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Bukaresti színházi esték

A Bulandra és a Kis Színház előadásai

Veszendőbe ment reggel

A cselekmény helyszíne: az emlékezet.
Két asszony múltidéző dialógusából kere-
kedik ki a vissza-visszajátszott történet,
az emlékezés képzettársításos szeszélyei
szerint. Ivona, a deklasszált „úri família"
sarja és az egykori varrólány, a korosodó
Vica beszélgetéséből, aki tanúja volt a
jobb napokat látott család életének.

Szűrt fények, nyomasztó atmoszféra. A
kovácsoltvas kapu hajdan előkelő, mára
lepusztult villa előtt zárul, amelynek
kopott társalgója szolgál egyébként a szá-
zadelőig visszapergetett történet színhe-
lyéül. Előkelő bukaresti család valami-
kori fénykora, lebomlása, kálváriája raj-
zolódik ki a szereplők idézte epizódfü-
zérből, miközben elzúg fejük felett a
történelem.

A széthulló nagy családok regényirodal-
mának remekei közismertek (Balzactól du
Gard-ig, Manntól Bulgakovig). Gabriela
Adamsteanu nemrég megjelent, díjazott
regénye, a Veszendőbe ment reggel
(Dimineata pierdutá) inkább a francia
próza finoman árnyalt kor- és jellemfestő
ecsetkezelésére, az asszociációrengeteg-
ben könnyed biztonsággal tájékozódó haj-
lékonyságára emlékeztet.

A kiváló rendezőnő, Catalina Buzoianu
a képzettársítások, áttűnések bravúros
játékává varázsolta a nagy sikerű regény
maga készítette adaptációját. Az átdol-
gozó - a rendezői látásmód szervezőere-
jének jóvoltából is - ritmikus-arányos,
lendületes cselekménnyé szerkesztette a
regény epikáját. Párhuzamos, jelen idejű,
de múltat idéző monológok váltakoznak a
föl- és megidézett hősök és események
múlt idejű jeleneteivel.

A múlt és jelen szembesítése Mihai
Mádescu atmoszférakeltő és jelképes
szcenikai keretében történik. A jelenetek
szimultanizmusa és egymásutánisága a
nézői ráció, asszociálókészség és érzelmi
befogadóképesség szüntelen serkentésére
szolgál. A Bulandra Színház épületében a
színészek a két oldalerkélyt is bejátsszák,
így az arénaszínpadot körül-ülő közönség
magamagát is a látvány részesének érzi.
A rendezőnő - akit egyéb-ként is a
vizuális metaforák nagyszerű alkotójaként
tart számon a színházi szak-

ma - festői képekben, felfokozott hangu-
latú látványban idézi fel a hétköznapi
eseményeket, a család életének forduló-
pontjait. A plasztikusan komponált jele-
netek harmóniáját fokozza a színészek
testkultúrájának, kifejezőerejének párat-
lanul pontos és takarékos kamatoztatása.
Minden gesztusnak, mozdulatnak evo-
katív, jellemábrázoló és hangulati értéke
van, már-már bűvös összhangban az elénk
táruló, sokrétű és jelképes látvánnyal.
Nem sok rendező képes ilyen szuggesztí-
ven hasznosítani a modern színjátszás
egyik nagy vívmányát, az érzelmi mozgó-
sítás művészetét - anélkül, hogy
visszaélne a hatásos eszközökkel,
anélkül, hogy a pontos, szigorú kifejezés
meg az érzelmi sugallat kényes
egyensúlyát fölbillentené. Buzoianu
ellenpontozással szerkeszt: a groteszk
mozzanatot lírai ellágyulás váltja fel, a
professzor retorikájának pátoszát a
hétköznapi szenvedés naturalizmusa
szakítja félbe, a komikus esendőséget a
tragikus fenség semlegesíti, a
jelenvalóságra a történelmi távlat
villanófénye vet csóvát.

Vica kettős szereposztása - kétféle
tipológiája - kétféle izgalmas teljesít-
ményt eredményez. Tamara Buciuceanu,
illetve Zoe Muscan valósággal a hátán
hordozza az előadást. Az előbbi az esz-
közök páratlan gazdagságával, fájdalmas
humorral idézi fel az élet taposómalmá-
ban törődött, megfáradt asszony portré-
ját, akitől nem állnak távol a megélheté-
sért „bevetett" apró csalafintaságok sem.
Zoe Muscan viszont - aki hosszú évekig a
marosvásárhelyi színház tagjaként szer-
zett megbecsülést - ritka drámai erővel
töltötte fel Vica panaszos kitöréseit. Szá-
nalmas, de hősies donquijotizmusába em-
berség, empátia, palástolt fájdalom vegyül.
A darabos munkásasszony eldurvult hang-
hordozása mögött segítőkészség érződik.
Amikor meg önnön emlékeinek síkján
éli-szemléli a múlt színpadra idézett
eseményeit - Buciuceanu és Muscan jelen-
léte egyaránt szerény, de nyomatékos.

A kényszerpályán mozgó, sebzett lelkű
hősnő kifinomult lényét teremti meg Gina
Patrichi: Ivona egy anakronisztikus világ
itt felejtett, szenvedő alanya. Jel-
lemábrázolását az emlékezés lírája lengi
be. Virtuóz játékkal kápráztatja el nézőit
Sophie alakítója, Rodica Tapalagá: a csa-
podár feleség, az önző, elkényeztetett
úrinő, a gyász külsőségeiben pávázó víg
özvegy, majd az idő kizökkentette, magá-
ra utalt idős nő, végül a tébolyult élő-
halott megkapóan őszinte portréját nyújt-
ja a végletesen változatos élethelyzetek

pillanatnyi váltakozása szerint, a távol-
ságtartás csöppnyi iróniájával fűszerezve
alakítását. Elvont eszmékből és diszkréten
jelzett fájdalomból szőtte Mironescu pro-
fesszor képmását Victor Rebengiuc: a föl-
világosult, humánus politikus, az „elit"
értelmiségi álarca mögött felsejlik a halál-
ra készülő beteg és megcsalt férfi
szemérmes bánata. A groteszk
karikatúrától a tragikus fölemelkedésig
ível Irina Petrescu ironikus játéka: a
lelkesen politizáló süldő lánytól az
excentrikus divatszalon-tulajdonosnőn át
a meghurcolt, haldokló Margot tanti
végsőjelenetéig. Sorsának tragikus
tanulsága eggyéolvad a többi esendő
szereplő pályaívének tanulságával.

Az előadás megrendítő záróakkordja
sokáig visszhangzik majd a néző emléke-
zetében. Az elmúlt évek kiugró színházi
eseménye a Veszendőbe ment reggel.

Az Ördög és a Jóisten

Sartre legelvontabb drámája, Az Ördög és
a Jóisten Silviu Purcárete értelmezésé-
ben a bukaresti Kis Színházban csaknem
olyan befogadhatónak bizonyult, mint
egy közismert Shakespeare-királydráma.
Puritán szigor s a képzelőerő szuggeszti-
vitása párosul a szokatlan látomásban,
parabolába illeszkedő, logikus színpadi
szituációk rajzolódnak ki a lecsupaszított
játéktéren.

A színpadkép (A. Leonescu) rozsdás-
barna cirkuszi sátor barlangszerű belsejét
ábrázolja, a tizenhatodik századbeli
vallási villongások, háborús vérengzések,
a katonai terror s a lázadást szító paraszti
nyomor jeleneteinek egyként alkalmas
játékteret nyújtva. A sátorbelső vásznára
vetített képek hol vészjósló, hol
csüggesztő hátterül szolgálnak. Akárha
Dante poklának bugyrait látogatná végig
a színjáték főhőse - a morális válsztás
végletei közt hányódó Götz -, azzal a kü-
lönbséggel, hogy maga is aktív részese,
provokálója és szenvedője e pokolbeli
sorsvállalásnak. Mert a történelem szerint
„vaskezű" lovagként rettegett hadvezér -
a sartre-i filozófia színpadi letéteményese
- végigjárta a parasztháborúk szaggatta
Németföld valamennyi kétes
„karrierlehetőségét", gátlástalan hitsze-
gőként csapódva egyik szövetségestől a
másikhoz, mígnem a lázongó parasztság
vezérévé nem vált. Csakúgy, mint hiteles
történelmi előképe, Götz von Berlichin-
gen (s Goethe azonos című drámájának
hőse).

Sartre-t korántsem a „köpönyegforga-
tás" történelmi tényei izgatták Götz egyé-
niségében, s még csak nem is egy köz-



ismert magatartásforma lélektani elem-
zése. A főhőst bölcseletének eleven hor-
dozójává avatta. Ily módon Götz a sors
kínálta választási lehetőségek között vá-
logat, valahányszor fontos helyzetekben
döntést hoz: az önmegvalósítás keserves
próbatételeit járja végig. Nem érdekből
cselekszik tehát, amikor hadvezérként
gyilkol, hitet szeg, mészárol, sem amikor
- döntő fordulattal - a Jó abszolútumának
kíván engedelmeskedni, hanem ön-maga
kiteljesítését, léte értelmét keresi.
Egyszóval, az egzisztencialista filozófia
törvényeit éli. Tragikus vétségeinek, té-
vedéseinek, naiv választásainak pokol-
bugyrait megjárva rá kell döbbennie, hogy
csak akkor teljesítheti ki egyéniségét, ha
az emberi közösséget igyekszik jóra segí-
teni. Különben - „az üres égbolttal a feje
fölött" - végzetesen magára marad.

Három évtizeddel az ősbemutató után
Silviu Purcárete látomásában a főhős - az
elmúlt negyedszázad tapasztalatait is
megélve - erőteljesebben kapcsolódik a
militarizmus szelleméhez; darabbeli
cselekedetei érdesebb-keményebb, el-
ítélőbb kontroll alá esnek. Önnön világ-
képéről is számot ad a rendező, amikor
Götz kezdeti önkényeskedését, háborús
rémtetteit és politikai fondorlatait a ke-
gyetlen színház stíluseszközeinek hatá-
sosságával ábrázolja, és nem ad fölmen-
tést a Jó szolgálatába szegődött hősnek.
Götz egyhangú-gépies „szeretetsziszté-
mája" korántsem válik jámbor híveinek
javára: mintha ezúttal is csak a maga
uralmának szeszélyes játékszerei volná-
nak kis közösségének frázist szajkózó
tagjai. Mert a „Napállam" lakóinak reális
igényeit, szükségszerű fölvértezését a
külső erőszakkal szemben figyelmen kí-
vül hagyja.

A rendező szemében Götz groteszk
hős, egy pontosan komponált tragikus
persziflázs központi szereplője, akit ön-
kiteljesítő mámorában csaknem hidegen
hagy, hogy választásaiban a Jó vagy a
Rossz parancsait követi-e, hogy pusztít-e
vagy üres szeretetet papol. Ilyenformán
Dan Condurache virtuóz játékában egy
könnyedségében kegyetlen, környezete
számára szeszélyes, enerváltsága mögött
cinikus értelmiségi lép föl a militarizmus
- jelmezében is a nácizmust társító, de
általánosítható érvényű - mefisztó-fekete
uniformisában, amelyet később egy hamis
népboldogító, magányos próféta vedlett
koldusrongyaira vált föl. Ám da-
rócköntöse alól továbbra is fenyegetően
kandikál ki hajdani katonacsizmája. E két,
végletesen ellentétes magatartás mögött

a figura csöppet sem változik. A színész
jelzi, hogy a fanatizmus mindkét arca
egyaránt veszélyes. Götz végletes szem-
lélete hasonló csődöt jelent a magánélet-
ben is: a rabnőként magához láncolt, meg-
alázott Katharinával éppoly lehetetlen az
igazi kapcsolatteremtése, mint a Hildával
való, a nőben pusztán eszmetársat és
nem szerelmi partnert kereső szerelmé-
ben. Míg Sartre megcsúfolt, ám bosszú-
szomjas Katharinájában még él egy sze-
mernyi önérzet, Monica Ghiutá alakítá-
sában inkább a meghunyászkodás domi-
nál. Es a kiszolgáltatott nő védtelensége.

A rendező tetemes húzásokkal a több
eseményszálból font, szerteágazó cse-
lekmény fővonalára igyekszik szűkíteni
a bonyolult képrendszert. Mondhatni,
saját színpadi verziót készített, ami világ-
szerte „bevett" szokás lett. Egyszerűsíté-
sének viszont áldozatul esik sok olyan
fontos filozófiai gondolatot hordozó pár-
beszéd, illetve monológ, amely a főhős
cselekedeteinek sartre-i mozgatórugóit
hivatott indokolni. Götz nem egy dön-
tése, „választása" így indokolatlan ma-
rad, a karakter fejlődésében fehér foltok
mutatkoznak. Ennek következtében erőt-
lenebbé válik a darabban roppant súllyal
szereplő változatos társadalmi ellentétek
képviseltetése; példának okáért a pa-
rasztlázadás kétféle ideológiájának szem-
besítése (Nasty és Karl vérszegény figu-
rákká sápadnak), vagy az Érsek minden
hájjal megkent, demagóg alakja (a figurát

és a lényeges darabindító jelenetet ki-
hagyják). A társadalmi tabló leszűkítése
csorbítja az egyébként szuggesztív ren-
dezői látomás gondolati univerzumát.
Annál sugallatosabb a Sartre-féle abszurd
társadalom képi megjelenítése. A plasz-
tikusan komponált jelenetek füzére a
németalföldi festők látomásos, paraszti
témájú vásznait idézi emlékezetünkbe.
Mintha Bosch fantasztikus víziói eleve-
nednének meg, Breughel és társai paraszti
realizmusával elegyítve. A stilizáció jól
megfér a „fejtetőre állított" naturalista
képekkel. Az előadás legalább annyira
hat metakommunikációs úton nézőinek
érzelmi világára, mint szikár értelmére.
Holott Sartre intellektualizmussal telített
szövege, elmélkedése nem sok tám-
pontot szolgáltat a látványteremtés szá-
mára. A rendezés érdeme, hogy a festői,
ám bizarr kompozícióit mindenkor alá-
rendeli a jól megszabott dramaturgiai
funkciónak és a stiláris fegyelemnek. Így
megteremti a roppant terjedelmű színjá-
ték tizenegy képének színpadi egységét,
belső logikáját, szabályos ritmusát, esz-
tétikai harmóniáját: a diszharmonikus
világ harmonikus képi tükrözését. Noha
játékstílusában többnyire az expresszio-
nizmus meg a belőle sarjadó kegyetlen
színház gesztusnyelvével él, víziójában
helyet kapnak a szimbolizmus mértékkel
és mindig indokoltan adagolt motívumai
is. Jelképpé nő például - mint az erősza-
kos halál, a mártírium szimbóluma, illet-

Katharina (Monica Ghiuta) és Götz (Dan Condurache) a bukaresti Kis Színház Sartre-bemutatójában



szín háztörténet

ve nyomasztó, titokzatos mementó - a
színpadképet uraló, daróclepelbe bugyo-
lált, hatalmas tetem, amely eleitől végig a
keresztre feszített dermedtségével függ a
játék fókuszában, egy zsinórpadlásról
lelógó kötélcsomón. Nem véletlen, hogy
Götz végső választásának pillanatában -
miután végzett magányos próféta mi-
voltával is - lerántja a vastag vászonlep-
let, hogy borzadva fedje föl a kínokba me-
revedett, nagyon is emberi szenvedések
nyomait viselő test borzalmait, véres zsi-
gereit, fölfoszlott izmait - akár egy hábo-
rús áldozat kiáltó jelképét; vagy Katha-
rina, aki kutyahűséggel tűri a démoni
Götz megalázásait, mint kezes „háziállat"
(Sartre nevezi így) időnként egy szűk
ketrecben húzza meg magát. A parabola
kifejezőeszközeit leljük meg Götz utó-
pisztikus uralmának groteszk persziflá-
zsában: a szeretet és a jámborság szemé-
lyiségvesztett boldogítottjainak instruált
kóruspantomimjében.

A „vér és arany" bűvöletében forgó
világ abszurditásának - Sartre szellemé-
ben való - reprodukálása a tótágast állított
reális helyzetek groteszk megvilágí-
tásából fakad. Elborzasztó és iszonyat-
keltő, lényegfeltáró és sosem illusztratív a
tömör, fenyegető gesztusokból kibomló
háborús tabló. A színészek pszichofizikai
expresszivitására épül a kegyetlen
színházra utaló játékstílus, a színpad üres
terének groteszk mozgáskompozíciókkal
való benépesítése. Ennek egyik legszebb
példája a templomba menekült,
kiszolgáltatott parasztok megrendítően
szuggesztív, breugheli kompozíciója. E
szegény páriák „kórusa" fölé magasodik
Hilda (Carmen Galin), a "Jó" Götz polé-
mikus, női szellemi partnere. De a főhős
„Ördög adta" ellenlábasának, vitaszelle-
mének, második énjének, Heinrichnek, a
kiugrott papnak a megformálásakor erőt-
lennek bizonyult N. Pomoje igyekezete,
holott Götz valahány döntését, s ezáltal a
színjáték fordulatait is, voltaképpen a vele
való vita hevében foganatosítja.

Harmadszázaddal az ősbemutató után a
történelem tanulságaképpen - gondolja
tovább az író eredeti kérdésföltevéseit a
Kis Színház felzaklató, korszerű produk-
ciójának rendezője - mi sem kárhozato-
sabb, minta tömeg manipulálása és az erő-
szak. A lét nagy válaszútjain felelős dön-
téssel kell kitérnünk a meddő kihívások
kísértése elől. A főhős - aki a Lucifer
vezérelte Ádámhoz, illetve Goethe Faust-
jához hasonlóan az emberi lét legfőbb stá-
cióit járja végig - végső soron az emberbe
vetett bizalom, a közösségért vállalt küz-
delem hevében találhat önmagára.

SZIGETHY GÁBOR

Latinovits Zoltán cédulái

Balla István asztalosmestert feltehetően
nem izgatta, hogy kitűnő érettségi bizo-
nyítvánnyal a zsebében 1949 őszén miért
lett asztalostanuló Latinovits Zoltán.

Nagyot fordult a világ: minden meg-
történhet. Latinovits Zoltán nem tanulta
ki az asztalosmesterséget, segédmunkás-
nak állt, aztán műegyetemista lett. S ami-
kor 1956 nyarán kezébe vette kitűnő épí-
tészmérnöki diplomáját, vonatra szállt, s
kopott kofferével elindult Debrecenbe -
segédszínésznek.

Az üstökösök szabálytalan pályán fut-
nak, nagy fénnyel jönnek, hirtelen tűn-
nek el.

Mindenki másmilyennek látja ragyo-
gásuk, mindenki azt hiszi: ő látta ponto-
san, mint izzott fel, mint hamvadt el ég-
boltunkon az elsuhanó csillag.

Akik itt maradtunk, próbáljuk megfej-
teni a múltat.

A Colosseum széthordott köveiből fel-
épült egy csodálatos város, amely emlé-
keztetett a hajdani Rómára. A régi kövek-
ből új Róma épült. De nem Róma épült
újjá. Újabb és újabb rétegeket ásunk ki a
múltból, köveket, kövületeket, oszlopo-
kat, márványba vésett feliratokat: újra és
újra felépítjük Rómát. Jelen idejűvé vará-
zsoljuk a múltat.

Dobozokban, irattartókban, borítékok-
ban újságok, papírok, cédulák: Latinovits
Zoltán életének rejtekező törmelékei.

Egy portré szilánkjai? Vagy szilánkok,
amelyekből talán arckép kerekedik?

Sárgult papírlap, néhány sornyi írás.
„Alulírott ezennel beleegyezem abba,

hogy fiam, Latinovits Zoltán asztalosta-
nulónak szerződjön.
Bpest. 1949. X. 17.

Frenreisz Istvánné
Gundel Katalin"

Latinovits Zoltán könyvében, a Ködszur-
kálóban részletesen elmesélte Balla István
asztalosműhelyében töltött napjai-nak
történetét. Fennmaradt az 1949. október
24-én aláírt A 627-es számú Iparos-
tanuló szerződés, amely szerint a tanu-
lóidő tartama három év, 1949. október
17-én kezdődött, s 1952. október 17-én ér
véget. A szerződés hátoldalán néhány
hivatalos megjegyzés. „A szerződés fel-

bontásáról tudomásom van és beleegye-
zem. Balla István asztalosmester B.pest.
IX. Ráday u. 61. 1950. III. 22." Alatta dr.
Frenreisz Istvánné aláírása. Március 29-
én az aktára rávezették a hivatalos zára-
dékot: „Közös megegyezéssel felbontva",
valaki aláírta és ráütötte a Munka-
erőtartalékok Hivatala 17. számú kiren-
deltségének hosszú pecsétjét. Az, ügy
hivatalosan lezárult. A szerződés szöve-
gét böngészve az is megfejthető, miért
volt szükség a fent idézett kis cédulára. A
szerződés szerint ugyanis a tanuló törvé-
nyes képviselője Latinovits Oszkár gaz-
dálkodó, azonban a tanuló, a mester és a
munkaerő-gazdálkodási hatóság aláírása
mellett a törvényes képviselő rubrikája
üres. Feltehetően Latinovits Oszkár hi-
ányzó, valószínűleg az idő tájt megsze-
rezhetetlen aláírásának pótlásául került
sor Latinovits Zoltán édesanyjának külön
nyilatkozatára. Az ügy így volt törvényes
és rendben lévő, s 1950. március 22-ig
Latinovits Zoltán a Ráday utcai asz-
talosműhelyben dolgozott: „Asztalosta-
nonc lettem heti 40 forinttal és tanonc-
iskolával."

A Ködszurkáló lapjai őrzik számunk-ra
e régi napok hiteles emlékeit. Erről a fél
évről érdemben többet akkor sem tudunk
meg, ha áttanulmányozunk né-hány poros
cédulát. Amit e papírok el-árulnak, csak
hivatalos részletek.

Vagy mégsem?
Vidéki színész korában Latinovits Zol-

tán több mint harminc albérletben lakott,
s amíg sasfészeknek becézett háza a
hetvenes évek elején Budán felépült,
majd mindig vándorúton volt különböző
albérletek és lakások között.

Fontos papírok, okmányok, kéziratok
elvesztek, elkallódtak az évtizedek során.
Kézzel írott munkái eredeti példányait
Latinovits Zoltán ötletszerűen őrizte meg.
Fiatal színész korában - a pályakezdés
mámorában - még minden színházi
előadásról, amelyben részt vett, egybe-
gyűjtötte a fényképeket, hátukon felje-
gyezte a képen látható személyek nevét, s
gyakorta egy-egy idézettel rögzítette: az
előadás mely pillanatát örökítette meg a
fénykép. Később erre már nem futotta
idejéből, olykor nagy jelentőségű előadá-
sokról egyetlen képet, kritikát sem őrzött.
Gyorsuló, lázas zaklatottságú művész-
életében egyre kevesebb ideje maradt az
elsuhanó pillanatok tárgyi emlékeinek
megőrzésére.

Érettségi bizonyítványának hátán fe-
ketekávés pohár foltja éktelenkedik. Szü-
letési anyakönyvi kivonata a sokszori


