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CETTE MAUDITE
GALÉRE!

A színházi jelenlét reprodukálhatatlan, ezért
lesz minden színháztörténet anekdota- és
díszletgyűjtemény. A jelenlét bosszújának
nevezzük - Elinor Fuchs nyomán - a színház
mulandóságát, rögzíthetetlenségét, hiszen az
élő pillanatot a technikai reprodukció csak
közvetíteni tudja, átadni nem. A szín-házi
jelen elmúlását elkerülni csak magán a
színházon belül lehet. Nincs más megoldás,

natait a reflektáltan használt és felmutatott
múlt hagyományába emeli, s így az elmúló
pillanatot időtlenné tágítja. S ez már ma-
gában jó.
Jean-Louis Benoit egyenesen a Fossard-
gyűjteményből emeli ide a szereplőket,
hogy a XVI. század végén Párizsban fellépő
olasz commedia dell'arte-színészek utó-
daiként, dúsan leomló bársonyfüggöny

nézve - meglepően érintetlenül hagytak, s
megjelenik vele egy nézői-olvasati hagyo-
mány, mely nehezen alkalmazkodik ugyan a
szöveg magánszámokra épített szerke-
zetéhez, a cselekmény el nem hihető fordu-
lataihoz, a kettősöket jellemző nyílt színi
félrékhez, mégis várja, hogy a rendes,
klasszikus vígjátéki protokollunalom
zsibbassza át elméjét.

Christian Blanc (Argante) és Malik Faraoun (Géronte)

folyamatosan jelen kell tartani a múltat.
A Comédie-Française a megőrzés reprízvál-
tozatáról ismert (Ionesco is erre a sorsra
jutott az Huchette-ben); évtizedeken át lepo-
rolatlanul futnak a Racine-szériák, évszáza-
dokon át megőrzik a dikció lejtését, a hoz-
záillő gesztust. Tanítható a Comédie játék-
stílusa, akár a kabukié.
A Comédie-Française Antoine Vitez óta azon-
ban a repríz helyett az újrajátszást választja:
klasszikus szövegekhez a rájuk rakódott
(elsősorban időbeli) intertextuális háló meg-
jelenítésével közelít, de mindezt tudatosan,
reflektáltan teszi. Ezzel a megoldással a múlt
életre kel a színen, s a kortársi jelen halott
panoptikuma helyett átélhető, végtelen időt
kap ajándékba a néző és a játékos egyaránt.
A mai Comédie a színházi jelenlét pilla-

előtt, főként a rivalda szűk sávjában ját-
szanak. Mint az eredeti metszeteken. Ezeken
a képeken ruhájuk egyszerűnek, talán
szegényesnek mondható -- főként a
klasszicista, parókás ornamentikához képest -
, díszlet semmi, járások csak oldalt talál-
hatók. A játékosok mindent e tér s a teret
alkotó és behatároló függöny belakásával
hoztak létre. Benoit-ék 1999 farsangi sze-
zonjában egy budapesti vendégjáték alkal-
mával - bár ez a vendégjáték magán cipeli
az idegen-lét minden előnyét és hátrányát -
a fent emlegetett XVI. századi franciaországi
olasz commedia dell'arte képében, XVII.
századi szerző érintetlenül hagyott szöve-
gével állnak elő. S ez már magában szép.
Megjelenik ezen az üres színpadon egy
szöveg, melyet - a kortárs szokások felől

Addig, míg Jean-Louis Benoit Scapinje
(Gérard Giroudon) meg nem érkezik. Óriási
vihar dúl az árnyjátéktengeren, hullámokon
bukdácsolnak a kikötő felé (felénk) a vitor-
lások, vészjósló, Serlio előírta menny-
dörgések és villámlások, mindeközben a
romantikus színjátszás belsőén-kivetítési
technikáit használva az üres színpadon
hasonló le lki vih aro ka t él át Octave
(Laurent d'Olce), apjától rettegvén, aki még
a hajón hánykolódik. Ekkor jelenik meg
Scapin. Nem az oldalsó járást használ-ja,
mint a többiek: magányos cowboy hősként
(terminátorként?) hátulról, a tengeri ködből
jön. Egy másik térből, a kintből. Vagy a
bentből. A vihar erre elül, madarak
csicseregnek.
Scapin színpadi entrée-jában természetesen
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már ott az egész figura: Gérard Giroudon
maszkjában, rezignált mosolyában, falhoz
dőlésében, ősz hajában és bölcsességében az
idős Peter Brook is ott van, de a tér is a mes-
tert idézi, mikor teret nyújt a színésznek,
hogy az előadásban még a rendezőnél is
fontosabb legyen. Ez a Scapin kívül áll a
középen kört rajzoló fénykörön és a játékon
egyaránt. Prospero ő, a Teremtő, az auer-
bachi Figura, aki saját unalma elűzéséért
bonyolít gyarló emberi ügyeket. A játék
szenvedélye hajtja, a metamorfózis megélé-
se. Ezért nem éri be Géronte egyszeri meg-
verésével, alakítania kell még egy idegent is
(aki a XX. század végén már nem is e kon-
tinensről, hanem a Távol-Keletről szárma-
zik), aztán egy egész hadosztályt. A mást
játszás terápiájában élvezi a játékot, de csak ő
tudja, hogy játszik. Koppant hármat botjá-
val, kezdődhet tehát az ő előadása.
Benoit határozattan leválasztja Scapint a
többiekről - a ruhája egyszerűbb, barna
Fracasse-nadrág, fehér ing, gyűrött barna
kabát-kalap, a fehér krétaporos sminkje
hamar lekopik (mintha csak a többiek ked-
véért kente volna fel), szép Mnouchkine-
idézetnek is vélhetnénk. Beszéde és gesz-
tusa a kortárs színjátékhagyományok realista
értelmezését állítja, miközben a többieket
egy ironikusan rekonstruált commedia
dell'arte karakter-szövegmondás jellemzi,
melyet gesztusaik most-mutasd-meg tech-
nikájával megkettőzve el is játszanak.
Mindenki idióta, és mindenki „hozza a figurát":

az egyik nő patetikus bőgőmasina, a másik
vihorászó liba; az egyik pasas robbanékony
hólyag, a másik piperkőc puhány, az apák
sztereotip fösvénységét és kivagyiságát nem is
említve. Csak Scapin okos, és csak ő bonyolult.
Ez a Scapin kijelöli az illúzió térbeli ke-
reteit. A színen az érkező hajók kikötésére
váró két kötélbak és a hangsúlyosan mester-
séges fénykör. Plein air és intérieur. A dialó-
gusok a körön belül zajlanak, a félrék rajta
kívül, a kötélbak pedig egyszerre színész-
zavaró, „imprótárgy", térjelző és a kihagy-
hatatlan komikum forrása. Nemcsak hogy
mindenki belebotlik, ráül, fejét bánatában
beleveri, de Scapin rátett kabátjától és
kalapjától a rettegő Géronte számára az
üldözők egyikévé is válik, máskor meg
kötélbakból hóhérbakká, amelyre fejét hajt-
ja az elítélt, sőt, egy ízben maga Scapin fel
is kapja, és a hirtelen rosszulléttel küszködő
Argante alá teszi zsámolyul.
Ez a tér kezdi ki leginkább a klasszikus
illúzió megtanult mechanizmusait. Moliére-
nél a cselekménymenet legelképesztőbb for-
dulatai is eleget tesznek a XVII. századi
hihetőség formális feltételeinek, hiszen a
szánkba rágják, miként rabolták el Argante
négyéves lányát a cigányok - felismerését a
klasszikus hagyományok tárgyi kelléke, a
karperec teszi lehetővé -, miért bolyongott
Jácint egy szál dajkával és haldokló anyjá-
val egyedül a nápolyi éjszakában. Mindezen
események hihetősége azóta is olyan erős
konvenciók védte értelmezési bázison

nyugszik, hogy a színészek a felismerési
jeleneteknél akár a szereptől való ironikus
távolságtartást is megengedhetik maguknak.
(Erre mondja Jancsó, hogy a nézők a
legnagyobb blődlit is komolyan veszik.
Vagy gondoljunk arra az euripidészi
„bohózati" jelenetre, amikor - épp a
hihetőség jegyében - Elektra a lábnyomuk
egyforma mérete alapján azonosítja
Oresztésszel, felnőtt fivérével az ismeretlen
jövevényt.) A klasszikus hihetőség egy
ennyire terhelt cselekménymenetnél a
klasszikus illúzió kereteit feltételezi:
például egy színpadi tárgy jelölője az egész
előadásban végig ugyanaz, a térjelölésnek
pedig szimultánnak kellene lennie. Balra
Argante-ék háza, jobbra a kikötő, középen
az utca. Akkor létrejönne egy múzeumi
klasszikus előadás.
Jean-Louis Benoit azonban a hihetőség
klasszicizálódott illúziójának vizuális meg-
oldásait alakítja át: a színpadi tárgy változ-
tathatja kontextusát, kötélbakból lehet szék,
kabátból ember, fénykörből szoba, tenger-
part, nápolyi utcarészlet. Es bármilyen
furcsa, ezzel megint csak a Comédie saját
hagyományaihoz fordul: a tárgy jelöltjének
önkényes kicserélése a Comédie-ben
Jacques Copeau nevéhez fűződik, ekként
találja fel még normasértéseiben is a
Comédie saját múltját.
A tér betöltése is a klasszicista színházat
idézi - de részletekben: a kedvesen aláeresz-
kedő metszetfelhő Brunelleschi előadásaiból
lebeg át ide, a rivaldahasználat éppúgy,



V E N D É G J Á T É K

mint a függöny, az Hôtel de Bourgogne-é, az
árnyjátékvihar-hátteret Torelli szabadal-
maztatta Comeille-bemutatóinál. Darabjaira
törik ettől az a klasszikus illúzió, mely a
szöveg hatására esetlegesen kialakult, de így
engedi át a helyet a XX. századi élőszínházi
befogadásnak. S ez a befogadás a folya-
matos tér- és időváltoztatások közé ékelt
textuális és vizuális idézettestek sorozatából
már megérti, hogy a zsák, melybe Scapin
majd Géronte-ot bújtatja, csak a zsinór-
padlásról puffanhat le, s hogy Scapin fütty-
jelére kötél ereszkedik alá, mely a teli

zsákot fogja meghintáztatni.
A verés viszont láthatóan és hallhatóan
valódi: az imitált ütések bohóctréfái helyett
Benoit a játék a játékban-jelenet erejét
mutatja. Scapin főjelenetéről van szó, ez a
játékmester jutalomjátéka. Az előadásban itt
a hármas idősíkra bomlott valóságot (Scapin
figurája, a Scapin által életre keltett figurák
és maga Gérard Giroudon) nagyrészt a
tényleges fizikai erő mutatása óvja meg az
összekeveredéstől, tudnunk kell, Scapin
most éppen nem játszik. Ver.
Benoit-Giroudon Scapinje itt azt is egy-

értelművé teszi: nincsen játék néző nélkül,
nincsen átélt öröm, ha más nem látja.
Amikor Scapin zsákba rejtette Géronte-ot, ő
maga játssza el egyszerre az üldözők
fantomhadát és saját szolgai szerepét. A
második verésszériában a már emlegetett
kínai (vagy japán) keresi a fösvényt.
Giroudon-Scapin nemcsak hangjával vál-
tozik keletivé, de a haját tenyerével fel-
sodorja, a rivaldánál pedig összetett kézzel
meghajol a nézők felé: sztereotip kínait (vagy
japánt?) csinál magából. Kinek játszik itt,
ahol a játékbeli társak közül senki sem láthatja?

Christian Blanc és Florence Viala (Zerbinette)
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Az pedig egyszerűen gyönyörű, ahogy
Scapin az illúziókeltés többféle technikáját
is felsorakoztatja, attól függően, kinek
játszik. A többiek számára felveszi, de
láthatóan csak felveszi, s nem átveszi a
klasszicista vígjáték szerepelemeit: nem
látja, akit látnia kellene, nem hallja, amit
hallhatna, bohóckodik, lábára ejtik a
bőröndöt, kezére csukják a pénzesládát,

Klasszikus szövegek azért vesztik el rendre
az utókor nézőit, mert még ha nyelvében,
jelmezeiben és díszleteiben, kortársi tár-
gyakban azonosítják is a szöveget a játék
jelenével, a ritmus megigazítása általában
elmarad. A ritmus illúziót kelt, s Benoit ren-
dezése ezt igen tudatosan használja fel. Az
előadás fő ritmusa a staccatókkal haladó
erősödés: ez az érvelési monológok dik-

keresztben zajlanak, s tört részére szűkül a
zsákos verésjelenetben, ahol a piros bársony-
függöny kis keretet alkot Scapin bosszú-
jához, s persze a tér kivágásának változása a
ritmus pulzálását élénkíti.
Ezt a pulzálást, ezt az izgató váltást a plein
air- és az intérieur-jelenetek között csak
hangeffektek jelzik: a külső képekben
Sztanyiszlavszkij módjára tücskök ciripelése

Gérard Giroudon és Isabelle Gardien (Jácint)

ripacskodik, beilleszkedik. Amikor nekünk
játszik, eszközei egyszerűek, állításai mö-
gött ott az azonnali kétely, gesztusai,
mimikája visszafogott, közelibb. Harsányan
bizonygatja Argante-nak, a fia nem tehetett
mást, meg kellett nősülnie. A fénykör köze-
pén végső érvként tragikusan deklamálja:
„C'est mieux d'ętre marié que d'ętre mort!"
(„Inkább a házasság, minta halál!" Karinthy
Ferenc fordítása.) Majd elindul a körből
kifelé, kinéz ránk, a nézőkre, s száját húzva
kezét ingatja: játékának másik síkján két-
ségbe vonja, hogy a házasság jobb a halál-
nál. Túl magasztos a szöveg, túl patetikus a
játék, vissza kellene vennie.
Ez a játék illúziótechnikájában végbemenő
váltás meghatározza az egész előadás rit-
musát. A klasszikus szöveg ritmusa évszáza-
dok hagyományát cipeli, a színpadi légzését,
a dikcióét, a váltások sebességét, a tapsra
játszás betervezését. Tudjuk, a felvonások
hosszát a gyertyák égési sebessége szabta meg.

ciójában a legnyilvánvalóbb. De Scapin két
nagyjelenete is hasonló szerkesztettségű:
Argante kétszáz aranyát még csak a cigány-
lány fivérének kell adni - hazudja Scapin
lazán feltűrt ingujjban. Géronte fiát már a
török gálya fogságából kell kiszabadítani -
Scapinnek ezért már le kell vetkőznie, s egy
szál vizes ingben (hiszen a tengerből
mászott ki) hitetheti csak el történetét a
zsugori apával.
Az előadás felszámolja a szöveg anatomikus
retorikai ritmusát, szinte ellentettjébe
változik a verbális és a nem verbális közeg
aránya. Szép, nyugodt, hosszú snitteket
látunk az üldögélő, támaszkodó, közelibe
hozott figurákról: színháztörténeti ihle-
tettségű kép Scapin a falnál, Szilveszter,
majd Nérine a kötélbakon, Géronte, amint a
zsákból kidugja fejét..., de körülöttük széles
gesztusokkal végbevitt, nagy térszeletet
felölelő mozgássorok. A tér sokszorosára
tágul, mikor a kimenetelek kétszer hátul

hallatszik. Hasonlóan repetitív hangulatú a
tipi fissi állandó mozgássorának elindítása.
Octave elkeseredésében két kezével
önmagát fojtogatja, Leander illatfelhőt
oszlat el fültövén, Jácint hatalmas kendőkbe
fújja orrát, Nérine elalszik és horkol... A
repetitív és staccatókban erősödő ritmus
hihetetlenül sokáig bírja a jelen pillanatának
nyújtását, például azért, mert az ismétlődő
szerkesztés feltételezi a biztos folytatást.
Minden kezdődhetne akár elölről, hiszen
semminek nincsen tétje. Benoit-nál kicsit
nyilvánvalóbb, ami Moliére-nél rejtettebb:
az ügyek Scapin nélkül is megoldódnak. A
cigányok éppen Leander heves érzelmei
láttán kérnek Zerbinette-ért váltságdíjat,
Florence Viala gesztusaiból nem egyértel-
mű, hogy továbbcipelték volna őt, a felnőtt,
érett nőt. Octave házassága is apai áldást
kap, amikor Géronte megpillantja lánya
dajkáját, Nérine-t, s kiderül, Octave a neki
szánt lányba lett titokban szerelmes.
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Scapinre a játék irányítása vár.
A gyors tirádákhoz és a hosszú szövegtelen
jelenetekhez egyaránt felkészült színészek
kellenek, ha már a játékról szól az este min-
den pillanata. Gérard Giroudon Scapinje
mellett Christian Blanc Argante-ja merevíti
ki a színházi jelenlét kanavászát. Csak a fes-
tett arc, csak a kihúzott szemek mutatják
percekig, órákig a fiát és pénzét egyaránt
féltő ember küzdelmét. Christian Blanc
Argante-ja engedi meg magának az egyetlen
finom utalást a szerelmekkel, titkos házassá-
gokkal és szöktetésekkel zsúfolt históriában
arra, amiről persze szó van: a testről. Scapin
végső érvként Argante ifjúkori kicsapongá-
saira emlékezteti az öreget, aki elismerő,
révedező és büszke pillantást vet a kezében
egyre jobban merevedő furkósbotra. (S itt
most le kell írni: végtelenül unalmas és
főként végtelenül hazug a felmutatott testi
aktusra redukált párkapcsolat a klasszikus
színház jelenkori változataiban.)
Remek Malik Faraoun Géronte-ja a társ-
fösvényjelenetben: ahányszor elhangzik a
„Que diable allait-il faire ŕ ce t t e galére?"
(„Mi az ördögöt keresett azon a gályán?"
Karinthy Ferenc fordítása) Moliére-nél is
idézetként szereplő kérdés, annyi arc, annyi
test és annyi hang hordozza magában a
választ. S remek, amikor el akarja hallgat-
tatni a haldokló Scapint, nehogy a többiek
megtudják, miféle botozásért kéri bocsá-
natát. A büszke Géronte replikáról replikára
ereszkedik lejjebb, hogy csak Scapin hall-
hassa tiltó szavát, míg végül ott térdel a
szolga előtt, s ő kérlel.
Minden figura saját egyéni koreográfiával
mozog, egyéni ticjeik vannak, s különféle
vokális jellegzetességgel színezik beszéd-
jüket. Természetesen a Comédie-t jellemző
dikció nem lazul fel, a beszéd technikai

tudása virtuóz hagyomány, s megnyugtató
az a többletjelentés, amit a szép, egyforma
és egyenletes (s persze háromszázéves)
kiejtés a játéknak kölcsönöz. Ez persze
alapfeltétel itt, a mesterember virtuóz biz-
tonsága szakmájának fogásai közt.
A Comédie-Française utolsó pár évtizede
arról szól, hogyan lehet erre az önmagában
persze semmit sem érő alapfeltételre, a
hagyomány tökéletes biztonságú ismeretére
és használatára építve izgalmas, eleven,

jelenkori színházat művelni. A klasszikus
térbe kintről, a falakon túlról érkezik mindig
az a frissítés, mely lebontja ugyan a XVII.
századi téglákat, de épít is belőlük valami
mást. Kényelmesebbet vagy kényelmet-
lenebbet, de megélhetőbbet. A Comédie-
Française megnyitja falait előttünk.

Benoit rendezésének utolsó képében a
magát haldoklónak mondó Scapinnek meg-
bocsátanak a rászedettek, s a megbocsátás
aktusakor felemelkednek a hátteret takaró

fekete kortinák, megnyíl-
nak a falak, s egy színpad-

méretű, tökéletesen csupasz
üres szobában, hirtelen intérieur
találják magukat a meglepett
figurák. Abban a térben,
ahonnan Scapin be- (vagy ki-)
jött. Bebocsáttattak valahova,
aminek a létezéséről nem is
tudtak, s ami átvezeti őket
valahová. Talán vacsorázni.
Scapin letekeri fejéről a véres
kötést, s utánuk megy a bentbe
vagy a kintbe, mindenesetre a
másik térbe, ahova már nem
tudjuk követni. S ez már fájóan
szép. Főleg, ha megint hu-
szonvalahány évet kell vár-ni a
visszatértére.

J á k f a l v i ____ M a g d o l n a

Christian Blanc és Gérard Giroudon

Laurent d'Olce (Octave), Laurent Rey (Sylvester) és Gérard Giroudon (Koncz Zsuzsa fotói)


