsov, az OSZSZK érdemes
művésze - a messzi városból érkezett
nyers, ellenállhatatlan szívtipró itt
zömök, már-már kövérkés, vörösszőke
hajú, enyhén kopaszodó fiatalember.
Mindannak ellentéte, amit a közvélemény
szívtiprónak hisz. Ennek ellenére
egyetlen percre sem hisszük, érezzük
komolytalannak az egész színpadi szituá-
ciót (ahogy például mulatunk, amikor a
horgas orrú, kopaszodó, szemüvege
mögött pislogó Woody Allen önnön
szexuálmatadorságáról szónokol). Gra-
csov persze a színpadon nem megy át
fizikai változásokon, mindössze tehetsé-
gével, a belső hit arcára kiülő sugárzá-
sával hiteti el a szerep szerinti formát.

Ugyanez vonatkozik Anna Antonyenko
Monahovájára is. A darab szerint ez az
asszony szép, de butácska. Szépsége mint
bogarakat a kryptonégő,

vonzza a férfiakat, butasága pedig köny-
nyű zsákmánynak ígéri. Végül azonban ő
maga ég el. Anna Antonyenko külö-
nösebben szépnek nem mondható, ezt
nem is próbálja elhitetni. Ugyanígy nem
küzd butasága elismertetéséért sem; sok-
kal inkább úgy tűnik, ez a „butaság" csak
az együgyű környezetben látható.
Monahova megsebzett világunk jelképe
lesz a Malaja Bronnaja színház előadá-
sában: a körülötte nyüzsgő számtalan
barbárt szinte betegesen vonzza egy-
szerűsége, tisztasága. S végül halála nem a
hindu feleség önkéntes tűzhalála, ha-nem
- Dunajev elképzelései szerint is - a nagy
égés kezdőpontja. Mert elég Monahova,
megperzselődik, pusztulásra ítéltetik
Ciganov mérnök, s alighanem Cserkun
sem ússza meg. Azok, akik el-
pusztították. tehetetlen bábként vergőd-
nek nélküle,

lgnatyij Dvoreckij, A kívülálló szerzője a
szovjet írók középnemzedékéhez tartozik.
Életrajza aligha szerepelhetne egy
különösebben illemtudó irodalmi lexi-
konban: jogászként kezdte, rablóként,
szabályos börtöntöltelékként folytatta,
volt pincér, esztergályos, favágó, halász,
rakodómunkás. Végül, mint valami er-
kölcsnemesítő pöttyös regényben, jó út-ra
tért, és íróként, drámaíróként szolgálta azt
a társadalmat, amely befogadta,
„megbocsátott" neki.
A kívülálló című drámája megírása előtt

álló esztendeig egy Leningrád melletti
hatalmas gyáregységben dolgozott, ki-
zárólag azért, hogy megismerje a darab
hátteréül szolgáló gazdasági-emberi élet-
anyagot.
Önmagában a részvétel, a jelenlét nem

különösebb érdem, de természetesen nem
is hátrány. Azt azonban el kell monda

nunk: A kívülálló nem jó darab. Kérdés-
fölvetései merészek, válaszai, javaslatai,
közéleti bátorsága példát mutathat köz-
íróknak, folyóirat-publicistáknak egyaránt.
A véres társadalmi és gazdasági kérdések
azonban a drámában nem jut-nak el az
emberi szintig. Elég sokszor szólamok,
eszmék összeütközésének vagyunk tanúi,
figurák nélkül.

Nyilván szerepet játszik véleményünk-
ben, hogy Gelman hasonló indíttatású,
szövetükben azonban jobb művei előbb
jutottak el Magyarországra. Azonban
mindenképp fellengzősnek érezzük Alek-
szandr Szvobogyin szavait: „Cseskov
mérnök a termelés Hamletja."

Hihető, hogy „a szovjet színház tör-
ténetének egyik legszenzációsabb jelensé-
ge, nagyon nehéz olyan várost találni, ahol
még nem mutatták be, és vagy ötszáz
drámai színház van az országban".
Azonban a fontos társadalmi mondanivaló
nem leplezheti el a mű dramaturgiai
hiányosságait.

Anatolij Efrosz jó tíz esztendeje már
megrendezte ezt a darabot. Akkor a ren-
dezésre voltaképp még alig figyelt a
kritika és a közönség. A tüzes viták arról
folytak, léteznek-e az ilyen Cseskovok, a
tradíciókat, emberi kapcsolatokat
semmibe vevő, kizárólag a személytelen,
gépesített gazdasági mechanizmusokban
hivő technokraták, akik olyan, azóta
szállóigévé lett aforizmákban be-szélnek,
mint: a hazugság nem gazdaságos!

Az elmúlt tíz év azután megszülte a
Cseskovok korát. Ezért dönthetett úgy
Efrosz, hogy újragondolja, felújítja, job-
ban mondva egészen újrarendezi A kí-
vülállót.

A pragmatista mérnök emberségesebb
lett, céljaiból azonban nem engedett.
Ellenfelei fejlődtek a tíz év alatt -
visszafelé! Ügyszeretetük ügybuzgósággá,
emberi kapcsolataik urambátyámkodássá,
hagyománytiszteletük beteges kon-
zervativizmussá lett a fejlődés egyetlen
lehetséges útját hirdető Cseskov hitével
szemben.

„Mindössze" ennyit gondolt hozzá
Efrosz ehhez a párbeszédes formában
megírt jó publicisztikához, és már ettől élő
darab született.

Szürke színpadon hosszú, drapériás
asztalok, egyenszékek, élesen világító, föl-
le ereszkedő reflektorok. Irodák,
dísztermek, pártbizottsági szobák, érte-
kezletek termei - e színhelyeken játszódik
a darab. Voltaképp e színhelyek a
főszereplők: a közeg. Az elválaszthatat-
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lanul hozzájuk ragasztott, odakövült hitek,
elvárások, szerepjátszások, a meg-követelt
pártmunkási, gyárigazgatói ma-
gatartásformák. Ezek ellen a jégbe fagyott,
mégis veszedelmesen élő sárkányok ellen
harcol Cseskov.

Cseskov - Anatolij Gracsov, aki a
Barbárokban Cserkunként is mérnököt, ha
úgy tetszik technokratát, „barbárt" játszott.
A szereposztásokból az gyanít-ható, hogy
a Malaja Bronnaja színház koncepciójának
lényeges részét képezi a színészi
képességek szélső határainak döngetése.
Nyikolaj Volkov három darabban a
cselekvésképtelenség három hasonló,
csaknem azonos változatát volt kénytelen
úgy eljátszani, hogy az mégis egészen más
legyen. Gracsov a mindenen bulldózerként
átgázoló műszaki zseni két típusába kellett
hogy életet leheljen.

Es mennyire más a könyörtelen, még
szakmáját sem igazán szerető Cser-kun,
mint Cseskov! Utóbbinak hite van és
embersége. Egyéni tragédiája, hogy a
kettő néha összeütközésbe kerül, s a közeg
pedig épp emberségében támadja hite
miatt. Efrosz színpadán a jeges tekintetek,
villogó szemüvegek kereszttüzében
Gracsov olyan magától értetődő
természetességgel tudja elmondani igé-
nyeit - akár saját, nem lebecsülendő
anyagi követeléseiről, akár tömegek ki-
rúgásáról, termelési módszerek elhagyá-
sáról van szó - mintha nem is a krokodilok
tanmedencéjében tartana kiselőadást a
növényevés előnyeiről. Természetesen
mondja, mert hisz bennük, mert tudja,
hogy a hazugság, a jó modor, az
udvariaskodás nem gazdaságos. Mert a
vakbelet teljesen fölösleges udvarias for-
mában távozásra kérni, a vakbelet ki kell
operálni!

Ugyanakkor ez a Cseskov végtelenül
sebezhető. Anatolij Gracsov megformá-
lásában nagyra nőtt, öregedő kamaszt lá-
tunk, aki zavart hunyorgásával, állandó
esetlen ízgés-mozgásával mintha azt kér-
dezné, hogy a csudába került ő ide?
Allandó szerelmi meghántottsága, meg-
alázottsága, érzelmi kiszolgáltatottsága
miatt emberfölötti küzdelmébe kerül, hogy
következetes maradjon azokkal szemben,
akik pontosan ezzel élnek vissza.

Fő ellenfele az igazgató, Pluzsin, akit
Leonyid Bronyevoj játszik. Pontosabban
Pluzsin szobra, Efrosz és Bronyevoj
együttes leleménye. Á káder maga, a veze-
tőségbe belekövült, fáradt, unott, a valóság
fölött légpárnákon libegő személyi

ség. Nincs egyetlen gesztusa, egyetlen
erősebb hangja: rekedten, fáradtan szól,
ha néha szól, de inkább pribékjeit - bo-
csánat, beosztottait beszélteti, hogy ne
kötelezze el magát sehova. I la megszó-
lal, veszélyes közhelyeket mond, de
ilyenkor megállni látszik a levegőben a
kés. Szó sincs róla, nincs ráírva Plu-
zsinra, hogy buta, Bronyevoj sem sugall-
ja nyíltan ezt azonban egész személyi-
ségrajza erre utal. A túlélés ilyen élet-
művészei teljes energiájukat ez utóbbi
tevékenységre kell fordítsák. S a többi
néma levegő .. .

Bronyevojt említve már a Háztűznézőről
beszélünk, ahol a kitűnő színész Tojasov
(találóbb fordítása: Rántotta) kérő
szerepét játszotta. Mivel az előadásról a
SZÍNHÁZ már régebben részletesen írt,
fölösleges lenne új elemzésbe
bocsátkoznunk. Azt már leírtam, hogy
véleményem szerint zseniális remekműről
van szó. Egy fogadásból írt - igaz,
örökbecsű - farce-ból Efrosz úgy ragad-ja
meg a komoly, örökérvényű, ijesztő lelki
szakadékokat nyitó tanulságot, hogy
közben a néző egy percre sem szűnik
meg könnyeit potyogtatva nevetni.

A kérők (egy-egy jól bevált vígjátéki
típust hordozó figura mindenik) Efrosz
kezében egyetemes portrévá lesznek. A
magam részéről például a nagyképű sér-
tődöttség mezébe bújt érzékeny, kisebb-
ségi komplexusokkal vert embert soha
már máshogy nem tudom látni, mint
Bronyevoj Tojasovját.

Ez a Tojasov eljátssza ugyan a gogoli
trükköt, lépten-nyomon kis noteszében
ellenőrzi a házat és a hozzá tartozó ingó
vagyont, azonban mégsem az a lényeg.
Hanem ahogyan Bronyevoj bemutatko-
zik. „Tojasov!" - mondja agresszíven,
majd hátraugrik, mintha láthatatlan po

fon elől menekülne, vagy éppen ő akarna
adni egyet. „Tojasov!"

S a kellő válaszpoénok mindig be is
jönnek. A kövér, kopasz főhivatalnok
pedig nem tesz semmit, pulykaméregbe
rejti az újabb tüskét. Míg végül az álta-
lános kavarodásban már a nevével sem
törődnek. „Tojasov I" - mondja a már
megszokott módon, de keresztülnéznek
rajta. Megismétli, még hangosabban.
Mindenkihez külön odalép és az arcába
ordítja. „igen? Na és?" - mondja valaki
türelmetlenül. „Nem érti?! Tojasov!"

A humorpetárda azonban nem pukkan.
Ki ér rá ilyen hülyeségekre, kit érdekel
egyáltalán, hogy hívják ezt a kopasz
figurát. Es mi van, ha Tojasov? Miért nem
megy már a fenébe?

Tojasov pedig kioldalog. Ebben a
harcban nem csak a menyasszonyjelöltet
veszítette el.

Lev Durov a háromárbocos háryjános-
ból valóságos esettanulmányt hozott lét-
re. Zsevakin, a nyugalmazott tengerész-
tiszt első megjelenésekor már némajá-
tékával mindent elmond. Nikotintól sár-
gás bajuszú, harmonikanadrágos kisöreg,
aki úgy óvakodik le a tízcentis dobogóról,
mintha a trambulin tetejéről az óceánba
kéne ugrania. Szelíd együgyűséggel
körbepillant a színpadon, mosolyog, bó-
logat - bár erről nem lehet tudni, nem az
öregkori gyengeelméjűség jele-e -,
csutorás pipáját az egyik díszlethez tá-
masztja. Hátrább lép, gyönyörködik a
látványban, hajszálnyit igazít, majd visz-
szaballag a dobogóra.

Durov negyvenes éveiben jár. Külö-
nösebb smink és kellékek nélkül, kizá-
rólag pantomimikus elemekkel játszotta el
ezt a hetvenéves öregurat. S a többi, maga
az alakítás már csak ráadás ehhez: a
podagrás, recsegő térdű öregúr még
harcias daliának képzeli magát, és mert
nem tanult, nem is felejthetett Agyalá-
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gyult szeretettel támogatja riválisait, majd
ugyanolyan boldog bólogatással rúgatik ki
a színpadról, amint bejött.

Nyikolaj Volkov maga az „orosz lélek".
Bevánszorog a színpadra, vonásai lefelé
görbülnek, minden konya rajta, ruhája,
lógó fűzőjű cipője. Mérhetetlen és
láthatatlan terheket cipel a hátán. Föl-néz,
valamit mondana, de legyőzi. Kezét emeli,
már-már patetikus pózba áll, hökkenten
rámered nyitott tenyerére, leereszti a
kezét. Újra fölemeli, száját szóra nyitja, de
azután csak integet egyet a levegőben.
Mire kimondja az egészen egyszerű
mondatot - „meg ... kéne .. . nősülni" -
mintha évezredek múlnának el.
(Egyébként ez is a színészi tudás el nem
tanulható, zseniális eleme: ha egy
másodperccel előbb szólalna meg, kevésbé
frenetikus lenne a mulatság, ha tized-
másodpercet késne, valaki már köhögni
kezdene a harmadik sorban.)

És milyen más módon lomha Monahov,
a Barbárok „pénzügyőri szemlésze".
Mintha mozdulatait a vodka fölöttébb való
élvezete tette volna lomhává, mintha
nehezen gördülő szavait, tompult agyának
gondolatszikráit a társadalmi mocsárban
eltöltött negyven év változtatta volna
ilyenné. Semmi sem valódi ben-ne.
Cinizmusa álcinizmus, férji bosszú-vágya
bohózati elem. Hiszen fogad, hogy
feleségét el fogják csábítani, s csak a
személyben téved, mikor azonban mind-ez
bekövetkezik, kétségbeesett igyekezettel
próbálja összeszedni a tört cserepeket,
menteni, ami menthető. Amikor pedig már
ez sem sikerül, ugyanolyan lomhán,
tétován áll a színpad közepén, mint a
Háztűznéző vőlegénye. Csak-hogy az
egyszerűen dönteni nem tudott, s a
menekülést választotta; míg ez itt
bevégeztetett. Még él, mozog, de ez csak a
látszat.

A kívülállóban a lomha határozatlanság
epikureus életelveket takar. Managarov
mérnök valójában igazi ellenpont-ja
lehetne Cseskovnak. Hiszen érti az utóbbi
elveit, céljait, csak éppen nem lát-ja
értelmét, hogy az ember ilyesmiben
elpusztuljon.

Bejön, nadrágszárát jóformán maga
után húzva, rekedten, foga között mor-
zsolva a szavakat megszólal, szégyenlő-
sen, magyarázkodva mond ki tételeket,
amelyek vallásához végül is bárkinek joga
van, aki többre tartja a lelki békét, mint a
harcot és az infarktust. Azután ugyanígy
kivánszorog, és szinte látjuk, hogy valahol
a színfalak mögött, otthon
rovargyűjteménye rendezésébe mélyed.

CSERJE ZSUZSA

Az elveszett levél

A nagyváradi román színház
vendégjátéka

Caragiale komédiájának, Az elveszett le-
vélnek 1884. november I3-án volt a be-
mutatója, s bizonyára az 1883-as válasz-
tásokból indult ki, megörökítve a román
burzsoá-földesúri kormányzat tragi-
komikus vonásait. A közismert történet -
amelyet legutóbb a sepsiszentgyörgyiek
előadásában is láthattunk -, Tipatescu
prefektus, a kisváros kormánypárti ve-
zérének elvesztett szerelmes levele körül
forog, amelyet az Zoe Trachanachéhoz, a
másik helyi konzervatív vezér hitveséhez
írt.

A nagyváradi Állami Színház román
nyelvű tagozatának előadása, amelyre
novemberben Debrecenben került sor,
érdekes rendezői látásmódról tanúskodott.
Alexandru Colpacci nemcsak tisztán
értelmezte a komédiát, de annak igen sok
rétegét kibontotta, és sajátos rendezői
eszközeivel érvényre is juttatta.

Dan Jitianu finom pasztellszínekben
pompázó szecessziós díszleteiben zajlik a
játék, amelybe a szerzői instrukciókban
megjelölteken kívül a díszlettervezői és
rendezői fantázia eredményeképpen né-
hány egyéb tárgy is került. A falon le-vő
fegyvergyűjtemény, az asztalon a híres
bronzszobormásolat, a Romulus és Remus
a farkasokkal, valamint a Napóleon-
szobrocska nemcsak a látványt gaz-
dagítják odaillő stílusukkal, de a törté-
nelmi folyamatosságot is érzékeltetik, s
egyidejűleg mélyebb bepillantást enged-
nek a szereplők lélekrajzába. A kis Na-
póleon-szobor, mint Tipatescu prefektus
kedvenc darabja, jól jellemzi gazdáját. Ez
a saját szemétdombján kakaskodó kényúr
(Mircea Constatinescu ragyogó
megformálásában) snájdig, mokány fiú,
hiú és nagyképű. Zavarában hitleri kefe-
bajszát pödri, s a leleplezéstől való félel-
mében chaplini kisember módjára téblá-
bol, és Napóleon szobrához fordul se-
gítségért: érezhetően őt választotta ideál-
jának, őt próbálja utánozni viselkedésé-
ben, sőt gyakran Napóleonnak is érzi
magát. Ilyenkor beáll az imádott mester
pózaiba, s egy menekülési kísérletnél
szobrocskáját is magával vinné. Vissza-
tértekor féltve őrzött kincsét visszahelyezi
az őt megillető magas talapzatra, hogy

mindig maga előtt lássa. Máskor teátrális
mozdulattal egy fegyvert emel le a falról, s
a némafilmek stílusában játssza el titkos
szeretőjével a „szökjünk meg együtt" című
jelenetet. No persze a szökésből nem lesz
semmi, s a fegyvert visszaakaszt-ja a
gyűjteménybe. Az ellenzéki képvi-
selőjelölttel, Catavencuval való jelenete is
bravúros : úgy viselkedik, mint egy
cirkuszi állatidomár az idomított (jelen
esetben idomítandó, azaz engedelmesség-
re kényszerítendő) állattal; végül vad-
állatként esnek egymásnak s marcangolják
egymást. A két főkortes, Farfuridi és
Brizovenescu egyívású figuráját, ikerjel-
lemeit igen különböző külső alkatú két
színészre osztotta a rendező. A kis ala-
csony és a hórihorgas azonban csak külse-
jükben különböznek, gazemberségük lé-
nyege hasonló. E két csetlő-botló alakot
sokszor a hagyományos vígjátéki ötletek
pergőtüzében teszi nevetségessé a rendező
két kiváló színész segítségével.

Ebben az előadásban „fortélyos félelem"
igazgat mindent és mindenkit.
Trachanache keze remeg, ahogy újságot
olvas. Tipatescu térde reszketve össze-
koccan. Idegesen remegnek Pristanda
rendőr lábai is, felettesétől való félelmé-
ben. Fél itt asszony az urától, egyik úr a
másiktól .. .

A Részeg Polgár ebben az előadásban
nem részeg, s ez a rendezői felfogás
igencsak hűséges Caragialéhoz, aki igen
lelkesen írt egy korabeli alakításról, amely
hasonló értelmezésben ábrázolta a Részeg
Polgár alakját. Itt fehér öltönyé-ben,
fekete mellényében jelenik meg, valami
kortalant sejtetve. E sok mindent megélt
polgárnak nincsenek illúziói (bár elvei
sem), s az egyetlen tulajdonsága, amely
megkülönbözteti a jellemtelenek
panoptikumának többi díszpéldányától, az,
hogy nem az Érdek mozgatja csele-
kedeteit, csupán a kíváncsiság. Erről a
szalonspicces, elegáns úrról, erről az il-
lúziótlan értelmiségiről még azt is felté-
telezhetjük, hogy talán direkt vesztette el
azt a bizonyos levelet, csak azért, hogy
megfigyelje, élvezettel kövesse a tettéből
következő zűrzavart, hogy fontos-nak
érezhesse magát, mert mindegy, milyen
módon, de személye valamiképpen
befolyásolja a politika alakulását. Ő a
pitiáner Sors, ahogyan Kívülállóként
szinte irányítja az eseményeket.

A realizmus síkján is plasztikusan áb-
rázolt életteli alakok mozgatásában a
lassított mozdulatok, a groteszk gesztusok,
a túlzottan felnagyítottak, az éles váltások
mind a darab s a benne ábrá-


