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A két árva: Nagy-Kálózy Eszter es Tóth
Ildikó. Anya kell nekik, de azonnal, különben
baj lesz. Anyára van szüksége Haumann
Péternek is, de még a nevelőnőből második
feleséggé avanzsált Kiss Andreának is. Azonkívül
(mint látni fogjuk) a díszlettervező is el van
anyátlanodva; s a rendező (aki homousion a
díszlettervezővel) úgy áll, akár a szedett fa. Vagy
minta saját kisujja. S végül, érzésem szerint, az
írónak sem ártott volna, ha darabja megalkotása
közben olykor-olykor végigsimítja homlokát egy
szerető anyai kéz.

Kissé más szemszögből nézve: nem lehet
eléggé dicsérni a Radnóti Színház azon
törekvését, hogy a magyar drámaírás elfeledett
vagy is-mertté sem vált értékeibe életet leheljen.
Különösen fontos ez Füst Milán esetében,
akinek drámaírói életműve a maga egészében
mindmáig nem hozzáférhető, s akit a magyar
színjátszás a meg-megismétlődő kísérletek (s
köztük néhány igazán remek előadás) ellenére
sem tudott befogadni. Egy Füst Milán-dráma
bemutatása mindig, minden körülmények között
kísérlet, kalandos és kockázatos vállalkozás,
még a szerző is-mertebb színművei esetében is
az. Mennyivel inkább érvényes ez egy olyan Füst
Milán-drámára, amely úgyszólván teljesen
ismeretlen, és bizony helyenként vázlatos
maradt! Ha pedig önmagában véve dicséretes,
hogy a színház rászánta magát - nem először -
egy kockázatos kísérletre, vajon tehetünk-e
szemrehányást, ha a kísérlet ezúttal nem
sikerült maradéktalanul?

Megint más szemszögből: adva van (vagy re-
inkarnálódik?) egy darab. Magyar szerző műve,
erős nyelvi atmoszférával, dinamikus helyzetek-
kel, hat szereppel, ebből négy (de legalábbis há-
rom) jó. Kamaradráma, polgári problémakör, tra-
gikus hangütés groteszk elemekkel: egyszóval,
az Isten is az Andrássy út és a Nagymező utca
sarkára teremtette. A rendező észrevehetően el-
töprengett a színrevitel bizonyos nehézségein, s
ezek egy részével meg is birkózott. A színészek
- képességeikhez és a szerep adta lehetősé-
gekhez mérten - megtesznek minden tőlük tel-
hetőt. Mégsem tudok az előadásra némi kedvet-
lenség nélkül visszagondolni.

Füst Milán itt megjelenített figuráiról röviden
azt mondhatom, hogy nem férnek a bőrükbe.
Költözködnek, rohangásznak, pakolnak, mász-

kálnak. Csakhogy a játéktér kialakításakor e tény
konzekvenciái nem lettek levonva. A gyorsan
váltakozó színhelyek (Lock József nyug. min. fő-
tanácsos lakásának különböző helyiségei, majd a
külön költöző Lock leányok szállása) nagyjából
egyformák, de csak nagyjából. A falak mindvégig
ugyanazzal a szürkés tapétával vannak bevon-
va, amelyen a mintázat penésznek látszik; a sí-
kok szeszélyes tagolása mindvégig változatlan; a
háttérben mindvégig ott ásít egy üres ajtónyílás,
amelynek keskenysége nem az életből van
ellesve; s a jobb szélen mindvégig ott áll az a
kottaállvány, amely a jobb szélre rendezett
szereplőket sokat sejtetően eltakarja
(máskülönben a jelenetek végén egy kedves
fiatalember gyönyörűen hegedül mögötte). Ezzel
szemben a berendezés folyton változik: hol egy
ravatalra emlékeztető hosszú asztal kerül elő,
hol egy rézsút állított kórházi ágy, hol egy
formatervezett éjjeliszekrény, hol egy kerek
vaskályha,
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amelyben narancssárga műlángok vibrálnak, és
a vibráló reflektorfényt ügyesen a nézők szemé-
be vetíti a falra praktizált nagytükör.

Egyszóval, a színhely változásai nem az élet-
viszonyok ziláltságáról, vagy ellenkezőleg, azok
őrjítő egyhangúságáról szólnak, hanem legin-
kább a díszletre fordítható összeg szűkösségé-
ről. Ez persze Még önmagában nem volna túl
nagy baj, hiszen egy kamaradrámában nem a
színpadi látvány a legfontosabb, s különben is, a
díszlet (voltaképpen technikai jellegű) fogyaté-
kosságát feledtetni lehet a játék intenzitásával
amint az előadás első része kelt is ilyesfajta re-
ményeket. Csak agy a díszletváltozások irány-
talanságát az előadás második részében követni
fogja a szituációk és a figurák iránytalansága. Ar-
ról nem szólva, hogy nemcsak az író, hanem a
rendező is kifogy a leleményből, míg a vég(?)já-
ték némileg ötletszerűen hullámzó dialógusain
átevickél.

Írói szándék tekintetében Az árvák leginkább
a Boldogtalanokhoz áll közel, talán annak nyer-
sesége nélkül. ( A neobarokk negédesség is tud
brutális lenni!) Itt is, ott is a tisztaságvágy, az
őszintétlenség, szeretetéhség és a kiszolgálta-
tottság lázas iszapbirkózását látjuk. Csakhogy,
amíg a Boldogtalanok egyenletesen szűkülő kö-
rökben halad a tragikus végkifejlet felé, addig Az
árvákban ezek a körök szétpattannak, talán már
Mariska visszatérésekor, de legkésőbb Anna
(nem eléggé motivált) öngyilkossági kísérlete
után. A darabban két csecsemő is születik, majd
a szerző az egyikről megfeledkezik, a másikat
egy tollvonással elpaterolja; a végkifejlet pedig
húzódik, húzódik (ahelyett, hogy húzatott volna),
végül aztán el is marad. A darab egész
egyszerűen nincs befejezve, s ami ezzel jár, a
szereplők sorsa félbemarad, erővonalaik
nincsenek tisztázva. Csak gyanítani lehet, hogy
a majdani (immár soha meg nem íródó)
végkifejletben Anna összeroppan, Mária
prostituált lesz, a medikus felőrlődik a két nővér
között, és az apa, akit Eveline elhagy, végképp
elzüllik.

A megírás hiányosságairól a rendező termé-
szetesen nem tehet.

A megírás hiányosságairól a rendező igenis
tehet, amennyiben nem vett maga mellé
dramaturgot, aki a szó eredeti értelmében
dramaturgosz kellett volna, hogy legyen. Vagy
ha a szöveg integritását fontosnak tartja,
ügyelnie kellett volna rá, hogy ez ne csorbítsa a
játék intenzitását. Végűl is egy rendezőnek erre
meg-vannak az eszközei vagy legalábbis
kellene, hogy legyenek. Az előadást nézve az
volt a be-nyomásom, hogy Valló Péter egy-egy
jelenetet nagy gonddal és érzékenységgel
kapcsolt össze, de a darab egészének
(nemlétező, illetve széttöredező) ívét már nem
tudta rekonstruálni. Kétségtelen, hagy ez a
feladata lehetetlenséggel határos; csakhogy -
érzésem szerint - az
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retlen Kiss Andreára vonatkozik, de Tóth Ildikó-
val és a kezdőnek igazán nem mondható Nagy-
Kálózy Eszterrel kapcsolatban is ez volt az érzé-
sem. A színpadot természetesen Haumann Pé-
ter uralja; az idősödő, zsarnoki, mégis kissé
puha jellemű, züllésnek induló, könnyen
befolyásolható férfi figuráját könnyűszerrel
formálja meg, erejéből még a darab
reménytelen szakaszaiban is futja a figura
elmélyítésére. Hangsúlyaira, mozdulataira
mindvégig érdemes odafigyelni; kitöréseiben az
indulatoknak széles skáláját sűríti össze, s
durvaságával - amikor éppen durva - nemcsak
a családi élet összeomlását, hanem a figura
jellemének teljes elbizonytalanodását is
érzékelteti. A megírás hiányosságait
természetesen ő sem tudja áthidalni.

Nagy-Kálózy Eszter árnyalt karaktert hoz,
minden szélsőség nélkül; még azt is győzi gesz-
tusokkal, hogy a darab egy-egy pontján az
összes többi szereplővel szembe kerül. A figura,
minta darabban többször is elhangzik, tiszta dol-
gokra és tiszta helyzetekre törekszik; ennek a
némileg elvont vágynak Nagy-Kálózy közvetlen
melegséget tud adni. Ezzel együtt, játéka lehet-
ne kissé színesebb és jelentőségteljesebb.

Kiss Andrea, mintha Medúza koponyájáról
szabadult volna. A darab elején a falhoz szorulva
beszél, s védekezik, amikor nem is támadja senki.
Később viszont ő támad: rideg számítással
mindent szétrombol új férje körül, hogy a romo-
kon senkivel ne kelljen osztoznia; végül cifra és
nemtörődöm. Az ő figurája az egyetlen, akinek
alakulását mindvégig lehet követni.

Tóth Ildikó egyelőre külsődleges eszközökkel
dolgozik, s ez főleg Nagy-Kálózy mellett szem-
beötlő. Kalapja karakterkalap, cigarillója karak-
terszivarka, ridiküljének himbálódzása karakter-
fityegés. Szerepének valóságos vagy vélt mé-
lyebb rétegeit nyafka hangsúlyokból próbálja ki-
gazdálkodni. Nagyon figyel Haumannra, s ezt jól
teszi, de azért a járását nem kellene utánoznia.

Széles Lászlónak a szerep (a megírás
jelenlegi stádiumában) nem kínál különösebb
lehetőségeket. Megnyerő modorú, kedves
ember, el lehet nézni.

Következik a nem mindig kimondott, de min-
dig felötlő, kíméletlen és vulgáris kérdés: mi az
előadás mérlege? Siker vagy bukás? És a jelen
sorok mérlege vajon elmarasztalás vagy dicsé-
ret? Nos, az általam látott előadáson telt ház volt,
ellenben a tapsot kissé gyérnek hallottam. Más-
felől, mint említettem, az előadás kísérletnek te-
kinthető, akkor is, ha olyan közegben jött létre,
amely eredendően nem kísérleti közeg. Ám ezen
ellentmondás analízise messzebbre vezetne a
kelleténél. Legyen elég annyit mondanom, hogy
a rendezőnek ugyanebben a színházban egy ko-
rábbi kísérlete, az Anna Karenina pályaudvar, ahol
érzésem szerint hasonló művészi szándékok
munkáltak, lényegesen jobban sikerült a
mostaninál. Ezért semmiképpen sem zárnám
soraimat egyébbel, mint biztatással: tessék csak
bátran kísérletezni tovább! Ha nem lesz is töké-
letes az előadás, a ráfordított munka jutalma
gyanánt valami jó biztosan előfordul majd benne.
Aki pedig nem kedveli a bizonytalanságot, az ke-
resse fel a delphoi jósdát, vagy folyamodjék te-
nyérjósláshoz a Kálvin téri aluljáróban.
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ismeretlen Füst Milán-drámák életre galvanizá-
lásának ez a feltétele, és egyszersmind ez volna
jutalma.
Ami a fönt előadott fanyalgáson belül elismerés-
re ad okot: a színészi játék és általában a színé-
szek jelenléte. A játék első felében átélhetővé
te-szik a sorsokat és a helyzeteket (persze ki-ki
a maga módján és a maga eszközeivel), s a
második részben, ahol ez már nem lehetséges,
legalább azt próbálják elhitetni, hogy a sorsokat
és a helyzeteket, mind elmosódottabbá váló
jellem-vonásaikkal, ők maguk átélik.
Szemlátomást meg vannak győződve a játék
fontosságáról, s ez mindenképp jelentős
érdem, akár osztjuk meggyőződésüket, akár
nem.

További érdeme az előadásnak, hogy új arco-
kat láthatunk a színpadon, arc- és
jellemvonásokat, gesztusokat, amelyek még nem
merevedtek sémává. Ez elsősorban a számomra
eddig isme-


