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KRITIKAI TÜKÖR

uruzs-alakítása - amikor a színész megjelenik,
z addig kissé melodrámába forduló játék egy-
zeriben megélénkül. Schlanger keserű, kiábrán-
ult szomorú bohóc, aki figurája betétjellegét

ermészetesen nem szüntethette meg, de éppen
zért nagymonológja igazi magánszám lett,
mely nemcsak szórakoztat, hanem pontosan
rzékelteti azt is, amit az irodalmárok a szerep
yökeréről, írói önarckép jellegéről megállapítot-
ak. A két főiskolás számára Lipittlotty és Tipp-
opp vázlatosabban megírt, ugyanakkor drama-
urgiailag, gondolatilag hallatlanul fontos szere-
e túl bonyolultnak látszik, emiatt figurájuk szür-
esége az egész előadást elerőtlenítette. A pro-
ukció két szempontból mégis jelentős: már az
lőadás alatt megfogja az embert, ahogyan fiata-

ok és idősebbek hallgatják a ma is élvezhető
zöveget, megérzik a darab belső erejét, rácso-
álkoznak Csokonaira, s úgy mennek haza, hogy
elfedezésben volt részük Ez persze nem történ-
etne meg, ha Karnyónét nem Lázár Kati játsza-
á, aki egyedül is képes megjeleníteni a dráma
omplexitását. Egyszerre tud kacagtatni és meg-
íkatni. Ahogy a fiatalembereknek eseng, hallat-
anul mulatságos, ugyanakkor szívszorító is a
igura kiszolgáltatottsága, szeretet- és szerelem-
hsége, az, ahogyan egy-egy pillanatra kiadja
agát. A színésznő nem erőlködik, nem akarja
indenáron megnevettetni a nézőt, egyszerűen

sak éli ezt a megélhetetlen életet, s közben
bszurdnál abszurdabb, tehát nevetséges hely-
etekbe keveredik. Nem tesz semmit annak érde-
ében, hogy figurája rokonszenves legyen, miáltal
néző az elfogadás és elutasítás, a szánalom és

inevetés között ingadozik. Színpadi halála
estermunka; Lázár ekkor a tragikum és a ko-
ikum olyan fájdalmas s mégis felszabadultsá-
ot kiváltó elegyét hozza létre, amely csak egé-
zen ritka pillanatokban születik meg színpadon.

„A Gusztiról nem lehet vitatkozni..."

yitány

asonlóan az 1992-93-as évadhoz, amikor Deb-
ecenben és az Ódry Színpadon csaknem egy
dőben került színre Parti Nagy Lajos első szín-

Az ilyen pillanat egész előadásnyi időre tágult
ki hajdan, 1965-ben, amikor az Universitas
Együttes Ruszt József rendezésében mutatta be
Csokonai művét. Meghatározó élményem volt és
marad ez az előadás, amelyet sokszor megnéz-
tem, és amellyel az együttes hosszú idő után
először képviselte a magyar színházat Nyugaton,
történetesen Nancyban, majd másutt is, s amely-
ben a címszerepet Sólyom Kati, Karnyót Kele-
men József, Lázárt Halász Péter, Samukát Jor-
dán Tamás, Lipittlottyot Hetényi Pál, Tipptoppot
Kristóf Tibor, Boriskát Csaplár Kati, Kuruzst Fo-
dor Tamás, a tündéreket Bőhm Edit és Adamis
Anna játszotta. A játéktér egy dobogó volt, ame-
lyen két létra alkotta a díszletet. A dobogó körül
ültek a szereplők, akik jelenésükkor csak belép-
tek a térbe, s átlényegültek. Akkor ez csoda volt,
mint ahogy az volt az a játékosság is, amellyel a
Csokonai-darab lényegét, kettősségét megjele-
nítették, és csoda volt Sólyom Kati kacagásból
és sírásból szőtt szerepformálása.

Nekem máig az az érvényes Karnyóné-élmé-
nyem.

Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s két sze-
leburdiak (Új Színház)
Díszlet: Zeke Edit. Jelmez: Kovalcsik Anikó. Irodalmi
munkatárs: Németh Ákos. Zenei munkatárs: Kis-
Várday Gyula. Rendezte: Hargitai Iván.
Szereplők: Székely B. Miklós, Lázár Kati, Nagy Mari,
Botos Éva f. h., Hajdú István, Vass György f. h., Sarkadi
Kiss János f. h., Schlanger András, Tóth Ildikó, Dulay
László.

(Térszínház)
Dramaturg-író: Pete László. Díszlet: Perger László.
Jelmez: Zanotta Veronika. Zene: Dénes Roland. Ren-
dezte: Bucz Hunor.
Szereplők Szamosvári Gyöngyvér, Kovács J. István,
Takács János, Balázsi István, Zanotta Veronika, Nagy
Zsolt, Daniss András, Balogh László.

darabja, az Ibusár, ez év márciusában is két
bemutatója volta huszerettnek, Kecskeméten és a
pécsi Janus Egyetemi Színházban (JESZ).
Kecskeméten a nagyszínpadon, nagyszínházi ap-
parátussal rendezte meg a darabot Bagossy
László; Pécsett az ősszel felavatott saját, szobá-
nyi játszóhelyén mutatta be a művet a JESZ,
vezetőjének, Mikuli Jánosnak a rendezésében.

A korábbi és a mostani előadásokban is Dar-
vas Ferenc zenéje szól, ezúttal mindkét produk-
cióban élőben. Kecskeméten az
operetthagyományt idézve, a bársonyfüggöny
szétnyílása előtt nyitányként egyveleg hangzik
fel a dallamokból (az együttes a zenekari árokban
játszik). Pécsett az előadás a konyhai
készülődés jelenetével indul, s a zenét majd a
vasúti padon vonatra váró utasok, egy hegedűs,
egy klarinétos és egy tangóharmonikás
szolgáltatják.

IBUSZ + ár = Ibusár,
avagy huszár + operett = huszerett

A darab színrevitelének alapkérdése a három
helyszín (konyha, állomás, operettvilág) megje-
lenítése, valamint a Sárbogárdi Jolán életvaló-
ságában és librettójában létező szereplők egy-
máshoz való viszonya. A két korábbi magyar
előadás (a darabnak volt már lengyel és erdélyi
bemutatója is) a játéktér peremére helyezte a
konyhát, ahol a munkába indulás jelenetén kívül
csak a librettót olvasgató Anyuska tűnik néhány-
szor elő.

Kecskeméten a bársonyfüggöny előtt, a
proszcéniumon baloldalt két hokedli s egy kis-
asztal jelöli a konyhát, míg a nagyszínpad egé-
szét az állomásépület várócsarnoka tölti ki. Kö-
zépütt üvegezett ajtók vezetnek a peronra, jobbra
az elfüggönyözött pénztárfülke, balra fönt (az
emeleten, amelyre a csarnokból visz föl a lép-
cső) az állomásfőnöki iroda. Pécsett három
fakeretből álló fülke alkotja a játékteret: jobbra a
konyha, középütt a pénztár, balra az állomás-
főnöki iroda. A két utóbbi változik át néhány
jelzés és felirat segítségével Lugaschsá, illetve
Kabinná, és a fülkék közötti két járást lezáró
lengőajtók kifordítása teremti meg a librettóban
leírt természetet.

A kecskeméti előadás - a korábbiakkal egye-
zően - a szerző által megadott szereplőlistát
követi, az operettbetéteket és az ibusári szerepe-
ket más-más színészek játsszák. A pécsi elő-
adásban viszont a két közeg főbb szerepeit
összevonták. A Jolánt játszó szereplő Amália-
ként is színre lép, Kleisermann Mihály, a Jolánt
elhagyó szerető jelenik meg Bajkhállóy Richard,
az amorózó férfiidol szerepében, Vargányi Guszti
pedig azonos a szerelmesek útjába álló Talpighy
gróffal. Ezek a szerepösszevonások át-tetszővé
teszik a darab két rétegének kapcsolatát, és így
még nyilvánvalóbbá válik, hogy Jolán a maga
operettjének szappanoperai világába a
sajátvágyait írja bele. Jénai Pali, akit Pécsett
pályaőrként ábrázolnak (s ekként „egy hang
nélkül" játszik), Léopold főherceget is
megjeleníti.

P. MÜLLER PÉTER

GENIUS LACI
PARTI NAGY LAJOS: IBUSÁR
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Jolán szappanoperettjének és életterének
kapcsolatát korábban Máté Gábor Ódry színpadi
rendezése azzal hangsúlyozta, hogy Jolánt beül-
tette az operettjelenetek közepébe, míg Pinczés
István a nézők által körülült debreceni játéktéren
ugyancsak középütt, egy üvegkalitkában (a pénz-
tárfülkében) helyezte el a lányt. Bagossy rende-
zése nem emeli ki a két közeg kapcsolatát, nála
az operett önálló életet él. Mikuli szerepösszevo-
násai viszont felerősítik a színmű heterogén ele-
meinek mélyén megbúvó azonosságot, amelyet a
Hubitól lerészegedő Jolán darab végi névté-
vesztései teljesen világossá tesznek. A finálét a
hangosbeszélőn Jolán így konferálja: „Bajkhál-
lóy Mihály Amáliát egymás karjában tartva érke-
zik... Mögötte Talpighy Gusztáv..."

Parti Nagy Lajos Jolán színreléptekor ezt írja:
„Egy lestrapált, kortalan, nagyjából negyvenéves
nő. Illetve húsz. Illetve hatvan." Később a darab-
ban a jegyszedőnő harminchét évesnek mondja
önmagát. A szereposztás életkorválasztása meg-
változtatja a darab hangsúlyait. Debrecenben
Majzik Edit az egyszerre elnyűtt és infantilis,
kötekedő és ábrándozó, harmincas vénlányt ját-
szotta el, az Ódryn a huszonéves Vasvári Emese
koravén gyermekként jelenítette meg a figurát.

Kecskeméten a főszerepet játszó Réti Erika
kora és alkata inkább az Anyuskáé lehetne. Ő már
túl van mindazokon a vágyakon, amelyek a ko-
rábbi előadások fiatalabb hősnőit még hitelesen
jellemezték, s amelyek a pécsi előadás kettős
szereposztásának két húszéves egyetemista fő-

Nagy Lilian (Jolán) és Tóth András Ernő (Gusz-
ti) a pécsi előadásban (Simarafotó)

szereplője - Rosner Krisztina, illetve Nagy Lilian -
számára még remélhetőek és átélhetőek. A két
előadás közötti generációs különbség megmu-
tatkozik Vargányai Guszti esetében is, akit Kecs-
keméten az ötvenes évei derekán járó Kovács
Lajos, míg Pécsett két harmincas, tapasztalt
amatőr színész, lnhóf László, illetve Tóth András
Ernő játszik. E nemzedéki és nemzedéknyi kü-
lönbség a két előadásban máshová helyezi a
hangsúlyokat.

Ugyancsak máshová helyezi a hangsúlyokat a
két előadás műfajválasztása. Bagossy Kecske-
méten az operettrészletek kidolgozására és a
színpadi masinéria működtetésére helyezi a
hangsúlyt, számos ötlettel, szellemes poénnal
tarkítva az előadást, amelyből azonban elsikkad
Jolán személyes drámájának érzékeltetése csak-
úgy, mint az Ibusár jelképezte szellemiségnek, e
sárfészek nyújtotta életlehetőségnek (azaz egy
eltorzult, lefokozott „genius locinak" vagy inkább,
stílusban maradva, „genius lacinak") a
bemutatása. Az előadás erőssége a színházi pat-
ronok használata, az egyfelvonásos darab két
részben játszása (ennek lehetőségét Parti Nagy
a tizenegyedik jelenet végén jelzi is), a felvonás-
végek megkomponálása, valamint az operett-
eszközök részben autentikus, részben parodisz-
tikus alkalmazása. Amikor Amália (Harsányi Tí-
mea) a nyitójelenetben tisztálkodik, a vasúti váró
falikútjából veszi a gyöngyharmatot, amelyet
magára permetez. A csatából érkező Richard
(Rancsó Dezső) az oldaltáskájából húzza elő a
pezsgőspoharakat. A muszka kém, Talpighy gróf
(Latabár Árpád) ejtőernyősként ereszkedik alá a
zsinórpadlásról. Ugyancsak fentről suhannak alá s
állnak bele tövükkel a színpadi deszkába a
műrózsák, melyekből Bajkhállóy szakajt, s onnan
potyognak le egy ágyúbelövés hangjai után a
kelléktéglák, melyeket azonban már Jénai Pali
(Kölesséry Sándor) takarít össze.

A prózai jelenetekben a játék elején működés-
be lép az esőgép. („Ázik, pudvásodik a délután" -
mondja Jolán; ezt illusztrálja az esőztetés.) A
Jolán emlékezetében megelevenedő Kleiser-
mann Mihály (Sághy Tamás) a zenekari árokból
emelkedik elő. A darab szerint a jegykiadónő
„liheg, összegörnyed, félig önkívületben emlék-
szik ama régi kefélésre", amelyet Kecskeméten
Sághy ad elő: itt ő liheg, s karjával egy gőzmoz-
dony kerekeinek és dugattyújának mozgását utá-

Kovács Lajos (Guszti) és Réti Erika (Jolán) a
kecskeméti Ibusárban
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nozva jelöli a szeretkezést. A nőnapi bankettre
emlékező jelenetben pedig Guszti (Kovács Lajos)
süllyesztőnyílásból emelkedik ki, ráadásul úgy,
hogy miután a színpaddal egy szintre került,
tovább emelkedik, minthogy egy kockás abro-
szos kisasztalon áll. A jelenet végén ugyanott
süllyed el. A színpadi gépezet kihasználása mel-
lett (a prózába váltó fináléban például látható a
sínekre begördülő mozdony) az előadás a nagy-
színpadi adottságokat is beépíti az előadásba.
Igy a végkifejlethez közeledve Anyuska (Máthé
Eta) már nem az előszínpadon, hanem a bal első
emeleti páholyban olvassa Jolán operettszínházi
bemutatóként elképzelt librettóját.

A kecskeméti előadásban ami operettes, az
nagyon az. A huszároknak hatalmas műbajszuk
van (s lesz majd az inkognitóban közibük érkező
Amáliának), a dalbetétek gesztuskészlete és fra-
zeálása az operett műfajának teatralitását idézi.
Nem találja meg azonban az előadás a prózai
jelenetek stílusát és műfaját, a tényvilág és a
képzeletvilág közötti átjár hatóság problémáját
sem oldja meg következetesen. Még azzal sem,
hogy a darab végén az addigi szereplők huszár-
menték helyett mai öltözetben mint vonatra váró
utasok jelennek meg.

A prózai szereplők kapcsolata, elsősorban Jo-
lán és Guszti viszonya színipadilag megoldatlan.
Éppígy problematikus Anyuska alakjának megje-
lenítése. Igaz ugyan, hogy a figura csak két rövid
etetési jelenetben (a reggel és az ebéd epizódjá-
ban), valamint a Jolán füzetében kotorászó anya
helyzetében szerepel, de ezek a szituációk is
lehetőséget adnának egy ka-
rakter és az anya-lány viszony
megjelenítésére. Máthé Eta
egyiket sem mutatja fel.
Intenzitás nélkül, tétlenül van
a színen.

Különösen éles a kontraszt
Füsti Molnár Éva pécsi
alakításával összevetve. A
JESZ-produkcióban Füsti
Molnár túlféltő, túlaggódó
anyát játszik, aki nem akarja
önállónak látni a gyermekét,
aki a lánya intim dolgai közt
magától értetődő kíváncsi-
sággal kutat (ezt a librettóol-
vasáskor is érzékelteti), és
sértődéseivel próbálja lesze-
relni Jolán önállósodási tö-
rekvéseit. A színésznő egy-
szerre láttatja az anya moti-
vációját, a magatartás külső
megítélhetőségét, valamint a
lányra gyakorolt léleknyo-
morító hatását.

Réti Erika kecskeméti ala-
kításából hiányzik Jolán drá-

mája. A színésznő nem érzékelteti, hogy itt nem
csupán egy dilettáns szerzőnő (egy zenés-tán-
cos vonatbemondó) irodalmi próbálkozásáról
van szó, és nem csupán jópofiság, hogy miféle
nyelvi szempontú bajai vannak a műveinek, ha-
nem hogy ez az egész, librettóstul, Gusztistul,
Misistül és Anyuskástul az ő egész elfuserált
élete. Kovács Lajos sem találja meg az állomás-
főnök karakterének összetettségét és ambivalen-
ciáját, a főnöki és férfiúi szerepek közötti folyto-
nos csiki-csukit, ezt az egész, Jolánt csak meg-
szerezni akaró figurát, akinek törekvéseit és va-
lódi érzéseit pontosan leleplezi dühkitörése, ami-
kor azt üvölti a pénztárosnak, hogy „lógó valagú
büdös kurva". Kovács állomásfőnöke inkább va-
lamilyen bratyizós, kvaterkázós, sündörgős-dör-
gölőzős alak. Sághy Tamás az egyetlen prózai
szereplő, aki Kleisermann megformálójaként vil-
lanásnyi szerepében markáns, jól megragadható
figurát mutat be, főleg mimikájával érzékelteti a
csábítót, aki a nő iránt csak annak lefektetéséig
érdeklődik. Az operettet játszó színészek közül
Rancsó Dezső és Harsányi Tímea nyújt pontos,
árnyalt és élményszerű alakítást.

Mikuli nemcsak szerepet von össze, hanem
jeleneteket is. A tizennyolc jelenetre tagolt darab-
ban mintegy nyolc színváltás van, amikor a tör-
ténet a konyha, illetve az állomás világából Jolán
operettjének világába, illetve onnan visszavált. A

Amália (Harsányi Tímea) és a huszárok a kecs-
keméti előadásban

pécsi előadásban a huszerett három részben,
három nagyjelenetté összevonva szerepel, s en-
nek révén a prózai részek illeszkedése is áttet-
szőbb és követhetőbb lesz. Igy, hogy monodrá-
máját (monológját) nem szakítják meg komikus
dalbetétek, markánsabban és erősebben mutat-
kozik meg a konyhájukból a pénztárfülkébe érke-
ző, majd operettjének bemutatójáról ábrándozó s
a Magyar Boldog szerkesztőségének levelet író
Jolán helyzete, hangulata, elszigeteltsége és „hó-
lyaghurutos" lelke.

A jelenetek összeillesztése pontos. Jolánnak a
képzeletvilágban és a valóságban, pénztáros-
nőként és Amáliaként való létezése s e kettő
időnkénti összemosódása ebben a változatban
még érzékletesebb és hatásosabb, mint a
fragmentáltabb eredetiben. Így például sokkal
érzékletesebbé válik a pénztárból hol a
huszárokat, hol egy utast kiszolgáló, a maga
hollétét nem érzékelő Jolán zavarodottsága s az
ábrándból való feleszmélése, majd
visszamerülése. Mindezt az is segíti, hogy az agg
közhuszárt, Istensegitsyt rendkívül ízesen, hi-
telességében is humorosan alakító Fekete András
jelenik meg az Utas szerepében is, ez a jelzés is
motiválja azt a tapasztalatot, hogy Jolán a maga
operettjében a körülötte felbukkanó alakokat, sa-
ját ismerőseit és élményeit stilizálja fel.

Az ibusári élményanyagból megszülető love
storyt színpadi jelzések is alátámasztják. A szo-
baszínháznyi térben nincs masinéria, de itt is van
invenció. A pénztárpult egyszer csak hintává vál-
tozik, az állomásfőnöki kurblis telefon Talpighy
titkos kémrádiója lesz, a bajusztalan Richardok
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széles gesztussal bajuszt pödörnek, a hintán ha-
nyatt döntött (mert fejkötözésben részesülő)
Bajkhállóy fekve járja a verbunkot, és így tovább.
A férfiakra emlékező két jelenetben Pécsett nincs
emeléstechnika, Misit és a bankettos Gusztit a bal
oldali ajtónyílásban, fentről megvilágítva látjuk. A
piciny, alacsony tér adottságait itt-ott még javára is
fordítja az előadás, például amikor a huszároknak
háromszor a levegőbe kellene dobniuk
kapitányukat, Richard a terem mennyezetén
három fekvőtámaszt csinál.

Ebben az előadásban a huszárok mellett honle-
ányok is szerepelnek. Ok változtatják meg a színt, a
jelenetekben azonosulnak és együtt énekelnek
Amáliával, ők is kacérkodnak a huszárokkal, akik-
ben mindannyian párjukra lelnek, amikor kell, Amá-
liával az élen tépést csinálnak a vitézeknek. Ezenkí-
vül lengedeznek, hajladoznak, táncolnak, a mozgá-
sokat betanító Bognár József koreográfiája szerint.

A JESZ előadása nem Jolán dilettantizmusáról,
nem az alkotóknak az operettstílusban vagy annak
paródiájában való otthonosságáról, ha-nem Jolán
drámájáról szól - a körülmények és a vágyak
távolságáról, a képességek és a remények
szétválásáról, az emberi kapcsolatokban tétova,
mások érzelmi béklyójában vergődő egyén
groteszk lázadásáról, arról, amit Jolán így fejez ki:
„Mér nem tudok én rendesen látszani?"

A két szereposztásban két eltérő alkatú és
adottságú egyetemista játssza Jolán szerepét.
Rosner Krisztina törékeny, lóg rajta a kék pénz-
tárosköpeny, hangja vékony, az egész jelenség
„erős férfikebelért kiált". Szépen építi fel a leré-
szegedésből bátorságot merítő reménytelen lá-
zadás folyamatát. Nagy Lilian erősebb, lomhább,
hangja mélyebb, jobban énekel. Mindvégig érzé-
keltetni tudja a Jolánban hol latensen vibráló, hol
ki-kitörő, feloldódni képtelen feszültséget.

Rajnai Attila (Richard, Misi) igazi délceg
charmeur, finoman parodisztikus gesztusokkal,
remek énekhanggal; Horváth Csaba a másik sze-
reposztásban cingárabb, izgágább, komikusabb.

lnhóf László (Guszti, Talpighy) minden lében
kanál, okvetetlenkedő és kotnyeleskedő, a „vonat
füstje által megcsapott" figura, a gróf szerepé-ben
a negatív hős komikus túlzásaival. Tóth András
Ernő Gusztija mackósabb, lágyabb, ostobább, és
muszka kémként is esendőbb.

A statisztériát és a teljes szereplőgárdát a
kettős bemutatón áthatotta az odaadás, a lelke-
sedés és a szeretet. Ez átsugárzott a nézőkre is.

A hely szelleme és egyéb
összefonódások, avagy a finálé

Bagossy László pécsi. Költő, és tíz éve a JPTE-n
a tanítványom volt.

Parti Nagy Lajos, noha nem itt született, és nem
itt él, mégis pécsi. 1977 és 1986 között lakosként
is az volt. A Jelenkor szellemiségét tekintve a mai
napig ide tartozik. És Pécs nélkül sohasem
született volna meg Sárbogárdi Jolán.

A recenzens ugyancsak helybeli.
Mikuli János huszonöt éve Pécsett él, így hát ő

is az.
Mindhármukat jól ismerem.
De Mikulinak hármunkkal szemben van egy

behozhatatlan, „ibusári" előnye. Pécsi volta ellené-
re ugyanis, születését és gyerekkorát tekintve - és
itt csap belénk a genius foci - bizony sárbogárdi!

Parti Nagy Lajos: lbusár (kecskeméti Katona József)
Színház)

Ment-e a balett által a világ elébb? A kérdés
persze álságos. Vörösmarty sorába bármi
behelyettesíthető. Hubay Miklós újabb drámája
azonban kikényszeríti, hogy ezen elgondolkodjunk.
Hőse Vaclav Nizsinszki, a párizsi Orosz Balett
egykori legendás sztárja. Aki később megőrült, és
1918-19-ben, a zsenialitás és őrület határán írt egy
pompás könyvet. A Füzetek hol olyan, mint egy
Leacock-paródia Karinthy fordításában, hol
Gogoltól az Egy őrült naplójára emlékeztet. Hol
igazi együgyűség szól belőle, hol mintha annak
művészi ábrázolása volna, hol meg a nagy
vallásalapítók naivitását juttatja eszünkbe, ahogyan
rögeszméit hajtogatja a szeretetről. A szegényekről
például egyrészt megállapítja, hogy „többet
éreznek, minta gazdagok", majd így folytatja:
„ugyanolyanok, mint a gazdag emberek, csak az az
egy különbség, hogy kevés pénzük van."

A könyvben a tánc főképp mint munka jelenik
meg, amellyel pénzt lehet keresni, márpedig a
pénz elengedhetetlen a benne szétáradó szeretet
kifejezéséhez, az emberek, a rokonok, ismerősök,
a népek és nemzetek, egyáltalán, az emberiség
megajándékozásához. Azt is tervezi, hogy
tőzsdén szerzi meg az emberiség megváltásához
szükséges összeget. Másfelől a pénz miatt, ami
nincs, állandó harcban áll Gyagilevvel, az imp-
resszárióval, az egykori baráttal, akivel évekig
együtt is élt, valamint anyósával, Márkus Emíliá-
val, akivel budapesti internálása idején össze volt
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zárva, s akit ugyancsak szentenciózusan jelle-
mez: „Romuska anyja nehéz asszony. Szeretem
őt, de tudom, hogyha megtudja, hogy nincsen
pénzem, akkor el fog ejteni." Hubay hősében
egyesíti a zseniális táncost és a világmegváltót, a
szeretetvallás hirdetőjét. Ezzel igyekszik drá-
maivá, történelmi jelentőségűvé, tragikussá
emelni a szerencsétlenséget, a betegséget. Mint-
ha a táncos már a tánccal, a tánc által is az
emberiséget kívánta volna megváltani, s ennek
az igyekezetnek csak újabb fázisa lett volna, hogy
írásban is igyekezett kifejezni magát.

Az író ügyes, bár túlságosan átlátszó drama-
turgiai trükkhöz folyamodik. Kettős gyűrűbe fog-ja
a megváltói küzdelmet folytató hőst. Nemcsak a
szűkebb környezettel, a családdal, a kezelőor-
vosokkal no meg leginkább a tehetségét kizsák-
mányolni igyekvő Gyagilevvel kell megütköznie
egy svájci szanatóriumban, Sankt Moritzban, ha-
nem az emberiség, a nagypolitika, a történelem
akkor legjelentősebb képviselőjével is. Inkogni-
tóban ugyanitt pihen Wilson, az Egyesült Államok
elnöke, aki éppen az első világháborút lezáró
békerendszeren dolgozik, s az örök békét, örök
boldogságot ígéri az emberiségnek. Ha tetszik,
egy konkurens, egy másik megváltó - ter-
mészetesen hamis próféta. A feszültséget, a
helyzetek kiélezését állandó lavinaveszély és
földrengés fokozza. Ez utóbbit mintha Nizsinszki
tánca váltotta volna ki, ő viszont bevallja, hogy
csak előre megérezte azt. Hiszen a természettel
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