
Jack Viktória királynősét láttuk volna a
színpadon, egy esztelen. kéjgyilkost, aki
halála percében gyermetegen könyörög
utókorának: na, csinálj belőlem Istent,
szépen kérlek, na, ugyan miből áll az
neked? Ez az utolsó jelenet - ettől
eltekintve egyébként szép, néhol torok-
szorító, és visszamenőleg értelmezi jobba
Gabi addigi színpadi jelenléteit.. Azonban
színpadon nem él igazán az, amit utólag
elmesélnek, megmagyaráznak, előtte
viszont nem játszanak el.

Trokán Péter lenyűgöző erejű színész.
Amikor belép, megszólal, mintha dinamit
robbanna a színpadon. Megjelenése első
perceiben Caligula, ez az esze-ment,
vinnyogva vihogó, romlott kamasz a
székhez szegez bennünket. A színész
később is heroikus igyekezettel vív, és
szomorúan gondolunk arra, mit hoz-
hatna ki jobb szövegből, mondjuk Camus
Caligulájából ?. .

Zala Márk nak nincs elég színpadi ideje
arra, hogy színpadi létet: adjon Tiberius
figurájának. Tahi József ezzel szemben
majdnem két felvonáson át színpadon
van, de nincs jelenléte.

A. főiskolás Bubik István fölfedezés
volt: már többet tud, mint hasonló korú
társai. Ugyanilyen fölfedezés Papadimitriu
Athina is, aki már sok-sok szerepben
feltűnt, de valami hiányérzetünk mindig
volt vele kapcsolatban. .Messalinaként
most érett, hibátlan alakítást nyújt,
kellően adagolva szépséget, hangerőit,
tehetséget.

Végül. is felemás érzésekkel hagytuk. el
a nézőteret: jó néhányszor jól szára-
koztunk, de valami azért hiányzott. Talán
az a végső soron mégiscsak bölcs
filozófusok. alkotta költői fogalom: az
éter„ amelyben az a. sok mérhetetlen úri-
tök lebeg, talán a gömbölyűbb, tökélete-
sebb formájú úritökök, vagy tán csak az
igazi koncepció...
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Feydeau,
a vaudeville főmérnöke

„Georges Feydeau. a legügyesebb jó-
kedvárusok közül való" írta Tóth
pád egy debreceni lapban, amikor 1910-
ben a Csokonai Színház bemutatta a
zseniális Feydeau" (Ady) Vigyázz a nőre !

című vígjátékát. A Debreceni Független Újs á g

színibírálója a Párizsban 19o8-ban, a pesti
Vígszínházban pedig 19o9-ben színre
került, Góth Sándor fordította darabról
megírta még, hogy „A legkülönfélébb
ízlésű publikum. is fáradtra kacaghatja
magát az ő darabjai láttára.. . groteszk és
külvárosi ruhájú ötletek bukfenceznek...
leplezetlen trágárságok járnak illetlen
kánkánt". A finom poéta a továbbiakban
„zsíros malacságokat" is emlegetett. A.
századforduló és a századelő közönségét
a „vaudeville tőmérnökének" (ahogyan
egy újabb francia kritikusa nevezte
szerzőnket) műveiben elsősorban is az
érdekelte, amivel kapcsolatban Árányi
Miksa, Az Újság szorgalmas párizsi
tudósítója (és a New York palota „atyja")
Erkölcstelenségek a szín-padon című 19o7-es
cikkében nem átallotta az akkor még
roppant ritkán használt „pornográf a"
szót használni. Ő egyébként Feydeau
Vous n'avez rien

déclarer? („Van-e valami elvámolnivaló-
ja?") című bohózatáról szólva megje-

gyezte, hogy a darab tartalmát „e lap
hasábjain elmondani nem merném. A.
vámtisztnek a nászúton levő fiatal házas-
párhoz íntézett gyakori kérdése... olyan
furcsa cselekvés körül forog, mely a vég-
letekig víg, szellemes és frivol", majd
hozzáfűzte: „a színházi cenzúra. vissza-
állítása szükséges és elmaradhatatlan".

Negyvenhét keserű bohózat

Ki volt hát az a boszorkányosan ügyes
mester, aki imigyen kihívta az ügyészért
kiáltó megbotránkozást? Nagyon jó csa-
ládból „fajult cl": márki őse a Nap-király
pénzügyminisztere volt; apja, Ernest
Feydéau, Flaubert barátja, közép-szerű
regényeket írt, bár ezek egyike némileg
már előrevetítette fiának sikamlós
hajlandóságaít. Fanny című merész
munkáját ugyanis Párizs érseke elítélte,
mire a következő kiadást a. szerző már
ezzel az ajánlással jelentette meg: „Pá-rizs
érsekének, hálás tisztelettel." Lodzia
Slewska nevű felesége gyönyörű lengyel
nő volt, akiről azt rebesgették, hogy
nemcsak Morny herceg (11'I. Napóleon
féltestvére) kegyeit bírta, hanem, hogy
Georges apja nem más, mint . . . maga a
császár. A hölgy cáfolta e pletykát.
Bizonyítéka azonban nem tényszerű,
hanem inkább „beköpés"-szerű volt,
ugyanis azzal verte vissza a vádat, hogy
„egy ilyen okos gyerek" nem lehet „egy
ilyen hülye császár csemetéje. (Azóta sem
derült ki az igazság.) Az viszont tény, .hogy
a kis Georges már hétéves korában
elkezdte a darabfabrikálást. A. híres Szent.
Lajos gimnázium-nak, ahol hajdan
Boileau, Racine, Dide-

Feydeau: Osztrigás Mici (kecskeméti Katona József Színház)



rot, Gounod, Zola (és később Saint-
Exupéry) tanult, volt a lusta nebulója.
1883-ban kezdődött pályája, amikor az
Athénée bemutatta két kis komédiáját,
különösebb siker nélkül. A huszonegy
éves ifjút ezután behívták katonának.
Bakaként írta első egész estét betöltő
darabját: a diadalmas A nőszabó című
komédiáját, amelyet Komor Gyula ma-
gyarításában a Vígszínház csak 1898-ban
tűzött műsorára. 1888-ban írta a nálunk
csak 1978-ban, a József Attila Színházban
bemutatott Zsákbamacska című víg-játékát
(Szántó Judit fordításában). Kezdeti
szerény sikerei ellenére még sokáig házalt
a direktoroknál, míg 189z-ben a Palais-
Royal (a „legmalacabb" színház)
bemutatta A férj vadászni jár című bohó-
zatát, amelyet az Atelier nemrég R. Dhéry
rendezésében újított fel, és amelyet nálunk
megint csak a pajzán francia komédiák
legfőbb „importvállalata", a Vígszínház
tűzött műsorára, 1899-ben, Mihályi József
fordításában. Ez a kegyetlen komédia már
vérbő erővel tanúskodik a szerző
élveboncoló szatirikus vénájáról, amellyel
pellengérre állította a századvégi
kispolgárokat, ezeket a cinikus
miniszörnyeket. Következő munkáját ( A
két Champignol) a Palais-Royal igazgatója
azzal utasította vissza, hogy „képtelen
darab". Végül azonban ez az „abszurd"
bohózat lett az egyik legnagyobb sikere:
több mint ezerszer ment Párizsban. A kor
legszigorúbb bírálója, a félelmetes Sarcey
azt írta, hogy a publikum teljesen kikészült
a nevetéstől, s a harmadik felvonás már
tulajdonképpen némajátéknak tekinthető,
mert a harsogó kacaj közepette alig lehet
érteni a színészeket. (Nálunk Ivánú Jenő
fordításában 1895-ben játszotta a
Vígszínház.)

Eljött a dicsőség, a pénz (bár ez olyan
gyorsan ment, ahogy jött, és Feydeau -
hiába volt az őse pénzügyminiszter -
mindig mindent elköltött, főleg a tőzs-
dézésre), majd a világhír. Egymás után
születtek a sok esetben máig is egyre-
másra felújított komédiák: az 1889-es
Osztrigás Mici, melyet a Vígszínház még
az évben importált; a Csak párosan (a
L'Hotel du Libre-Échange-ról van szó,
melyet A z összevissza fogadó címmel is ját-
szottak) ; a Szakítani nehéz (a Comédie-
FranCaise 196z-ben újította föl, a magyar
TV pedig 1978-ban mutatta be) stb.

Amikor az abszurdnak mondott A két
Champigol diadalmaskodott, a francia
valóság is elég képtelen volt: a századvégi
Párizs szinte ostromlott városnak hatott, a
bulvárokon bombák robbantak, a ko

csisok sztrájkoltak, a polgárság az anar-
chistáktól rettegett, s a III. Köztársaság
vezetőit a Panama-botrány szennyes hul-
lámai fröcskölték be. Aztán jött a Dreyfus-
ügy vihara, majd a radikális államvezetés
harca a klerikális reakció ellen. Amikor a
század elején megszilárdult a helyzet,
Feydeau, akinek komédiáiban majdnem
mindig a nő a köz-ponti figura, még
mindig a bájos, ám kikapós
polgárasszonyról énekel, az úrinőkről,
akik még vétlenek, de folyton csak a
házasságtörésen jár az eszük. Azt
gondolják: „Milyen kár, hogy nem lehet
az embernek szeretője, anélkül, hogy
megcsalná a férjét!" Még erre a kor-szakra
esik az egyik legsikeresebb vaudeville: a
Párizsban 19o4-ben bemutatott La main
passe, melyről Ady írt a Pesti Naplóban: „e
bolondos, könnyű darab felett a
hangulatok tarka illatfelhői lengenek...
Feydeau új darabja erkölcstelen,
szemtelen, jókedvű bolondság." Amikor a
következő évben a Vígszín-ház, Kézről-
kézre címmel, Molnár Ferenc fordításában,
szintén bemutatta, Ady megint írt róla, s
„őrületesen bolondos helyzeteket és
figurákat" emlegetett. (Az ötvenes
években J. Meyer, a francia Nemzeti
Színház rendezője, újította fel a virtuóz
vígjátékot az Antoine Színházban a szép
Micheline Presle-lel.)

19o7-ben mutatták be a fergeteges La
Puce á l'oreille című komédiáját, amelyet
nálunk Kutya van a kertben címmel, Góth
Sándor fordításában játszott a Vígszínház
(1908), majd 1971-ben - Mészöly Dezső
remek átültetésében - Bolha a fülbe címmel
újított föl ugyanaz a színház, s amelyet -
ha baj van a kasszával - elővesz Barrault,
de az angol Nemzeti vagy a bukaresti
Bulandra Színház is. A következő évben
az Occupe-toi d'Amélie irtózatos sikert
aratott a francia fővárosban, ahol azóta is
többször felújították, például 195 5-ben,
ami-kor a kikapós Amáliát Madeleine
Renaud alakította. (Magyarul a már
említett Vigyázz a nőre !) 191z-ben a Mais
ne te promine pas donc toute nue című
egyfelvonásos bohózat következett,
amelyet Heltai Jenő 1914-ben magyarított,
Mit jársz meztelenül? címmel;
hangsúlyozom, hogy „magyarított", nem
pedig „fordított", mert teljesen hazai
környezetbe ágyazta a kor ízléséhez
képest nagyon pajzán vígjátékot: a
szemben levő házból a menyecskére
leselkedő „Tigrist" magyar
megfelelőjével, a Nemzeti Munka-párt
vezérével, Lukács László minisz-
terelnökkel és belügyminiszterrel helyet

tesítette, aki majdnem olyan erélyes poli-
tikus volt, mint a bősz Clemenceau. A
francia képviselőből Kalocsai Gyula
honatya lett, vetélytársát pedig Gyursics
Péternek hívták, s a két tősgyökeres
magyarrá honosított politikus a „becs-
telen gazember, panamista, csirkefogó,
bérenc" sértéseken kívül még a mungó
(Tisza Istvánt támogató, munkapárti
képviselő) szitkot is egymás fejéhez
vágja a komédiában, amelyben a bábák
államosításáról is szó esik! (Boldizsár
Miklós 1974-ben tévéfeldolgozást ké-
szített belőle; a pécsi Nemzeti Színház
pedig Ne mászká j meztelenül címmel
Czímer József átdolgozásában mutatta be,
1977-ben.)

Az elegáns szerző (százötven nyak-
kendő birtokosa), savanyú, mélabús
ember volt (mint oly sok humorista...), s
mellesleg olyan fukar, hogy amikor ki
akarták tüntetni a becsületrenddel, és
iktatási díjként tizennégy frankot kértek
tőle, mint minden kitüntetettől, így rep-
likázott: „Vagy azért adják, mert meg-
érdemlem, vagy eladják, de akkor nem
kérek belőle." 1913-ban a Szent Lázár
pályaudvar mellett levő Terminus Szál-
lóba költözött, néhány napra. De majd-
nem egy évtized lett belőle. Irtózatosan
rendetlen szobájában kétszázötven par-
fümös üvegcse illatozott a modern
mesterek vásznai mellett. Annyi könyve
volt, hogy az íráshoz csak egy rajz-táblája
maradt. Különös, hogy ebben az Augiász
istállójában, ebben a rémítő
rendetlenségben születtek a legmérnö-
kibb matematikával megtervezett és
kiszámított színpadi óraműszerkezetek.

Ez a félelmetes mechanizmus egyetlen
aranyszabályra épült: „Darabjaimban
mindig azt a két szereplőt szembesítem,
akinek éppenséggel nem szabad talál-
koznia egymással." A vaudeville tehát
nála mértani axióma terméke. A mérnöki
pontosságra utal az is, hogy kéz-irataiban
megszámozta a színészek helyét.
Utasításai éppen olyan szigorúak és
megmásíthatatlanok, mint a helyzetek. A
rendezői példányok kétszer olyan
terjedelmesek, mint más szerző eseté-
ben. Nemcsak a színészek helyét szabta
meg, hanem mozdulataikat is, sőt - s azt
hiszem, erre nincs példa a színház-
történelemben - a hanghordozást is. A
Vigyázz a nőre harmadik felvonásában két
színésznek kell egyszerre mondania,
hogy y est! (kb.: „Megvan!", vagy:
„Sikerült!"). Ezt persze nagyon sok-
féleképpen mondhatnák. Szerinte azon-
ban csak egyféleképpen lehet, s ezért le-



kottázta a replikát, s előírta, hogy B-dúr-
ban mondják! (Aki nem hiszi, meggyő-
ződhet róla, ha megnézi az Illustration
című hetilap 1911. május z5-i számának
56. oldalát.) Jean Richepin, a híres bohém
poéta, aki a Koldusdal című, argóban írt,
villoni ihletésű kötetéért egy hónapot ült,
de miután „megtért", még az Akadémiába
is beválasztották, így áradozott: „Kővé
dermedten bámulom a matematikust, az
órásmestert, a mérnököt, a csodatévőt, a
demiurgoszt, aki rendíthetetlenül és
kifogástalanul járatja az ilyen bonyolult,
ilyen csodálatos, ilyen tökéletes masinát, s
közben egyetlen kerékszerkezet el nem
szabadul, egyetlen rugó el nem pattan." E
gépezet kerekei-nek pontos
összeműködése, a csapágyak
gördülékenysége és a csavarjáratok haj-
szálpontossága magyarázza, hogy a szerző
soha semmit sem engedett húzni darab-
jaiból; egyetlen jelenet, sőt talán egyet-len
mondat elhagyása összeomlással fe-
nyegetné az egész építményt.

Ez a mérnöki kiszámítottság azonban
nem zárja ki a lírát. Achard Mallarmé
szigorú építkezését emlegeti vele kapcso-
latban, s azt mondja: Feydeau költészete a
logarléc poézise. Cocteau írta : „A
költészet nem azonos a költőivel, kivált
nem a színházban; Feydeau poézise nem a
mondatain alapul, hanem drámáinak
titokzatos mechanizmusán." Sokan ezzel a
páratlanul megolajozott gépezettel.
magyarázzák azt, hogy a századforduló
sok tucat francia vígjátékával szemben, az
ő darabjai a maradandóság tekintetében
még Scribe, Sardou és Labiche műveit is
túlszárnyalják, és hogy bohózatait ma is
szívesen felújít ják, méghozzá nem csak a
Palais-Royal vagy más „könnyű
malacságokra" szakosított intézetek,
hanem maga a Comédie-Francaise is. Azt
hiszem azonban, hogy az óraműszerkezet
pontosságán és a költészettel olajozott
kerekeken túl van nála még több olyan
vonás, amellyel meg-előzte korát és amely
hozzájárul maradandóságához. Például a
már többször említett abszurd helyzetek
kultusza, az a kihegyezettség, amellyel azt
akarja elérni, hogy nem csupán valamilyen
képtelen szituációba hozza szereplőit,
hanem hogy ez a helyzet az elképzelhető
legképtelenebb legyen. Gondoljunk pél-
dául arra a maximális helyzetkomikumra,
mely az Osztrigás Mici harmadik felvoná-
sának 17. jelenetében áll elő, mikor a tá-
bornok azzal vádolja Petypon sebész hites
feleségét, hogy felszarvazza a férje.. .
szeretőjét, akiről a generális azt hiszi,

hogy ő a törvényes nej. .. mire a kusza
helyzetek halmazának tetején az érdemes
hadfi kétségbeesetten jegyzi meg: „Itt
senki se vallja be, ki a felesége." Ettől, azt
hiszem, már csak egy lépés az a Ionesco,
akinél a menyasszony... férfi.

De van egyéb is! Feydeau bizonyos
tekintetben szürrealistaelőd is. Az
Osztrigás Mici villamos altatószéke akár a
harmincas évek ben rendezett szürrealista
kiállításokon is szerepelhetett volna. S az
is bizonyos, hogy René Clair nem csak
Labiche-ból merített, hanem Feydeau-ból
is! Gondoljunk az Osztrigás Mici
kísértetmotívumára, Petyponné
arkangyallátomásaira, a „magától ját-szó"
zongorára, vagy a körtáncot lejtő
szereplőkre, a Gabrielle-t körültáncoló
lármás farandole-ra. Az is modern szer-
zőnknél, ahogyan a nyelvet kezeli. La-
biche hozzá képest akadémikusan ele-
gáns, Courteline pedig nehézkesen ki-
cirkalmazott. Feydeau stílusa sebesen
tapad az élő nyelv legvadabb fordula

tailioz, sőt olyan tirádái is vannak, ame-
lyeknek szándékosan félrehordó fordu-
latai (a szereplő műveletlenségét ábrá-
zolva) már olyan nevetségesen mellé-
találók, hogy akár Ajar is írhatta volna
őket. Egyikük például azt mondja a lánya
szeretőjének: „Én a lányomhoz
adresszálok, uram. Legyen szíves tehát
úgy venni a dolgot, hogy ne inszinuálja
be magát a mi bélvitáinkba." A nyelvi
játék olykor szürrealista társításokat
teremt. Az Összevissza Fogadó című mű-
vében például egy ügyvéd csak akkor
dadog, ha... esik az eső.

A tragikusan végzetes komédiák ki-
apadhatatlanul szellemes szerzője, negy-
venhét bohózat megírása után, 1921-ben
hunyt el. Richepin, az imént idézett írásá-
ban, még csodálkozását fejezte ki, mi-
képpen lehetséges, hogy egy koponya
nem robban föl annyi képtelen bohóság
kiagyalása után. Aggodalma prófétikus-
nak bizonyult: Georges Feydeau elborult
elmévei halt meg. A szerzőt, aki

Jelenet az Osztrigás Miciből



Achard szerint Moliere óta a legnagyobb
francia vígjátékíró volt, de akit Babits,
Szerb Antal, Dobossy és Staud nem
méltat tudós munkáiban, Színi Gyula
búcsúztatta a Nyugatban. A jeles író,
újságíró és műfordító, aki a Tanácsköz-
társaság alatt az Írók Szindikátusának az
elnöke volt, többek közt ezeket írta:
„Feydeau humora mély forrásból merí-
tett: a valóságos életből... keserűsége
szinte olyan mély, mint a Strindbergé."

Ha nem akarunk átesni Feydeau másik
oldalára, el kell ismernünk, hogy vol-
taképp nem igazi hús-vér figurákkal dol-
gozott, hanem bábukkal. Bár ezek a
maguk marionettségében tökéletesek,
nem vetekedhetnek a nem csupán hely-
zet-, hanem jellemkomikummal is meg-
áldott hősökkel. S azzal is egyet lehet
érteni, amit Tóth Árpád állapított meg
említett cikkében, hogy tudniillik „a
»csak azért is« való bonyolítás annyira túl-
ságba vitt, hogy a közönség az egymásra
zsúfolt mulatságos jelenetekbe végre is
belefárad, s az újabb helyzetkombiná-
ciókra már nem képes reagálni". Ám
rögtön hozzátette : „Mindezt nem a darab
rovására (a Vigyázz a nőre ! címűről van
szó) mondjuk el, mert hiszen, ha van
műfaj, melyet semmiféle nagyképű és
komolykodó »követelmény« se befolyá-
solhat, hát éppen a bohózat lehet ilyen,
melynek egyedüli célja és szabálya a
közönség mulattatása."

Egy hölgy a Maxim's-ból

A századunk előtt egy évvel született La
Dame de chez Maxim's egyike leg-
tökéletesebben szerkesztett és legna-
gyobbat robbanó nevetőbombáinak. Ha-
zájában is, külföldön is, állandóan fel-
újítják. Két évvel a bemutató előtt, 1897.
december 28-án, a Cyrano aratott a maga
korában páratlan sikert, amely - Cocteau
szavaival - hirtelen elsöpörte azt a
Dreyfus-ügy tragédiája nyomán kialakult
„gyűlölet-, szorongás- és
egyenetlenséglégkört", amelyet az
úgynevezett „intellektuális színház"

(Ibsentől Porto-Riche-ig) „születő ködei
még sűrűbbé tettek". De csak átmenetileg!
A Jótékonysági Bazár leégése az előkelő
társaság százhúsz tagját pusztította el, s
Zola j'accuse-e, a csaló Esterhazy
perbefogása újra a szenvedélyek
föllángolásához vezetett. A képviselőház
majdnem ököl-vívócsarnokká alakul,
egymást váltják a hadügyminiszterek.
Ebben a légkörben még az Opera
tánckarának tagjai is hajba kapnak.
Romain Rolland Farkasok című drámája
ugyan a nagy forradalom,

idejéig nyúl vissza, de a nagyérdemű
publikum a Dreyfus-ügy főhőseire vél
ráismerni a szereplőkben. Rodin Balzac-
szobra is vihart kavar. A feszültség a
tetőfokára hág. Hazafiaskodó generáli-
sok az Élysée Palota ostromát készítik
elő, az anarchisták főhadiszállását egész
rendőrszázadok ostromolják, miközben
bemutatják Courteline A rendőrfőnök jó
fiú című ártatlan bohózatát.

Ekkor, vagyis 1899-ben, tűzi műsorára
a Nouveautés Feydeau komédiáját, amely
Courteline-hez képest sokkal
vitriolosabban leplezi le a főurak, tábor-
nokok, aranypolgárok léha világát. Fő-
hősnője nem olyan kalandra ácsingózó
úriasszony, mint sok más vaudeville-jé-
ben, hanem a be/le époque egyik talán
Otéróról mintázott kurtizánja, a Mőme
Crevette, ki a Vörös Malom, illetve a rue
Royale-i Maxim's környékén aratja a
példás polgári házasságokat fel-dúló
bombasikereit. „Akárcsak a Második
Császárság idején... egy olyan kaszt
uralkodik a szerelem terén - írja Lanoux,
a kor kitűnő krónikása - amelyik se nem
arisztokrácia, se nem polgárság, se nem
nép, se nem a szín-házi világ, hanem
egyszerre tartozik mind a négyhez: az
úgynevezett félvilág. Ez a
meghatározatlan, tarka, végtelenül
szétforgácsolódott kaszt tölti be az ösz-
tönök levezetésének szerepét, ez szolgál-
tatja az egyórás kaland partnernőjét
csakúgy, mint az évekre szóló barátnőt.
Alacsonyabb szinten ugyancsak ebből a
kasztból kerül ki a tenorista, a cigány, az
állatidomító, a krupié vagy az unatkozó
hölgyek korcsolyapartnere. Ez az, amit
úgy hívnak, hogy félvilág."* A párizsi
Király utca 3. SZ. alatt levő Maxim's nevű
éttermet, illetve mulatót egy bizonyos
Maxime Gaillard alapította hat évvel az
Osztrigás Mici be-mutatója előtt. Az „s"
betűt csak később biggyesztette- az akkor
dúló angolmajmolás divatjához híven - a
Maxim névhez. Amikor Feydeau megírta
bohózatát, ide járt Dubonnet, az
aperitivkirály, Lebaudy, a
cukorfejedelem, Réjane, a világhírű
tragika, az ékszerektől roskadozó Otéro,
a kurtizánkirálynő, a mag-kereskedő
Vilmorin fivérek - ennek a francia
Mautner családnak a dísze a hazánkban is
élt Louise de Vilmorin írónő, Malraux
barátnője volt - továbbá Blériot, a repülő,
Morny herceg, Jean Lorrain, az író,
Konsztantin görög trón-örökös, Ciril,
Borisz, Mihály, Miklós,

* Régi szép: Pődör László ford.

Dimitrij és Vlagyimir nagyherceg, s ide
árt Rotschild szeretője, valamint Chiriay
hercegnő, aki élt-halt Rigó Jancsiért.
Akkor még húsz frankért meg lehetett
vacsorázni kettesben (most ez négyszáz
frankba kerül...). A kis kokottok, a
könnyen kapható kurtizánok birodalma
volt a Maxim's, amelynek világhírnevét
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Bu-
dapesten ma is van egy utánzata...

Ezen a zenés szórakozóhelyen „üze-
melt" a Mőme Crevette is, akit Béldy
Izor (vagy Heltai Jenő?) zseniálisan
keresztelt el Osztrigás Micinek (a mome=
„csaj", a második szó pedig egyszerre
jelent rákocskát és rimát). A Feydeau-
vaudeville-ek tartalmának elmondására
általában a legügyesebb színibírálók sem
vállalkoznak. Hadd ne meséljem el én se
ennek a bonyolult bonyodalomnak a
cselekményét. Elég talán annyi, hogy
Lucien Petypon, a derék sebész,
Mongicourt nevű kollégájával a
Maxim's-ban ünnepli egy kényes műtét
sikerét (ez a „siker" csak viszonylagos: a
sebész pénztárcájára vonatkozik, mert,
ami a beteget illeti, ő bizony belehalt).
Az átlumpolt éjszaka után a „tudomá-
nyos búvárkodásban megőszült férfiút,
egy szende aggastyánt" (ahogyan magát
gúnyolja), a kanapé alatt ébreszti Mon-
gicourt meg az inas, miközben az alkóv-
ban a mulatóból hazahozott Mici alszik,
aki agglegénynek hitte pillanatnyi pár-ját
(párosodás azonban, mint kiderül, nem
történt - a kegyetlen szerző még ennyire
sem méltatta hősét...), aki nem tud
sebesen elpucolni, mert ruháját a közben
belépő fonnyatag Gabrielle, a doktor
satrafája, tévedésből elvitte. Míg a
sebész azon fáradozik, hogy a kelle-
metlen kéjhölgyet kiűzze az úri lakásból,
befut Petypon du Grélé (e nemesi név
önmagában is komikus, mert „ragyást"
jelent) generális, aki persze a lenge fran-
ciában kívánatoskodó kurvát unoka-
öccse hites nejének hiszi. Ebből a sze-
mélycseréből támad (mint minden vaude-
ville-ben) a feydeau-i bonyodalom. Ki-
vel nem szabad találkoznia Micinek?
Természetesen az erényes, vakbuzgó
Gabrielle asszonnyal. A szerző - alap-
elvéhez híven - összehozza őket, még-
hozzá az egész vígjátékon át folyton-
folyvást, ami nem volt könnyű (két évig
törte a fejét a megoldáson!).

A darab egyetlen pozitív hőse a nagy-
polgári világot szinte szadista kéjjel
robbantó Mici. Körülötte ágálnak, vá-
daskodnak, pofozkodnak, hazudoznak,
hencegnek az ostoba tisztek (az Afriká-



ból hazaránduló tábornok meg Corígrton
hadnagy, a Petypon famíliába beháza-
sodni vágyó volt Mici-szerető ; Maroll ier
hadnagy, az együgyű párbajsegéd), a
vidéki urak és hölgyek (az alprefektus és
neje meg az egész Párizs-majmoló tár-
sahág);. a hülye hercegek (De Valmonté-
né és fia) ; egy párbajsegéddé avanzsált ,
de csak üzleti érdekeit szolgáló biztosí-
tási ügynök (Varlin). Mindnyájan a La-
noux ecsetelte kaszt pénz- és kéjéhes
tagjai , kiket a szerző úgy fest, ahogyan
.Ady megírta: „Feydeau könnyek között
tréfál t . . . . Arcukba kacagott még egyszer
s gúnyosabban, mint valaha, a harmadik
köztársaság lehetetlen burzsoáinak: Hát
csak mulassatok, ha tud-tok még.
Romboljátok le magatok a magatok
várát. Mi pedig, erkölcstelen, de zseniális
fickók, kiknek erőnk, orrunk és kedvünk
nincs arra, hogy apostolkodjunk a
benneteket ostromló éhes tömegben, jó
pénzért bolondozunk még. Ha ti
akarjátok. Egyszer csak, talán nagyon
hamar, egy nagy roppanás jön úgyis, s
fölénk telepszik, magukat ki-éltek és
lejártak fölé, az új éhségű , ot-rombán
egészséges, vörös lobogós új világ."

Mici Kecskeméten

A. kecskeméti. Katona József Színház
vállalta, hogy az 1899. november I 4 - i

vígszínházi magyar ősbemutató, több
fővárosi felújítás (legutóbb - szintén a
Vígben - 1967-ben), sok vidéki siker
(Debrecenben például 1919 őszén adták)
után, ismét elővegye ezt az időzített
bombát. Feydeau nyolcvankét éves pat-
tantyúja, melybe a ravasz szerző a tár-
sadalombírálat és a pajzánság puskaporos
töltetét gyömöszölte, Kecskeméten nem
robbant, hanem inkább csak sörétként
szóródott szét Szegő György túl sti l izált
és ötlettelen díszletei között. (Az első és
a harmadik felvonásban a doktor
rendelőszobájának jobb oldalán a Diadal-
ív, i l letve a Champs-EIysées látható az
ablakokból, a bal oldalon a Madeleine,
i l letve a Maxim's-os rue Royale; középen
pedig az Eiffel-torony veti árnyékát az
alkóvra; utóbbi helyett szívesebben
láttuk volna a darabban funkcionális
szerepet játszó Concorde téri Obelisz-
ket, az Arc de Triomphe helyett meg a
Moulin Rouge lett volna stí lusosabb.) Az
első jelenet csalódást okoz: a szerző
összevissza hányt bútorokat, a leg-
nagyobb rendetlenséget írta elő , mi
azonban csak enyhe felfordulást látunk,
holott. ennek az indító képnek már ön-

magában is jelképeznie kellene mind a
vaudevil le kusza bonyodalmát, mind
pedig azt a nagy társadalmi roppanást,
amely e léha banda fölött lebeg és amely-
ről Ady beszél. Hasonlóan csalódást okoz
a második felvonás kastélyának díszter-
me, hol a tábornok nagybácsi a nász-
népet fogadja: nyoma sincs a szerző ren-
delte „elegáns bútorzatnak, nagy fest-
ményeknek, bronzoknak és szobormű-
veknek". A díszlet tehát alulmarad a
feydeau-i szándékokon, a rendezés
viszont túlszárnyalni igyekszik. Szőke
István paródiára vett irányt, ezt
azonban az egyébként ügyesen bohókás
jelmezeken kívül elsősorban csak a
harsány hanghordozás jelzi. Három
felvonáson, ötvenhét jeleneten át tart a
fültépő fortissimo, melynek persze az a
hátulütője, hogy az olyan kép, amelyen
nincs árnyék, inkább csali vakít , mint
ábrázol. Szőke - egy olyan korban,
amikor rendező ink szinte csak
szinopszisnak tekintik a dara-bot, hogy
saját képzeletük, ötletességük,
tehetségük szerint dolgozzák át az író
művét - tiszteletreméltóan respektálta a
francia szerző művét. Alig alkalmazott új
leleményt, szcenikai invenciót. Azt is
vitathatónak tartom, hogy ragaszkodott
a nyolcvanéves magyar szöveghez,
amely a maga korában roppant szellemes-
nek bizonyult, de mely ma már jócskán
megkopott. (Például: a vígjátékot elejé-
tő l-végig szinte füzérszerűen végig-
díszít i Mici vagányos beköpése, melyet
Heltaiék -- akkor kitűnően - az ,,Ezt a

tésztát!" szólással fordítottak, de ame-
lyet a mai nézők közül csak az öregebbje
ért, s amelyet a mi fiataljaink „Tök jó"-
nak mondanának.) A harsányság sokszor
hatásos, de nem párosul megfelelő
szintű színészi teljesítménnyel, s az örö-
kös ugra-bugra, sőt földön ficánkolás,
eltompítja a helyzetek ellentéteit , a sze-
repek dialektikáját, a moliére-i anti-
tézist .

A bohózat sikere nem kis részben Mi-
cin múlik. Réti Erika alkatában minden
megvan, hogy százszázalékosan hozza a
párizsi úri ribancot: kívánatosan telt-
karcsú, csábosan bájos, kellemesen éne-
kel, tehetségesen riszálja, amit kell . Vi-
szont nem elég pimasz és közönséges,
amikor ezen lenne a hangsúly. Az iménti
„tésztás" mondókával a szerzőtől ponto-
san megszabott kültelki lábmozdulat
párosul: mielőtt . leül, átveti a lábát a
szék támláján. Ez a kéjesen kihívó gesz-
tus szinte jelképe az egész darabnak, és
az ősbemutatón Cassive asszony, vagy
újabban a tűzrőlpattant Zizi Jeanmairc,
valamint nálunk a temperamentumos
Ruttkai Éva mindig híven teljesítette
eme kokott-kötelességet, amelyet, saj-
nos, a kecskeméti Mici egyszer sem
produkál. A doktor ütődött felesugara,
a Gábriel arkangyallal társalkodó
Gabriclle asszony viszont mindenben
remekel (ebben jól segít ik Füzy Sári
pompás öltözékei) . Csak egyvalami nem
stimmel nála: ez a szerző szerint
férjénél jóval öregebb „antikváriust "

Jelenet az Osztrigás Miciből



itt finoman fiatal, holott némi sminkkel el
lehetne csúfítani. Borbáth Ottilia azonban
a leleményes színi eszközök,
mozdulatok, tipegések és hanghatások
olyan skálájával dolgozik, amely még
így is lenyűgözi a nézőt. A Petypont
alakító, egyébként tehetséges M. Hor-
váth József nem tud megfelelni (kivált az
első felvonásban, ahol inkább keres-
kedősegédnek látszik, mint orvostanár-
nak) a szerep követelményeinek. A ra-
gyás nevű generális (Lakky József) jó, de
lehetne (egyenruhájához híven)
„légiósabb" is. Kölgyesi Györgyöt az
Isten is abbénak teremtette: hálás szere-
pében elnyerte a közönség tetszését. Az
orvos inasa nyitja meg a komédiát, és
Étienne (Kiss Jenő) az első és a harmadik
felvonásban végig jelen van. Szálas
termete, délceg hangja, Gömbös Gyulára
emlékeztető mellkasa az elfajzott úri
világ fölé magasodva szinte jelképessé
emelkedik, és ripők szófogadása igazán
feydeau-i. Az orvosi rendelőnek van
egy fontos néma szereplője is, éspedig a
már említett delejes karosszék, amelyet
egy bécsi kongresszuson mutattak be a
szerző szerint, és amely gombnyomásra
elaltatja a beteget, aki aztán vidáman
énekelve, sőt táncra perdülve ébred. A
harmadik felvonásban egyszerre négyen is
elalszanak. Tralalás ébredésük, eszebódult
táncuk a darab egyik nagy pillanata. (Kár,
hogy a tapsrend szerint ez a Freud-, illetve
Charcot-korszakra emlékeztető, már-már
sci-fibe illő masina nem gurul a rivaldához
és támláját meg-hajtva nem köszönti a
publikumot.) Egészében a harmadik
felvonás - hála a szerzőnek és a
rendezőnek - mulatságos felfutást jelent,
úgyhogy a kegyetlenül kaján komédia
kifejlete kellemesen, már-már kéjesen
kacagtatja a kecskeméti közönséget.

Georges Feydeau: Osztrigás Mici (kecskeméti
Katona József Színház)

A Béldy féle fordítás Heltai Jenő átdolgozá-
sában. Díszlettervező: Szegő György m. v.
Jelmeztervező: Füzy Sári. A rendező munka-
társa: Saád Katalin. Rendező: Szőke István.
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MIHÁLYI GÁBOR

A külváros Lear királya

A miskolci Nemzeti Színház előadása

A példák

A miskolci színház műsorfüzete három
korábbi nagy Lear-rendezés képeit közli,
Peter Brookét, Giorgio Strehlerét és Peter
Zadekét. Az előadásból azután ki-derül,
hogy az idézett példák valóban erőteljesen
hatottak Csiszár Imre rendezésére.

Ez így van jól. A rendezés munkájának
komolyságát, igényességét tanúsítja a
példák megadása.

Napjainkban a világ drámairodalmának
nagy, klasszikus alkotásait már nem lehet
úgy színre vinni, mintha el lehetne
tekinteni az előzményektől, a korábbi
jelentős rendezői teljesítményektől. Igaz
ugyan, hogy a művészetben csak a tech-
nikai eszközök, a kivitelezés módjai fej-
lődnek, meg a művészet tükrözheti a
történelmi, társadalmi fejlődést, de való-
jában minden műalkotás újrakezdés, és ez
a rendezés, a színjátszás művészetére is
vonatkozik. Azonban az is nyilván-való,
hogy a művészi alkotás adott szellemi
közegen belül folyik, gondolatok
szövevényének része, új válaszkísérlet a
korábban feltett kérdésekre. Ha nem is
elképzelhetetlen, hogy egy kivételes zseni
a külső hatásoktól majdhogynem
függetlenül tudjon jelentőset alkotni, de
ilyen teljesítményre - olyan kollektív
erőfeszítést igénylő művészetekben, mint
amilyen a színház - aligha tudunk példát.
Zadek az önmagát komolyan vevő, kul-
túrát termelő színház persziflázsát kínál-ja,
s ezen belül a korábbi Shakespeare-
előadások paródiáját, Strehler Brookkal
polemizál, Brook az angol Shakespeare-
hagyománnyal. Egyikük sem teremthette
volna meg a maga színházát Brecht nélkül.

Miért jelentősek a nagy színházi példák
?

Egy Shakespeare-mű esetében az alap-
vető filológiai szakirodalom ismerete
elengedhetetlen, hiszen több száz év táv-
latában sok mindent nem értünk már a
shakespeare-i szövegben. Köztudomású,
hogy az új kutatások lényegbevágóan mó-
dosították Shakespeare-képünket, ezek
eredményeképpen jobban, pontosabban
értjük Shakespeare szavait, mint az egy

évszázaddal vagy akár csak egy félszá-
zaddal korábbi nemzedékek. A filológiai
kutatás szempontja azonban nem lehet
más, mint hogy Shakespeare-t és drámáit a
maga korából magyarázza: arra kereshet
megfejtést, hogy gondolhatta Shakespeare,
hogy rendezhette darabjait a Globe
színpadán.

Tudjuk, minden műalkotás csak a be-
fogadó tudatában kel életre, azonkívül
csak holt betű. A filológia viszont arra már
nem válaszolhat, hogy mit is jelent egy
adott mű a ma embere számára, mert ha
ezt teszi, letér a tudomány mezsgyéjéről,
és a tiszta szubjektivitás talajára lép. Más
kérdés, hogy nincs filológus, aki az adott
jelennek ettől a nézőpontjától el tudna
tekinteni. Még Jan Kott is úgy tesz kitűnő
Shakespeare-esszéiben, mintha az igazi, a
reneszánsz Shakespeare-hez adna kulcsot,
és valójában ő is a meglevő filológiai
kutatásokra támaszkodik. Az esszék
jelentősége persze abban rejlik, hogy az
ötvenes-hatvanas évek Shakespeare-képét
tudta megfogalmazni. Ritka,
tulajdonképpen kivételes teljesítmény. A
nagy előadások viszont éppen ezt a
viszonyt, a műalkotásnak a mához való
viszonyát jelenítik meg, számukra a
filológiai igazság, pontosság csak az
értelmező munka kiindulása lehet. A
rendezés, amikor színre hozza a múlt egy
klasszikus alkotását, bizonyos mértékig
újrateremti azt - a jelen össze-függéseiben
azt keresi benne, azt kívánja felmutatni,
hogy ez a mű mit jelent, mit mond nekünk
ma, a huszadik század utolsó évtizedeiben.
Az újrateremtés e művészi aktusának
köszönhetik a nagy drámák
ezerarcúságukat, hogy egy Shakespeare-
vagy egy Csehov-drámát újra meg újra
meg lehet nézni (föltéve persze, hogy
igazi, jelentős művészek hozzák létre az
előadást), anélkül, hogy egy új nagy
rendezés semmivé tenné vagy akár csak
megkérdőjelezné a korábbi nagy
produkciókat. Sőt éppen ebben a
láncolatban válnak csak igazán izgalmassá
és fontossá az újabb rendezések, csak
ebben az összevetésben mérhető fel, hogy
mit tudtak a korábbiakhoz képest
tartalomban és formában újat és fontosat
mondani - nemcsak a drámáról, hanem a
drámán keresztül a magunk koráról, a
magunk gyötrődéseiről.

A külföldi nagy példák természetesen
nem jelenthetnek mércét egy vidéki tár-
sulat számára. Irreális lenne számon kérni
a miskolciakon, hogy a maguk nem irigy-
lésre méltó körülményei között nem hoz-
tak létre olyan előadást, amely veteked-


