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Vámos Miklós darabja Szolnokon

Délután öt óra, premierre indulunk a
Szigligeti Színházba. A Népligetnél el-
akad kocsisorunk - visszafordulunk,
kanyargós utakon jutunk ki az Üllői útra; a
Ferihegyi úton már kisebb a forgalom, de
az út nyálkás, szemerkél az eső, az
ablaktörlő szétkeni a sarat az üvegen, alig
látni. Monor után kezdem látni az utat, az
eső lemossa a sarat, talán odaérünk
kezdésre... S valóban, háromnegyed
hétkor megkapjuk a jegyet Sánta Ágitól, a
folyosón megköpködjük a színészeket,
kezet fogunk Vallóval, aki összeroskadva,
lázban égő szemmel bámul az űrbe.
Odabent már szól a zene, a színpadon
fénypacnik, és hét óra hét-kor minden
elsötétül, kezdődik .. .

Azért kezdtem ezzel az „útinaplóval",
mert a vidéki színházak tagjai is jórészt
Budapestről járnak le próbálni, játszani,
sokuknak ott van az állandó lakásuk, a
családjuk: ritkán maradnak ugyanis
évtizedekig egyazon színháznál, életük
időszakonként változást is hoz: Debrecen-
Miskolc-Pécs-Kecskemét-Szolnok és
tovább. A vidéki színházaknak jól
körülhatárolható korszakaik vannak, me-
lyekhez színésznevek kapcsolódnak, majd
ugyanazok a nevek máshol jelen

nek meg, újabb társulásoknál. A letele-
pedés egyben a mozgás lehetőségéről, a
jobb csapat lehetőségéről való lemondást
is jelentené.

A z Asztalosinduló próbái másfél hó-napra
húzódtak szét; az első időszakban a
szereplők egy része még a futó darabban
játszott délután illetve este, mások délelőtt
a decemberi bemutatóban próbáltak -
Polgár Géza például mindhárom
produkcióban részt vett, így felmentést
kapott az Asztalosinduló első próbái alól. A
színház műsorrendje matematikai re-
mekmű: egy évadban nyolc bemutató,
mindegyikből harmincöt előadás; hu-
szonöt Szolnokon, tíz tájon. A bemutatót
harmincöt próba előzi meg (Valló ennél
többet próbált) másfél hónapra elosztva.
Olvasópróba, majd rendelkezés próba-
teremben; az előző darab bemutatója után
színpadon folytatják az emlékpróbákat, a
jelzéseket bemutató előtt tíz nappal váltják
föl díszlettel. A színpad csak a premier
hetében lesz a produkcióé, négy nap áll a
színészek rendelkezésére, hogy
megszokják a jelmezt, a világítást, hiszen
a lámpákat csak ekkor lehet áthelyezni
(eddig az esti előadásokra voltak állítva).
Négy nap áll rendelkezésre, hogy
megszülessen a szöveg-zene-fény har-
móniája, a mozgások gördülékenyen
folyjanak le a színpadi térben. Valló ezt az
utolsó négy napot intenzíven kihasználta:
délelőtt-este próbált, éjszaka világított,
ami azért lényeges, mert az előadás
világításigénye rendkívül n a g y .

Úgynevezett lélegzővilágítást alkalmaz-
nak, ami minden percre egy világítási

instrukciót jelent: a színpadi tér felülete
és mélysége ezáltal állandóan változik.
Ide tartozik, hogy az előadás négy szerep-
lője filmezett próbák közben, s a fősze-
replőt éjszakánként Pestre vitték szink-
ronizálni.

Miért említem fel ezeket a színház bel-
ügyébe tartozó részleteket? Szeretném
arra felhívni a figyelmet, hogy egy szín-
ház kiszabott rendjében minden bemuta-
tónak egyenlőek az esélyei. Lehet-e ilyen
körülmények közt valami izgalmasat
várni egy fiatal magyar szerző be-
mutatójától? Különösen, ha a színház az
évadban már olyan produkciót mond-hat
magáénak, mint Örkény Kulcskere-
sőkje.

Olvasópróba

December 5. Hosszú asztal mellett fog-
lalnak helyet a darab szereplői. Senki nem
ismeri a művet, senki nem tudja, mit
játszik majd, ismeretlen a szerző (Székely
Gábor igazgató mutatja be Vámos
Miklóst, majd jó munkát kívánva távozik).
Valló Péter minden bevezető nélkül, nagy
lendülettel olvasni kezdi: „Asztalosinduló
- Versenymű emberi hangokra." Ács
György története bomlik ki:
asztalosmester, iparosdinasztia harmadik
tagja, feleségéért, lányaiért, az üzletért
elhagyja a tisztességes iparos útját,
„variál", él a háborús konjunktúra
lehetőségeivel, úgy vagyonosodik, ahogy
lehet, ha kell, elszedi a bújtatott zsidók
aranyát, ha kell, silány minőséget gyárt. S
a felszabadulás után ugyanígy folytatja;
üzemét ügyes trükkel megmenti

lánynak álcázott alsegéddel, Barnabyval, a
sofőr, aki idehurcolta őket, Stack (Mr.
Vandergelder rovott múltú inasa),
valamint idemenekül az üldözött szerel-
mespár is. Miss Flora, aki élvezi, hogy
végre sokan vannak körülötte, időnként el
szeretné mesélni az élete történetét, de
olyan hangon jelenti ezt be, hogy már
abból tudjuk: élete örök titok marad a
szereplők s a nézők előtt is. Keresi a
repülősót tartalmazó üvegcséjét, nem veszi
észre, hogy a kezében van. Majd be-
leszagol, tüsszent egyet, s rámosolyog a
közönségre, s mintha az egészségére kí-
vánták volna, biccent egyet, köszönetül.

Egyszer-egyszer, váratlanul, lágy, áb-
rándos, behízelgő hangja átcsap valami
furcsa rikácsolásba: mert ösztönei min-den
újonnan érkezettnél megsúgják neki, ki
barát és ki ellenség. Ellenségeinek

tartja fenn ezt a különös magas hangot,
ami nem egyszerűen egy kellemetlen
öregasszony rikácsolása. Más hang, más
hangnem. Vészjóslóan ellenséges ilyen-
kor. Ezen az álbűbájos magas hangon
utasítja ki szobájából a sofőrt és Stackot,
akik erőszakkal cipelték hozzá a két ál-
ruhás segédet.

Miss Flora Dayka Margit - minden
szerelmesen segíteni akar. Meleg szemé-
ből hamiskás mosollyal árad a szeretet
minden és mindenki felé, akit szeretet-
reméltónak talál. Forró fürdőt készít a
jövevényeknek, s az előbb még éles papa-
gájhang ismét őszintén lággyá válik.
Szeretetteljesen buzdítja, fürdőbe sürgetve
az unokahúgának hitt lánynak öltözött
fiatal alsegédet. Tüneményes látvány,
ahogyan a szomszéd szobából az ajtón át
kidugja fejét, és mosdókesztyű

vel kezén csalogatja, hívogatja a teljesen
berezelt fiút.

Miss Flora szent és letörhetetlen vita-
litása: Dayka Margit életkedve. S talán
ezért tudja a szentimentális vénkisasszony
bohóckodással nevetségessé tett
lelkivilága mögött olykor-olykor fel-
sejdíteni a múltból a régi szerelmes leány
s vele együtt valami bánatos, beteljesület-
len szerelem emlékét, hamvas tisztaságát.

A darab végén, amikor az összes félre-
értés tisztázódik, megérkezik a zord
nagybácsi is, aki olyannyira megenyhül,
hogy megkéri a rafinált özvegyasszony,
Miss Dolly kezét, Miss Flora angyalként
kitárt karral, orgonaszóra belibeg, és áldást
oszt az egymásra talált szerelmesekre.
Dayka mindezt olyan kacagtató iróniával
játssza, amely szinte véleményezi a
darabot.



az államosítástól, s tovább gyarapít - de
gazdagságával mégsem jut semmire, nincs
„Ács és fiai" cég, felesége kisemmizi
lakásából, és magányosan hal meg
műhelyében anélkül, hogy életében vala-
ha jó szót kapott volna bárkitől. Iványi
József lehajtott fejjel hallgatja az asztalos
egyre élesebb, kétségbeesettebb replikáit -
érezni rajta, hogy megragadta a szerep.

Olvasópróba után folyosói beszélgeté-
sek: „Rengeteg ilyen Ács Györgyöt is-
merek, körül vagyunk véve ezekkel a
gazemberekkel." És: „Az ilyen Ács
Györgyök átvészeltek mindent, ezek
mindig talpra esnek..." Mintha már
darabbeli szövegeiket mondanák.

Á dráma engem presszóban elmesélt
történetre emlékeztet, ahogy a beszélgetők
egymást túllicitálva sorolják ismerősük
sötétnél sötétebb üzelmeit - banális és igaz.
Valló helyesel, pontosan ezt akarják - a
mindenki által ismert sztorit, figurát
fölvinni színpadra, és azt elmondani vele,
hogy hiába utálják - ez az Ács György
mindenkit korrumpált, és mindenki belőle
élt; az ő csalásaiból lett lakása, pénze,
munkája .. .

Vámos azt mondja, ma nálunk nem le-
het klasszikus tragédiát írni, az egyén tra-
gédiája nem az egész közösségé; számta-
lan, egymáshoz nagyon hasonló, apró tra-
gédiát élünk, de ez is lehet színpadi nyers-
anyag! Csak épp nem kell álcázni, nem
kell felfújni, ködösíteni. Vámosnak ez a
programja igen rokonszenves, prózáiban
már kétségtelenül bizonyított. Mit tud
színpadon? (Ez második előadott darabja,
az elsőt szintén Valló rendezésében a
veszprémi színház mutatta be, címe:
Égszakadás, földindulás.)

Ács György alakja voltaképp készülő
regényének egyik mellékalakjából nőtt ki,
melynek hőse dr. Najn Iván, a darab
kulcsfigurája, aki megjelenik Ács előtt,
bejelenti, hogy feleségül veszi a húgát, s
bár társadalmi helyzetüket tekintve a két
antagonisztikus osztályt képviselik (Ács
kizsákmányoló, dr. Najn pedig a
proletárállam képviselője), mégis üzlet-
társak lesznek. Dr. Najn és felesége Ács
házában élnek, részt vesznek a családi
ünnepségen, néma tanúi Ács csalásainak,
sőt maga Najn ajánlja - mintegy
mellékesen - az öreg Ács halála után, hogy
azt kell mondania közjegyzőnek: „Nem
volt hagyaték." Így csöndben cin-kostárssá
lesz, és később önmaga elleni dühét önti
Ácsra: „Az asztalos úr! Áthazudta,
átsvindlizte az életét, és evvel

mindig elérte, amit akart." Kibukik belőle
az irigység: „Mi napról napra éltünk,
mint ősszel a legyek, de neki minden
sikerült, minden egyes trükkje bejött!"

Ács György közvetlen elődje a Faház
című novella hőse, aki szétveri el-romlott
életének szimbólumát, a Kuckót, s
kijelenti: „Új életet kezdek. Negyven-
éves vagyok, még van időm! Még mehe-
tek valamire..." Ötvenéves születésnapján
Ács is új életet akar kezdeni, élete utolsó
pillanatában újabb illúziót kezd építeni, ő
nem saját kezével rombolja le élete
építményét - az omlik össze teljes
korhadtságában.

Emlékpróba
Munkavilágítás, hevenyészett díszlet-
jelzés, színészek szürke ruhában, néző-tér
vászonnal letakarva. Az előző nap fölvett
zene bizonytalanul szólal meg (rossz
helyen). Iványi még sokat bajlódik a
szöveggel. Vica és Vali, a két kis-lány
kacagó befutása már sejtet valamit az
előadás hangulatából - az önfeledten
kergetőző lányok mint halálmadarak:
hátborzongató ötlet. Sarlai Imre elkészült
szerepével, megjelenése döbbenetes,
nemcsak az apa, de egy egész nemzedék
van jelen vele: „Édes fiam, most, hogy
fölszabadultál, most már ugyan-olyan
asztalos vagy te is, mint én." A becsületes
kézműves sziklaszilárd öntudata, a
családfő fensége sugárzik róla, a régi
gárda, szokták mondani, és Sarlai valóban
utolsó mohikán a Lendvaiak fajtájából.
Tőle akár már bemutatót tarthatnának,
ütésre emelt keze már kőbe vésett
mozdulattal emelkedik feje fölé.

Tímár Éva Ácsnéja meglepően háttér-
ben marad, úgy hiszen], épp az ő szépsé-
gének bálványozása Ács egyik nagy haj-
tóereje „Én mindent megteszek magáért "
- mondja, és ezt halálos komolyan
gondolja. Egyelőre nem érezni a nő
szándékát, hogy mire készül. Polgár Géza
kissé ostoba, jóindulatú asztalos-segédje
azonnal levegőt hoz a színpadra, ő
valóban műhelyben van, matat, iparkodik,
dörmög - jól érzi magát a Forgács-bőrben,
rá szabták.

Az asztalos halála
Próba után, fehér asztalnál Vallóval.
mondom egyik aggályom (most még
lehet, három hét van a premierig) : Ács
életének nincs tétje. Á darab nem tagadott
közösséget vállal Az ügynök halálával,
mely Valló diplomarendezése volt, és
Latinovitscsal valóban új oldalról
mutatták be Willy Lomant.

Valló előtt' példaként a mintái
kompozíció állt, mikor kézbe vette Vámos
eredeti megfogalmazását (az ember, aki
összetöri élete művét). Millernél belülről,
az egymásra torlódó emlékképekből su-
gárzó kilátástalanság hatására omlik össze
a hős. Valló olyan darabra vágyott, mely
itthoni gondokat, jellegzetesen magyar
figurákat vonultat fel Miller ábrázoló
erejével - Vámos „megbütykölte" ezt a
darabot, nem restelkedve az előkép miatt,
átvett néhány apróbb dramaturgiai fogást
is (például az emlék-képváltást egy szó
indítja el), darabja mégis önálló és ízről
ízre magyar. De: az ügynökről az első
megszólalástól tudjuk, hogy
öngyilkosságra készül, biztosítással akarja
családját kihúzni az anyagi csődből. Á
darab folyamán környezete épp ettől
igyekszik megmenteni - sikertelenül. Ez az
ibseni dramaturgia feszíti az Ügynök
előadását, ez ragadja meg a nézőt, ezért
tud szurkolni hőseinek. Valló megnyugtat:
a nézők minden rétege talál majd figurát,
akivel azonosulni tud, vagy éppen azt
várja, hogy dögöl-jön meg Ács. Széttárom
a karom - majd a bemutatón meglátjuk.

Főpróba
Elhelyezkedünk a félhomályos nézőtéren,
a színpadon Najmányi László díszletének
sárga négyzetei. Zene - általános jazz-
egyveleg. Sötét, majd a kivilágosodó
színpadon a gyalupadnál Forgács, a segéd
dúdolva fűrészel, hátramegy, morog, az
emeleten kivágódik az ajtó, megjelenik
Ács kissé összemosódik első megszólalása
Forgács mozdulatával, de mégis,
jelentősen lép be, valahonnan menekült.
Roppant lényeges az indítás - a darab
keretbe foglalt, voltaképp öt perc alatt
zajlik le a több évtized emlék-árja, de az
indító és zárókép között ez másfél órát
igényel, s a nézőnek agyába kell vésnie ezt
a képet, hogy majd a második rész végén
emlékezzen rá.

Iványi megtalálta a figurát, az első
perceket bírja is szusszal, látni arcán,
ahogy visszahull a még szép emlékekbe,
látni a birtoklás örömét, akár feleségéről,
akár egy jó üzletről van szó. Sajnos egyre
fárad, az első rész tizenöt perccel
hosszabb, mint kellene - de nemcsak az ő
hortobágyi forgatása miatt; meg kell
keresnie a világított helyet, hozzá kell
szoknia a díszlethez.

Vilma Tímár Éva sugárzó megjelené-
sével elbódítja Ácsot, aki ölébe hajtja fejét,
és szerelemmel ajánlja föl életét. „Jó
felesége' leszek, Gyuri" - ígéri az



asszony, de Ács nem látja meg tekinteté-
ben a tüzet, hogy számára feleségnek
lenni nemcsak szimbólum. Tímár sugár-
zása egyre fogy, lárvaarccal, örömtelen
asszonyarccal lesz gőgös, képmutató és
végül fúria: „Magának a műhely a fele-
sége és nem én!", kiáltja Ácsnak, és
őszinte gyűlölettel rúgja ki férjét laká-
sából.

Klára, Ács húga, amikor kijön a pincé-
ből, szép monológban szól a szabadság-
ról: ,,... amikor először végigmentem a
Körúton, és nem bombáztak, nem lőttek,
fújta a hajamat a szél, csönd volt, sütött a
nap, és a sok rettegés után, az óvóhelyek
után arra mehettem, amerre vitt a lábam,
és nem kellett félni semmitől... Hát akkor
én arra gondoltam, hogyha egy orosz
katona erőszakoskodni kezdene, nem is
nagyon tiltakoznék. Bizisten! Annyit
igazán megér a béke . . ." Nem vált ki
együttérző mosolyt, hiányzik a felfűtött
őszinteség - kár. Dr. Najn Iván - Piróth
Gyula - fanyar humora nem hordoz elég
öniróniát. Az egyik kulcsjelenet: Vica és
Vali éneklik az Asztalosindulót csilingelő
hangjukon: „Az leszek én is, asztalos . . ."
Ez Najnból mérhetetlen gúnyt vált ki:
„Talán inkább kazánkovácsnak kéne adni
a lányokat. Az sokkal nőiesebb foglalko-
zás." Itt érzem a két felfogás közti össze-
csapás lehetőségét; az ének alatt Ács
figyeli szerzeménye hatását a családján,
akiknek persze a kislányok produkciója
tetszik, egyedül a sógor reagál a szöveg-
re. És úgy reagál, ahogy abban a korban
(mikor nőket toboroztak bányába, to-
ronydarura) épp a rendszer ellenzékéhez
(Ácshoz) illett volna - vagyis helyet cse-
rélnek; Ács kistulajdonosi vágyai egy-
beesnek az állam céljaival, Najnt józan
gondolkodása épp saját táborával fordít-ja
szembe (épp ennek felismerése hiányzik
Piróthból). Es bár a színpadon jelen van-
nak a csapatok, elmarad a csata. „Te csak
arra vagy jó, hogy humorizálj", inti le
Ács, és úgy érzem, Vámos elfelejtett
megírni egy jelenetet. (Piróth is úgy érzi,
dr. Najn nem fejlődik saját törvényei
szerint, többet szeretne tudni emberéről.)

Kezd élni az alcímben jelzett zenei for-
ma. Az első rész záróképe: az öreg Ács
fénykörben áll, szidja fiát: „Olyan világ
nincs, hogy a svindli többet érjen, mint a
munka!", szava elakad, szívéhez emeli
kezét, megismétli: „Á munka . . .", és
lassan kihátrál, a másik ajtón lánya, Klára
hátrál, sikolt, a sikoly zenébe vált, Ács az
ajtóhoz ugrik, rávágja apjára,

csattanás, ő maga áll a fénykörbe és el-
ismétli: „Á munka." Szép felvonásvég,
sokértelmű, sokszólamú jelenet. Most
látszik a végtelenségig gyakorolt precíz
játékok, zenei, világítási végszavak ér-
telme - színházban ülünk.

Különös, mikor a színész sokallja
szerepét - Iványi panaszkodik, hogy Vá-
mos nem hagyott egy szusszanásnyi időt
sem - végig színpadon van. Rettenetesen
fárasztó szerep, a színészi játék teljes
skáláját felvonultatja: sír, nevet, él - de
nem kapcsolhat ki egy villanásra sem, ez
láthatólag feszültséggel tölti el. Ennek
ellenére a második részben, talán mert túl
fáradt, lazább, természetesebben éli
sűrített életét, bár itt vannak a veszekedés
fortissimói, közben egyre mélyebb
rétegekbe süllyed elhagyottságában, bu
kásában; tekintete megtörik, szája keserű
ívben hajlik, igyekszik valaminek
támaszkodni, leülni. Szívembe fogadom
ezt az embert, megbocsátom ostobaságát,
és elhiszem, hogy még új életet kezdhet -
mert érzem szíve dobogását. Á darab
vége felé kísértetei együttesen jelennek
meg, egy-egy ajtónyílásból kiáltanak le
rá, s ő törpén, tehetetlenül kapkodva
igyekszik válaszolni, de hangját elnyom-
ják: „Nagy gazember vagy te, édes fiam"
mondja ki apja mindnyájuk véleményét
az eltévedt bárány iránti szánalommal.

A végső kép lírai, a megbocsátás
hangján szól Ács haláláról. Forgács ki-
megy a műhelyből takarókért (mert fő-
nöke itt fog aludni, miután felesége
kirúgta otthonról.) Á kislányok szaladnak
be, elkapják Ács kezét, és csengő hangon
halálba éneklik (kiszámolják): „Ó, ó, ó,
Tündérkaszinó, Akire jön a százkettő, Az
lesz a hunyó!" Mire Forgács visszajön,
Ács kinyúlva fekszik a földön, ő,
gyöngéden nézi, most először a darab
folyamán nem a főnökét látja, akitől tart,
hanem egy öregedő, beteg embert: „Ej,
Ács úr, Ács úr, aludj csak", mond-ja, s
közben feje alá teszi az összehajtott
takarót, végigsimít homlokán, majd gya-
nútlanul még egyszer - ekkor valami
furát érez, ijedten föléhajol, úgy hallja,
dobog a szíve, de nem, csak az öreg
zsebóra ketyegett szíve fölött. Mikor
visszateszi az órát, kezébe akad a vastag
pénztárca - elámul a sok pénzen, és ki-
vesz belőle ötszáz forintot, ennyit ígért
neki Ács, csakhát ő már nem adhatja oda
-, aztán visszacsúsztatja a tárcát, letakarja
a halottat, és egyedül hagyja a színpadon.
Valló egy mozdulatával elégedetlen;
Polgár az első simításnál érezze meg,
hogy Ács halott, a visszahúzott

kezén lássuk a megdöbbenést, még nem
tudja, de érzi (Polgár megoldja, s a jele-
net lényegesen tömörebb).

Premier
Január 23. Hét óra hét perckor elsötétül a
nézőtér, és kezdődik: Polgár bal felől egy
deszkát fűrészel, hátramegy, megnézi az
ingaórát, megállapítja, hogy „megállt az
idő", dörmög magában, ekkor fönt ki-
vágódik az ajtó, Ács bevágja maga mö-
gött, mintha a múltat akarná
kívülrekeszteni... és itt ülünk a zsúfolt
nézőtéren, körülvéve figyelő
tekintetekkel - most kel életre a darab.
Csönd, a néző tájékozódik. A kislányok
első megjelenése, majd az apa monológja
várakozásra késztet - ez nem afféle
szokványelőadásnak ígérkezik. Az első
rész végén taps - a közönség még nem
döntött.

Szünetben ismerősökkel találkozunk:
filmes kollégák, színházi emberek, írók,
költők. . . és ismeretlenek, valószínűleg
Budapestről jött fiatalok.

Beszélgetések. Vajon miért nem jön-
nek be a poénok ? A közönség nem nevet
igazán, még a komédiába illő kripta-
ajándékozás is csak tisztes nevetést vál-
tott ki, pedig Koós Olga Ács anyósaként
őszinte lelkesedéssel köszöni meg veje
ajándékát „a temető legszebb helyén".
Koós Olga a csípősnyelvű anyós lelké-
ben megtalálta az érzelmességet, és
színészi eszközeivel nagyszerűen ironizál.
De Iványi nem mozdulhat ki tragikus
pózából, s ez a nevetést lehervasztja - és
azt hiszem, ebből fakadnak az előadás stí-
lusproblémái. Vámos köznapi tragédiája
nevetséges helyzetek sorából épül - ebből
fakad a Cédulák országos sikere is pódi-
umon: az egymással soha nem találkozó
családtagok üzenetváltása mozaikonként
roppant komikus, de együttesen mind-
nyájuk életének reménytelenségét mutat-
ja. Mi volna vajon, ha az Asztalosindulót
teljesen más felfogásban interpretálnák?
Ha Ács nagyformátumú terveit, üzleti
vállalkozásait egy megjelenésében csöp-
pet sem tragikus figura hordaná a vállán,
akinek személyes sutaságán, családi éle-
tének pechén nevetni tudnánk - mert úgy
kell neki. Felesége, anyósa folyton
szidják, mert piszkos, mert fogalma sincs
arról, mi a fogkefe, mert a modora kő-
bányai. . . Iványi más szinten létezik, az
ő figurája fölülemelkedik az ilyen földi
dolgokon, az ő ruhája nincs tele forgács-
csal. Milyen volna vajon egy külsejével
bajlódó, esetlen, komikus Ács? Remé-
lem, lesz színigazgató, akit érdekel.


