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Megnyitjuk a vénát!

Caragiale-bemutató a
Pesti Színházban

Meghökkentő, milyen keveset tudunk
Caragialéról. Néhány lexikonadat, né-
hány anekdota hányatott életéről, né-hány
irodalomtörténeti frázis, műveinek az
ötvenes években kiadott válogatása, két
románból fordított monográfia (többnyire
a „maró szatíra", a „népny ú z ó osztály" és
a „kíméletlenül leleplezte" fordulatokkal)
s Az e lv e szet t l ev é l című vígjáték - ez
minden, ami az idő rostáján fennakadt.
Többnyire egy-kötetes drámaíróként
tartjuk számon, esetleg megemlítjük két
vaudeville-jét, a Zű r t iavaros éjszakát és a

Farsangot, de azt már a legtájékozottabb
dramaturgok sem tudják, hogy Caragiale
vígoperát, revüt és véres parasztdrámát
éppúgy írt, miképp tréfát vagy
monológot.

A Pesti Színházban most bemutatott
darabja, a Farsang nem tartozik legsike-
rültebb művei közé. Szerkezete egye-
netlen (a második felvonás túlbonyolított
kavalkádja kifejezetten zavaros),
társadalmi töltete esetleges. Caragiale,
akit lelkes rajongói sokszor Feydeau fölé
helyeznek, meglepő szerkesztési hibákat
követ el; az üldözések ok-okozati
pszichológiája indokolatlan, a szerző a
teljes második felvonást elfelejti ex-
ponálni. Jeremiás Mátyás borbély és fel-
cser, a külvárosi szoknyapecér nem az
események szigorú (és elkerülhetetlen)
logikai rendje miatt találkozik a bálte-
remben üldözőivel, Bóbitás Janóval és
felszarvazott társával, Tuskólábúval, ha-
nem csak az író kedve szerint - így a
vaudeville szerkezetében olyan lényeges
második felvonás esetlegessé válik, és a
félreértések ördögi sorozata helyett
egyszerű rohangálássá alakul. A darab
számos más ponton is megbillen: Cara-
giale sok helyütt csak úgy tudja fenn-
tartani az alapszituációt, hogy szereplőit
különlegesen ostobáknak ábrázolja. (Bó-
bitás rögtön az első jelenetben megtudja
Jocótól, a segédtől, hogy azt a bizonyos
beretválkozóbérletet Matyi úr három
hónapja elkobozta, ebből mégsem jön rá,
hogy akkor csak a Matyi úr veszthette el,
továbbra is a patikusra gyanakszik.
Ugyanebben a jelenetben megtudja Jo-

cótól, hogy a patikust Drakulovics úr-
nak hívják, mégsem rohan, hogy kiherél-
je, helyette másokat inzultál. Mint hal-
lottuk, Jocó maga közli a patikus nevét,
ám a darab végén, amikor ő is rohan
bosszút állni, így kiált fel: „Megvan a
patikus!" Rájött, hogy ki az, mintha nem
ismerte volna.

Szó sincs tehát arról, ahogy lonesco
írja rövidke Caragiale-méltatásában, hogy
a román szerző feydeau-i nagyvonalú-
sággal és tehetséggel szerkeszt. Csupán
a patronokat használja több-kevesebb
ügyességgel. Caragiale legfőbb erénye
nem a szerkesztés. Ő a feydeau-i képlet-
be rendkívüli erővel megírt balkáni fi-
gurákat, kitűnően egyénített típusokat
állít; a polgárőrség uniformisába bújt
potrohos nyárspolgárokat, újsütetű hi-
vatalnokokat, kereskedőket, zugfirkászo-
kat, rendőrbiztosokat és kalaposlányo-
kat, képviselőjelölt ügyvédeket és segé-
deket, akik úgy élnek itt saját külvárosi
környezetükben, mint a svábbogarak a

konyhafalak repedéseiben. Ezek a figu-
rák Übü papa romániai rokonai, ijesztő
rémgömböcök egy közép-kelet-európai
kísérleti telepen. Törtetnek, névtelen le-
veleket irkálnak, csalnak, zsarolnak,
mindezt a parvenük öntudatos butasá-
gával, habozás nélkül. A hülyeségük
megvédi őket. A hülyeségnek azon a
fokán állnak, ami már-már átcsap a
fantasztikumba. Caragiale figurái
egyfolytában politizálnak: a hivatalban,
a háló-szobában, a kocsmában.
Hétköznapi életüket áthatják a politikai
közhelyek, a puffatag, semmitmondó
frázisok (vagy azoknak félig értett, torz
változatai), s úgy beleivódnak
nyelvükbe és gondolkodásmódjukba,
hogy sem magán-életükben, sem intim
perceikben nem tudnak tőle szabadulni.
Ebben a nyelv-ben a barátot a „párt
érdekében" szarvazzák fel, feljelentő
levelet a „haza érdekében" írnak, persze
névtelenül, a vitriollal való locsolkodást
enyhíti, hogy a megcsalt nő „plojesti
forradalmár" és
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„a nép egyszerű gyermeke". Általában ez
a „nép egyszerű gyermeke"-fordulat a
leghatásosabb, ezt mondja Mica a Far-
sangban, ilyesmire hivatkoznak A z el-
veszett levél demagóg szónokai, s ezzel
oszlatja el magáról a gyanút a zugügyvéd
a Zűrzavaros éjszakában. Hiszen a nép
egyszerű gyermeke, aki „a mieink közül
való" - vélekedik Dumitrache fakeres-
kedő, a szőrösszívű nemzetőr - nem
szarvazhatja fel a nemzetőrség helyi
parancsnokát.

Caragiale igazi találmánya, hogy „át-
politizálja" a vaudeville-t; a hálószoba-
intrikákat (amik hajszállal sem eredetib-
bek a francia klisénél) politikával sózza
meg; az ő felszarvazottai - ha lehet - még
nevetségesebbek, hiszen miközben saját
maguk segítik feleségük ágyába
vetélytársukat, aközben magasztos po-
litikai tirádákba kezdenek, s miközben a
csábító az ő asszonyuk szoknyája alá
nyúl, ők a nép asszonyainak sanyarú
helyzetéről szónokolnak.

Többen meg is vádolták Caragialét
kritikusai közül, hogy kifigurázza a re-
publikánusokat, és nevetségessé teszi a
köztársaságpárti eszmét. Ha a színdarabok
liberális figuráira gondolunk, látszat-ra
nem alaptalan a vád. Am elég egy pil-
lantást vetnünk az egykori romániai
konzervatívok és liberálisok versengésére,
hogy a politikai komédia kisszerűsége
megvilágosodjék. Caragiale kezdő
újságíró, amikor i 876-ban a liberális
koalíció megbuktatja Lascar Catargiu
konzervatív kormányát, s megalapozza a
Nagyvezír (Ion Brátianu) később dikta-
torikussá váló hatalmát. 1880-ban (szer-
zőnk ekkor a Nemzeti Színház igazgatója)
megbuktatják a Nagyvezírt, s egy évi
huzakodás után ismét a konzervatív párt
férkőzik a kormányrúdhoz. Helyükre öt
évvel később (Caragiale ekkor éppen
kocsmát nyit, és sört árul) ismét a
liberálisok lépnek, de csak négy évre,
utána ismét a konzervatívok alakítottak
kormányt. És ez így ment szép komótosan
egészen az első világháborúig. En-nek a
szépen kigondolt balkáni demokráciának a
két úgynevezett történelmi párt volt az
alapja, amely zajos politikai harcok
közepette váltogatta egymást, s egyetlen
igazi tevékenysége abban merült ki, hogy
mihelyst hatalomra került, azonnal
leváltotta az egész közigazgatást, a
prefektusoktól a legutolsó bába-asszonyig.
Mi sem logikusabb tehát, mint hogy ebben
a közigazgatásban - amely három évnél
ritkán tartott tovább - mindenki igyekezett
minél gyor

sabban megszedni magát, s virágzott a
baksis és a korrupció.

Caragiale, aki maga is részt vett diák-
fejjel a köztársaságpárti megmozdulá-
sokban, majd tagja volt a Junimea nevű
konzervatív irodalmi-politikai társaság-
nak, hamar kiábrándul ebből a nemzet-
mentő hókuszpókuszból. Rádöbbent, hogy
a két párt módszerei alapvetően azonosak,
s hogy fiatal kora tiszta forradalmi
lendületét nevetséges pojácák lovagolták
meg. (Élete vége felé tudta meg például,
hogy a híres 187o-es plojesti királyellenes
tüntetést - amit túlozva forradalomként
emlegetnek - maga a király szárnysegédje,
C. Popescu vezette.) Tréfás önéletrajzában
-- egyes szám harmadik személyben -- így
ír politikai szerepléséről: „A politikában
az elvek teljes hiánya s egyszersmind
rendkívüli következetesség jellemzi:
mindig az ellenzékre szavaz, jóllehet az
ellenzék mindig ellenszenves neki. Tudja a
titkot, hogyan szerezzen új ellenségeket,
és hogyan veszítse el régi barátait ..."

Szó sincs azonban arról - miként egyik
életrajzírója vélekedik -, hogy Caragiale
apolitikusságba burkolózott volna.
Egyszerűen felismerte a két párt közötti
érdekszövetséget, és sem őfensége
hivatalos ellenzékébe, sem őfelsége
hivatalos kormányába nem kívánt tartozni.
A hagyományos konzervatív hivatali
hülyeség és az újsütetű liberális hivatali
hülyeség közül - ha már választania kellett
- még mindig az első volt az elviselhetőbb.
Ezért ír kíméletlenebb gúnnyal a
republikánus Übü-honfiakról, akik annyira
igyekeznek politikailag megfelelni, hogy
nemcsak jellemüket, de még a nyelvüket is
elveszítik.

És ez az a pont, ahol Caragiale az átlag
vaudeville-mesterek fölé emelkedik.
Szereplői egy rendkívül jellegzetes, na-
gyon mulatságos nyelvet beszélnek, az
úgynevezett „mahalát" (Bukarest és a
nagyvárosok külvárosainak argóját), amit
a szerző francia kifejezésekkel, el-
koptatott vezércikk-frázisokkal, kifacsart
közmondásokkal kever. Hősei -- e kültelki
parvenük - úgy hordják nyelvüket, mint a
lopott ruhát; folyvást belegabalyodnak
egy-egy idegen kifejezésbe, retorikai
fordulatba, elkezdenek egy közmondást, s
egy másikkal fejezik be, politikai
frázisokat pufogtatnak fenn-költ képpel, s
természetesen egy kukkot sem értenek az
egészből.

Caragiale igen ügyesen él a nyelvi
jellemzés eszközeivel. A Leonida naccsá

gos úr és a reakció című egyfelvonásosban
Leonida úr (aki csak azért élteti a forra-
dalmat, mert rendszerváltozás után nem
kell megfizetni az adósságokat) a hős
Garibaldit módszeresen „hős Galibár-
dinak" nevezi, Pristanda rendőrfőnök Az
elveszett, levélben „a szolgálatban
skrofulózus", s még Jocó, a talpraesett
borbélysegéd is azt mondja Bóbitásnak a
Farsangban : „ ... ha nem vagyok egészen
Windischgrätz, miben lehetek a
segítségére ?"

Caragiale legkedveltebb módszere
azonban bonyolultabb a ferdítéseknél,
szófacsarásoknál és kecskerímeknél.
Nyelvi jellemzésének legkedveltebb esz-
köze a formállogikai okoskodás. Hősei
különböző eszmefuttatásokba kezdenek,
belezavarodnak, s a legképtelenebb
következtetésekre jutnak. Ipingescu sze-
rint, aki a Zűrzavaros éjszakában nem tud
folyamatosan felolvasni egy vezér-cikket,
„ ... a bojárok felfalják a magasztos nép
izzadságát". Catavencu szerint ( A z
elveszett levélben) „Ha egy nép nem halad,
akkor helyben marad!". Ugyanebben a
darabban mondja egy mellékszereplő a
következő csodálatos mondatot: „A párt
érdekében elfogadom az árulást, de
személy szerint meg-vetem az árulókat!"
Mind közül talán Jocó okoskodása a
legjellemzőbb a Farsangban, aki az
adóhivatali gyakornoknak arra a
közlésére, hogy a munka-helyén nem
keres egy vasat sem, így felel: „De hát
akkor, ugyebár, levonásai sincsenek?!"

Talán mondanunk sem kell, hogy
Caragiale színvonalas fordítása látványos
bűvészmutatványokat igényel a fordítótól.
Itt minden leleményre, szóteremtő ötletre
szükség van; ezt a nyelvet csak
olyasvalaki tudja megteremteni, akinek
szókészletében Liliom kültelki szlengje
éppúgy megtalálható, mint Katánghy
Menyhért kortes-handabandája, Feydeau
nyárspolgári hőseinek parvenü-
szóhasználata, nem is szólva a század-vég
politikai frázisairól, a beszélő nevek
problematikájáról, a szóviccekről és más
nyelvi meglepetésekről.

Nos, Bodor Ádám (jóllehet fordítása
összehasonlíthatatlanul jobb az előző
Caragiale-fordításoknál) csak részben
oldotta meg nem könnyű feladatát. Né-
hány kitűnő találmány mellett (mint
például Tuskólábú neve, akit megelőzően
Lőcslábúnak, Falábúnak fordítottak) adós
maradt a figurák egyénített
szóhasználatával, sem tájszavakat, sem a
kültelki argót, sem az idegen kifeje-



zéseket nem alkalmazta kellő mértékben,
így fordítása kissé elszürkítette az eredeti
nyelvi színpompáját.

Nyilván érezték ezt a színészek is, és
számtalan helyen színesítették a szöveget.
Jocó, mint idéztük, nem azt mondja, hogy
„ha nem vagyok egészen indiszkrét",

hanem azt, hogy „ha nem vagyok egészen
Windischgrätz". Módszeresen rossz
illeszkedéssel használja a kérdő-szócskát,
és nem azt mondja, amit a fordító írt, hogy
„Ki tudnám-e húzni a fogat?", hanem azt,
hogy „Ki-e tudnám húzni eztet?". Hasonló
nyelvi változtatásokat, apróbb
betoldásokat, kisebb-nagyobb vicceket
végig találhatunk az előadásban, s mindezt
most korántsem azért idézzük, hogy a
fordító munkáját bíráljuk, inkább csak
azért, mert szokás megemlékezni arról,
amikor a szín-házi előadás „megtépázza"

az írott szöveget, ám soha nem említjük
meg azt a (nem kevés) esetet, amikor
rendező, színész, dramaturg jelentősen
javít egy-egy író vagy műfordító
szövegváltozatán. E változások persze
nem tartoznak a nézőre, őt a színházi
előadás egysége ér-dekli, úgy érzem
azonban, hogy még-sem árt figyelmeztetni
a színház dráma-és szövegteremtő
képességeire és lehetőségeire sem.

Már csak azért sem, mert a pesti szín-
házi előadás alaposan „feljavítja" Cara-
gialét. A vendégrendezőt, Gothár Pétert
szerencsére nem nagyon érdekelte az
eredeti színdarab, ő a szoknyapecér
kültelki figaró történetét inkább csak
ürügynek tekintette egy lázálom ki-
bontásához. Nem fogadta el a darabot
annak, ami (soványka félreértés-sorozaton
alapuló bohózatnak), hanem meg-kísérelte
közép-európai modellé tágítani. Őt nem a
figurák exteriőrje érdekelte, hanem belső
monomániájuk természet-rajza. Nem a
mulatságos szituációk nevettető hatása,
hanem a tébolyig fokozódó üldözés. Nem
a szabályos háromszög, ötszög szerelmi
történet, ha-nem a félreértésekből fakadó
lidérc-nyomás. Gothár felfedezte, hogy a
da-rab vaudeville-felszíne alatt egy freudi
réteg húzódik meg, amelyben mindenki
önkörén belül forog; Jocó, a borbélysegéd
nem tud szabadulni a patikustól, aki
nevetségessé tette, Mica nem nyugszik,
amíg vitriolt nem löttyinthet hűt-len
kedvese arcába, Bóbitást és Tuskó-lábút
pedig már nem a szeretett nő visz-
szaszerzése érdekli, hanem kizárólag a
bosszú; az egyik mindenképpen ki akar-ja
herélni azt, aki felszarvazta, a másik

azon akar bosszút állni, aki őt fenékbe
billentette és „Gyémánt Húsomnak"

nevezte fényes nappal az utcán. De
ugyanígy monomániás kurt fut be az
Adóhivatali gyakornok is, aki nagy-
bácsikája elől menekül, természetesen
értelmetlenül, hiszen Janó bácsi nincs is a
városban. A legszebb ugyanis az a
dologban, hogy a monomániák többnyi-re
félreértéseken alapulnak. És Gothár
világosan látja, hogy a félreértések leg-
tisztább formája már maga az őrület.
Caragiale hősei sorra elvesztik arány-
érzéküket, már nem a világ és a társa-
dalom viselkedési normáinak engedel-
meskednek, hanem monomániájuknak,
így észre sem veszik, hogy a sértés és a
bosszú közötti arány eltorzult; Jocó egy
párkrajcáros bérletcsalás miatt
„Megnyitja a vénát!" a patikuson, Mica
literszám vásárolja az ángol vitriolt, és
telelocsolja vele a színpadot és a szerep-
lőket, a férfiak kölcsönösen nyomorékká
verik vagy veretik egymást. Nem csoda
hát, ha itt már minden megtörténhet, a
szereplők könnyen tömeg-pszichózis
áldozatai lehetnek, s az Adó-hivatali
gyakornoknak, aki a fogát: akar-ja
kihúzatni, rögvest az egész fejét le-
vágják.

Az eredeti vaudeville ennek a gothári
gondolatsornak könnyedén engedelmes-
kedik. Aki nem olvasta a darabot (s mivel
nem jelent meg, kevesen olvashatták),
talán észre sem veszi, hogy a rendező
továbbálmodja Caragialét, s remek
rendezői-dramaturgi ötletekkel míni-
málisra csökkenti a darab fogyatékossá-
gait A legfeltűnőbb változás Jocóval
történik; amíg szerepe az eredeti bohó-
zatban teljesen elsatnyul, hiszen szó sincs
arról, hogy megöli a patikust, addig itt
kiteljesedik s már-már misztikussá
növekszik. Ugyanígy rendezői ötlet a
legvégső - ígen expresszív - lincselési
jelenet is. De Gothár megszámlálhatatlan
helyen menti meg a darabot az
összeomlástól és az unalomtól. Egy-részt
fergeteges tempót diktál (híszen

tudja, hogy a vaudeville lényege az
örökké gyorsuló mozgás, ami, ha meg-
törik, akkor a darab leáll, s a dramaturgiai
buktatók szembeötlenek), másrészt
rengeteg némajátékot iktat a szövegbe`
amelyek önmagukban is élvezetes ma-
gánjelenetek, ám ami ennél is fontosabb,
szervesen helyettesítík a hiányzó
szövegrészeket. A második felvonás kö-
zepe táján például, amikor Bóbitás és
Tuskólábú rádöbben végre, hogy ők nem
vetélytársak, hanem sorstársak, s nekik
szövetkezniök kell, nem pedig verni
egymást, kimerülten lehuppannak a
forgóasztalhoz, s szótlan mohósággal
felfalják a sült kakast. Uothár ezzel le-
vezeti azt az irtóztató feszültséget, ami
idáig a két figura között fennállt, s lehe-
tővé teszi, hogy mostantól kezdve együtt
üldözzék a csábítót. Caragiale átsiklik
ezen a részleten. Éppígy a harmadik fel-
vonás vége felé a két félholtra vert,
bosszúért lihegő „férj" (akit a borbély
segéde juttatott rendőrkézre) szótlanul
közrefogja a csábítót, Jeremiás Mátyás
borbély- és felcsermestert, s állva, halá-
los-dermedt csöndben arra kényszerítik,
hogy megigyon velük egy liter pálinkát.
Az igazság valószínűleg kiderülne, ha
kissé megszorongatnák a betojt külvárosi
Don Juan tarkát, csakhogy ők be-rúgnak,
s így menthető az utolsó rész
pszichológiai hiteltelensége, amin Caragi-
ale nagyvonalúan átsiklott.

Van azonban az előadásnak egy másik
vonulata is amelyben a Gothár-féle
hangsúlyeltolások és szövegváltoztatások
nem egyértelműen szerencsések. Már
föntebb is említettük, hogy Gothár
amolyan közép-kelet-európai modellé
szeretné tágítani a darabot, ezért
hangsúlyossá teszi a lehetséges politikai
vonatkozásokat. Az előadás Micája
nyakra-főre hivatkozik rá, hogy ő „for-
radalmár" és a „nép egyszerű gyermeke".
Ez a hivatkozás azonban lóg a levegőben.
1885-ben még, amikor a da-rab először
színre került, lehetett némi komikus
hatása ennek az álrepubliká-

Szombathy Gyula (Bóbitás Janó) és Balázs Péter (Tuskólábú) a Farsangban (Iklády László felvételei)



nus magatartásnak, de már akkor is
szükségesnek látta Caragiale (vagy az
előadás rendezője), hogy a színlapon
megerősítse ezt a politikai hivatkozást.
Mica neve mellett az szerepelt, hogy
„köztársaságpárti", Didina neve mellett
pedig az, hogy „bukaresti nihilista". A
mostani előadásban Mica szavai nem
nevetést, hanem inkább feszengést vál-
tanak ki, s csak akkor lehet némi lét-
jogosultságuk, ha Gothár az idegbeteg
hisztérika sztereotip mondatával a folyton-
folyvást politikai múltjukra hivatkozókat
akarja kigúnyolni. Mert egyéb politikai
üzenetre a darab nemigen alkalmas, még
akkor sem, ha Gothár mindent kiprésel a
szövegből: a rend-őrök az ötvenes évekre
emlékeztető uniformist hordanak,
fenyegető-debil-gügyeséggel rázzák a
gumibotjukat, nem is szólva a
Rendőrbiztosról (Farkas Antal alakítja
ijesztően tehetségesen), aki jól ismert
vegyüléke az ÁVH-s hóhérnak és a
zenélődobozt hallgató fasiszta
szépléleknek. A félelem, amit Gothár
„belerendez" az előadásba, valóban
lételeme a vaudeville-nek, csak-hogy a
vaudeville-figurák nem a rend-őröktől
félnek elsősorban, hanem egy-mástól: férj
az anyóstól, csábító a férjtől, a férj a
megunt szeretőtől. A vaudeville elfogadja
ugyanis a polgári társa-dalom hierarchikus
rendjét, hősei polgárok, akik az új rend
végrehajtó szerveivel politikai
összeütközésbe nem kerülhetnek, hiszen
érdekazonosság van közöttük. Minden
rendőrterrort idéző jelenet politikai
kikacsintás a mai nézőnek.

Igaz, Gothár megfosztja kellékeitől
kispolgár hőseit. Az ő borbélyüzlete le-
pusztult, koszos-mállott külvárosi lepra-
telep, amolyan balkáni jelkép inkább, mint
valódi borbélyüzlet, jóllehet a részletekig
valóságos. A rendező (aki maga tervezte a
díszletet is) hipernaturalista alapossággal
pepecsel ebben a térben: itt igazi kutya
vizeli le a bejáratot, a fal „igaziból"

penészes, Jocó igazi felmosó-vízzel sikálja
a „valódi" olajospadlót, a vaslépcső kong,
ha ráütnek, a vitriol sisteregve kimarja a
fát. A kosz koszos, a vér véres. A második
felvonásban az illemhely előtt vécésnéni
ül, mellette, a lépcső jobb oldalán részeg
öregember hortyog. Ha Mica térdre esik,
gondosan ügyelnek rá, hogy a retkes térde
retkes legyen.

Ezt a fantasztikus hipernaturalizmust
tekinti alapnak Gothár. Ehhez járulnak
Szakács Györgyi önmagában reális, ám

összességükben már a valószerűtől el-
rugaszkodó jelmezei, amelyek mind szín-
pompájukat, mind formájukat tekintve
messze esnek Caragiale figuráinak kül-
sejétől. Ezek a ruhák és ez a díszlet nem a
századvégi romániai borbélyüzletet és
nem a századvégi külvárosi úrhatnám
kispolgárokat ábrázolja, akik, mint
Feydeau figurái, mindent elkövettek, hogy
polgároknak látszódjanak; ez egy
fantáziavilág, amolyan transzponált kö-
zép-kelet-európai szubsztancia. Való-
színűleg nem működne, ha Gothár ha-
gyományos vaudeville-előadást rendez-ne.
De nem azt rendez. A színpadon tébolyult
tempóban söpörnek végig az események; a
szereplők egyre fokozódó ritmusban
vonaglanak, tekeregnek, aprólékosan
kidolgozott koreográfia alapján. Jocó
ritmusra veri ki a vizet a partvisból, a
farsangolók ritmusra toporog-nak az
illemhelyek előtt, az Adóhivatali
gyakornok megállás nélkül tekereg-
csavarog-vonaglik, Didina és Mica kara-
tebajnokokat megszégyenítő akrobatikával
kalapálja egymást, s mindehhez hozzájön
még a cső, amibe az első és a harmadik
felvonásban majd minden szereplő
beleveri a fejét, a forgó- és lengőajtók a
második felvonásban; itt minden forog, él,
lüktet - már-már követhetetlen
szédületben.

Ugyanez vonatkozik a rendezői esz-
közökre is. Gothár, miközben hiperna-
turalista gondossággal cizellál egy-egy
jelenetet, a burleszkből ismert gegeket
alkalmazza; repül a tortahab, püfölik
egymás fejét, akit megvernek, az kiköpi a
fogait. Néha bohóctréfát adnak elő a
szereplők (Didina és a Pincér, a Pincér és
Tuskólábú magánszáma vagy az első
felvonásban Tuskólábú játéka a hintázó
lámpával stb.), máskor zolai naturalista
pikniket varázsolnak a színpadra, igazi
tojássütéssel, hagyma- és zsírszaggal.
Nem retten meg a rendező a grand-
guignoltól sem; Jocó tapicskol a vérben. A
rendező a hipernaturalizmusból lendül át a
némafilmek világába, s szín-házban ritkán
látható stílusbiztonsággal váltogatja a
valószerűt és a fantasztikusat, illetve
változtatja át a naturalizmust fantasztikus
realizmussá, ahol a nézőnek eszébe sem
jut tiltakozni, ugyan-úgy elfogadja
hihetőnek a fogkiköpést, mint ahogy azon
sem csodálkozott, amikor Stan és Pan a
hátával megtartotta a zongorát, amin egy
élő ló nyerített. Gothár kedvére váltogatja
a való-szerűt és a valószerűtlent, s eléri,
hogy hipernaturalista díszlete ellenére a
Far-

song az utóbbi évek egyik legtranszpo-
náltabb és legköltőibb előadása.

Sikerének záloga a színészi játék. Az
előadás létrehozóinak sikerült ezen a
területen is több-kevesebb stílusegységet
teremteni, elsősorban a különlegesen
aprólékos koreográfia és a precíz (néhol
már-már túlzóan kidolgozott) színészi
játék következtében. Az ilyen felfogású
rendezésnek mindig megvan az a veszélye,
hogy a figura karikatúrává változik, s az
előadás egy elképzelt elő-adás paródiájává
silányul. Amikor a rendező ennyire
megköti a színészt (főleg egy
helyzetkomikumokra épülő bohózatban),
akkor a színész könnyen mario-
nettfigurához hasonlíthat, amelyen lát-
szanak a mozgatózsinegek. Kicsit ilyen
Rácz Géza és Szegedi Erika alakítása. Az
előbbi Jeremiás Mátyást, a kültelki Don
Juant, az utóbbi Didinát, az ex-
kalaposlányt, Bóbitás Janó élettársát ala-
kítja. Rácz inkább hasonlít egy pipere-
cikk-ügynökhöz, mint charmeur üzlet-
tulajdonoshoz, Szegedi Erika pedig adós
marad a nagyvilági dáma néhány
jellemvonásával, túlságosan is hamar
azonosul a városszéli környezethez, így a
közte és a Mica közötti különbség
tulajdonképpen csak a fizikumra korlá-
tozódik. (Didina a telt keblű szépség, Mica
a kákabélű, horpadt keblű proli-lány.)

Az előadás motorja Kern András
borbélysegédje. Ez némiképp meglepő,
hiszen az eredeti darabban Jocó inkább
csak epizódfigura, s első pillantásra az
előadás egységét is megkérdőjelezheti az a
tény, ha egy epizódfigura főszereplővé
tolakszik elő. Ezúttal azonban tudatos
rendezői koncepcióról van szó. A
tébolyult, állandó őrületben Jocó az
egyetlen biztos pont, ő az, aki egyre
nyilvánvalóbban irányítja a cselekményt, s
végül ő az, aki az egyensúlyából ki-billent
svábbogárvilágrendet - a patikus
vénájának megnyitásával - helyre-billenti.
Kern blazírt egykedvűséggel, szenvtelen
keatoni fapofával játssza a szerepét, fején
micisapka, gumírozatlan bokafixe
lecsúszott, s csak akkor veszíti el
önuralmát, ha az a bizonyos beret-
válkozóbérlet kerül szóba. Akkor azonban
valóságos idegrohamot kap, s a
szolgálatkész, hajlongó segédben fel-sejlik
a későbbi beretvás gyilkos. Kern-nek
ugyanis az a monomániája, hogy belőle
nem lehet büntetlenül bolondot csinálni.
Aki megkísérli, az pórul jár. Alapjában
jámbor lélek, rágcsál és dudorászik, de ha
felbosszantják, ölni is



tudna. Ezt a közhelyet fokozza ad ab-
surdum a rendező és a színész. Kern előbb
megvágja a kezét (kis vér), majd eret vág
magán (némiképp több vér), végül
megnyitja a vénát a patikuson (vérözön).
Kern magabiztos színészi eszközökkel
bontja ki ennek a slemil kis külvárosi
figurának a jellemét; nem rosszindulatú,
de azért kárörvendő, ártalmatlan, ám ha
kis mikrovilágát (és a gazdáját) támadás
éri, akkor hihetetlen szívós-
agresszivitással védekezik. Felejt-hetetlen
például az a pillanat, amikor rendőrkézre
adva Tuskólábút és Bóbitást, felerősíti a
rádiót, s a falikút mellett a fotelbe veti
magát, majd szotyolát köpködve rázendít
(hamisan és pontatlanul) Verdi Nabucco

című operájából a Szabadság-kórusra.
Kernnek sikerül a lehetetlen, ebben a
vékonypénzű kis bohózatban felsejdít
valamicskét ennek a hihetetlenül beszűkült
kispolgári lét-nek a világképéből, az
elfojtott tudat-alatti vágyakról, a primitív
kielégülés-ről. Mindemellett persze a
színész rend-kívül mulatságosan játszik;
az a jelenet, ahogy a partvisból kiveri a
vizet vagy ahogy a kolót táncolja a
második fel-vonásban, ö n m a gában is
remek színészi teljesítmény.

Hasonlóan felsőfokon számolhatunk be
a Szombathy-Balázs-Reviczky trió
alakításáról is. Ez a színészi hármas-fogat
(amelynek tagjain már-már a ki-fáradás és
az önismétlés jelei is mutatkoztak) ezúttal
kitűnően kamatoztatja az összjátékban
rejlő lehetőségeket. Szombathy Gyula
Bóbitást, a hamis-kártyást, a hajdani
plojesti rendőrtisztet alakítja remegő
idegességgel; Balázs Péter Tuskólábút,
akit az egykori premieren - legalábbis az
1885-ös jelmez-tervek alapján - módos
parasztnak, amolyan móc kuláknak
ábrázoltak. Itt Tuskólábú barna bőrkabátot
kap, nem feltűnően, de azért húzza a lábát.
Balázs külsőre ijesztő, de hamar kiderül,
hogy a hatalmas embernek galamb-szíve
van, tulajdonképpen gyáva papucs, aki, ha
lehetne, azonnal megbocsátana Micának.

A legnehezebb dolga talán Reviczky
Gábornak van. Az Adóhivatali gyakornok
még társainál is pittoreszkebb figura, a
fogát zsibbasztja, nőket delejez, menekül
Janó bácsi elől hottentotta leánynak, majd
töröknek öltözve, s közben sorra kihúzzák
a jó fogait. Reviczky akkor igazán remek,
amikor a figura líráját mutatja föl, s
abbahagyva a rángatózó kígyózást, arról
beszél, hogy

nem lehet valaki egész életében gyakor-
nok, kellene már valami előmenetel, vagy
amikor megindokolja természetesen
formállogikai alapon -, hogy mi-ért
zsibbasztja rummal a fogát, jóllehet már
megnyüvesedett.

Külön tanulmányt érdemelne Pap Vera
alakítása is. Mici, akinél szerelmi árulás
történt, beretvával és vitriollal rohangálja
végig az előadást, hogy bosszút álljon a
szeretőjén. Fortyog a vére, és tapicskolni
akar a vérben, hiszen ővele ezt nem lehet
megtenni, mert ő plojesti nő, meg
republikánus is, ereiben a vértanúk vére
csörgedezik, s aki őt megcsalja, népáruló.
(Itt is a formállogikai okoskodásnak
lehetünk tanúi.) Pap Vera hihetetlen
fizikai készenléttel, energiával telve
alakítja Misát, a székek támláján mászkál,
ha kell, hanyatt vágódik, mint a fadarab,
szaltót ugrik, s közben, mint valami
marionett-babának, ide-oda forog a szeme,
folyvást keres, kutat, s csak akkor nyug-
szik meg, ha pálinkához jut, elvégre „a
forradalmár is iszik, ha bántsák!". Talán
az ő feladata nevezhető a legrizikósabb-
nak; ez a női figura - Gothár rendezésé-
ben annyira egzaltált, hogy a szokásosnál
lényegesen nagyobb színészi pontosságra
és intelligenciára van szükség a
következetes stílusegységhez. Pap Verá-
nak ez maradéktalanul sikerül, alakítása
az évad egyik legkiemelkedőbb színészi
teljesítménye.

Nyilván lesznek olyanok, akik mind-ezt
túlzásnak találják majd, s úgy vélik,
Gothár és színészei túlhajtották az őrü-
letet, a naturalizmust. Hogy túlságosan is
sok a triviális szó (természetesen csak az
előadásban), hogy túl sokszor kapják el a
nők a férfiak nemi szervét, s túl hangosan
mondanak ki olyan szavakat, amelyeket
illendő kipontozni. Mindez azonban
ízlésbeli kérdés. Gothárnak sikerült
erőteljes, egyéni stílust és atmoszférát,
erős színpadi formát teremtenie.
Színészeivel (nyilván nem könnyen) végül
is megértette és elfogadtatta elképzelését,
s a Vígszínház társulata Gombrowicz
Operettje óta az egyik legérdekesebb
atmoszférájú előadását hoz-ta létre.

Ion Luca Caragiale: Farsang (Pesti Színház)
Fordította: Bodor Ádám. Díszlet: Gothár

Péter. Jelmez: Szakács Györgyi. Zeneszerző:
Selmeczy György. Rendező: Gothár Péter
m. v.

Szereplők: Rácz Géza, Szombathy Gyula,
Balázs Péter, Reviczky Gábor, Kern András,
Farkas Antal, Szegedi Erika, Pap Vera,
Szerémi Zoltán Pásztor Edina f. h.

HAVAS FANNY

Zsarolni érdemes?!

Az elveszett levél Debrecenben

Egy cseppben a tenger. Egy kisvárosban az
egész társadalom: ha úgy elevenedik meg,
mint Caragiale A elveseit levél vagy Gogol
revizor című darabjában. Caragiale
rokonaiként általában a francia
vígjátékírókat, Labiche-t, Feydeau-t
szokták emlegetni, holott, ha fel is
fedezhető némi rokonság ezekkel a
szerzőkkel, az igencsak távoli és felszínes,
míg Gogollal egészen közeli és mély.
Elsősorban kelet-európaiságuk avatja őket
szellemi rokonná. Az átélt, átérzett, vállalt
kelet-európaiságuk. Az ebből
szükségszerűen táplálkozó szemlélet, a
szemléletet tükröző, közvetítő műfaj : a
keserű komédia vagy mai fogalmaink
szerint az abszurd komédia. A
képtelenebbnél képtelenebb helyzetek sora
nem írói „csinálmány", lelemény:
helyzetkomikumra, félreértésekre, félre-
hallásokra, fatális véletlenekre épülő
jelenetfüzér, hanem - most már Caragiale
darabjára szűkítve - az adott kor-szak, az
1880-as évek Romániájának képtelenül
valódi világát sűrítő mozzanatok láncolata.
Mindaz, ami Az elveszett levélben történik
és megesik, az valószínűsíthető, s
minthogy valószínűsíthető, nem önfeledt
kacagásra ingerlő még a legmulatságosabb
fordulat sem, egyszerűen „csak"

nevetséges. Úgy ne-vetünk a darab figuráin
és helyzetein, ahogy egy torzképen,
karikatúrán nevetünk: kissé szorongva. A
kedélyeskedő „atyák", „bátyám"-ok
„öcsém"-ek és „fiam"-ok valójában
kíméletlen, eszközeikben nem válogató,
koncon marakodó kis- és nagykutyák. A
patriarkális, valamint liberálisnak,
demokratikusnak álcázott viszonyok
mögött félfeudális állapot, szigorúan
számon tartott és ki-kezdhetetlen
hierarchia húzódik meg. S noha ez az
álliberális, áldemokratikus, demagóg
rendszer - végtére is egy egész nemzetet
nyomorít meg kétség-kívül nem
egyértelműen derűt fakasztó vidám
mulatság, kisszerűsége, bárgyúsága,
képtelensége mégis komikus. Caragiale
,mindenesetre ilyennek látja és lát-tatja.
Komor, szinte kafkai látomást teremteni A
elveszett levélből tehát túlzás. Sergiu Savin
pedig mintha erre töreke-


