
neváltozásait aszerint, hogy holtnak tartott
gazdája emlékét ápolja, vagy a „föl-
támadottat" szolgálja ismét, s levegőnek
tekinti a befurakodott Roger-t. Felföldi
Anikó (mint az akaratlanul kétférjű
Raymonde, Armand „özvegye" s Roger
felesége), Galambos Erzsi (Lysiane, az
álszende, akinek a darab több szereplő-
jével is viszonya van), Kovács Zsuzsa
(Mariette, a szobalány) nem alkotott
egyéni képet a szerepül kapott figurákról;
rutinjuk tehetetlenségi nyomatéka
mozgatta őket. Udvarias Katalin (Rou-
megous-né) groteszk színei viszont most
hatásosan érvényesültek.

Vogt Károly durva hanghordozású,
ostoba rendőrbiztosa igazi „közeg" volt,
francia változatban.

A rendező, Seregi László nem diktált
gyors tempót; ennek ellenedolgozott volna
a nehézkes technika is: a második rész
színhelyváltásai a kelleténél jobban
megakasztották az előadást. Langmár
András díszlettervező ugyanis nem szim-
bolikus, hanem voltaképpen naturális
játékteret alkotott, naturálisnak ráadásul
kissé szegényeset (aztán meg: a színpad
csekély mélysége folytán minduntalan
vonalban, operaszerűen, sokszor statiku-
san kellett fölállogatni a szereplőket).
Kemenes Fanny korfestő jelmezei talá-
lékonyan alkalmazkodtak a darab kívá-
nalmaihoz.

Meghatározó hatáseleme volt az elő-
adásnak Fényes Szabolcs muzsikája: vál-
tozatos zene ez, stílusparódiákban bő-
velkedő, couleur locale-okat jókedvű
bőséggel produkáló. Dzsesszes, operettes,
tánczenei elemek pezsgő vegyüléke.
Bolha Lajos vezényletével a kis zenekar
jól helytállt. Stella Adorján fordítása
szellemes; e romlékony műfaj-hoz képest
különös módon s örvendetesen időálló; a
zenés színpadra állításban is alkotótárs
Szenes Iván dalszövegei a slágerszöveg-
költés hajdani aranykorát idézik, a maguk
módján bravúrosak.

Yves Mirande-André Monezy Eon: Uraim, csak
egymás után ! (Városmajori Színpad)

Fordította: Stella Adorján. Zenés színpadra
alkalmazta: Fényes Szabolcs és Szenes Iván.
Díszlet: Langmár András. Jelmez: Kemenes
Fanny. Színpadi táncok: Széki József.
Rendező: Seregi László.

Szereplők: Pathó István, Felföldi Anikó,
Rátonyi Róbert, Galambos Erzsi, Cseke Pé-
ter, Udvarias Katalin, Horváth Gyula, Ko-
vács Zsuzsa, Bakó Márta, Vogt Károly,
Haumann Péter.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

A huszadik évad

A Gyulai Várszínház három
magyar bemutatója

A huszadik évadját ünneplő Gyulai Vár-
színház - hagyományaihoz híven - fő-ként
magyar drámákat játszott idén. Új
tendenciaként mutat be olyan pro-
dukciókat, amelyek később a kőszínhá-
zakban is műsoron maradnak. Amennyi-
re örvendetes, hogy egy-egy szabadtéri
előadás továbbél a nyár elmúltával,
annyira nem az, hogy ezáltal a darab-
választásnál mellékes tényező az eredeti
helyszín. Az idei négy nagyszínházi
bemutatóból például három nem sza-
badtérre való. (Kettő a Nemzeti Szín-
házzal közös vállalkozás, egy ősztől a
Békés megyei Jókai Színház műsorán
szerepel.) Lassan a jubiláló Gyulai Vár-
színházat is eléri a szegedi Dóm tér sorsa:
épp a helyszín eredeti adottságait iktatják
ki az előadásokból.

Sámson

A békéscsabaiak Sámson-előadásához pél-
dául nem alkalmas helyszín a várjáték-

környezet. Ezért a gyulai várat ügyet-len
papírmasé díszletekkel kellett eltakarni, és
csak az utolsó jelenetben játszanak a tér
eredeti adottságai: a lép-csők, ablakok,
árkádok, folyosók.

A Sámsont Németh László ritkán játszott
drámái közé tartozik. Az 1945-ös
keltezésű verses darab sajátos helyet fog-
lal el az életműben. Mitológiai címsze-
replője éppoly magányos, mint a legtöbb
Németh László-i hős, sorsa is éppoly
tragikus, a darab mégis az újrakezdés
lehetőségének költői bizonyítéka ez a
legoptimistább darabom. A haj kinő!
Amíg írtam, ez volt, amire gondoltam. . ."
Már a mű dramaturgiai felépítése is eltér a
többi drámától: Sámsont bukott hősként
ismerjük meg, akit legyőztek ellenségei,
mert egy asszony az árulója lett. A
„malom állata" megnyírva és
megvakítottan, hajdani legendás erejének
maradékával hajtja a kereket a „fogház-
malomban". Magányának éjjelébe is betör
a hatalom: a filiszteusok Dágon-ünnepén
a nép szórakoztatására bohócként akarják
használ-ni. A külvilág azonban nemcsak
ellenség képében jelentkezik: Jefte - a
drámának Sámson mellett
leghangsúlyosabb figurája az elnyomott
zsidó nép együttérzését és kitartását hozza
a magányos nép-vezér számára. Sámson
neki mondja el

Nagy Attila Németh László Sámsonjának címszerepében (Gyulai Várszínház)



titkát - amely után hiába nyomoz a hűt-len
asszony, Delila -, hogy „kinőtt hajammal
erőm visszatért". Jefte szerint e megújult
erőt Izrael szolgálatába kell állítani -
Sámson egyéni sértettsége és bosszúvágya
azonban erősebb minden-nél. A
filiszteusok ünnepén, megaláztatásai
tetőpontján ellenségeire és önmagára dönti
a templomot: „Egy romhalmaz alá
mindent, mit szívem szeretni akart s sértett
erőm elér." Visszatért ereje te-hát gyilkos,
önpusztító erővé változott.

A Sámsont - a mitológiai történet kere-
tében - átszövik keletkezésének körül-
ményei, írójának személyes indulatai.
Hiszen ebben a drámai alakban éppúgy,
mint a többiben is, Németh László sze-
mélyisége, konfliktus- és eszmerendszere
fogalmazódik meg. „A Sámson-szimbó-
lum követi a magyar irodalomnak azt a
régi és újabb kori gyakorlatát, hogy bibliai
jelképekkel utaljon aktuális történelmi-
társadalmi és elvont emberi problémákra.
Németh Sámsona távolról sem a biblia
hiteles hőse, hanem saját önmitizálásának
a teremtménye és korabeli problémájának
a jelképe. . . A dráma nemcsak Németh
László korabeli háborgását, majd
újjászületését fejezte ki, ha-nem
lehetőséget adott a verses drámával
kapcsolatos régi tervének megvalósítására
is. A pályája elején felfedezett tagoló
ritmust juttatta érvényre a dráma egy
hosszú, két rövid tagolású szerkeze tében,
egyszersmind a versütemében is." (Kocsis
Rózsa: Minőségeszmény Németh László
szépírói művében, Mag-vető, 1982. 324.
old.)

Rencz Antal gyulai várszínházi rende-
zése - nem túl szerencsésen - teatralitásra
törekszik az említett ízléstelen díszletek
között. A kamaradarab belső intenzitá-
sának kibontása helyett külső látványos-
ságot teremt. A királyi udvar pálmale-
gyezős, lenge öltözetű lánykákkal tarkított
színfoltja sajátos ellentéte Sámson
kívülálló magányának és tisztaságának. A
filiszteusok ünnepe bacchanáliába
süllyed. Noha színpadjainkon egyre na-
gyobb divat a - sokszor valódi funkció
nélküli - meztelenség, Németh László
drámája nem igényelne ilyen olcsó, ha-
tásvadász eszközöket.

A királyi udvar tagjai, Sámson ellen-
felei ebben az előadásban teljesen jelen-
téktelenek. Kivétel csak Gálfy László
királya és Tomanek Gábor Thimeusa.
Ugyanilyen arc nélküli a tömeg, amelyből
csak Dénes Piroska öregasszonya tűnik ki.
Két pólus között vergődik Delila, a
konfliktusból azonban csak a szenvelgést
érezteti Vajda Márta. A Sámsonhoz
legközelebb álló Jefte figurájában
Barbinek Péter az előadás egyik legjobb
alakítását nyújtja. Talán környezetének
jelentéktelensége miatt érezzük úgy, hogy
a gyulai előadás valójában Sámson
monológja. Nagy Attila a cím-szerepben
nagyformátumú drámai hőst játszik,
érthető, tiszta dikcióval. (Sajnos, ez ma
külön említésre méltó érdem szín-
padjainkon!) Alakításának legfőbb
összetevője a legyőzött hős sértettsége és
gyilkos dühe, kevesebb színe van _a
visszanyert erő örömének érzékeltetésére.
Sámsonja így is könnyedén viseli vállain
az előadás terhét.

Párbaj az árnyékkal

Kolozsvári Grandpierre Emil három ko-
rábbi darabja - a Tőzsdelovag, A ló két ol-
dala, Kalózkisasszony - ellenére is ritkán
játszott színpadi szerző. Új darabja, a
Párbaj az árnyékkal a dzsentri-Magyaror-
szág szatírája - némi mikszáthos és mó-
riczos áthallással. Egy magyar kisváros
két világháború közötti politikai és sze-
relmi cselszövéseit, urambátyámos-vadá-
szó-cigányozó életformáját ábrázolja a
vígjátéki görbetükörben. Zeliczky Tibor
főszerkesztő államtitkár szeretne lenni.
Karrierjének nincs is más akadálya, mint a
kisváros pletykaéhsége. Zeliczky félre-érti
a sokasodó előjeleket, és elkezd ha-
dakozni az árnyékkal, már nem is elő-
menetelét, hanem posztját féltve. Ebben
az árnyékbokszolásban minden eszközt
igénybe vesz: korrupt és iszákos beosz-
tottjának információit, kikapós
szépasszony szeretőjének bájait,
csúnyácska titkárnőjének hűségét, a
kegyelmes úr unokaöccsének gyengéit.
Végső kétség-beesésében még földet is
ígér a parasztoknak. Népszerűsége ezzel a
tettével nagyot nő, csak nem az
államtitkári író-asztal irányában. Végül a
vígjáték szabályai szerint minden
megoldódik: Zeliczky miniszter lesz, és a
két szerelmes-pár is egymásra talál.
Kolozsvári hagyományos eszközökkel
megírt színműve nem sok újat mond erről
a korszakról és továbbélő jelenségeiről.
Dramaturgiai felépítése sem egyenletes:
az első felvonás expozíciója túl rövid; a
bonyodalom a hosszadalmasra sikerült
második felvonásban bomlik csak ki; a
harmadik felvonás bohózattá kerekedő je-
lenetei megnyújtják az előadást. Ezen
talán dramaturgiai munkával lehetett
volna segíteni. A darab egyetlen erőssége
humora: a Kolozsváritól megszokott
szellemes dialógusok, a helyzet- és
jellemkomikumok. (Az olyan kifejezések,
mint „hörpöllek szeretettel, tamponállak
szeretettel", a dzsentri affektáló stílusát
pellengérezik ki.) Vígjátékínséges
irodalmunkban ez nem is kevés.

Csiszár Imre rendezése a komikumot
még fel is erősíti, játékötleteivel igyekszik
eltüntetni a darab gyengéit. Már maga a
helyszín is telitalálat: a Kohán Múzeum
előtti Népkert természetes környezete adja
a játékteret. (Kár, hogy a közönség még
nem szokta meg ezt a helyszínt, és az
előadás félházakkal ment.) A múzeum
bejáratából némi díszlettervezői
segítséggel - Szlávik István munkája -
nemesi udvarház tornáca lett fehér
gipszagarakkal, muskátlis ablakok-

Körtvélyessy Zsolt és lgó Éva a Párbaj az árnyékkal című előadásban (Gyulai Várszínház)



kal. A fák között lampionos kioszk ci-
gányzenekarral. A tornác a második rész-
ben egy paraván segítségével átalakult
szerkesztőséggé, a harmadikban pedig
nyaralóvá. A darab helyszíne hangsúlyo-
zottan korabeli környezet, és szándékos
korhűségre törekszenek Szakács G y ö rgyi
dekoratív, mutatós ruhái is. Csiszár
rendezése szándékosan viszi el az elő-
adást a bohózat felé, jelezve, hogy ez a
letűnt világ már csak a burleszk, a paródia
eszközeivel kelthető életre. Az elő-adás
tobzódik a burleszkstílusú ötletek-ben:
Zeliczky öltözködési kálváriája a
kinevezését jelképező zsakettel, Stefi csá-
bítási jelenete, Misleházy szemüvegjátéka,
a szereplők megjelenésekor meg-szólaló
tus, amely operettparódiaként hat.

Kétségtelen, hogy Kolozsvári darab-ját
a színészek játéka élteti. Elsősorban Őze

Lajos, aki Misleházy kegyelmes úr néhány
mondatos szerepében ismerős karaktert
formál. Meglepetés Körtvélyessy Zsolt
humora: Zeliczky szerepében a komikum
számtalan árnyalatát bontja ki. Hol
magabiztos karrierista, hol beijedt kisfiú,
hol egy néptribun karikatúrája.
Gyakrabban kellene őt vígjátéki szerep-
körben látnunk. Remek karikatúra Jászai
László korrupt újságírója is. Ez a kis-stílű
firkász, aki éppoly hajlékony a go-
noszságban, mint a talpnyalásban, való-
jában csak eszköz a nagyok kezében.
Sajátosan magyar dzsentritípus az örök-
ségvárományos, mindenható unokaöcs,
Hauser Paja, akinek figuráját tenyérbe-
mászó bűbájossággal formálja meg Mi-
hályi Győző. Az előadás két nőalakja két
különböző típus: Stefi, a kisvárosi
vígözvegy rafinált csábítási manővereivel
szemben Matild, a csúnyácska liliomos
szűz a női hűség megtestesítője. Zsolnai
Júlia főként dekoratív külső
megjelenésével hat. Igó Éva sokkal
visszafogottabb, sokszínűbb és komiku-
sabb. Jó volt kisebb szerepében Pataky
László és Gáspár Tibor.

Különös nyár-éjszaka

Hubay Miklóst saját bevallása szerint húsz
éve foglalkoztatja egy drámaterv. „Húsz
éve hitegetem magam, hogy egy kifundált
drámaszituációban (Ferenc józsef és Freud
fiktív találkozása az első világháború
küszöbén) sikerülni fog tetten érnem a
huszadik századi világháborúzás
irracionális (de nem elhanyagol-ható)
faktorait." (Jegyzetek egy drámához,
Kortárs, 1981/12.) A téma első változata
az Álomfejtés című egyfelvonásos,

amelyet 1971-ben mutatott be a Madách
Színház. A második változat a Császár-
keringő, avagy Ausztria a világvége labora-
tóriuma kötetben jelent meg. A harmadik,
a Kortársban napvilágot látott dráma a

Mintha már megtörtént volna címet viseli.
Ennek egy további variációját mutatta be
idén a Gyulai Várszínház Különös nyár-
éjszaka címen. A sokszori át-dolgozás is a
téma írópróbáló erejét bizonyítja. Az
átdolgozások tendenciája egy-értelmű: az
alapvetően vígjátéki ötlettől halad a
komorabb, tragikusabb hang-vételig. A
két történelmi személyiség találkozásának
bizarr szellemességétől a harmadik
világháború apokaliptikus víziójáig. A
dráma mondanivalójának ilyes-fajta
kitágítása egyben a szerkezetében rejlő
veszélyeket is jelzi.

Az alapötlet - a „közös mítoszi mag",
ahogy Hubay nevezi - változatlanul frap-
páns: Freud találkozása Ferenc Józseffel
Schratt Katalin szalonjában. „Tulajdon-
képpen milyen természetes lehetett volna!
Adva van egy bécsi öregúr, agreszszív
hajlamokkal, lakik: Hofburg, fog-
lalkozása: császár... Es adva van egy
valamivel ifjabb öregúr, aki szintén bécsi
őslakosnak tekinthető... rendel: Berggasse
19, aki épp az elferdült hajlamok
dolgában specialista." Freud analizálja a
császárt, és az analízis során kirajzolódik
a háborúk természetrajza, a „minden
mindennel összefügg" tragikus folyamata.
Hernádi Gyula a V.N.H.M-ben a
gonoszság családfáját rajzolja meg - nála
a történelem zsarnokai mind rokonok.
Hubaynál nem a történelmi személyisé-
gek, hanem a jelenségek függnek össze:
„egyetlenegy véget nem érő háború van".
A második világháború az első szükség-
szerű következménye volt, az elsőt nem-
csak Szarajevo előzte meg, hanem Mayer-
ling is, és a Ferenc József-i elnyomás
szálai az aradi vértanúkig nyúlnak vissza.
Ebben a véres és tragikus folyamatban

a második világháborút szükségszerűen
követi egy harmadik. Ennek veszedelme
készteti az írót drámai analízisre. Analí-
zisének eredményéből - „az emberi buta-
ság analizálhatatlan" fakad az a félelem,
amellyel óvja az emberiséget az újabb
katasztrófától.

Mindez azonban szerkesztésmódjában
túlságosan összetetten jelenik meg a da-
rabban, váltakozó tér- és idősíkokkal. A
keretjáték ideje: 1938, Freud menekülése
Londonba, az emigrációba, a halálba.
(Egyetlen féltett és rejtegetett poggyásza
a Mózes kézirata.) Az álomfejtő álma a
vonaton - ez a dramaturgiai motívum
kapcsolja össze a keretjátékot az eredeti
egyfelvonásossal. Freud álmában a vonat
visszafordul Bécsbe, időben pedig 1914-
be. A helyszín - egy Alt-Wien óra burája
alatt - Schratt Katalin szalon-ja. Az
álomjelenetek azonban nem válnak el
élesen egymástól. Hubay - tanulva
Freudtól -- követi az emberi álom
gyakran logikátlan, szürrealista módsze-
reit. Freud álmában előbb még a vonaton
van, ahol reális alakokkal - a kalauzzal, a
katonával találkozik. Vissza-jutva
Bécsbe, az ismerős szalonba, az idő még
1938, a császár 22 éve halott. Freud
álmában életre kel a múlt, és meg-
elevenednek a Schratt Katalin-i Kapuci-
nus-kripta halottai: Erzsébet királynő,
Rudolf trónörökös, Vecsera Mária, Fe-
renc Ferdinánd, Zsófia hercegnő és végül
maga a császár. Freud és Ferenc József
találkozásának időpontja már 1914.
június 28. A császári analízis során még
inkább visszafele megyünk az időben:
megelevenedik a mayerlingi tragédia és
az aradi vértanúk kivégzése. (Az össze-
kötő álomalak Kiss Antal, a kivégzett
tábornok unokája és Schratt Katalin fia!)
A keretjáték Freud felébredése és megér-
kezése Londonba. Az utolsó jelenet ismét
olyan, mint egy álom, noha a dráma
törvényei szerint valóság: Freud négy

Bács Ferenc, Lukács Margit és Tolnai Miklós Hubay Miklós: Különös nyár-éjszaka című drámájában
(Gyulai Várszínház) (MTI-foto - llovszky Béla felvételei)



nővére Schratt Katalin szalonjában hall-
gatja rádión keresztül fivérük Londonba
érkezését. Valóság és álom tehát sokszo-
rosan átszövi egymást, és a kevésbé tá-
jékozott néző könnyen lemaradhat a cse-
lekmény követésében vagy megértésé-
ben. A darabnak nem tisztázott a stílusa
sem. A realista keretjáték abszurd álom-
történésekkel keveredik. Hubay Miklós
azonban sokkal komolyabban veszi té-
máját, semhogy elcsúszna a blődli felé,
ahogyan például Hernádi Gyula teszi. A
realista dráma törvényszerűségei azonban
nem bírnak el ilyen sokszoros áttételt.

Sík Ferenc rendezése nem könnyíti meg
az eligazodást: színészei ugyanolyan
gesztusrendszerrel játszanak az álomban,
mint a valóságban. A rendezés erőteljesen
hangsúlyozza a keretjáték idejét, a máso-
dik világháború kitörése előtti pillana-
tokat: az előjátékban a Vár körül köny-
veket égetnek, és a ketrecbe zárt fehér
galambok szimbóluma is egyértelmű. Á
darab indítása hatásos némajelenet: a
pályaudvari nyüzsgésben agyonvernek egy
embert. Ebbe a környezetbe érkezik az
Utas - az aggastyán Freud -, és a Kísérő -
Anna lánya. Csikós Attila díszlete ismét a
Vár takarásán alapul. A fényes elemek
talán tükröket akarnak formázni, de
funkciójuk az anyag gyűröttsége miatt
nem érvényesül. Hiányzik a szerző által
kívánt Alt-Wien buta, amely-nek
hangulatát ezek a fényes, egyik oldalukon
átlátszó díszletelemek nem tudják pótolni.
A vörös bársony vonatdívány
analizálópamlaggá alakul át: itt játszódik
Rudolf és Vecsera Mária jelenete. A
drámának ezt az egyik legvitatottabb
részét a rendezés sem tudta megoldani,
csak feldúsítani vöröslámpásház-hangu-
lattal és Arany-balladát szavaló kurtizán-
haddal. Jó viszont a Schratt Katalin
szalonjában játszódó utolsó jelenet: a
császárkeringő dallamára az öt nő pan-
tomimtánca a hajdani báli ruhákkal. Nem
megoldott a befejezés, amelyet a szerző
többször is megváltoztatott.

A színészek küszködnek a megoldha-
tatlan feladattal: élő figurát teremteni egy
álomparabolában. Ezt a dilemmát ki-ki
úgy oldja meg, ahogy tudja. A Schratt
Katalint alakító Lukács Margit csodálatos
színpadi jelenség - ő realista drámát
játszik. Tolnai Miklós játékát a császár
élettelen, karikatúraszerű maszkja és pa-
noptikumszerű mozdulatai az abszurd felé
viszik. Bács Ferenc a realizmushoz
közelítve formálja meg a nyolcvanesz-

tendős Freudot, elsősorban az öregség
külső jegyeire figyelve, hiszen ez a szerep
valójában sem alkatilag, sem életkorban
nem az övé. Jobba Gabi nem talál magára
Anna Freudként. Kitűnő és kellően
félelmetes epizódszerepében Őze Lajos.
Üde a történelemkönyvet felmondó ko-
mornaként Kubik Anna. Harsányi Gábor
megírt szerep híján nem tud mit kezdeni
Rudolf trónörökös alakjával.

Hubay Miklós kétségtelenül tovább fog
dolgozni e régóta dédelgetett dráma-
tervén, és bizonyára sikerül egységesebbé,
öntörvényűbbé tenni művét. (Talán már a
nemzeti színházi változat is eltér a Gyulai
Várszínház bemutatójától!) Az író
bizonytalanságait a gyakori címváltozatok
is jelzik: Császárkeringő, avagy Ausztria a
világvége laboratóriuma, Mintha már
megtörtént volna, A z álomfejtő álma, Különös
nyár-éjszaka. Végül is ezzel az Adyra utaló
címmel játszották Gyulán. Valójában
vissza kellene térnie a Kor-társ-beli
címváltozathoz - Mintha már megtörtént

volna -, mert ez jobb, találóbb. „A darab
címében van egy adag önirónia. Főként
ezért ragaszkodtam a címhez. E darab
olvastán - láttán? - akik műveimet
ismerik, szintén úgy érezhetik, hogy
mintha már láttak volna ehhez hasonlót."

(Hubay Miklós : Jegyzetek egy drámához,
Kortárs, 1981/12.)
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CSERJE ZSUZSA

Toilette és toalettek

Musatescu Titanic keringője Gyulán

A Gyulai Várszínház idei utolsó bemuta-
tójában a játék első részének színpadképét
- a kispolgári család lakhelyére jellemző
egyéb rekvizitumok mellett - egy
„toilette" uralja: egy tákolt budi. A ren-
dező a fergeteges vígjáték egyik „szen-
télyévé" avatja ezt a helyszínt, sok mulat-
ság forrásává. Elbújnak, virágcsokrot
rejtenek ide, amely később „kellő illattal
dúsítva" kerül elő újra, itt kis- és
nagydolgoznak, miközben társalognak és
kisszerű életüket élik. Az egész kispolgári
világ életformájának gusztustalanságát
érzékelteti ez a minihelyszín, amely szinte
uralja a színpadot.

Az előadás második részében viszont a
toalettek, ezek az ízléstelenségig elő-kelő
és gazdag öltözékek, estélyik és köntösök,
boák és neppek uralják a terepet, s
jellemzik a hirtelen meggazdagodott
család nagyképű eleganciáját. Szin-te
Bunuel világát idézi ez a látvány, ám „a
burzsoázia diszkrét bája" helyett
árulkodóan a burzsoázia undorító báját. A
gazdag toalettek mögött ott érezzük az
első rész toilette-jének szennyét. S eb-ben
az ócska flitteres világban, ahol a pénz
már meglévő adottság, a szereplők a
politikában is úgy szaglásznak koncot
keresve, úgy adják-veszik a szavazatokat,
mint piaci kofák az ócska portékát. Itt
szódabikarbóna helyett már csak „bro-
murallal" képesek elmulasztani fejfájá-
sukat, idegességüket; a vágyott lovat
nagyképűen Titanicnak keresztelik, s a
sznob nagylány autójának nem elromlott a
dudája, hanem „berekedt a clacksonja".

Alexandru Tocilescu vendégrendező
szellemes színre állításában szinte revelá-
ciónak hat a Nemzeti Színház társulatával
bemutatott Titanic keringő. A darabot
Magyarországon először a Madách Szín-
ház játszotta 1947-ben. Az egyik kora-beli
kritika azt írta, hogy a mű felveszi a
versenyt bármelyik Bourdet-, Pagnol vagy
Coward-vígjátékkal.

Az 1903-ban született Musatescu, aki
már kora ifjúságától jelentetett meg ver-
seket, verses krónikákat, humoros no-
vellákat, első lépéseit a drámaírás terén
még diákkorában teszi. Mindössze kilenc-
éves, amikor „első drámáját" írja, egy


