
mára; már nem a dabasi Kaliforniából
röpíti a hőst az igazi Kalifornia felé,
hanem csupán egy erőszakosabb nőstény
ragadja el a koncot az ügyetlenebbek
elől. Szomory Melindája természeti je-
lenségként söpör végig a színpadon, élet-
nagyságnál nagyobb formátumban (nem
hiába nevezi Teri - bár ez itt nem hang-
zik el - „nagy" Melinda néninek); senkire
sem haragszik, senkit sem bánt, sőt szíve
is életnagyságnál nagyobb, igazi holly-
woodi méret. Szívesen emlékszem a
pécsi megoldásra; Szegvári Menyhért
úgy oldotta meg Raády Melinda „más"-
ságát, hogy Péter Gizire bízta, aki su-
gárzó mese- és operettbeli anyaprima-
donnaként uralta szinte mitikus dimen-
ziókban a befejezést. Kállay Bori, noha
szintén honos az operettben, nem ezt
játssza el, ehelyett egy további Szabóky-
rajongót mintáz, aki teljesen indokolatla-
nul kaján, pikírt és lenéző a két vállra fek-
tetett riválisokkal szemben; annál meg-
lepőbb, az előadás egyetlen hamis moz-
zanatában, a fiával való őszintén
könnyes összeborulása. Itt említem,
hogy még jelmeze is rosszindulatúan
leleplező, s azt egyébként sem értem,
hogy a különben stílusos ruhák
tervezője, Torday Hajnal miért
öltöztetett a záróképben több női
szereplőt, köztük a cseléd-lányt is,
előnytelen nadrágokba.

Befejezésül mégsem mondhatok mást:
az előadás különben olyan jó, hogy még a
kulcsszerep ilyen, vitatható felfogását is,
bár megsínyli, de elbírja. A Boldogtala-
nok és a Máli néni, a (kaposvári) Patika és
a (miskolci) Lila akác, a két Hermelin és a
két pécsi Szomory-előadás után újabb
szép bizonyítékot szolgáltat a XX. szá-
zadi magyar dráma alighanem legjelen-
tősebb vonulatának, a századvég legiz-
galmasabb tendenciái közvetlen előzmé-
nyének életképességére.

Szomory Dezső: Szabóky Zsigmond Rafael
(Játékszín)

Díszlet: Kiss Kovács Gergely. Jelmez: Tor-
day Hajnal. A rendező munkatársa: Bodori
Anna. Rendező: Verebes István.

Szereplők: Végvári Tamás, Schubert Éva,
Margitai Ági, Vándor Éva, Fazekas Zsuzsa,
Kállay Bori, Koós Olga, Bozóky István, Bars
József, Bajor Imre, Gruiz Anikó.

P. MÜLLER PÉTER

Világtünetek
a világtengerparton

A Világszezon Szegeden

A zene Vámos Miklós több írásában is
felbukkan címként, témaként, kompo-
zíciós technikaként. Ezt nemcsak leg-
utóbbi regényei - a Zenga zének, a Fél-
nóta - mutatják, hanem korábbi novellái
és színjátékai is. Asztalosinduló című
darabja műfaji megjelölésében hangsú-
lyozza ezt a zeneiséget, a „versenymű két
tételben" alcímmel. De a címben jelzett
zeneiségnél lényegesebb a kompozíció-
ban megjelenő zeneiség, ami különösen
színműveiben és hangjátékaiban szem-
beötlő. E zeneiség részeként értelmez-
hetők a hangok, az akusztikus mozzana-
tok, azok a nyelvi megnyilatkozások,
amelyekben a hanghatás, a ritmizáltság
gyakran fontosabb a jelentésnél. Ilyen
például a mondóka (Égszakadás, föld-
indulás) vagy az éljenzés (Háromszoros
vivát). A zene ezekben az írásokban egy-
felől mint egy nemzedéki élmény lenyo-
mata jelenik meg - azé a nemzedéké,
mely a legközvetlenebbül és a legmar-
kánsabban a zenében tudta kialakítani és
kifejezni a maga kultúráját. Másfelől ez a
zeneiség írói technikaként, szerkesztés-
módként, kompozíciós eljárásként szere-
pel Vámos Miklós műveiben, elsősorban
színjátékaiban.

Ez a zenei jelleg azonban alapvetően
különbözik például Nádas Péter drámái-
nak zeneiségétől, mert Nádasnál ez a
réteg világszemléletként, a szöveget ér-
telmező összetevőként van jelen, Vá-
mosnál ellenben ez csupán technika,
anyagszervezési mód. Kettejük színmű-
írói különbsége azonban nemcsak ebben
áll, hanem - többek között - abban is,
hogy Vámos művei (és zeneiségük) a
populáris regisztert célozzák meg, míg
Nádas művészete az arisztokratikus re-
giszterben mozog. Vámos műveinek po-
puláris jellege a zeneiség ezen formáján
kívül az írói témaválasztásban, a publi-
cisztikus szemléletben, a napi aktualitá-
sokhoz való kötődésben is megmutatko-
zik. Bár ez az alkotói naprakészség azt is
jelenthetné, hogy gyorsan változó vilá-
gunkban az életmű világa is gyorsan vál-
tozik, Vámos Miklós esetében nem ez a
helyzet. Első könyveinek, bemutatóinak
tíz-tizenöt évvel ezelőtti kritikáit elő-

véve úgy tűnik, mintha a vadonatúj
Világszezon semmiben nem különbözne
ezektől a korai művektől. Az 1974-es
Égszakadás, földindulás kapcsán így fo-
galmazott a kritikus: „Az író szinte vala-
mennyi elbeszélésében sztereotip élet-
mozzanatokat, unalomig ismert nevet-
séges apróságokat, »csupa ismerős,
visszatérő mondatot« sorakoztat egymás
mellé a montázstechnika s egy-egy ötlet
segítségével... Nyilvánvaló, hogy e
módszer lehetőségei végesek; Vámos
egyelőre mégis ragaszkodik hozzá." (Kri-
tika, 1974/12.) Az író 1981-es
drámakötetéről szóló egyik ismertetés
pedig e szavakkal zárult: „Lehetőségei
közül az író - egyelőre legalábbis - a
könnyed technika és az ötlet útját
választotta. A várható siker és a
szórakoztató irodalom útját." (Új Írás,
1981/12.)

A mindkét idézetben szereplő „egy-
előre" akkor még a pályakezdő iránti el-
néző magatartás jeleként indokolt lehe-
tett. Mára azonban ezek az egykor fenn-
tartással megfogalmazott megállapítások
fenntartás nélkülivé és általános
érvényűvé váltak, mert Vámos Miklós
ugyanazt az írói szemléletet és ugyanazt
az írói technikát működteti, immár tizenöt
éve. Ez pedig ebben az esetben nem
annyira a következetesség, mint inkább a
sztereotípia jele. Talán ennek az önis-
métlésnek is szerepe volt abban, hogy
Vámos négy, hetvenes évekbeli bemuta-
tója -Égszakadás, földindulás (1974 -
Veszprém), Asztalosinduló (1976 - Szol-
nok), Ide meg csak reggel süt be egy dara-
big (1978 - Ódry Színpad), Háromszoros
vivát (1979 - Agria Játékok) - után e szín-
padi jelenlét és a színműírói tevékenység
szünetelt. A nyolcvanas években a Játék-
szín mutatta be hangjátékaiból írt Gáz
van... című három színpadi vázlatát
(1984-ben). Legújabb darabját, a Világ-
szezont 1986 decemberében tűzte műso-
rára a szegedi Nemzeti Színház. A mű a
színház felkérésére készült. Ez a leg-
újabb Vámos-darab technikájában és
szemléletében egyenes folytatása hetve-
nes évekbeli színjátékainak, ez is élmény
és ötlet kettős kötésében fogant, és ezt is
a napi aktualitások éltetik.

Ez az aktualitás az Égszakadás, föld-
indulásban a panel-lakótelepek világa, a
„minden áthallatszik" - akkor még új -
élménye volt, ahol „a három egymás alatt
lakó család tulajdonképpen az ember éle-
tének három fázisát jelképezi: a fiatal
házasok játékos-komoly marakodó gon-
datlanságát, a középkorúak hajszás gür-
cölését és az öregek szeretetre sóvárgó



magányát." (Népszabadság, 1974. XI. 19.)
A z Asztalosinduló kapcsán már a kora-beli
krónikás is azt fejtegette, hogy a mű
annak dokumentuma, miszerint „a het-
venes években milyen morális küzdelmet
folytattunk a harácsolókkal. Publi-
cisztikáink, glosszáink, filmjeink, színda-
rabjaink egyik első számú közellensége a
fröccsöntő kisiparos, a panamista tsz-
melléküzemág-vezető, a maszek zöldsé-
ges. . ." (Élet és Irodalom, 1976. I. 31.) Ez
a napi aktualitásokhoz tapadás a Világ-
szezonnak is sajátja, és ez nem túlságosan
használ a darab utóéletének. Hiszen
ahogy a „harácsolók" megítélése mára -
legalábbis - módosult, éppúgy - már most
- nem egészen igaz az, amiről a
Világszezon beszél. Vámosnak ebben a
művében is alapmotívuma félreértés, ezt a
darabot is az anekdotikus szerkesztés-
mód, az ötletorientált jelenettechnika
jellemzi, a szereplők itt is hétköznapi kis-
emberek, akik között - a látszólagos elté-
rések ellenére - itt sincs különbség. Ezek
a figurák egyformák. Az előbb idézett kri-
tikák megállapításait kölcsönvéve erről is
elmondható, hogy a darab „monológ-
szerű magánszámok" füzére, ami ez eset-
ben egy-egy család magánszámát jelenti,
s ezekről a figurákról is az állapítható
meg, hogy „Vámos... alig tud s többnyire
nem is akar jellemeket formálni,
egyéníteni. A közhelymondatok és köz-
helycselekvések mintegy önmaguktól
alakítják ki gazdájuk sablonfiguráját."
(Kritika, 1974/12.)

A Világszezon a tengerparton játszódik,
a főszezonban, az ismeretlenül is-merős
nyelvű mediterrán országban, ahol a
személyzet borravalóért tartja a markát,
ahol a víz fertőzött, ahol a levegőből
pernye száll vagy savas eső, ahol az erdő-
tűz pusztít, ahol a tömegszerencsétlenség
történik, ahol a harci gépek robaja
hallatszik, ahol a terroristák lövöldöz-
nek, ahol az űrlény landol és ahol A-

bomba robban. A különböző, nem azo-
nosított nációk tagjai sem a vendéglátó
ország, sem egymás nyelvét nem értik,
illetve nem ismerik, a turistaszótár segít-
ségével sikerül csak egy-két információ-
hoz hozzájutniuk. A kommunikáció ily
módon félreértésekkel tarkított, senki
nem érti, mit közöl vele a másik nép fia-
lánya. E nyári idillt kisebb-nagyobb
katasztrófák teszik változatossá (lásd
elébb). A strandot fokozatosan lepik el a
nyaralók: előbb egy huszonéves pár érke-
zik, majd egy öttagú család - két gyerek-
kel s egy nagypapával, aztán egy harmin-
cas pár kisgyerekkel, egy negyvenes -

nagy gyerekkel, és két idős hölgy papa-
gájjal, illetve ebbel.

E népes szereplőgárda tevékenysége
(kiegészülve a strand személyzetével:
kabinossal, árussal, orvossal stb.) rendkí-
vül változatos, úgymint: napozás, alvás,
magazinlapozgatás, evés és ürítés, fürdő-
zés, zuhanyozás, udvarlás, veszekedés és
így tovább. Úgy, minta tengerparton szo-
kás. E ténykedés közepette megtudjuk,
hogy a gyerek már tudja (aput az anyu
megcsalja), hogy van, akinek öngyilkos
lett a felmenője, van, akinek két évig
haldoklott; hogy van, aki gazdag, és van,
aki szegény; hogy a pelenkázást is meg
lehet unni; hogy jó lenne tudni legalább
egy idegen nyelvet. Es még sok minden
mást. De mindig csak annyit lehet
megtudni a nézőnek is, amennyit a
szereplőknek. Igy azok az események,
amelyek a nyaralók számára
érthetetlenek, a néző számára is azok
maradnak. A néző ugyanolyan tájékozott
- pontosabban tájékozatlan -, mint a
szereplők, azzal a különbséggel, hogy ő
legalább a nyaralók nyelvét érti - mivel
mind magyarul beszélnek. A helyzet
komikumát az adja, hogy a különböző
nációk nem értik egymást - ez azonban
legfeljebb egy egyfelvonásosra való
ötlet, ami a folyamatos feszültség-
keltéshez és annak fenntartásához kevés.
Miként kevés a darabban megjelenő két-
féleképpen érthető helyzetek száma is.
Ezek a helyzetek mindig azonosak, ben-
nük a szereplők mindig egyformán rea-
gálnak. Már csak azért is, mert néhány
„jellemvonás" kivételével (mint életkor,
nemzeti hovatartozás) valamennyien egy-
formák. Egyformák a napozós gyerekek,
a flörtölő tinédzserek, a fiatal és az idő-
sebb szülők. Ezeknek a figuráknak nin-
csen arcuk, vázlatszerűek ők is és hely-
zeteik is.

Ebben a világban és ebben a szezon-
ban tehát teljes az összhang. Hiszen min-
den ember ugyanabban az élményben
részesül: a megértetlenségében. A mű ily
módon egy állapotrajz, egy lírai foganta-
tású életérzés jegyeit viseli magán, ami a

darabot alapvetően drámaiatlanná teszi.
Ugyanis ennek az állapotrajznak nincs
tétje, nincs feszültsége, nincs kezdete és
vége. Noha a mű aspirál arra, hogy meg-
rajzoljon egy világmodellt, ez a „világ-
szezon" éppoly vázlatosra sikerült „mo-
dell", mint a korábbi színpadi művek
ilyen vonatkozásai. A modellt ezúttal a
meghatározatlanság, az „egyetemes" ál-
talánosítás van hivatva létrehozni. Az
azonban, hogy ez a tengerpart a világ
partja és a nyaraló népség az emberiség,
nem teremt modellt, nem hoz létre sem
átfogó magyarázó elvet, sem átfogó
struktúrát. A vázlatosság, az ötletszerűség
nem képes megteremteni a mű hitelét.
Az alaphelyzetben rejlő lehetőségek nin-
csenek kihasználva, az író nem hatol a
fölvetett kérdések mélyére, elszalasztja a
lényegmondás esélyét. Szatirikus szem-
lélete - korábbi darabjaihoz hasonlóan -
itt is lírával párosul, s a szereplők iránti
részvét itt is néhol megkísérti a melodrá-
mát. A Világszezon nem oszlatja el azt a
kételyt, amit a Hiánydramaturgia című
kötetben Balogh Tibor úgy fogalmazott
meg, hogy Vámosban „a drámaíró és az
epikus küzdelme az utóbbi javára látszik
eldőlni", s azt a felvetését, hogy drámák-
e egyáltalán ezek a színpadi művek. Az
epikus szerkesztésmód itt is előtér-ben
áll, és itt is ötvöződik a zenei kompo-
nálással. A többszólamúság úgy műkö-
dik, hogy ezúttal nem egy-egy szólam
jelenik meg különböző terekben (mint az
Égszakadás, földindulásban), hanem kü-
lönböző szólamok jelennek meg egyet-
len térben. Vámos szinte az összes sze-
replőt mindvégig a színpadon tartja, és
ebből az együttlétből építi föl a szólókat
és a tuttikat. A Világszezon nem hozott
újat Vámos színműírói tevékenységé-
ben. Fenntartás nélkül idézhetők ezzel
kapcsolatban is Balogh Tibor hat évvel
ezelőtti sorai: „Az eddigi életmű temati-
kai egysége (az apró életkörökre irányuló
figyelem), a szemléleti egység (részvét-
fogalom), a köznapi témájú művek ve-
zérmotívuma (generációk összesimulása,

Vámos Miklós: Világszezon (szegedi Nemzeti Színház). Kovács Zsolt és Kaszás Géza
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lényegazonosságuk hangsúlyozása), a drá-
mák drámaiatlansága (a lekésett dramatur-
giai pillanat következtében az autentikus
konfliktus korlátozott hatású mikrodeto-
nációkkal való helyettesítése)... a nyelvi
megformálás eszközei (hasonlatok,
asszociációs konstrukciók, a
nyomatékosítás szintagmatikája, a
szóképek). . ." - ezek a jegyek mind-mind
érvényesek a legújabb darabra is.

A Sándor János rendezte szegedi ős-
bemutató a darab által kínált színpadi
lehetőségek zömét kihasználatlanul hagy-
ja. A látvány - esztétikai értelemben -
lehangoló: Mira János díszlete a darab
megkövetelte valószerűség ellenében in-
kább panoptikumi, a színpadképet a művi
elemek uralják. A homok nem homok,
hanem vászon, a tenger nem tenger,
hanem fólia, az égbolt színházi drapéria -
s mindez tolakodó mesterkéltséggel. Ha
az előadás egyébként ezt a műviséget
sugallná, és ez összhangban állna a lát-
vánnyal, akkor nem volna ok kifogásolni
a díszletet, de ez a színpadkép - konkrét
megvalósításában, anyagszerűségében -
ellentmond a darabnak és az előadásnak
is. A strand szélén húzódó drótkerítés
mellett egy faimitáció áll, melyről igy
lepény alakú óralap csüng le. Vajon
miért? A túlsó oldalon álló budi legalább
gyakran „üzemel".

Az előadás szünetében a színpad bal és
jobb oldala megcserélődik, a kellékek, a
díszlet és a szereplők átkerülnek a másik
oldalra. De mire való ez a csere? Annak
talán értelme volna, ha a tengernek háttal
elhelyezkedő alakok a második résztől
végre a víz felé fordulnának, ám akkor a
színpadon nem a jobb-bal, hanem az elöl-
hátul tengely mentén kellene a cserét
végrehajtani. A szereplők azonban
mindvégig a víznek hátat fordítva
nyaralnak - talán környezetvédelmi
elővigyázatosságból. Nehéz magyarázatot
találni arra is, hogy a strandra hulló
tárgyak - úgymint: röpcédulák (kétszer),
fehér pihék - az előadásban valóban
megjelennek, a fekete pernyéről viszont
csak beszélnek a szereplők.

A játékból nem rajzolódik ki egy követ-
kezetesen végigvitt rendezői koncepció,

nemcsak az előbb jelzett képi megoldások-
ból, hanem a színészi alakításokból sem.
Az emberi viselkedés apró gesztusai nin-
csenek kidolgozva, a színészek - többsé-
gükben - csak vannak, de nem léteznek a
színpadon, már-már civilként szunyókál-
nak, üldögélnek, heverésznek a nyugágya-
kon és a gyékényeken. Noha az író - töb-
bek között - a nevekkel is jelzi, hogy egy-
egy család mely náció képviselője lehet, az
előadás nem különíti el sem tárgyakban,
sem magatartásban ezeket a csoportokat.
Noha Ivánék hátizsákkal jönnek - s a kerí-
tés résén át -, ennél több megkülönböz-
tető vonást nem mutat fel a játék. Ily
módon a színészek egyéni ambíciójára és
tehetségére van bízva, hogy tudnak-e arcot
adni figurájuknak, és ennek lehetőségével
igen kevesen élnek. A népes szereplőgár-
dából jó szívvel csak a Baltazár-Matildka
családot lehet kiemelni, ők azok, akik való-
ban élnek a színpadon. A legtöbb komi-
kum is az ő alakításukhoz kapcsolódik.
Kovács Zsolt, Fodor Zsóka, Vásári Móni-
ka, Jakab Tamás és Bobor György azon-
ban, sajnos, kivételek. Az ő
karakterformálásuk, életszerű alakításuk
nem tudja meg-váltani a további mintegy
harminc közre-működő enervált vagy
.semmitmondó színpadi jelenlétét.

Vámos Miklós Világszezonja - a darab
alcíme ellenére - Szegeden nem válik
komédiává, az előadásból hiányoznak a
Vámos írói világához idomuló színpadi
ötletek, és hiányzik a darabot megalapozó
élmény újrateremtése. Hiányzik az írott
mű és az előadás összhangja. De az író sem
megy tovább a tünetek érzékeltetésénél.

Vámos Miklós: Világszezon (szegedi Nemzeti
Színház)

Rendező: Sándor János. Díszlet: Mira János.
Jelmez: Molnár Zsuzsa. Játékmester: Jachinek
Rudolf.

Szereplők: Janisch Éva, Both András, Fló-
rián Antal, Kovács Zsolt, Fodor Zsóka, Vásári
Mónika, Bobor György, Jakab Tamás, Király
Levente, Kaszás Géza, Fehér Juli, Andódy
Olga, Szirmai Péter, Markovits Bori-Hőgye
Zsuzsanna, Mikula Sándor, Somló Gábor,
Kovács Magdi-Farkas Zsuzsa, Herceg Zsolt,
Szabó Ildikó, Szabó Mária, Gerencsér Lajos,
Rónai Beáta.

Valószínűleg meg fogják téveszteni a
jövendő színháztörténészeit az új Cor-
neille-bemutatóról készült s a sajtóban
meg a színház műsorfüzetében közzétett
fotók. Színpompás kavalkádot, színpadi
dinamizmust, akciódús játékot sugallnak
ezek a mozgalmas állóképek, a klasszi-
cista színjátszás hagyományhűen érzéki
megelevenítését, ami még némi stíluspa-
ródiát is engedélyez a rendezőnek (Ud-
varos Dorottya meseien föltornyozott
parókája erről árulkodik), ám végső so-
ron egy történetileg jól körülhatárolható
színpadi formálásmódba való belefe-
ledkezést, önfeledt játékot takar. Barok-
kos burjánzású, fordulatokban gazdag,
ám a klasszicizmus esztétikai normáit
korhűen beteljesítő cizellált játék pereg-
het a színen, gondolhatnánk, ha csupán a
képi dokumentációra kellene hagyat-
koznunk.

Hogy az előadás másfajta szellemi
fogantatású játékkal lepi meg a nézőt, az
Szikora János pályájának fordulataira
visszagondolva korántsem olyan meg-
lepő: közelmúltbeli rendezései egyik fő
vonulatának alapproblematikáját adta -
megítélésem szerint - valamely színház-
történeti stílus érzéki újjáélesztése; a stí-
lusnak mint formálásmódnak s mint
színházi jelrendszernek és konvenciónak
a kísérleti használatba vétele, megméret-
tetése, s ezáltal egy új színpadi nyelv
kikísérletezése - a stílusba való
belehelyezkedés-belefeledkezés és az
egyidejű eltávolodás-távolságtartás
kettőssége révén. A Miskolcon színpadra
állított Romeo és Júlia e „nyelvújító"
szándék - számomra - legizgalmasabb, a
közelmúltbeli egri Csongor és Tünde
pedig a legegységesebb darabja volt.
Most e Corneille-mű, a L'Illusion
comique Katona József szín-házi
ősbemutatójával vélhetően e felfedezőút
végére ért a rendező, hogy pillanatnyilag
milyen eredménnyel, arról a jelenetfotók
mozgalmasságával perlekedő előadás
tanúskodik.

Nyilván nem véletlenül került a mű-
sorfüzet élére Watteau Gilles-jének rep-
rodukciója: néhány lappal később (s
persze az. előadásban is) Benedek Mik-

Fodor Zsóka és Jakab Tamás a Világszezonban (MTI Fotó - Ilovszky Béla felvételei)


