
volt a műtől. Bozóky felhőtlen népi ko-
médiát mutat be, a szerelem beteljesülése itt
nyilvánvaló, a gonosz erők nem igazán
erőteljesek, inkább mókásak - az egész
bonyodalom afféle szerelmes csacskaság,
meseszerű példázat két illetve négy szív
egymásra találásáról. Nem kell itt félni
sem Mirigytől, sem az ördögfiaktól, de
még a rideg Éjtől sem. Mert mindezeket a
borzalmakat kedves táncházi hangulatok
lengik át. Vidáman, frissen lépünk át a
rémséges mélységeken, ezek itt nem is
jönnek számításba. A szerelem egyszerű :
az akadályok azért vannak, hogy le-
győzzük őket. Csongor és Tünde csupán
azért születtek, hogy előbb-utóbb szép
romantikus házasságot kössenek, viszon-
tagságaik pedig arra valók, hogy a többi
szereplő is szóhoz jusson. A mű alap-
problémáját persze ez a rendezés sem ol-
dotta meg. A reprezentatív szerelmespár

Csongor és Tünde - most is éppoly
unalmas, ha nem unalmasabb, mint a ko-
rábbi előadásokban. Sőt, mivel a bánat, a
beteljesülés vörösmartys homálya végképp
kiiktatódott a műből, a címszereplő
szerelmesek szinte kellékké váltak. A
hétköznapi tündérmese már nem tündér-
mese. Ebben a Csongor és Tünde-előadás-
ban nincs elérhetetlen vágy, nincs tragikus
kielégületlenség, ezért nincs is oly cél,
amelyért küzdeni méltóságos és koc-
kázatos feladat lenne. Bohókás Csongor és

Tündét látunk tehát, az emelkedés és a
zuhanás legkisebb esélyé nélkül. Az elő-
adás egy szinten marad, de ez a szint leg-
alább megbízható. Nem a drámai tétet,
hanem a bővérű mesélőkedvet állította a
középpontba Bozóky István rendezése. A
Vörösmarty-műtől ez sem idegen. Ilyen
Csongor és Tünde is eljátszható. Különösen
azért, mert az előadás igyekszik életre
kelteni a Vörösmarty-szöveget. És itt
megint csak vissza kell térnünk a kö-
zönségre. Nagyon remek dolog az, ha pél-
dául Balga humora nevetteti a nézőt, és
nem holmi olcsó kabarétréfa. Az utóbbi
években a humor árfolyama is alacsonyra
süllyedt. Az erőltetett szófacsarások, az
igénytelen poénkodások agresszív kor-
szakát éljük. Eddig még kevéssé vettük
tudomásul, bár elég nyilvánvaló, hogy
manapság az ízlésrombolás jelentős része
az úgynevezett humorbrigádok országos
rémtetteinek köszönhető. Vörösmarty
stílusa, ép nyelvű humora szinte gyógy-ír e
kártevők okozta betegségre. Ha az előadás
más erényt nem mutatna, csupán ezt, már
ezzel is kiérdemelné a dicséretet.

BAJOMI LÁZÁR ENDRE

Thália szeszélyei

Crommelynek-bemutató
a Vígszínházban

Fernand Crommelynck kirívóan és ki-
válóan egyművű szerző. A harminckét
éves korában írt Csodaszarvas csodáját
életének hátralévő ötven esztendeje alatt
nem tudta megismételni, pedig színész-
családból származott, maga is szerepelt a
világot jelentő deszkákon, és többször
nekigyürkőzött, hogy megalkossa a „re-
petáját" annak a remekműnek, amelyről
Kosztolányi azt írta 1922-ben, hogy „év-
tizedek óta nem termett különb" és hogy
egy „alkotó lángelme" műve.

Egyművű szerző?

A Le Coca magnifique egyébként nem az
első műve volt. Már 1908-ban megírta Le
sculpteur de masques (Az álarcfaragó) című
verses egyfelvonásosát. Verhaeren
lelkesen üdvözölte, s a szerző később
háromfelvonásos prózai darabot írt belőle
(gyönyörű költői nyelve így is el-bűvöl!).
Mint majdnem minden munkája, ez is
abban a Flandriában játszódik, amely ősei
pátriája volt (ő maga már Párizsban
született, és szinte egész életét a
Montmartre-on élte le) és amelynek bő-
vérű népi tudathasadásos (egyszerre bo-
hókás és költői) ihletéhez, vaskosan túlzó
kitalációihoz, víg borzalmaihoz és ke-
gyetlen mókáihoz a szerző mindhalálig hű
maradt. Pascal, az álarcmíves, beleszeret
sógornőjébe, amit a felesége fájdalmas
beletörődéssel visel el, míg a végén meg
nem hal, a szobrász és Magdeleine pedig
majdnem megőrül. Remek bruegheli
jelenetek sorjáznak a darabban, amely
Verhaeren találó megállapítása szerint a
„szép, heves és csupasz erőszak ötvözete".
Kitűnő a kézmíves környezet ábrázolása,
erőteljesek a jellemek, remek a hangulat.
A tragikus kifejlet és a vijjogó farsangi
körmenet ellentéte feledhetetlen. (Ez a
darab megérdemelné a felújítást!)

Ez után született az örökbecsű Csoda-

szarvas, amelyet rögtön (1921) a Les
Amants puérils (Gyermekded szerelmesek)
követett, Gaston Batynál. Ez azonban nem
sikerült: avas szimbolizmusa valamilyen
gyönge Maeterlinckre emlékeztet,
ködösen költői célzásai elég homályosak.
Tengerparti villában játszódik,

két kamasz szerelme körül, akik - Crom-
melyncknél szinte törvényszerűen! - a
végén öngyilkosok lesznek. A drámai
kapcsolatrendszer önkényes, a cselekmény
széteső (sajnos, ez is megszokott
crommelyncki hiba!), igazán csak a szol-
gálólányok alakjai (Zulma, Fideline) si-
kerültek, s már előrevetítik a Forrón és
hidegen remek Alixét.

1925-ben került Jouvet színpadára (de
mindössze öt előadásra!) a Tripes d'or
(Aranybendő), az egyik szerepben magá-
val a zseniális színésszel. Ez is a szoká-
sosan nyüzsgő flamand környezetben
játszódik, pompás ötletekkel megtűzdelve,
dús nyelvezettel. Egy vén ember - hogy
még egy utolsót élvezzen! - fel-akasztja
magát, miután megírta bohókás
végrendeletét. (Azt a darabban roppant
fontos bútort testálja unokahúgára, melyet
chaise percée-nek finomít a francia, és
amelyet Jókai oly találékonyan keresztelt
el „gyomorszék"-nek; a falba rejtett két-
százezer aranyfrankot pedig unokaöcs-
csére hagyja.) A komédia tulajdonképpen
akörül forog, hogy miképp teszi tönkre az
örökös életét a vagyon, hogyan válik
zsugorivá. Pierre-Auguste a pénzzel vív-ja
reménytelen harcát (azért reménytelen,
mert önmaga ellen hadakozik). A .II. fel-
vonásban jelenik meg az alapevtő, cím-adó
ötlet: hősünket az őt kezelő állat-orvos (!)
rábírja: egyen aranyat. Ez a kuruzslás
azonban nem Sikerül, mert a fiúnak
székrekedése lesz, s a végén csak úgy
szabadul meg az aranytól, hogy bele-hal
(szerzőnk shakespeare-i következetes-
séggel küldi a másvilágra hőseit...). Az
ötlet itt is jobb, mint a megvalósítás, ami
megint általános crommelyncki tulaj-
donság.

1929 végén mutatta be az Oeuvre Szín-
ház Carine ou la jeune fille folle de son âme
(Carine avagy a lelki bolond lány) című
darabját. Carine öt évig várt a zárdában,
amíg hozzámehetett szíve választottjához.
A nászéjszaka után azonban minden
felborul. Az egész hosszú egyfelvonásos
egy farsangi éjszakán játszódik, dominós,
álarcos, élveteg urak és hölgyek szaladgá-
lása közepett, és persze a végén a két ifjú
szerelmes meghal. A szöveg itt is a
prózaverset súrolja.

Újra az őrült féltékenység

Ezután következett a Chaud el froid ou l'idée
de Monsieur Dom (Forrón és hidegen avagy
Dom nagyságos úr eszméje), amelyet a
párizsi Comédie des Champs-Elysées
1934. november 24-én mutatott be, s egy
hónapig tartott műsoron. 194o vé-



gén a megszállt Brüsszelben játszották,
majd 1967-ben a párizsi Théâtre de
I'Oeuvre újította föl, Léona szerepében
az akkor negyvenegy éves Danielle De-
lorme-mal, akit a magyar mozinézők jól
ismernek (Cím nélkül távozott, 1950; A
nyomorultak, 1957; Cléo 5-től 7-ig, 1961
stb.).

Ez is olyan ízes és sűrű nyelvű, fura
flamand farce, melyben fel-feltűnnek a
fabliau-k goromba mókái, de amely egy-
két csörömpölően komikus jelenetében
Moliére-t, másutt viszont Giraudoux stíl-
virágos trilláit idézi. Tekinthetjük az
asszonyi ingatagság szatirikus tanulmá-
nyának vagy - ahogyan a szerző mon-
dotta egy nyilatkozatában „egy asszony
posztumusz féltékenysége történetének".
A cselekmény két szálon fut. Az egyik az
az örök emberi féltékenység, amely-nek
rejtélye szerzőnket egész pályája során
oly hevesen izgatta, s amely izgalomnak
oly remekbe sikerült lecsapódása a

Csodaszarvas, az a féltékenység, amely-nek,
mondhatni, bolondja volt, s amely-ről
Kosztolányi így nyilatkozott a Renais-
sance Színházban, amikor bevezette az
1923-as hazai bemutatót: „Hölgyeim, aki
féltékeny, az őrült. Uraim, aki nem
féltékeny, az szintén őrült." A Csoda-
szarvas féltékeny Brunója tébolyultan
válik saját tündér neje kerítőjévé, s most
Léona sem mondható egészen ép elmé-
jűnek: szinte mindent fordítva csinál, és
szeretője kérdésére, hogy miért zokog,
azt feleli, mert nem szomorú...

Na, de mi is történik ebben a tragiko-
médiában, amelynek cselekménye (me-
gint csak a szerző szerint) „teljesen ma-
gától fejlődött, mint azok a koncentrikus
körök, amelyek a vízbe hajított kő nyo-
mán keletkeznek". Amikor még meleg,
vagyis eleven volt, Dom nagyságos urat,
a tunya flamand aranypolgárt, kikapós
felesége szemérmetlenül, a fél faluval
megcsalta. Léona azzal igazolta kéjes el-
járását, hogy férjeurával csak érdekházas-
ságot kötött, s különben is a faragatlan
fajankó halvérű, rútul horkol, ocsmányul
vájja a fogát . . . A darab azzal indul, hogy
Ida asszony, Léona legutóbbi szeretőjé-
nek, Thierrynek házsártos neje „kiszáll"

Domékhoz, és felpofozza az ütlegelést
mazochista kéjjel kereső Domnét, pedig a
jómódú Thierryt már egy tagbaszakadt
kan, az ifjú Odilon váltotta fel. A kikapós
Léona úgy evez ugyanis volt, jelen és
jövendő szeretői közt, mint az ügyes rév-
kalauz, aki fölényes biztonsággal kerüli ki
a zátonyokat. Van egy minden hájjal
megkent hajósinasa Alix nevű szolgálója

személvében. Ez a kis huncut nem sze-
reti a fiúkat, és talán leszbikus szálak fű-
zik gazdasszonyához, de mindenesetre
agyafúrt talpraesettséggel cselédkedik
mellette, s szapora ravaszdisággal intézi
zavaros szívügyeit a daliás Thierry, Odi-
lon, a rusnya Bellemasse tanító meg az
oktondi polgármester között. Hanem
Dom, a kissé titokzatos vidéki nagyságos
úr hirtelen elhuny a szomszéd szobában.
Kihűlt teteme forró helyzethez vezet,
mert nemsokára megjelenik egy szép ifjú
hölgy, akiről kiderül, hogy tíz álló eszten-
dőn át a szeretője volt. Alix azt állítja a
község vezetőinek, hogy gazdája halála
előtt valamilyen eszméről, holmi
társadalompolitikai ötletről beszélt neki.
Nosza, nekilendül a (baloldali?) tanító, a
(jobboldali ?) Thierry és a (középutas ?)
polgármester képzelete: mi a fenét eszel-
hetett ki ez a Dom? A szürke mezővárosi
illető körül legenda szövődik, ismeretlen
eszméje pártharcok tüzébe kerül, az
agyonszarvazott ipse új politikai tanok
előfutárává válik. Így bontakozik ki a
cselekmény második, „közérdekű" szála,
miközben az első is tovább bonyolódik:
Léona szemében a kihűlt férj felmagasz-
tosul, féltékeny lesz utólag a tehetetlen,
teddide-teddoda urára, s attól tart, hogy a
ravatalt könnyeivel elárasztó Félie, férje
titkos szeretője, kiebrudalja az özvegyi
dicsőségből, megöli magát és ő fekszik
Dom uram mellé a sírba. Ám agyafúrt-
sága nem hagyja cserben: sikerül Félie-t
összeboronálnia Odilonnal, s ekképp a
nőcsata az ő diadalával végződik, mert
Félie ismét rákap a forró csókok ízére,
felleli a szerelmet, Léona pedig a dicső-
séget. Boldogan mondja férjéről: „Ő
most már az enyém, egyedül az enyém,
mindenestül !"

Amint látható (s amint azt a kecskeméti
Csodaszarvast elemző írásában Szántó Judit
oly szépen bebizonyította folyóiratunk
198o. májusi számában), e darabban
visszatér a Csodaszarvasban uralkodó fél

tékenységi mozzanat, és most is teljesen
képtelen kifejlethez vezet: a férjét váltig
csaló feleség féltékennyé lesz ura teteme
mellett, s nem nyugszik, amíg vissza nem
bódítja a hullát. Abszurd ötlet, morbid
szituáció - szóval igazi crommelyncki
konfliktus. Sajnos a Csodaszarvassal
szemben - a szerző itt nem tudta a tébolyt
elfogadhatóan tálalni, az eszebódultságot
legalább lélektanilag magyarázni. Ami a
cselekmény első és fő szálát illeti: nem
hiszünk a mulya férj kettős életében,
Félie síron túli rajongásában és hirtelen
pálfordulásában, amellyel Léona csapdá-
jába (Odilon karjaiba) hull, nem hisszük
el, hogy a rideg Thierry, a nevetséges ta-
nító, a bárgyú polgármester és az otrom-
ba Odilon meghódította a szép Léonát
(bár meglehet, hogy csak játszadozott
mindegyikkel, és igazában ő is a lányokat
szereti?), és még sok mást sem hinne el a
néző, ha a szerző sebes tempójú villám-
jelenetei hagynák gondolkodni. Ami pe-
dig a „közületi" cselekményszálat illeti,
ez oly alaktalan, oly zavaros, hogy tulaj-
donképpen hidegen hagy bennünket. A
szerző 1967-ben azt nyilatkozta erről,
hogy „Eredetileg egyik legfőbb törek-
vésem az volt, hogy a darabon keresztül
a fasizmus iránti megvetésemet fejezzem
ki". Valóban, közvetlenül Hitler hata-
lomra jutása után írta, de sajnos ezen a
tiszteletre méltó kijelentésen kívül az ég-
világon semmilyen motívum, megjegy-
zés, kiszólás, célzás sem utal a bohózat-
ban a nácizmus lényegére. Színműve
mind a magánszféra, mind epdig a poli-
tika terén magán viseli a rögtönzés je-
gyeit, alakjai inkább színes elképzelések,
a helyzetkomikumhoz pászoló bábfigu-
rák, mintsem hús-vér személyek. Fura-
ságukban és különcségükben valóban
mulatságosak, mint ahogyan a meglepő
fordulatokkal változó helyzetek is azok.
A mű élvezetét azonban megnehezíti a
szerző szintén furcsán eredeti nyelve,
mely még az olvasónak is értelmezési

Ruttkai Éva (Leona) és Tóth Éva (Félie) a Forrón és hidegen vígszínházi előadásában



gondot okoz, hát még a nézőnek (aki a
színészek nem is mindig érthető tolmá-
csolásától is szenved) ! Már maga a cím
is elég talányos: lehet, hogy a souffler chaud
et froid (egy szájból hideget-meleget fú)
szólásmondásra útal, arra a kétkulacsos-
ságra, melyet La Fontaine is elmarasztalt
egy meséjében (Le Satyre et la Passant, V.
könyv. 7.) :

Arriére ceux dont la bouche
Souffle le chaud et le froid.

Crommelynck tömör és merész stílusát
(avagy nem vakmerőség-e mandzset-
tagombként viselt könnycseppről be-
szélni?), amelynek hasonlatpattantyúi
nem mindig találják el a nézőt a tantusz
leesésére szánt idő hiánya miatt, Tellér
Gyula Karinthy Csodaszarvas-nyomdoka-
in haladva magyarította. Olyan remek
fordulatokkal él, mint például a Léonára
ripakodó Ida kifakadása, aki megtorlással
fenyegeti vetélytársnőjét, ha emez „to-
vábbra is Thierry után meresztgeti nad-
rággomboló szemét". Egy helyt Léona
azon kesereg, hogy Dom úr meg Félie
miként enyelgett: „nevetséges becene-
veket gügyögtek egymásnak, turbékoltak,
mindenféle nyakatekert szócicomát
aggattak egymásra, csiricsárét, mint a pa-
pírvirág". Nos, ez a vád kissé magát a
szerzőt is illethetné, egy kis expresszio-
nista nyakatekerményért ő sem megy a
szomszédba! Hányaveti irályát, amely-
nek ki- és beköpései olykor Tersánszky
kamasz nyelvöltögetéseire
emlékeztetnek, nem volt könnyű
visszaadni. Szerintem azonban
szabadabban szárnyalhatott volna, olyan
szabadon, amint azt a helységnevek
átköltésében tette: Erdőugor

nya, Villámszentkereszt, Malmóc, Ve-
nyigefalva, Rövidkarajos és Hosszúkara-
jos, Szentpityók, Kalászrakasz. (Sajnos,
manapság a szövegmondás nem áll az író
magaslatán, és ezért ezekre az apró re-
meklésekre se a színész, se a néző nem
nagyon figyel... Végül: igazán nem
méltatlan a szerző kajánságához, hogy a
fordító Félie családi nevét egy kitűnő
magyar grafikustól kölcsönzi.)

Se nem forró, se nem hideg

Ruszt József gondos és míves rendezése
habozni látszik a népi vaskosság és a
mértéktartó klasszikusság között. Bizony,
nem irigylem értelmezési gondjai-ért!
Ennek a kétkulacsos darabnak a sú-
gólyuka (ha volna!) egyként fújhatna hi-
deget-meleget, tragikumot-komikumot.
Azt hiszem, hogy Crommelynck fején
találta a flamand szöget, amikor a bohó-
zatiságra tette a hangsúlyt. Viszont - in-
nen az ő kétkulacsossága! - a komédiá-
zást klasszikus szabályok közé szorította:
a szereplők mozgatása olykor operai
balettnek is beillik, szabályos lépdelésük
pontosan megszabott és klasszikusan
nemes. Egyszerű és nagyszerű a színpad-
kép is Csikós Attila díszleteivel, olyan,
ahogyan azt a szerző megszabta, vagyis
„a rend, a fényűzés és az állandóság han-
gulata árad" belőle. Ehhez a tapintatos
elképzeléshez azonban nem maradt kö-
vetkezetesen hű a rendező: hőseit nagyon
sokszor hemperegteti párosával a földön,
fölöslegesen. Szerencsére Jánoskúti Márta
ízléses jelmezeinek ez a földhözragadt
harsányság nem árt, lévén a padló ragyo-
góan tiszta műanyag.

A darab sok tekintetben Léona személyén
áll vagy bukik, akinek - saját szavai
szerint - „úgy lobog a vére, mint az
olajfolyó". Ruttkai Éva pazar vérmér-
sékletével minden képtelenségre képes,
csúfondárosan csábító, kihívóan kéjkel-
lető, az asszonyi ingatagság káprázatos
hintáján pazar pompával libeg fel és alá,
ám az eleven csapodárságból a holt hű-
ségre váltó Léona pálfordulását ő sem
tudja elhitetni. Vetélytársa, a dúskeblű és
gazdagfarú Idát alakító Szegedi Erika,
tisztességgel vezeti különös büntetőex-
pedícióit. Bánsági Ildikó Alix hálás sze-
repében tökéletes, Moliére legemlékeze-
tesebb szolgálóihoz méltó. Tóth Éva
Félie-je is hitelesen crommelyncki figura,
a szerző minden emberalkotó erényével
(és hibájával. . .). A hímek közül Balázs
Péter Bellemasse Balázsa válik ki, szedett-
vedett esetlensége emlékezetembe idézi a
Bellemasse szerepét az ősbemutatón
játszó bájosan balga Jean Tissier fe-
ledhetetlen figuráját, akire talán még ná-
lunk is emlékszik néhány mozinéző: a
harmincas évek bulvárkomédiáinak volt
egyik oszlopa. A polgármester névtelen
szerepében (ez is crommelyncki követke-
zetlenség: ő az egyetlen, akinek még ke-
resztneve sincs, egyszerűen csak „Bourg-
mestre") Bárdy György szokásos ru-
tinjával nyűgözi le a nézőt, aki hálásan
hallgatja kissé palócosra vett nagyképű
dikcióját. Thierry egysíkú alakjával Bács
Ferenc nem tud remekelni, s ez áll az
Odilont megtestesítő (hangsúlyozom a
testet!) Szakácsi Sándorra is. A színlap
hibájából nem tudom, kit dicsérjek a ki-
válóan adagolt zenei aláfestésért.

Szomorúan zárom írásomat: Thália még
Léonánál is szeszélyesebb asszony! Íme,
adva van egy kitűnő színpadi érzékkel
megáldott (de rögtönzőtehetségé-ben
túlontúl bízó...) szerző; egy ötlet-, helyzet-
és nyelvdús szöveg; továbbá egy ügyes és
okos rendezés, valamint egy a mesterség
minden csínját-bínját értő társulat, élén
egy hét országra szóló tehetségű
primadonnával és. . . az eredmény? Egy
sem nem forró, sem nem hideg színpadi
produkció.

Fernand Crommelynck: Forrón és hidegen (Víg-
színház)

Fordította: Tellér Gyula. Rendező: Ruszt
József. Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: János-
kúti Márta. Szcenikus: Éberwein Róbert.

Szereplők: Szegedi Erika, Bánsági Ildikó,
Balázs Péter, Ruttkai Éva, Szakácsi Sándor,
Bárdy György, Bács Ferenc, Tóth Éva.

Balázs Péter (Bellemasse) és Bánsági Ildikó (Alix) Crommelynck színművében (lklády László
felvételei)


