
nyítva a későbbi előadásokban erősödött.
Rajhona Richárdjában például meg-jelent
az a tenyérbemászó cinizmus, amely ha
nem is démonikus, de vissza-taszító és
ijesztő. Démonikussá csak egyszer vált -
amikor Erzsébettől meg-kéri a lánya kezét
-, s ez a jelenet egy-ben az előadás
gondolati csúcsa: a „Hiába, nézd,
megtörtént, ami történt" kezdetű szöveg. A
múlt vétkeinek bevallása, megbánása és a
boldog jövő ígérete itt, Rajhona
alakításában az őszinteség látszata és a
pimasz szerepjátszás zavarbaejtően
szuggesztív ötvözetét hozza lét-re. Lázár
Kati mint Erzsébet királyné méltó partner
ebben a jelenetben; a szeretteit elvesztette,
fásult anya száraz iróniája fokozatosan
lefoszlik róla, nélküle tehetetlenné válik.

GYÖRGY PÉTER

Két elfelejtett szerző,
két árva nő

Eugéne Cormon-Adolphe d'Ennery:
A két árva

Egyfajta színház érzelmességét és iróniá-
ját kívánhatta eredetinek vélt formájában
visszahozni, felidézni Vámos László,
amikor úgy döntött, hogy a Várban szín-
padra állítja Cormon-d'Ennery művét, A
két árvát .

Figyelembe véve e mű minőségét,
belátható, hogy jelen esetben az előadás
alapvető kérdése a darabválasztás.

Ugyanis nyilvánvaló, hogy a múlhatat-
lanul rossz melodráma elővételére nem
annak önértékei miatt, hanem Vámos
László színházi koncepciójának megvaló-
sítása végett került sor. Azaz a lehetséges
megfontolások között az önérték szinte
semmilyen szerepet sem játszhatott,
ellenben annál többet nyomhattak a latban
rendezői elképzelések, meggondolások,
azok a prekoncepciók, amelyeket e mű
szolgál.

Mindez azt jelenti, hogy Vámos ren-
delkezik egy vízióval a színházról, és
vágyának, érzületének, szemléletének va-
lóságra hívásához keresett egy darabot,
amely így mintegy gyermeke annak a
mélyebb elgondolásnak, amelynek létét
köszönheti; azt, hogy előrángatták a fél-

Cormon-d'Ennery: A két árva (Várszínház). Peremartoni Krisztina (Louise) és Psota Irén (Frochard-né)

A szereplők mindegyikéről elmondható,
hogy sikeresen lépnek ki a történelmi
képkeretből. Igazából Pogány Juditnak
sikerül York hercegné szerepé-ben
retorikát és köznapiságot személyiséggé
egyesítenie; Básti Juli fölhevült Lady
Annája és Czakó Klára agyonékszerezett
Margit királynéja mellett.

Valójában a „hivatal" szereplői lépnek
elő főszereplőkké. (Szerencsés ötlettel a
három polgár szerepét is megkapták.)
Hunyadkürti György, Tóth Béla és Tóth
Eleonóra személytelenül is jelenlevő,
dolgukat pontosan teljesítő irodai alkal-
mazottak. A „kézműves"-gyilkosok is
ennek a rendszernek a részei; Karácsony
Tamás és Gyuricza István tárgyilagos
szakemberként működnek. Finom
szerepkettőzés, h o g y a saját kezűleg nem
gyilkoló, a tettet utólag „meg-bánó" II.
gyilkos (Gyuricza István) később Sir
James Tyrrelként jelenik meg, aki már
profi gyilkos: a piszkos munkát fizetett
embereivel végezteti el.

S végül két személytelen személyiség.
Az egyik Richmond (Kósa Béla), akiről
már a régi irodalomkritikusok is meg-
írták, hogy nincs arca; itt sincs: bárki
katonát beleképzelhetünk, aki új érát
hirdet. A másik: az Írnok. Ő korszim-
bólum. Spindler Béla puha járásával, a
szája körül játszó pimaszul készséges
mosollyal, szakszerű aktatologató moz-
dulataival, a halottak nevének tárgyilagos
kikeresésével és fölolvasásával egy-maga
képviseli a történelmi folytonosságot. Az
elégetendő iratok közül mind-két
királyváltozásnál a zsebébe csúsztat egyet-
egyet. Még jól jöhetnek valami-kor.



álomból, a színháztörténet raktárából. Itt
a rendező abszolút főszereplő, övé a
teljes siker és a teljes felelősség is. A két
árva nagyon rossz darab, de mindez
végül lényegtelen, nem szándékunk
Cormon-d'Ennery művének bírálata. Ez a
darab a maga idejében jól szolgált, amint
azt mutatják a műsorfüzetben idézett
egykorú bemutatók.

A kérdés az, hogy miért volt szüksége
Vámos Lászlónak erre az igazi, azaz
felületes, unalmas, rossz melodrámára.
Miért volt szüksége a történetre a két
városba került árváról, kik közül az
egyiket elrabolják, másikuk pedig vak.
Miért volt téma számára a két kislány
eltévelyedésének, majd felemelkedésének
története? Nem hiszem, hogy a kritika
dolga volna az olvasóval megosztani e
darab minden rémületesen kimódolt dra-
maturgiai fordulatát. E mű egész egysze-
rűen a mindenkori melodráma lényegé-
nek egy variációja, e bűnösen hosszú
műben kibillen az igazság mérlege, majd
helyreállíttatik, az élet széjjelzúzott rendje
magasabb fokon áll helyre, azaz a mű mint
„világdráma" tökéletesen funkcionál.

Az előadás szempontjából végül is
lényegtelennek tűnik Vámos László
nyilatkozata is (Pesti Műsor, 1982/12.),
amelyben a játék keletkezésének körül-
ményeiről, művészi szándékairól beszél.
Arra a jogos és elháríthatatlan kérdésre,
hogy 1982 tavaszán miért láthatjuk A

két árvát, maga az előadás kell hogy vála-
szoljon, semmi más.

E kérdés elkerülhetetlen, ugyanis e mű
áttétel vagy idézőjel nélkül nem játszha-
tó. Itt és most nem részletezhető az a
hosszú színháztörténeti folyamat, amely-
nek eredményeképp megváltozott a szín-
ház funkciója, s ezzel együtt közönségé-
nek igénye is, mindaz, amit a nézők
akarhatnak, ebben az épületben járván.
Belátható, hogy itt és most nem múlt
század végi a helyzet; ma, ha nem tudjuk
is, hogy kik, de bizonyosan nem
Maupassant varrólánykái és kereskedőse-
gédjei járnak a színházba, lelkendezni
vagy épp ájuldozni vágyván. A jó és a
rossz ilyen elválasztása, a sorsív ekkénti
megrajzolása, a részvétkeltés és undor e
módon való hangolása ma és itt enyhén
szólva tarthatatlan, hiteltelen. Azóta bár-
ki legyen is a néző, mindenki túl sokat
látott már, könnyezni és részvétet kelteni,
megríkatni és undort kelteni csak
bonyolultabb, diszkrétebb folyamatok
útján lehetséges. Ezt a történetet ma már
kizárólag csak a gyermekek hiszik el. (Ez
nem irónia.) Az ő valóságszintjüknek,
általános tapasztaltságuknak felel meg e
dramaturgia, egyedül az ő számukra
élmény e történet meseként, vagy ha kicsit
idősebbek, morális allegória-ként. És ez
utóbbi még fontosabb. Nekünk,
felnőtteknek ugyanis már sem-milyen
tanulsággal nem szolgál ez a

történet, mesének hihetetlen és hiteltelen,
nem varázslatos, ellenben unalmas,
ugyanakkor nem rendelkezik az allegóri-
ává válás konszenzusához szükséges erő-
vel sem. E mű ma legfeljebb emlékeket
ébreszthet egy kellően művelt és rafinált
ízlésű közönségben.

A mai átlagtörténetek - a melodrámák -
ennél bonyolultabbak, kimódoltabbak,
hamisságuk jóval kevésbé teátrális. Nem
véletlen, hogy az új melodrámák inkább a
mozi slágerei, a Love storytól a Kramer
kontra Kramerig. Míg a Love story az
abszolút bűntelenség - az ártatlan
leukémiás kislány halála feletti rész-vétet
ébresztheti fel, a Kramer kontra Kramer
érzelmessége már jóval ravaszabb,
máshonnan ered. A különbség itt is óriási,
a Love storyban még lehetett igazságot
osztani, mondván: az nincs (ugyanis azt
állítani, hogy csak az van, már ott sem
lehetett). A Kramer kontra Kramer idejére a
melodrámák tárgya az igazság bonyolult
mivolta, az élet és a vélekedések
összetettsége lett. Ettől az „új
érzékenységtől", amelyet évtizedünk
nyújt, a múlt századi szerzők műve
csillagfénytávolságra jár. Ez mindössze
tény. A melodrámához ina szükséges
ravaszság azonban hiányzik belőle.

Ám mit akarhat Eugéne Cormontól és
Adolphe d'Ennerytől a mai színház?

Nem zárhatjuk ki: egész egyszerűen
melodrámát akar játszani. Bármiféle idé-
zőjel nélkül, észelem és irónia egységére
támaszkodva megindító, igaz estét kíván
ajándékozni fáradt nézőinek. Ekkor -
megítélésem szerint - a színháznak Cse-
hovot kellene játszania. Csehovot, akit
még a mai napig sem lehetett idéző-jelek
közé szorítani, hisz az ő világképe,
valóságlátása nem rendszerezhető törté-
netileg. Csehov nincs, úgymond, letudva,
hiszen a mai napig sem rendelkezünk
olyan nézőponttal, ahonnan problémáját
túlhaladottnak, múlt idejűnek érezhetjük.
A csehovi melodráma idézőjel nélkül, egy
az egyben játszható és játszandó el. ( A
három nővér sem szól másról végül, mint A
két árva; kizárólag a vég tekintetében
különböznek, hiszen a téma itt is, ott is
ugyanaz, elhagyott lánykák és gonosz
emberek viszonya.) Vámos melodrámát
játszik, és igyekszik azt idézőjelbe tenni,
hiszen Cormon-d'Ennery felett eljárt az
idő, velük szemben már rendelkezünk
egyértelmű, őket múlttá tevő szemlélettel.
Az előadás alapkérdése az tehát, hogy
láthatóvá, követhetővé vált-e a rendezői
koncepció, azon nézőpont, ahonnan
visszatekintvén a mű-

Hámori Ildikó (Marianne) és Kubik Anna (Henriette)



ló időre, a darab értelmezést nyer. Van-e
ilyen szemlélete Vámosnak v a g y nincs,
ezen áll vagy bukik A két árva. Egy ilyen
nézőpont egyértelműen kidolgozható.
Brecht például a Koldusopera kapcsán
világosan meghatározta saját igényét és
világképét, amelyek alapján idézőjelek
közé tette az eredeti művet. Ez azonban
megkövetelte, hogy saját világának hatá-
raival éppúgy tisztában legyen, mint az
allegóriának tekintett szövegével.

Vámos László talán kétféleképp is el-
járhatott volna. Tagadhatta volna e mű
valóságát, így egyértelműen ironikus pél-
dázattá tehette volna, saját problémájának
allegóriájává. Ez esetben világosan le
kellett volna szögeznie, hogy miben áll
saját problémája, mi az, amit A két árva
allegorizál. De hajmeresztően kísérleti és
jó eljárásnak tűnhet még, ha például
komolyan veszi e szöveget, oly
mélységeket feltételezve közelít felé,
mintha Shakespeare-t olvasna. Ez eset-ben
Vámos abszurd horrorrá alakíthatta volna
az előadást, mondván, ami itt történik, az
is valóság lehet, még ez az agyrém is
lehetséges. De ez sem történt.

Vámos e tárgyat, a darab anyagát, ha-
lálos komolyan vette, műgonddal rendez-
gette el a jelenetek végtelen hosszú sorát.
Ugyanakkor mint ideát, mint eszményt
már ő sem akarta komolyan venni. Ezért
dönthetett úgy, hogy a nevetést, a finom
iróniát is a rendezői koncepció részévé
teszi, de ezt már bizonyos értelemben
későn tette. Ekkor ugyanis létezőnek
tekintette, ami csak hamisság, súlyosnak,
ami súlytalan, oly módon nyúlt e két
szerző művéhez, ahogy nem lehet, azt
feltételezte, hogy abban rejlik az igazság
egy lehetősége. Holott az csak az ő
megközelítésében vált volna lehetőséggé.
E műben csak az fordulhat elő, amit mi
észreveszünk, csak az olvasható ki belőle, amit
mi beleolvasunk. Maga az anyag nem
létező, minősíthetetlen, abszolút módon
rendezésre szorul. Vámos nem válaszol
a rra a kérdésre, hogy miért játssza e
művet a színház, azaz az elő-adás nem
válaszol arra, hogy miért létezik. (És
éppen ez az egész este alap-problémája.)

Elsősorban adva van egy abszolút, már-
már idézőjelbe tetten hagyományos,

múlt századi színpadkép, festett oszlopok,
bútorok, pompás jelmezek, a XVIII.
század viseletét hordó zenekar, sőt, még
súgólyuk is van a teljesség kedvéért. A
zenekart személyesen a szerző, Aldobolyi
Nagy György vezényli, s ez nem
tréfadolog, mert ez a zene aztán nincs
idézőjelben, ez valósággal elbűvölő. Oly
fülbemászó és ostoba egyszerre, ami
mélyen adekvát a darab szelleméhez. A
látvány naturalitása, „gyönyörűsége"

vitathatatlan, és ez az egész előadás
alapadottsága. Erre épül rá a játékmód,
amely, ha bizonyos elidegenítő tüneteket
mutat is, végül mélyen illeszkedik e
képbe. Nem tudom, mikor láttam magyar
színpadon ennyi elegáns hölgyikét. Az
arisztokrácia romlott szalonjában négerre
(sic!) maszkírozott szolgálólánykákat is
láthattunk, ami, mint ötlet, önmagában
véve is figyelemreméltóan ízléstelen. Az
idézőjelek közötti játékmód utalásokon
alapuló jelentésre vezetne. Az idézőjel
végül is allegória. A darab, az előadás
facies hippocraticája alatt fel kellene
villannia annak, amire utalunk, annak a
valóságnak az ir-

Jelenet A két árvából (Kalocsay Miklós, Gábor Miklós. Peremartoni Krisztina, Kubik Anna, Vass Éva és Hetényi Pál) (lklády László felvételei)



galmatlan iszonyára, amit eljátszunk, ami-
nek alapján az idézőjelek közötti távol-
ságtevés megtörtént.

Valóban a játékmód némiképp elide-
genített, allegorikus. Mindezt egy alap-
vető instrukció szolgálja, amely egyben
az egész előadás alaphangjának kérdése.
Vámos a szöveg mellett perdöntővé tette
a némajátékot - még az elejére is
beiktatott egyet -, azaz a színpadra állí-
totta a század eleji némafilm stílusának
pár elemét, a kiemelt gesztusokat, az
eltorzított arcokat, a túlmozdított és ki-
merevített mozdulatokat, a forgó szem-
párok rémületét. A pantomimek muto-
gatását idéző némasággal járó általánosan
erős gesztus világát általában. Ezt idéz-te
a zene is: a jelenetek elején zongora-
szólók hallatszottak, mozi módra.

Ez az alapinstrukció, amelyet Vámos
adhatott, ez, amit mindenki követ. Az
eltúlzott gesztusok világa, a némafilmes
játékmód arra szolgált, hogy jeleneteket
minimális információkkal érthetővé te-
gyen. (Eljátsszuk a jelenetet, nem el-
mondjuk.) Ez a módszer, eljárásbeli
kérdés, amelyet Vámos jól használt, és az
sem tagadható, hogy a színészek is
könnyen beletanulnak a nem túl bonyo-
lult, inkább látványos, mintsem látható
modorba. Mindez viszont nem pótolja a
szemléletet, a nézőpont hiányát. Nem ér-
telmezi a darabot magát a sorozatos
értelmező mozgás. A jelentést semmikép-
pen sem helyettesíthetik a jelentéssel teli
mozdulatok. A némafilmstílus tehát nem
általános csodaszer, amely egybe-tarthat
egy előadást, önmagában nem értelmez
egy háromórás szöveget, amelyet végig
azonos tempóban játszanak el. A filmben
két mozdulat, egy jól forgatott szempár
értelmezi a jelenetet, azonban azt utána
nem mondják el. Eljátszották, és ezzel
kész. Itt viszont az instrukciós játék után
szövegre is sor kerül, és ez a tévedés
alapforrása. Ezért van, hogy a több mint
háromórás előadás végtelenül hosszú, a
kibírhatóság határán jár, hisz a
feldolgozható anyag valójában nem több
egy bő félóránál.

Így például fölmegy a függöny, és az ott
ülő Gábor Miklós két remek, hihetetlen
színészi tömörítésre valló mozdulattal
játssza el a világtól undorodó, önmaga
grófi mivoltába zárt minisztert.
Ugyanakkor, amikor elismerjük e mester-
színész remek villanását, be kell láttat-
nunk, hogy mindez nem igazán bonyolult.
A szerep üres, egyértelműen sematikus, a
verbalizálás, a mondatok mind-össze még
egyszer igazolják a mozdu

latok által már egyértelművé tett jelentést.
Gábor dacosan hátralép, ujjaival el-tolja
az iratokat, homlokát ráncolja, fintorog,
dobol az asztalon. A z élőkép, a beállítás
remek, mindez kiválóan bedíszletezve,
első osztályú jelmezekben. Ez pár percig
kielégítő módon szórakoztató. Órákon át,
mint színdarab, fogyaszt-hatatlan. Hiszen
az élőképet leckefel-mondások követik,
amit látunk, azt sajnos halljuk is,
végtelenül unalmas dialógusokat kell
hallgatnunk egy-egy újabb élőképváltozás
előtt. Így aztán túl sok időnk van arra,
hogy elgondolkozzunk és belássuk, hogy
Vámos László arányt tévesztett, mert e
művet nézni utóbb inkább munka, mint
szórakozás. Hiába minden precizitás, az
unalom és terjengősség visszaüt, az
előadás szétesik, jól formált felvillanásra
hosszú üresjáratok esnek. A borzalom és a
melodráma állandó, mint a vízfolyás, s így
monoton és érdektelen. Vámos alapvető
tévedése abban áll, hogy valóságosnak
tekintette a hamisat, egy játékmódbéli
ötletet előadást meghatározó szemlélettel
növesztett fel. Csak találgathatunk, milyen
megfontolások vezették, bár ezek a
találgatások sem túl lényegesek.

A színészek, akik számára mindez jó
iskolául szolgálna, itt nagyobbrészt csak
fegyelmet és türelmet tanulhatnak. Ennek
ellenére nem egy remek alakítást
láthattunk. Gábor Miklós például kiválóan
teremtette meg önmagát, ő játszott a
legelevenebben, s ez nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy a közönség az előadást
türelmesen viselje el. S ha el-ismerhetjük
is, hogy Gábor Miklós hozzájárulása az
előadáshoz igaz érdem, a kritika mégsem
tekintheti ezt az alakítást Gábor Miklós
pályája komoly állomásának. Idomítják a
színészt, aki hálásan néz vissza: megint a
színpadon van. Van ebben valami
szégyenletes. Gábor Miklós ennél
összehasonlíthatatlanul jobb, nagyobb
színész.

Dózsa László is kimenti magát a lecke
alól, ő Csortos Gyulát játssza, egyenesen
folytatja a Hyppolit a laka] című műal-
kotást. Szabadon választott gyakorlata oly
hálás terület, hogy mindezzel meg-ússza a
kötelezőt, a közönség boldogan tapsol,
hiszen állítólag a nosztalgia idejét éljük.
Vass Éva időnként magára-magára talál,
ám a gyermekét elhagyó rendőrminiszter
feleségek ént meggyűlt a baja a szereppel.
Időnként azonban némi érthetetlen pátoszt
vitt a szerepbe, s ettől ő is
megkülönböztethető lett. A mű alsó
régióinak hősnője Psota Irén. Ő

játssza a koldusasszonyt, és valóban
meglehet, hogy van mindebben némi
brechti íz. De kevés. Psota stíluszavara
azonban a mesterszínész zavara. Több és
jobb e melodrámánál, de nincs módja,
hogy saját kiváló minőségének terét meg-
teremtse, így aztán játéka érthetetlen,
zavaros, követhetetlen marad. Kubik Anna
és Peremartoni Krisztina a két árva, két
marionettfigura. Peremartoni Krisztinát a
szerep szerinti vakság felmentette az alól,
hogy ki kelljen találnia önnönmagát, és élt
is ezzel a fel-mentéssel. Leginkább jelen
volt, mint-sem játszott. Kubik Anna
játszotta az előadás alaphangját, sajnos
ennek megfelelően egyre rosszabb és
unalmasabb lett.

S itt, mielőtt egy csapatnyi színészt
hoznánk kellemetlen helyzetbe, álljunk
meg. Nem hiszem, hogy ők lubickoltak
volna ezekben a szerepekben. Nem úgy
tűnt, hogy boldogan adták volna át
magukat e kiváló szerepeknek, melyek
mesterségbeli előrehaladásukat lettek
volna hivatottak szolgálni. E színészek
kényszeredetteknek, fáradtaknak és
igyekvőeknek tűntek. Kalocsay Miklós
éppúgy, mint Katona János, Tahi József
vagy Hámori Ildikó. Nem sok értelme van
esetről esetre kielemezni, hogy hogyan
sikerült eljátszaniuk a sem-mit.
Belehelyezkedtek az általános stílusba,
játszották a némafilmi teatralitást, s ezt
mindegyikük saját tehetségéhez mérten
jól-rosszul tette. Psota, Gábor
mesterszínészek, akik szinte minden
helyzetben önmagukra találnak, az átlag
azonban csak egész egyszerűen jó színész,
aki nem menekülhetett az előadás
általánosan lesújtó szelleme alól. A kriti-
kus egyéni megítélése szerint Hetenyi Pál
orvosát kell még feltétlenül kiemelnünk,
aki végtelenül szelíd iróniájával úgy
túljátszotta szerepét, hogy ezzel
megteremtette azt, amit Vámosnak kellett
volna létrehoznia, az egyértelmű kívül-
állást, a türelmes, de el nem néző iróniát.
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