
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-



Caragiale: Az elveszett levél (debreceni Csokonai Színház). Sárközy Zoltán (Tipatescu), Fésűs Ta-más
(egy részeg polgár) és Bessenyei Zsófia (Zoe)

dett volna vendégrendezésével a debreceni
Csokonai Színházban.

A színpadkép (a rendező terve) -
szögletes u alakban elhelyezett, neo-
klasszicista stílusú, vöröses oszlop-, illetve
ajtósor-fal, műkoszorúkkal, fölötte két
hatalmas kristálycsillár, amely csak a
választási gyűlésen gyullad majd fel -
leginkább egy díszravatalozóra emlékeztet.
A világítás szinte végig szürkéssárga
tónusú, síri-sivár. Az elő- és utójáték,
illetve a tánc is haláltánc jellegű. Mindez
együtt rendkívül nyomasztó, súlyos, komor
légkört, közeget teremt.

Az előjáték-tánc (Majoros István ko-
reográfiája) - mint egy megelevenedett
Ensor-kép. Körben a „fal" mentén
sorakoznak a bábuszerűen táncoló figurák -
hideg, barátságtalan alig-fényben.
Egyiküknél kézzel tartott, nyeles, az arc elé
emelt maszk van. Ő táncol középen, majd a
körből kiválaszt valakit, oda-táncol hozzá,
aki fél térdre ereszkedve mintegy
megcsókolja a maszkot (ez már középen
történik), majd átveszi, s folytatja az előbbi
játékot: kiválaszt valakit, behozza középre,
„átadja" a „csókkal megváltott" maszkot. S
ez így megy egészen addig, míg minden
fontosabb szereplő sorra nem kerül. Ekkor
változik a f é n y , s elkezdődik az első
jelenet.

Megindul a küzdelem az elveszett le-
vélért, a képviselőségért. A fogalmazás
kissé pontatlan, mert aligha lehet küzde-
lemről beszélni ott, ahol zsarolnak,
megvesztegetnek, lopnak, csalnak, ha-
zudnak, erőszakot alkalmaznak a legal-
jasabb, legnemtelenebb, leggátlástalanabb
módon. A küzdelem, még ha ádáz, még ha
véres is: tisztességes. Ebben a darabban
azonban a tisztességnek a legkisebb
gyanúja sem merül fel. Hogy is merülhetne
fel egy választási komédiában? Bár a
rendezés, amely választási tragédiát csinál a
darabból, kissé meg-tévesztő. Félreértés ne
essék, az a ren-

nincs meggyőződésük, olyanok emle-
getnek kompromittálást, akiknek nincs
tisztességük.

Sergiu Savin, a rendező azonban nem
osztja Caragiale véleményét és nézőpont-
ját, ő nem a fonákjáról, hanem a színé-ről
szemléli a visszásságokat, akár a da-rab
ellenében is. A debreceni előadás tehát
kissé fennkölt, helyenként unalmas
erkölcsnemesítő tandrámává ridegíti,
olykor pedig kafkai vízióvá növeli a
darabot, megfosztva komédiajellegétől.
Szerencsére azonban nem elég kö-
vetkezetesen, s bizonyos dramaturgiai
fordulatokat, illetve helyzeteket a vég-
letekig kiélez és felfokoz. Például Cata-
vencu és Dandaneche, a két önjelölt
képviselő színrelépését. Ugyanis egyik is,
másik is úgy mutattatik be szóban, mint
félelmetes, hatalmas, sőt rettenthetetlen
személyiség, s ezután - Catavencu
esetében - egy jelentéktelen, vézna, sem-
mi kis ficsúr jelenik meg, Dandaneche
esetében pedig egy napóleonkodó, szenilis
törpe. A „legenda" és a valóság
szembesítése ezzel a robbanó kontraszt-
hatással rendezői telitalálat. Kár, hogy
Sziki Károly Catavencu szerepében nem
eléggé intenzíven jelentéktelen, s így a
kontraszt kicsit halványabb a szüksé-
gesnél, mint ahogy az is kár, hogy nem
eléggé plasztikus a szájhős kakaskodása,
mert így végső összeomlása, „lefokozása"

(miután elvétetik tőle a zsaroló-eszköz, a
levél) sem elég hangsúlyos. Vízi György
hiteles figurát teremt Dandanechéből.

A három főszereplő, Sárközy Zoltán,
Korcsmáros Jenő, ifj. Mucsi Sándor
(Tipatescu prefektus, Trahanache az
Allandó Bizottság elnöke, illetve Pristanda
városi rendőrbiztos) megfosztatván a
komédiázás lehetőségétől, igyekszik
helytállni. Azokban a pillanatokban,
epizódokban, ahol a rendezői elképzelés
fedi az írói elképzelést, mindhárman
remekelnek, így Sárközy és Mucsi a kezdő
jelenetben, a kitűzött, illetve nem kitűzött
zászlókról „csevegve", Korcsmáros Jenő
pedig a választási gyűlés elnökeként.

Caragiale: Az elveszett levél (debreceni Csokonai
Színház)

Fordította: Kádár Imre. Díszlet, jelmez:
Sergiu Savin m. v. Koreográfus: Majoros
István. Zene: Tarnay György. Rendező:
Sergiu Savin m. v.

Szereplők: Sárközy Zoltán, Vízi György,
Korcsmáros Jenő, Horányi László, Lipcsei
Tibor, Sziki Károly, Hajdú Péter, Tóth
Tibor, Mucsi Sándor, Fésűs Tamás, Besse-
nyei Zsófia.

dezői koncepció, amelyik nem szalon-
vígjátéknak tekinti A z elveszett levelet, nem
csupán egy vidéki szépasszony há-
zasságtörése leleplezésének, hanem annál
jóval többnek: a politikai élet visz-
szásságai bemutatásának - nagyon is mél-
tányolandó és elfogadható. Csak az nem,
ha ezt tragikusra hangszerelik. A
szépasszony (Bessenyei Zsófia egyéb-ként
erőteljes, a koncepciót maradéktalanul
megvalósító alakításában) III. Richárdra
emlékeztet célratörő hatalom-vágyával,
Machiavellitől kölcsönzött módszereivel.
Ha úgy tetszik, valóban van abban valami
tragikus, hogy egy szeszélyes, pompadouri
nimbuszt áhítozó asszony tartja kezében a
kisváros politikai életét, más oldalról
viszont, ahonnan Caragiale is szemléli
mindezt, meglehetősen komikus, ahogy a
tekintélyes, sőt félelmetes városatyák
ijedten kapkodnak és ugrabugrálnak a
szorongató helyzetekben, mindegyre csak
Zoécska nagysága kegyeinek elvesztésétől
rettegve, a választási előkészületek, sőt a
választások kellős közepén.

Vannak pártok, de nincsenek elvek.
Vannak programok, de nincsenek el-
képzelések. A választások formálisak.
Mindenki zsarolható, mindenki meg-
vesztegethető, így aztán természetes, hogy
nem az alkalmasság a döntő szem-pont a
jelölt megválasztásánál, hanem a
disznóságok eltussolása, az egyéni érdek, a
tekintély, a presztízs megőrzése, a
tisztesség látszatának fenntartása. Végül
mindegy is, ki lesz a képviselő: az egyik
kutya, a másik eb. Vagy ha van is
különbség a jelöltek között, csak annyi,
hogy há az egyik alkalmatlan, a másik még
alkalmatlanabb. Ámde komédiáról lévén
szó - Caragiale szándéka szerint -, éppen
az a képtelen helyzet, hogy a
legalkalmatlanabb, legostobább,
legelvtelenebb (és így tovább) „ g y ő z " , a
nevetséges. Nevetséges, hogy olyanok
emlegetnek árulást, akiknek


