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Az átöltöztetett Moliére

A Tudós nők a Várszínházban

Láthattunk már színpadjainkon kopott
zakós, kinőtt nadrágú Hamletet, ballon-
kabátos, kalapos Lucifert, diákos ünne-
pélyességű Csongor királyfit, bőrruhás
Don Carlost. A szándék nyilvánvaló volt.
A színpadra állítók a gondolati közelítés
mellett e külső jegyekkel is segítették
(vagy csak szerették volna) az évszázados
távolságot átugrani. Ám Scháffer Judit
ezeknél is merészebb külsőségekkel él a
Várszínház kamaratermében.

Adott volt számára egy tér, egy olyan
elegáns terem, melyet minden nehézség
és különösebb díszletezés nélkül lehetett
volna XIV. Lajos-korabelivé alakítani.
Igazán érvényesülhettek volna a lágy,
aláomló kelmék, a szalaggal, csipkével,
gyöngyökkel díszített, dúsan redőzött
ruhaköltemények. Ilyen megoldásra ins-
pirálhatták volna Bakó József elszórt
bútordíszletei is: a kagylóberakású ülő-
alkalmatosságok, a tűzpiros kerevet, az
elegáns íróasztal, a mértékkel díszített
fehér fésülködőasztal a hozzá tartozó kis
puffal és a falon lógó, hatalmas „velencei
tükör". Csak a gyékényfonatú tonett hin-

taszék okozott a laikus számára is érzé-
kelhető stílustörést, és ültette el a gyanút,
hogy egy összehordott gazdagság
színhelyén vagyunk. De hogy ezek a vá-
logatott bútordarabok valószínűleg egy
antikvitásüzlet jó áron elkélt kincsei és
egyben a felső tízezerhez tartozó család
státusszimbólumai, az csak akkor vált
nyilvánvalóvá, amikor Scháffer Judit
ruha-tára szórni kezdte jellemzőbbnél
jellemzőbb darabjait. Mert Henriette
aerobic-ruhás, lógó trikójú megjelenése
okoz csak megrökönyödést, s ezzel
egyben tudomásul is vesszük, hogy
Scháffer Judit a mában öltözteti Moliére
hőseit. Munkájának érdeme nem is ez,
hiszen a ruhák a XX. században éppúgy,
mint a XVII-ben lehetnének
jellegtelenek. De nem azok! A
jelmeztervező ruháiba kivetíti a lélek
gyengeségeit, és viselőiket már
megszólalásuk előtt beszédes külső
jegyekkel ruházza fel. Henriette szakadt
gazdagsága mellett szerelmesén, Klitan-
deren is nyomban látszik, hogy kilóg a
család állította sorból. Teniszütővel,
sporttáskával a kezében, hanyagul a vál-
lára vetett pulóverrel, divatszürke öltö-
zékében, jómódú, mégis igazi mai fiatal-
ként, sokkal inkább a test, minta szellem
bajnokaként jelenik meg. A legtudósabb
nő, a ház asszonya, Philaminte takaros
bársony „otthonkájában", a bokájánál fi-
tyegő fehér-fekete gyöngyökkel, csipke-
harisnyájában klasszikus eleganciájú, kül-

sejében is viseli azt a fenséget és tekin-
télyt, melyet a családon belül képvisel.
Férje ezzel szemben háziköntösében, csí-
kos inasmellényében egyszerre hordja
magán belülről fakadó egyszerűségét és
azt az elvárást, melyet az asszonyok állí-
tanak vele szemben. Húga, Beliza is tel-
jes egészében megfertőződött felesége,
Philaminte közelében. Csokornyakken-
dőben, nadrágban külsőleg is az oko-
sabbnak vélt férfiakhoz próbál idomulni.
A jelmeztervező ezzel a jól eltalált külső-
vel is pontosan hangsúlyozza, hogy nem-
csak kora, de megjelenése miatt is milyen
idealisztikusak Beliza hódítási képzetei.
Finom, tartózkodó, szürkében úszó kül-
sőt kölcsönöz a harmadik tudós nőnek,
Armandának,. aki jó úton halad afelé,
hogy anyja nyomdokaiba lépjen. A sza-
bályos vonalak, a külső rendezettség, az
állig begombolt blúz olyan, hogy semmi
izgalmat nem kelt. Ha nem is vénlányos,
de mindenesetre idősebbnek tünteti fel
viselőjét a koránál. Trissotin, a tudós-
bálvány, a széplelkű költő bársonyzakó-
val, tűpettyes inggel, nyaksállal, ondolált
hajtincsekkel maga a mesterkéltség, a
normálisan gondolkodó és látó embert
taszító túlcicomázottság. Másképp irritál
Vadius, a tudós. Szemüveges okoskodá-
sával, elhanyagolt külsejével, bokája fe-
lett lebegő nadrágjával nem a földön,
hanem parnasszusi magasságokban jár.

Schiffer Judit fantáziát mozgató, a
„történik bárhol és most" érzetét keltő
jelmezeivel az előadás egyik főszereplő-
jévé válik. De azt a kételyt már nem az ő
feladata eloszlatni, hogy összepasszítha-
tó-e a modern külső a moliére-i klasszikus
belsővel. Hogy a rendező, Vámos László
által kigondolt és a jelmeztervező által
maximálisan megvalósított ötlet részévé
tehető-e egy koncepciónak, vagy csak
magában valóként és ezért öncélúan lé-
tezik. Nehezen képzelhető el ugyanis,
hogy a rímbe szedett szöveg hangsúlyo-
zottan ma élők szájába adva ne váljék
mesterkéltté, ne idézzen kibékíthetetlen
ellentmondást. S talán ezért is valósítot-
ták meg stúdiókörülmények között, nem
pedig nagyobb közönség befogadására
alkalmas színpadon. Itt ugyanis kevesebb
rizikóval lehet kipróbálni, hogy elbírja-é
ezt a többletet a dicső Poquelin mester,
vagy szép csendesen, beismerve a bukást,
egy tapasztalattal gazdagabban meg kell
állapítani, hogy azért vele sem lehet
mindent megtenni.

Nos, a Vámos László által elgondolt
Tudós nők a Várszínház kamaratermé-ben
sikert arat. S nem érdemtelenül. Még-
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pedig úgy, hogy a rendező Moliére fegy-
verét használja fel. Az Illyés Gyula fordí-
totta szövegen nem változtat, hogy átiga-
zításaival napi aktualitást vigyen a törté-
netbe. Elegendőnek tartja azoknak a nem
pusztán XVII. századi anomáliák-nak a
bemutatását, melyeket Moliére a királyi
udvarból szemlélődve észrevett. Úgy véli,
hogy a Chrysale családjában pusztító
kékharisnyaság, sznobéria, az ál-
művészet előtti tisztelgés csak tüneti ke-
zelésben részeltetett annak idején: a kór
bármikor és bárhol újra felütheti a fejét.

Például a Várban. Bár ennek a köz-
vetlen közelségnek ellentmondani lát-
szik, hogy a szupermagnó francia slágert
üvölt, Philaminte külföldi folyóiratot
olvas unaloműzésképp, és Chrysale vél-
hetően a tőzsdei híreket böngészve ballag
át először a színen. Tarthatnánk ezt a ma
egy újabb adalékának, a „szocialista"
polgár nyugatmajmolásának, a tudósság
egy újabb fokmérőjének, ha a rendező
csak egy parányi utalást is elhelyezne arra
vonatkozóan, hogy nem az eredeti
helyszínen, Párizsban, hanem közöttünk
léteznek ezek a tudós nők és tudálékos
férfiak. Ezt azonban Vámos talán már
túlontúl direkt kapcsolatteremtésnek tar-
totta, s ezért csak az időbeli közelség érze-
tét teremtette meg látványosan, a térbeli
közelítést a színjátszóhely adottságaira és
színészei emberközeli játékára bízta.

Mégpedig úgy, hogy Moliére szövegét
nem hozta az élőbeszédhez közel. Meg-
hagyta fennköltségét, rímes, nemegyszer
kínrímes, ezért humorforrást rejtő szer-
kezetét, verses formáját. Ezzel a forma-
hűséggel jól jellemezte a tudós nők kör-
nyezetének hamisságát, de számos olyan
problémán is átvezetett, mely a moder-
nizálás esetén feloldhatatlan dilemmát
okozott volna. Így nem akadunk fenn
azon, hogy miközben a szerelmesek na-
gyon is szemmel láthatóan szeretik egy-
mást, közben magázódnak, hogy Klitan-
der szenvedélyesen lángoló, patetikus sza-
vai ellentmondanak minden külső mázt
levetkőző viselkedésének.

Ha a szavak ennyire ellene hatnak a
szereplők külseje által megteremtett lát-
ványnak, egyensúlyba hozni csak egy
újabb ellenhatás bevetésével lehet: a szí-
nészek mozgatásával. Vámos ezen a pon-
ton a mához közelít. Karikírozzon vagy a
legszenvedélyesebb és legőszintébb
érzést élje is át a színész, a rendező nem
engedi meg, hogy mesterkélt legyen. Ki-
irt a színpadról minden hamis hangot,
kerüli az érzelgős pátoszt és az öncélú
hatáskeresést, az olcsó megoldásokat, a

funkció nélküli jópofáskodásokat. Tisz-
ta, feszült szituációkat teremt, jól megfi-
gyelt és aprólékosan kidolgozott jellem-
rajzokat ad. Ezt kell tennie, hiszen kettős
kontrollja van. Az egyik a szemtelen
közelségben elhelyezkedő néző, akinek
szemet szúr minden oda nem illő sallang.
A másik a moliére-i szöveg, mely rögtön
megvétózza az idegen koreográfiát. Azon-
mód lapossá, unalmassá válhat az elő-
adás. Ez történt az utóbbi évek nem egy
Moliére-rendezésével. Amint a rendező
kifogyott az ötletekből, meghalt a darab.
Mint ahogy Moliére irta a Kényeskedők
kinyomtatása után: Mit csináljon az em-
ber, ha kinyomtatják? Mit ér a szöveg
annak dísze, a gesztusok, a mozdulatok,
az arckifejezések, a magatartás nélkül?

Vámos a „cicomákat" úgy helyezi el,
hogy ne tűnjenek túlságosan hivalkodó-
nak, ugyanakkor mindvégig maradjon be-
lőlük elég: nemcsak szövegaláfestőként
használja, hanem sokszor az ellen működ-
teti. A játék ritmusát megteremti már az
első jelenetben, amikor Henriette aerobi-
colva, szépségét tükör előtt ellenőrizgetve
felesel Armanda egy helyből támadó há-
zasságellenességével. Az előadás egyik leg-
nagyobb erénye az, hogy ezt az önmaga
diktálta pergést kisebb törésektől
eltekintve sikerül a happy end
bekövetkezéséig

megőriznie. Elsősorban azzal, hogy jellem-
paródiákat adatva színészeivel, kijátszatja
a szituációban rejlő összes lehetőséget. Mint
például a tudós Vadiusnak ellenponto-
zásra hivatott megjelentetésével. Ha Tris-
sotin a tűz, akkor „tudós barátja" a víz mel-
lette. Egy ideig csak egymás mellett létez-
nek, a másik felségterületére be sem lépve
csupán furcsaságaikat teszik hangsúlyossá.
Ám amikor egymás hiúságát kölcsönösen
megsértve összevesznek, a szépelgő sza-
vak maró gúnnyá, a finomkodó mozdula-
tok dühödt indulatokká alakulnak.

Csak arról nem vesz tudomást Vámos
rendezése, hogyha a néző ennyire színész-
közelbe kerül, sokkal kíváncsibb: és arra is
figyel, ami egyébként kívül esne a
látószögén. Éppen ezért feltűnik, ha a
színész csak a dialógusokban és a
monológokban van benn, egyébként csak
a testével, nem pedig a mimikájával, a
gesztusaival van jelen. Az intenzív játékba
pedig a többiek szavaira való folytonos
reagálás is beletartozna. A háttér azonban
olykor néma marad.

Nem így Iglódi István Chrysale-je.
Nem-csak szavaival, de
háttérgesztusaival is pontosan jellemez.
A környezetét is, de elsősorban önmagát.
Szavaival a papucs-hőst hozza színre, aki
legfeljebb ha rokon lelkei között mer férfi
lenni, egy-egy ellent-mondó kijelentést
tenni, felesége különc-
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ségeit megkérdőjelezni. A színész ezt a
„bátorságot" úgy jeleníti meg, hogy
egyben körülrajzolja annak határait is.
Hangját suttogóra fogja egy-egy bíráló
megjegyzés elejtésekor, vagy ha meg-
feledkezve magáról felemelt szavakkal
ostoroz, nyomban körültekint, hogy nem
jutott-e illetéktelen fülekbe a szava. Ám
amikor Philaminte a közelében van,
nyomban megjuhászodik. Iglódi ponto-
san koreografálja meg ezeket az önma-
gával szembeni hátra arcokat. Széles,
magabiztos mozdulatai elbizonytalanod-
nak, hangja behízelgővé válik, az egész
ember alig észrevehetőre zsugorodik, és
egy bólogatójánossá alakul. Különösen
akkor érzékletesek ezek a színészi váltá-
sok, amikor a feleség váratlanul és észre-
vétlenül éri tetten a családfői minőségét
hangoztató Chrysale-t. Ilyenkor a szó
egy pillanatra bennakad, a mozdulatok
kimerevednek, megállnak a levegőben,
majd egy gyors ritmusváltással Philaminte
szájízére hangszerelve folytatódnak.

De ha nem Chrysale a központ, hanem
csak csendes szemlélője a tudós nők
diskurzusainak, azonmód mozdulatokba
fogalmazódik a véleménye. Iglódi a leg-
őszintébb gesztusokba öntve hozza fel-
színre Chrysale tudatalattiját. Csendesen
ringatózik a hintaszékben, háttérzaj-ként
hallgatja családja eszmefuttatásait. De
amikor butaságuk eléri a tűréshatárt,
előrelendült állapotban hirtelen meg-
állítja a hintaszéket. Chrysale arcára ki-
ülnek a gondolatai. Elképedéséből lát-
szik, nehezen hiszi el, hogy létezik ekkora
ostobaság. De amint tovább hallgatja a
család tudós felének szófolyamát, meg
kell adnia magát. A színész egyszerre
játssza el Chrysale hökkenetét és azt a
szándékát, hogy kikapcsolva a beszélge-
tést, ismét elringassa magát. Oly nagy
igyekezettel és lendülettel próbálja ma-
gát kivonni ebből a számára idegen világ-
ból, hogy hirtelen mozdulatától nagyot
lendül a hintaszék, és Chrysale csaknem
kirepül belőle. De ezt az idegenségérze

tet, mely fokozatosan ellenállássá alakul,
nemcsak ebben a jelenetben, hanem
mindvégig felszínre hozza a színész. Ha
csak egy fejcsóválással, egy vállrándítás-
sal, egy kétségbeesett menekülő mozdu-

lattal is.

Mint ahogy hitelesen éli meg Chrysale
lázadásának állomásait is. A kezdeti szó-
rakozottságtól, a csip-csup női ügyek fi-
gyelmen kívül hagyásától fokozatosan
jut el a tenni kell ellene valamit álla-
potáig. Iglódi a nagy elhatározásokon és
a félszeg visszavonulásokon keresztül
megérezteti, hogy milyen nehezen megy
Chrysale-nek az erős akaratú férfi szere-
pének felvállalása. Ellenszegülésének leg-
látványosabb és színészileg legjobban
kidolgozott jelenete az, amikor húga el-
len támad úgy, hogy azzal feleségét osto-
rozza. Indulatosan Philaminte felé for-
dul, farkasszemet nézve vele látványo-
san a mögötte álló Belizára mutat, és
„hozzád szólok, húgom" felszabadító kö-
tőmondattal mindvégig a megrökönyö-
dött Philaminte-hez intézi a nő feladatá-
ról vallott nézeteit. Iglódi úgy használja
ki a monológban rejlő lehetőségeket,
hogy burkolt támadásával is megsejteti:
kezd betelni a pohár.

Iglódi a nyílt ellenszegüléshez, a csa-
ládfői hivatás gyakorlásához is úgy jut-
tatja el Chrysale-t, hogy bizonytalan, in-
kább kérdő, mint kijelentő módban meg-
fogalmazott mondataival, segítség után
kutató tekintetével, kapaszkodókat kere-
ső mozdulataival megéreztesse: csak idő-
legesen nyert csatát. Pillanaterő az övé,
bármikor újra felülkerekedhet a női túlerő.

S ezt csak tovább erősíti Béres Ilona
Philaminte-alakítása. Nagyasszonyiságá-
val szinte ránehezedik a férjére, nemcsak
lélekben, de fizikailag is agyonnyomva
őt. Chrysale kapkodó, eltörpülő mozdu-
lataival szemben ő csupa kimértség, meg-
fontoltság, lassúság. A színésznő ezzel az
alapállással jelzi matriarchátusának ere-
detét. Az első ellentmondó szóra fel-

tüzeli magát, hangja sziklakeménnyé vá-
lik, határozottan nyilatkoztatja ki akara-
tát, és utánagondolást sem tűrve várja az
azonnali végrehajtást. Béres Ilona ezt a
családbeli érdességet Trissotinnel
szemben negédesre váltja. Átszellemült,
mosolyba merevült arccal, búgó butaság-
gal szívja magába a fűzfapoéta kínrímeit,
és tudós nő társaival együtt mint egy
görög szavalókóriis, úgy zengi költemé-
nyeit. A színésznő e rajongás túlzott
hevével is azt erősíti, hogy Philaminte
egész lénye mennyire megjátszott, meny-
nyire természetellenes. Ezért tűnik úgy,
hogy nem őszinték a könnyei, nem igazi
a fájdalma, nem meggyőződésből fakadó
bűnének beismerése. Béres Ilona ezt a
mindenki előtt szereplő, folyton-folyvást
alakító tudósságot hozza meggyőzően,
színesen.

Csernus Mariann Belizája a saját illú-
zióiba burkolózó nőt hozza színre. Ál-
landó, arcára merevedett mosolyával,
pipiskedő járásival, affektálásával éri tet-
ten Beliza vénlányságának legkézenfek-
vőbb okait. Az önbecsapás magasiskolá-
ját járja ki. Elültet magában egy tévesz-
mét, és ezt oly határozottan erősítgeti,
míg végül ténnyé alakítja. A színésznő
biztos érzékkel csűri-csavarja a szavakat
úgy, hogy azok mögül Beliza ostobasága
csúcsosodjék ki.

Hozzájuk képest halványabb a három
fiatal szerelmi háromszöge. Pedig Vá-
mos László azzal, hogy mai környezetbe
helyezte a történetet, leginkább őket tá-
mogatta. Ennek ellenére Tóth Éva Ar-
mandája csak ritkán talál rá arra a hangra,
mellyel a harmadik tudós nő köztes álla-
potát kifejezhetné. Játékában több a meg-
játszottság, mint a szerelmi csalódása
kiváltotta őszinte pillanat. A színésznő
Armanda furkálását, kárörvendését, ha-
ragját is pózként ábrázolja, holott éppen
ezekben a szituációkban kellene igazi
lényét megmutatnia. Kováts Adél ki tud-
ja hányadik naivaszerepéből szépségével

Csernus Mariann (Beliza) és Fülöp Zsigmond (Trissotin) Béres Ilona (Philaminte) és Kertész Péter (Vadius) (Iklády László felvételei)



arcok és maszkok

okosan gazdálkodó, modern gondolko-
dású Henriette-et farag. De inkább dina-
mikus mozgásával, semmint a szavaival
aratja le a babérokat. Hirtling István
meg-győzően inog a gyengébb nem
között, és néhány mából ellesett, jól
eltalált pillanattal ragadja meg Klitander
minden szépelgéstől mentes érzéseit.

A Trissotint alakító Fülöp Zsigmond-
nak a küllemét és az ehhez társított moz-
gássort sikerül eltalálnia. Kicsit félrebic-
centett fejével, zsebre dugott kezével jól
hozza a művészieskedő allűröket. Sze-
repfelállásából azonban hiányoznak azok
a fokozatok, ahogyan az öntömjénezés-
től, hiúságának megtépázásán keresztül
eljut a lelepleződésig. A családból való
kílépőjé pedig teljesen erőtlen, szinte
észrevétlen, pedig ekkor is tovább erősít-
hetné Trissotin pózait.

Jobban társítja Kertész Péter Vadius
külcsínjéhez a belső gyengeségeket. Bam-
ba tekintet, lassan mozgó agy, kimért,
raccsoló beszéd kerül a kopottas külső
mellé. Tudós nyugalmát csak a hiúsága
ellen intézett támadás zavarja meg. Kipi-
rult arccal, felbőszült szavakkal, széles
gesztusokkal, életművét szerteszét do-
bálva vesz részt a „tudósvitában", érzé-
keltetve a nagy tudós esendőségét.

Az álságokat leleplezők közül a Chry-
sale öccsét játszó Horkai János nem talál
színeket számtalan jótéteményéhez. A
szakácsnét, Marit alakító Pregitzer Fru-
zsina jól aknázza ki a „mucsaizmusban"
rejlő lehetőségeket. Cserfes nyíltsággal
perlekedik az elbutító tudományokkal,
józan paraszti ésszel oldja meg a Chry-
sale számára oly aggasztó helyzetet.
Lefegyverző kritikájával szemben a tu-
dós nők nem találnak ellenszerre.

Mert Moliére bíráló hangja ebben az
átöltöztetett és átköltöztetett előadásban
is ott lapul. Könnyeden, szellemesen,
mindvégig figyelmet magára vonóan.
Amúgy moliére-esen.

RÓNA KATALIN

Színészek - szerepek

A magány tragikuma
Pavel: Tóth József

Magányosok - akárha ezt a címet is visel-
hetné Gorkij drámája, a Vássza Zselez-
nova elődjeként született Örökösök. Hisz
hőseit éppúgy jellemzi a már-már elvisel-
hetetlen magány és boldogtalanság, mint
az örökségre való szüntelen várakozás
kényszere. Az örökség utáni sóvár vágy,
amely nem egyéb, mint a szabadság, a
kiszabadulás lehetőségének egyetlen,
hajszálvékony mentőkötele. Mert mi más
segíthetne kiszabadulni a vasasszony
szorításából, mint a pénz, amellyel új
életet, egyáltalán: életet lehet kezdeni
másutt, más vidéken, az óhajtott
városban.

Az örökségért viseli el boldogtalan,
lehetetlen sorsát a két fiú, a felesége irá-
nyította alkoholista Szemjon és a fele-
sége szeretete-szerelme iránt vágyakozó,
örökké megcsalt Pavel, éppúgy, mint a
messziről érkezett nővér, Anna is. A leg-
szerencsétlenebb e megnyomorított csa-
ládban a külsőleg is nyomorék Pavel.
Ahogy Tóth József Pavelként föltűnik a
színen, ahogy csöndben meghúzódva áll,
figyel, hogy aztán váratlanul, szinte a
semmiből teremjen elő, abban már ott él
mindannyiuk feszültsége. A leskelődés,
a titkolózás, az elfojtott vágyak és a
takargatott szenvedélyek. Ahogy
fölcsattan és aztán szűkölve adja meg
magát, ahogy ördögi gonoszsággal
támad, hogy aztán szánalmasan
érzékeltesse magányát és szeretetvágyát,
abban nagyon pontosan egyszerre jelenik
meg az érzelmi meg-nyomorítottság és a
tiszta, egészséges emberi kapcsolatok
iránti vágy. Mindaz, ami sohasem adatott
meg számára, mert nyomoréknak
született. S mert épp ebbe a családba
született.

Tóth József a jellem- és lélekábrázolás
tökéletes biztonságával ábrázolja Pavel
figurájának külső és belső vonásait. Meg-
mutatja a fiú testi nyomorékságát is, de
úgy viseli púpját, olyan szívszorító ter-
mészetességgel, hogy az egy pillanatig
sem válik merő formalizmussá. Viseli,
mint a lélek nyomorát, a szellem terhelt-
ségét. Néma tekintete, tiszta pillanatai,
csöndjei éppúgy megrendítőek, miként
félelmetesek kirobbanásai, fékevesztett,
szenvedélyes fölcsattanásai. A lélek és a
szellem pillanatnyi rezdüléseit, állapotát

igen tisztán érzékelteti, a hangulati váltá-
sai a mélységet jelzik, így teljesítve ki
Pavel-alakítását.

A „delejes erő" asszonya
Clodia: Udvaros Dorottya

Az éles fényben gyors léptű, siető nő.
Asszony? Fiatal lány? Ókori dáma vagy
mai, élete értelmét kereső nő? Arca fá-
radt és unott, tekintete leplezetlenül
izgatott. Útja sietős lehet, terve kész.
Fölényes és elszánt. Valami szokatlan,
„delejes erő" veszi körül. Es ez az erő
nemcsak a furcsa, már-már kibogozha-
tatlan kapcsolatrendszerekből árad, sok-
kal inkább magából az asszonyból. Mert
Clodia igazán asszony, női mivoltának
legszebb és legcsúfabb vonásaival ékítve.
Kiismerhetetlen és gátlástalan, szenve-
délyes és szereleméhes, szabadság iránt
vágyakozó és magát minduntalan lekötő,
büszke és céltudatos, érzelmeiben magá-
val ragadó és elsöprő, elvágyódó és meg-
nyugvást remélő.

Udvaros Dorottya Clodiája Füst Mi-
lán: Catullus című drámájában az asszonyi
szenvedély és az izgató nőiesség ritka
példáját adja. Ahogy megérkezik a kocs-
ma szennyébe, ahogy összecsap anyósá-
val, ahogy távozásra készen izgatottan
csomagol, ahogy a magányérzést Metel-
lus fejéhez vágja, ahogy kiszolgáltatot-
tan, rémülten menekül a fojtogatás elől,
ahogy gonoszul odadobja férjét, ahogy
démonikusan várja a férfi pusztulását, s
ahogy végül megérti, mi sem változott
életében, a gyűlölet és szeretet „szerte-
szakító kínjában" a boldogság elérhetet-
len. Clodia a maga kis érzelmeivel és
nagy szenvedélyeivel, rebbenő tekinte-
tével, simulékonyságával Udvaros Do-
rottya megformálásában a női lélek tel-
jességét mutatja. Udvaros Clodiája magá-
val ragadóan nőies, és az asszonylét kivé-
telesen gazdag ábrázolásával, az intenzív
színészi jelenléttel teszi igazzá és hite-
lessé a reménytelenség drámájának női
alakját.

Szalonvígjátékban
A férj és Cecile:
Kozák András és Takács Katalin

A megjelent kritikák birtokában már-már
úgy tetszik, védelemre szorulnak. Hogy
tán csak valamit fölcsillantanak,
ismételgetnek színészetük korábbi szí-
neiből, fényeiből? Hogy lehetne más-
ként, bravúrosabban, színesebben, izgal-
masabban is. Ellenvéleményem van: ők
ketten úgy játsszák Herczeg Ferenc da-
rabocskájának szerepeit, ahogy azt ma


