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Balanszírozás

A Kényes egyensúly Veszprémben

Edward Albee egyszer azt nyilatkozta,
hogy olyan drámákat ír, melyekben együtt
van jelen Szophoklész emberfacsaró, er-
kölcsi dilemmák egész sorát felsorakoz-
tató lélekbúvárkodása és Noel Coward
szellemessége, könnyed, pergő stílusa. A
szophoklészi tartalom azonban csak egé-
szen kivételes esetben fér bele a cowardi
formába.

A nálunk ismert - és az író munkáinak
csak töredékét jelentő - drámák közül ez
csak egyben, az 1961-62-ben írt Nem fé-
lünk a farkastól címűben sikerült mara-
déktalanul. A társalgási dráma mint forma
mögül olyan általános életérzések raj-
zolódtak ki, melyek a XX. századi embert
néhány évtizedes eltolódással, de min-
denütt a világon végigkísérik. George,
Martha, Nick és Honey párbeszédeiben az
értékek devalválódásának, a kilátásta-
lanságnak, a megmagyarázhatatlan félel-
meknek, az illúziókba menekülésnek ér-
telmiségi kórképe íródott meg. S Albee a
jelenből indulva olyan múltanalizálást is
végzett, melyből a reménytelen jövő is
egyértelműen megjósolható.

Ezt a jól sikerült drámát próbálta leké-
pezni néhány évvel később (1966-ban) a
Kényes egyensúlyban. S mint ahogy az
lenni szokott, a jónál nincs jobb; Albee
önepigonsága gyengébb művet eredmé-
nyezett. Ahogy ezt Osztovits Levente az
Albee-kötethez írt utószavában megfo-
galmazza: „Albee ezúttal nem tudott iga-
zán fölébe keveredni szereplői szubjektív,
megindító vallomásainak, nem nézi elég
magasról őket. Ezért csúszik olykor-oly-
kor egy-egy melodramatikus felhang az
igazi és tragikus érzelmek közé."

A kiindulópont ugyanaz, mint a Nem
félünk a farkastólban: a család. A Kényes
egyensúly szűkebb családja is megszokott
és természetessé merevült mindennapjait
éli. Mert náluk az a természetes, hogy
Agnes katonás szigorral eljátssza a
családfő szerepét, Tobias kiürülten, el-
fáradtan, beletörődötten engedelmeskedik,
Claire, Agnes húga pedig alkoholizmusba
menekülve éli saját, és szúrós szavú
kívülállóként nézi a másik két ember
tragédiáját. Ezt az egyensúlyt még Júlia,
az éppen negyedik házasságából
menekülő örök gyerek sem borítaná fel,

hiszen megszokták már hazaszökéseit,
ismerik reakcióit, tudják, hogy mikor me-
lyik szó- vagy mozdulatorvosságot kell
alkalmazni vele szemben. A kizökkentő
ellensúly ezúttal Edna és Harry, a család
barátai. Ők már egy lépéssel előrébb jár-
nak, mint Agnes és Tobias, ők már tud-
ják, hogy nincs meleg, meghitt otthonuk.
Nemcsak mernek kettesben maradni, de
még hiszik, hogy valaki tud és akar rajtuk
segíteni. Albee valami szorongató-fojto-
gató érzést közvetít általuk. Megjelente-
tésükkel erősödnek az abszurd felhangok
anélkül, hogy az egész drámát elvinnék
az abszurd felé. Ahhoz ugyanis túlontúl
reálisak az egyéb élethelyzetek, túlságo-
san is földhözragadt a többi szereplő.

Hogy mi okozza Edna és Harry félel-
meit, arra Albee nem ad magyarázatot.
Megmagyarázta, sőt ízekre szedte ezt a
problémakört korábban, Martha és George
szócsatáiban. Az ő „farkasukat" megtalálta
az író. Ednáét és Harryét nem is kereste.
Elfogadta a „van"-állapotot.

Még jobban hiányoznak az okok a többi
szereplő körül. Az egymással való kap-
csolatukon kívül nem tudni meg róluk
semmit. Miért retteg Agnes attól, hogy
életét a bolondokházában fogja végezni,
mi tette Tobiast cinikussá, miért nem tud
Júlia a saját lábán megállni, miért erőlteti
magára Claire a család bohóca szerepét?
Titok. Albee ugyanis bezárja utánuk az
ajtót, és a külvilág zajainak, a társadalmi
környezetnek, melyben élnek, nem enged
teret. Múlt nélküli emberek kínlódnak
egymás mellett, akiknek még a jelene
sem igen tudott. Mert a korukon kívül - a
férfiak hatvan felé járnak, feleségeik
néhány évvel fiatalabbak, míg Júlia
harminchat éves - Albee számára nem
fontos, hogy melyik társadalmi réteghez
tartoznak, mi a foglalkozásuk, hogy kik
ők.

E sterillé tett szituációban nem szúr-nak
oly erővel a szavak. Pedig a darab arról is
szól, hogyan lehet a szó erejével
„kibeszélni" a házból a nem szívesen
látott vendégeket - visszaállítani a rendet,
kitiltani a félelmet, melyet Edna és Harry
akart becsempészni az otthonba, mely
már csak a benne lakók képzeleté-ben
létezik. A betolakodók legfeljebb csak
előhívják ezeket az önfegyelemmel,
delíriummal, közömbösséggel palástolt -
de a ház lakóiban rég ott rejlő - érzéseket.

E relatív hiányosságok nem jelentik azt,
hogy nem érdemes elővenni a dara-bot,
hiszen Albee az emberről így is sokat
elárul. Ahogy azt Osztovits Levente a
dráma műsorfüzetben is idézett

utószavában találóan meg is fogalmazza:
„Idős szereplői a maguk belső poklától
való félelem nyomása alatt keresik a kap-
csolatokat, de a másik poklának átválla-
lásától éppúgy rettegnek, mint önmaguké-
tól, melyet purgatóriummá hazudnak át."

Hogy Paál István volt az, aki hosszú idő
után a darab megrendezésére vállalkozott,
talán nem véletlen. Az nem biztos, hogy
aki egyszer megrendezi a Nem félünk a
farkastólt, annak szükségszerűen el kell
jutnia a Kényes egyensúlyig. Bár ez utóbbi
akár Albee sikerdarabjának még
letargikusabb, még szkeptikusabb
második felvonása is lehetne. Paál István
azonban nem a darabok valamelyikét,
hanem nagy valószínűséggel Albee világát
szereti. Ezen keresztül vallhat az őt
olyannyira foglalkoztató értelmiségi
életérzésről. Az 1978-as szolnoki Nem
félünk a farkastól-rendezése óta éppen
annyi idő telt el, hogy Martha és George a
Kényes egyensúly szereplőinek korát el-
érje, és életérzésekben is hozzájuk simul-
jon. E két testvérdráma között Paál 1982-
ben Szolnokon stúdió-előadásként szín-
padra állította Albee két abszurdját, A
homokládát és az Amerikai Álmot, remek
előadásban, nagyszerű színészi teljesít-
ményekkel igazolva, hogy a húsz évvel
azelőtt írt két mű milyen közel hozható
hozzánk, és milyen egyszerűen tehető
színházi kultúránk részévé.

A Kényes egyensúly megírása óta is több
mint húsz év telt el, s nemhogy avult,
kopott volna, hanem aktuálisabb, mint a
Horvai István rendezte 1972-es víg-
színházi előadás idején. Ugy látszik, éppen
ennyi időre volt szükség ahhoz, hogy az
akkor amerikainak kikiáltott életérzések
rajtunk is eluralkodjanak; erősödjön kö-
rülírhatatlan félelmünk, fokozódjon mások
iránti bizalmatlanságunk, taszítsuk
egymást, miközben közeledni szeretnénk,
és kitaláljuk önmagunk és mások
kínzásának legváltozatosabb eszközeit.
Meg hogy kiütközzék rajtunk a deviancia
valamelyik formája.

Ezért is találó Menczel Róbert játék-
tere, a polgári kényelemmel berendezett -
mégis rideg és lepusztult hatást keltő -
nappali, melyben a család tagjai egy fotel
mélyére bújva, hintaszékben ringatózva
vagy szálfaegyenesen a kanapén ülve el-
árasztják egymást szózuhatagaikkal. Föl-
felé lépcsősor vezet a különszobák, a
búvóhelyek, a „magánzárkák" felé. Hogy
ezek is láthatók, azért jó, mert a látszat-
viaskodás ezekért folyik. A nem várt ven-
dégek nemcsak megtöltik a lakást, de egy-
ben ki is robbantják az enyém-tied-övé



háborút. E zárt tér csak reggel, a minden-
kit kifárasztó nagy csata után nyílik meg.
Az addig elsötétített ablakokon széthúz-
zák a függönyöket, és beragyog a reggeli
napfény, láthatóvá válik, hogy a falakon
túl minden csupa zöld. Csak addigra belül
minden megfagyott.

A nappali „dísze" azonban vitathatat-
lanul a lépcsőforduló alatt meghúzódó
bár. Italospulttal, temérdek üveggel. Azért
nem mondom, hogy díszlettervezői telita-
lálat, mert a hajdani vígszínházi előadás
díszletére az akkori kritikák már elsütöt-
ték ezt a jelzőt. Fehér Miklós gondolta
először úgy, hogy ezzel a „státusszim-
bólummal" jellemzi ezeket az embereket.
S ráadásul - némi iróniával - csak néhány
könyvet helyezett a szobába, azokat is a
háttérbe, hogy a bárszekrény fényét ne
homályosítsák el. Ezzel egy-ben
valószínűsítette azt is, hogy a darab
leépülőfélben lévő értelmiségiek között
játszódik.

Itt most Menczel Róbert díszlete még
ennyire sem árulkodik a szereplők kilé-
téről. Helyette inkább zavartságuk, dü-

hük, félelmeik, szorongásaik leplezéséhez
nyújt segédkezet. Hiszen, ha a szó kevés,
mindenki a bárhoz lép, és a pohár felé
nyúl. Szinte sztereotípiává válik a
beszélgetéseket záró, továbblendítő vagy
megakasztó „kérsz egy pohár italt?" kér-
dése. Júlia is az ital körül teszi meg első
lázadó mozdulatait. Testével védelmezi az
üvegeket, nehogy Edna és Harry, betola-
kodók, a szobáját elfoglalók, a szülei
szeretetéből részt követelők ezt is
elorozzák.

S ahogy a díszlettervező nem köti hely-
hez és időhöz a történetet, ugyanúgy nem
árulkodnak Hruby Mária jelmezei sem.
Júlia éppúgy viselhetné farmernadrágját a
hatvanas évek Amerikájában, mint a
nyolcvanasok Budapestjén. Szolid, se túl
gazdag, se túl szegény állapotot sej-tető a
házaspárok ruhatára. Csak Claire-t
öltözteti a tervező rikítóbban. Igy aztán el
kell hinni, hogy nemcsak különc visel-
kedésével, hanem sárga-piros lebegő ru-
hájával is nővére tip-topságát és vasfe-
gyelmét akarja vitatni.

Míg a vígszínházi előadásban körül-
belül szerepeikkel egy korban voltak

(Várkonyi Zoltán játszotta Tobiast, Su-
lyok Mária Agnest, Ruttkai Éva Claire-t,
Földi Teri Júliát, Bánki Zsuzsa és Benkő
Gyula Ednát és Harryt), addig Paál István
rendezésében jóval fiatalabbak a szerep-
lők. E köré épül a rendezői gondolat.
Lerövidült az az idő, mely alatt eljutunk a
„nem kérünk és nem adunk" állapotáig,
melytől kezdve már nincs továbblépés,
csak stagnálás, s melynek beállta után
körömszakadtáig védjük azt, amit
megszereztünk, kényesen ügyelve arra,
hogy legalább ki-felé megmaradjon a
látszategyensúly.

Paál István is egyensúlyoz rendezésé-
ben. A mindennapi környezetet, az egyál-
talán nem különös kórokat helyezi az egyik
oldalra, és a bennük lévő abszurditás
kimutatásával, a másik oldalra tett ér-
zelmi reakciók súlyossá tételével próbálja
a két serpenyőt egy szintbe állítani. Hisz
épp ez lenne Albee látásának a lényege:
az általánossá, a megszokottá váltban is
megmutatni a különöst, a ta-szítót, az
embertelenül emberit.

S a mindennapok oldala valóban meg is
telik. Paál nagyon jól ért ahhoz, hogy
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természetessé tegye az életteret. „Pont
olyan, mint a többi" hangulatú estét és
reggelt teremt a szereplők köré. Agnes és
Tobias ugyanúgy kortyolgat és zsörtö-
lődik, mint évek óta mindig, Claire és
sógora is megtalálják a közös hangot kü-
lönc eszmefuttatásaikhoz. Tobias mint-ha
felesége szigorát oldaná fel ezek alatt az
italgőzös társalgások alatt, Claire vi-
selkedése pedig megfelel a házaspárt kívül-
ről néző, komolytalan alkoholista szere-
pének. Ezt az „idillt" bontja meg Edna és
Harry, majd Júlia megérkezése, hogy a
betolakodók távozása után újra vissza-
álljon a természetes állapot. Közben
ugyan mindannyian megjárták a poklot,
de azt kimosta az éjszaka. Kedves, szelíd,
„semmi sem történt" hangulatú beszél-
getésre gyűlik ismét össze a család.
Ugyanúgy, mint évek óta.

E legfeljebb csak megremegtető, de
kimozdíthatatlan állapotot a rendező úgy
mutatja be, hogy az előadás végére
szinkronba kerüljön Agnes zárótöpren-
gésével: „Azt mondják, azért alszunk,
hogy elszabaduljanak a démonok - hogy
az agyunk tombolhasson, mint az őrült,
hogy tobzódjanak az álmok, a lidércnyo-
mások, a kibillent logika, az értelem sötét
oldala. s amikor újra felkel a nap.. .
visszahozza a rendet." A szereplők szinte
hiszik is, hogy Harry és Edna maga volt
az álom, s távozásukkal újra kezdhetnek
egy napot. Újra - ugyanúgy.

Á . ezt a poklot is különös módon
járatja meg velük a rendező. Érzékelhető,
letapogatható érzelmi megnyilvánulásokat
valójában csak Júliából vált ki a
jövevények érkezése. Belőle is csak azért,
mert kiharcolt, megszokott pozícióját
félti. És ez csak látszólag kapcsolódik egy
helyhez, a szobájához, ahonnan Harry és
Edna kiszorította. Igazából az háborítja
fel, hogy megérkezésekor nem az ő
gondjai kerülnek a középpontba, nem őt
babusgatják, nem lehet újra gyerek. Mert
Júliát a rendezés hangsúlyosan - sokkal
inkább, mint Albee - infantilis kölyökké
teszi. Ezzel magyarázza, hogy már a
negyedik férjét hagyja el, hogy újra és újra
visszamenekül a szüleihez. Segélykérő pil-
lantásai, durcássága, kétségbeesett kiáltá-
sai a mama vagy a papa után, egyként
készítik elő egyébként megmagyarázhatat-
lan hisztériás féltékenységi rohamát. Csak
ilyen erőteljes rendezői - és színészi - esz-
közöket használva juttatható el hihetően a
lány a végső kétségbeesésig, amikor is
fegyvert fog Ednára és Harryre. -

Pontosan helyére tette a rendező a
többiek reakcióit is. Senki sem lepődik

meg, senki sem háborodik fel Júlia kitö-
résein, s még Edna keresztanyai pofonja
sem a düh, inkább a szánalom jele.

De Paál nemcsak ebben a jelenetben,
hanem az egész előadásban meghagyja
idősebb szereplőit - Claire-t kivéve -
ebben a „mindent tudok, semmi sem ér
váratlanul, képes vagyok uralkodni ma-
gamon" állapotban. Ez egyfelől érthető,
hiszen ezek az emberek már mindenen
túl vannak. Csak épp ettől az egyhangú-
ságtól az előadás érdektelenné válik, To-
bias, Agnes, Harry és Edna valószínű
belső kínlódása pedig beleolvad a hét-
köznapok unalmába. Szavaik nem mu-
zsikálnak. Vagy legalábbis nem úgy, ahogy
Albee megkívánná. Önállóan szólóznak,
mégpedig az „andante" ütemét csak rit-
kán meghaladva. A hátulról beadott mu-
zsika nem pótolja azt, amit Albee zenei-
ségnek nevez, de amit egyszerűen szí-
nészi színeknek is mondhatunk. Mert igen
nagy színészi alázatra van szükség ahhoz,
hogy a Tobiast játszó színész szinte az
egész családi perpatvart passzívan szem-
lélje, csak azért, hogy véleményét, lelki-
állapotát a végén egy hatalmas „áriában"
összegezze. De legalább belőle - ha meg-
késetten is - kibuggyanhatnak belső kínjai.
A többiek kínjai viszont nem jönnek elő.

Mert Paál István viselkedni tudásukkal
azt is elfedeti, hogy belül még élnek. Hogy
vannak kínjaik, szorongásaik, érzéseik.
Ettől a távolságtartástól hideggé, és ami
még ennél is rosszabb, idegenné válnak.
Nem jön létre az az egyensúly, amely az
alakokat a külső tartás és a belső
szétesettség izgalmas egységében
ragadná meg.

Mint ahogy hiányzik a mindegyiküket
fenyegető, megfoghatatlan démon, a
félelem is. Harryn és Ednán kívül sem az
egyes szereplők külön kis világából, sem
a darab egészéből nem bomlik ki ez a
történetet megemelő érzés. Pedig
viselkedésüket döntően ennek kellene
motiválnia. Nem mernek önmagukkal
szembe-nézni, nem mernek másoknak
segíteni, mert rettegnek az igazságtól.
Ezért is hangzanak el félre és nem a
másik szemébe nézve a szavak. Az egész
előadás során talán csak egyszer
találkoznak a tekintetek: Tobias
kifakadásakor barátjához intézi a
szavakat. De e legnagyobb
kitárulkozásnál is csak fizikai és nem
szellemi közelségbe kerülnek. Hogy miért,
azt legfrappánsabban Agnes magyarázza
meg: ,,...megvigasztalom a mi Júliánkat,
és újra elveszítem magam." De ezt a
gondolatot a rendező feláldozta a hét-
köznapiság kedvéért.

Csakhogy ezzel a köznapivá szelídített
Albee-val nem tudunk mit kezdeni. Ilyen
formában súlytalan. Olyan lesz, mint egy
gyenge társalgási dráma, melyben a sze-
replők szavakkal bombáznak, de érzelmi
áramkört nem teremtenek. Az agyunkkal
tudjuk, hogy hozzánk szólnak, de nem
érintenek meg. S nemcsak azért, mert
néha hiányzik a színészi erő, hiszen van-
nak jó színészi pillanatok. Dobos Ildikó
Claire-jeés Tarján Györgyi Júliája egé-
szében is meggyőző. Igaz, mindkettőjük
szerepe a kifelé élésre épül, s ezért gaz-
dagabb a rendelkezésükre álló színészi
eszköztár is. Alakjuknak humora, iróniá-
ja van, s ettől e két nőalak izgalmasabbá
válik, mint a többiek. Ráadásul Albee-hoz

Czikéli László (Tobias) és Spányik Éva (Agnes) a veszprémi Albee-darabban
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is hűek maradnak, mert úgy őrzik titok-
zatosságukat, hogy közben sok mindent
megmutatnak magukból.

Tarján Györgyi például Júlia perspek-
tívátlanságát, életre való alkalmatlansá-
gát. Már gyermekkorában megtanulta: úgy
kell viselkednie, hogy felhívja magára a
figyelmet, mert különben másnak jut a
szülői szeretet. A színésznő Júlia mai
viselkedésében ragyogóan hozza a kisem-
mizett vagy legalábbis magát kisemmi-
zettnek érző tegnapi Júliát. Ebből ere-
dezteti önzését, alkalmazkodási képte-
lenségét, durcásságát, hisztériáit. A kez-
deti csupa vád szavak fokozatosan segély-
kiáltássá alakulnak át. Egy-egy konflik-
tushelyzetben olyan riadt gyermeki han-
gon szólítja a szüleit, mint aki senki más-
tól nem várhat segítséget. Jók azok a foko-
zatok is, ahogy Júliát a hisztériáig elve-
zeti. Zavartságának leplezéseképp egy
újságot tép csíkokra, s úgy kezdeményezi
apjánál a vendégek eltávolítását. Amikor
nem talál támogatóra, a magára hagyott
gyermek csakazértis-elszántságával maga
támad. Szavai, mozdulatai sebeznek, de
amikor érzi, hogy senki nem tekinti
partnernek, csökönyösen földre veti ma-
gát. Innen már csak egy lépés, hogy fegy-
vert fog és kiszorítósdit játszik a „rossz"
nénivel és bácsival. Aztán reggelre kibe-
széli és kialussza magát. Bűnbánóan, a
csínyen ért gyerek igyekezetével, kezes
bárányként sürög-forog a család körül.

Tarján Györgyi eljátssza a kényes egyen-
súlyt is. Ha tetszik, attrakcióként, ha tet-
szik, a gyermeki középpontba kerülés
szándékával, ha tetszik, a darab mozdu-
latba öntött összefoglalójaként. Homlo-
kára helyez egy poharat, és úgy egyensú-
lyoz vele, mint szülei a látszat és valóság,
Edna és Harry a menni vagy maradni di-
lemmája, Claire pedig a különböző italok
között.

Középpontba kerül Dobos Ildikó Claire-je
is, pedig benne nincs akkora magamutoga-
tási vágy, mint Júlia figurájában. Claire
alkoholba fojtja szorongásait, és az ital
felszabadulttá, fecsegővé teszi. Neki sza-
bad a földre fekve panaszkodni, mind-
untalan fullánkokat szúrni, tréfákat ki-
eszelni, sztorikat mesélni. Es ráadásul jól
is áll neki. Dobos Ildikó ugyanis a töb-
biektől merőben elütő színekkel, sokkal
harsányabban, de rendkívül természete-
sen éli Claire-t. Erőteljes, szép váltások-
kal és észrevétlen áttűnésekkel hozza a
nővérének kiszolgáltatott és ezért a felette
állás látszatára törekvő nőt. Tiszta
pillanataiban beretvaélesen vágó aggyal
elemzi a család helyzetét, majd elég egyet-

len pohár ital, és újra szétesővé válnak a
gondolatai, ő pedig felölti a széles gesz-
tusú, szabadosra hangolt ripacs mezét.
Ennek a szétroncsolt állapotnak a felmu-
tatásával nem nehéz megsejtetni, hogy
Claire mennyire a saját lehetőségei alatt
maradt; Dobos Ildikó pedig olyannyira
eltartja magától a figurát, hogy parányi
teret sem enged a sajnálatnak. Hiszen
Claire maga választotta ezt az utat.

Spányik Éva Agnese csupa kopogás, szi-
gor, családot összetartó őserő, ám e túl-
hangsúlyozott vonások mellett eltörpül-
nek a gyengeségei. Vajon mi erősíti benne
azt az érzést, hogy hamarosan megőrül?
Néhány elgyengülő, bizonytalanná váló,
kétségbeesett pillanat bizonyára eligazí-
tana. Am Spányik Ágnese mindvégig
ugyan-olyan határozott marad, s
változatlan erővel tartja az otthonillúziót. S
e félrecsúszott színészi megoldás az egész
előadást félre-viszi, hiszen mind
terjedelmében, mind súlyában a
legnagyobb szerep az övé.

Czikéli László Tobiasa olyan az egész
darab során, mint aki csendes kívülállóként
jól szórakozik a család gondjain. Láthatóan
szívesebben tölti az időt jópofa sógornője,
mint szigorú felesége társaságában. De hogy
miért, arról sem ő, sem Spányik Ágnese nem
árul el szinte semmit sem. Ehhez ugyanis
Czikélit túlzott passzivitásra, Spányikot
pedig érzelmi sivárságra készteti a rendezés.

Mégis van Czikélinek egy nagy váltása.
Mintha az addig elfedett indulatok, egy
élet elraktározott érzései buggyannának
ki belőle. Nem is a legjobb barát-nak,
hanem önmagának magyaráz. Albee hol
elhalkuló, hol felerősödő áriaként képzeli
el ezt a szöveget, a színész pedig egy
szituációt összegező monológként adja
elő, hol a lelkéből beszélve, hol fin-
torogva, hol a mesterkéltséghez közelítő
hangon, hol magát adva, hol pedig kívül-
ről szólva. Éppen úgy, éppen olyan sok-
szólamúan és többjelentésűen, ahogy az
egész darabnak kellene szólnia.

Edna és Harry szerepe nem igazán meg-
írt. Nincs mondanivalójuk a félelemről, a
menekülési kényszerről. Ehelyett marad a
kínos feszengés, a be-és kiköltözés sürgés-
forgása. Demjén Gyöngyvér és Kőmíves
Sándor ennek ellenére súlyt ad a két ember
szorongásának. A megírt szövegnél jóval
többet játszanak el. Felvillantják a változ-
tatás halvány reményét. Egyedül ők mer-
nek dönteni. Akkor is, amikor beköltöznek
a legjobbnak hitt barátaikhoz, és akkor is,
amikor otthagyják őket. Szinte bizonyos,
hogy nem sikerül helyrebillenteniük meg-
bomlott belső egyensúlyukat. De legalább
megpróbálták.. .

GÁBOR ISTVÁN

A víg özvegy - háromszor

Amióta 1905. december 30-án a bécsi
Theater an der Wienben bemutatták a
Henri Meilhac vígjátéka alapján Victor
Léon és Leo Stein librettójára komponált
A víg özvegyet, Lehár Ferenc operettje
bejárta az egész világot. Ez a mű még a
klasszikus bécsi operettek hagyományait
követi, ezért van helye az opera-házakban
is; nem véletlen, hogy a budapesti
dalszínház is négy Lehár-művet mutatott
be, köztük A mosoly országa éveken át
szerepelt a repertoáron. Otto
Schneidereitnek Berlinben, a Henschel
Verlagnál kiadott könyve szerint, amely
bízvást tekinthető forrásmunkának, egye-
dül az 1910-es évben tíz nyelven 18 ezer
előadást ért meg e mű, és a könyv 1983-as
megjelenéséig szerzője negyedmilliónál
több színházi estéről ad számot.

Lehár Ferenc, a jól képzett muzsikus
operai igényű zenéjéről oly sok szó esett
már az utóbbi időben, hogy erről bőveb-
ben beszélni szószaporításnak tűnnék.
Annyi azonban bizonyos, hogy az ő me-
lódiáit - Kálmán Imre dallamaihoz hason-
lóan - a világ legrangosabb énekesei is
örömmel adják elő. Így van ez nálunk is; a
harmincas évek végén a Margitszigeten
Glavári Hanna szerepét Szilvássy Margit,
Danilót Udvardy Tibor énekelte; ugyan-
csak ezen a nyári színpadon alakította Pitti
Katalin is jóval később - 1980-ban - a
gazdag özvegyet, és szinte nincs
operettprimadonna Budapesten és vidéken,
aki ne kérte és kapta volna meg Glavári
Hanna szerepét.

Az igazság kedvéért jegyzem meg: ke-
vés Lehár-operett van, amelynek olyan
bugyuta és bárgyú lenne a librettója, mint
A víg özvegyé. A legnaivabb néző számára
is eleve nyilvánvaló, hogy a meg-
özvegyült milliomosnő pénze, amelyre
Pontevedro elszegényedett államháztar-
tása tart igényt, végül az egykori udvarló-
hoz, gróf Danilovics Daniló követségi tit-
kárhoz kerül. Oly átlátszó a mese, hogy
annak laza fonatú szitaszövetén minden-
ki keresztülpillanthat. Ezen az sem segít,
hogy a történet mellékszálaként egy in-
tim kaland is terítékre kerül, egy báli
legyező körüli halovány bonyodalmakkal
tarkítva a cselekményt.

A rendező - fölismervén a librettó
gyengeségeit - legföljebb annyit tehet,


