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S Z Á N T Ó J U D I T

PIERROT, TOLLPIHÉKKEL
MOLIÉRE: TUDOS NOK

Én még nem láttam olyan Tudós nők-elő-adást

(pedig láttam egypárat), amelyik szólt volna

valamiről.

Én már láttam jobb és rosszabb Tudós
nők-előadásokat. Jót még egyet sem.

Én nem tudok a XX. századi világszínházon

belül nevezetes Tudós nők-előadásról.

Lehet, hogy nincs is? Lehet, hogy nem is le-

het?

Nem lehet, hogy egyelőre nemis kéne próbál-

kozni?

Moliére, mint minden író - mint minden ember -

naiv volt. Saját korában élt, és azt tartotta fontos-

nak, ami abban a korban fontosnak tűnt. Vagy

legalábbis egy bizonyos miliőben tűnt annak.

Moliére korában iszonyúan fontos, mondhatni,

köz- és államügy volt az irodalom. (Ez koronként

előfordul. Ma éppen nem.) Moliére korában a tár-

sasági élet kiemelt központjai voltak az irodalmi

szalonok, amelyeket szépkeblű, ám nem éppen

tökéletes ízlésű hölgyek tartottak fenn, férfiak

számára. A hölgyek hírnévhez tudták juttatni ke-

gyeltjeiket, ám ítéletük szempontjai csak kivételes

esetben estek egybe a valós minőséggel.

Moliére-t ez ingerelte. Joggal. Ő aligha rendelke-

zett olyan tulajdonságokkal, amelyek a szépkeblű

hölgyeknek tetszeni vagy imponálni szoktak.

Zseniálisan írta ki magából a mérgét, többször is: a

Kényeskedőkben meg a Tudós nőkben, vala-mint

A mizantróp Arsinoe-figurájában.

Aztán kimúltak az irodalmi szalonok, illetve

satnya utódképződményeik már semmiféle ha-

tással nem bírtak. Annál inkább fennmaradt Mo-

liére, tehát könnyen szóra bírható remekművei

mellett valamit a Tudós nőkkel is kellett kezdeni.

Így vajúdott ki az utókor egy szép kövér álproblé-

mát: nem véletlenül reakciós mű ez? Antieman-

cipációs? Kinden-Kirche-Küchen-es? Ugyan már.

Férfiellenes a George Dandin, az Úrhatnám polgár,

a Tartuffe, vagy akár a Don Juan, mert ilyen-

amolyan férfiakról szól? Rokonszenve-sebb-e

(Moliére és a néző számára) Trissotin Belisánál,

azaz több joga van-e a jellemtelen-

Bánsági Ildikó (Belisa) és Győry Emil (Chrysale)

ségre és az agresszív tehetségtelenségre, mint

a hölgynek az ízléshiányra? És kell-e szeretni a

fennkölt szenvelgéssel párosult ízlésdiktatúrát, a

frusztrált vágyak fűtötte erénycsőszködést, akár

férfiban, akár nőben tételezi magát? És ha már

innen nézzük: a darab tengelyében a nők állnak, a

legváltozatosabb attitűdökkel, Philaminte-éktól

Henriette-en át Mariig, s mind együttesen olyan

magabiztosan tartják kezükben a világ gyeplőit,
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s benne a férfiak sorsát, hogy mai magyar utóda-
ik is csak irigykedve pisloghatnak rájuk.

Nem hinném, hogy akár a legfanatikusabb
Women's Lib-aktivisták is az utcára vonulnának
egy Tudós nők-előadás ellen. Ettől azonban a
darab még nem lesz se hálásabb, se izgalma-
sabb. Mert mit is kezdjünk ezekkel a hölgyekkel?
Félni, mint Tartuffe-től, nem lehet tőlük; együtt
szenvedni, mint Alceste-tel, nem lehet velük;
borzongani sorsukon, mint Don Juanén, ugyan-
csak nem. Nevetni persze zsigeri alapon még le-
het a dilis spinkókon, de nem úgy, mint Dandinen
vagy Jourdain úron, akikben másokra vagy épp
magunkra ismerünk; a mi korunk Philaminte-jeit
és Belisáit legföljebb Isaurának vagy a Dallas
Bobbyjának sorsa dúlja fel, és rendező legyen a
talpán, aki képes idáig hosszabbítani a szálakat.
A darab tehát a levegőben lóg. Színrevivőit több-
nyire egyrészt a húsztól hatvanig kiosztható hú-
sos női szerepek csábítják, részben a még min-
dig lappangó bildungstheateres kényszernek
tesznek eleget: ez is egy Moliére, rég játszották,
mi még nem játszottuk, nosza.

Persze ezen belül jobb változatok is
elképzelhetők. Roger Planchon zseniális
Dandinje óta divat - és nagyon mutatós darabok
is kikerülnek ebből a szabászműhelyből -
úgynevezett folyamatos életet építeni a kissé
statikus szituációsorok köré: egy polgári ház
Moliére korában, sok

Jelenet a Tudós nőkből

meglepetéssel és sok aha-élménnyel (hiszen ez
ma is így van!). Egy másik - az előbbivel kombi-
nálható - lehetőség: elővenni a freudi piszkava-
sat és belekotorni a szereplők lelkébe: mitől
olyanok, amilyenek, és tényleg olyanok-e, ami-
lyeneknek látszanak? Ez, adott esetben, kivált a
Nagy Frusztráltak: Belisa és Armanda esetében
kecsegtet eredménnyel, a többieknek nemigen
vannak titkaik (bár újabban megvannak a bevált
módszerek a sápatagnak mondott moliére-i sze-
relmesek egyénítésére is, főleg hiperkinetikussá
tehetők, mint jelen esetben is). És persze lehet-
nek még ki nem taposott utak: az abszurdig éle-
zett különb-különb stílusjátékok, amelyek a ma-
guk módján - írótól-darabtól többé-kevésbé
függetlenedve - elbűvölhetnek avagy kikerget-
hetnek a színházból.

Iglódi István jelen művész színházi rendezé-
sének nyitánya már-már ilyen változatot ígért. A
színpad bal sarkában, a még leeresztett függöny
előtt modern idegzenére Ráckevei Anna (a ké-
sőbbi Armanda) hófehérre maszkírozva, Pierrot-
nadrágkosztümben, Pierrot keserű, kozmikus
dermedtségével az arcán mered a semmibe.
Mindenki fehérre lesz mázolva? - tűnődtem, és
úgy éreztem: ezt akár még kedvelni is tudnám.
Nem biztos - de érdemes kivárni.

Nem volt érdemes. Ráckevei aztán még jógá-
zott, légző- és beszédgyakorlatokat adott elő,
mind a cselekmény kezdete előtt, és kiderült,
hogy csak szépségmaszkot viselt, amit Klitander
érkeztére sürgősen letörölt az arcáról. Ekkorra
már nagyjából kiderült: nem végigvitelre szánt
stíljátékról van szó, nemis Armanda lelki bugyra-
inak kibontogatásáról. Csak a rendezői színház
egyik legkietlenebb mellékvágányáról: a kon-
cepciópótló elszigetelt gegek színházáról.

Aztán még sok ilyen volt. Henriette játéka a
Klitandertól kapott rózsával, amelyet egy ponton
dühösen elhajít (holott Klitander nem sértette
meg), hogy aztán a következő képben ismét az-
zal térjen vissza (vagy azóta újat kapott?). Tris-
sotin és Vadius parókái, s a velük űzött kiszámít-
ható játékok. A melléhez kapkodó Chrysale
szemmel látható szívgyengesége (amivel csak
az a gond, hogy erről a saját édes öccsének -
„Aristának", ahogy az előcsarnokbeli plakátok
slendriánul írják - igazán tudnia illenék, akkor
pedig életveszélyes kiméletlenség az anyagi
csődjét involváló beugratás). Vagy a tudós ház
félnótás inasa, aki a verekedés közben kiszakadt
párnák piherengetegét a könyvekbe tömködi.
Könyvjelzőnek? Lustaságból? Vagy szimboliku-
san, a feladat sziszifuszi reménytelenségét pél-
dázva? Mindenesetre ez a felvonásvég, gyanít-
ható tehát, hogy egyikből se, hanem csak
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Kubik Anna (Henriette) és Mertz Tibor (Klitan-
der) (Korniss Péter felvételei)

azért, hogy a nézői derültség a szünet utánra is

kitartson.

Van különben egy igazán jó ötlet is: Belisa

megformálása, ahol tényleg végigvitt koncepció

mutatkozik. Emlékezetemben nőietlen, ellent-

mondást nem tűrő, szárazon monomániás agg-

szűz Belisák sora él; Bánsági Ildikó álmatag, el-

omló, holdkóros fiatal nő, aki Armandával ellen-

tétben nem is tudna mit kezdeni egy épkézláb

férfi konkrét ajánlatával, mert már-már autista

módon támolyog saját fantáziavilágában. Bubik

Istvánnak azonban Trissotinként inkább csak a

yuppie külseje van kitalálva, a többivel a színészi

rutin toldja meg.

Akár a nyitókép, a zárókép is koncepciót sejtet

(erre különben mindig ügyelnek a geg-rende-

zők): az ominózus bal sarokban üldögél, magá-

nyosan, ismét csak kozmikus kitaszítottságban a

három címszereplő, mintegy a rég leépült szalo-

nok kísérteteiként, a précieuse-ök hajdanvolt

Párizsába vágyódó három nővérként, míg a szín-

pad mélyének fülkéiben árnyképszerűen, nekik -

és nekünk - háttal néznek kifelé (de hová?) a

többiek - s köztük, mint szakadék, az üres, las-

san homályba boruló színpad. Ez akár szólhatna

is valamiről, de az előadás elmulasztja, hogy er-

ről a valamiről közelebbi adatokkal szolgáljon.

A jelenetek egyébként részleteikben kidolgo-

zottak, szinte érződik, ahogy a rendező mindnek

külön-külön nekiveselkedik, kidolgozza a vonala-

kat, elhinti a gegeket, spilára buzdít, de azt is en-

gedi, hogy a szereplők elhelyezzék a maguk időn-

ként szellemes, formátumos egyéniségüket bizo-

nyító játékötleteit. (Többet ezúttal nem tehetnek.)

Ilyenkor be is jönnek a nevetések, bár a legsikere-

sebb szereplő ezen az estén lllyés Gyula - az ő

ragyogó poénjai ülnek a legbiztosabban.

Amúgy a közönség elég tanácstalannak és

zavartnak látszott. Fura, hogy a Művész Színház

működésének első éve alatt nem tudta elfogad-

tatni a maga - természetesen minden vitán felül

álló - másságát; most is a késői Thália és az Ari-

zona gyanútlan lézengői, lumpenekkel is tarkított

színházi analfabéták tévedtek be mára második

előadásra, és ami belvárosi színházakban ritka-

ság, egyes helyeken pedig egyenesen elképzel-

hetetlen: előadás alatt is, a szünetben is minden-

felé dúltak azok a vad nászi csóktusák, amelyeket

Karinthy szájsebészeti műtéthez hasonlított volt.

Szakma, burzsoázia távollétével tüntetett. De ez

már egy másik fejezet. Ez már a Művész Színház

nyugtalanító drámája, amelyhez igen-csak elkelt

volna egy meggyőzőbb szezonkezdés.

De maradjunk mosta Tudós nők című dráma
drámájánál, amely számomra továbbra is csak

így summázható: lehet és lehetett volna ennél

jobban is előadni, de hogy jól-e, arról még csak

ezután kellene, hogy meggyőzzenek valakik.

Moliére: Tudós nők (Művész Színház)
Fordította: Illyés Gyula. Diszlet: Szlávik István. Jel-

mez: Scháffer Judit. Zene: Orbán György. Rendező:
Iglódi István.
Szereplők: Győry Emil, Molnár Piroska m. v.,
Ráckevei Anna, Kubik Anna, Bánsági Ildikó, Bubik
István, Nagy Gábor, Mertz Tibor, Mészáros István,
Martin Márta m. v., Kautzky József, Varga Zoltán,
Borbély Sándor m. v.


