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dward Albee kétségtelenül azok közé a dráma-
írók közé tartozik, akik igen nehezen váltak
prófétává saját hazájukban; elsô darabját, az Ál-

latkerti történetet egyetlen színház sem vállalta New
Yorkban, a kocka csak akkor fordult, amikor Nyugat-
Berlinben és Olaszországban hangos sikert aratott.
Az európai pozitív visszhang után a fiatal írót már az
Egyesült Államokban is ünnepelni kezdik, ám máig
leghíresebb, Nem félünk a farkastól címû alkotásával
váratlan botrányt robbantott ki. A Billy Rose Theatre
1962-ben mutatta be a mûvet, az elôadáson részt vett
egy fiatal színházkritikus: Richard Schechner, a ké-
sôbbi színházcsináló és jelentôs teoretikus. Az ítészt
teljes mértékben sokkolják a látottak, s tapasztalatá-
nak a kor egyik legjelentôsebb folyóiratában, a The
Tulane Drama Review-ban ad hangot. Érdekes módon
azonban a bírálónak nemcsak esztétikai problémái
vannak Albee szövegével (merthogy az elôadás alap-
ján egybôl a szöveget ítéli meg); miután fáradhatatla-
nul sorolja, hogy a Farkas, ami egy „intellektuális ki-
terjedés, dramatikus feszültség nélküli” mû,  csak
azért lehet sikeres, mert az amerikai színház „morá-
lisan korrupt és vak”, végül kijelenti: „Elegem van a
morbiditásból és a szexuális perverzióból, melyek
egyetlen funkciója az impotens és homoszexuális
színház és közönség ingerlése. Elegem van Albee-
ból.” (Idézi Paller 2005, 176.).
Ez a szövegben váratlanul megnyilvánuló homofóbia

valamivel érthetôbbé válik, ha ismerjük a történelmi
helyzetet: David Johnson kiváló könyve, a The Lavender
Scare mutatja be, hogy a hidegháború során miként lett
egyre „népszerûbb” az a gondolat, hogy a melegek a
nemzetet belülrôl megbontani akaró, nemzetbiztonsági
kockázatot jelentô személyek. A fiatal színházkritikus
tehát levonta a következtetést, miszerint ha a homosze-
xuálisok a többségi társadalmat támadják, Edward
Albee pedig homoszexuális, akkor mûve ennek megfe-
lelôen provokatív és destruktív (Johnson 2004). 
Mindenesetre Schechner kifakadása ha nem is in-

dokoltabb, de érthetôbb lett volna akkor, ha az Állat-

kerti történet miatt következik be; hiszen itt az egyik
szereplô, Jerry bevallja, hogy valaha meleg volt („ho-
mokos, homokos, homokos bevallom akár harsonáz-
va, zászlólengetéssel”) (Albee 1971, 15.), illetve az
egész mû értelmezhetô egy hosszabb csábítási jele-
netként. Ám így továbbra is feltehetô a kérdés, hogy a
Farkast miként lehet a homoszexuális színház része-
ként értelmezni. Ha megpróbáljuk rekonstruálni a fi-
atal kritikus (paranoid) értelmezési horizontját, Albee
mûvét valamiképp a házasság intézménye ellen indí-
tott cinikus támadásként kell látnunk. Az alábbiakban
egy ilyen elemzéssel próbálkozom meg.
Alfred Kinsey amerikai férfiakról készített jelentése

nagy port kavart, ám a valódi botrányt e munka má-
sodik része (The Sexual Behavior of the Human
Female) robbantotta ki, ami már a nôkkel foglalko-
zott. Az 1953-ban kiadott mû ugyanis több tekintet-
ben mondott ellent a korszak „gyengébb nemmel”
kapcsolatos hivatalos koncepciójának. Ez utóbbi a nôi
szexualitást alapvetôen a passzív és receptív jelzôkkel
írja le; az ötvenes évek népszerû freudista pszichiáte-
rei, Maryna Franham és Ferdinand Lundberg szerint
a nô szerepe alapvetôen passzív, feladata az, hogy fér-
jét és gyerekeit maga elé helyezze, még akkor is, ha
ezzel önmagát veszélyezteti. A nô tehát alapvetôen
altruista: „aktivitásának középpontjában a fészekra-
kás és a gyermekek gondozása áll. Személyisége mé-
lyen intuitív mások irányában. Befelé forduló és pasz-
szív, minden energiáját a legszükségesebb dologra ál-
dozza, hogy saját testén keresztül biztosítsa az emberi
faj prokreációját. Férje ezzel szemben agresszív, a
külsô világ küzdelmei foglalják le. A nô színpada, ér-
dekeinek fókuszában pedig az otthon és a boldogság
megôrzése áll.”  (Fernham and Lundberg 1947, 257.)1
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1„Her central activities revolve around her nest building and child
rearing. Her personality is characterized by a deep intuitiveness about
others. She is inward and passive, her energies devoted to that deepest
of all needs, the procreation of the race of man through her own body.
Her husband, by contrast, is aggressive, occupied basically with his
struggles in the outside world. Her stage, the focus of her central in-
terest, is the home and its preservation and happiness.”
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Kinsey 1953-ban publikált jelentése, amely majd-
nem hatezer, az ország minden államából érkezô
alannyal készített interjú alapján született, azt tárta
fel, hogy a megkérdezettek többsége élt már nemi
életet a házasság elôtt, sôt, már azon kívül is. Ami a
leginkább sokkolóan hatott, az a fentebbi hivatalos
koncepció diszkreditálása volt: Kinsey jelentése
ugyanis határozottan cáfolja a nôi passzivitást.
Munkája világosan bemutatta, hogy a szexualitáshoz
való viszony szempontjából nincs különbség a két
nem között, hiszen a nôket pontosan ugyanannyira
foglalkoztatja a testiség, mint a férfiakat. 
A botrány természetesen nem maradt el, a tradicio-

nálisnak nevezett felfogás hívei több oldalról támad-
ták a jelentéseket, illetve az interjút készítôit és ala-
nyait. Miként azt Reumann bemutatja, két stratégia
vált népszerûvé. Az egyikben a bírálók a nôk azon „jól
ismert” tulajdonságaiból indultak ki, miszerint hajla-
mosak a túlzásokra, illetve a valóság kiszínezésére
(Reumann 2005, 102.). A támadók egy másik cso-
portja azonban azt igyekezett hangsúlyozni, hogy a
Kinsey által megkérdezett nôk valójában egy aberrált
kisebbség részei. Már a jelentés napvilágra kerülése
elôtt is volt olyan publicista, aki arról értekezett, hogy
minden nô, aki hajlandó a szexuális életérôl beszélni
egy idegennek, csak frusztrált és zavarodott exhibici-
onista lehet (idézi Reumann uo.). A mû publikálása
után a jelzôk egyre durvábbakká váltak, pszichiáterek
és házassági tanácsadók állították, hogy az interjúala-
nyok „perverz mazochisták”, sôt „prostituáltak” (vö.
Reumann uo.). Nem sokkal késôbb nôi magazinok, il-
letve házassági tanácsadó mûsorok különbözô rém-
történeteket kezdtek terjeszteni: például „Gina” ese-
tét, aki a Kinsey-jelentések hatására új szexuális tech-
nikák kipróbálását kérte férjétôl, ám a (normálisnak
ítélt) elutasító reakció olyan mélyen hatott rá, hogy
pszichikai válságba került (vö. Reumann 2005, 106.). 
Vagyis a nôk szexuális egyenlôségének puszta említé-

se is veszélyes a társadalom legfôbb értékére, a házas-
ságra nézve. Az ötvenes évek népszerû pszichológusai
számtalan tanulmányban értekeznek arról, hogy a há-
zasság az igazán megfelelô gyógyír a mentális betegsé-
gekre, s az egyedülállók éppen ezért sokkal fogékonyab-
bak a depresszióra, illetve különbözô neurózisokra. A
házasság sikerességéhez elengedhetetlen a megfelelô
szexuális élet, s az ötvenes évek „szakértôi” így felhatal-
mazva érezték magukat, hogy  tanáccsal segítsék a pá-
rokat. Reumann idéz olyan szexológiai cikkeket, ame-
lyek a rossz házasságot potenciálisan közveszélyes fak-
tornak tartják, hiszen a boldogtalan társak egy egész
közösséget is meg tudnak mérgezni (Reumann 2005,
150.). A házasságon belüli nemi élet szabályozása szin-
te nemzetbiztonsági érdekké lép elô.  Kinsey jelentései
így Pandóra szelencéjét nyitották ki, hiszen a szexszel
kapcsolatban aktivitást mutató nô a hagyományos struk-
túrák lerombolásával fenyeget. Egy ilyen „akarnok” fele-
ség a férj számára kezelhetetlenné válhat, hiszen példá-
ul olyan elvárásokat fogalmazhat meg, amelyeknek a
férfi nem tud megfelelni – ennek pedig könnyen há-
zasságtörés lehet a vége. De ami még ennél is fenyege-
tôbb, az a nôk „elférfiasodása”: amennyiben feleség és
férj között nincs különbség a nemi élethez való viszony
tekintetében, fennáll a veszélye annak, hogy másban

sincs, azaz a nôk férfiakra jellemzô tulajdonságokat ölt-
hetnek magukra, illetve átvehetik a maszkulin szerepe-
ket a családon belül. A jelentéseket követô recepció leg-
szórakoztatóbb részei a karikatúrák voltak, melyek a ku-
tatás családra gyakorolt hatásait „ábrázolják”. A rajzok
kedvelt poénja a férj szerepét átvevô feleség bemutatása;
például a férfi, miután elolvasta Kinsey jelentéseit, riad-
tan mosogatni és vasalni kezd. Hasonlóan népszerû
téma a külsô jegyeiben vagy testtartásában is férfiassá
váló nô alakja, mint az az alábbi képeken látható:

A „Kinsey-nôk”, ahogyan a bírálók nevezték a kuta-
tás alanyait, egyfelôl romlottak, narcisztikusak és haj-
lamosak a prostitúcióra, de még az enyhébb megfo-
galmazások szerint is elveszítik a tipikusan feminin-
nek tartott jellegzetességeket, s maszkulin vonásokat
öltenek magukra. A családra, mint arról már volt szó,
ez a típus alapvetôen veszélyes, hiszen felborítja a biz-
tonságot jelentô megszokott hierarchiát. 
Mindez a Nem félünk a farkastól címû drámához

Martha figuráján keresztül kapcsolódik. A szerzôi
instrukció szerint a karakter „nagydarab, de nem
kövér”; vagyis George felesége erôs, izmos felépítésû.
Minderre férje tesz is egy ironikus megjegyzést, ami-
kor Martha tánctudása kerül szóba:

GEORGE: Martháról egyszer volt egy dagerrotípia
az újságban… ó, talán huszonöt évvel ezelôtt… Ha
jól emlékszem, második lett valami hétnapos non-
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stop táncversenyben… csak úgy feszül a bicepsze,
ahogy öleli a partnerét. (Albee 1971, 192.)

Az eredeti szövegben nem egyszerûen arról van szó,
hogy Martha átöleli partnerét, hanem fel is emeli: „bi-
ceps all bulging, holding up her partner”. Vagyis a nôi
karakter azon a bizonyos fényképen minden tekintet-
ben férfias alakként tûnik fel; nemcsak izomzata miatt,
hanem azért is, mert a tánc során a férfi szerepét veszi
át, hiszen ô emeli fel társát, nem pedig fordítva. Az erô-
tôl duzzadó, izmait mutogató nôt láthatjuk itt, aki vala-
ha mint Rosie the Riveter az amerikai társadalom hôse
volt. Howard Miller híres rajzán a bicepszét mutogató
munkásnô hívta a gyárakba a nôket, hogy az emberhi-
ánnyal küszködô hadiipar gondjait megoldják. Rosie
jelmondata – „Képesek vagyunk rá” (We can do it) –
pontosan azt az üzenetet fogalmazta meg, amit késôbb
az amerikai politika oly veszélyesnek tartott: a nôk ké-
pesek átvenni a férfiak helyét, a társadalmi nem szere-
pei tehát konstruáltak, így semmi közük sincs a „ter-
mészetességhez” (Honey). Rosie valaha hôs volt, több
millió nôt inspirált, így nagy szerepe volt a háborús si-
kerben. A világégés lezárultával, illetve a nácizmus vég-
leges bukásának közeledtével azonban egyre több írás
szól arról, hogy bár az elkeseredett helyzetben szükség
van a szokatlan megoldásokra, Rosie-nak a béke idején
azonnal le kell tennie az ütvefúrót, s „visszanôiesedve”
fel kell vennie a háziasszony „normális” szerepét.
Amikor tehát Martha a magasba emeli a férfit, nevet-
ségesnek, groteszknek, sôt a hagyományos értékekre
veszélyesnek tûnik.

George csipkelôdését persze megelôzi egy másik
történet, mivel Martha nem sokkal a vendégek megér-
kezése után elmeséli, hogy véletlenül „kiütötte” férjét.
A nô apja bokszmeccsre hívta ki George-ot, aki nem
akart ebben részt venni, mire felesége felvette a
kesztyût, és megütötte férjét, aki elájult. Többször is
szóba kerülnek Martha alkoholfogyasztási szokásai, il-
letve az, hogy szerinte az ember akkor szórakozik jól,
ha hahotázik, vagyis „szétreped a nevetéstôl” (Albee
1971, 138.). Ráadásul már az udvarláskor is Martha ke-
rült maszkulin szerepbe, hiszen ô volt, aki „ott gub-
basztott a fûben” George ablaka alatt, „bôgött, és tíz
körmével marcangolta a gyepet” (Albee 1971, 168.)
Persze – és errôl késôbb még lesz szó – felmerül a

kérdés, hogy mennyire hihetünk ezeknek az elbeszélé-
seknek. (A hét napig tartó táncverseny ötlete például
elég hihetetlennek tûnik, Gerorge pedig nem mutatja
meg a kérdéses dagerrotípiát a vendégeknek). De akár
igazak ezek a történetek, akár nem, a fontos ebben az
esetben az, hogy George és Martha sajátosan „inverz”
párként mutatják be magukat a vendégeknek: a feleség
rendelkezik „férfias”, a férj pedig „nôies” vonásokkal.
Talán Schechner épp ezért látta „perverznek” a

mûvet, és sejtett homoszexuális szereplôket a színpa-
don. Véleményem szerint azonban Marthát transzvesz-
titaként olvasni épp olyan túlinterpretálás, mint
Blanche-ot nôi ruhákba öltözött férfiként értelmezni. A
darab provokatív jellege épp abban van, hogy a kor ret-
tegett nôalakját viszi színpadra, az asszonyt, aki férfi-
ként iszik, nevet és káromkodik, ráadásul tisztában van
önnön szexuális vágyaival: szégyen nélkül mesél házas-
ság elôtti kalandjáról egy kertésszel, valamint a nyílt szí-
nen csábítja el Nicket. Önmagában ez természetesen
nem provokáció, hiszen mindezt még úgy is értelmez-
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hetnénk, hogy a Farkas épp a propagandának megfele-
lôen a Kinsey-nô destruktív hatását részletezi. A karika-
túráknak megfelelôen e „típus” Albee színpadán is gro-
teszk jelenség, s láthatóan képtelen betölteni az otthon
békéjét és nyugalmát biztosító háziasszony szerepét.
A mû akkor válik szubverzívvé, amikor  George és

Martha ellentéteként épp egy olyan pár tûnik fel a
színpadon, amelyik tökéletesen megfelel a korszak
ideáljának. Nick sikert sikerre halmozó természettu-
dós, Honey pedig a keveset beszélô, engedelmes,
szép feleség. Azonban az elvárásokkal ellentétben a
mû a két házaspár ellentétét nem úgy mutatja be,
hogy az összehasonlítás George és Martha kapcsola-
tának negatív vonásait hangsúlyozná. Épp ellenkezô-
leg: a házigazdák manipulációinak következtében az
álompár hazugságairól hull le a lepel, s végül ôk, kü-
lönösen pedig Nick válik nevetségessé. 
Matthew Roudané szerint már a névválasztás is jelzi,

hogy a mû negatív szereplôi nem a házigazdák, hanem
a tökéletesség álarcában fellépô vendégek. Nick ugyan-
is szerinte Nyikita Hruscsovra utal, míg az idôsebb pár
George és Martha Washingtont juttathatja a befogadó
eszébe (Roudané 2005, 39.). (A névválasztás Honey
esetében a legnyilvánvalóbb, hiszen „édesemként” le-
hetne magyarra fordítani, vagyis az a becézés, amivel a
házastársak egymást szólítják. A mû kontextusában
egyértelmûen lealacsonyító, hiszen a szereplô gyere-
kességére utal.) Roudané meglátása mellett szólhat az,
ahogyan a történelemtudós George jellemzi fiatal bio-
lógus vetélytársának munkáját, a kommunista ideoló-
gia sarkított, karikírozott változataként elôadva azt:

GEORGE: Azt olvastam valahol, hogy a tudomá-
nyos fantasztikum korántsem fantasztikum… hogy a
magadfajta pasasok átrendezik a génjeinket, és min-
denki szakasztott olyan lesz, mint a másik. Nahát. ez
nekem nem kell.

Lincoln Konkle – Roudané értelmezését folytatva –
úgy látja, hogy George a mûben sokszor a „jeremiád
hangján” szólal meg, hiszen célja az, hogy a fiatalokat
visszaterelje az olyan amerikai értékek felé, mint az in-
dividualizmus, az önmegvalósítás, de egyben a közös-
ség értékeinek felismerése, a társadalmi haladás elôse-
gítése stb. (Konkle 2002, 54.). Szerintem ezek az inter-
pretációk erôsen vitathatóak, ugyanakkor egy
szempontból mindenképp tanulságosak: láthatóvá te-
szik, hogy az értelmezôk és befogadók túlnyomó több-
sége George és Martha pártján áll. Ennek egyik legké-
zenfekvôbb oka pedig nem más, mint hogy az idôsebb
pár kapcsolatában a mû során felfedezhetünk ôszinte-
ségre, sôt gyengédségre utaló jeleket; Ruby Cohn sze-
rint például bármennyire „maliciózusnak” hangzanak
is egymás fejéhez vágott mondataik, George-nak és
Marthának „szüksége van egymásra – s ezt a szükséget
talán nevezhetjük szerelemnek” (Cohn 1969, 19.).
Velük szemben azonban, miként ez késôbb kiderül,
Nick és Honey házassága leginkább érdekekre épül. 
Több értelmezô (például Cohn 1969, 19.; Konkle

2002, 50.; Roudané 2005, 39.) is egyetért abban, hogy
Nick Az Amerikai Álom címû dráma Fiatalemberének
felel meg. A hasonlóságot támasztja alá, hogy Martha
következetesen a „young man” megszólítást használja,

amikor Nickhez beszél; illetve maga a szereplô neve is
utalhat a – Fiatalember esetében is megfigyelhetô – sze-
mélyiség hiányára („nick-name”, azaz: becenév). Van
azonban egy lényeges különbség, ami miatt Nick nem
azonosítható Az Amerikai Álom fôszereplôjével: míg az
utóbbi ugyanis passzív, üres, céltalan, addig ô igencsak
ambiciózus, akaratának érvényesítése érdekében több
határt is hajlandó átlépni. Errôl saját maga vall:

NICK: Nnnos… hát én úgy képzelem… hogy min-
denütt megkedveltetem magam, ügyesen forgolódom
egy darabig, kipuhatolom a gyenge pontokat, aztán
megtámogatom mindegyiket, de akkor az én névtáb-
lám kerül rájuk… és lassan tény leszek, amivel szá-
molni kell, aztán pedig… izé…
GEORGE: Szükségszerûség.
NICK: Ez az… Szükségszerûség. Érted… Átveszek

egypár kurzust az öregektôl, beindítok egypár spec-
kollégiumot… bedolgozom magam egypár befolyásos
asszonynál…

Bár a szerzôi instrukció szerint Nick ezt úgy mond-
ja, mintha belemenne George játékába, mintha csak
viccelne, késôbb, Marthának „udvarolva” teljesen vilá-
gossá válik, mit is ért pontosan „bedolgozáson”.
Vagyis míg Az Amerikai Álom Fiatalembere lényegé-
ben üres, karakter nélküli, addig Nick inkább gátlás-
talan opportunista; morális értelemben tehát a fiatal,
zseniálisan tehetséges, kisportolt biológus alulmarad
az idôs, nôies és kiégett történésszel szemben.   
Nick opportunizmusa azonban nem kizárólag a

munkahelyére koncentrálódik, hanem házasságára
is. George az ôt ért inzultusra adott válaszként állító-
lagos második könyvérôl mesélve leplezi le a két fiatal
motivációit és életszemléletét:

GEORGE: Az egész történet egy kedves fiatal há-
zaspárról szól… […]
És a Kisfeleség apucikája afféle szent ember volt, bi-

zony,  és nyitott egy szent lebujt.  […] …aztán meghalt
a Kisfeleség apucikája, és felboncolták, és csak úgy
dôlt belôle a rengeteg pénz… Jézusé meg
Máriáé… DÖGIVEL

[…]
A sztori ott kezdôdik, hogy Aranyhajú Fiúka avec sa

femme elindul a közép-nyugati síkságról.
[…]

És voltak dolgok Aranyhajú Fiúka körül, amiket senki
sem tudott megérteni […] hogy minek cipeli ezt a
Kisfeleséget, végtére is ô az összkansasi úszóbajnok,
vagy mi a fene, Kisfeleség pedig, akit olyan féltô gond-
dal óv, hogy itt már megáll az emberi ész… Kisfeleség
pedig csak afféle liba, ha hosszú távon nézzük… […]
Csakhogy Kisfeleség nem akármilyen poggyász volt ám,
hanem pénzes poggyász… tele Isten pénzével, a hitetle-
nek aranyfogaiból vert kinccsel, a nagy álom gyakorlati
hasznával… így aztán az Aranyhajú Fiúka elviselte…

George interpretálásában, amely, mint mondja, „af-
féle példázat”, a fiatal aranygeneráció reprezentánsá-
nak tekinthetô Nicket az anyagi felemelkedés vezeti a
családalapítás irányába. S ha még ez nem lenne elég,
az Aranyhajú Fiúkát az sem érdekli, hogy apósa

( a  f ar k a s t ól )

N EM  F É LÜ N K



1332016 .  j ú n ius– jú l ius www.sz inhaz .net

pénze honnan származik, ô elfogadná a bûnnel szer-
zett vagyont is (a hitetlenek kihúzott aranyfogainak
emlegetése könnyen érthetô a nácizmusra való uta-
lásként). Persze itt is kérdéses, hogy George interpre-
tációja mennyire igaz, vagyis Nick tényleg emiatt
vette-e el Honeyt; úgy vélem azonban, a befogadók
túlnyomó többsége el fogja fogadni a szereplô által
felkínált olvasatot (ezt teszik az általam idézett értel-
mezôk is), így a fiatal férj törtetô, lelketlen és immo-
rális karakterként leplezôdik le. 
Ám még ha itt fel is merülhetnének kérdések, a

házigazdák „csapatmunkája” során Nick olyan szituá-
cióba kerül, ahol már csak két szerep közül választ-
hat. Az inzultálást Martha kezdi, aki egyszerûen csak
inasként kezd bánni a férfival:

MARTHA: […] Maga nem azért hajkurászott
engem a konyhában, nem azért vonszolt fel azon a ro-
hadt lépcsôn, mert olyan nagyon hajtotta a vére, mi?
Azért egy kicsit a karrierje is eszébe jutott, vallja be!
Hát akkor tessék, inaskodjon, kezdje lent, majd aztán
feljebb mászhat.

Végül ismét George tetôzi be a felesége által meg-
kezdett játékot, s végleg sarokba szorítja Nicket. Az
idôsebb férfi a kertbôl tér vissza egy csokor virággal, s
Martha felé kezdi hajigálni. Nick rászól, hogy hagyja
abba, mire George „csôdörnek” nevezi. Ellenfele ter-
mészetesen tiltakozni kezd, mire a történelemtudós
választási lehetôséget kínál neki: Martha elcsábítása
után vagy csôdörnek, vagy kisinasnak tekintheti
magát, s mindkettô következményekkel jár: 

GEORGE: Ha kisinas vagy, fiam, akkor szedegesd
fel utánam a virágokat; ha pedig csôdör vagy, akkor
védd meg a kancádat. Vagy-vagy… Vagy így, vagy
úgy… Harmadik lehetôség nincs.  

Az idôsebb házaspár játékai során a tökéletes férjnek
tekintett Nickrôl vagy az derül ki, hogy a Kinsey-féle
hûtlen férj, aki képtelen szexuális vágyait a házasság
keretein belül kiélni, vagy pedig hogy a karrierje érde-
kében tulajdonképp bármeddig lealacsonyodni képes
figura. A kezdetektôl fogva részeg állapotban lévô
Honey sem pozitívabb: rejtélyes terhessége, ami a há-
zassága után hirtelen megszûnt, értelmezhetô puszta
manipulációként. Ráadásul a nô mintegy tabuként be-
vallja George-nak, hogy nem akar gyereket.
Vagyis a mû megfordítja a kor társadalmi diskurzu-

sa által anticipált sémát: nem az új generáció köteles-
ségtudó és megfelelôen viselkedô házaspárja szégye-
níti meg az idôsebb, hagyományos szerepeket nem
tisztelô és a gyermektelenség miatt egymás torkának
ugró Marthát és George-ot.  Épp ellenkezôleg: a kor
mumusai, a Kinsey-nô és tehetetlen, feminin férje
minden defektusuk ellenére is ôszintébbnek, s ezzel
morális értelemben felsôbbrendûnek bizonyulnak. A
„homoszexuális” színház provokációját pontosan itt
lehetne tetten érni: nemcsak arról van szó, hogy a mû
az amerikai álom részének tekintett házasságot, csa-
ládot, illetve az ahhoz kapcsolódó társadalmi szerepe-
ket kritizálja, hanem ráadásul ez a támadás pontosan
az „abnormálisnak”, groteszknek tekintett karakterek

felôl érkezik; a Kinsey-nô végül lerombolja a kor fér-
fieszményét, leleplezve a sikerorientált motiváció által
implikált gátlástalanságot. És ráadásul végül épp ez a
„természetellenes” pár vezeti – akár egy beavatási rí-
tusban – átnevelve a fiatalokat vissza a társadalmi kö-
telezettségek vállalásához: az anyai szerep ellen tilta-
kozó, a terhességet céljai elérésére használó Honey
ugyanis Martha és George játékainak hatására jeleni
ki a mû végén, hogy gyereket akar.
Talán pontosan ez az, ami Schechner szerint a „ho-

moszexuális” közönséget „ingerelte”: az abnormális
maga alá gyûri a normalitást, az impotencia pedig az
erôtôl duzzadó maszkulinitást. A probléma ugyanakkor
az, hogy a Farkast véleményem szerint egyáltalán nem
lehet ilyen moralizáló, a színpadról kibeszélô mûként
olvasni. Nem „metaforák” húzódnak végig a szövegen,
mint ahogyan azt a fiatal kritikus feltételezte, Albee
mûve ugyanis számtalan módon gátolja meg, hogy a
szöveg és „valóság” között kapcsolatot tételezzünk; a
„valóságot és az illúziót”, miként arra Martha felhívja a
figyelmet, lehetetlen elkülöníteni egymástól. Vagyis tu-
lajdonképpen eldönthetetlen, hogy a szereplôk állításai
igazak-e vagy sem. Martha és George többször kerül vi-
tahelyzetbe, amikor is az egyikük állít valamit, a másik
pedig azonnal rávágja az ellenkezôjét (például amikor a
gyerekük szeme színén kezdenek el vitatkozni). A leg-
jellemzôbb jelenet ebbôl a szempontból:

GEORGE: […] Kisétáltam a holdfénybe virágot szed-
ni Marthának meg a mi kis fiacskánknak a holnapi
születésnapjára.
MARTHA: […] Nincs is holdfény. Láttam a hálószo-

ba ablakából, amint lement a hold.
GEORGE: […] A hálószoba ablakából! […] Igenis sü-

tött a hold. 
MARTHA: […] Nem süthetett a hold.
GEORGE: Pedig sütött, és most is süt.
MARTHA: A hold nem süt, a hold lement.
GEORGE: A hold fent van, és igenis süt. 
MARTHA: […] Szerintem tévedsz.
GEORGE: […] Soha.
MARTHA: […] Nem süt a rohadt hold.

A házaspár játékának egyik fontos eleme, hogy egyi-
kük cáfolja azt, amit a másik mond; vagyis valamelyikük
nem mond igazat – az ô szerepe lenne az illúzió meg-
teremtése –, míg partnere vele szemben a „valóságot”
írná le. Az idézett rész azért fontos, mert itt lehetôség
adódna annak eldöntésére, hogy George és Martha mi-
ként osztják fel ezeket a szerepeket. Ha a szerzôi inst-
rukció tartalmazna információt arról, hogy a hold fent
van-e vagy sem, kaphatnánk megoldókulcsot a házaspár
játékainak megértéséhez (persze a szerepeket a karakte-
rek a folyamat során fel is cserélhetik). Így azonban a
nézô pontosan annyit tud megérteni George és Martha
kapcsolatából, amennyit Nick és Honey. Vagyis elveszí-
ti a figurák felett álló, mindentudó pozíciót, amely lehe-
tôséget adna a karakterek „objektív” bírálatára s a mû
teljes megértésére. Ezzel szemben, akárcsak Nick, a be-
fogadó is legfeljebb csak addig juthat el, hogy „azt
hiszi”, hogy érti, mi folyik a házaspár között. George és
Martha gyerekével kapcsolatban éppen ezért semmi
sem biztos: lehet, hogy nem létezik, s valóban csak ôk
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találták ki, de lehet, hogy igen, csak a hozzá kapcsolódó
elemek bizonyos részei kitaláltak, vagy valóban meghalt
régebben, s a ôk ezért viselkednek így egymással.
Ugyanígy nem lehet eldönteni, hogy mi az igazság
George regényével kapcsolatban, sôt minden, amit a
szereplôk elmondanak a múltjukról, megkérdôjelezhe-
tô. Vonatkozik ez a Nickkel kapcsolatos megállapítások-
ra is: lehet, hogy valóban anyagi érdekek miatt házaso-
dott, ám mivel ez George interpretációja, ô valószínûleg
szándékosan eltorzítja a fiatalember történetét. 
Pontosan ezért nem lehet Albee mûvét a házasságról

szóló, „utalgató” drámaként olvasni. Szerintem a Farkas
jóval közelebb áll a posztmodern dramaturgiához, mint-
sem a modern realizmushoz vagy akár az abszurdhoz.
Még akkor is igaz ez, ha a drámaíró önmagát látszólag
abszurdistaként határozta meg, jobban mondva szerette
volna, ha annak tartják. A Lolita általa írt adaptációjában
szerepel „Egy Bizonyos Úriember”, aki a történet narrá-
tora, ennélfogva létezhet olyan olvasata, amely szerint ez
maga Edward Albee lenne. Humbert, a történet fôsze-
replôje egy ponton megkérdezi tôle: „Hogyan merészel-
nek téged nem abszurdistaként számon tartani?”, mire
az Úriember válasza: „Mindennek eljön a maga ideje”.2
Az abszurdnak természetesen többféle definíciója is lé-
tezhet – a közép-európai abszurd például az irányzaton
belül is külön fejezet, mint ahogyan azt P. Müller Péter
bemutatta –, ám bizonyos jegyeit általánosnak mondhat-
juk: az egyes jelenetek a létezés metaforájaként interpre-
tálhatóak, illetve e mûvek értelmezési horizontja legin-
kább a válsághelyzet felôl nyílik meg. Edward Albee
mûve ugyanakkor a narratívák folyamatos elbizonytala-
nításával sokkal inkább a színházi helyzetet állítja el�tér-
be: nem az az igazi kérdés, hogy mit mond a Farkas a
„valóságról”, hanem hogy George és Martha elôadása
milyen jelentésképzési mechanizmusokat indít el, s így

hányféleképp lehet újraolvasni, esetleg színpadra vinni a
mûvet. A provokáció tehát nem szexuális, hanem teátrá-
lis: a realista színház nézôjét a mû azzal szembesíti, hogy
nem tud egységes narratívát alkotni a látottakról, így
nem mûködnek a megszokott interpretációs stratégiák.
Albee ebbôl a szempontból tehát mintegy ellenpárja
Eugène Ionescónak: az európai író ugyanis tiltakozott az
ellen, hogy drámáit abszurdnak nevezzék, mégis – egyet-
értve Kékesi Kun Árpád értelmezésével (Kékesi Kun
2000, 117.) – a színháztörténet jogosan alkalmazza
életmûvére ezt a meghatározást. Edward Albee ellenben
talán valóban abszurdista szeretne lenni, ám mûvei, kü-
lönösképp a Farkas, nem a világ értelmetlenségének tra-
gikumát, hanem a számtalan interpretációs lehetôséget
tartalmazó színházi helyzet bôségét mutatják be.
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Stuber Andrea

Pia, pia, terápia
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an ez az elnyûhetetlen színdarab a házaspárbajok
Walpurgis-éjérôl. 1962-ben írta Edward Albee,
1966-ban készült Mike Nichols filmje Elisabeth
Taylorral és Richard Burtonnel (Ruttkai Éva és

Kállai Ferenc magyar hangjával), 1967 az elsô magyaror-
szági bemutató éve (Madách Színház, fôszereplôk:
Tolnay Klári, Gábor Miklós, Vass Éva és Linka György,
rendezô: Lengyel György). Azóta eltelt majdnem ötven
esztendô, s az évtizedek közepén általában végigsöpört

egy-egy Nem félünk a farkastól-hullám a magyar színpa-
dokon, jóllehet az idô múlásával már egyre nehezebb ezt
a színdarabot komoly mûvészi/drámai értéknek nézni.
Nem tudom, a harmincnégy éves amerikai szerzô

annak idején gondolt-e arra, ami nekem eszembe jut nagy
sóhajjal. Tudniillik hogy mindig lesznek a színházakban
ötvenes erôteljes, formátumos színésznôk, akikkel a drá-
mairodalom nem bánik elég jól, a színházuk pedig haj-
landó a kedvükre tenni. Vágynak erre a darabra, a fôszerep
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