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1662-ben Moliére már sokat próbált színész és színpadi szerző, de a nagy
áttörés még várat magára. Olasz komédia-átdolgozások és két zsenge
vígjáték után 1659-ben bemutatja a korabeli szellemi divathóbortot:
a finomkodó társalgási stílust és a szalonköltészetet gyilkosan gúnyoló játékát, a Kényeskedőket. Ez a komédia egy csapásra a lelkesedés és
a támadások kereszttüzébe állítja. Ettől kezdve már nem hitelezők, hanem féltékeny vetélytársak üldözik. Ünnepelt szerző, rendező, színész és
társulatigazgató, a Napkirály kedvence, akinek magas pártfogása féken
tartja az intrikákat és rágalmakat. 1662-ben a társulat beköltözhet a királyi palota színházába.
Ugyanebben az évben a negyvenéves Molière feleségül veszi Armande
Béjart-t, régi élettársa 19 éves lányát (mások szerint húgát). Rosszindulatú
ellenségei azt híresztelik, hogy tulajdon lányát vette el. Ez a vád azonban
sosem bizonyosodott be, valószínűleg nem is igaz. Természetesen az áskálódók azt is terjesztik, hogy saját féltékenységét és megcsalattatásait
írja meg és játssza el az A nők iskolájában. XIV. Lajos pedig úgy mond véleményt, hogy vállalja Molière első kislányának keresztapaságát.
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A nők iskolája már bemutatásakor nagy vitát kavart. Molière kritikusai egyfelől esztétikai másfelől erkölcsi aggályokat fogalmaztak meg a darabbal
kapcsolatban. Ezekből az eleinte csak egyszerű kritikai szövegekből nőtte ki magát A nők iskolája kritikája című egyfelvonásos bemutatása után
az a vita, amiben főleg fiatal szerzők és színészek támadták Molière-t, és
ami – nem utolsósorban a szerző zseniális önreklámozó válaszainak köszönhetően – több mint egy évig biztosította A nők iskolája és a hozzá
kapcsolódó előadások addig soha nem látott sikerét.

Oskar Kokoschka: Önarckép babával, 1921.
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Támadói lerántják a leplet Molière forrásairól, elítélik a hagyományosan
rövid darabokba illő közönséges vígjátéki elemek használatát a magasztos öt felvonásos, verses formában, és felháborodnak azon, hogy kigúnyolja a szigorú erkölcsösséget és az egyház tanításait egy ellenszenves,
röhejes, legyőzetésre ítéltetett szereplő szájába adva azokat. Erkölcsi felháborodásuk alapja az is, hogy már a cím is utal egy abban az időben betiltott, de holland kiadásban mégis megjelent és hozzáférhető erotikus
könyvecskére, mely a Lányok iskolája címet viseli és egyfajta szexuális
tankönyv fiatal lányok számára.
A nők iskolája szabados stílusával, komikumával, valószínűtlen megoldásaival még a farce szellemét idézi, de már ötfelvonásos „nagy” darab, s
iróniája fontos tabukat érint. A mulattató motívumok mögött fölmerül
a nők helyzetének sok aktuális kérdése. Az erkölcsi és vallási konvenciók
és hirdetőik nevetségessé válnak a természetes ész és természetes erkölcs leigázásáért vívott harcukban.
A nők iskolája nemcsak vígjáték, két másik műfaji kategóriával fonódik
össze: egyrészt rengeteg benne az elbeszélés, másrészt Arnolphe monológjait a tragédia bizonyos elemei jellemzik.
A darab két eredetileg az elbeszélő irodalomhoz tartozó mű színpadi
adaptációja. Az egyik legérdekesebb jellemzője Molière-nek az a választása, hogy megfosztja a nézőt a szerelmi jelenetek és az izgalmas cselekményű jelenetek (kődobás, létráról lezuhanó vagy szekrénybe bújó
szerelmes) látványától, mely jeleneteket a spanyol és itáliai hagyományban a színpadon szoktak eljátszani.
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A házasság megjelenik Molière minden művében, de Kényeskedőknek,
A nők iskolájának és a Tudós nőknek központi témája ez az intézmény,
melyre a korabeli feministák a nők elnyomásának legfontosabb eszközeként tekintenek, ami az apa gyámsága alól egyenesen a férj gyámsága
alá taszítja a nőket. A társadalmi és anyagi szempontok sokkal hangsúlyosabbak voltak házasságkötésnél, mint az érzelmi szempontok.
Ez ellen lázadnak fel a művelt világi körök egyes női tagjai, akik nem hajlandók férjhez menni. Ezt a jelenséget tárgyalja hol gúnyosan, hol támogatóan Molière a fent említett darabokban.
Arnolphe a nőket mint ördögi teremtéseket látja, akik csak a házasság alávetettségében tudnak megszelídülni, de csak ha megvonják
tőlük a tanulás lehetőségét. Molière A nők iskolájában is felveti azt
a XVII. század második felében is aktuális társadalmi problémát, amit
a Kényeskedőkben és a Tudós nőkben két különböző megközelítésből tárgyal: a nők helyzetének, jogainak, egyenlőségének kérdését. Ez az időszak Franciaországban a feminizmus első hullámának időszaka, melyet
az irodalomban több női szerző, például a független, soha férjhez menni
nem akaró Madeleine de Scudéry, de férfiak is képviselnek.

Madeleine de Scudéry (1607-1701)

Francois Poullain de la Barre (1647-1723)
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Francois Poullain de la Barre például értekezést ír a nemek egyenlőségéről, és a nők védelmében elemzi, hogy mennyire igazságtalan az
a társadalmi berendezkedés, melyben már kora gyermekkortól megkülönböztetett figyelemmel bánnak a fiúkkal, akik gondos nevelésben,
taníttatásban részesülnek, míg a lányokat csak a legalantasabb tevékenységekre tanítják.
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Lehet-e a nő egyenrangú szereplő egy vígjátékban? Megváltoztatja-e
a darab ívét a női szereplő előtérbe helyezése? A hősnő középpontba helyezése valódi szabadság megnyilvánulása-e, mely képes érvényes alternatívákat javasolni a fennálló megszokott hierarchiával szemben vagy,
éppen ellenkezőleg, csak megerősíti azt?
A vígjátékok vázát hagyományosan két különböző generáció férfi tagjainak konfliktusa alkotja. Az antik hagyományokat követő XVI-XVIII. századi
alkotók a cselekmény középpontjába egy fiatal férfi egy idősebb, fölötte
hatalmat gyakorló férfi családtaggal szemben, szerelmük kezének elnyeréséért folytatott hősies harcát állítják. A szálakat általában három férfi
szereplő mozgatja: az öreg, a fiatal szerelmes és a szolga. Különböző variációk léteznek, de a lényeg mindig a régi és az új generáció, illetve a régi
és az új értékrend ütköztetése. Ebben a szigorúan kódolt struktúrában
a többi szereplő másodlagos. A fiatal férfi szerelmének tárgya általában
egy homályos származású lány, akiről a darab végén kiderül, hogy magas
rangú szülők gyermeke, de általában keveset jelenik meg a színpadon,
passzív szereplője a történetnek.
Babák Morton Bartlett gyűjteményéből
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Ezt a sémát követi a commedia dell’arte dramaturgiája is. A szereplők
nem fejlődnek, típusok, álarcok maradnak. A fiatalok mindig szimpatikusak, szépek, az öreg megrögzött, ellenszenves, nem megfelelő módon
reagál a környezetére és ezzel szembe állítja magát a társadalmi renddel.
Ezért együttérzés nélkül nevet rajta a közönség. A cselekmény, melynek
legfontosabb eleme a férfiak vágya, és lezárása mindig az esküvő, nem
valósághű. Ennek a modellnek a továbbgondolása fontos változásokat
hozott Molière-nél is, ennek ellenére az antik örökség általában továbbra
is megjelenik a generációk küzdelmében, a férfi vágy középpontba állításában és a viszonylag rögzült és leegyszerűsített jellemekben.

Hieronymus Franken: Commedia dell’arte társulat kb 1590.
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A nők iskolája tökéletes példa az antik örökség és az új dramaturgia egymásba olvadására: a témát a szerző nem a latin vígjátékokból kölcsönzi, hanem két szinte kortárs elbeszélésből. Mindkettőben két férfi (férj
és szerető) küzd egy nőért, aki a spanyol novellában tudatlanságból, az
itáliai szerző meséjében viszont ravaszságból csalja meg a férjét. E két
női főszereplő kombinációja lesz Molière-nél Ágnes. Ugyanakkor, kicsit
módosítva ugyan, de a generációk szembenállása is megjelenik Horace
és Arnolphe konfliktusában, ezzel Molière hű marad az antik sémához.
Az új dramaturgia a cselekmény középpontjába helyezi a női szereplőt.
Aktív szereplővé lép elő, kifejezi vágyait és akaratát, teljesen vagy részben átveszi az események irányítását, gyakran a megjátszás, a megtévesztés módszerét alkalmazza, hogy tervét véghez vigye – nyíltan vagy
titokban cselekszik, előre kidolgozott terv alapján vagy menet közben
alkalmazkodva a tőle függetlenül zajló eseményekhez.
A nők iskolájában Ágnes vészhelyzetben találja magát, számákra a megjátszás és a titkolózás jelenti az egyetlen menekülési lehetőséget. A darab
elején képtelen átlépni a fikció világába. Egydimenziós univerzumban él,
ahol nem létezik hamisság. Ártatlansága egyben azt is jelenti, hogy nem
létezik számára sem hazugság, sem kétértelműség, sem hátsó gondolat.
Eleinte nem más, mint báb Arnolphe kezében, aki saját kedve és érdeke
szerint alakíthatja.
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Hans Bellmer: La Poupeé 1936.
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„Egy különösen szuggesztív fényképen a baba hátulról látható, amint
a falhoz simulva a fenekével a néző felé fordulva szemérmesen hátrapillant a válla fölött. Olyan erőteljes és meggyőző a kép, amit [Hans] Bellmer
létrehozott, hogy az alkotáshoz készült kommentárok (férfi)szerzői gyakran könnyen megadják magukat a baba vonzerejének. Az élettelen tárgy
nemcsak »az« helyett »ő«-ként jelenik meg leírásukban, hanem úgy is,
mint szexuális és szadisztikus gondolatok tárgya, képzelt bűnök felbujtója. [Peter] Webb például egyenesen a baba tehetetlen mozdulatlanságát okolja érzéki ábrándjaiért: »A passzivitása rabul ejti a figyelmünket,
legyen az szívélyes vagy kegyetlen, szeretnénk összeborzolni szalagos
haját, rúzst kenni az ajkaira, összeharapdálni a testét, horzsolást festeni
a térdére, sárral fröcskölni be hosszú, hússzínű iskoláslány-lábait.«
A fantáziakép, hogy büntetlenül kitöltheti vágyait egy ellenállásra képtelen női testen, Bellmer művészetében áthatóan jelentkezik a
lánygyermek freudi sztereotípiájának használatában, aki erkölcsi szempontból nincs felvértezve a »szexuális hozzáférés« ellen. A babának ráadásul
a szó szoros értelmében nincsen karja, hiszen a védtelenség körülménye is
szükséges amellett, hogy a férfi agresszor a baba csábításának engedve
eleve felszabadul a vágyaiért és tetteiért való felelősségvállalás alól.”
(Sue Taylor)
A második felvonásban Arnolphe előírja Ágnesnek, hogyan viselkedjen
ezentúl Horace-szal, és figyelmezteti, ellenőrizni fogja, hogy betartja-e a
parancsait. A harmadik felvonásban gratulál magának, hogy a lány rendben teljesítette a feladatát. Azután felvilágosítja az egyház tanításairól,
miközben nem feledkezik meg arról sem, hogy felhívja figyelmét a helyes
testtartásra. Felsorolja kötelezettségeit, és az alapos tanulás elősegítésére vele olvastatja fel a maximákat. Pygmalionként alakítja teljes lényét,
nemcsak szavait és cselekedeteit formálja, hanem gondolatainak legintimebb szféráit.
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„Minden szobrom közül a legszebb, amit alkottam ebben a városban, Aphrodite istennő templomában van. Ez annyira tökéletes
alkotás, hogy napokat töltve a templomban, földre vetve magam imádtam a márványt! Igen, bevallom: már nem Aphrodite istent, hanem a márványt imádtam, amelynek hidegsége és bája között ott feszült a döbbenetes ellentét: bal keze tenyerét könnyedén tartotta egy fatörzsön; jobb
kezét ívben emelte feje fölé. Édes arcában csókos szája, nyílt, derűs tekintete, emlőinek két kis halmocskája és farának őrületes domborúsága
szerelmesen eluralkodott felettem. De tiszta lélekkel mondhatom, óh halhatatlan istenek, hogy az, ami engem a legerősebben hozzá bilincselt,
az nem a test tökéletessége volt, hanem a lélek, az isteni belső szépség, amely kisugárzott az ő fenségesen szép arcára. Imádkoztam
nektek, óh istenek, könyörögve, hogy keltsétek életre a márványt,
és én házastársammá teszem őt.”
(Szathmári Sándor: Pygmalion harmadik imája (részlet))
Hogy megmeneküljön az erőszakos befolyás alól, Ágnesnek nincs más
választása, mint megjátszani az engedelmességet, miközben kapcsolatban marad Horace-szal, akit a szobájába is beenged. Átveszi tehát
az irányítást, az események írójává lép elő. Tervének hatékony megvalósításában csak Horace szószátyárságai akadályozzák. Ágnes tehát akaratán kívül válik az események rendezőjévé, hogy megmeneküljön egy
őrült befolyásából, aki a saját esztelen fantáziáinak kreatúrájává akarja
lealacsonyítani. Amint lelepleződik egyébként, rögtön visszalép a játéktól. Felhagy a hazugsággal, már nincs szüksége a megjátszás fegyvereire,
amik csak arra kellettek, hogy kijelentse, létrehozza önmagát Arnolphe
eltipró akaratával szemben.
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Jean-Leon Gérome: Pygmalion és Galathea (1890)
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EGY HÍRES GYÁMLEÁNY-SZERELEM
A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETBŐL:
Szinte minden Jókaival foglalkozó tanulmány rámutat arra, hogy
Az arany ember – a lélektanilag hiteles, realisztikus jellemábrázolás,
a korábbi Jókai-művekből ismert, többé-kevésbé naiv illúziók hiánya,
az egész regényt átfűtő szubjektív líraiság és számos más értéke révén
– kivételes helyet foglal el alkotójának oeuvre-jében. A minden addigi
Jókai-műnél kiábrándultabb, pesszimistább szemléletű regény mondanivalójának kiformálódásában közéleti tapasztalatok és személyes
természetű élmények egyaránt közrejátszottak.A regény létrejötte egy
szorosabban életrajzi természetű mozzanattal is összefügg. Noémi alakjának s a Senki szigete idilljének ábrázolását az a szerelem ihlette, amely
az 1870-es évek elején Jókai és gyámleánya, Lukanics Ottilia között szövődött.
Lukanics Ottilia

Jókai Mór
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Erről a kapcsolatról először Bródy Sándor tett említést alig néhány hónappal Jókai halála után, Jókai – az ember (Jövendő 1904. júl. 17.) című
cikkében. Itt többek között ezeket írja: „Mondják – akik joggal és nem
alaptalanul beszélnek – hogy a regényírónak gyámleánya iránt való szerelme olyan erőteljes és romantikus volt, amilyennek Shakespeare szokta festeni fiatal hőseinek isteni őrültségét. Jókai és gyámleánya Lukanics Ottilia
egy városban laktak, mindennap érintkezhettek és alkalmasint érintkeztek
is egymással – mégis a szigorú és komor házasságban élő férfiú mindennap hosszú levelet írt a kisleánynak. Az akkori időkben írt forró regényeit
folytatta e levelekben, vagy a leveleknek folytatásai és kibővítései voltak a
regényei? – ezt az életrajzíró kutassa ki és állapítsa meg. Én csak azt tudom,
hogy a gyámatyának gyámleánya iránt való szerelme az író szívének és
művészetének történetét évekig lefoglalta a maga számára. Ha a leveleket
megtalálnák valahol, meglenne a kulcs és a mérték ehhez az időhöz, melyet
a Jókai legboldogabb és legférfiasabb korszakának lehet tartani – messziről ma. Akkoriban keveset tudtak róla.” A továbbiakban Prielle Kornéliára
hivatkozva azt írja, hogy Lukanics Ottilia „szőke, nagyon is szőke” volt, de
nem tartozott „a határozottan szépek közé”, majd így folytatja:
„Egy másik forrásom szerint Laborfalvi Róza el akart válni Jókaitól, amikor
megtudta a dolgokat és csak nagy kérésre maradt vele együtt. Ki volt az
áruló? Bizonyára asszony, aki a feleségnek elvitte a férj leveleit, amelyeket
gyámleányához írt. Csakhogy a levelek akkor már egy hagyatékhoz tartoztak, Lukanics Ottilia – egyébként egy szabadsághős árvája – meghalt
tizenkilenc éves korában. A poétikus tüdőbaj vitte el e költői lényt, akinek
szenvedélyes és szenvedő alakjára rá kell találnunk sok Jókai regényben.”
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Mikszáth már valamivel részletesebben írja le ennek a szerelemnek a történetét, elsőként utalva annak Az arany emberrel való összefüggésére is:
„Egy vagy legfeljebb másfél évvel »Az arany ember« megalkotása előtt egy
özvegy úriasszony, L… né kereste fel Jókait Stáció utcai házában és mint
volt honvédezredes özvegye fölkérte, hogy vállalja el gyermekei fölött a
gyámságot…
…Az anya gyorsan, váratlanul meghalt s a két gyermek gondja most már
a Jókai nyakába szakadt. Ehhez járult még az Ottilia betegsége, ki a tüdővészesek szomorú osztályához tartozott. A költő a bekövetkező nyáron egy
balatonfüredi villában helyezte el beteg gyámleányát egy nénje felügyelete
alatt s napjainak szabad részét a bájos leányka oldalánál tölté, oda álmodva magát vele a Senki szigetére. A kisasszony is ábrándos, költői természetű lény volt, valóságos képmása hajban, természetben, arcban »Az arany
ember« Noémijának. Amiről nappal beszéltek, amit éreztek, amit elgondoltak, azt este a költő beleöntötte »Az arany ember«-be. Így készült a regény,
az egyik a világ számára, a másik nagy titokban…
A sorvadó leány később Meránba, a tüdőbetegek utolsó állomására került.
Ott egy tanítónénál volt elhelyezve ápolásra, ahol a szegény kis Noémi meg
is halt. A tanítóné, a haldokló ágyán kijelentett akaratához képest, egy csomagban visszaküldte Jókainak a tőle származó emléktárgyakat és lángoló
hévvel írt német szerelmes leveleit. A meráni csomagot, nem lévén otthon
Jókai, a felesége bontotta fel s látván a kétségbevonhatatlan bizonyítékokat, sokáig volt nehéz, keserű szívvel eltévelyedett Mórica irányában.
Okunk van egyébiránt hinni, a levelek tartalmát se hagyva figyelmen kívül,
hogy ez a viszony is inkább plátói volt. És bár a hajfürt, melyet Ottilia az
aranymedalionnal együtt visszaküldetett, már egyik legutolsó fürtje lehetett a költőnek; az izzón lobogó szenvedély veszedelmesen hasonlít a legelső szerelmekhez.”
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ÉS EGY MÁSIK GYÁMLEÁNY-SZERELEM:
„Amíg az öreg Csibével foglalatoskodott, gyermetegen derűs volt a lénye,
és önfeledten boldog. De abban a pillanatban, mikor elfordult róla a tekintete, öreg lett és komor. Nagy sóhajok törtek fel bensejéből.
A sógornő tanácsokat adott, női utasításokat, mit vigyen magával az útra.
Egy meleg szvettert okvetlenül. Az öreg legyintett.
- Kint van Leányfalun, s most újat vegyek?
Így is nehezen szánta rá magát az utazásra, nem volt hozzá kedve.
- Öreg vagyok és lusta - foglalta össze röviden a lényeget.
Csibe csak arra lett figyelmes, hogy az öreg elutazik. Ezt nem tudta.
- Igen, Apuka elutazik? - kezdett rá siránkozó hangján, hogy az öreg szeretetét még jobban felpiszkálja -, és engem meg egyedül hagy? Mit fogok én
csinálni, olyan elhagyatott leszek. Minek kell Apukának elutazni, és akkor
legalább engem is vinne magával.
A hatás nem maradt el. Az öreg a neki szóló hízelgésen amúgy is könnyekig
meghatódott. Most is ellágyulva nézett rá, nem szólott semmit, csak gyengéden megveregette, megsimogatta Csibe mindkét arcát.”
(Kálmán Kata: A Csibe-ügy)

Móricz Zsigmond és Csibe (Kálmán Kata fotója)
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Ágnes szerelmi ébredése kegyetlen felismeréssel jár: rájön, hogy teljes
tudatlanságban tartották nemcsak a saját vágyaival, de a világ dolgaival kapcsolatban is. Rádöbben, hogy fogalma sincs, sem a szerelem, sem
bármilyen emberi kapcsolat szabályairól, hogy képtelen a megfelelő verbális kommunikációra. Már az első felvonásban is világossá válik, hogy
úgy mond kétértelmű dolgokat, hogy sejtelme sincs arról, hogy szavai
mást is jelentenek. Tudatlansága kiszolgáltatott hülyét csinál belőle, akit
szemtől szembe ki lehet röhögni anélkül, hogy gyanút fogna. Horace-nak
köszönhetően tűnik fel neki, hogy nincs birtokában azoknak az alapvető
képességeknek, amik elengedhetetlenek akár egy egyszerű beszélgetésben. A darabban kétszer beszél arról, hogy mennyire szégyelli, hogy
ilyen buta: a harmadik felvonásban az Horace-nak írt levélben és az utolsó felvonásban, amikor titokzatos kísérője leple alatt Arnolphe-ot fedezi
fel. A levélben leírja, hogy mennyire nincsenek nyelvi eszközei arra, hogy
kifejezze az érzéseit, és hogy ez mennyire zavarja. Azt is tudja már, hogy
egy csomó dolgot nem ért, így teljes bizonytalanságában a megérzéseire
hagyatkozik: képtelenség, hogy Horace szavai hazugok legyenek, hiszen
annyira megérintették őt. E levélben bizonyságot tesz arról is, hogy képességei nem ítélnék tudatlanságra, finom iróniával írja magáról, hogy
minden ravaszság nélkül való, pedig éppen a levél a bizonyíték arra, hogy
ha kell, tud ravasz lenni. Az utolsó felvonás szenvedélyes kifakadásában
épp azokat a kifejezéseket használja magára, amikkel az első jelenetben
Chrysalde jellemezte az Arnolphe leírása szerinti ideális feleséget: ostoba, buta, tudatlan. A szavak visszatérése is jelzi, hogy a darab végére
Ágnes rengeteget fejlődött és tanult, amiért Horace-nak tartozik hálával.
A legfontosabb változást az életében Horace nem is csak érzelmi szempontból jelenti, hanem mert megnyitotta számára a tudás felé vezető
utat. A szerelmi szál mellett tehát kibontakozik Agnès öntudatra ébredésének folyamata. Felismerve, hogy mennyire tudatlan, már meg is teszi
az első lépést önmaga megismerése felé.
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„Azt írta az öreg:
És ni, hogy felnyitom a szemem a hosszú éveket pillanattá zsugorító időben, a legnagyobb ámulással veszem észre, hogy meghíztam, és a nagy
diófa alatt heverek vastagon és kacagva, és a két kislányom a fűben csicsereg mellettem és körülöttem - meg ne sokallják az irigy Istenek - a boldog
mának…
- Irigy Istenek? - képed el Csibe e szentségtörő kifejezésen - az anyja szemit!
Olyan spontán tör ki belőle a csodálkozás, hogy akaratlanul a Móricz
Zsigmond által annyira kedvelt szólás szalad ki a száján. S tényleg volt ebben az önkéntelen felkiáltásban valami kedves, ugyanakkor persze valami végtelen primitív is. Ez a két szó a legnagyobb csodálkozás kifejezője.
Most először hallottuk tőle ezt a kiszólást. Előttünk eddig soha ki nem ejtette. Valószínűleg már az öreggel való barátság legelején rájött, hogy ezt
úri társaságban nem való mondani, s hamarosan elhagyta. Mi már csak
a novellákból, s az öreg sűrű emlegetéseiből ismertük. Később az öreg jelenlétében továbbra is alkalmazta ezt a kiszólást. Alkalmazta, szó szerint
véve a szót, mert hogy az öregnek ez annyira tetszett. Csibe igyekezett is
minduntalan mondani, nem bízva rá a véletlenre, hogy kiszalad-e a száján
magától. Erőltette, hogy az öreg tetszését vagy derűjét felkeltse. Vagy, hogy
magára terelje a figyelmét. S így elkopott a még akkor annyira mélye belőle fakadó szólás. Persze ez volt egyúttal Csibénél a természetes fejlődés is,
mivel hogy lassan-lassan megszűnt olyan primitív lény lenni.”
(Kálmán Kata: A Csibe-ügy)

Hans Bellmer:
Self with Doll, 1936.
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„A házasság két ember szerződése az életre. Elmondom, hogy mit nyújthatok neked és elmondom, hogy mit várok tőled - - - Nem szeretném, ha azt
hinnéd, hogy az életed mellettem merő boldogság lesz. Értsed meg idejekorán, hogy el kell készülnöd a lemondásra, a hétköznapi gondok elviselésére, untató, ha nem is súlyos kötelességek teljesítésére”. És azt is mondja:
„Nem szeretem az úgynevezett divathölgyeket és nem akarom, hogy nőm
szerepet vigyen a társaságban. Ha fölveszed a Sárkány Józsefné nevét,
lemondasz a magad egyéniségéről”. Még nem vagyunk készen: „Én nem
vagyok féltékeny természetű ember. Vétenék mind a kettőnk ellen, ha el
tudnám képzelni, hogy te valaha okot adhatnál nekem a féltékenységre.
Most nincs is szó a féltékenységről. Bizonyos dolgokban azonban nagyon
büszke, vagy ha úgy tetszik, hiú vagyok. A nőnek, aki az én nevemet viseli, királyi trónuson kell ülnie a férfiak feje fölött. Oly magasságban, ahová
nem férkőzhetik egyetlen tiszteletlen gondolat sem. Neked soha, érts meg
jól! soha sem szabad leszállanod a magasságodból; tréfából sem; álarcosan sem; a nevednek, Sárkány Józsefné nevének, oly tisztán és kevélyen
kell ragyognia, mint a drágakőnek. Megértettél?”
(Herczegh Ferenc: Lélekrablás)
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„Én most téged feleségül veszlek, te pedig hálád adsz érte a Mindenhatónak,
hogy ilyen szerencsés vagy. Érted? Jusson eszedbe a származásod, és foglald imába a nevem, amiért kivakartalak a paraszti sorból, és a tiszteletreméltó polgárnő rangjára emeltelek. Használd ki az új milliő nyújtotta
előnyöket, és azt, hogy egy olyan nagy formátumú sármőr kegyeit élvezheted, mint amilyen én vagyok, aki vagy húsz igen jó partit hagyott veszni
miattad, mig sziveskedtél végre felnőni.
Mindig észben kell tartanod, hogy nélkülem egy senki vagy. Ezért értékeld
a helyzetedet, tisztességesen viselkedj, és sose hozz rám szégyent. Értve
vagyok? A házasság, Ágnes, nem tréfadolog. A feleségi rang sok szigorú kötelességgel jár,
és ha jól gondolom, nem azért szeretnéd megszerezni, hogy aztán haszontalan szórakozással töltsd az időt. A női nem a függőségre termett. A férfinél van a teljhatalom. Annak ellenére, hogy a társadalom két félre oszlik, ez
a két fél távolról sem egyenlő. Az egyik a domináns fél, a másik az alárendelt, az egyik az uralkodó, míg a másik a szolga.”
(A nők iskolája, Arnolphe. III. felvonás, 2.jelenet)
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Véronique Sternberg francia színházelméleti szakember szerint a komikus szereplő definíciójának alapja a megváltoztathatatlanság. Hősnőnk
nem felel meg ennek a definíciónak: nem szorítható bele egyetlen hagyományos vígjátéki típusba, és nem is nagyon nevetteti meg a közönséget.
Ez a többi szereplő feladata. Ám azért tartozik a komikus világba, mert ő
az események irányítója, különböző módszerekkel és mértékben, de ő
írja és rendezi a történetet.
A vígjátéki női főszereplő nem próbál férfias vonásokat magára ölteni annak érdekében, hogy megszerezzen magának egy darabka hatalmat. Épp
ellenkezőleg, a leginkább sztereotipizált női vonásaikat hangsúlyozzák,
hogy megtévesszék a férfiakat. Hogy elaltassák ellenfelük bizalmatlanságát, látszólag pontosan annak elvárásai szerint viselkednek, így a háttérben nyugodtan tevékenykedhetnek. Ez a kifordított taktika különösen
elengedhetetlen, amikor a nő teljes elnyomásban kényszerül cselekedni,
mint Ágnes. Arnolphe nőkről alkotott gondolatai korabeli klisékből származnak. Szerinte a társadalmi élet és az oktatás ravasszá és hazudozóvá
teszi a nőket, akik eredendően ártatlanok és buták. Ezen kívül nagyon is
egyértelmű képe van a társadalmi szerepekről, a nő sorsa csakis az alávetettség és a teljes függés lehet. Véleményét a darabban többször ellentmondást nem tűrően ki is fejti.
Ezzel a meggyőződéssel szemben harcolva Ágnes kénytelen cseles
megoldáshoz folyamodni: hatékony, ám paradox módon éppen annak
köszönhetően vívja ki szabadságát, hogy kissé eltúlozva hangsúlyozza
magában azokat a női vonásokat – passzivitás, alárendeltség, gyengeség, ártatlanság – amit elvárnak tőle. Ezeket a kliséket használja fegyverként a férfiak elleni harcban.
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Molière idejének patriarchális társadalmában az egyház szigorúan meghatározza a nők helyét a társadalomban, akiknek sem lehetőségük,
sem joguk nincs az önálló létezésre (még ha árvák is). A szerző házias,
személyes környezetben mutatja hősnőjét, miközben házimunkával van
elfoglalva. Ágnes feltehetően Arnolphe távollétében mást sem csinált,
csak varrt. A harmadik felvonásban felolvasott maximák is megerősítik,
hogy a nő egyetlen feladata a férje szolgálatában végzett házimunka. Egy
feleség nem fogad látogatókat. A női tér elzártsága/bezártsága is szimbolizálja magánéletének behatároltságát. Persze tudjuk, hogy Ágnes ezt
a bezártságot átfordítja, és a rendelkezésére álló teret az örömök színterévé változtatja, a saját „magánterületévé”, ahová csak Horace-t engedi be titokban.
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Arnolphe és Ágnes kapcsolata értelmezhető úgy is, mint egy zsarnok
uralkodó és elnyomott alattvalója viszonya. Az öreg hatalomvágya, a
lány akaratának és függetlenségének teljes elnyomása, az általa kitalált
törvények fenséges kijelentése, és azok megtámogatása az egyház előírásaival, mind az abszolút monarchia politikai berendezkedésére emlékeztetnek. Vele szemben Ágnes, aki nem hagyja magát megfélemlíteni,
aki bátran megkérdőjelezi az ideológia megalapozottságát, aki függetlenül cselekszik, képviseli a szabadgondolkodók szellemiségét. Ha ezen a
szinten értelmezzük a darabot, akkor Ágnes a szabadgondolkodók győzelmét jelképezi a kártékony, dogmatikus abszolutizmus felett. A patriarchális figurára tehát tekinthetünk mint egyszerű akadályra a szerelem
útjában, vagy a hatalommal való visszaélés metaforájaként. A nő felett
gyakorolt elnyomó hatalom ebben az esetben egy sokkal tágabb értelemben vett politikai és társadalmi erőszak megnyilvánulása.
„A távolléttel kapcsolatos tilalmak. Az idősebbek többnyire tudják,
hogy a gyermekeket veszély fenyegeti. Maga a levegő is ezernyi titokzatos veszéllyel és szerencsétlenséggel telített körülöttük. Az apa vagy a férj,
amikor eltávozik, vagy gyermekeit elengedi otthonról, tilalmakat állít fel.
A tilalmakat természetesen megsértik, megszegik. Ez néha villámcsapásszerűen idéz elő valamilyen szerencsétlenséget: a kertben sétáló szófogadatlan cárkisasszonyt elrabolja a sárkány, a szófogadatlan gyermekeket
elvarázsolja egy boszorkány a tónál, és máris fehér kacsák képében úszkálnak. A katasztrófa nyomán válik a mesei történet érdekessé, az események
most kezdenek kibontakozni.
A tiltások közül bennünket egyelőre csak egy érdekel: a ház elhagyásának
tilalma. »Sokszor mondta, parancsolta neki a herceg, hogy ne hagyja el a
magas toronyszobát«. Vagy: »A molnár pedig, amikor a dolga után menne,
megfenyegeti: ‘Te, kislány, sehova ne menj!’«; »Lányom, lányom! [...] Légy
okos, ne menj ki az udvarból!« … Azt gondolhatnánk, hogy a szülők szokásos, gyermekeik iránti gondoskodásáról van szó, hiszen amikor elmennek,
megtiltják, hogy a gyerekek kilépjenek az utcára. Ez azonban nem így van.

A NŐK ISKOLÁJA

19

Itt valami más okot kell keresnünk. Amikor az apa rábeszéli a leányát, hogy
»még a lépcsőre se menjen ki«, »ne hagyja el a magas toronyszobát« stb.,
akkor nem pusztán veszélyt érzünk, hanem valamiféle mélyebb rettegést.
Olyan erős ez a rettegés, hogy a szülők nem egyszerűen megtiltják gyermekeiknek a távozást, hanem mindig be is zárják őket, ráadásul nem is egészen szokásos módon. Magas toronyba, »oszlopra« ültetik, föld alá zárják
őket, és a föld alatti üreget gondosan elegyengetik a föld színével.”
(Propp: A varázsmese történeti gyökerei)

Moliére
Arnolphe
szerepében
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ROZINA

(az erkélyen áll bezárt redőnyök mögött. Énekel):
Éltem oly magányos árva
E zord falak közé bezárva,
Egyhangún szállnak bús napok
S én rab vagyok, jaj, rab vagyok.
A napsugár se lelhet rám,
Kitiltá azt is gyámatyám,
Az életem vigasztalan,
Csak sírok, sírok hasztalan.
Éltetőm, egyetlen reményem,
Hogy eljő majd szerelmem értem
És e szörnyű emlék elmerül
Ha szívem vágya teljesül.
(Beaumarchais: A sevillai borbély, ford. Hevesi Sándor)
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A darabban uralkodó nyelvhasználat a férfiaké. Ágnesnek a darab elején fogalma sincs a szavak lehetséges többletjelentéséről. Nem érti sem
a költői képeket, sem az erotikus célzásokat. Emancipációja éppen ennek
a tudásnak a megszerzéséről szól. Csak úgy kerülhet egyenlő pozícióba,
csak úgy játszhatja ki, boríthatja fel az érvényes rendet, hogy megtanulja
érteni és használni a szerelem nyelvét, és ez elég gyorsan sikerül is neki.
De milyen céllal ábrázolja a szerző a társadalmi rend felborításának lehetőségét? Az aktuális berendezkedéssel szemben lehetséges alternatívákat javasol-e vagy éppen csak elszórakoztat e határfeszegető játékokkal,
aminek valódi következménye úgysem lehet, hiszen a vígjáték nem komolyan vehető fikciós világában játszódik? Komolyan vehető-e a női
szerep újradefiniálása egy olyan fikciós műfajban, mint a komédia? Ez
a határokat feszegető gondolat nem korlátozódik-e csak a darabban bemutatott látszat-világra?
Jean Emelina szerint a vígjáték a „következmények nélküli rendetlenség”
műfaja, elfogadjuk, hogy a feje tetejére állítja a világ rendjét karnevállá
változtatva a valóságot, de csak mert ártalmatlan marad. A nők iskolájában az esküvő nem jelent behódolást annak a rendnek, ami ellen küzdött
a hősnő. Sőt, végképp megbuktatja azt, kiragadva Ágnest gyámja karmai
közül. Szabadságharca eléri célját, amely cél viszont sosem a fennálló
rend felfordítása volt. Ágnes nem akarja elfoglalni a férfi helyét, csak el
akar menekülni egy őt eltaposni szándékozó erő elől. A végkifejlet tehát
nem erősíti meg a rend felborulását. Csak megmutatja, hogy van lehetőség a társadalom legelnyomóbb erőinek a kijátszására. Ugyanakkor
viszont az is fontos, hogy a deus ex machina-típusú közbelépés nélkül
Ágnesnek nem lett volna esélye, hogy elkerülje sorsát, hiszen Horace épp
Arnolphe-ra bízza őt a szöktetős jelenetben. Csak a véletlen játéka menti meg, azzal, hogy felfedik származását, és azt az örömteli egybeesést,
hogy éppen Horace-t szánták neki férjül. Az addig lázadónak hitt vágy
pont egybeesik a patriarchális rend előírásaival.
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A darab az érvényes patriarchális rendnek két arcát mutatja: a berögzült
és a progresszív változatot, ezzel is tanúskodva arról a változásról, ami
a XVI. és XVII. századi társadalmak gondolkodásmódjában végbement.
Ahogy Mario Baratto írja: „a nő a változó társadalmi rend felborulására
különösen érzékeny szereplő, aki elsőként jeleníti meg annak ellentmondásait”. Olyan változásokat és ellentmondásokat is, amelyek személyén
jóval túlmutatnak.
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Betty Broadbent
amerikai artista,
1930’as évek

Arnolphe egy generációs konfliktus szereplője is. A régi rend megrögzött
híveként az egyházzal karöltve igyekszik küzdeni a világi körök új értékrendje ellen, amit épp a nála jóval fiatalabb Horace képvisel. Ebben
a harcban is bukásra van ítélve. Egy harmadik szerepétől, az apai szereptől
és hatalomtól is megfosztják a darab végén, hiszen megérkezik Enrique,
az igazi apa. És társadalmi felkapaszkodásáról sem vesz tudomást senki,
hiszen mindenki következetesen a régi nevén szólítja, Chrysalde-ot leszámítva. Jellemének megrögzött maradiságából következik, hogy esélytelen a társadalmi felemelkedésre. Enrique vele szemben pont arra példa,
hogy aki a kor szellemének megfelelően kellőképp rugalmas, ambiciózus
és hódításra termett, annak van lehetősége a társadalmi felemelkedésre,
mert beleillik az épp kialakulóban lévő új (gyarmatosító törekvésekkel is
jellemezhető) társadalmi elitbe.
A darab tehát a XVII. század második felében kialakuló modern társadalom erőinek győzelmét hirdeti, melyben a felvilágosult, hódításra termett
polgárság kezdi elfoglalni az őt megillető helyet. A női szereplő sorsa is
ezt az átmenetet jelképezi, a múlt értékeit képviselő figura hatalma alól
kibújva az új, haladó értékrend képviselői, Horace és Enrique mellett találja meg a helyét.
Anne Teulade, Malika Bastin-Hammou, Véronique Lochert, Lucie Comparini, Bénédicte LouvatMolozay, Vlagyimir Propp, Kálmán Kata, Mikszáth Kálmán, Sue Taylor és mások nyomán.
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SZEREPLŐK
ARNOLPHE, MÁS NÉVEN MONSIEUR DE LA RÖNK
ÁGNES, ÁRTATLAN LÁNYKA, ARNOLPHE NEVELTJE
HORACE, ÁGNES SZERELME
ALAIN, ARNOLPHE INASA
GEORGETTE, ARNOLPHE SZOLGÁLÓJA
CHRYSALDE, ARNOLPHE BARÁTJA
ENRIQUE, CHRYSALDE SÓGORA
ORONTE, HORACE APJA, ARNOLPHE BARÁTJA
KÖZJEGYZŐ
PINCÉR

ALKOTÓK
MÁTÉ GÁBOR
RUJDER VIVEN E.H.
TASNÁDI BENCE
ÖTVÖS ANDRÁS
JORDÁN ADÉL
BÁN JÁNOS
VAJDAI VILMOS
SZACSVAY LÁSZLÓ
DÉR ZSOLT E.H.
LESTYÁN ATTILA E.H.

NYERSFORDÍTÁS
SZÖVEGKÖNYV
DÍSZLET
JELMEZ
ZENEI SZERKESZTŐ
VILÁGÍTÁSTERVEZŐ
DRAMATURG
ASSZISZTENS
RENDEZŐ

TIMKOVICS DORKA
ZÁVADA PÉTER
KHELL ZSOLT
SZAKÁCS GYÖRGYI
VAJDAI VILMOS
BÁNYAI TAMÁS
RADNAI ANNAMÁRIA
TIWALD GYÖRGY
ASCHER TAMÁS
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