
dókája nem tereli el figura lényegi
megragadásától. Nem a panasztevő szó-
szátyárságának karikaturisztikus vonásait
aknázza ki, hanem a korlátolt eszesség
csökönyös pontosságát mutatja meg.
Ellentmondást nem tűrő tárgyszerűséggel
adja elő a törött korsó hiteles történetét.
Kimerítő elbeszélését nem holmi fecsegő
kedv nyújtja egyre hosszabbra, sokkal
inkább a mélyen átélt sérelem tárgyának
járó méltóság. A perfekcióra törő
szabatosság egyúttal - a bíróságot
megillető alattvalói tiszteleten kívül --az
igazságtevés dolgát igyekszik elszánt
hévvel megkönnyíteni. Ruprecht, Éva
vőlegénye: Willi Labmeier. Nem a szavak
embere, akárcsak apja (Hans Beerhenke
játssza), szerelmének, féltékenységének és
indulatainak megnyilvánulásait nem
igazítja a tekintély várakozásához. Távol
áll tőle mindenfajta „viselkedés".
Labmeier kissé leegyszerűsíti az érzelmek
szélsőségeit igénylő figurát.

A pótlólag becitált Brigitta asszonyt, aki
a nevezetes parókát lobogtatva teszi meg
vallomását, Enzi Fuchs alakít-ja.
Félelmetes erővel mutatja fel a józan ész
és a veleszületett babona ősi szimbió-
zisának továbbélését.

Feltétlenül meg kell említeni a szolgá-
lók szerepében kitűnő Katja Bechtolfot és
Andrea Gowint. A durva hajszolás-hoz
szokott buzgalmat, a szótlan lódulás
mindennapos rutinját kifejező, helyben
iramodó mozgással nyomatékosítják.

A díszlet és a jelmezek tervezője,
Christian Göbel valószínűleg nem akart
elszakadni attól a hagyománytól, mely a
Kleistet ihlető kép alapján kívánja újra-
alkotni a színhely atmoszféráját. Így az-tán
a kiinduló látvány festőisége nyomja rá a
bélyegét csaknem valamennyi elő-adás
keretéül szolgáló díszletre. Egy részük a
nyomasztó zűrzavart ennek meg-felelő
sötét, visszataszító környezetbe helyezi.
Mások - Christian Göbel is - ellenkező
módon járnak el. A darab ezúttal tágas,
világos helyiségben játszódik, mely a
maga túlontúl áttekinthető szimmetrikus
felépítésével, a mindent uraló nyersfa
sugárzó tisztaságával - a jobb szélen szűk
teret hagyva a bíró magánodúját jelentő
rendetlen ágynak - fokozza a kontrasztot a
házban meg-szokott vircsaft és a kívánatos
új rend között., A színészvezetés is ügyel
rá. hogy Ádámnak a hivatali tér szellős,
faburkolatú világa kellően idegen legyen.
Folytonosan bele is botlik valamibe,
olykor saját magába. Ez a díszlet jóvá-
tehetetlenül Licht terepe.

VINKÓ JÓZSEF

P o k o l g é p
a z a l s ó n a d r á g b a n

George Feydeau vaudeville-jeiről

Könnyedén nyilatkozunk Feydeau-ról.
Ráaggatunk néhány állandó jelzőt, vállon
veregetjük és az ügyes színházi
mesteremberek közé soroljuk. O „a
visszájáról forgó világ Galileije", „a ne-
vetés főmérnöke", „a legügyesebb jó-
kedvárus", aki pedáns pontossággal üze-
melteti humorgépezetét, s a világtól
semmi mást nem akar, csak kacagást.
Gondolatai nincsenek, világnézete még
kevésbé, figurái nem jellemek, csak báb-
figurák, az egész Feydeau-életmű „olyan,
mint a krémes, nincs benne semmi ke-
ménység, semmi tartósság". Körülbelül
ennyiben taglalható a Feydeau-elemzések
köre. Bírálói többnyire azt vetik szemé-re,
amit hívei dicsérnek. De lelkesedésükben
ők sem jutnak tovább néhány
közhelyszerű megállapításnál. „Minden-ki
Georges Feydeau gépezetéről beszél -
mondja Ionesco -, de talán az a helyzet,
hogy nem tanulmányozták eléggé!"

Ionesconak valószínűleg igaza van.
Feydeau darabjait ma közel száz szín-

házban játsszák a világon - havonta.
Miközben kortársai (akikről a lexikonok
és az irodalomtörténetek sokkal gyak-
rabban megemlékeznek, mint őróla), az
Augier-ék, a Bissonok, a Capus-k, a Flers
de Caillavet-k és társaik szinte nyomtala-
nul elsüllyedtek a színházi temetők po-
rában, Osztrigás Mici és Pontagnac úr élik
életüket, japánul éppúgy, mint törökül.
Ennek a páratlan dramaturgiai sikernek
(vagy „csodá"-nak, ahogy Marcel Achard
nevezte, aki egyébként szerzőnket Moličre
után a legnagyobb francia bohózatírónak
nevezte) soványka magyarázata volna a
puszta logarléc, a technika. A „tökéletesen
megszerkesztett darabok" száma -
gondolom - több ezerre rúg, a
vígjátéktechnika ördöngös fogásait is
sokan ismerték, mégis őbenne látja az
utókor a vaudeville királyát. Ez annál is
meglepőbb, mert Feydeau egész életében
visszahúzódó alkat volt, és darabjainak
döntő többségét nem is tekintette
vaudeville-nek.

Suszterok és drámaírók

Amikor Feydeau 1887-ben első három-
felvonásos komédiájával a Renaissance

Színházban debütált (néhány egyfelvo-
násossal a háta mögött), a párizsi bulvár a
másodvirágzását élte. A Boldog Béke-
idők, a Belle Époque kezdete ez a kor-
szak, a Harmadik Köztársaság polgárai
tobzódnak az élvezetekben: bál a Bois de
Boulogne-ban, premier az Operában,
fogadás a lóversenypályán, a Wendel-
palotában, a széles sugárutakon omni-
buszok, fiákerek, automobilok, kaszás-
pókhoz hasonló velocipédek tolonganak,
divattá válik az antiklerikalizmus és a
szabadgondolkodás, gombamód szapo-
rodnak a színházak és az éttermek, min-
denki mintha valami ideges lázban égne,
mindenben részt akar venni, s minden --
legalábbis, ami Feydeau szempontjából
érdekes - egy kis háromszögben történik:
a nagy bulvárok színes forgatagában. Itt
működnek a Feydeau-darabokból ismert
szállodák és éttermek (a Hotel Paradiso, a
Hotel Ultimus, a Hotel Terminus, talán
még a Minet-Galant is), az éttermek (az
Aranyház, ahol több Feadeau-házastárs
megfordul, s természetesen a Maxim's is,
ami egy életen át a szerző törzshelye).
Feydeau itt ül minden este törzsasztalánál
elegánsan, szája csücskében az
elmaradhatatlan szivarral, s némi
melankóliával szemléli a pompázatos
felvonulást. Csak válogatnia kell a
figurák közül. Nagyhercegek és
szélhámosok, színészek és le-csúszott
világfik járnak ide, a zenekar a Kék-Duna
keringőt vagy a Frufrut játssza, a
rikkancsok a Figaro , a Gil Blas és a
Temps számait kínálják, miközben a
hajdani kültelki kocsiskocsmából lett
divatos vendéglő termeiben szinte min-
denki megfordul, aki valamit számít;
Réjane, a tragika, aki híres öszvérfoga-tán
érkezett, Catulle Mendčs, a költő, aki
párbajt vívott egy újságíróval, mert azt
merte állítani, hogy Sarah Bernhardt
túlságosan sovány; Proust, aki rendszerint
Debussy társaságát kedvelte; Liane de
Pougy, a híres kurtizán, aki sohasem
viselt ékszert, ám hogy félreértés ne es-
sék, cselédje egy párnán mögötte hurcolta
a világ egyik legszebb nyakékét; Maurice
Rostand, aki egy spárgával vezényelte a
császárhimnuszt, s még számtalan
híresség, különc festők és zenészek,
tréfamesterek, végzetes szirének. Feydeau
a vaudeville-ek figuráit innen merítette
(és hosszú, reggelig tartó csatan-
golásainak élményeiből), s valószínűleg
ekkortájt talált rá egyik legbiztosabb
dramaturgiai alapszabályára is, amit ké-
sőbb a fiának vallott meg: „A vaudeville-
figuráknak különlegeseknek kell lenni-



ük, legalábbis, ami a jellemüket illeti. Ha
teremtek egy olyan figurát, amelyik
valószerűtlennek hat, akkor azonnal egy
olyan epizodistát állítok melléje, aki még
valószerűtlenebb, következésképp az előző
rögvest valószerűnek tűnik majd. . ."

Vaudeville-leckének persze mindez
édeskevés. Főleg azért, mert ezekben az
években az egykor sikeres vaudeville-
színházak szinte majdnem mind a csőd
szélére kerülnek, bukás bukást követ. A
műfaj kimerült, a sémák elkoptak, hiába
szabja-fúrja-faragja a közel kétszáz(!)
vaudeville-specialista kalákában a fiatal.
szerzők komédiáit (Louis Clairville, az
egyik leghíresebb „átszabd', a Corneville-i
harangok szövegírója egymaga hat-száz
vaudeville-t jegyzett), a Palais-Royal, a
Nouveautés, a Gymnase színpada kiürül,
annak ellenére, hogy ezek a szín-házak
évente már ötven ősbemutatót is tartanak.
A közönség megunta a harsány vásári
játékstílusba belemerevedett sztárokat, a
díszleteket, melyeket tíz-tizenöt évig nem
cseréltek(!), az untig ismert bonyodalmat,
a csontig lerágott szóvicceket. Henry
Becque, ismert drámaíró egyszerűen csak
susztereknek, „foltozó-vargák"-nak
nevezte a vaudeville-írókat, s
bekövetkezett az, amit a korszak rettegett
kritikusa, Francis Sarcey előre megjósolt:
a diadalmas operett hátba szúrta a
végelgyengülésben szenvedő mű-fajt.
Azért mondom, hogy hátba szúrta, mert
tulajdonképpen belőle fejlődött ki.
Eredetileg ugyanis a XVIII. század első
felében a vaudeville dalokkal és táncokkal,
különféle látványosságokkal (sőt erkölcsi
fabulákkal) teletűzdelt laza anekdotafüzért
jelentett, ahol a bonyodalom csupán
ürügyül szolgált a külön-féle komikus
epizódok és énekszámok előadására. Ezt a
„keretes vaudeville"-t emelte irodalmi
rangra Scribe, aki „be-leültette" a
Beaumarchais-féle cselvígjátékot a
vaudeville-be. Ezt a „szatirikus változat"-ot
fejlesztette aztán tovább Labiche (sokszor
megtartva a kuplékat), és később - az ő
nyomdokain haladva - egy méltatlanul
elfelejtett bohózatíró (aki 1887-ben
ugyanúgy elborult elmével halt meg, mint
harmincnégy évvel később Feydeau) -
Alfred Hennequin, az úgynevezett „ajtó-
vaudeville" atyja. Ő már azonban nem élt
ezekben az években, Scribe visszavonult,
és 1888-ban meghalt Labiche is. A
kapkodó foltozóvargák között pedig két
jószemű vaudeville-ista, Mellhac és
Halévy rátalált a „keretes vaudeville" laza
cselekményfüzérére, és Offenbachhal
közösen operettlibrettó

vá fejlesztette. Így, miközben az egyik
ágon a kétségbeesett „átszabók" pan-
tomimmel, revüvel, tündérmesékkel kí-
sérelték meg életben tartania „csiki-csuki-
vaudeville-t" természetesen ered-
ménytelenül, és a gúnynyelvek szerint
létrehozva egy műfaj dramaturgiai ön-
gyilkosságának ékesszóló bizonyítéka-
ként a zene nélküli operettet , a másik
oldalon a Meilhac-Halévy-Offenbach trió
műfajt teremtett. „Kész, a vaude-
ville halott!" jelentette ki Sarcey.
Ekkor lépett színre Georges Feydeau.

Időzített bomba - kispolgároknak

Világosan látta, hogy a sztárkultusz, az
elvásott bohózatsémák, a díszlet állan-
dósága miatt a vaudeville-dramaturgia
nem fejlődhet, az író, mind a bonyodalom,
mind a szereplők száma és köre
tekintetében éppúgy gúzsba van kötve,
mint a színház tárgyi és technikai lehe-
tőségeit illetően. „Észrevettem - nyi-
latkozza a Matin című napilapnak 1908-ban
-, hogy a vaudeville bonyodalma elavult,
alakjai ósdiak, nevetségesek és hamisak,
puszta bábfigurák. Arra gondoltam, vajon
miért kell egyből elveszítenünk saját
egyéniségünket, ha vaudeville-i helyzetbe
kerülünk? Rájöttem, hogy nem kell.
Elhatároztam tehát, hogy a valóságból
veszem alakjaimat, akik él-nek és
megtartják a jellemüket akkor is, ha
burleszkhelyzetekbe merítem őket.. .

Visszanyúlt tehát a „szatirikus vaude-
ville" legjobb hagyományaihoz, és újjá-
teremtette - a maga tiszta állapotában - a
bevált nevetésmechanizmust. Újra fellelte
a. mozgást, a vaudeville-nek ezt az
állandóan fokozódó, már-már a tébolyult
keringésig gyorsuló elemét, amit a
kortársak a sok mondvacsinált apró intrika
erdejében elveszítettek. Feydeau ismeri a
labiche-i princípiumot: „A vaudeville
ezerlábú állat, mindig mozog. Ha lassít,
akkor a közönség ásítozni kezd, ha
megáll, a nézőtéren azonnal fütyülnek... ",
tudja, hogy ebben a műfajban a
mozdulatlanság egyenlő a halállal, ezért
őrült sebességgel fokozza a tempót.
Darabjainak lényege a mozgás, könnyű
eleganciájának a titka is a pergő
gyorsaság. Szinte a legcsekélyebb gon-
dolkodásra sem hagy időt, a legbanálisabb
helyzetet is néhány perc alatt őrületessé
fokozza, s ha. egyszer a gépezet kerekei
mozgásba lendülnek, altkor eltaposnak
mindent, ami útjukba áll.

Módszere hihetetlenül egyszerű. Egy
átlagházaspár hétköznapi állóvizét fel-
kavarja valami első pillanatra jelenték-

telepnek tűnő apró incidens. Valamelyik
szereplő, hogy elhessentse a parányi
gyanút, amibe keveredett, füllent. Elköveti
az első hazugságot, amit aztán hazugságok
hömpölygő láncolata követ, egészen
addig, amíg mindenki elveszíti a szituáció
feletti kontrollját., s már senki sem tudja
pontosan, mi történik a szín-padon. A
bergsoni „hólabda-effektus"'-ról van itt
szó, a parányi hazugság hó-golyója
óriásira duzzad, és a katasztrófa
elkerülhetetlen.

Pedig a Feydeau-hősök mindent elkö-
vetnek, hogy végzetüket elkerüljék. Ha
kell, újra hazudnak. Szünet nélkül és
kitartóan, Münchausen bárót megszé-
gyenítő fantáziával. Talán sehol, egyet-len
írónál sem hazudnak annyit, mint
Feydeau-nál. Ha ez nem segít, akkor me-
nekülnek. Nem hiszem, hogy akadna
drámaíró, akinek az életművében annyit
loholnának, mint a mi szerzőnkében.
Némelykor hat-hét ajtó is nyílik és csu-
kódik egyszerre - másodpercek alatt --, s
megtelik minden szekrény, minden
ágyalja. Egy lelkes és értő Feydeau-ra-
jongó, henry Gidel összeszámlálta a
feydeau-i jövés-menést. Szerinte a
legtöbbszűr a Csak párosan című komédiá-
ban jönnek-mennek, szám szerint 279-
szer, míg a Bolha a fülbe című játékban
„csak" 274 alkalommal nyitják, illetve
csapják a másikra az ajtót. A nemeknek ez
az eszeveszett, tébolyult bújócskája főleg
a második felvonásokra jellemző. Feydeau
remek érzékkel visszaállítja jogaiba
Labiche alapvaudeville-jének, az Olasz
szalmakalapnak a szerkezetét, az A-B-A-
képletet. Ez a hagyományos „szatirikus
vaudeville" legkedveltebb sémája is: az
első és a harmadik felvonás ugyanazon a
helyszínen játszódik. Kialakulásában
lehet, hogy szerepe volt a díszletsivár
színházi gyakorlatnak is, ám kétségtelen,
hogy a feydeau-i vaudeville világképének
is ez a szerkezet felel meg a
legkönnyebben. Az első fel-vonás (A) a
főhős békés otthona, kedélyes,
állóvíznyugalom. A szerző (a monológok
és a „félre"-kiszólások segítségével)
megismertet bennünket az
alapszituációval, exponálja a szereplőket,
három-négy (néha öt!) szálon elindítja a
bonyodalmakat, ügyesen elhelyezi idő-
zített robbanószerkezeteit, amelyek most
még nem túl feltűnőek, de a második és a
harmadik felvonásban óriásit robbannak
majd, s útjára engedi a cselekményt. A
vaudeville-nek legkényesebb pontja az
expozíció. Feydeau-nak többnyire sikerül
elkerülnie: a bemutatás



nehézkességét, szellemes dialógusokba
tördeli kötelező közlendőit, s alig várja,
hogy túl legyen a retorikus
közlésmennyiség nehezén. Túl az
expozíción ugyanis a vaudeville már nem
lassulhat, sőt, mint egy versenyautónak
folyamatosan gyorsulnia kell. Az ügyesen
elő-készített petárdák először a második
fel-vonásban (B) robbannak. Ezt a színt,
mivel többnyire egy garniszállóban vagy
egy legénylakásban játszódik, sokan
„garzon-felvonásnak" is nevezik. A több
szálon elindított bonyodalom szereplői
ezen a helyszínen találkoznak össze
(természetesen akaratuk ellenére), s mi-

vel mindegyik retteg attól, hogy a másik
meglátja, kezdetét veszi a fokozatosan
gerjedő menekülés. Feydeau hősei a
némafilm legszebb korszakát megszé-
gyenítő rohangászást produkálnak, fel-alá
loholnak, mint a megzavarodott
biliárdgolyók, hol egy selyemszoknya
suhog el mellettük, hol egy izzadó kopasz
fej ráncigál kétségbeesetten egy aj-tót,
ami mögött (nem is sejti) a saját felesége
rejtőzik, aki elől a szekrénybe szeretne
bújni. Feydeau itt érzi magát igazán
elemében, folyton újabb és újabb
csapdákat helyez el, újabb és újabb
vesszőfutásra kényszeríti a már a szívin-

farktus árnyékában vágtató alakjait.
Mindez folytatódik a harmadik felvonás-
ban is, amelynek színhelye azonos az első
felvonáséval (A), majd a körmozgás
lelassul, a megtépázott házastársak ha-
zalihegnek, valahogy kimagyarázkodnak
(esetleg egy harmadik, ártatlan személy-re
hárítják az egész őrült bonyodalmat), s a
polgári család szent és képmutató békéje
helyreáll, folytatódhat minden ugyanott és
ugyanazon a helyszínen, ahol a legelején
elkezdődött.

Talán mondani sem kell, hogy mind-
ennek csak akkor van értelme, ha a szerző
végig valószerűvé tudja tenni az üldözés
minden elemét, s ha pszichológiailag
hitelesíteni tudja az ok-okozati lánc-
reakciót. Feydeau legragyogóbb dra-
maturgiai erénye éppen ebben a képessé-
gében rejlik. Olyan ügyesen, szinte ész-
revétlenül, olyan aprólékos műgonddal
szövi a hálóját, olyan kitűnő pszichológiai
érzékkel bonyolítja legtöbb vígjátékában a
cselekményt, hogy sokszor a
legképtelenebb fordulatot is természetes-
nek találjuk. Ki talál például szemernyi
pszichológiai rést is abban az intrika-
szövésben, ahogy Osztrigás Mici (vala-
mint Petypon és orvos barátja) a hármas
személyiségcserére kényszerül? Vagy ab-
ban a csapdában, amibe Saint-Florimond a
Botcsinálta Champignolban - igaz, nem
önszántából - belesétál?

Persze néha Feydeau is túlbonyolítja a
félreértéseket. A loche-i mátkapárok című
darabban például hatszoros félre-értést
ábrázol, s hogy a bonyodalmat
fenntarthassa, egészen valószerűtlen moz-
zanatokra kényszerül; a három vidéki
mátkajelölt, akik a fővárosban házas-társat
keresnek, s akiket elmegyógyintézetbe
zárnak, azt hiszik, hogy a kény-
szerzubbony hozzátartozik Párizsban az
esküvő előtti népszokásokhoz. Ugyan-
ilyen képtelenségen alapul a Barillon
házassága című vaudeville is. Itt a fősze-
replő tévedésből az anyósát veszi fele-
ségül, egy bánatos özvegyet, akinél a
nászéjszakán ráadásul még a halottnak
vélt férj is megjelenik.

Legjobb darabjaiban azonban (az
Osztrigás Miciben, a Bolha a fülbe című
játékban, A balekben, a Koloncban, a Kéz-
ről kézbe című darabban és a Vigyázz a
nőre ! című Madelaine Renaud által
félezerszer játszott vaudeville-ben) épp a
következetes pszichológiával, a mesteri
bonyolítással, az ok-okozati összefüg-
gések logikai rendjével tűnik ki a többi
vaudeville-szerző közül. Életművének
amúgy is alapszabálya a valószerűség:

Georges Feydeau, a vaudeville-király 1905-ben



,Végy bármilyen figurát, ha nevettetni
akarsz, helyezd egy drámai szituációba,
és figyeld a komikum nagyítólencséjén
át. De ne engedj neki semmi olyasmit
mondani vagy tenni, ami nem következik
szigorúan a jelleméből és főleg a
cselekményből! A komikum ugyanis nem
más, mint a dráma természetes
fénytörése." Íme az egyik legfőbb Fey-
deau-recept. Mint annyi vígjátékíró társa,
ő is szomorú marad, miközben né-hány
gramm bonyodalomból,

félreértés- pajzánságból és megfigyelésből
ne-

vettetőpirulát gyúr össze. Talán ezt érezte
meg melankolikus alakjában Szini Gyula,
amikor 1921-ben, Feydeau halálakor így
írt a Nyugatban: „...Keserűsége szinte
olyan mély, mint Strindber-

gé."

Második számú dramaturgiai alapsza-
bálya, miként Tristan Bernard-nak kön-
törfalazás nélkül bevallja, a következő:
„Ha két szereplőnek tilos találkoznia,
akkor mást sem teszek, mint folyvást
szembesítem őket." Túlzás volna persze
Feydeau minden dramaturgiai varázs-
erejét erre az alapképletre redukálni, ám
nyilvánvaló, hogy a vaudeville-nek egyik
legfontosabb eleme az „alkalmatlan ta-
lálkozás", a „félreértés" és a „személy-
csere". Ez az a három színházi fogás, ami-
vel az esetleg lassuló gépezetet szerzőnk
folytonos mozgásban tartja, ügyesen
adagolva (az alapos rutinnal előkészített)
újabb és újabb félreértéseket.

Valakit valakivel összetévesztenek. A
Zsákbamacskában például operaénekes-nek
hiszik a szerencsétlen egyetemistát, a Női
szabóban a főhős anyósát tévesztik össze
a grönlandi királynővel, a Botcsinálta
Champignolban a szeretőt viszik el
katonának a férj helyett, Az akasztófa-
virágban pedig a pedáns latintanárt nézik
körözött gyilkosnak. De se szeri, se
száma a véletlen vagy tudatos személy-
cseréknek.

Másik kedvenc „coup de théâtre-ja" az
alkalmatlan találkozás. Hősei és epi-
zodistái mindig a lehető legalkalmatla-
nabb pillanatban érkeznek, s puszta meg-
jelenésükkel összedöntik a féltve felépí-
tett alibiket. A férj vadászni jár című ko-
médiában Duchotel vadászatra indul
Cassagne barátjához, vidékre. Alighogy
kiteszi a lábát az ajtón, kit jelentenek be
Cassagne-t, akiről pillanatok alatt kide-
rül, hogy évek óta nem látta Duchotelt, s
hogy soha életében nem vadászott.
Hasonlóképpen jár Moulineaux, a Női
szabó orvosdoktora is. Feleségének azt
hazudja, hajnalban hazatérve, hogy az

éjszakát nevezett Bossinet-nál, egy hal-
doklónál töltötte. Ekkor lép be az inas
és bejelenti Bossinet-t. Pórul jár Pon-
tagnac, A balek szoknyapecére is, aki
Vatelinéknak azt hazudja, hogy felesé-
gét ágyhoz szögezi a reuma. Már-már
természetes, hogy azonnal bejelentik
Pontagnacnét. De sorolhatnánk a várat-
lan, meglepő és leleplező fordulatokat a
végtelenségig, Feydeau mestere a fél-
reértésen alapuló vaudeville-nek. Mind-
ezek a félreértések azonban csak akkor
az igaziak, ha valódi karakterek az áldo-
zatai. Talán ezért fájt leginkább a szer-

zőnek, ha figuráit üres báboknak tar-
tották.

Rémgömböcök alsónadrágban

harminckilenc komédiájában közel fél-
ezer figura szerepel. Ez az Emberi
színjátékot megszégyenítő embertömeg
azonban néhány alapvető típusra szűkít-
hető. Feydeau a középkori farce-okból, a
XVIII-XIX. századi vaudeville-ből,
Beaumarchais-tól, Moličre-től, de a ró-
mai vígjátékokból és a commedia dell '

arte hagyományaiból is kölcsönzi figu-
ráit. „Onnan veszem alakjaimat, ahol

Sem karikatúrája Feydeau-ról



találom őket..." - nyilatkozta. Saboulot ( A
diáklány) és Barillon (Barillon házassága), a
két darvadozó aggastyán a középkori
farce-ok szerelmes öreguraira éppúgy
emlékeztet, mint Arnolph-ra a Nők
iskolájából. Lemercier, a pedáns latintanár
(Az akasztófavirág hőse), az áldoktorok és
áltudósok nagyapjának, Dottorénak az
utóda. A szabadszájú, táj-szólásban
lefetyelő cselédekben nem nehéz a Don
Juan két parasztlányára ismer-ni, s a
vidékiek őstípusa minden bizony-nyal
Pourceaugnac úr. A peches nőcsá-
bászoknak, Edouard-nak (Az Edouard-
ügy,) Moricet-nak (A férj vadászni jár),
Saint-Florimond-nak ( A botcsinálta
Champignol), Rédillonnak (A balek) stb.
valószínűleg Labiche operett-Don Juanja,
Adolphe a mintaképe a remekbe szabott 29

fok árnyékban című komédiából.
A leggazdagabb választékot Feydeau

természetesen a hűtlen férjekből kínálja.
Kivétel nélkül minden háromfelvonásos
darabban előfordul a hűtlenség témája
(amíg a feleségek többnyire csak otthon
unatkoznak és gondolnak rá, addig a fér-
jek pásztorórára járnak és kokottok után
loholnak), a férjek majdnem mindnyájan
kettős életet élnek, hazudoznak és
mulatnak - egyedül vagy a barátnőjükkel,
de sohasem a feleségükkel. Moulineaux és
Aubin a Női szabóban, Charancon Az
Bdouard-igyben, Duchotel A férj vadászni
járban, Ribadier a Ribadier szisztémában,
Panglet a Csak párosan !-ban, Vatelin és
Pontagnac A balekben, Massenay a Kézről
kézbe-ben, Heurteloup a Rügyfakadásban
stb.

Meglepő, hogy a vígjátékhagyomány
legkomikusabb alapfigurája, a felszar-
vazott férj, viszonylag ritka Feydeau
komédiáiban; kettőről tudok - Chanal a
Kézről kézbe című darabban és Pitchenieff
herceg a Foličs Bergčre hercegnője című
ötfelvonásos színműben. A pálma ez
utóbbié, aki a „csodaszarvas" tökéletes
típusa: gyertyával a kezében saját maga
vezeti feleségét (aki nem más, mint
Osztrigás Mici) a király ágyába, miközben
elismerően csettint és megjegyzi, hogy ő
is kipróbálja a hölgyet, ha a király egyszer
megunja. Nem elég, hogy ostobaságában
saját feleségét másnak ajánlja fel, még
saját magát is felszarvazza.

Feydeau darabjaiban szerepelnek még
feleségek (többnyire csak álmodoznak a
házasságtörésről, s csak akkor szánják rá
magukat - bosszúként -, ha meg-tudják,
hogy férjük megcsalja őket),
rendőrfelügyelők (egyedüli feladatuk az

in flagranti konstatálása), akik természe-
tesen tévedésből mindig máshova tör-nek
be, mint ahova rendelték őket, ina-sok
(akik vagy a lomha észjárású falusi
Sganarelle, vagy a szellemes párizsi Fi-
garo leszármazottjai).

A legkönyörtelenebbül Feydeau talán a
külföldiekkel bánik és a katonákkal;
Irrigua tábornok (a Koloncban) őrült
ámokfutó, Homénidés de Histangua (a
Bolha a fülbe című vaudeville-ben) töri a
franciát és a pisztolyával hadonászik, a
zsidó Mittwoch (a Százmillió az ölünkbe
hullt című befejezetlen komédiában) csak
a pénzzel törődik. A „jött-mentek"
ugyanolyan korlátoltak, mint a katonák,
Corignon hadnagy (az Osztrigás Miciben)
menekülés közben megtorpan és tiszteleg
a tábornok sapkájának.

Feydeau hősei kivétel nélkül mind a
középosztály polgárai (darabjaiban össze-
sen két munkás és néhány lecsúszott
nemes szerepel), valamint kokottok,
inasok és cselédek. Központi témájuk a
házasság és a házasságtörés; hazug,
képmutató és álszent világban élnek, ők
maguk is üresek, érzéketlenek, tartalmas
emberi kapcsolatokra képtelenek.
Közönyös és unalmas kispolgárok, akik
csak rémült futkározásukban válnak ne-
vetségessé. Jellemükre, önző érdekköz-
pontúságukra jellemző Pochet viselkedése:
azonnal széket tol Marcel Courbois alá,
amikor megtudja, hogy több mint
egymillió frank várományosa, ám azonnal
visszahúzza a széket, amikor ki-derül,
hogy Courbois nem veheti fel a pénzt,
amíg nem házasodik meg. Ezek a rideg és
gyakorlatias polgári lények csak látszatra
magabiztosak, ha kicsit megkaparjuk a
külszínt, azonnal páni félelem fogja el
őket, s föl-alá rohangál-nak, mint a
felbolygatott hangyaboly. Semmi máson
nem jár az eszük, csak a szórakozáson, a
pénzen és a házasságtörésen, az igazi
parvenük magatartása ez: Feydeau a
Harmadik Köztársaság arisz-
tokratamajmoló úrhatnám polgárait áb-
rázolja, akik áhítatoskodnak és jótékony-
kodnak, de ha belépnek egy szállodába,
akkor első kérdésük mindig az, van-e
hátsó kijárat? Legfőbb szempontjuk a
látszat, ezért mindent lenyelnek, mindent
megbocsátanak.

Kétségtelen, hogy többnyire karika-
túraszerűen felvázolt alakok ezek, amo-
lyan marionettfigurák, akiknek ha meg-
rántják a kezükre-lábukra kötött zsine-
geket, azonos szituációban hasonlóan
viselkednek. Lelketlen automaták. Kö-
zönyös úrhatnámok. Személyiségük sem-

miféle érzelmet nem vált ki a szemlélő-
ből, olyanok, mint Offenbach felhúzható
gépezetei. De mi van, ha Feydeau pon-
tosan ezt akarta? Ha éppen ilyeneknek
látta kora középosztályát? S ha készakar-
va kilúgozott alakjaiból minden emberi
melegséget, belső tartalmat, nehogy a
részvét vagy a rokonszenv feszélyezze a
nevetést. A nevetés legnagyobb ellen-fele
ugyanis a szánalom. Márpedig a szerző
azt szeretné, ha figyelmünk kizárólag e
rémgömböcök őrült hajszájára
koncentrálódna, s még arról is meg-
feledkeznénk, hogy valójában mégiscsak
hús-vér emberekről van szó, akik gátlás-
talanul püfölik egymás fejét, s könyörte-
lenül átgázolnak mindenkin, mint me-
nekülés közben az orrszarvúak.

Talán nem véletlen, hogy egyedül a
kokottok figurájában lelünk fel némi
melegséget, ők vidámak, jószívűek
(Amélie eltartja az édesapját), életszem-
léletük sokkal nyitottabb, s ráadásul
dolgoznak is. Osztrigás Mici táncosnő,
Amélie és Lucette énekel. Ha nevetünk
velük kapcsolatban, akkor soha nem az ő
kárukon, hanem mindig a megijedt
polgárbábokon nevetünk, a kokottok
sohasem nevetségesek. Feydeau ijesztően
torzító lencséje rájuk nem vetül. Az ő
hadszínterük nem a társadalom, hanem az
ágy.

A komikus tárgyak breviáriuma

A klasszikus vaudeville intrikájának fel-
újítása, valamint a tradicionális vaudeville-
típusok életre keltése mellett Feydeau még
két fontos területen újította meg a
bohózatirodalmat. Sőt, nyugodtan
mondhatnánk, hogy eredetisége nem is
annyira az alapötletben és a témában rejlik,
sokkal inkább a sokszor régről ismert
bonyodalom újszerű kibontásában s a
rengeteg tárgyi és nyelvi leleményben.
Külön tanulmányt érdemelne az a nyelvi
kifejezőerő, amellyel Feydeau az argótól a
szaknyelvig, a tájnyelvtől a
szalonzsargonig beszélteti hőseit.
Figuráinak egyik legfőbb jellemzője a
nyelv. Elég néhány megjegyzés, máris
tudjuk, kivel van dolgunk. Feydeau nyelvi
jellemzőereje és fantáziája kimeríthetetlen.
Mindent felhasznál, ami a komikum
forrása lehet: beszélőneveket (a
tulajdonság, a foglalkozás, a nemzetiség, a
külső stb. alapján), homonimákat,
szójátékokat, paródiát. Legkedvesebb
nyelvi eszköze a többértelmű szavak és
kifejezések használata; számtalan mókás
félreértés származhat abból, ha ugyan-



azt a mondatot két szereplő egyazon
időben két egészen különböző módon
értelmezheti.

Szerzőnknek azonban ez is kevés.
Elsőként a vaudeville-írók közül feltalálja
a tárgyak komikus használatát. Feltűnnek
darabjaiban az azóta elfogadott bohózati
tárgyak: az éjjeliedény, az alsónadrág, a
pantalló, amit bármilyen áron, ha kell
erőszakkal is, de vissza kell szerezni (ilyen
nadrághajszába bonyolódnak például a
Kolonc és A férj vadászni jár hősei), s
feltűnik az ágy is. Ami Labiche-nál a
szekrény volt, az Feydeau-nál az ágy;
Kosztolányi meg is jegyzi gúnyosan, hogy
Feydeau a háló-szoba és az ágy
specialistája. Valóban az. Ez az ágy
azonban korántsem az, amire első
pillanatban gondolunk. Nem a vágy, nem
a szerelem, hanem a komédia esz-köze.
Adandó erotikus szimbólum, de valójában
sohasem a szerelem színtere, sokkal
inkább a félreértéseké. (Moricet

szeretőjét várja, és melléje bújik
Gontran A férj vadászni jár című vaude-
ville-ben. Amélie az ágy alá kényszerül,
miközben újdonsült férje régi szerető-jével
enyeleg a feje fölött stb. Ebbe az ágyba
mindig más bújik bele, mint akit várnak,
és soha nem akkor, amikor alkalmas a
pillanat.)

Az ágyhoz tartozó legfontosabb kel-lék
a nadrág, amit levetnek, és az alsó-nadrág,
ami marad. A szereplők számánál
általában eggyel kevesebb a nadrágok
száma, s így őrült hajsza indul, revolverrel
a kézben a nadrágok igazságos el-
osztásáért. Néha a revolver elsül, s
ilyenkor bizony hamar kiderül, hogy hő-
seink alsónadrágjában minden fellelhető,
csak a valódi férfi nem. Ezt az üldözést
Faydeau ad absurdumig viszi, s legjobb
megvalósítói máig nem a színházi szí-
nészek, hanem a némafilm hőskorának
sztárja, Start és Pan, a Marx testvérek,
Buster Keaton stb.

E „hagyományos" kellékek mellett
Feydeau tovább bővíti a komikus tárgyak
breviáriumát. Némelyik leleménye már-
már a mai sci-fi történeteket idézi, s A
ba l ekben szereplő elektromos csengő (amit
azért dugnak a hűtlen férj lepedője alá,
hogy a legalkalmasabb pillanatban
üthessenek rajta), vagy az altató-szék
(amitől az Osztrigás Mic i egész díszes
társasága álomba zuhan), vagy a Kézről
kézbe című bohózatban véletlenül
működésbe lépő fonográf-felvevő nyu-
godtan szerepelhetne a Furcsa találmá-
nyok című gyűjteményben, a gömbvelo-

cipéd és a madarak által vontatott re-
pülőgép társaságában.

Mindezek a tárgyak persze csak azt
szolgálják, hogy Feydeau még ördögibbé,
elementárisabbá fokozhassa az őrületet.
Nos, ha van kapcsolat az abszurd színház
és Feydeau színháza között, mi-ként erre
sokan céloznak, és egy nyilatkozatában
Ionesco is megengedi, akkor ez az a pont.
Az őrület ugyanis a félre-értés legtisztább
formája. Es Feydeau olyan mesterien
fokozza félreértéssorozatát, hogy
szereplői közül nem is egy a skizofrénia
határára jut. Emile Massenay a Kézről
kézbe című darabban például megtudja,
hogy megtalálták „oszlásnak indult
hulláját". Mi ez, ha nem a lehető
legabszurdabb helyzet? Camille ( a Bolha
a fülbe című komédiában) lát-ja, hogy
Chandebise belép a jobb oldali ajtón, ő
azonnal elindul balra, s szembe-találkozik
Chandebise-zel. Ugyanígy jár (egy
hasonlatosság következtében)
Chandebise is, aki bele akar feküdni az
ágyba, és ott saját magát találja. A két
legszánalmasabb áldozat Lucien (a
Segítek megfulladni című egyfelvonásos-
ban) és az ügyefogyott fűzfapoéta, Bou-
zin (a Ko lo n c ban ) . Ok azt sem tudják,
miért szenvednek, az elsőt inasa, Bretel
üldözi (beleköp a hamutartójába, kölnit
önt a salátájába stb.), a másikat három

felvonáson át üldözik, ütik, vetkőztetik
olyasvalamiért, amiről fogalma sincs,
hogy micsoda.

Hasonlítanak ezek a figurák az abszurd
hősökhöz sok egyéb vonatkozásban is.
Ugyanolyan magányosak és el-
szigeteltek, ki vannak szolgáltatva tár-
sadalmi előítéleteiknek, valamint az el-
fojtott szexuális vágy miatt érzett bűn-
tudatnak, s jellemző hasonlóság a végki-
fejlet is, nem történik semmi, ott tartunk,
ahol az elején. Különösen a késői egyfel-
vonásosokban érződik ez a keserűség, az
elfojtott belső élet, sokszor mintha csak
azért engedné le a függönyt a szerző,
hogy a folytatást jótékonyan eltakarja
szemünk elől. Ezek a hősök nem hisznek
semmiben, nincs semmiféle élet-céljuk,
kielégítetlenül rohannak valami után
(vagy ijedten valami elől., amit nem is
ismernek mindig), elveszítve tisztán-
látásukat, emberi méltóságukat. Ha a
tragédiák elkerülhetetlen végzetszerűsége
láttán a borzalom, akkor Faydeau
komikus végzete láttán a nevetés fojtogat
bennünket.

Feydeau vaudeville-jei ugyanis időzített
pokolgépek, amíg finoman és kö-
nyörtelenül ketyegnek, s a hősök hiába
hallják ezt a ketyegést, hiába próbálnak
meg szűkölve menekülni előle, miközben

Alain Feydeau és Micheline Boudet a Ne mászkálj meztelenül! című egyfelvonásosban



szemle

fel-alá loholnak, ugyanolyan szörnyű
félelmet élnek át, mint az abszurd drámák
figurái; a különbség csak annyi, hogy ők
nem az atomhaláltól, hanem az anyóstól
vagy a hitvestől rettegnek. Nem az élet
értelmét-értelmetlenségét keresik, csupán
a nadrágjukat. Nem a lét alapvető
abszurditása miatt épül fel masszív
félelemépületük, hanem egy bohózati
szituáció kilátástalansága miatt. Ezerszer
szánalmasabbak tehát az abszurd dráma
hőseinél. Azok ugyanis legalább emberhez
méltó okok miatt szenvednek. Feydeau
hőseinél iszonyatos az ok-okozati
aránytalanság: egy el-cserélt alsónadrág
vagy hózentráger miatt némelyikük
kénytelen a lét legmélyebb félelmeit
átélni.

Meghökkentő a szorongás pszichó-
zisának hasonlatossága is. Az abszurd
helyzet ördögi csapdája. A különbség csak
annyi, hogy Feydeau nem az abszurdból
indul, hanem ide érkezik.

Robert Hirsch mint Bouzin a Koloncban

PÁLYI ANDRÁS

Színész és ember

Latinovits-emlékkiállítás
Balatonszemesen

„Megsiratni való, hogy mint a többi
veszélyes sorsú zsenit, őt sem tudtuk
megtartani" - Illyés Gyula e szavai fo-
gadták a látogatót, aki a nyári hónapokban
belépett a balatonszemesi Művelődési
Ház előcsarnokába, ahol a színész is-mert
és kevésbé ismert, felnagyított fotói
invitálták a Művelődési Ház belső termé-
ben nyílt tárlatra az arra járókat. Hat
esztendővel korábban volt már itt egy
fotokiállítás, mely ízelítőt adott Latinovits
színészi pályafutásából, ám az el-múlt
évek során - különösen a nyári
turistaszezonban - változatlan érdeklődés
mutatkozott az akkor csak időszakosan
megrendezett kiállítás iránt, hisz a köz-
tudatban a színész neve összefonódott
Szemessel, aki rendszeresen itt töltötte a
nyarat, s kívánsága szerint az itteni
temetőben kísérték utolsó útjára. Ez az
érdeklődés indította a Művelődési Házat
arra, hogy olyan emlékkiállításhoz
gyűjtsön anyagot, mely mélyebb, sokol-
dalúbb, a lehetőségekhez mérten hiteles
képet fest Latinovits Zoltánról, a mű-
vészről és az emberről. A szemesiek
levélben megkeresték valamennyi szín-
házat, ahol Latinovits játszott, de csak a
veszprémi Petőfi Színház nyújtott nekik -
igen előzékeny - segítséget. Mégis
impozáns anyag gyűlt össze, elsősorban
Latinovits családja, Ruttkai Éva, ma-
gánszemélyek, a Színházi Intézet archívu-
ma és a Színházművészeti Szövetség
keretében nemrég megalakult Latinovits
Zoltán Baráti Kör jóvoltából. A tárlat
megszervezéséhez hatékony segítséget
nyújtott a Somogy megyei Múzeumok
Igazgatósága, a Somogy megyei Művelő-
dési Központ és a Balatonszárszói Nagy-
községi Közös Tanács, s így néhány
nappal a színész tragikus halálának hete-
dik évfordulója után megnyithatta kapuit
az emlékkiállítás, mely augusztus végéig
várta a látogatókat. A közönség részé-ről
megnyilvánuló érdeklődés igazolta a
szemesieket: az első két hónap alatt
mintegy hatezren keresték fel a Műve-
lődési Ház rendezvényét.

A bejárati előrészben a debreceni évek
plakátjai és szerepportréi, beljebb a híres
vígszínházi Romeo és Júlia-előadásról
készült felvétel, majd A tanítónő, a

Tóték, a Ványa bácsi, a Bozzi úr és más
előadások fotói. Közöttük olyan szim-
bolikus jelentésű művészfotók, mint
Vatay Elemérnek nem sokkal a színész
halála előtt készült képe a megőszült,
megviselt arcú Latinovitsról (erre a fel-
vételre montírozta rá Juhász Ferenc
búcsúztatóját) vagy a Keresztelő forga-
tásán készült kép, melyen heroikus póz-
ban, széttárt karokkal, égre emelt tekin-
tettel látjuk őt a mezőben magányosan
álló kopár fa előtt (B. Müller Magda
felvétele). „Az igazi színházat keresem
magamban" - mondotta ő maga veszprémi
éveiről, s a mostani kiállításon ki-emelt
hely jutott ez 1972-74 közötti időszaknak
: a teremben a bejárattól jobb-ra található
kis színpadot a Petőfi Szín-ház által
adományozott relikviák töltik be. Egyik
oldalon a játszott szerepek ( A különc, A z
ügynök halála), a másikon rendezéseinek
(Kispolgárok, Győzelem) emlékei, fotói:
rendezői feljegyzések, rajzok, a
Kispolgárok maga tervezte plakátjának
eredeti vázlata, a színpad mélyén álló
fogason a parókája, előrébb az a nyers
fabútor, illetve annak mutatványdarabja,
mellyel a Győzelem honoráriumából
berendezte a veszprémi színészklubot.
Külön kis falat borítanak be a versmondó
Latinovits estjeinek színlapjai, alattuk
kettős vitrinben építészmérnöki
diplomája, egyéb hivatalos okiratok,
írásos feljegyzései, építészmérnöki
tervrajzai. Átellenben festményeiből és
magánjellegű, „civil" fotóiból kapunk
ízelítőt, s végül a terem túlsó végén
rögtönzött fallal leválasztott rész idézi
otthonát. Az itt látható bútorok, személyes
tárgyak a budai, Endrődi utcai házból
édesanyjához kerültek, s ő bocsátotta az
emlékkiállítás rendelkezésére.

A hely szűknek bizonyult, de a kiállítás
e szerény körülmények közt is a
teljességre törekszik. A mértéktartó és
ízléses válogatás fő erénye, hogy a sze-
repek - a sikerek, az elért eredmények, a
művészi teljesítmény - mögött meg tudja
mutatni a töprengő-gondolkodó-vívódó
embert is. S így nemcsak reális és
objektív képet nyújt, távol tartva magát
mindennemű hamis mitizálástól, ám
egyúttal Latinovits művészi nagyságára,
törekvéseinek nemes indíttatására
helyezve a hangsúlyt, hanem fel-idézi a
színházi alkotómunka amaz ihletett
bensőségességét ís, ami - a pályatársak
vallomásaiból, visszaemlékezéseiből
eddig is tudhattuk - azokban a periódu-
saiban sugárzott belőle, amikor e kivételes
invenciójú művész - színészként,


