
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.)

Németh László: Sámson (Gyulai Várszínház)

Díszlet: Rencz Antal. Jelmez: Mialkovszky
Erzsébet. Zenei összeállító: Victor Máté.
Rendező: Rencz Antal.

Szereplők: Nagy Attila, Vajda Márta,
Barbinek Péter, Tomanek Gábor, Gálfy
László, Gyurcsák Sándor, Csiszár Nándor,
Várday Zoltán, Széplaki Endre, Dárdai Ró-
bert, Dénes Piroska, Szabó Zsuzsa.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Párbaj az ár-
nyékkal (Gyulai Várszínház)

Dramaturg: Schwajda György. Díszlet:
Szlávik István. Jelmez: Szakács Györgyi.
Zenei összeállító: Márta István. Rendező:
Csiszár Imre.

Szereplők: Őze Lajos, Gáspár Tibor,
Mihályi Győző, Körtvélyessy Zsolt, Zsol-
nai Júlia, Jászai László, Igó Éva, Pataky
László.

Hubay Miklós: Különös nyár-éjszaka (Gyulai
Várszínház)

Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: Schäffer
Judit. Rendező: Sík Ferenc.

Szereplők: Őze Lajos, Jobba Gabi, Bács
Ferenc, Tolnai Miklós, Lukács Margit, Ku-
bik Anna, Harsányi Gábor, Szentirmai Éva,
Karna Margit, Dénes Piroska, Losonczy
Ariel.

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



színdarabot „öt nagy felvonásban",
amolyan tündérjátékot Ibolyák meséje
címen. A főszerepet maga alakította, s a
bemutatón egy gomb volt a beléptidíj.
Első bemutatója Párizsban zajlik le 1923-
ban, a francia nyelven írt Kincsek lángjai
című darabjával, majd röviddel ezután
második drámája, a Pantarola hazájában
elnyeri a Drámakritikusok Szövetségé-nek
díját. Drámaírói tehetsége első nagy sikerű
bemutatóján válik nyilvánvalóvá. Az Este
érkezem kevéssel előzi meg a Titanic
keringőt s annak folytatását, az 1932-ben
írt ... escut; mindkettő hatalmas sikert arat.
Több más vígjáték után (számuk
meghaladja a hatvanat, amelyek közül sok
a sablonvígjáték is), az Egy téli éjszaka
ismét sikert hoz. Mindemellett több száz
angol, francia, német és magyar színművet
ültet át románra, ám ezek nem is annyira
fordítások, mint inkább Musatescu
dramaturgiai koncepciójához igazított
átdolgozások, adaptálások.

A Titanic keringő drámaírói pályájának
csúcspontja. 1932. november 21-én került
először bemutatásra Bukarestben, s az
évtizedek folyamán Romániában több,
mint ezer előadást ért meg. Spirache
törvényszéki tisztviselő házában bomlik ki
a cselekmény, a tragikomikus konfliktus.
Ez az ember, aki egész életé-ben egyebet
sem tett, mint óramű pontossággal
elvégezte munkáját (még egy új kalapot
sem mert vásárolni, nehogy a család
helytelenítse), a gazdag nagybácsi halála
révén milliós örökséghez jut, s ez-által
áldozatul esik családja nagyzási
hóbortjának. A szerző szinte minden da-
rabjában találkozhatunk visszatérő tí-
pusokkal. Majd mindenhol megjelenik egy
kisvárosi potentát, egy ostoba fecsegő
vénasszony, egy-egy tiszta lelkű, ártatlan
leányzó, néhány politikai kalandor.
Bárgyú férjek, dicsvágyó hitvesek, cinikus
gavallérok, pénzéhes hozomány-vadászok,
demagóg és korrupt politikusok népesítik
be ezt a világot. Ám a családi és a
közerkölcs teljes széthullását,
összefonódását talán sehol nem tudta
olyan erővel ábrázolni, mint éppen a
Titanic keringőben.

Az író így emlékszik vissza a darab
születésének előzményeire: "Gyermek-
koromban Cimpilungon az Illyés-napi
vásáron... ebben a zajos forgatagban ott
nyekergett a kintorna is. . . egy ilyen forró
nyári napon hallottam először a Titanic
keringőt. Alig néhány hete süllyedt el -
mindjárt első útján a Titanic óceánjáró, a
világ akkori legnagyobb

utasszállító hajója. Jéghegybe ütközött, s
csaknem valamennyi utasa majdnem
kétezer ember a habokba veszett. Éjfélkor,
amikor az összeütközés történt, javában
állt a bál a hajón. A négy őrdög című
operett egyik slágerének zenéjére
keringtek az estélyi ruhás párok a hajó
fényes tánctermében. Ezt a keringőt ne-
vezték cl később Titanic keringőnek. Ez a
keringő azóta nem, tágított mellőlem
életem egyetlen jelentős pillanatában sem.
lasiban az első világháború alatt súlyos
sebesüléssel feküdtem. Ablakom alatt egy
ócska kintornán naponta fel-hangzott a
Titanic keringő. 1927-ben Bukarestben,
miközben első egyetemi vizsgáimra
készültem, lakásom előtt minden este
ugyanaz történt. Mikor újságíró lettem, a
Rampa szerkesztőség előtt is a Titanic
keringő dallamai fogadtak. 1931-ben első
párizsi reggelemen, amint kitártam
szobám ablakát, a Rue de Dame és Rue
Dulong sarkán letelepedett verklis a
Titanic keringőt játszotta. Akkor,
Párizsban gondoltam először arra, hogy
színdarabot írok Titanic keringő címmel,
darabot, amelynek cselekménye egy
vidéki városban játszódik, pontosabban
szülővárosomban, Cimpilungban
játszódik le, mert bárhol, bármilyen
körülmények között is hallottam a Titanic
keringőt, dallama mindig Cimpilungot
idézte fel bennem, a kisvárost, jó és rossz
embereivel, szerény vagy nevetséges
figuráival, a vidám vagy bánatos
történeteket, a családi drámákat és
komédiákat s főképpen a bölcs
szokásokat, amelyeket azonban, sajnos,
mindinkább megrontott a politika, az
olcsó demagógia, az ostoba törtetők hit-
vány serege. Kétévi érlelés után megírtam
a darabot... Sokszor megkérdezték, hogy a
valóságban éltek-e a Titanic keringő
alakjai. Igenis éltek. Mindaz, ami a
darabban lejátszódik, megtörtént a va-
lóságban, mégpedig Cimpilung városá-
ban. Elhunyt egy jómódú öregember
halálát persze nem hajókatasztrófa okozta
-, s vagyonát egy szegény kistisztviselő
örökölte, akárcsak Spirache. Miza és a
huszártiszt szerelme egy másik családban
történt meg, megint egy másik családban
az anyós és a menye összefogtak, hogy a
családfőt képviselővé választassák. A
különálló, egymástól független esetekből
született a darab, egy család történetébe
tömörítve az eseményeket."

I fogy a darab milyen véresen aktuális
lehetett a maga korában, arra jellemző
adalék, hogy az első előadás után a fővá-
ros katonai parancsnoka durva hangú

levélben követelte a darab levételét a mű-
sorról, vagy azt, hogy húzzák ki a hu-
szártiszt szerepét, mert az egyet jelent a
román tisztikar megrágalmazásával.
Nemsokára a hadügyminisztérium is be-
avatkozott. A hadsereg után az egyház is
tiltakozott. Véleménye szerint, ami-kor a
rádió a misét közvetíti, az anyós és menye
megengedhetetlen kifejezéseket használ.
Ami pedig a politikai köröket illeti, a
pártvezérektől az utolsó kortesig mindenki
sértve érezte magát, és tiltakozott a darab
ellen.

A helyhez és időhöz kötött aktualitás
mára természetesen elvesztette jelentő-
ségét, mégis a Titanic keringő élő és élve-
zetes vígjáték maradt. Köszönheti ezt
annak, hogy a benne ábrázolt jelenségek
nagy része: a pénzimádat, a nagyzási
hóbort, a politikai karrierizmus, a kor-
rupció máig virulens jelenségek, s ezek a
sajnos még meglévő „ostoroznivalók"

hosszú időre biztosítják Musatescu sza-
tírájának életteljességét és aktualitását.
Nem beszélve a ragyogó jellemrajzokról,
helyzetekről s a komikum ezer forrásáról,
amellyel a darab a mindenkori nézőnek
élvezetes perceket szerez. Tocilescu
rendező a legjobb értelemben vett brechti
effektusokkal él a színpadra állításkor.

Természetesen a Titanic keringő dal-
lama, mint visszatérő motívum, nem-csak
a hajó, de egy társadalmi osztály
süllyedését hivatott jelképezni. A darab
szövege szerint a keringő dallamai mindig
olyankor csendülnek fel, amikor a
színpadon szereplők nem is sejtik, hogy
ők „most éppen süllyednek". Tocilescu
ennek a felcsendülő dallamnak olyan
jelentőséget tud biztosítani az előadásban,
amely a hatást a végsőkig fokozza. A
szereplőket megkoreografált mozgással
hozza he a színpadra; itt senki nem jön be
vagy jelenik meg csak úgy, egyszerűen,
hanem a keringő dallamára belejtenek,
betáncolnak vagy ritmikus léptek-kel
bependerülnek. Máskor, amikor az egész
család a színen van, a Titanic dallamára
egyszerre gyújtanak rá a cigarettára. Egész
kis pantomimsorozatot láthatunk az
előadás egyes pontjain. Egy jól eltalált
helyzetben az egész játékot leállítva ki-
merevíti a pillanatot, és a szereplők a
keringőt teljes szöveggel eléneklik. A
család kétszínűségére éles fénycsóvát vető
jelenet, amikor az újságból értesül-nek a
nagybácsi haláláról. Első reakciójuk az
örömmámor, majd észreveszik magukat és
formálisan gyászolni kezdenek, de a sírás
hangjait minduntalan



meg-megszakítja a fel-felbuggyanó neve-
tés. Az előadás egységes játékstílusa ké-
pes arra, hogy az ábrázolt világot a ne-
vetségesség, a gúny tárgyává tegye. Egy
halálra ítélt társadalmi réteg elevenedik
meg Tocilescu színpadán, az álszentség,
a nagyravágyás élő panoptikuma.

Dan Jitianu hatásos és jól funkcionáló
díszletei között zajlik a játék, az első rész-
ben jelentős helyet foglal el a már emlí-
tett budi; a második rész hivalkodó fém-
felületei, az óriási pálma, a mai újgazdagok
világát is idézi. A kifejező és jól jellemző
öltözékek (a toalettek) is az ő nevét di-
csérik. Tocilescu ötlettárából pedig annyi
játéklehetőség adatik, amely több elő-
adásra is elegendő lehetne. A színészek
élnek is ezzel, és jó stílusérzékkel való-
sítják meg a rendezői elképzelést.

Fonyó István Spirachéjának a szegény-
ségben még hajlekötőre sem telik, egy
négy sarkában összecsomózott zsebken-
dővel köti le alig kinőtt haját; úgy játssza
az örök kispolgárt, a papucsférjet, annak
jóhiszeműségét, megfélemlítettségét,
kisszerűségét, hogy időnként talán még
szánjuk is. Szakács Eszter mint feleség
(Dacia) hajcsavarókkal, sminktelenül je-
lenik meg, loncsos negyvenes
háziasszony. Köt, gombolyagol és
galambdúcos házra vágyik. A hirtelen
jött gazdagság elveszi az eszét: rá sem
ismerünk a második részben. A
közönségességig ki-fent-kikent élveteg
dáma lesz, aki a ki-éhezett asszonyok
teljes gőzével dobja be magát a
kefebajszú, snájdig Nerceánál, aki
Ferenczy Csongor megformálásában
„úgymond" mindent megtesz, hogy a
szépasszony férjét képviselővé válasszák.
Valcerjük, amely végül egy vet-kőzésbe
torkollik, undorítóan visszataszító,
egyúttal a harmincas évek néma-
filmjeinek világát is idézi. Mintha ezek-
ből a filmekből lépett volna elő Miklósy

Judit kitűnő stílusérzékenységet tanú sító
sánta Ginája is. Nagy kerek szemével,
pillogásaival, lenyalt hajával szegény de
becsületes, háztartásnak élő Hamupipőke
ő, aki sóvár rajongással üldözi sze-
relmesét, és önfeláldozóan vállalja meg-
ejtett nővérének „fattyát" is. Sok humor
forrása, ahogy bicegve táncol, majd egy
pillanatban örömében lerúgja a magasí-
tott gyógycipőt és boldog táncra perdül
Kettősük a Fülöp Zsigmond alakított
ficsúr-Dinuval, amelyben
megkoreografált ügyetlenséggel öntik ki
többször szeli a feketekávét, az előadás
legmulatságosabb percei közé tartozik.
Farkas Zsuzsa dekoratív Mizája
divatlapot olvasgat, gyönyörű autókról
álmodik, a színésznő jól érzékelteti a lány
önteltségét és be képzeltségét.
Megfelelően üresfejű é
ellenszenves Kassai Károly nagyfiúja, és
tökéletesen infantilis és bugyuta Borbély
László f. h. Decebálja a kisebbik fiú sze-

repében. Az uborkafára kapaszkodás
legpregnánsabb példáját, a szörnyű
anyóst, Chiriachitát Máthé Erzsi hitelesíti.
Félelmetes ez az asszony, terrorja alatt
nyög az egész család. Éles, vad hangja,
kategorikus kinyilatkoztatásai, előkelős-
ködése mögül minduntalan előbújó kö-
zönségessége riasztó. Alakítása revelatív
erejű, magában hordozza a szatíra teljes
világát és mondandóját.

Tudor Musatescu: Titanic keringő (Gyulai Vár-
színház)

Fordította: Méliusz József. Dramaturg:
Márai Enikő. Rendező: Alexandru Tocilescu.
Díszlet és jelmez: Dan Jitianu. A rendező
munkatársa: Kutsera Éva és Botár Endre.
Szcenikus: Bakó József.

Szereplők: Fonyó István, Szakács Eszter,
Máthé Erzsi, Farkas Zsuzsa, Miklósy Judit,
Kassai Károly, Borbély László f. h., Fülöp
Zsigmond, Ferenczy Csongor, Szokolay
Ottó, Somogyvári Pál, Tyll Attila, Dániel
Vali, Nyertes Zsuzsa, Botár Endre.

VASS ZSUZSA

Magányos népvezérek

Az elmúlt színházi évadban két történelmi
ihletésű magyar monodráma hazai
ősbemutatóját láthatta a közönség. Szé-
kely János Dózsáját a magyar színkör-
belivel majdnem egy időben a veszprémi
Petőfi Színház stúdiója mutatta be Csíkos
Gábor alakításában. Kiss Irén első drámai
kísérletét, a Csontváryt a Vígszín-ház tűzte
műsorára szintén stúdiószín-padon,
Szakácsi Sándor előadásában. Mindkét
produkció szerepelt az országos nyári
szabadtéri programban: a Dózsát először
Gyulán, majd Füreden, a Csontváryt
Egerben adták elő. E sorok írójának a
Dózsát a füredi SZOT-üdülő
előadótermében, a Csontváryt viszont még
az évad vége előtt eredeti helyszínén, a
Vígszínházban volt módja megtekinteni.

Csontváry avagy az őrültség apoteózisa
A Vígszínház háziszínpadának félkör
alakban elhelyezett nézőtere mögött
Feszty Árpád hírhedt körképe, a Magya-
rok bejövetele látható, azonos szélesség-
ben a nézőtér soraival. Mikor az előadás
elkezdődik, Feszty körképe áttetszővé
válik; mögötte montázsszerűen újabb
képrétegek sejlenek elő Gárdonyi Géza, a
körkép városligeti kiállításának alkal-
mából írt patetikus, a felség előtt haj-
bókoló verssorai által kísérve. Az átvi-
lágítás eredményeként Feszty képének
Árpádja és bevonuló népe helyén - ha
minden igaz - IV. Károly 1916-ban Pesten
lezajlott koronázása tűnik elő Tisza István,
a nemzetáruló miniszterelnök által
celebrálva, hatalmas embertömeggel az
előtérben. A montírozás eredményeként a
„színjáték" hőseinek feje fölött csőrében
kardot tartó turul leng a levegőben. A
montázs harmadik rétege Csontváry
Apotheozisának (Magyarok bejövetele)
azon részlete, melyen a festő saját magát
örökítette meg teveháton, Attilának, a
„hun-magyar" népvezérnek
nemzetmegváltó örököseként.

Ez a kitűnő montázstechnikával meg-
jelenített vízió ígéretesen mély eszmeisé-
get, árnyalt történelemszemléletet sűrít
magában: a magyarság fanyar iróniával
szemlélt nemzettragédiája és egy - fana-

Máthé Erzsi Musatescu: Titanic keringő című darabjában (Gyulai Várszínház) (MTI-foto - llovszky Béla
felv.)


