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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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ós terepek kínálkozhatnak: ennyiben máris in-
venciózus és jelentőségteli mindkét választás.

A továbbiakban azonban a kuriozitásra ki-
hegyezett Radnóti színházbeli adaptáció már
nem igazolja vissza a pozitív várakozást. Egy
házasság megromlásának mai drámáját vetíti az
anyagba az előzetesen kinyilvánított rendezői
szándék: ezt a nyitány alatti némajáték le is jelzi,
az esküvőtől, a rokoni édelgésektől kezdve a ba-
ba születéséig, illetve a mózeskosár
tologatásával érzékeltetett apró, ám kimenetelét
tekintve döntő konfliktusig. Való igaz: általában
ilyen horderejű összekoccanások is kiválthatják
a dacot, a gyerekes sértődöttséget, a mérges,
neurotizált légkört. Ki tudja, eredetileg milyen
„pimf" ok robbantotta ki azt a drámabeli
ellenségeskedést, amelyet aztán már lehetetlen
tisztázni, rendbe-hozni?

Mert valami ilyesféle történik Sarastróval és
az Éj királynőjével is; utóbbi (Kováts Adél) már
legelső feltűnésekor is hisztis, durcás, fekete hajú
Barbie-baba, mellette a vőlegény-férj (Gáti
Oszkár) rendíthetetlenül komoly, felelősségtel-
jes pedagógus. Kicsit furcsa, hogy ha mai szem-
mel boncolunk egy gyakori, véráldozattal járó
alapkonfliktust, miért kell ezt a kapcsolatot szol-
gaian, a végkifejlet tudatában egyoldalúan meg-
jeleníteni? Nem a feminista, PC-követő mozgal-
már beszél belőlem, csupán a hangsúlyozottan
mai szándékú megközelítés földhözragadtságán
és árnyalatlanságán csodálkozom. Ezután már
ugyanolyan fekete-fehéren ősmesei az egész,
mint volt; ezzel az előzetessel csak ki van
pányvázva a konfliktus, de nincs „elaborálva". A
lélektani elemző dolgozat maradványai legföl-
jebb még Sarastro félénken simogató mozdula-
tában, a „nehéz az út lélektől lélekig" megérzékí-
tésében térnek vissza.

Amúgy pedig vidámkodó, eklektikus, poszt-
modern mesélés zajlik a rousseau-i festmények
dzsungelszínei és formái előtt (Csík György
többre hivatott munkája). Csakhogy az őserdő
verandába torkollik, így a játéktér pamlagos fo-
gadóhelyiséget mutat, ahol csarnok, templom,
erdő ide vagy oda, rá kell lépni a pamlag karfájá-
ra, ha be akar jönni az ember - vagy az üveges
verandaajtó tárul fel a ki-be vonulók előtt. Ez az
intimszférára utaló „szobaiság" rátelepszik a
fantáziára, sután nyit a jelenre.

A cselekmény maradék bölcseleti súlya egye-
dül Gáti Oszkár szép dikciójára és nemes tartá-
sára nehezedik; a többiek mikrojeleneteket olda-
nak meg. Helyes, tehetetlen, elsőéves bölcsészt
alakít Ujváry Csaba bakancsban, szemüveggel,
mondjuk, mediawave-fesztiválról jövet, a Saigon
rock-caféba menet. Önmagában telitalálat a fi-
gura. De már Pamina (Gubás Gabi) romantikus,
fodros leányka, ízlésben nem rokona e mai szív-
tiprónak. Látványos és szintén megcsavart ötlet
az Éj királynőjének három kéjsóvár hölgye,

Gubás Gabi (Pamina) és Ujváry Csaba (Tamino)
a Radnóti Színház előadásában (Koncz Zsuzsa
felvétele)

Martin Márta, Magyar Éva, Németh Judit. Ma-
gyar Évának köszönhető a humor és a lehetsé-
ges értelmezési irány: a jól koreografált, az
iróni-át leginkább közvetítő mozgás.

Játéklehetősége természetesen Papagenó-
nak a legtöbb - de őt is egy ötlethez cövekelik le:
papagájához beszél legkivált, őt is magázza.
Csankó Zoltán valószínűleg mindenütt jó Papa-
geno lenne; az idézetszerűen felbukkanó opera-
részleteknél arra is gyanakodhatunk: az egész
baritonszólamot képes lenne elénekelni. Nekik is
jut egy szép jelenet: Schell Judit-Papagénát

bántja, hogy öreg nénike formában Papageno
nem „bukik rá" annyira.

Monostatosnak is kijár egy érzékeny jelenet:
Szakács Tibor - számomra az este legjobbja-
ként - reszket Pamináért. Igen, ez a gonosz fic-
kó sajnálatra méltó, komplexusos, belül válto-
zásra szomjas figura.

Ennyi apró ötlet (madárcsicsergés a kolora-
túrária helyén, kényszeres menüettezés a do-
bozfedélnyitásra, a három fiúcska megnövelt
jelenléte stb.) és szívrezdülés mégsem vezet jó
kedélyű estéhez, sem a közönség, sem a
színészek nem boldogok igazán. Pontosan
nem lát-hatni át, mi a játék tétje, miután a
házastársi konfliktus szála elenyészik (s nem túl
izgalmas, meg-tudja-e Pamina, hogy
voltaképpen Sarastro az apja), a szelíd irónia
meg hol előjön, hol pedig nincs sehol. Az
egyértelműen megutáltatott Éj ki-
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Jelenet a Budapesti Bábszínház előadásából

rálynője pedig saját neurózisába zárva regrediál
a szófogadó, még anyjába kapaszkodó csecse-
mő emlékéhez. Ez a gyermekelhelyezési pörre
kihegyezett, mégis tétova és sokfelé böködő já-
ték nem bizonyítja, hogy Schikaneder Mozart
nélkül is megállhatta volna a helyét. Igaz, volt itt
még egy író: Mosonyi Aliz. Ő azonban levétette a
színlapról a nevét: nem fair találgatnunk, mi tör-
ténhetett, mint ahogy azt sem tudhatjuk, mi ma-
radt meg az ő szándékaiból. Mindenesetre a lá-
tottak után nem teljesen érthetetlen ez a gesztus.

Semmi nem túl ijesztő; ízléses, szolid a látvány.
Forgách András szövege inkább a képileg is
nyomatékosított Éjszaka és Nap harcára össz-
pontosít. Hogy milyen célzattal kerül Pamina Sa-
rastróhoz, miféle nevelési elveket kell megcáfol-
ni s jó irányba terelni: ez a réteg hiányzik. A há-
rom hölgy sem zavar sok vizet, a kisfiúk pedig ta-
lán a kelleténél ritkábban jelennek meg. A gyere-
kek bizonyára szívesen vennék a hozzájuk ha-
sonlók gardírozását.

A síkmarionett is sokat tud: visszacsúszik pél-
dául a főpapok ruhaujja, ahogy gesztikulálnak.

Ezek azok a kis csodák, amelyek hozzáadnak
még valamit az itt domináns zene csodájához.
Felvételről hallható ugyanis Ágay Karola, Gregor
József, László Margit, Réti József, Csengery Ad-
rienne, Melis György éneke; ebből is a legjobbat
kapják tehát a gyerekek.

Nem tudni, mi fogja meg a nyolc-tíz éves né-
zőket, akik között nyilván nagyobb Beavis and
Butthead híveinek aránya. De akár a csillagos ég
látványa, akár az operai vörösbársony díszlet,
akár a trillázó szép hangok teszik: mindenesetre
tátott szájjal, csöndben figyelnek.

Pedagógiai célzatú, egyszerűsített, talán a
humort is kevésbé kiaknázó a játék: mégis telje-
síti feladatát, azaz kereken elmond egy mesét.

Schikaneder-Mosonyi: Varázsfuvola (Radnóti
Színház)
Díszlet-jelmez: Csík György. Zenei vezető: Melis
László. Mozgás: Magyar Éva. Dramaturg: Radnai An-
namária. Asszisztens: Balák Margit. Rendező: Gárdos
Péter.
Szereplők: Gáti Oszkár, Kováts Adél, Ujváry Csaba,
Gubás Gabi f. h., Csankó Zoltán, Schell Judit, Szakács
Tibor, Martin Márta, Magyar Éva, Németh Judit,
Németh Zoltán, Kőrösi Gábor, Szvetlov Balázs,
Kunsági Bence.

Mozart: A varázsfuvola (Budapesti Bábszínház)
Schikaneder librettójának felhasználásával írta: For-
gách András. Látványtervező: Koós Iván. Zenei veze-
tő: Miklósi Gabriella. Bábtechnika: Lellei Pál. Rende-
zőasszisztens: Sallai Zita. Rendező: Meczner János.
Színészek: Blasek Gyöngyi, Bognár Péter, Erdős Ist-
ván, Gyurkó Henrik, Juhász Ibolya, Kemény István,
Pataki Imre.
Énekesek (hangfelvételről): Ágay Karola, Gregor Jó-
zsef, László Margit, Réti József, Csengery Adrienne,
Melis György.

Némileg egyszerűbb és tisztább képlet a zenét
szervesen beépítő bábszínházi verzió. Alkalmas
szűkebb környezetbe, a negyedik emeleti „ját-
szó tér"-be helyezték az előadást, s minta Berg-
man-adaptációban, megmutatták, milyen az
egész a maga eredeti színterén, az operában. A
papírszínpad századfordulós, elegáns operaházi
belsőt idéz, főúri közönséggel, nagy csillárral. A
pasztellszerű síkmarionett-figurák nemcsak az
operai statikusság hű kifejezői, a hetvenes
évekbeli, még igazi grafikusok által tervezett me-
sekönyvek szín- és képvilágát is visszaidézik. A
papírszínház zenészei is síkbábok - egységes
operai hangulat és légkör fogadja a gyerekkö-
zönséget. (A bábuk Koós Iván, Lénárt András és
Salgó András munkái.)

A színpad színpadán zajlik az egyszerűsített
(bár a folytonos eltűnések és egymás keresgélé-
se miatt azonban mégsem annyira érthető) játék.

skolát teremteni látszik Verebes
István a színpadon. A szó szoros
értelmében. Két évadot tekintve
ugyanis már-már hagyománynak

tetszik, hogy Nyíregyházán nem operettel, zenés
léhasággal búcsúztatják
az évadot, hanem az időszámításában a szín-
házzal rokon iskola közegét megidéző darabbal.
1994-ben a Verebes István rendezte Simon
Gray-mű, a Kicsengetésvolt az évadbúcsúztató
„záróvizsga", 1995-ben pedig Fodor László ép-
pen hatvan évvel ezelőtt, az 1934/35-ös tanév-

ben játszódó Érettségi című színjátéka (Tasnádi
Csaba vendégrendezésében) jelezte a nyári
szünet közeledtét.

Hálás műfajnak tűnik az „iskoladráma" -
mindkét produkció sikerét mutatja, hogy a követ-
kező évadot, az újrakezdést is megérhették.
Mert minden évad és minden tanév az újrakez-
dés lehetősége a röpke tetszhalál után, a követ-
kező vég kezdetéig. E darabok egyik nagy elő-
nye, hogy végtelenül komplex problémák, életér-
zések fogalmazódnak meg bennük, ha mégoly
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