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Az ismert
és az ismeretlen
Musatescu

A kolozsvári Nemzeti Színház Musatescu
Titanic keringő című vígjátékával fejezte
be sikeres budapesti vendégszereplését.
Az előadás rendezője, Aureliu Manea
hazájában még nem tartozik a
legnevesebb rendezők sorába. Mégis,
amikor tavaly kora ősszel Kolozsvárott
jártam, s már szóba került a budapesti
vendégszereplés, a kolozsvári színházban
lelkemre kötötték, hogy feltétlenül
nézzem meg a Titanic keringőt, nem csak a
darab, hanem Manea miatt, aki híresen
„bolondos" fickó, és minden bizonnyal
valami rendkívül érdekes és eredeti
rendezéssel fog előállni. Manea eredeti,
rendhagyó tehetségét ők is akkoriban
fedezték fel.

Maneával ellentétben Musatescu neve
nem ismeretlen Magyarországon, ami
azonban nem jelenti azt, hogy ez a tagadó
kijelentés állító formájában is igaz lenne.
Vagyis, hogy Muşatescu neve ismert
lenne hazánkban. Az 1903-ban született és
1970-ben elhunyt román szerző drámaírói
működése a két háború közti időszakra
esik, két legjobb vígjátékát, a Titanic
keringőt és folytatását az ...escukat 1932-
ben illetve 1933-ban írta, s ezeket azóta is
viszonylag gyakran felújítják Romániában
és néha nálunk is.

Jómagam, megvallom, Muşatescu ne-
vét tavaly ősszel hallottam először,
Marosvásárhelyen, ahol az ottani színház
magyar tagozata éppen a Titanic keringő
folytatását, az . . . escut játszotta, Hunyadi
András új fordításában, A szélkakas címen.

A darabok megírásának időrendje, a
tartalmi összefüggés - a két darab egy
kispolgári család, az ... escuk felemel-
kedésének, meggazdagodásának és po-
litikai karrierjének történetét beszéli el,
logikusan azt követelné, hogy előbb a
kolozsváriak, majd a marosvásárhelyiek
előadását méltassam, függetlenül attól,
hogy én a két előadást fordított sorrend-
ben láttam.

Mégis van okom rá, hogy ezt az utóbbi
sorrendet választom. Először is, mert a
kolozsváriak előadása volt a jobb, s miért
ne éljek a dicséret fokozásának ezzel a
lehetőségével. Másrészt - a ma

rosvásárhelyieké volt a hagyományos
előadás. Itt kaptam meg azt a viszonyítási
alapot, amelyhez mérve felismerhettem
Manea rendezésének újszerűségét,
eredetiségét.

Viszont, ha már a marosvásárhelyi
színházról beszélek, hadd lelkesedjek
először magáért a színházért, az új
épületért. Gondolom, mások is írtak már
róla, de úgy hiszem, az épület tervezőit
nem lehet eleget dicsérni, nemcsak az
épület külső és belső kiképzéséért, hanem
azért is, ahogy a színházat körülölelő teret
a tér két oldalán épült modern házsorral
megkomponálták. A tájjal harmonizáló, a
népi építészet hagyományait felhasználó,
de mégis rend-kívül modern
épületkomplexumban gyönyörködhetünk.

Délelőtt érkeztem a színházba, Kincses
Elemér, a színház főrendezője kísért végig
büszke házigazdaként a gazdag pompával
berendezett tágas előtérből, foyerból a
puritán nemességgel berendezett
nézőtérre, a kacsalábon forgó színpadra, a
próbahelyiségekbe, öltözőkbe.

Délelőtt a Lear királyt próbálják Kincses
rendezésében, Lohinszky Loránddal a
címszerepben. Egy próba alapján - és ez
egyike volt a kezdeti ren-
delkezőpróbáknak - nem lehet képet al-
kotni a későbbi előadásról, amely idő-
közben már le is élte rövidre szabott
életét. Mint Lohinszkytól hallom, a Lear
királynak szép sikere volt a helyi közön-
ségnél. Valóban őszintén sajnálkozom,
hogy nem volt lehetőségem még egyszer
visszatérni Marosvásárhelyre. Bizonyára
érdekes lett volna látni a tehetséges fiatal
Kincses Elemér rendezését és a kiváló
színész, Lohinszky Loránd Lear-alakí-
tását. Marosvásárhely mindössze há-
romszáz kilométer. Tulajdonképpen csak
energia meg benzin kérdése lenne le-járni
az erdélyi bemutatókra. Nekik meg
nekünk is sokat adnának ezek a találko-
zások, nekik a kritikai visszhang felerő-
södését, nekünk új tapasztalatokat.

Megvallom, nem nagyon örültem, hogy
a számomra teljesen ismeretlen Tudor
Muşatescu darabját fogom este látni, és
nem a színház egy jelesebb produkcióját.
De nem volt választásom. Végül azonban
nem bántam meg, hogy így történt.

Mindenekelőtt fény derült drámatörté-
neti műveltségem egy sötét pontjára, hogy
mit sem tudok a két háború közti román
irodalom egy fontos alakjáról, aki a
közép-kelet-európai dráma egy sajátos

típusát, a politikai vígjátékot műveli,
amelyben a polgárság magán és közéleti
erkölcsei, machinációi egyaránt pellengér-
re állítódnak. E drámatípusnak akad párja
Jugoszláviában (Nušić), s gondolom, a
lengyeleknél és a cseheknél is. A mi
Molnár Ferencünk hasonló jellegű sza-
lonkomédiái talán szellemesebbek és
bizonyos vonatkozásokban mélyebbek is,
viszont hiányzik belőlük a politikai
szférának az a bírálata, amely ezeknek a
komédiáknak még ma is a savát-borsát
adja.

Az ... escu (ezt a román családok ne-vére
utaló címet kifejezőbbnek vélem a darab
mondanivalóját beszűkítő A szélkakas
címnél), i „jól szerkesztett" francia
vígjáték, Sardou, Feydeau és mindenek-
előtt Caragiale nyomdokait követi. Igaz,
nem újít drámai formát, de fölényes
biztonsággal alkalmazza a bevált esz-
közöket, technikát a két háború közti
Románia társadalmi viszonyainak, poli-
tikai erkölcseinek mulatságos, szatirikus
színpadi megjelenítésére. Egyszerre bírál
és mulattat. A maga idejében fel is
horkantak az érintettek, és még a fele-más
román liberalizmus korszakában is
megpróbálták megakadályozni a darab
bemutatását. Napjainkra a komédia sza-
tirikus éle némileg letompult, bár így is
akadnak jelenetek, helyzetek, amelyek mit
sem vesztettek aktualitásukból. Ugyan
nem a darab, hanem a körülmények
eredménye, érdeme, hogy az óhatatlanul
adódó összevetés a tegnapi és mai életvitel
között különös, ironikus fel-hangokat
kölcsönöz az előadásnak.

Maga a történet, hogy lesz az ... escu
család szocialista párti képviselőjéből
kormánypárti miniszter, kellően for-
dulatos, s a családi, baráti kapcsolat-
rendszer, a „ki kit csal meg" meglepő
hitelességgel és cinizmussal ábrázolódik.

A marosvásárhelyi előadás nem volt se
jobb, se rosszabb annál, mint amit a mi
vidéki színházaink nagy átlagukban
nyújtani szoktak. Szobabelsőket mutató
realista díszletekben hagyományos ef-
fektusokkal eljátszott vígjátékot kaptunk.
A rendezőnek, Hunyadi András-nak
sajnos nem sikerült színészeit közös
nevezőre hozni, a jobbak nem is siker-
telenül megpróbálták érvényre juttatni a
darab hitelessé tehető emberi relációit, a
többiek -- talán nem rosszabbak, csak
hajlamosak arra, hogy meg nem engedett
eszközöket is igénybe vegyenek a kö-
zönség megnevettetésére - bohóckodtak,
komédiáztak, ripacskodtak, amennyire
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zekig és a játékötletekig mindent közösen
agyaltak ki a színészekkel a próbák során.
Ő maga, minthogy nem tud magyarul,
elsősorban vizuális effektusokra töre-
kedett. (Viszont megígérte, hogy a ko-
lozsvári színészek kedvéért magyar fe-
leségétől gyermekével együtt megtanul
magyarul.)

Valóban rendhagyó előadást kaptunk. A
nyílt színpad egy többé-kevésbé be-
rendezett, de kulisszajellegét nem titkoló
szobabelsőt ábrázolt, egy módosabb
parasztház nagy szobáját. Elöl középen
egy középkori páncélöltözet díszelgett, s
emlékeztetett a nemzeti dicsőségre és
vitézségre. A szoba felett villanydrótra
erősítve, mint egy kerti ünnepélyen kék és
piros gömbizzók világítottak volna, ha
meggyújtják őket. De erre a vakító
világosságban tartott játéktéren nem volt
szükség.

Az előadás az Ötödik szimfónia sors-
taktusaival indult, előbb a maga eredeti
hangvételében, majd dzsesszhangnembe
átfordulva. A rendezés félreérthetetlenül
és azonnal tudtunkra adja: egy történelmi
sorsfordulatnak leszünk a tanúi. Csak ép-
pen itt - e kelet-európai tájon - a beetho-
veni szimfónia sorsfordulatának paródiá-
ját, groteszk változatát látjuk majd.

A színészek komolyan veszik a darab
címét, ha nem is keringőznek, de külön-
féle modern tánclépéseket lejtve mozog-
nak a színpadon. Ki-ki a maga jellemé-nek,
temperamentumának, lelkiállapotának
megfelelően táncolgat, vonaglik a színen.
A családfő földig érő fehér baba-inget és
babasapkát visel. Ő a család valóban
gyermeteg lelkű és ennek meg-felelően
egyedül tiszta érzésű tagja. Ebben a
családban a nők viselik a kalapot, a
harmadik felvonásban meg is jelennek
vitézi csákókban harcias amazonoknak
öltözve.

Egyelőre csak az apa fején van egy fehér
bébisapka. A nők úgy vélik, hogy a
családfőnek az ócska régi helyett már egy
új kalapot kellene vennie. A papa el is
megy, s új főfedővel tér vissza, ezúttal egy
piros baboskendőt visel. A szöveg-ben
persze megint csak kalapról van szó. Ez a
különbség óhatatlanul komikus hatást kelt.
S a baboskendőötlet megint nem öncélú,
mert szembetűnően jelzi, hogy ki a férfi
illetve ki nem a férfi a házban.

A közönség még meghatottan a három
Sütő-tragédia ünnepélyes komorságától,
eleinte döbbenten figyelte a színpadon
zajló ötletkavalkádot, s eltartott egy ideig,
amíg megértette, hogy miről is van szó,
hogy itt nevetni lehet. S talán még ennél is
tovább tartott, amíg felismerte, hogy nem
öncélú blődlizés folyik a színpadon, hanem
minden kitaláció a helyén van, nagyon is
jelent, mond vala-mit. A nézőtér igazából a
harmadik fel-vonásra engedte át magát a
nevetésnek, amikor az ötletek
összefüggései, a komédiázás jelrendszere
világossá vált.

Az előadás után a maguk diktálta
fergeteges játéktempótól némileg kifá-
radva, még egy kicsit zihálva, lihegve, de
mégis, a jól sikerült komédiázás tudatától
boldogan jöttek ki a színészek, hogy
megköszönjék a közönség újra meg újra
felviharzó tapsait.

Hadd soroljuk fel legalább a főbb sze-
replők nevét, s mindenekelőtt a vendég-
szereplést követően tragikusan elhunyt
Péterffy Gyuláét, akit a budapesti közönség
a Sütő-darabokban fedezett fel s szeretett
meg. Színrelépését a Titanic keringőben már a
nagy színészeknek ki-járó taps fogadta. A
nekrológ nem e kritika feladata, most csak
arra emlékezzünk, milyen örömmel
tapsoltunk az élő Péterffy Gyulának és a
többieknek, Sebők Klárának, Bereczky
Júliának, Vitályos Ildikónak, Váli Zitának,
Barkó Györgynek és Katona Károlynak.

azt szerepük lehetővé tette. Csak azt nem
vették észre, hogy az egységes stílus hiá-
nyában az ő túlzásaik, ripacskodásuk tö-
kéletesen hiteltelenné teszi alakításaikat.

A nézőtér viszont zsúfolásig tele volt, s
a közönség élvezte, hogy felszabadul-tan
nevethet, szórakozhat.

Ami feltétlen örömet okozott: a szí-
nészek szép magyar beszéde, amely már-
már önálló lételemként töltötte be Thália e
szép hajlékát.

A marosvásárhelyi előadás alapján
nagyjából elképzeltem, hogy milyen is
lehet a Titanic keringő, amelyben az ... escu
család felemelkedésének egy korábbi
szakaszát ismerjük meg. Ebben a
darabban még nem jutottak fel Buka-
restbe, még egy kis vidéki városban él-
nek, szegényen. Egy váratlan örökség ré-
vén azonban sok pénzhez jutnak, és végre
megvalósíthatják vágyaikat, álmaikat. A
családfőt akarata ellenére is megválasztat-
ják képviselőnek. Teljesül legfőbb álmuk,
költözhetnek Bukarestbe.

A rendező, Aureliu Manea már a ko-
lozsváriak vendégszereplését megelőző
sajtófogadáson elmondta, hogy ő a Titanic

keringőt lényegében happeningstílusban
állította színpadra. Mindent imp-
rovizációkra épített. A díszlettől a jelme-


