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em tudom, vannak-e még, mondjuk,
két-százan e honban, akiknek a rég
elhunyt Arthur Adamov neve mond
valamit. Martin Esslin alapművében pedig

külön fejezetet szentel ennek a csodabogárnak, aki a
belül füles bögrénél is faramucibbat talált fel: a mar-
xista abszurdot. Nos, az örmény származású
francia osztotta a drámaíró rendelkezésére álló
tématárat két csoportra: a gyógyíthatóra - vagyis a
társadalmi bajokra, osztályellentétekre,
egyenlőtlenségre, kizsákmányolásra - és a
gyógyíthatatlanra: a születésétől fogva halálra
ítélt ember kozmikus tragikumára, és ennek
alapján sajátos sorrendiséget állított fel, mondván:
„A kommunizmus felé csupán azért fordulunk, mert
egy napon majd, amikor egészen közel jut
magasztos célja megvalósításához -

azaz legyőzi az emberek közti árucserét terhelő
ellentmondásokat -, óhatatlanul beleütközik a
dolgok természetéből fakadó nagy »nem«-be,
amelyről küzdelmei során úgy hitte, nem kell tu-
domást vennie. Amikor majd az anyagi akadá-
lyokon felülkerekedtünk, s az ember többé nem
csaphatja be magát boldogtalanságának igazi
oka felől, valamennyiünket elfog a nagy szoron-
gás, amely annál hatalmasabb és termékenyebb
lesz, mivel immár kibontakozásának minden
gátját levedlette." Igazán szép okfejtés, melyet
szentségtörően így summázhatnánk: ha majd

Rudolf Teréz, Psota lrén és Egri Kati az Albee-
darabban

mindnyájunknak meglesz mindenünk, ami kell,
akkor kezdhetünk igazán félni a haláltól.

Nos, mint kiderült, nem kellett addig várnunk.
A látszólag gyógyítható, történelmileg percek-
nek nevezhető időn belül, úgyszintén gyógyítha-
tatlannak bizonyult, és egyelőre úgy fest: az illú-
zióik szétfoszlása miatt sértődött drámaírók - a
megelőző korszak nagyjai - el is fordultak az
egész komplexumtól. Ellentétben a klasszikus
abszurdokkal, akik mindig is az adamovi gyógyít-
hatatlanra korlátozták magukat - halódik a király,
Winnie az egyre magasabbra emelkedő ho-
mokkupacba temetve, a játszma örök vége -, a
gyógyíthatónak hitt gyógyíthatatlan egykori
megszállott analizálói újabban neofita szenve-
déllyel vetik magukat a „condition humaine"-re.
Mellesleg nem sok sikerrel. Beckett és lonesco
elírták előlük az örök Akárki modern változatait, s
állítom, a fegyverletétel ellen makacsul tovább
berzenkedő Kárpáti Péter többre ment a témá-
val, mint Arthur Miller és Edward Albee, akik A
salemi boszorkányok, Az ügynök halála, a Pillan-
tás...; illetve a Nem félünk a farkastól, az Ameri-
kai álom, az Érzékeny egyensúly világából
ugrottak fejest a nem éppen meglepő, bár
kétségkívül örökké aktuális felfedezésbe: bizony,
halandók vagyunk mindahányan, s az évek
szállnak, mint
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a percek... (S talán az sem véletlen, hogy a Há-
rom magas nő éppen a kisebb jelentőségű, de
korábban ugyancsak a kritikailag szemlélt társa-
dalmi konfliktusoknak elkötelezett Martin Wal-
sert csábította német fordításra. Úgy látszik, ő is
rájött...) Még bizonyításra vár azonban, hogy ez
a felismerés - ha eltekintünk az abszurdok kivé-
teles és igen hamar le is zárult drámatörténeti
pillanatától - drámailag valóban gyümölcsöztet-
hető-e.

Albee, aki hatvanas ével elején írta a Három
magas nőt, mindenesetre őszintén borzong. De
azért nem annyira, hogy tudatos kompozícióval
két nagy csapdát is ránk ne kattintson. A darab
első része naturo-realista, kissé gusztustalan,
sivár életkép, amelynek mondatai akkor is köz-
helyesek, ha a konstelláció új. Egy kilencvenkét
éves, virgoncul és maliciózusan halódó matróna,
egy középkorú, fanyar és bisszig, de egyszers-
mind emberséges fizetett alkalmazott, ápolónő
és társalkodónő egy személyben, valamint egy,
alkalmi megbízatásban eljáró huszonéves ügy-
védbojtárlány vetődnek egymás mellé a színpa-
don, hogy az aggság tragikomikus-groteszk
megnyilatkozásait éljék, figyeljék és kommentál-
ják az előreláthatóságában is váratlanul bekö-
vetkező felvonásvégi szélütésig. A nézők reakci-
ója változó, de motívumaik legkevésbé sem mű-
vésziek: van, aki a médiában is rákapcsol az
ilyen témákra, érdeklődésből, mazochizmusból,
vagy mert jók az idegei, van, aki egészségesen
vagy betegesen óvja magát az ilyesmitől -
eszerint és csakis eszerint olvasható le az arcok-
ról, hallható ki a megjegyzésekből elismerés
vagy viszolygás. Igazuk is van; ez nem művé-
szet, csak jó iparosmunka, legföljebb nem édes-
kés mártással leöntve, mint mondjuk a Miss
Daisyben, hanem fanyar fűszerekkel palástolva a
- pardon - hullabűzt.

A második rész aztán tartogat egy klasszikus
coup de théâtre-t és egy igazi meglepetést. Íme a
coup de théâtre: a szünet után visszatérő közön-
séget a két fiatalabb szereplő mellett egy, az ágy-
ban fekvő félelmetes, felkötött állú félhalotti maszk
fogadja: látszik, hogy - adott esetben - Psota
Irén vonásait önmagukból kiforgató mesterséges
álarcról van szó, de miért ne viselhetné maga a
színésznő? És lám, néhány perc múlva jobbról
belibben maga a színésznő, mint A. ragyogó
elegánsan, ha nem is megifjodva, de épen,
egészségesen, még az első felvonásban törött
karja is begyógyult, nem vonszolja magát,
egyszer sem pisil be, friss, fürge, szellemes - a
kilencvenkét esztendeje tartó létezésnek
mintegy salakmentesített kvintesszenciája.
Aztán még néhány perc, és a legfafejűbb néző
is átlát a nagy megle-

petésen: a három nő valójában ugyanaz a sze-
mély, három különböző életkorban: aki még
semmit sem tud, aki azt hiszi, már sokat tud, és
aki már valóban tud mindent. Az első a másik ket-
tőt, a második a harmadikat faggatja arról, ami
még előtte áll, ekként összerakódik egy - valljuk
be - különc részleteiben is meglehetősen baná-

lis élet (hogy úgy mondjam, szeretett, meg
csalódott, szeretett újra, s akkor már ő csalt),
majd végső tanulságként konfrontálódik a
három boldogságvízió. Én még előtte állok az
igazi boldogságnak, reménykedik a huszonhat
éves; én most jutottam el a beteljesüléshez,
kérkedik az ötven-két éves; nem tudtok ti
semmit, mondja a kilenc-
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venkét éves: az igazi boldogság az, amikor már
túl leszünk az egészen. Élni időnként szép;
meg-halni maga a gyönyörűség. (Vagy pont
fordítva, gondolhatják hozzá a nézők, akiknek
elhanyagolható töredéke jutott túl a
kilencvenedik évén.)

Betűrágó kötözködés lenne azon tűnődni: mi-
ért éppen ez a három nő - egy gazdag beteg,
egy fizetett alkalmazott és egy véletlenül beté-
vedt ügyvédkisasszony - lenne szenthárom-
ságként egylényegű; ilyen alapon bármilyen há-
rom, különböző életkorú nőt vagy - miért is ne? -
férfit is össze lehetne így hozni, de hát éppen
erről van szó: az első részben még hagyomá-
nyosan felvezetett s egyénekként tételezett sze-
replők a másodikra akárkivé, pontosabban akár-
kivé összeilleszthető akárkikké szublimálódnak.
Nem is ezt a látszólagos logikai bukfencet ve-
szem zokon Albee-tól, hanem azt, hogy az ab-
szurd dramaturgia alapeleme, a kép, amely a
mondandót sűríti - itt, de csak a második rész-
ben: a három különböző életkorú nő közös szín-
padi térbe s egyetlen fiktív személyiségbe zárva -
, semmit nem ad hozzá lonesco és Beckett nagy
metaforáihoz, inkább csak felhígítja realista és
társalgási részletekkel (jobban emlékeztetve
Loleh Bellon hasonló üzenetű lektürdarabjára, a
Csütörtöki hölgyekre, mint, mondjuk, az ó, azok a
szép napokra), például az érzékcsiklandón
részletezett három nagy „set piece"-szel, azaz
három, zárt betétként kiemelt, módfelett pajzán
szexuális anekdotával. (No persze ezért is nők
az akárkik; náluk forog ugyebár az élet a körül a
testrész körül, amelyre az amúgy pingvinszerű,
félszemű férj az arany karkötőt aggatja, ameddig
aggathatja - az ilyesmitől minden nézőtér fel-
pezsdül.)

Albee bizonyára kiírt magából egy démont;
megtudható, hogy A. alakját saját, gyűlölt és cso-
dált nevelőanyjáról mintázta, akinek jelenléte
kisfiúkora óta évtizedekig nehezedett nyomasz-
tón az életére, s ha élt benne bűntudat is, azt a
hálátlan fiú büntetőn hálátlan némaszerepében
vezekelte le. A színházakat azonban aligha a
szöveg jelentősége vonzhatja, inkább a három
zamatos női szerep: egy sztárformátumot igény-
lő, egy igazán jó és egy inkább pályakezdőkre
méretezett.

A. szerepére nálunk is akadt sztár: Psota lrén.
Aki eléggé öntörvényű és önsúlyú személyiség
ahhoz, hogy ennyi évtizedes nézőtéri ismeret-
ség után így kelljen elfogadni, szinte már mind-
egy, hogy lelkes elismeréssel-e avagy manírjai
iránti több-kevesebb ellenérzéssel. Albee ere-
deti figurája csikorgósabb, keményebb, zor-
dabb. Íme egy szerzői utasítás (saját
fordításomban): „(Lekicsinylőn nevet.) Nem
tudom, miről beszél. (Szünet.) Különben is.
(Csend; aztán sir-ni kezd. A másik kettő hagyja.
A sírás önsajnálattal kezdődik, aztán öncélúan,
maga a sírás kedvéért folytatódik, végül dühbe
és öngyűlöletbe

csap át, amiért muszáj sírnia. Mindez jó ideig el-
tart.)" Nos, Psota nem így hangszereli számait,
hanem sokkal könnyedebben, frivolabban, öni-
ronikus modorosságokkal, a nevettetésre hajtva
(sikerrel), de mindenképp formátumosan.
(Egyébként látatlanban lefogadnám, hogy a lon-
doni A., Maggie Smith is hasonlót játszhatott.)
Óriási rutinnal még kínos szövegzavarait is be-
építi a játékba: olyan parancsolón förmed a sú-
góra vagy épp partnereire a végszóért, mintha
ezzel a szolgálattal is tartoznának neki: A.-nak, a
gazdag dámának és Psotának, a sztárnak.

Egri Kati bizonyára nem a szerepkörváltás
kínjai miatt húzódott újabban félre a reflektor-
fényből, hiszen ő soha nem volt klasszikus naiva;
mindenesetre most ismét igazolja bámulatos ké-
pességét a folyamatos, hiteles és mégis frap-
páns színpadi jelenlétre. Aki hajlandó vagy ké-
pes Psota csillagszórószerű hideg sziporkázá-
sáról átkoncentrálni az ő B.-jére, csodálattal álla-
píthatja meg, hogy ha nincs szövege, akkor is
minden gesztusával, arcjátékával éli a maga fa-
nyar, csodát nem remélő, már sok zúzódást vise-
lő, de a maga erejében még mindig bizakodó,
egyszerre ironikus és együttérző középkorú nő-
alakját. Szép, bensőséges alakítás, egy egészen
más regiszterben, mint a Psotáé.

A harmadik szerep, C.-é, a fiatal lányé, igazá-
ból hálátlan, mert arról szól, hogy a figura nem
tud semmit, és Albee a permanens csillagsze-
műségnek ezt a meglehetősen monoton attitűd-
jét csak egyetlen egyéni sajátossággal igyekszik
ellensúlyozni: a fiatal ügyvédnő öncélú s a gaz-
dag ügyféllel szemben nem is indokolt pikírt pi-

varázsfuvola története - szerencsére
nálam avatottabb gondolkodók szerint is -
kusza. Schikaneder, a szövegíró menet
közben változtatta, dobálta az epizó-
dokat, átabotában született az egész lib-
rettó.

De kit zavar ez? Kétszáz éves hibákat
erénnyé patináz az idő, s ami még fontosabb: a
muzsika, a hangulat, a kiszűrődő bölcselet, a
zene révén feltáruló mélységek erősítik,
szilárdítják, magukhoz hasonítják a szövegvázat
is, s egyedülállóan harmonikus, megrendítő
élménnyé olvad össze a zene és a néhol esendő
cselekmény.

maszkodásával. Rudolf Teréz az egyetlen, aki
nem is kombinálhatja a metaforát egy hús-vér fi-
gura színeivel, s pőre metaforaként eléggé fe-
szeng is a színpadon.

Schäffer Juditnak az első részben lilás-mály-
vaszín, a másodikban kékes-szürkés-törtfehé-
res színátmenetes jelmezei nagyon
tetszetősek; ilyen is lehet az egylényegű
hármas (meg még sok másféle is).

A színlap a rendező nevét is feltünteti. Rozgo-
nyi Ádám korrektül lebonyolította az előadást, de
sem egyéni értelmezéssel nem tolakszik elő,
sem az előadás és a színészi játék stílusegysé-
gével nem bíbelődik. Elfogadta, hogy ez itt első-
sorban három (no, mondjuk, két és negyed) há-
lás szerep; töltsék ki a körvonalakat a színész-
nők, alkatuk s kedvük szerint. A néma fiúszerep-
lőből (Földi Tamás) azonban legalább valamiféle
további metaforát faraghatott volna; így marad
egy suta alak, egy megnevezhetetlen színű fakó
folt a palettán.

Mi, közönség ezen az estén két dolgot tudhat-
tunk meg: az egyik, hogy hol tart ma Edward Al-
bee, a másik, hogy akárhány évesek vagyunk,
bizony meg fogunk halni. Nézője válogatja, hogy
e két dologra ki mennyire kíváncsi.

Edward Albee: Három magas nő (Budapesti Kamara-
színház Shure Stúdió/a)
Fordította: Prekop Gabriella. Díszlet: Kézdy Lóránt.
Jelmez: Schäffer Judit. Dramaturg: Szokolai Brigitta f.
h. Rendező: Rozgonyi Ádám.
Szereplők: Psota lrén m. v., Egri Kati, Rudolf Teréz,

Földi Tamás.

Annyi Varázsfuvola-feldolgozás után (a
legutóbbi Szolnokon Szikora János rendkívül
érdekes megközelítése volt) most ismét van
egyszer-re kettő: a Radnóti Színházban és a
Bábszínházban. Szokatlanságukat nem e két
helyszín határozza meg, inkább az, hogy a
Radnótiban film-rendező, Gárdos Péter nyúlt
hangsúlyozottan a szövegkönyvhöz, azaz a
prózai változathoz, míg a Bábszínházban prózai
rendező, egyben az új igazgató, Meczner János
a mozarti zeneműhöz. Ezekből az
intermediális-szakmaközi kalandozásokból
számtalan új lehetőség eredhet, új fel-
ismerések, árnyalatok, rátalálások, asszociáci-
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