műhely
aki eszével és ügyességével legyőzi a korlátolt és zsugori öregeket. Kilóg a sorból;
mintha egy küzdelmeivel együtt is boldog
A Janus-arcú Scapin
fiatalság emlékét idézné.
Scapin (Scapino) a commedia dell'arte
világából jött. Lényegében Brighella, a
talpraesett szolga (az első zanni) típusával azonos. Ravasz és agyafúrt, egyfajta
öncélú gonoszkodás is dolgozik benne.
1666 szeptemberében Moliére egy gyer- Mindenesetre nem ajánlatos megsérteni,
mekelőadáson felfedez egy jó megjele- mert kapva kap az alkalmon, ha boszszút
nésű és tehetséges tizenhárom éves fiút, állhat, és a sértést kamatostul fizeti
Michel Baront. Rögtön leszerződteti, és vissza. (Moliére Scapinje azért dugja zsákkészülő új pásztorjátékában, a Mélicerte- ba és páholja el nagyon is valóságosan
ben főszerepet ír neki. Az egyik próbán Géronte-ot, mert az „bemártotta" őt LeanArmande Béjart, Moliére fiatal felesége, a dernél, s Leander ezért majdnem megtársulat sztárja egy ideges pillanatában verte őt!) „Ördögien" ügyes fickó. Kutafelpofozza a fiút, annak vélt vagy valódi tók szerint Harlequin vagy Arlecchino
tiszteletlensége miatt. Az önérzetes fiú neve a francia pokollegendákból szármaotthagyja a társulatot, a Moliére házas-pár zik: Herlequin vagy Hellequin az egyik
közt nagy veszekedés tör ki. Baront csak ördögvezér volt. Arlecchinóban, a másoévekkel
később
tudja
Moliére dik zanniban ehhez képest semmi ördögi
visszaszerződtetni,
a
Mélicerte sincs, együgyű bergamói fickó, akit minbefejezetlen marad.. .
dig csak a helyzetek kényszerítenek
1671 januárjában a Tuileriákban Mo- zsonglőrmutatványokra.
Az
ördögi
liére hatalmas sikerrel mutatja be Psyché természetet valahol menet közben Scapin
című látványos szomorújáték-balettjét. kisajátította magának.
Psychét Armande Béjart játssza, Ámort
Csakhogy engem most az ördög emberi
pedig a visszaszerződött Michel Baron. S
természete
érdekel. Minek tekint-sem ezt
minthogy az ilyesmi Párizsban nem so„kései"
Moliére-művet?
Talán
káig marad titok, pár nap múlva már a
lazításként
könnyedén
odavetett
ujjgyaváros-szerte beszélik, hogy a fiatal
Moliére-né az ideális amorózóvá serdült korlatnak? Es minek fogjam fel Scapin
figuráját, aki furcsa keveréke rosszinduBaronnal csalja öregedő férjét. . .
latnak és jóindulatnak, önzetlenségnek és
A Psyché után következő bemutató: a gonoszkodásnak, és mindezt valami
Scapin furfangjai. Hogy mi köze Scapin- túlhajtott, feltupírozott jókedv máza fedi?
nek a fentiekhez, arra még visszatérünk.
Hiányzik a kulcs. „Bosszant" a darab.
A Scapin furfangjai lazán összekapcsolt
Aztán olvasás közben egyszer csak
epizódokból álló, kissé valószínűt-len
meg-akad
a szemem egy rövid kis
történet, mely azonban remek karaktereket és egy mulatságos bohózat le- dialóguson:
hetőségét nyújtja - kellőképpen virtuóz Octave (Scapinre mutat): Ez az ember, ha
akarja, minden bajunkból csodálaszínészek számára. Commedia dell'artetosan kisegíthet.
szerű darab. Ez azért érdekes, mert ilyen
Scapin:
Letettem a nagyesküt, hogy többé
darabokat fiatalkorában írt Moliére. 1671nem ártom magam semmibe. De ha
ben viszont szerzőnk már öregedő, beteg
mind a ketten szépen megkérnének,
ember, melankolikus és tüdőbajos, aki
akkor nem tudom, esetleg.. .
másfél év múlva halálos betegen játssza a
Képzelt b et eg et... Nagy tragikomédiáit Octave: Ha csak az az ára, hogy szépen
megkérjünk, egész lelkemmel eskettő kivételével már megírta, a Tartuffe
deklek, vedd át a hajónk kormányát.
körüli huzavonába belefáradt, az. ellenségeivel való csatározásban megcsömör- Scapin (Jácinthoz): És ön?Egy szava sincs?
lött, lassan a király kegyeiből is kiesik, s Jácint: Ami a legdrágább önnek a világon,
mindezek tetejébe a házassága pokol. S
arra kérem én is; segítse szerelmünket!
itt, ebben a darabban mintha vissza- Scapin: Megadom magam. Hallgatok színyúlna fiatalkorába, mintha vándorkovemre. Most menjen, az önöké vagyok.
médiás-éveiből akarna erőt meríteni. Ké(I. felv. 3. jel., Karinthy Ferenc ford.)
sőbbi szerepei, a megcsalt, felszarvazott
És segít rajtuk. Önzetlenül, hisz nem az
férjek, becsapott Orgonok, átvert Harpaő szolgájuk, és pénzre se számíthat tőlük.
gonok, megbolondult úrhatnám polgárok
Önmagában a fenti dialógus jelentékés képzelt betegek közt váratlanul
telen, érdektelen. De ha ismerem a szemegjelenik egy „győztes" figura: Scapin,
reposztást! Ha tudom, hogy Scapint MoDEZSÉNYI PÉTER

liére, a fiatal szerelmeseket pedig Armande és Baron játszotta - akkor ez fantasztikus drámai helyzet!!! Kikerülhetetlen helyzet!!! Kulcsjelenete egy lehetséges előadásnak és egy lehetséges Scapinfelfogásnak! Scapin mint Moliére erkölcsi és művészi felülemelkedése saját
személyes életének nyomorúságos kudarcain! Scapin, aki „furfangjaival" végtelen
magányosságát leplezi, kompenzálja. A
korlátolt és ostoba vénség zsákba dugása
és megverése Moliére végső, keserű tehetetlenségének megnyilvánulása lesz, és
a szimplácska történet egyszer csak
félelmetesen új dimenziókat kap!
Scapin keserűségére és magányosságára
utal néhány jel a darabban. Az I. felvonás 2. jelenetében a furfangos szolga
fékezhetetlen vitalitását váratlanul megtöri egy homályos célzás egy bizonyos
„összeütközésre" a törvénnyel, és Scapin
megjegyzi: „Annyira felbosszantott a világ hálátlansága, hogy elhatároztam, nyugalomba vonulok." Itt nem arról van szó,
hogy kéreti magát, hisz éppen erre nem
hagy időt, hanem a következő pillanatban
máris megrázza magát: „De_ _elég
ebből! Mesélje el gyorsan a kalandját!"
Mint aki hirtelen elszégyelli pillanatnyi
gyengeségét, s megfogadja, hogy soha
többé nem szolgáltatja ki így magát. Bár a
továbbiakban valóban végig ez ellen dolgozik teljes erőbedobással, törekvése nem
egészen sikeres. A III. felvonás 1. jelenetében indirekt módon még jobban leleplezi magát.
Jácint: . . .azt mondom, legyünk mi is
barátok, ahogy a kedveseink.
Zerbinette: Elfogadom az ajánlatot. Nem
utasítom vissza, ha barátságot kínálnak.
Scapin: S ha szerelmet?
A pillanatnyi szituációban ez eléggé
váratlan és váratlanságában kissé kétértelmű kérdés! Kinek a szerelméről van
szó? Zerbinette is érzi ezt, és óvatosan
felel:
Zerbinette: A szerelem más, ott nagyobb
a kockázat, s én nem vagyok olyan
merész.
Scapin: Pedig most éppen az, a gazdámmal szemben, úgy hiszem. Azok
után, amiket a kisasszonyért tett,
meg kell hogy nyissa neki a szívét.
Ilyen alapon Scapinnek még inkább
megnyithatná a szívét, hisz ő egyelőre
többet tett Zerbinette-ért, mint Leander!
Van ebben a mondatban valami burkolt,
eleve reménytelen szerelmi ajánlat! Ha
valahol, hát itt kénytelenek vagyunk rádöbbenni, hogy Scapin túlhajtott jókedve

mögött végtelen magányosság lappang. Itt
nincs terem részletesebb elemzésre, de a
fergeteges, vérbő bohózatban az egész
jelenet: ellenpont, furcsa, melankolikus
intermezzo, melyben Scapin nem igazán
ura a helyzetnek.
S ne feledkezzünk meg a legutolsó
jelenetről, a „haldokló" Scapinről! Az
általános örömmámor közepette ugyancsak disszonáns akkord! (Egészen mellesleg: Moliére a Scapinben egy teljes
jelenetet „lopott" Cyrano de Bergeractól;
Scapin „halála" - talán kiengesztelésül? Cyrano halálát idézi.)
Mármost, ha azt mondom, hogy az I.
felvonás 3. jelenete az eredeti szereposztással kikerülhetetlen drámai helyzetet
teremtett, akkor nyilvánvalóan nem elég a
műsorfüzetben elmesélni egy három-száz
éves pletykát - akkor ezt a drámai
helyzetet színpadra kell vinni! Vagyis a
Scapin furfangjai című darabot „eredeti
szereposztással" kell eljátszani! Ami annyit
jelent, hogy kell egy keretjáték, amelyben a néző bepillanthat Moliére színházának kulisszái mögé, s megismeri JeanBaptiste Poquelin, a magánember nyomorúságát is.
Tehát: „színház a színházban".
Nincs kedvem ahhoz, hogy Moliére
szájába olyan szöveget adjak, amelyet ő
sosem mondott el, ehhez legalább Bulgakovnak kell lenni. A keretjáték három
kis jelenetét lényegében a Mizantróp dialógusai alkotják, apró változtatásokkal,
egy-egy nevet, szót vagy félmondatot a
helyzethez igazítva.
Itt egy nagyon izgalmas probléma keletkezik. Látjuk Moliére-t, feleségét és
társulatát, a Mizantróp textusával, helyzeteivel. Azt jelenti-e ez, hogy Moliére
egyenlő Alceste-tel, mint ahogy sokan
egyébként is hajlamosak Alceste-et Moliére közvetlen, direkt szócsövének tekinteni? Természetesen nem. Először is: nem
a Mizantrópot játsszuk el elejétől végig,
csak idézünk belőle három rövid jelenetet, melyek szituációi rímelnek Moliére
életének egyes szituációira. Másodszor
(és ez a lényeg): Alceste egy adott végső
helyzetben kivonult a társadalomból;
Moliére egy adott végső helyzetben színházat csinált. Eljátszotta a Scapint:
Moliére nem egyenlő Alceste-tel, bár
Alceste része Moliére-nek. De Moliére
Scapin is. Úgy fogalmazhatnánk, hogy
Moliére Janus-arcának egyik fele Alceste,
a másik Scapin.
Vagyis előadásunkban a keretjáték és
maga a darab: elemei egy izgalmas tükörjátéknak. Alceste figurájának visszfényét

rávetítjük Scapinre és viszont, s a két
figura egymásra hatásából idézzük meg
az „igazi" Moliére-t. Azt a Moliére-t, aki
itt és most többek között azért fontos
számunkra, mert a válságot nem egyszerűen „túléli", hanem (csak azért is) bravúrral kerekedik fölül rajta. Vagy - hogy
korszerűen fejezzem ki magam - a legválságosabb helyzetből is „ki tudott termelni hasznos energiát".
A Scapin prózában íródott, a Mizantróp
viszont versben. Prózai darabhoz verses
keretjáték - érdekes felállás. Bár utólagos
ideologizálásnak tűnhet, mégis azt
gondolom, hogy ez szerencsés körülmény. Ennek a keretjátéknak az a feladata, hogy jelezze, érzékeltesse a Scapin
keletkezésének körülményeit, dokumentumjátéknak azonban mégsem lehet nevezni. A verses forma a valóságos személyek ellenére hangsúlyozza a keretjáték fiktív mivoltát, s így bár a nézők
valóságos eseményekről is értesülnek, az
előadásban mégis azonos kategóriákat,
fiktívet a fiktívvel ütköztetünk.
Az előjáték úgy indul, hogy Armande
Béjart-t és Michel Baront látjuk ellenfényben, amint a Psyché szerelmi jelenetét játsszák. Játsszák??? Hirtelen fényváltás - az ölelő szerelmeseket a társulat
egyik tagja rajtakapja. In flagranti helyzet, Armande és Baron szétrebbennek.
Újabb színészek jönnek, kezdik bedíszíteni a színpadot az esti előadáshoz. Végül
megérkezik Moliére. Fáradt, beteg és
rosszkedvű. Most értesítették, hogy a
király mégsem nézi meg az előadást. A
színészek kimennek, magára hagyják a
Moliére házaspárt. Miközben Moliére
beöltözik, kiderül, hogy rosszkedvének
más oka is van: tud felesége szerelmi
viszonyáról. A féltékenységi jelenetnek
az ügyelő hívása vet véget: kezdeni kell
az előadást.
Maga az előadás (a Scapin furfangjai)
végig jól pergő, mulatságos, az első felvonásban Moliére mindössze egyszer,
abban a bizonyos Jácinttal való dialógusban esik ki egy pillanatra a szerepéből.
Az első közjáték a darab szerinti első és
második felvonás között van, a második
közjáték pedig szünet után, a darab
szerinti harmadik felvonás előtt. Ezek a
közjátékok a Mizantróp I. felv. 1., IV. felv.
3. és V. felv. 1. jelenetének a feldolgozásai, melyekben Alceste pöréről van szó.
Hogy konkrétan mi a pör tárgya, ez a
darabból sem derül ki, Moliére számára
Alceste tragikus naivitása volt az érdekes:
hite, majd csalódása az igazság, a
becsület és a jog feltétlen diadalában. Ez

a tragikus naivitás - lényegét tekintve érvényes Moliére-re is. Míg a király
kegyence volt, ellenfelei és ellenségei
bármennyit áskálódtak, volt egy legfőbb
fórum, ahová nyugodtan fordulhatott,
bízva saját igazában. Ám mihelyt meg.,
szűnt kegyenc lenni, egyszerre kiderült,
hogy ez a legfelsőbb fórum egyáltalán
nem feltétlenül a jog és igazság abszolút
letéteményese.
A csalódottság keserű dühét fordítja
Moliére hajtóenergiává Scapinben. Nincsenek skrupulusai, nem tisztel senkit és
semmit, a szerelmet kivéve. Ez az egyetlen, ami szent Scapin (illetve Moliére)
számára, saját magányossága ellenére is.
Vagy éppen azért...
A keretjátéknak persze kell valamilyen
lezárás is. Egy ideig eljátszadoztam azzal
az ötlettel, hogy amikor az álhaldokló
Scapinnek végre mindenki meg-bocsátott,
és kezdődhetne a finálé, egy-szer csak
kiderül, hogy Moliére feje valóban véres.
Miért ne?! Hiszen előfordult valóban,
hogy Moliére-t ellenségei fizikailag
inzultálták, és (istenem!!!) milyen szépen
előrevetítené ez a befejezés a Képzelt
beteget halálos betegen játszó Moliére-t. .
. Aztán elvetettem az ötletet. Tudniillik
az igazi finálé tulajdonképpen az utolsó
előtti jelenet, ahol apák és gyermekek,
testvérek, szerelmesek, apósok, menyek
és vők csodálatos módon egymásra
találnak, és hamarjában azt se tudják, ki
kinek a karjába omoljon. Ezt az euforikus
örömöt
nem
lehet
fokozni,
ez
„überolhatatlan". S ekkor jön a nagy
csavar: a beteljesült, általános boldogság
közepette Scapin (illetve Mo-Iiére)
hirtelen a halállal kezd játszani.
Tűzforróból egy pillanat alatt vált jéghidegre. Egy „végigmókázott" előadás után
ez elég otromba lezárás, netán közönséges kutyakomédia lenne. De ha Scapin
jókedve, humora mögött igazi drámát
látunk, akkor ez a „rossz vicc" is érthetővé, elfogadhatóvá válik. Egy pillanatra
nemcsak a többi szereplőt, hanem a nézőket is megsuhintja a halál szele. Ráadásul, mivel színházat látnak a színházban, egy ideig az is bizonytalan, hogy
Scapin vagy Moliére az, aki haldoklik.
(Erre már nem kell „még egy lapát".)
A végső „feltámadás" viszont egyértelműen mindkettőjüké.

