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Hirtling István (Szejkin) és Kubik Anna (Borov-
gyina) (Koncz Zsuzsa felvételei)

Ami a Krímet illeti, az a Thália színpadán már
szinte ki sem látszik az Árvai György tervezte
munkásmozgalmi díszlet mögül. Még a napból is
Lenin tekint le ránk, ha eléggé kápráztatjuk a
szemünket. Zahedrinyszkij elvtárs immár
megkapta Tatjanát - Taub gondosan meg is
lovagoltatja őket az ócska díványon -, a lány
azonban főként a Pártért hevül. A bohózati
felszínen mozgunk, s közben szem elől té-
vesztjük Tatjana érzelmeinek, tiszta szerelmé-
nek folyamatosságát és változásait is. Wolf egy
kétütemű kabaréjelenetben megzsarolja
Zahedrinyszkijt - hogy megtarthassa a saját
feleségét -, miközben Lili asszony bárkivel
bármire kapható, csak övé legyen Ophelia sze-
repe. Ennyivel lett olcsóbb és hitványabb a
szerelem (a Krímben és tágabb határokon belül)
az első rész óta.

A második felvonás ismét nagy, nyomasztó
folytathatatlanságban ért véget. Az utolsó etap-
ban már számolnunk kell a darab folyamatos és
vészes fogyatkozásával. A végső kép a jelen apo-
kaliptikus víziója. Nincs már történet, nincs sze-
relem - végképp ellehetetlenült vagy elüzle-
tiesedett-, és nincsenek az élvonalban az eredeti

szereplők. A főhős „a rendszerváltás győz-
teseként" megjelenő egykori proletár költő,
Zabatij. (Seress Zoltán alakításán lemérhetjük,
hogy ő is ismeri látásból a napszemüveges,
zsebtelefonos vállalkozókat.) Zahedrinyszkij kó-
bor csavargóvá lett, már semmit nem ért, és nem
is akar érteni. Az egykori dadus (Széles Anna) a
szamovárt árulja. A régi társaságból mindig ki-
csit kinézett Cselcov házaspár (Gáspár Sándor és
Bánsági Ildikó) meggazdagodott, és Amerikába

Egy vállaltan körúti színházban előadni egy
három abszolút és három nagy szerepre
orkesztrált feszült családi kamaradrámát,
hat jó színész, köztük négy garantált sztár
tolmácsolásában, egy már rutinos szí-
nész-rendező diszkrét, de hozzáértő vezényleté-

készül. A tyúkeszű asszony tetszőleges tudo-
mány professzora lesz odaát. Lili (Nagy-Kálózy
Eszter) a maga belső álomvilágából szintén Ame-
rikába tart, férjével együtt. Egész tömeg várja a
hajót, amely az ígéret földje felé indul. (Talán épp
az a hajó ez, amelyik az első felvonásban még se
nem közeledett, se nem távolodott.) Fej nélküli
tábomok, törzs nélküli pópafej és farkasember
(szintén csatlakozás az első felvonáshoz) bolyong
e helyen, s Katalin cárnő is megjelenik koronázási
pompában, hogy meztelenre vetkőzzön. Pravoszláv
egyházi kórus, káosz, zűrzavar, majd a tengerből
előbukkanó Tatjana, tisztán, ártatlanul, fiatalon, a
szerelem felmagasztosulásaként.

Taub ebből a szürreális képből sok mindent
elhagy, s igen keveset ad helyette. Néhány néma,
pikáns feketébe öltözött prostituált dekoratív lát-
ványát. És didaktikus záróképet a vonzásokról és
választásokról. A tömeg ide-oda lódulását, hol az
egyházi kórus, hol a Yankee Doodle hívó hangja-
ira. Taub végső szűkmarkúsága erősíti azt a be-
nyomást, hogy a darab az előadás során léggöm-
böt játszott. Laposodott, laposodott, s a harma-
dik felvonásra végképp kiment belőle a szusz.

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban meg-
jegyzendő, hogy a közönség rendkívül élvezte a
Szerelem a Krímbent a Tháliában. Hogy mit szól-
na (szólt volna vagy szól majd) a produkcióhoz
a szerző? Nem ez az első olyan műve, amelyet
némiképp leegyszerűsítettek, elhumorizáltak, s
egy csapat kiváló színésszel sikerre vittek. Es hát
vannak annál sokkal rosszabb dolgok, mint hogy
teltháznyi néző jól érzi magát egy Mrožek-
előadáson.

Slavomir Mrožek: Szerelem a Krímben (Thália Színház)
Fordította:Kálmán Judit. Díszlet:Árvai György. Jelmez
Dőry Virág. Zene:Darvas Ferenc. Rendezte:Taub János.
Szereplők:Hirtling István, Kubik Anna, Eperjes Károly,
Gáspár Sándor, Bánsági Ildikó, Bubik István, Szabó
György, Nagy-Kálózy Eszter, Széles Anna, Seress Zol-
tán, Virág István, Gőz István.

vel bombabiztos ötletnek tűnik, és megjósolható,
hogy a siker biztos szériát kísér majd végig.
Bármennyire megkopott is a színház dicsfénye,
még mindig maradt annyi lelkes habitüé, a
trendtől lemaradt sznob és minden házra néhány,
a spilára és a kis szakmai trükkökre vevő benn-
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fentes, aki boldog, ha elmondhatja, hogy legutóbbi
szerepében is látta Darvas Ivánt és Kállai
Ferencet, Almási Évát és Bodnár Erikát. (Szomo-
rúbb, hogy a körülmények jószerével lehetetlen-né
teszik az ezekhez fogható új nimbuszok kifé-
nyesedését, új sztárok születését, holott tehetség
épp annyi terem nemzedékenként, mint korábban;
mégis, belátható időn belül nem lesz sikk
elkérkedni azzal, hogy az illető ott volt, amikor... de
lemondok a huszonöt és negyvenöt év közötti
ragyogó nevek és adekvát szerepek találkozásá-
nak felsorolásáról, mert a zárójelbe ezúttal csak a
szimptóma rögzítése fér bele.)

Mindezekhez képest már kevésbé érdekes az a
tény, hogy eseményről igazából sajnos nincs szó,
inkább egy közepes darab és egy közepes előadás
harmonikus összesimulásáról, amelynek katartikus
hatása elhanyagolható, ámbár meglehet, ez is jól
van így; a megmaradt, illetve az újonnan csatla-
kozott közönségbázis túlnyomó többsége nem igé-
nyel katarzist, sőt, borzad tőle (lásd a Vircsaft alig-
hanem mérföldkő jelentőségű esetét); a „glossy",
azaz simára glancolt esteket részesíti előnyben, és
valljuk be, a világ nagy színházi fővárosaiban is ez a
közönségtábor van többségben; alighanem az
lehetett a kivétel, ami nálunk a hetvenes-nyolcvanas
években történt, hogy egy kisebbség többségnek
érezte és méltán érezhette magát. Peter Brook, múlt
számunkban közölt Az aranyhal című esszéjének
egyik passzusa szerint, úgy hiszi, hogy a hajdani
láger országainak hajdani nagy színházi eseményei
politikai okokban gyökereztek, s kevés közük volt
művészi tényezőkhöz. Azt hiszem, a nagy rendező,
nyilván hézagos ismereteinél fogva, enyhén szólva
egyszerűsít: a legjobb cseh, lengyel, szovjet, kelet-

német, román vagy magyar előadásokban a mű-
vészi és a politikai minőség eltéphetetlen szim-
biózisban olvadt össze. Abban pedig bizonyos
vagyok, hogy Peter Brooknak sem tetszene, ami a
politikai orientáció ellehetetlenülésének folyo-
mányaként létrejött, s még mindig inkább kiegyez-
ne azzal, hogy egy adott szezon nagybetűs esemé-
nyének a Marat/Sade vagy a Csirkefej számítson,
semhogy ő is tapsolna honfitársa, Ray Cooney A
miniszter félrelép című művének mint a siker non
plus ultrájának.

De vissza Albee-hoz és darabjához. Most, hogy a
szerző jócskán túljutott a hatodik X-en, már meg-
kockáztatható a feltevés, hogy esetében egyműves
szerzővel van dolgunk; a harmincéves kora körül
szerzett Nem félünk a farkastólt soha nem tudta
felülütni, legföljebb egyszer-kétszer, a Mindent a
kertbe vagy épp a Kényes egyensúly révén. megkö-
zelíteni. Az utóbbi különben minden jel szerint tuda-
tos visszautalási szándékkal íródott, lévén, hogy a
lényeg visszatér: ittas családtagok és ittas vendégeik
kellemetlen dolgokat vagdosnak egymás fejéhez.

Úgy tűnik azonban, akár a mesebeli pásztorfiú-
nak, Albee-nak is kár volt kétszer farkast kiáltani. A
két darab között meghatározó különbség van. A
kétségbeesés, az elidegenedés, az egzisztenciális űr
megéléséhez és érintőleges megfogalmazásához
vagy George és Martha, vagy pedig Estragon és
Vladimir párosára van szükség, azaz vagy határo-
zott körvonalú, múlttal és egyéniséggel megáldott,
körüljárható realista figurákhoz, vagy absztrakt
szimbólumokhoz, és hiteltelenek, majd pedig mind
unalmasabbak azok a szereplők, akik ugyanolyan
húsos, egyszersmind filozófiai aurával körített
konkrétumokat mondanak, mint George és Martha,
miközben majd' olyan körvonalazatlanok és
általánosak, mint Estragon és Vladimir. Másfelől
igaz: George és Martha, s még inkább Nick és

Honey középkorúak, illetve fiatalok, tehát aktívak,
adott esetben aktív egyetemi vagy egyetem körüli
értelmiségiek, míg a Kényes egyensúly két házas-
párja, Tobias és Agnes (azért sem írom őket magyar
ékezettel!), illetve Harry és Edna idősek, tehát kivo-
nódtak a forgalomból. De bár Magyarországon
ennek elismerését konokul megtagadják osztályos
társaiktól, azért ő k sem nyugdíjasok csupán, ha-
nem nyugdíjas valakik (valamik), akiknek visszavo-
nultságuk éveibe is magukkal kellene vinniök ko-
rábbi tevékenységi körük és intellektusuk nyomait.
Albee ezt fölöslegesnek érezte, illetve a biológiai
alkony tényével és tüneteivel vélte pótolhatónak.
Ehhez képest viszont a szereplők túl artikuláltan,
precízen és megszenvedetten fogalmazzák meg
szituációjukat - csak háttér és hitel nélkül. Más
szóval fecsegnek. Nem tudjuk, kik voltak, nem tud-
juk, honnan jöttek. Igy az életérzés hiteles kitere-
getéséből hamar megunható, egyhangú „bitching",
magyarán szurkapiszka lesz.

Mellesleg úgy tűnik, ennek veszélyét az író is
felmérte, és ezért újított a sémán. Míg a Farkasban
George és Martha végigbeszélhetik az estét, és
ebből dráma lesz, amelyhez Nick és Honey félig-
meddig katalizátorként inkább csak asszisztál, a Ké-
nyes egyensúlyban a vendég házaspár, Harry és
Edna új, cselekmény- és közérzetfordító elemmel
szakítja meg a Tobias-Agnes-Claire család mono-
ton pikírtkedéseit: behozzák a színpadra a rettegést,
vagy ahogy Agnes mondja, a pestist. Ők maguk
banális okoknak tulajdonítják: elromlott a tévé, meg-
állt az óra. Csend lett, és ez elviselhetetlen. Valójában
persze a csenddel egész életük iszonyatos űrje
szippantja be őket: a közeledő halál és a múlt:
összeláncoltságuk kietlensége, a világban való
tartózkodásuk értelmetlensége. Mindaz, amitől
Tobias, Agnes és Claire is szenved, csak egyelőre
jobban bírják idegekkel meg egymás iránti
gyűlölettel, ami valamennyiüknek egész napos
munkát és szórakozást ad. Es szerencséjük van:
Harry és Edna, korántsem a vendéglátóik iránti
tapintatból, hanem a maguk tompultabb, már-mára
pőre becketti egzisztenciális síkot súroló módján
ösztönösen megérzik, hogy legjobb barátaik
népesebb háztartásában sem könnyebb nekik, mint
otthon, még akkor sem, ha itt működik a televízió,
és járnak az órák, és ahogy betelepedtek, éppoly
hirtelen elkotródnak. A Juliával (rövid u-val) négyre
szaporodott család fellé-legezhet: továbbra is lehet
intellektuális kötekedéssel, egymás életének rafinált
megrontásával álcázni és elnémítani a Harry- és
Edna-féle meztelen rettegést.

A dráma színpadon valószínűleg jobbá tehető,
mint amilyen: a Harry-Edna pár megjelenésétől
vissza és onnan előre lehetne megteremteni a
semmitől való általános szorongás különféle képeit,
és külön izgalmas lehet ezt az erjesztő szín-padi
vírust egy látszólag sült realista-naturalista
tenyészetbe beojtani. Ehhez azonban rendezői
vízió kellene, amely nem tűri, hogy az előadás

Darvas Iván (Tobiás) és Almási Éva (Agnes)
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nagy szólisták nagy szólóira essen szét, és a
színpadon az egész mindenkori része helyett a
mindenkori pillanatot játsszák el.

Furcsa, de az előbbiek alapján mégis eléggé
érthető módon a legadekvátabb alakítást a nem-
sztárok nyújtják. Földi Teri, a huszonnégy évvel
ezelőtti magyarországi bemutató Juliája most
Ednaként rendkívül pontosan ábrázolja a sótlan
kertvárosi háziasszonyt, aki a kozmikus rettegést is
igyekszik olyan magától értetődő köznapisággal
megélni és inszcenálni, mint egy bevásárlást a
szupermarketben, és úgy próbál vigaszt és
szolidaritást zsarolni, mintha barátság-tőkéjének
a kamatát követelné; sprőd, korrekt, jól nevelt,
erőszakos és humortalan. Legföljebb a kétség-
beesés hullafoltjai nem ütköznek át elég szug-
gesztíven a játékán. Vasvári Emese pedig Julia-
ként a híres Munch-képre emlékeztet: egyetlen,
örökös sikolyra kitárt száj. Holott éppen ebben a
figurában lepleződik le leginkább Albee anyagke-
zelésének visszássága: az így megírt Juliáról tud-
nunk kéne, miért is nem alkalmas a házasságra,
miért mennek sorra tönkre a kapcsolatai, miért nem
szült négy férje közül legalább egynek gyereket.
Vasvári Emese jó érzékkel teszi lényegtelenné e
kérdéseket; Juliája egyetlen vad üvöltés, egyetlen
nagy és végleges kapituláció. Talán mert
szereplő-társaihoz képest viszonylag ismeretlen, ez
is felszabadítja: ő megengedheti magának, hogy ne
a híres színész legyen a maga egyik, véletlenszerű
alakváltozatában, hanem a figura, s így lesz még
több is az Albee által megírtnál.

Claire-ről tudjuk meg a legkevesebbet - foglal-
kozása, múltja, jelleme nincs, csak két vonása:
vedel és kellemetlenkedik. Ezért csábíthatta a sze-
rep annak idején Ruttkai Évát is egy, az előadás
egészétől független, varázslatos, ezerszínű sztár-
alakításra, amely igencsak hasonlított egy másik

amerikai darabban egy másik ugyancsak önálló
életre kelt alakítására, az Orfeusz alászáll
Caroljára. Ugyanígy lóg ki a darabból Bodnár Erika
is, talán azért fakóbban és egyhangúbban Ruttkai
Claire-jénél, mert ő aztán igazán ensemble-játékhoz
szokott. Neki nem sikerül Vasvári Emese teljesítmé-
nye, valószínűleg azért, mert Claire alakja a
dramaturgia szerint kevésbé outsider Juliáénál, a
színésznőtől tehát nem elég egy munchi üvöltés;
neki már figurát kellene hoznia, s erre sem írótól,
sem rendezőtől nem kapott fogódzót.

Almási Eva kulturáltan, finoman hozza Agnes
túlontúl statikusra vett figuráját, amelynek moz-
díthatatlan lényege a fojtott, fegyelmezett és kul-
turált pikírtkedés, amiről azért jó lenne tudni,
természete-e vagy csak maszkja a figurának. Az
Albee kínálta kapaszkodó - ami szintén fáradt
másolata a Farkas kitalált, mégis létfontosságú
kis sükebókájának-, a valóban élt, majd fiatalon

Fel évtizeddel ezelőtt Eszenyi Enikő elhíresült
Leonce és Léna-rendezésének értelmezéséhez az
előadás utolsó mondata szolgált útmutatással.
„Építsünk színházat?" - kérdezte Leonce, amire
Léna néma mosolya és csókja volt a válasz. A
kritika figyel-

Darvas Iván, Kállai Ferenc (Harry) és Földi Teri
(Edna) (Koncz Zsuzsa felvételei)

meghalt fiúgyermek zavaróan és banálisan konk-
rét, és nem járul hozzá Agnes alakjának élettel
való telítéséhez. Almási ízlésesen monoton játé-
kából nem derül fény sem férjéhez, húgához,
lányához való viszonyának mélyebb rétegeire,
sem a rettegéshez való viszonyára.

A két igazi nagy sztár, a két monstre sacré azt
játssza, amit a közönség látni akar tőlük: önma-
gát. Darvas Iván a maga jól ismert, bámulatos
frissességben konzervált, elbűvölő manírjaival,
amelyek alig jellemzőek Tobiasra, Kállai Ferenc a
maga súlyos jelenlétével, amelybe belefér Harry
is, Bolkonszkij herceg is, Pelikán is, de igazából
mindezekből csak őt, Kállait mint színpadi sze-
mélyiséget ismerhetjük meg. A játékstílusok egé-
szében oly különbözőek, a figurák titkai olyannyi-
ra rejtve maradnak, hogy végső soron egy más
szinten az előadás világa éppoly elidegenedett,
mint Albee-é, csak itt nem színpadi figurák, ha-
nem maguk a színészek, illetve a játékmódok
beszélnek el egymás mellett.

Igaz, a Kényes egyensúlynak 1966, a megírás
éve óta még nem volt jelentős előadása, és kér-
déses is, megérné-e a fáradságot világot terem-
teni belőle. Meglehet, hogy ennyit ér az egész: a
hagyományos operajátszás sablonjai szerint rá-
menni a vocéra, s mellőzni világképet, emberáb-
rázolást. Itt jelentékeny vocék szólnak, ha nem is
a maguk legjobb regiszterében; de 1996-ban a
körúton ennyi kell a sikerhez, s a több, úgy lehet,
hatáseszközként kevesebb lenne.

Edward Albee: Kényes egyensúly (Játékszín)

Fordította: Elbert János. Díszlet: Rajk László. Jelmez:

Felkai Anikó. Rendező: Tordy Géza.
Szereplők: Almási Eva, Darvas Iván, Bodnár Erika,
Vasvári Emese, Kállai Ferenc, Földi Teri.

mét szokatlanul erős teatralitásával felkeltő
előadás ezzel önmagára is reflektált, és a fent
idézett mondatnak külön írást szentelő Orsós
László Jakab joggal hangsúlyozta, hogy „Eszenyi
a színházat kiáltja ki a darab végén, azaz a szín-
tiszta valótlanságot. A színház létezése éppen
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