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Dayka Margit
Miss Flora szerepében

A házasságszerző Madách kamaraszínházi
bemutatója után az egyik kritika megjó-
solta: A bolond lányéhoz hasonló siker-széria
indult el Thornton Wilder - Vajay Erzsi
által fordított - darabjával. S valóban, az
ötödik hónapja játszott mű immár
nyolcvanadik előadásához közeledik. Meg
lehet-e fejteni egy-egy ilyen siker titkát?
Hogyan csendül össze egy adott időszakban
a nézők szórakozási igénye, a színészek
vágya az önfeledt játékra s a rendező - ez
esetben Lengyel György - törekvése, hogy
kézben tartsa ezt a játékkedvet, és ne az
igénytelenségnek engedjen, amikor
közönségigényt elégít ki ?

A publikum jól szórakozik, a színészek
élvezik a mókázást. Ne fontoskodjunk
tehát, hogy vannak Wildernek értékesebb
drámái is: a Madách Kamarának most ezt
kellett eljátszania.

A színészi jókedv sziporkázó teljesít-
ményeit hozták színpadra Márkus László,
Schütz Ila, Gyabronka József és a többiek,
bár talán nem eléggé egységes stílusban. S
ha. most csak egyetlen alakítást elemzünk,
a Dayka Margitét, ez azért van, mert ezt a
ragyogó színésznőt oly ritkán látjuk a
színpadon.

A házasságszerző meséjét ismerjük:
Nestroy alapsztoriját dolgozta fel a Hello,
Dolly című amerikai zenés játék, melyet az
Operettszínház nálunk is játszott, s melyet
filmen is láthattunk. Mr. Vandergelder, a
gazdag paradicsom-konzerv-gyáros New
Yorkba indul, hogy újra házasodjék. Egy
kalapszalon ifjú tulajdonosnőjét készül
elvenni. Fősegédje és alsegédje,
kihasználva főnökük távollétét, kalandra
vágyva szintén New Yorkba indulnak, s
(micsoda véletlen!) ugyanabba a
kalapszalonba vetődnek, ahol az ifjú segéd
beleszeret főnöke választottjába. Gazdag
aranyifjaknak kiadva magukat
udvarolgatnak, mígnem rajtakapja őket a
zord főnök, s ebből származnak a
bonyodalmak. Meg abból, hogy Mr.
Vandergeldernek van egy unokahúga is, aki
szintén szerelmes. Természetesen tiltott
szerelem ez, s hogy a szerelmesek ne
találkozhassanak, a szigorú nagybácsi egy
távoli nagynénihez,

Miss Florához küldi a lányt. Végül pedig
a darab főhőse, egy özvegyasszony, Miss
Dolly addig szövögeti a szerelmi szálakat,
és keveri-kavarja az eseményeket, amíg
az egyébként nagyon anyagias
özvegyember őt veszi el feleségül, elő-
segítve ezzel azt is, hogy minden sze-
relmes párjához jusson.

*

Amikor a darab utolsó képében felmegy a
függöny, a szoba közepén hátul egy
orgona áll, kétoldalt gyertyatartó,
melynek lángja halvány, derengő fény-
nyel világítja be a helyiséget. Az orgona
előtt háttal egy nő ül, fodrosan és bodro-
san, fürtjeiben kék masnival, és ingó fel-
sőtesttel, átszellemülten játszik. Muzsikál.
Sejtjük, hogy a hölgy Miss Flora, az a
nagynéni, akiről már szó esett a darabban.
Most végre megismerjük. Az

orgonálást abbahagyva megfordul, s a
közönség meglepetten fedezi fel a fiatal
lány öltözékében Dayka Margitot.

Lírai mozdulattal kezébe veszi az idők
folyamán már elsárgult menyasszonyi
koszorúját, fátylát. Magához öleli, és
táncos, bohókás mozdulatokkal, szok-
nyája alsó szegélyét felcsippentve kerin-
gőt kezd járni. Szívszakasztóan sóhajto-
zik, s ahogyan kebeléhez szorítja e rég
aktualitását vesztett rekvizitumot, szán-
nivalóan, könnyeznivalóan nevetséges.
Ábrándjait, vesztett illúzióit e mindig
visszatérő keringő dallama jelzi s a min-
dig kacagást kiváltó dúdolás, dalolás,
táncolás. S a széles gesztus, ahogyan
világfájdalommal teszi szívére a kezét.
Mutatóujja szinte külön életet él: figyel-
meztet, kiutasít, megnyugtat, hívogat,
magyaráz.

Időközben magányos szobája benépesül.
Félreértésből idekerül a fősegéd a

Dayka Margit mint Miss Flora A házasságszerzőben (Madách Kamaraszínház)

(Iklády László felvétele)
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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.


