
Végeladásban ismerhettük meg, ezúttal az
olasz komikum, a pajzán játékosság hiteles
képviselője. Figurájához jól illeszkedik
Balogh Tamás poroszlója. A lányok, ezek
a tűzrőlpattant, lepcses szájú olasz
parasztasszonyok - Borbáth Ottilia, Holl
Zsuzsa, Vadasi Tünde alakításában -
meglehetősen színtelenek. Nemcsak
egyéni arculatuk nincs, hanem ami a leg-
nagyobb baj: humoruk sem. A férfiak kö-
zül Major Pál dadogó halásza és Horváth
József bajkeverő hajóslegénye hoz a
színpadra némi komikumot. A kecskeméti
előadás messze áll a commedia dell'arte
hagyományaitól: nem a könnyed
rögtönzés, hanem az erőltetett jókedv, a
hamis harsányság jellemzi. Pedig Beke
Sándor rendezőnek éppúgy érzéke van a
nagyszabású látványos tömegjelenetekhez,
mint az emberi viszonylatok és
kapcsolatrendszerek elmélyült kidolgozá-
sához. Goldoni vígjátéka mind a kettőre
lehetőséget nyújtott volna.

Az olasz komédiákat - Goldonit ki-véve
- alig ismerjük. Pedig mint a fenti példából
is kiderült, a XVIII. századi nagymester
rengeteget tanult elődeitől; szereplőket,
konfliktusokat, ötleteket egyaránt átvett
tőlük. Ezért lenne érdekes megismerni
ezeket az ősműveket, amelyek egy nép
kultúrájában, irodalmában a szellemi
folyamatosságot képviselik. Á szegedi
színház szándéka tehát mindenképpen
tiszteletre méltó. És ezt a hiányt pótolja
majd az Európa Kiadónál megjelenő
gyűjteményes válogatás, amely tizenhárom
olasz reneszánsz komédiát tartalmaz,
többek között a Calandriát is (Kóczián
Tamás fordításában). Ez a kötet első ízben
ad átfogó képet az olasz reneszánsz
drámairodalomról.

Bibbiena: Calandria (szegedi Nemzeti Színház)
Fordította: Lajos Mari. Rendező: Halasi

Imre. Dramaturg: Böhm György. Díszlet:
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házy Péter, Császár Gyöngyi, Bognár Zsolt,
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Balek vagy Tökfilkó?

Feydau-bemutató Pécsett
és Kaposvárott

André Feydeau, a Comédie Franaise
tehetséges tagja, a dicső nagyapjának az
unokája örülhet: a francia Nemzeti
Színház 1981 karácsonyán felújította (ki
tudja, hányadszor?) az Osztrigás Micit, s
külföldön is jól áll a modern Moliére
szénája: a távoli kis Magyarországon az
utóbbi tizenöt évben egyre-másra tűzik
műsorra az ördöngös mester siker-
darabjait, színházban, tévében egyaránt.
Azért említem ezt az unokát, aki hű
maradt nagyapja színházi elhivatottságá-
hoz, mert amikor tavaly márciusban
találkoztam vele, egész jól tájékozott volt:
tudta, hogy Kecskeméten is játszszák a
Micit, s egyáltalán: számon tar-tani látszott
az újjáéledt magyarországi Feydeau-
kultuszt (persze, csak erkölcsileg, hiszen
az 1921-ben elhunyt szerző örököseinek
már nem jár jogdíj ...). Nem tudom: vajon
most is értesült-e arról a nem mindennapi
eseményről, hogy nagyapja Le Dindon
című bohózatát egyszerre két vidéki
színházunk is játssza? Ez, ha nem tévedek,
annál is figyelemreméltóbb, mivel
mindkét elő-adás ősbemutatónak számít:
ez a bohózat eddig még nem került színre
nálunk, s hazájában sem tartozik a sokszor
újra elővett Feydeau-komédiák közé (tud-
tommal legutóbb az 1950/5 i-es idényben
játszotta az Odéon, éspedig nagy kasz-
szasikerrel).

„A tréfa mámorgőze"

A vígjáték francia ősbemutatója 1896.
február 8-án volt a Palais-Royal szín-
padán, vagyis a könnyű fajsúlyú, „zsíros
malacságok" (Tóth Árpád) színházában,
azokon a deszkákon, amelyeken a legfőbb
kellék az ágy volt (ma is az!). Nagyon is
kellett akkor a párizsiaknak a
kikapcsolódás, „a tréfa mámorgőze",
melyről Hankiss János beszélt Feydeauról
írt cikkében a régi Világirodalmi
Lexikonban. Az 1895 novemberétől ha-
talmon levő radikális párti kabinet, noha
olyan minden hájjal megkent politikus állt
az élén, mint Léon Bourgeois (nomen est
omen !), s olyan tagjai voltak, mint az
erélyes Cavaignac hadügyminiszter, a
bőszen antiklerikális Combes köz-

oktatásügyi miniszter vagy Berthelot kül-
ügyminiszter, az egyik legtehetségesebb
francia külügyér, nagy nehézségekkel
találta magát szemben, kivált amikor az
1932-ben köztársasági elnökként meg-
gyilkolt Doumer beterjesztette adóre-
formját, s hozzá mert nyúlni a nagy
vagyonokhoz. Ezek a radikálisok, akik-
nek akkor a később vad imperialistává
vedlett „Tigris" (Clemenceau) volt a ve-
zetője, mérsékelt reformokkal kívánták
valamivel igazságosabbá tenni a III.
Köztársaság társadalmi viszonyait, a
dolgozók és kisemberek bajain akartak
enyhíteni, és azt remélték, hogy szövet-
kezhetnek a munkásmozgalom szelídebb
árnyalatú vezéreivel, például a reformista
Millerand-nal. A kiábrándult tömegek
azonban inkább az Ady által dicsőített volt
kommünár Allemane osztályharcos elveit
követték, vagy Pelloutier
anarchoszindikalistáira hallgattak. Ezt a
válsághangulatot csak elmérgesítette az
Affaire, vagyis az a Dreyfus-ügy, amelynek
szövevényes fordulatairól oly remek képet
kaptunk a minap a tévében sugárzott Zola,
avagy az emberi lelkiismeret című nagyszerű
filmkrónikából. i 896-ban derült fény arra,
hogy voltaképp nem a zsidó kapitány,
hanem a magyar-francia-német főnemes, a
minden aljasságra kapható, pénzéhes
Esterhazy őrnagy a bűnös, ám az igazság
diadalára még sok évig kellett várni.

Ami a színházat illeti, itt két fő irányzat
állt harcban, vagy mondjuk szerényebben,
vetélkedésben: a posztromantikus
irányzat, amelyet Francois Coppée és
Edmond Rostand fémjelez, és a realista
fogantatású iskola, melyet Jules Lemaitre,
Maurice Donnay, Marcel Prévost, Paul
Hervieu vagy Eugéne Brieux neve tett
némileg emlékezetessé (persze, ez a
„realizmus" részben csak a polgári
erkölcsök tanulmányozására szorítkozott).
S ekkor kezdett kibontakozni - hála
Lugné-Poe-nak - a szimbolista tendencia is
a Peer Gynttel és a századvég legnagyobb
színpadi botrányát kiváltó Übü királlyal.
(Mellesleg megjegyzem: ebben az 1896-
os évben jelent meg először franciául A z
ember tragédiája a Mercure de France
folyóirat hasábjain, de színpadra
mindmáig nem került.)

Feydeau harmincnégy éves volt. Már
néhány szép sikerre tekinthetett vissza (itt
most nem térek ki részletesen a pályájára,
mert ezt megtettem e folyó-irat 1981.
júliusi számában); persze, első darabját
nem 1873-ban mutatták be, mint azt a
Világirodalmi Lexikon állít-



ja (ekkor tizenegy éves volt!), hanem
1883-ban, de az első igazi átütő sikert csak
1892-ben aratta A férj vadászni jár című
vérbő, szatirikus vénáról tanúskodó
komédiájával, bár nem elhanyagolható
sikert ért el az 1888-ban műsorra tűzött
Zsákbamacskával és az 1892-ben bemuta-
tott Le systéme Ribadier című komédiájával
(utóbbi ama ritka darabjainak egyike,
melyeket a kor szokásaihoz híven nem
egyedül írt: Maurice Hennequin volt a
társszerzője; akkortájt a vígjátékiparosok
általában másod-, sőt harmadmagukkal
dolgoztak).

A Le Dindon nem tartozik az Ady szerint
„zseniális" szerző olyan kitűnő komédiái
közé, mint az Osztrigás Mici vagy a Bolha a

fülbe. Feydeau kitűnő címadó volt: néhány
darabcíme szinte szállóige lett, mint
például a Mais ne te proméne donc pas toute

nue (szívesen alkalmazta a felszólító módot
máskor is : Occupe-toi d'Amélie, Dormez, je le

veux) ; néhány címe egész mondat (mint az
iméntiek, továbbá: Hortense a dit: „Je m'en

fous", vagy Je ne trompe pas mon mari) ; a
kurta címek is legalább két-három sza-
vasak (La main passe; On purge bébé; Chat en

poche), olykor Moliére-re kacsintanak:
Champignol malgré lui. Jelen darabunk ama
ritka művek egyike, melyek egyszavas
címűek (a névelőt nem számítva). A dindon

a francia fülnek sokatmondóan cseng, és
persze a néző, aki jegyet vált a darabhoz,
egy pillanatra sem gondol a pulykakakas

szóra, s álmában sem jut eszébe, hogy a
szó tulajdonképpen indiai kakast is jelent
(coq d'lnde - „India" akkor, amikor ezt a
baromfit Mexikóból behozták, Amerikát is
illette!), hanem csak az átvitt értelme ugrik
be neki, vagyis az, aki a francia
szólásmondás szerint a kipécézett személy,
le dindon de la farce, tehát ő az az oktondi
fajankó, akit palira vesz-nek, rászednek,
becsapnak, átejtenek, át-vernek.

Jelen esetben Édouard Pontagnac, a
párizsi nőcsábász (sőt: aszfaltbetyár), a
pórul járt szoknyapecér, akivel mindenki
kibabrál, és aki hiába ácsingózik Crépin
Vatelin ügyvéd nejére, a szép, de lé-
nyegében erényes Lucienne-re, sohasem
érkezik révbe (s ha révet mondok, akkor
nagyon finom vagyok . . .). Szegény Pon-
tagnac maga foglalja össze szomorú sorsát
a III. felvonás 8. jelenetében, ami-kor
Lucienne, meggyőződyén férje hűt-
lenségéről, bosszút akar állni, felkeresi
régi udvarlóját, Rédillon urat, hogy a
karjába hulljon, de az őt hőn szerető

Lang Györgyi és Bánky Gábor A balek című Feydeau-bohózatban (pécsi Nemzeti színház)
(Keleti Éva felv.)

Pontagnacba botlik, aki meg akarja aka-
dályozni ezt a bosszút, mert ő maga kíván
a bosszú eszköze lenni, szóval ami-kor
őnagysága megkérdezi, minő jogon akarja
megakadályozni, hogy Ernest Rédillon
ágyába feküdjék, a peches pasas így
szónokol:

„Hogy mi jogon? De hát azon a jogon,
amit az a sok baj okoz nekem, ami tegnap
óta rám zúdult! . . . A maga szép
szerelméért szörnyű pácba kerültem .. .
Két in flagranti is a nyakamba szakadt
egyszerre! ... Két tettenérés, de egyik-ben
sem vagyok vétkes! ... Rajtacsípett egy
férj, akit nem is ismerek! Rajtacsípett a
feleségem ugyanazzal az asszony-nyal,
akit szintén nem ismerek! ...Váló-per vár
rám! ... És válóper fenyegeti azt a nőt,
akit nem ismerek, s aki elválik attól az
úrtól, akit szintén nem is-merek, és amely
perben én lennék a bűnbak! ...
Összevesztem feleségem őnagyságával!
A nő meg, akit nem is-merek, eljött
hozzám ma reggel, hogy angol
akcentussal »kórtérítést« köve-teljen
tőlem! Azután rámrontott a férje, aki
tettlegességre vetemedett, hol-ott nem is
ismerem! Végezetül egy csomó bajt, pört,
botrányt, ésatöbbit! . ésatöbbit! ...
ésatöbbit! ... kellett el-viselnem, s
mindezt azért, hogy kegyed végül egy
másik férfi karjába vesse magát! . . . O
arat le mindent, én meg hoppon maradok!
..." (Ez az utóbbi fordulat a címmé lett: je
serais le dindon,

vagyis a pécsi „balek", illetve a kaposvári
„tökfilkó".)

Feydeau sokszor megkönnyíti a dol-
gunkat az ilyen összefoglalókkal, ame-
lyeknek hála megtakaríthatjuk a részletes
(és szerfölött bonyodalmas) tarta-
lomismertetést. A fenti résumé is világossá
teszi, hogy a Lucienne-t egy hétig az utcán
követő, majd utána a lakásába rontó
Pontagnac a legképtelenebb kalandokba
keveredik, és mint minden Feydeau-
komédia főhőse, mindig azzal a személlyel
kerül szembe a szerző arany-szabálya
szerint, akivel a legkevésbé kel-lene
találkoznia, illetve azzal, akivel a
legveszedelmesebb összefutnia. A feydeau-
i mérnöki mechanizmus ebben a pajzán
bohózatban is sima, olajozott fogaskerekű
pontossággal őröl. S ezt az „őrleményt" a
szokásos helyzetkomikum élezi, továbbá
néhány szokványos feydeau-i fogás
fűszerezi: Pontagnac is nős, s miután azt
hazudja, hogy neje reumáját kezelteti a
Pireneusokban, nyomban befut
makkegészséges felesége, Clotilde;
Narcisse Soldignac, a marseille-i születésű
(és a darabban egy ízes provanszál
mondatot is elzengő), Angliában nevel-
kedett, erélyes üzletember és műkedvelő
ökölvívó is megjelenik, pedig mit sem sejt
Maggy nevű vérszomjasan hímhajhász és
„civilben" szintén bokszoló neje kalandjáról
Lucienne férjével, Crépin Vatelin
ügyvéddel, aki egy londoni útja során
„bűnös" szerelmi kapcsolatot léte-



sített vele, özvegynek adta ki magát, de
Párizsban már hallani sem akar a nagy
lábú, kisportolt és őt öngyilkossággal
zsaroló Maggyről. S Feydeau nem lenne
Feydeau, ha a komédiában szereplő
Pinchard lovassági orvosőrnagy felesége
ne lenne töksüket, ami rengeteg bohókás
lehetőséget rejt magában. Tegyük hozzá,
hogy akár a Miciben a vallató-szék, itt is
szerepel valamilyen modern szerkezet,
éspedig két villanycsengő, melyek a II.
felvonás hotelszobájában a főszerepet
játszó dupla ágyba helyeztet-nek, hogy a
tettenérésre alkalmas helyzetet jelezzék.
A fő bonyodalmat természetesen ebben a
vaudeville-ben is a párok kereszteződése,
keresztül-kasul történő összefutása okozza,
olyan komikusan pajzán helyzetekkel,
hogy például a szerencsétlen Rédillont
épp akkor akarja bosszúja kéjtárgyává
tenni két megcsalt feleség, amikor
képességeit az Armandine nevű pompás
kéjleány teljesen kimerítette egy olyan
kiadós éjszaka után, amelynek gerjedelmi
kárait a készséges inas (Gérome) még
zellerrel sem tudja orvosolni, lévén ez
pillanatnyilag éppen hiánycikk a párizsi
boltban .. .

Ez a komédia még nem olyan keserű,
mint a későbbiek. Az urak, ezek a
Pontagnacok és Soldignacok, már majd-
nem olyan cinikusak, mint az Osztrigás
Mici vagy a Mit jársz meztelenül? című
darabban szereplő, szilajul törtető, érde-
kükért mindenen átgázoló (főleg csinos
hölgyeken ...) urak, de a nők itt még
„finom úrinők". Még nem buktak el, bár
folyton arról álmodoznak, hogy milyen is
lehet egy rámenős szerető. Bájosak,
bolondosak, szeszélyesek. Felvi-
lágosultabbak és felszabadultabbak, mint
Labiche hősnői, de meg-megtorpannak a
„bűn" küszöbén. És minden jó, ha vége
jó: Lucienne és Crépin kibékül, a
rendőrkapitány eltépi a tettenérési
jegyzőkönyvet, Rédillon már csak abban
reménykedhet, hogy beválik a jós-nő
Lucienne-nek mondott „távprog

nózisa": két kalandja lesz életében, az
egyik a mostani, de ötvennyolc éves ko-
rában megint megeshet, hogy stb .. . (Kár,
hogy a kaposvári előadásban ez a
befejezés megcsonkult, elég édeskésen
végződik a vígjáték a kibéküléssel, s el-
marad ez a humoros befejezés, amelynek
végszava nagyon fontos, hiszen Pon-
tagnac mondja, s nem más, mint hogy
"Meg volt írva, én vagyok a dindon".)

A pécsi Balek

A pécsi Nemzeti Színház immár nem cse-
kély Feydeau-hagyományokkal rendelke-
zik: az 1977/78-as idényben színre vitte
Makrancos hölgyek, címmel a szerző három
egyfelvonásosát (A nagy szülés, Ne mászkálj
meztelenül, Őnagysága megboldogult), majd
az 1979-8o-as szezonban a Tüll és bársony
című egyfelvonásos egyvelegben ismét
egyet. Ezt A baleket - mint az előző
Feydeau-darabokat - Nógrádi Róbert
rendezte, rutinos respektussal. Nem
kívánt beleesni a ma oly divatos és
modoros aktualizálás hibájába. Igyekezett
ifjú és tehetséges csapatát az önfeledt
komédiázás kereteit megtartva
mérsékletesen vezetni a vaudeville
végkifejlete felé, mely szinte természe-
tesen torkollik az operettes fináléba (ami,
persze, lenyűgözi a hazai publikumot, de
a szerzőtől idegen elképzelés). Az előadás
enyhén a musical felé hajlik (Papp Zoltán
muzsikájának sugallatára), ami szintén
kellemes közönséglegyezés (a nézőket
egyébként meglepetés várja: a
szünetekben a színház büféjében mont-
marte-i kabaréhangulatot talál, s egy-két
színész pajzán párizsi dalokkal szórakoz-
tatja). Az együttes, mint már mondottam,
nagyon fiatal, s ezért is rokonszenves. Ez
az ifjúság persze részben tapasz-
talatlanságot is jelent, és ezért támadhat
az a benyomásunk, hogy a szereplők
(kivált a lányok!) egymással fölcserélhe-
tők. (Ez még mindig jobb talán, mint amit
a polgárpukkasztó Roussillon csinál most
a Comédie Francaise-ben • az

Osztrigás Mici szerepeit a kontraszelekció
szempontja szerint osztotta ki, de vál-
lalkozása e tekintetben kudarcot vallott:
Feydeau erősebbnek bizonyult ennél az
elidegenítő szándéknál ...)

Lucienne-t a Szegeden, a budapesti
Radnóti Színpadon és a múlt nyáron
Székesfehérváron már megismert csinos
Dobos Katalin játssza, a kelleténél talán
kissé langyosabb bájjal. Clotilde (Ponta-
gnacné) szerepében a kiváló drámai alkatú
Koszta Gabriella eléggé feszeng. Ar-
mandine-t, a szerelemre termett kurtizánt,
a szép Mátray Márta alakítja, aki Győr,
Debrecen és Kecskemét után került
Pécsre. Pinchard-né (Sólyom Katalin) és
Clara, a szobalány (Unger Pálma) járul
még hozzá a sikerhez a nőszereplők
részéről, akik közül kiemelkedik a vadul
szerelmes Madame Soldignac.Lang
Györgyi egyáltalán nem angol hidegvérű
Maggyt alakít, hanem bősz vérmérsékle-
tével valósággal lehengerli a félszegen,
bűntudatosan és sután védekező Vatelint.
Emezt a fiatal Bánky Gábor alakítja, kissé
sápadtan az erősebb egyéniséget
képviselő, igazi latin temperamentumú
Kulka János mellett (Pontagnac). A
férfiak közül a kopasz Sipos László válik
ki a ködös Albionba vetődött marseille-i
üzletember (Soldignac) hálás szerepében.
Pinchard ezredorvost Paál László
vitézkötésesebben is megjeleníthetné.
Érdemes megemlíteni még Faludy
Lászlót, Rédillon (Vajek Róbert) család-
tagszámba menő inasát, aki ifjú gazdájáért
aszottan is mindenre, még élemedett korát
meghazudtoló szerelmi teljesítményre is
képes ... lenne. Gyarmathy Ágnes
díszlethátterét mindhárom fel-vonásban
hatalmas szépiaképek egészítik ki, melyek
Párizst és a századvég hangulatát
hivatottak idézni. Huros Annamária
jelmezei általában korhűek, Maggy
esetében kihívóan ügyesek, de ami az
ezredorvos urat illeti, sejtelmem sincs,
miért adott erre a francia lovassági tiszt-re
orosz egyenruhát?

Czímer József szövege éppoly rutinos,
mint Nógrádi rendezése. Néhány tapa-
dástól eltekintve („ügy" - üzlet helyett,
„térdemre" - ölembe helyett, e hibába
különben a másik fordító is beleesik), jól
mondható, fordulatosan pergő szín-padi
nyelv, melyben a számtalan Feydeau-
szójáték egy része is átmentődik: Veréb -
Véreb; Párizs - máris; háló - hal; szálfa -
faszál stb. A szerző nyelvi leleményessége
valóságos orgiát ül, amikor Maggyt
beszélteti. A begerjedt és ütő-képes brit
némbert természetesen a
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francia színésznők angol kiejtéssel jársz-
szak ; ezt itt a rendező úgy látszik, nem
írta elő (pedig Lang Györgyi könnyedén
megvalósíthatta volna), megelégedett a
fordítás stilizált idegenszerűségével. A
nagy probléma persze a cím! Ezt Czímer
jól oldotta meg: a dindon szóra valóban a
legjobb a balek, amely ellen csak azt az
egyetlen kifogást lehetne felhozni, hogy
nem egészen korhű.

A kaposvári Tökfilkó

A kaposvári Csiky Gergely Színházban,
néhány héttel Pécs után, 1982. január 8 áh
mutatták be a darabot, Koltai Róbert
rendezésében. A színészként is jól ismert
ifjú művész éppen egy nagy rádiódiadal
után aratta itteni sikerét: évek óta nem
tapasztaltam ilyen fergeteges tapsorkánnal
záruló bemutatót, mint amikor a kaposvári
Feydeau-szereplők Offenbachtól
kölcsönzött kánkánszerűséggel végezték a
pécsinél tempósabb, harsányabb,
leleményesebb előadást (egyébként itt a
muzsika csak a darab legvégén lépett
akcióba). Koltai vakmerőnek bizonyult:
olykor-olykor le mer-te állítani a
vaudeville-t, és a szereplőket némajátékra
bírta, ami „jól sült el", senki sem gondolt
rá, hogy a színész elfelejtette a szövegét, s
ezek a néma kontrapunktok szinte
dialektikusan hangsúlyozzák a cselekmény
egyébiránt
sebes tempóját. Koltai a kaposvári
hagyományokhoz híven jobban ki-
domborította a darab (főleg a hölgyek
alkati domborzataira gondolok) erotikus
vonásait; balettszerűbben mozgatta a
csoportokat (például a csengős jelenet
végén). Szereposztása is sikeresnek bizo-
nyult: Lázár Kati Lucienne-je finoman
leplezi a disztingvált úriasszony elfojtott
ösztöneit; Básti Juli Maggyje roppant
eredetien rámenős alakítás; a süket
Pinchard-nét Czakó Klára gondosan ki-
dolgozott, hatásos eszközökkel jeleníti
meg; Csákányi Eszter robbanékonyan báj-
dús Armandine; Rácz Kati Clotilde arány-
lag hálátlan szerepében nem tudott jobban
kitűnni; Simány Andrea lenyűgözően kéj-
keltő szobalány. A férfi szereplők mind
karakterisztikus egyéniségek: Jordán
Tamás rokonszenves tökfilkó; Spindler
Béla nagy betyár (Pontagnac); Bezerédy
Zoltán ügyes eszközökkel alakítja a
szintén hoppon maradt Rédillont. A dísz-
leteket és a jelmezeket Donáth Péter ter-
vezte. Az L felvonáshoz Feydeau „elegáns
szalont" ír elő. Nos, a kaposvári díszlet
sokkal inkább a Józsefváros hajdani proli
nyomorát idézi, semmint

egy gazdag párizsi ügyvéd lakását. A II.
felvonás szállodaszobája már inkább meg-
felelő, különösen az Ultimus hotel ágya
pompás. A III. felvonásban Rédillon do-
hányzószobája ismét szegényesebb a
kelleténél. A jelmezek részben Toulouse-
Lautrec remek rajzait-képeit idézik, ami
telitalálat. A tettenérést jegyzőkönyvező
rendőrtisztek itt (ellentétben Péccsel) nem
viselnek egyenruhát, ami hűtlenséget
jelent a korabeli francia valóság-hoz (és
Feydeau-hoz), de a mai magyar közönség
úgyse nagyon érti ezt az in flagranti
törvényt, amelyre több száz francia
vaudeville épül. Pedig valóban így volt: a
válóperhez rendőrhatóság által konstatált
házasságtörés kellett!
A kaposvári színészgárdát külön dicséret

illeti a szépen tagolt, érthetően ejtett,
pergő beszédért, aminek annál nagyobb itt
a jelentősége, mert a rengeteg nevetés
miatt amúgy is sok szöveg elvész.
Mélységes rosszallásomat vagyok bátor
viszont kifejezni amiatt, hogy néhány
művészünk sajnos itt is franozik (több
glossza ítélte már el ezt az esztelen
sznobizmust, de még mindig vannak szí-
nészek, akik a rádióban, a tévében és a
világot jelentő deszkákon is ragaszkodnak
hozzá; kérve kérem őket, vegyék
tudomásul, hogy a francia pénznem ma-
gyarul frank!),
Aczél János szövege szintén jól mond-

ható színpadi nyelven íródott. Sokszor
azonban csak kivonatolja az eredetit, s bár
el-eljátszik néhányszor a félreértésekkel
(például Maggy esetében, aki c s évét mond
csáva helyett vagy fordított szórenddel
beszél), a feydeau-i játékosság,
szófacsarás, huncut célzások tekintetében
általában nem nyújtja azt a szín-vonalat,
amelyet a jobb magyar Feydeaufordítók
(Heltai, Molnár, Mészöly) elértek. A
kaposvári változat címe (Tök-filkó) nem
egészen felel meg a szerző szándékának:
ha Feydeau tökfilkót akart volna mondani,
akkor elég nagy szó-készlet állt volna a
rendelkezésére: im

bécile, obtus, sot, stupide, balourd, benęt,
béta, niais, nigaud, béjaune, crétin etc; ha tehát
mégis a dindont választotta, nem
viccből tette. Ő ugyanis tudta, mi fán
terem a tréfa .. .

Georges Feydeau: A balek (pécsi Nemzeti
Színház)

Fordította: Czimer József. Rendező: Nóg-
rádi Róbert Díszlet: Gyarmathy Ágnes.
Jelmez: Huros Annamária. Zene: Papp
Zoltán,

Szereplők: Kulka János, Bánky Gábor,
Vajek Róbert, Sipos László, Paál László,
Faludy László, Vizi György, Szalma Lajos,
Kovács Dénes, Dobos Katalin, Koszta
Gabriella, Lang Györgyi, Sólyom Katalin,
Mátray Márta, Unger Pálma.

Georges Feydeau: Tökfilkó (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Rendező: Koltai Róbert. Fordította: Aczél
János. Díszlet, jelmez: Donáth Péter.

Szereplők: Jordán Tamás , Lázár Kati,
Spindler Béla, Rácz Kati, Bezerédy Zol-
tán, Dánffy Sándor, Básti Juli, Csernák Ár-
pád, Czakó Klára, Csákányi Eszter, Dunai
Károly, Simány Andrea, Papp István,
Galkó Bence, Krum Ádám, Radics Gyula,
Hunyadkürti György, Komlós István.

A következő számaink tartalmából:

Földes Anna:
Egy társadalmi tudathasadás tragédiája

Pályi András:

Ami elmaradt

György Péter:

Hat díszlettervező keres egy rendezőt

Bécsy Tamás:

Alakítások naturalista drámákban

Koltai Tamás:

Izraeli színházi jegyzetek

Nánay István:
Mozgásszinház vagy színház?

Jordán Tamás és Básti Juli a Tökfilkóban (Fábián József felvételei)


