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Vállalni a felelősséget
Ascher Tamás

- Ballagtunk a színház folyosóján, és
számonkérőn szólt rád valaki, hogy
nincsen kitéve az egyik produkció
próbarendje. Neked, főrendezőnek jó az,
hogy egy másik rendező adminisztrációjával
kell foglalkoznod?
 Nem az a lényeg, jó-e vagy rossz,

hanem hogy eredményes-e. Ha az ember
szóvá tesz valami hibát vagy mulasztást,
az a szándék is mozgatja, hogy ez a hiba
soha többé ne forduljon elő, ezentúl min-
denki magától is tudja, mi a helyes megol-
dás - azaz tudatosan vagy öntudatlanul, de
az egész világ működésében szeretne
vala-mit megjavítani. Nos, ez elég ok
nekem, hogy tevékenykedjem, bár
nyilvánvalóan ritkán koronázza
működésemet az imént említett végleges
siker.

 Segíti vagy hátráltatja a rendezői
munkát a vezetői pozíció?
 A rendező szeretné a megfelelő

munkafeltételeket, és ezt nem tudja más
biztosítani, csak ő maga - hiszen ő tudja,
mire van szüksége. Szülessen tehát oly-
kor gyengébb produkció amiatt, hogy a
rendezőt vezetői feladatok terhelik - ő
azért ezeket a feladatokat a művészi
munka érdekében vállalja. Ha X elvál-

lalja, hogy főrendező lesz, nyilván azért
teszi, mert nem akarja, hogy más diktálja
neki a feltételeket. Ez az egész tehát szük-
ségszerűség - egy autonóm személyiség,
egy erőszakos ember akar valamit csinálni,
ezért a maga kezébe veszi az intézmény
minden elemét. Van itt persze egy csapda.
A pozícióval együtt jár egy csomó olyan
felelősség, aminek az égvilágon semmi
köze a saját munkájához - lásd: próba-
tábla. A nagy rendezők színházában több-
nyire egyetlen rendező van, ők maguk:
Strehler, Kantor, Ljubimov... Magyaror-
szágon más típusú színház alakult ki. Itt a
főrendező azt vállalja, hogy megteremti a
megfelelő feltételeket a többi rendezőnek
is. Ezt csak ott érdemes csinálni, ahol sike-
rül megtalálnia valóban együttműködésre
képes rendezőket. Kaposváron a hetvenes
években Zsámbéki és Babarczy hosszú
ideig jó feltételeket teremtettek nekem.
Ehhez az is hozzátartozott, hogy a többi
beosztott rendező értékes ember volt,
hasonló tehetségű, hasonló ízlésű embe-
rekkel dolgozhattak a színészek. Így lett ez
az egész szövetség és összetartó erő -
amiben a terhek megoszlanak, és ebben
rám akkor a kisebb teher jutott. De jól
megfigyeltem a működés elvét, így most
természetes számomra, hogy nagyobb
részt vállaljak a dolgok működtetéséből.
Így jutunk vissza a huszadrangú kérdés-
hez: gondoskodnom kell például arról,
hogy a nálunk alkalmazásban álló írógé-
pelő személy időben megkapja a próbaren-
det, és ki tudja tenni a táblára.

- Más típusú színházat említesz: ez egy
társadalmi-színházi struktúra eredménye,
vagy hiányoznak a nagy, színházteremtő
egyéniségek?
 Talán mindkettőről szó van. De ez

nem magyar jelenség. Peter Stein éveken
át a nyugat-berlini Schaubühne főrende-
zője volt, de mellette kiválóan dolgozott
Klaus Michael Grüber. Nagy a szerepük
az illető ország hagyományainak. Német-
országban és Magyarországon a színhá-
zak nagyobb intézmények, nem egy em-
ber körül jönnek létre. Három-négy ren-
dező dolgozik együtt, közülük az egyik
vállalja a felelősséget a közös munkáért.
Magyarországon az elmúlt harminc-negy-
ven évben nem termett vezető egyénisé-
gek sokasága. Létezik kontraszelekció a
főiskolán is - a felvételiken jobban szere-
tik a puhább, mások vezetését könnyen
elfogadó embereket, az autonóm szemé-
lyiség gyakran szemet szúr és távol tartatik.
 Ha van egy rendező-igazgató, akkor

miért van szükség főrendezőre? Le van
neked írva a munkaköri kötelességed?
 Nem tudom, biztosan. Azt sem tu-

dom, szükség van-e itt főrendezőre. Ha
van egy olyan vezető személyiség, mint
Babarczy, akkor nincs is igazából szük-
ség rá. Természetesen jól vezetné a szín-
házat egyedül is, és lehet, hogy én is. De
hát ez így sokkal egyszerűbb: megoszlik
a munka és a felelősség. Jelentős felelős-
sége van a többi rendezőnek is. A húsz-
tagú művészeti tanács olyan intézmény,
amely ellát bizonyos jogköröket, ezáltal
terhet vesz le az igazgató és a főrendező
válláról. Természetesen „nyomást gyako-
rolhatunk", manipulálhatjuk őket - csak
hát ez a tanács is kemény legényekből áll.
 Mi a különbség ebből a szempontból

Ascher Tamás főrendező és Ács János vagy
Gothár Péter rendezők között?
 Ha kedvük van, ők is felelősséggel

tartoznak itt mindenért. Én akkor is, ha
nincs kedvem. Ok is itt vannak egy főpró-
bahéten vagy bemutatón - ha nincs más
dolguk. Nekem nem lehet - vagy csak
kivételesen lehet - más dolgom.
 Szövetségről beszéltél. Mit jelent ez?
 Gondolkodásmód és ízlés hasonlósága

köt össze bennünket. Babarczy a tanárom
volt, ennek a nyoma most is megvan. Én ma
is sok mindenben elfogadom a véleményét,
például pedagógiai, színházszervezési kérdé-
sekben hallgatok rá, mert több tapasztalattal
rendelkezik, és talán az ösztönei is jobbak.
 Feltehetőleg jobbnak találod azt, ha

az igazgató egy személyben rendező is.
 Mi az, hogy igazgató? Végül is van

egy olyan munkatársunk is, aki a színház
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adminisztratív irányításával foglalkozik.
Őt is igazgatónak nevezik. Babarczy tu-
lajdonképpen művészeti vezető. Mivel
pedig egy művészeti vezetőnek hatéko-
nyan bele kell szólnia a művészeti ügyek-
be, legjobb, ha rendező is egy személyben.
Szükség van tehát rendező-vezetőre is, és
egy olyan emberre, aki nap mint nap bejön
és intézi az adminisztrációt, amibe az is
beletartozik, hogy a színésznek van-e la-
kása, mennyi pénzért szerződnek a vendé-
gek, a zenészek stb. . . .

 Az általad említett szövetség a szín-
házaink nagy részében meglévő merev és
torz hierarchiát száműzte?
 Nálunk is van hierarchia. Színház

enélkül nem létezhet. A művészeti tanács
van nagyjából a hierarchia csúcsán.

 Nézzünk konkrétumot, a műsorterv
összeállítását!
 Legtöbb színházunkban ez úgy

zajlik, hogy a vezető rendező választ
magának két darabot, a többiek pedig -
kicsit sarkítva fogalmazok - a maradékon,
vagyis az ilyen-olyan szempontokból
muszáj-feladatokon osztozhatnak.
Elképzelhető persze olyan vezető, aki
toleráns, és áldozatként maga vállalja a
kötelezőt.

 Ilyen is van? Ismersz ilyet? Én nem
ismerek.
 Olyanokat ismerek, akik toleráns-nak

tartják magukat.
 Mi elkezdünk beszélgetni tavasztájt.

Ki mit szeretne, mire volna szükség, és ez
lassacskán formálódik. Nekem az igazi
nehézséget az jelenti, hogy kiválasszam azt a
dara-bot, amit szeretnék. Ebben nem egy
külső erő vagy hatalom gátol, hanem
önmagam. Minél öregebb az ember, annál
nehezebb megtalálnia azt, amit igazán
szeretne, ami igazán tűzbe hozza, amihez
megvannak a színészek, a közönségnek is
tetszik. . . Tehát sokat beszélgetünk,
próbáljuk kiszagolni, mire volna most
szükség. Szerencsére annyi jó van a
világon. Nem kell hatalmi szóval élni. Egy
közös gond van: mire van szükség a
világban, mire van szükségük a színészek-
nek, hogyan lesznek jó szereposztások. Ez a
döntő. s itt dörömbölnek a kapukon azok,
akik dolgozni szeretnének. Ha egy rendező-
nek nincsen kedve valamihez, azonnal
jelentkezik egy-két színész, segédrendező,
vendégrendező, hogy majd ő megcsinálja.

 Mindabból, amit elmondtál, arra kö-
vetkeztetek, hogy a kaposvári vezetési me-
chanizmus számodra ideális.
 A létezők közül ez a legideálisabb.

Az akadályok nem kívül vannak, hanem
elsősorban bennem. Én nagyon szeretnék
egészen másfajta színházat is csinálni. De
erről majd máskor beszéljünk.

A színház
nem demokratikus intézmény Babarczy
László

- A színházi vezetés problémái Magyaror-
szágon egy igazságtalan értékrendhez iga-
zodó hierarchia mechanizmusából követ-
keznek, korántsem demokratikusak - leké-
peznek egy elavult társadalmi szerkezetet.
 Először is: a színház nem demokra-

tikus intézmény. Itt szó nem lehet de-
mokráciáról. Valakiknek kemény kézzel
vezetniük kell, különben nem működik. Ezt
mostanában mindenütt kezdik felismerni. A
munkahelyeken dolgozni kell, a munkához
fegyelemre van szükség, ez pedig
kellemetlen dolgokkal jár. Rend-nek kell
lenni. Az a bizonyos „munka-helyi
demokrácia" - amit néhány évtizede a
társadalmi demokrácia pótlékaként
feltaláltak - az ország egyik tönkretevője, a
sok közül. Mindettől függetlenül - a
színház különösképpen nem demokratikus
intézmény. Itt hierarchiák vannak - ezek jó
esetben a tehetségen, a hatékonyságon és
az elért szakmai eredményeken alapulnak,
rossz esetben a bürokrácia szüleményei.
Ahol a rangsornak nincsen belső, lelkek
mélyén létrejött elismerése, ha-nem egy
deklarált, kinevezett hatalom működik, ott
borzalmas állapotok uralkodnak.
 Nem arról van-e szó, hogy rosszul,

mindenáron egyenlősdiként értelmezzük a
demokráciát?
 A demokrácia a különböző irányba

ható akaratok eredőjeként létrejött dön-
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tést biztosítja. A színház brutálisan más.
Valamilyen kényszer mindig meghatá-
rozza a létrehozandó produkciókat. Mi
Kaposváron tulajdonképpen nagyon de-
mokratikusak vagyunk. Azért hangsú-
lyozom az ellenkezőjét, hogy megmutas-
sam: a Kaposvárról szóló közhelyek mit
takarnak igazából. Döntések vannak, eze-
ket egy-két ember hozza, a többiek pedig
végrehajtják őket. Más kérdés, hogy a
döntésekbe a közérdek majdnem mindig
be van kalkulálva. Itt van például a Művé-
szeti Tanács. Ez bizonyos hatalmat gyako-
rol: szerződtet, elbocsát, fegyelmit ad, dönt
a bér- és jutalmazási stratégiák felől.

 Ha tehát neked, igazgatónak valaki-
vel bajod v a n . . .

- . . .nem tudom elbocsátani a
Művészeti Tanács jóváhagyása nélkül.
Önként lemondtam erről a jogomról. Ez
nem állami döntés, ez az én döntésem. Be
is tartom. Nem tudok embert felvenni,
kirúgni - nélkülük. Ez a tanács össze-tartó
erőként is működik.

 Neked, igazgatónak jó vagy rossz a
Művészeti Tanács létezése?

 Jó.
 Kényelmes vagy kényelmetlen?
 Így már nem tudok válaszolni. Néha

nagyon kényelmetlen, mert nagyon heves
vitákon kell érvényesíteni, amit akarok - és
ez néha nem is sikerül. Viszont ad
bizonyos nyugalmat. Azt a fajta nyugal-
mat, hogy a megszületett döntés megala-
pozott és megvalósítható. A Művészeti



Tanács tagjait én jelöltem ki, a tagok
menet közben persze változnak, és az
összetétel egyre kevésbé hasonlít az ere-
detihez. De ez nem baj.

 Egyes színházakban rendezőből lesz
az igazgató, másutt hivatalnokból. Melyi-
ket tartod jobbnak?
 Nincs recept. Vannak nagyon nagy

tehetségű művészek, akik képtelenek em-
bereket irányítani. Csak bajt csinálnak.
Vagy olyanfajta önkényt valósítanak meg,
ami egészségtelen és nem fejlődőképes. A
tehetséges emberek jelentős hányada
ilyen. Ugyanakkor a különböző hivatal-
nokok, akiket időnként színházak élére
raknak, gyalázatos kudarcokat szoktak
vallani. Vannak persze kivételek. Nem
kizárt, de nem is tipikus, hogy valaki a
bürokráciából érkezve beválik mint szín-
házigazgató. Általában nem válik be.
Nehéz dolog a vezető kiválasztása. Nem
is működik nálunk.

 Hogyan működik?
 Sehogyan. Nincsen káderpolitika.

Nincsen semmi. Még talán az utóbbi idő-
ben bevezetett pályázati rendszer segített
valamit. Egy-két esetben - például Bálint
András esetében - bevált. Működő,
érdekes színházat csinál. És persze van
egy természetes kiválasztódási folyamat
is - ha hagyják, hogy ez érvénye-süljön.

 Ez utóbbi elegendő is lenne - ha
hagynák?
 Ez alapvetően attól a szellemtől

függ, ami a különböző bürókat - külö-
nösképp az oktatási intézményeket, irá-
nyítókat - meghatározza. Konkrétan, ma a
mi területünkön a fiatalok között nin-
csenek olyan ütőképes személyiségek,
akik egymással versengve küzdenének a
színházak vezetéséért. Ezért óriási fele-
lősség terheli azt a pedagógiai programot,
amiben kiválasztották azokat az
embereket, akik jelenleg színházművé-
szettel foglalkoznak.

 A Színházművészeti Főiskoláról be-
szélsz. Két esztendővel ezelőtt - amikor a
főiskoláról készítettem interjúsorozatot -
nem vállaltad a beszélgetést. Talán nem is
emlékszel...

- . . .de igen. Azt mondtam, hogy nem
vagyok hajlandó ebben részt venni. Mert
puccsban nem veszek részt. Az akkor egy
központi utasításra a főiskola ellen
intézett gyermeteg támadás része volt. Te
talán nem is tudod ezt.

 Nem tudom, nem tudtam.
 De én tudtam. Tudtam, mire megy ki

az egész. Egy gyenge színvonalú kam-
pányt indítottak olyanok, akik - sértett

színészként vagy tehetségtelen rendező-
ként - be akartak kerülni a főiskolára.
Kiverték a tamtamot, hogy bejussanak, és
kapják azt a hat-nyolcezer forintot.
 Ezek szerint most nincs puccs,

hiszen te magad hoztad szóba a főiskolát.
 Puccs nincs, de az továbbra is igaz,

hogy a főiskola egy ideje - úgy Ascherék
évfolyama óta - középszerű és langyos
embereket favorizál. Amióta Marton,
Major, Nádasdy megszűnt rendezőket
tanítani, azóta langyos fickók tömegei
jönnek ki a főiskoláról. Ascherék 1973-
ban végeztek, másfél évtizede. Azóta csak
véletlenül volt egy-két ember, aki valamit
mutatott.
 Harmincöt-harminchat éves kor

alatt nincsenek rendezőszemélyiségek.

 Nincsenek.
 Ez hamarosan ki fog derülni.

 Már kiderült.
 Mi most vezetőkről beszélgetünk. Te

pedig folyamatosan a rendezőképzésre
utalsz.
 Mert ez a mesterség a legalkalma-

sabb arra, hogy színházvezetőket adjon.
Ezzel nem akarok senkit kizárni. Elmé-
letben színészből is lehetne vezető. De a
színészek többségének intellektuális, kul-
turális színvonala, az átfogó gondolko-
dásra való képessége meglehetősen cse-
kély. Érzelmi rohamokkal nem lehet szín-
házat vezetni. Semmilyen hangzatos szó-
noklattal nem lehet színházat vezetni.
Színházat kultúrával és intelligenciával
lehet vezetni. Ez viszont a színésztársada-
lomban hiánycikk.

 Bálint András tehát kivétel.
 Remek kivétel. De ő pályája kezde-

tétől különösen érzékeny és intelligens
lény volt. A színészek közül is azok lettek
jó vezetők, akik rendeztek is.

 Amikor tehát rendezőket vesznek fel
az arra illetékesek, akkor arra is kell-kel-
lene gondolniuk, hogy a jövő esetleges
színházi vezetőit tanítják majd.
 Hát persze. Minden rendező egy

potenciális vezérbika. Olyanokat kellene
felvenni, akik erre alkalmasak. Nem pe-
dig azokat a jól fésült gyerekeket, akik
elvéreznek az első próbánál.

 Csakhogy itt jön a felvételiztetők
szokásos érve: „kiforrott egyéniség, nem
alakítható, nem tanítható - nem érdemes
fel-venni".
 Ugyan már! Hát legyenek képesek

tanítani! Ez enervált, lusta, slampos szem-
lélet. Természetes, hogy enervált, lusta,
slampos, kényelmes emberek jönnek a
főiskoláról. A nagyobb formátumú sze-
mélyiségek üvöltöttek, veszekedtek. Ná

dasdy meg akarta ölni Szőke Pistát, olyan
dühös volt rá. Botrányok voltak. De
mégis, tanították a kemény és tehetséges
embereket, és nem gázoltak át rajtuk.
 Egy színház igazgatása rengeteg

energiát leköt. Nem megy ez a rendezői
munka rovására?
 Sokkal kényelmesebb csak rendezni.

Vágyom erre. Mindig mondom Ascher-
nek, „igazgasd már egy kicsit a színházat,
hadd legyen egy kis nyugtom!". Ő persze
nem balek, védi a saját helyzetét. Egészen
biztos, hogy az ember szabadabbnak
érezné magát szellemileg is. Ugyanakkor
az igazgatói pozíció könynyebbséget is
jelent, mert azért ha én nagyon akarok
valamit, az meg is valósul. A rendezők
többségének keményen küzdenie kell
azért, hogy azt és olyan körülmények
között rendezhesse, amit és ahogyan
szeretné. „Technikai" előnyei vannak
tehát a helyzetemnek. De közben egy
szereposztásnál engem talán jobban
befolyásol a társulat egészének
egészsége, mint az a mániám, ami az
adott darabbal kapcsolatban izgat. Sok-
szor az én feladatom, hogy kiegyenlít-
sem a társulaton belül éppen kialakuló
torzulásokat. Az adott darab ennek ter-
mészetesen kárát látja. Egy színház belső
egészsége végül is elsősorban azon mú-
lik, ki mit csinál, mennyit és miben fog-
lalkoztatják. Az igazgatói „belátás" a mű-
sorrendben is jelentkezik. Én egy kicsit
több zenéset rendezek, mint a többiek. s
rendezek gyerekdarabot is. Hogy rend és
egyensúly legyen. Ez így van. Ascher
most rendezte a Pinokkiót, én két éve
rendeztem az Ózt. Csinálunk olyat, ami
nem feltétlenül személyes mániánk, ha-
nem a színház érdeke. De nem kell ezért
könnyet ejteni. Szó sincs arról, hogy
bárki is feláldozná magát. Természetes
tehertétel ez, mint minden felelősség.
 Mi tesz valakit alkalmassá arra, hogy

színházat igazgasson?
 Nehezen tudok erre válaszolni. Nem

is biztos, hogy magam alkalmas vagyok
igazgatónak, azt meghatározni, hogy ki
alkalmas, pedig biztosan nem. Minden-
esetre sokat kell tudni. Ne titkoljuk ezt,
még ha hencegésnek tűnik is. Tizedik éve
vagyok Kaposváron igazgató, és egyelőre
még nem vonták kétségbe, jól csinálom-e.
Vagy ha igen, akkor annak nem szakmai,
hanem politikai okai voltak. Valamifajta
tudással kell rendelkezni az emberekről.
Mégpedig átlagon felüli tudással. Látom
azt, hogyan zúdítanak viharokat
igazgatók egy-egy társulatra, mert
képtelenek megérteni, hogy



világszínház

egy másik embernek mi a problémája.
Embereket, gondjaikat, tehetségüket jól
kezelni - ez talán a legfontosabb. Ez nem
azt jelenti, hogy az ember feltétlenül
udvarias vagy megértő. Megfelelő pilla-
natban kell adni a pofont. Mert azt is
kell. Es kell rendelkezni stratégiai érzék-
kel. Akinek nincs saját elképzelése és
belső tartása, az elvész. A vezetőket -
különösképpen színházban - hatalmas
energiákkal próbálják különböző érdekek
jegyében befolyásolni. Ha valakinek
nincs világképe, életstratégiája, akkor
természetesen a különböző befolyások ál-
landó áldozatává válik. A végeredmény
pedig zűrzavar és rendetlenség lesz, ami-
ben mindenki felismeri, hogy az illető
átverhető. Ennek ellen kell tudni állni.
Ellenállni az emberek hasfájásának, fan-
tazmagóriáinak, gőgjének, irigységének,
sokszor ambícióinak. Nem könnyű, mert
mindenki ravasz, mindenkinek őrületes
stratégiája van, erőszakos, harcos...
Állóképesség is kell.

 A színházak többségében van egy
igazgató és egy főrendező. Mi a feladata az
utóbbinak akkor, amikor az igazgató
maga is rendező?
 Én nem tudnék meglenni Ascher

nélkül. Teljesen mindegy, milyen címen
vagyunk itt. Talán ő se tudna itt meg-
lenni nélkülem. Együtt dolgozunk. A
rang, a hivatal csak egy érdektelen címke.
Borzalmasan nehéz egyetlen embernek
színházat vezetni. Vannak olyanok, akik-
nek az a fő céljuk, hogy kiirtsanak maguk
körül minden súlyos egyéniséget, és mo-
nolit vezetést alakítsanak ki. Ezen én
mindig csodálkozom. Nem is tudom,
hogy lehet így dolgozni. Legalábbis ára
van ennek: nagyon fontos dolgok lefara-
gódnak egy színház funkcióiból annak
érdekében, hogy kézben lehessen azt
tartani. Több - lehetőleg hasonló tehet-
ségű - embernek kell együttműködnie.
Az vitális, akkor marad élet a színház-
ban. Ehhez persze kultúra kell. Itt nálunk
a színházban senki nem akar senkit
kinyírni, senki nem elgőgösödött őrült,
aki azt gondolja, hogy mindennek úgy
kell történnie, ahogyan az ő pillanatnyi
szeszélye kívánja. Szóval kultúra kell -
és ez meglehetősen ritka ezen a tájon.

VÖLGYES PÉTER

Egy lavór víz

A Zűrzavaros éjszaka Kolozsváron

Olykor érdemesebb ünnepelni a klasszi-
kusokat, mint játszani őket. Évforduló-
kat megülni, szimpozionokat szervezni,
bölcs tanulmányokat publikálni - szóval
könyvtárak emeletes polcain felejteni,
fogadások koccintásai közé zárni, tan-
könyvek szlogenjeivel megsemmisíteni
őket békésebb és kockázatmentesebb,
mint megkockáztatni a színpadi életre
keltést. Formára adó erőfeszítéseink vál-
nak értelmetlenné, bármilyen eredmény-
nyel jár is a leporolás. Kiderülhet, hogy a
felmagasztalt szerző hallgat, mint a sír,
és az előadás „klasszikus" ürességgel
kong. A hatalom szempontjából ez a
kisebbik rossz, hisz „karót nyelt feszélye-
zettséggel továbbra is egymáshoz lehet
ütögetni a tenyereket. Nagyobb a baj, ha
az ünnepelt szerző fogadatlan ideológiai
prókátorai és tollaival ékeskedő, ám a
színházat múlt időbe képzelő áltudós
pecsenyesütögetők helyett maga szólal
meg. Megtörténhet, hogy miközben ő
már rég hátat fordított e hívságos földi
vásárnak, a színpadon oly erővel hangzik
szava, hogy érkezése még mindig túl
korainak bizonyul - illetve a magukat
találva érzők annak minősítik. Csak az
utóbbival magyarázhatjuk, hogy valaki
egyszerre lehet a „nemzet drámaírója",
„a színház Flaubert-je", „a szavak Celli-
nije", „korának legnagyobb történésze"
és ugyanakkor a színházban nemkívána-
tos személy. Szülőfaluját róla nevezik el,
de darabjait alig engedik játszani.

Caragialéról van szó. A román iroda-
lom kiemelkedő alakja letagadhatatlanul
jelen van, és jó is vele büszkélkedni. Éles
szeme, kíméletlen szigora, embertársai-
hoz ereszkedő érzékenysége és tőlük el-
szakadó, rátekintő racionalizmusa, népét
egyszerre felvállaló és megtagadó
leleplező humora európaivá emeli őt. De
nem találja saját idejét. „A mi társadal-
munkban kell egy kicsinyke türelem.
Azzal a gondolattal hallgattam és tűrtem,
hogy egyszer csak eljön az én időm is" -
mondta még a múlt században, és talán
maga sem gondolta, mennyire nem fog
hallgatni később, de talán maga sem
örülne, mennyire az ő idejét élik sokan,
több mint száz évvel a darab ősbemuta-
tója után. Ezért van gond Romániában

minden Caragiale-bemutatóval manap-
ság - legyen az román vagy magyar elő-
adás -, ezért került oly nehezen színre
Kolozsváron első műve, a Zűrzavaros
éjszaka. De színre került.

Az előadás nem politizál. Legalábbis
nem a szó durva értelmében. Nem dübö-
rög jelszavakat, és nem kacsint össze a
nézővel a színpad szélén. Csak eljátssza
Caragialét - ami azt jelenti, hogy a karak-
terek és a helyzetek elemzésekor megta-
lálja azt a mezsgyét, ami a legprimitívebb
személyes vágyak és ezek együtt
hömpölygő, díszbe öltözött közösségi
megnyilvánulásainak találkozásánál
húzódik.

Koszlott menyasszonyi fátyol alatt bol-
dogan lépdel a nép. A happy end ütődött
örömével járják a nemzeti táncot, a szür-
bát. A kielégületlenségtől majd szétcsat-
tanó Zita kisasszony biztató éjszakával
kecsegtető menyasszonyi fátyla úgy borul
a násznépre, mint Caragiale szigorú
tekintete, hősei érték híján valók.
Különbséget köztük csak a társadalmi
hierarchia teremt - és persze az az
elhanyagolható tény, ki mennyire tudta
magára kenegetni az illemtudás
látszatát. Rica levél-táros, joghallgató és
közíró tud például írni (mármint ismeri a
betűket), de tollát csak a „politizálás"
vagyis a nyilvános törleszkedés
mozgatja, sőt e fennkölt férfiúnak néha
ihlete is támad, de az ihlet születési helye
a hosszú, csíkos alsónadrágját is feszítő
intim zug. Itt a mélyben - nem gorkiji,
hanem caragialei értelem-ben -
egymáshoz merülnek az emberek. Nae
rendőrségi fogalmazó tud olvasni,
Dumitrache fakereskedő viszont nem,
de az újság nem értésében - vagyis tette-
tett értésében - ugyanolyan lustán moc-
can agysejtjük.

Nehéz Caragialét játszani: nincsenek
konfliktusok, nem feszülnek egymásnak
pozitív és negatív hősök - a figurák
értéktelensége azonos mértékű,
legfeljebb a létra alsó fokán lévők több
ütést kapnak, mint a fentiek. Akad
néhány félreértés, ám ha valaki erre építi
az előadást, akkor csak egy könnyű
szalonvígjátékot kapunk. Márpedig a
bukaresti Mahala negyed nem éppen
szalon, és benne - legalábbis a múlt
század végén - nem urak, hanem urizáló
újprimitívek laktak. A darabban
fecsegnek, kiabálnak, szaladgálnak, de
valójában alig történik valami. Dumit-
rache segédje gazdája feleségével hál, de
amikor ottfelejtett sálja előkerül az ágy-
ból - tehát amikor valami történhetne -,
a gyanútlan gazda visszaadja azt a segéd-
nek, Chiriacnak. A „cselekmény" másik
fő szála is mindössze annyi, hogy a
szere-


