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„Ezerévnyi békességet"

Az elveszett levél Szolnokon

Caragiale, a XIX. századi román dráma-
irodalom legnépszerűbb képviselője nem-
csak intim levélügyek avatott ismerője.
Legalább ilyen jól ismeri a drámai formát,
írói módszerének titka pedig az a sajátos
fonák látásmód, mely lehetővé teszi, hogy
páratlan egyszerűséggel mutassa be kora
kezdetleges polgári társa-dalmának visszás
viszonyait. Éppen száz éve született
világhírű vígjátéka, Az el-veszett levél kiváló
formaérzékről és társadalmi éleslátásról, e
kettő tökéletes összekapcsolódása pedig
Caragiale írói nagyságáról tanúskodik. Az
író még kora nagy politikusait is
megszégyenítő cinizmussal keveri a
szalonvígjátéki, a klasszicista és a
kisrealista stíluselemeket; e látszólag
öncélú kavarodásból pedig szatirikus
élességgel tárul elénk a fiatal román állam
Cuza trónfosztását követő konzervatív,
minden haladóval szemben
áldemokratikus szólamokba burkolódzó,
felemásságában groteszk, feudalisztikus
politikai rendszere.

A találkára hívó levelet Zoe Traha-
nache, a kis megyeszékhely köztisztelet-
ben álló vagyonos polgárának, a me-
gyében létező összes bizottság és bizott-
mány elnökének fiatal neje vesztette el. A
feladó a városka már kevésbé nép-szerű
prefektusa, Tipatescu, akit az ellenzéki
sajtó csak vámpírnak nevez, és aki
emellett Trahanache legjobb barátja és
bizalmasa, egyben a megyei kormány-párt
alapítója és esze. A levél meg-kaparintója,
Catavencu, fiatal ügyvéd, az ellenzéki párt
vezére, mérhetetlen politikai ambícióval
megáldott férfiú, egyéb-ként a „vámpír"
titulus kieszelője, Tipátescu legnagyobb
ellensége. A kisváros ezen a napon nem
mindennapi, meg-szokott életét éli, hanem
a parlamenti képviselőválasztás fárasztó
előnapján zsibong és készül a nagy harcra.
Catavencu úgy készül, hogy először
Trahanachét, majd a sikertelen kísérlet
után annak feleségét zsarolja meg:
amennyi-ben nem támogatják az ő
jelöltetését, közöltetni fogja a levelet
lapjában, a „Kárpáti Bömbölő"-ben
másnap, a választás napján.

Az első felvonásban a prefektus fo-

gadószobáját ellepik az érintettek: első-
ként Trahanache ront he kora erkölcsi
züllésétől felháborodottan, melynek ékes
bizonyítéka az ügyvéd zsarolási kísérlete
egy olyannyira hitelesen hamisított le-
véllel, ami még őt is majdnem meg-
tévesztette. A férj távozása után Zoe kö-
vetkezik: könyörögve kéri Tipátescut,
akadályozza meg a botrányt, és választas-
sa meg Catavencut, mert ha nem, ő
meghal a szégyentől. Tipátescu ennek ha-
tására felszólítja a mindig kéznél lévő
rendőrt, tartóztassa le élve vagy holtan
Catavencut, és vegye el tőle a levelet.
Ekkor viharzik be két kormánypárti
választópolgár, Farfuridi és Brinzovenes-
cu; tajtékozva vonják kérdőre a prefektust,
amiért elárulta őket, és lepaktált
Catavencuval. Erről egyébként egy a
városban osztogatott nyomtatványból
értesültek, mely Catavencu előzetes és
egyértelmű győzelméről számol be a
kormánypárt vezetőinek megnyerése jó-
voltából. Tipátescu kirúgja a két fontos-
kodót, akik bosszút esküsznek; ekkor
megjelenik a Részeg Polgár is, az egyszerű
választó, hogy bármi áron megtudja, kire
kell szavaznia.

A második felvonás végére Tipátescu
kénytelen megadni magát, a levelet
ugyanis sehogy sem sikerül visszasze-
reznie, Catavencu lefogásával viszont
egyre közelebb kerül és egyre nagyobb-
nak ígérkezik a botrány. Tipátescu te-hát
hajlandó jelöltetni az ügyvédet, ettől a
Polgár mintha kijózanodna, Farfuridi és
Brinzovenescu pedig névtelen levelet
írnak a kormánynak Bukarestbe a
szemérmetlen árulásról. Am ekkor megjön
a várva várt távirat Bukarestből, amely a
kormány kizárólagos jelöltjeként az
ismeretlen Dandanachét nevezi meg. Zoe
és Catavencu számára nem marad más
hátra, mint hogy nyílt harcot indítsanak a
kormány ellen. Az es-ti jelölési gyűlésen
Trahanache végül is magabiztosan jelölteti
a kormány által kívánt Dandanachét,
mivel időközben kezébe került Catavencu
hamis váltója.

A negyedik felvonásban az ügy látszó-
lag újrakezdődik. Zoe retteg, hogy az el-
tűnt Catavencu, mit sem tudván arról,
hogy hamis váltója az ő kezükben van,
mégis közreadja a levelet. Am a váratlanul
megjelenő kimerült ügyvéd beje-lenti: ő is
elvesztette a levelet. Nem sokkal később
betoppan a Polgár is - az elveszett levél
első és utolsó megtalálója; Catavencu
először tőle szerezte meg -, hogy
visszaszolgáltassa a címzett-nek,
természetesen annak fejében, ha

megmondják neki, kire kell szavaznia. Az
időközben megérkezett fővárosi jelöltről,
Dandanachéról kiderül, hogy ugyanilyen
zsarolás útján jutott a jelöltséghez, mi
több, ő aljas módon meg is tartotta
magának ajánlója intim levélkéjét, kellhet
még máskor is megfontolásból. A
fináléban az alkoholmámorban úszó
választók ünneplik Dandanachét.
Tipátescu és Catavencu látványosan ki-
békülnek; végül az ügyvéd szívbéli szó-
zatot zeng a fiatal román állam nagy-
szerűségéről és tisztességes polgárairól.

Caragiale zsenialitása nem abban rejlik,
hogy egyfelől a klasszicizmus fennkölt-
ségének stíluseszközeivel nevetségessé te-
szi a könnyed szalonvígjátéki bonyo-
dalmat, másfelől vaskos realizmussal
forgatja ki sarkaiból a népszínműbe illő
választási kalamajkát. Zsenialitása éppen
az, hogy politikai szatírája, mely ezekre a
stílusparódiákra épül, tulajdonképpen
igazolja, tartalmilag hitelesíti hősei
indulatait. A szalonvígjátéki bonyodalom
„phaedrai" komolyanvétele minden
nevetségessége ellenére azért indokolt,
mert annak intim ügyei egy kiszá-
míthatatlan politikai küzdelem eszközei, a
polgári szalonügyek szennyei bármi-kor
nyilvánosságra kerülhetnek, politikailag
felhasználhatóak. A választási rémület
pedig attól válik hitelessé, hogy kiderül, a
közéleti szférát teljesen kiszámíthatatlanná
teszik az ilyen intimitások, a családi
vétkek politikai súlyai. Az író nem
kevesebbet mond ki „könnyed"

komédiájában, mint hogy kora polgári léte
mind közéleti, mind intim, családi
értelemben annyira torz, hazug, hogy
senki, semmilyen szinten nem érezheti
magát biztonságban, ha bármelyik téren
akár csak egy lépést tesz is. Márpedig a
lépéskényszer adott az önkéntes választás
kötelezettségével.

A komédia lényegi mondanivalója te-hát
nem egyszerűen az, hogy a Catavencu
megválasztásáért folytatott küzdelem a
megzsaroltak részéről Don Quijote-i
szélmalomharc, mert a kormány döntése
mindig erősebb, hanem - követvén az író
logikáját - éppen az, hogy még ez sem
biztos. Ha Catavencu a „kormányt"
zsarolta volna meg, ő lenne az erősebb. De
tudhatja-e valaki -- Catavencun kívül -,
hogy nem történt meg ez is

Végül Dandanache azért válhat a me-
gyeszékhely kizárólagos jelöltjévé, mert ő
valakit fent zsarolt meg; ha pedig
Catavencu még feljebb zsarolt volna, úgy

ő lenne a kizárólagos képviselőjelölt.
Caragiale hősei burzsoá és citoyen



létükben egyaránt áldozataivá válnak egy
komikus szélsőségek között mozgó
kiismerhetetlen politikai küzdelemnek,
melybe menthetetlenül belekényszerültek.
Hiszen aki a politikai és magánszalonok
intrikáitól átszőtt választási harcok
részesévé válik, annak számolnia kell
azzal, hogy ebben a harcban semmi sem
szent. Az egyszerű választó pedig telje-
sen kiszolgáltatottá válik abban a küzde-
lemben, melyben normálisan ő lenne a
döntnök. A Polgár ennek a tehetetlen
állapotnak részegségbe oltott, mulatságos
szimbóluma: ő mindig csak annyit akar
megtudni, hogy kire kell szavaznia.
Számára nem kétséges, hogy a kelet-
európai urambátyám kapcsolatokra épülő
gazdasági-politikai viszonyok között
választása csak akkor „történelmi tett" és
főként csak akkor érezheti magát
biztonságban, ha arra szavaz, akit úgyis
megválasztanak.

A szatíra akkor válik igazán életsze-
rűvé, mikor kiderül: ugyan senki nem
tudhat előre semmit, de azt tudnia kelle-
ne, hogy képtelenség valamit is tudni.
Ekkor a látszólag könnyed bonyodalom
már-már tragikomikus vergődésbe csap át
nem véletlenül tartják a darab íróját
Ionesco elődjének. Innen nézve egyáltalán
nem egyszerű poén és nem is olyan
nevetséges, sokkal inkább groteszk mó-
don kifejező Farfuridinak az a szavajárása:
„hadd legyen árulás, ha a párt érdekei úgy
kívánják, ámde tudjunk róla mi is ... én
szeretem az árulást, de nem szeretem az
árulókat." Caragiale válasz-tópolgárainak
komikus vétkük egyedül az, ha ennek a
hozzáállásnak jogosságárát nem tudnak
vagy nem akarnak tudni.

Trahanache mindvégig töretlen nyu-
galma jelzi, hogy számára a választás mint
probléma egyáltalán nem létezik.
Magabiztosan várja, hogy megérkezzék
távírón a kormány jelöltjének a neve. Ez
teszi érthetővé és indokolttá vakságát is a
zsarolás hitele és veszélyessége iránt. Meg
se fordul a fejében, hogy Catavencu ezzel
a tettével beleszólhat a politikába. Az sem
véletlen, hogy éppen ő találja meg a
zsarolás ellenszerét, mely persze nem lehet
más, mint hasonló zsarolás „valami
vastagabbal", ahogy mondja is. Tipátescu
inkább megszökne Zoéval - ezt fel is
ajánlja neki , sem-hogy megválasztassa
önkényesen Catavencut. Farfuridi is azért
fél az árulástól, mert kevés az esély arra,
hogy a kormány is áruló lesz. Egyedül
Zoe tart ki a végsőkig Catavencu mellett a
klaszszicista hősnők elszántságával, de
ennek

komikussága e túlságosan prózaira sike-
redett bonyodalomban sejteni engedi,
hogy a racine-i végzet ellen „még ö sem"

harcolhat. Catavencu pedig egyértelműen
elköveti a komikus vétséget azáltal, hogy
rossz helyen rosszkor zsarolt. Meg is
kapja a magáét.

A szolnoki előadásnak van egy találata, a
választási gyűlés színpadra állítása.
Ugyanakkor a szalonvígjáték egyszerű
paródiáján túlmutató társadalmi szatírát
a szerepekben nem érzékelteti. Pedig a
gyűlés következetes megkomponálása azt
mutatja, hogy a rendező, Arkosi Arpád
szándéka mégiscsak ennek a mon-
danivalónak érzékeltetése lehetett. Sőt, a
választási gyűlés szétverésével, mely a
darabban nem így szerepel, gondolatilag
még tovább is megy: megmutatja e te-
hetetlenségi állapot lehetséges brutális
lecsapódását is. A rendező tudatosan de-
monstrálja azt a harapófogót, amelyben a
választók vannak, de nem dolgozza ki
ennek az alkotmányos csődnek az em-
berekben felgyülemlett történelmi tapasz-
talatait. A mű groteszken életteli kelet-
európaiságának ezáltal nyoma veszett.

Érthetetlen módon a rendező telje-sen
megfeledkezett az első két felvonás
kidolgozásáról. Mintha nem vette volna
észre e két felvonás formai jelentőségét.
Deák Tamás, a romániai fordító jól mu-
tat rá a négy felvonásos színmű formai
következetességére, mikor azt írja: „A
négy felvonásos vígjáték így tulajdon-
képpen két részben láttatja a valóságot,
ha úgy tetszik két összefonódó
komédiában. A mód, ahogy az ellentétek
azonosságának leleplezésével az első két
fel-vonás konfliktusa illúzióvá foszlik,
ennek a fáradhatatlanul mulatságos-
fordulatos komédiának egyrészt a
technikája, más-részt maga a
mondanivalója."

Árkosi az első két felvonásban egy-
szerű stílusparódiát játszat a konfliktus
paródiája helyett. A szereplőkben meg-
lévő indulatokat karikírozza, ahelyett,
hogy rávilágítana ezeknek az indula-
toknak a jogosságára is, a háttérnek, a
választási harc jellegének emberi hozzá-
állásokban megnyilvánuló érzékeltetésé-
vel. Igy aztán sajnálatos módon - hiába
dolgozta ki találóan a harmadik felvonás
gyűlésjelenetét a nézőtéri bejára-tokban
elhelyezett hat civil ruhás, gumi-boros
rendőrrel, hiszen azok brutalitása
semmiből sem következik. A negyedik
felvonásvég népi vigalmának kisrealista
életképe a részeg polgárokkal és a népi
muzsikával hatásos, bár ez is jóval
könnyedebb, mint azt a szituáció meg-
kívánná.

A színészek többnyire valami stilizált
bohózatot játszanak kegyetlen komédia
helyett. Csíkos Gábor Tipátescuja és Fe-
hér Ildikó Zoéja reménytelenül ver-
gődnek egy untig ismert szalonkomédia
érdektelen sémáiban. A rendőr Dezsényi
Péter megformálásában bájos átöltözései-
vel és bújócskázásaival maga az ölbe
kívánkozó gyermetegség. Farfuridi (Fe-
kete András) és Brinzovenescu (Árdelán
László) a rettegve mindent fel-jelentők és
kiszolgálók ismert típusai helyett az
agresszíven félénk és a félén-ken félénk
kispolgár vázlatai. Catavencu (Nagy
Sándor Tamás) egy átlátszó ripacsba
bújtatott pitiáner kis törtető.
Dandanache Takács Gyula értelmezésé-
ben mindössze egy szenilis élvhajhász.

A Részeg Polgár tudatos átértelmezését
sem érzem indokoltnak. A szerepbe
beugró rendező Árkosi Arpád az alakot a
naivitás megszemélyesítőjévé avat-ta.
Értelmezésében a figura a szavazati
joggal frissen rendelkező vagyonos pol-
gár lojalitásának a szimbóluma. Holott ez
a polgár nem véletlenül részeg, és egy-
általán nem lojális. Ki is mondja. „Hát

Caragiale: Az elveszett levél (szolnoki Szigligeti Színház). Zala Márk (Zaharia Trahanache) és
Csíkos Gábor (Stefan Tipatescu)



ami az óhajtást illeti, én biza nem óhaj-
tok senkire se (szavazni)." Caragiale
Részeg Polgára a választópolgári lét
kiszolgáltatottságának tudata, melyet az
író arisztophanészi mintára a részeg ál-
lapot fizikai tehetetlenségének feleltetett
meg.*

Trahanache szerepében Zala Márk az
egyetlen, aki igazán mulatságos, kétarcú
figurát teremt. Az első két felvonásban
nem is lehet tudni, Trahanache teljesen
hülye-e, amikor nem veszi észre a levél
hitelességét, és hamisítással gyanúsítja
Catavencut vagy nagyon is tisztában van
mind a levél hitelességével, mind az ügy-
véd veszélyességével, és csak azért nem
mozdul, mert azt is tudja, nem valószí-
nű, hogy jelöltetheti. Zala alakítása itt
még nem árulja el, minek tulajdonítható
Trahanache mindig visszatérő „icipici
türelmet kérek", a dolgokat késleltetni

* (A szerkesztőség megjegyzése: A sze-
repet játszó Sashalmi József alakítása a
cikkíró követelményeinek sokkal inkább
megfelel !)

akaró vagy egyszerűen csak automatikus,
elnöki szavajárása. Csak a választási
gyűlésen leplezi le az alak magatar-
tásának indítékait. Ahogy elnökként
unott arccal, hol fejét tenyerébe hajtva,
hol szórakozottan az elnöki kalapácsot
ritmikusan ütögetve hallgatja a felszóla-
lók blőd választási szólamait, és csak
mikor Farfuridi valami nagyon nagy
ökörséget mond, akkor néz fel szemöldö-
két kérdőn kissé összehúzva, hogy utána
ismét visszahulljon szokott letargiájába -
színészi telitalálat. Trahanache itt
egyértelműen a mindent tudó diplomata.
Rugalmasan kér mindig icipici türelmet a
választási ceremónia szabályai-nek
megfelelően, szórakozott, ámde hibátlan
magatartásával jelezve: számára ez az
egész felhajtás egyszerű színjáték, mely
természetesen kötelező és hozzá-tartozik
az ügyek menetéhez, de teljességgel
jelentéktelen és fölösleges.

Dragos Georgescunak, a román dísz-
let- és jelmeztervezőnek munkája, ha
nem is nevezhető tökéletesnek, min-
denképpen említésre méltó. Az első két

felvonás fogadószobájának falára az utol-
só felvonás parasztiasan idillikus népi
udvarát festette a díszlettervező. Ez a
beazonosítás érzékletesen világít rá a vá-
lasztási mánia patt-jellegére, a „drámai"
küzdelem kiagyaltságára, jelentéktelen-
ségére. A díszletfalfestmény lebontásakor
ugyanannak „valóságos" mása tárul a néző
szeme elé (bár a közbeiktatott jelölési
gyűléssel a hatás csökken); egy túl-
cicomázott, népieskedő „valóság", mely a
részeg választási menet beözönlésével a
szemellenzős mámor hazugságának le-
leplező, giccsesen naturalisztikus képévé
válik.

A harmadik felvonás gyűléstermé-nek
megkomponálása - ha nem is eredeti -
hatásos. A nézők elé meredő szónoki
emelvény, mögötte az elnöki asztal, a két
oldalon elhelyezett diadalívek, á nézőtér
kivilágítása és a hat civil rendőr bejárati
elhelyezése ötletes és mesterkéletlen.

A jelmezek sokkal inkább bohózat-
szerűek; elnagyoltan személytelenítenek,
ahelyett, hogy karikaturisztikusan egyé-
nítenének. Viszont az ellenzéki párt kokár-
dás, tavaszias színeivel és ripacs egyenzsi-
rárdi-kalapjaival sokatmondóan jelenték-
telennek tűnt a feketébe öltözött, kemény-
kalapos kormánypártiak mellett is.

Caragiale méltán világhírű, immár száz-
éves remekművét mindössze négyszer
játszották eddig hazánkban. Ez a tény már
önmagában is kellene hogy jelent-sen
valamit. Mintha ez az ízig-vérig kelet-
európai szatíra éppen ebben a közel-
ségben nem tudna tudati talajra lelni. A
szolnoki színpadon mindenesetre
egzotikummá szelídült. Bár ha igaz, amit
Catavencu mond „bársonyos" szónokla-
tában: „Évszázados küzdelmek után,
melyek kis híján harminc évig tartottak,
álmaink, íme, megvalósultanak!"; akkor
valóban szemérmetlen követelődzés a
Részeg Polgár üdvözlő óhaja: „ezer-évnyi
békességet".
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